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Uczest ni ków te go rocz ne go Kon cer tu Ma -
jo we go przy wi ta ły w we sty bu lu set ki
róż no ko lo ro wych tu li pa nów. Wśród od -
mian zna la zły się Cho pin, Ka czyń ska czy
Azer bej dżan. Te go rocz ną de ka dę ju bi le -
uszo wą uni wer sy tet świę to wał po śród
kwia tów. 

W śro do wy wie czór me lo ma ni i przy ja cie -
le uni wer sy te tu mie li moż li wość po słu chać
m.in. utwo rów Ka ro la Szy ma now skie go oraz
Hen ry ka Gó rec kie go w wy ko na niu Chó ru
Aka de mic kie go UAM pod dy rek cją Be aty
Biel skiej. Chór zrze sza stu den tów i pra cow -
ni ków wyż szych uczel ni mia sta Po zna nia,
a w swo jej twór czo ści na wią zu je do chó ral -
nych tra dy cji Wiel ko pol ski. 

Wy stą pi ła rów nież dzia ła ją ca już od 10 lat
Or kie stra Ka me ral na UAM, któ ra to wa rzy -
szy ła Chó ro wi Ka me ral ne mu UAM. Wy ko -
na li wspól nie utwór An to nio Vi val die go
Glo ria D -dur RV 589. Śpie wa ków i in stru -
men ta li stów po pro wa dził Alek san der Gref.

Przy go to wa nie chó ru: prof. Krzysz tof Szy -
dzisz oraz dr Jo an na Piech -Sła wec ka. Z oka -
zji ka no ni za cji Ja na Paw ła II te go rocz ny
kon cert po świę co ny był pa mię ci te go świę -
te go – dok to ra ho no ris cau sa UAM. 

Po my sło daw cą kwia to wej nie spo dzian ki
dla UAM był An drzej Au mil ler, pre zes od -
dzia łu po znań skie go Sto wa rzy sze nia Na -
uko wo -Tech nicz ne go In ży nie rów i Tech ni -
ków Ogrod nic twa (SITO). Po my śle li śmy, że
Kon cert Ma jo wy to do sko na ła oka zja do za -
pre zen to wa nia na szych kwia tów. Mam na -
dzie ję, ze mi ło śni cy mu zy ki są rów nież mi ło -
śni ka mi tu li pa nów – po wie dział. W we sty -
bu lu zna la zło się oko ło 4, 5 tys. kwia tów
w po nad 100 od mia nach. By ły wśród nich
za rów no te bar dzo po pu lar ne, jak i od mia -
ny eli tar ne oraz no wo ści. 

W pią tek 9 ma ja na traw ni ku przed Ope -
rą już po raz dru gi uło żo ny zo stał dy wan
kwia to wy. Do je go „utka nia” ogrod ni cy SITO
zu ży li oko ło 800 000 głó wek kwia tów. mz

Kon cert i tu li pa ny 
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UAM – znów na po dium!UAM – znów na po dium!
W pięt na stej ju bi le uszo wej edy cji Ran kin gu Szkół Wyż szych „Per -
spek ty wy 2014”  przy go to wa ne go przez Fun da cję Edu ka cyj ną Per -
spek ty wy oce nio no 195 pol skich uczel ni (88 uczel ni aka de mic -
kich, 80 ma gi ster skich nie pu blicz nych oraz 27 pań stwo wych wyż -
szych szkół za wo do wych). 

W 2014 ro ku naj lep szą aka de mic ką uczel nią w Pol sce jest Uni wer -
sy tet War szaw ski, któ ry wy prze dził mi ni mal nie Uni wer sy tet Ja giel -
loń 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 za ję ła Aka de mia
Le ona Koź miń skie go 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 

Przy go to wa ny tak że zo stał ran king 39 kie run ków i grup kie run -
ków stu diów. Z te go w je de na stu przy pad kach zwy cię żył Uni wer sy -
tet Ja giel loń ski (głów nie w na ukach me dycz nych i hu ma ni stycz nych),

w dzie wię ciu Uni wer sy tet War szaw ski (naj wy żej oce nio ny w na ukach
ści słych i spo łecz nych), a w sied miu Po li tech ni ka War szaw ska (no -
wo cze sne tech no lo gie).

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. 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 w na szej pra cy nie ma gwał tow nych spad ków, 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 kon ku ren cja: a to Uni wer sy tet Wro cław ski, a to Po li tech ni ka
War szaw ska,. 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… Po my sło daw -
cy ran kin gu po słu gu ją się więc 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. 

Na te go rocz nym świa dec twie, bo prze cież i tak ran kin gi moż na trak -
to wać, UAM uzy ski wał oce ny do bre, ta kich z wy krzyk ni kiem „naj lep -
szy w kra ju!” nie ma. UAM nie wy stę pu je w żad nej ka te go rii 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 39 grup kie run ków, UAM zaj -
mu je miej sce trze cie. Ta ką po zy cję zy ska ły fi lo lo gie, ję zy ki ob ce, ję -
zy ko znaw stwo, 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 przy rod ni cze, ochro na śro do wi ska, pe da go gi ka
i edu ka cja. 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, na 6. ma te ma ty ka, na 7. – fi zy ka i astro no mia, zaś na 15. – bio -
tech no lo gia.  len 



W dniu 15 ma ja od by ła się uro czy stość
za wie sze nia wie chy na bu dyn ku no wo
bu do wa nej Bi blio te ki Wy dzia łu Teo lo gicz -
ne go UAM. Uro czy stość za szczy ci li: 
ks. abp Sta ni sław Gą dec ki, Ar cy bi skup
Po znań ski, prof. An drzej Le sic ki, pro rek -
tor UAM, ks. Jan Szpet, dzie kan Wy dzia łu
Teo lo gicz ne go, prof. To masz Ło dy gow ski,
rek tor Po li tech ni ki Po znań skiej, 
Ra fał Ja wo ro wicz, dy rek tor od dzia łu
SKANSKA S.A. OBO w Po zna niu, 
Ma ria Bu ziń ska, Ma rek Sob czak i Mar cin
Wy soc ki – za stęp cy kanc le rza UAM. 

Obec nie bi blio te ka Wy dzia łu Teo lo gicz ne go
po sia da księ go zbiór li czą cy pra wie 170 tys. wo -
lu mi nów wy daw nictw zwar tych oraz pra -
wie 300 ty tu łów cza so pism pol skich i 180 ty tu -
łów cza so pism za gra nicz nych. Oko ło 140 tys.
po zy cji ze zbio rów bi blio te ki jest wpro wa dzo -
nych do ka ta lo gu kom pu te ro we go. W swo ich
zbio rach bi blio te ka po sia da rów nież rę ko pi sy
bi blio tecz ne z XII-XX wie ku (ok. 23 tys. eg zem -
pla rzy). Te sta ro dru ki prze cho wy wa ne są obec -

nie w de po zy cie w Ar chi wum Ar chi die ce zjal -
nym. Ze wzglę du na swo je zbio ry, bi blio te ka
Wy dzia łu Teo lo gicz ne go jest jed ną z trzech naj -
bar dziej ce nio nych te go ty pu w Pol sce po bi -
blio te kach KUL-u i UKSW.

W no wo bu do wa nej bi blio te ce, na par te rze
i dwóch pię trach prze wi dzia no po miesz cze nia
ma ga zy no we na zbio ry bi blio tecz ne. Łącz na po -
wierzch nia ma ga zy no wa to ok. 1000 m2. Czy -
tel nia spe cja li stycz na z księ go zbio rem otwar tym
bę dzie mie ści ła się na pię trze trze cim, a czy tel -

nia ogól na i wy po ży czal nia na ostat nim pię trze.
W obu czy tel niach prze wi dzia no du że okna,
z któ rych roz ta cza się pięk ny wi dok na ka te drę.
Ła twy do stęp do po miesz czeń dla czy tel ni ków
za pew nio ny bę dzie dzię ki win dzie. Po miesz cze -
nia biu ro we dla pra cow ni ków bi blio te ki i wy -
daw nic twa prze wi dzia ne są na trzech kon dy gna -
cjach w łącz ni ku mię dzy bu dyn kiem bi blio te ki
a bu dyn kiem dy dak tycz nym. Bu do wa bi blio te -
ki fi nan so wa na jest ze środ ków Ar chi die ce zji Po -
znań skiej.  Grażyna Grodź
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Numer oddano do druku 14 maja 2014 roku

4 | NASZE SPRAWY

● Nauka, uczeni i patologia
Z prof. Jerzym Brzezińskim, psychologiem,
rozmawia Jolanta Lenartowicz 

6 | NASZ UNIWERSYTET

● Świętemu: Ojcu Świętemu

7 | WYRÓŻNIENIA

●Wydział Biologii – „okrętem flagowym”

8 | POLEMIKI

● Sylabusy dla studentów 
– „sylabusy” dla administracji

10 | BADANIA

● Oko prawdę ci powie

11 | NASZ UNIWERSYTET

● Protonoterapia – wspólnie

12 | JUBILEUSZ

● 111 razy po angielsku

13 | WYDARZENIA

● Olimpiada z Hiszpanią w tle

14 | JAK KSZTAŁCIMY

● Studenci na rzecz jakości

15 | BEZ GRANIC

●Więcej, ale ciągle za mało
● Czyjeś 5 minut to dla kogoś życie

16 | Z INDEKSEM ZAGRANICZNYM

● Praktycznie i w grupach

17 | NASZ UNIWERSYTET

● Przewodnik językowy po życiu codziennym

18 | TYDZIEŃ BIBLIOTEK

● Czytanie łączy pokolenia

20 | WYDARZENIA

● Krótko

21 | WYDARZENIA

● Goście z Irkucka – na UAM
● Powstają nowe zasady oceny czasopism

naukowych

22 | WYDARZENIA

● Dekada zmian 

23 | WYDARZENIA

● Różne smaki Azji
● Poczuj klimat lat 90-tych

24 | KULTURA

● Aula koncertowa

25 | KULTURA

● Całe studia na estradzie

26 | WYDARZENIA

● Nauczanie przez symulowanie

27 | NASZ UNIWERSYTET

● Grillowanie przerwane

W NUMERZE

OKŁADKA: Dzień Sportu UAM

Lu bisz ŻYCIE?  Po lub nas na Fa ce bo oku!
www.facebook.com/ZycieUniwersyteckieMiesiecznik
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Z wi do kiem
na ka te drę



N A S Z  U N I W E R S Y T E T  NASZE  SPRAWY
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Pro blem pa to lo gii w śro do wi sku aka de -
mic kim był jed nym z za gad nień po ru sza -
nych pod czas nie daw ne go Kon gre su Kul tu -
ry Aka de mic kiej. Pro wa dził pan tam sym po -
zjum o ero zji eto su, ob ni że niu stan dar dów,
pla gia cie itp. Szu ka no na nim od po wie dzi
na py ta nie, dla cze go te pro ble my na ra sta -
ją? Co by pan w opar ciu o swo ją wie dzę, do -
świad cze nia i ob ser wa cje kon gre so we od -
po wie dział?

Je że li chce my mó wić o pa to lo giach śro do -
wi ska aka de mic kie go, to po win ni śmy wpierw
do okre ślić, co ma my na my śli, a do pie ro po -
tem za sta na wiać się nad praw do po dob ny mi
przy czy na mi te go zja wi ska i je go ne ga tyw ny -
mi skut ka mi. Spró buj my za tem po sta wić dia -
gno zę, a na stęp nie zi den ty fi kuj my je go źró -
dła, aby po tem po szu kać od po wie dzi na py -
ta nie, czy to o sku tecz ne środ ki za rad cze, czy
już tyl ko o te ra peu tycz ne.

Co za tem na le ży włą czyć w za kres ter mi -
nu: „pa to lo gie śro do wi ska aka de mic kie -
go”? 

Mo im zda niem są to: prze wi nie nia FFP: fa -
bry ko wa nie da nych, fał szo wa nie da nych i pla -
gia to wa nie, o któ rych mó wi źró dło wy do ku -
ment przy go to wa ny w 2000 r. przez U. S. Fe -
de ral Po li cy on Re se arch Mi scon duct, a tak że
pol ski Ko deks Ety ki Pra cow ni ka Na uko we go
z 2012 r. Cho dzi o ob ni że nie stan dar dów od -
no szą cych się do pro wa dze nia ba dań na uko -
wych, po zy ski wa nia wy ni ków ba dań, ilo ścio -
we go i ja ko ścio we go opra co wy wa nia wy ni ków
oraz upo wszech nia nia re zul ta tów ba dań na -
uko wych w for mie pu bli ka cji. Ta za ra za do ty -
ka i stu den tów i pro fe so rów. Moż na po wie -
dzieć, że cho ro ba nie wy bie ra. Ro dzi się jed -
nak py ta nie: jak to się sta ło, że śro do wi sko aka -
de mic kie stra ci ło przy pi sy wa ną mu przez la ta
na tu ral ną od por ność i sta ło się po dat ne na tę
(na le żą cą do ka te go rii wsty dli wych) cho ro bę? 

Da lej, do ter mi nu pa to lo gie włą czył bym
na ru sze nia do brych oby cza jów przy opi nio -
wa niu prac awan so wych, pro jek tów wy daw -

ni czych i ba daw czych, w tym ła ma nie za sad
uję tych cho ciaż by w pol skim do ku men cie
z 2011 r. Do bre prak ty ki w pro ce du rach re cen -
zenc kich w na uce. Jest to np. kra dzież po my -
słów z re cen zo wa nych pro jek tów ba daw czych
czy wy daw ni czych, spo rzą dza nie re cen zji,
któ rych kon klu zja jest nie zgod na z ich tre ścią,
pi sa nie opi nii „grzecz no ścio wych”, „na za mó -
wie nie” itp. Do za cho wań pa to lo gicz nych już
po za ob sza rem ba dań na uko wych i upo -
wszech nia nia ich re zul ta tów na le ży za li czyć
też te, któ re zwią za ne są z peł nio ną przez ba -
da czy na uczel niach ro lą na uczy cie la aka de -
mic kie go. A tę ro lę – zwłasz cza gdy jej wy peł -
nia nie bę dzie po le ga ło tak że na for mo wa niu
mło de go czło wie ka – trze ba uznać za wręcz
pry mar ną. Za tem są to: sys te ma tycz ne ob ni -
ża nie po zio mu pro wa dzo nych za jęć dy dak -
tycz nych i zwią za ne z tym ob ni ża nie po zio -
mu wy ma gań w pra cy dy dak tycz nej (tak że
sta wia nych sa mym so bie) oraz ob ni ża nie kry -
te riów oce nia nia efek tów po stro nie stu den -

tów w oba wie, by nie ode szli z uczel ni; za nik
bez po śred nich na uko wych i dy dak tycz nych
kon tak tów „na uczy ciel – stu dent” (np. pry mi -
tyw ny test wia do mo ści za miast roz mo wy czy
eg za mi nu ust ne go). Tu też ująć na le ży prze -
ka zy wa nie (nie ko niecz nie in ten cjo nal nie) na -
gan nych wzor ców od no szą cych się do za cho -
wań aka de mic kich na te re nie uczel ni, w re -
la cjach z dok to ran ta mi i stu den ta mi, zwłasz -
cza z ma gi stran ta mi; zja wi sko ghost wri ting,
ale tak że gu est wri ting czy li do pi sy wa nie się
do ar ty ku łu ja ko współ au tor przez oso bę, któ -
ra nie mia ła żad ne go wpły wu na po wsta nie
pu bli ka cji (ale jest np. sze fem). To bar dzo
szko dli wa i ero zyj na prak ty ka. Nie ste ty nie
wie my, jak bar dzo jest roz po wszech nio na. 

A przy czy ny? Dla cze go przed sta wi cie le
śro do wi ska da rzo ne go du żym za ufa niem
spo łecz nym de cy du ją się na pod ję cie tych
nie god nych czy nów?

Ten pro blem po wi nien być, jak są dzę, oglą -
da ny nie tyl ko z per spek ty wy na gan nie za cho -

Na uka, ucze ni i pa to lo gia
Z prof. Jerzym 
Brzezińskim,
psychologiem, 
rozmawia 
Jolanta Lenartowicz 
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wu ją ce go się ba da cza czy na uczy cie la aka de -
mic kie go, ale tak że z per spek ty wy nie od po -
wied nich wa run ków (w tym praw nych) stwo -
rzo nych przez in sty tu cje pań stwa, któ re sprzy -
ja ją po wsta wa niu te go ty pu pa to lo giom czy
wy zwa la ją ta kie na gan ne za cho wa nia. Je śli
cho dzi o pierw szą per spek ty wę, to trze ba
zwró cić uwa gę na – ostat ni mi la ty dość czę -
sty – na cisk kie row nic twa da nej jed nost ki na -
uko wej, za trud nia ją cej ta kie go nie szczę śni ka,
aby przy no sił punk ty za pu bli ka cje, aby przy -
spie szył gro ma dze nie do rob ku na uko we go
nie zbęd ne go do uru cho mie nia po stę po wa nia
ha bi li ta cyj ne go czy pro fe sor skie go. Wszak na -
gro ma dze nie przez jed nost kę du żej licz by
owych punk tów umoż li wi uzy ska nie sa tys fak -
cjo nu ją cej ka te go rii w ewa lu acji jed no stek na -
uko wych przez oce nę pa ra me trycz ną. Ta nad -
mier na bi blio me try za cja oce ny do rob ku na -
uko we go, odej ście od ocen ty pu pe er re view
przy oce nie mo no gra fii na uko wych, sku pie -
nie się wy łącz nie na ję zy ku an giel skim ja ko
wzor co wym ję zy ku pu bli ka cji na uko wych by -
ła kry tycz nie oce nia na przez wie lu uczest ni -
ków Kon gre su, a zwłasz cza przez przed sta wi -
cie li na uk hu ma ni stycz nych i, w mniej szym
stop niu, przez ba da czy z ob sza ru na uk spo -
łecz nych (np. psy cho lo gów). Sil na pre sja wy -
wie ra na przez in sty tu cję na jej człon ka
w skraj nych przy pad kach mo że za owo co wać
wy bo rem „dro gi na skró ty”: wła śnie do pi sy -
wa niem się do pu bli ka cji osób (zwłasz cza
tych, wzglę dem któ rych po zo sta je on w re la -
cji nad rzęd no ści), sztucz ne roz drab nia nie
i po wie la nie pu bli ka cji, pla gia ty, ku po wa nie
ca łych czy tyl ko czę ści (np. za awan so wa nych
ana liz sta ty stycz nych) prac itp. 

Jak na to re agu je spo łecz ność aka de mic -
ka? 

Brak jed no znacz nie sta now czej re ak cji spo -
łecz no ści aka de mic kiej na na ru sze nia stan -
dar dów aka de mic kich, a zwłasz cza władz
uczel ni (na wszyst kich jej po zio mach!) sprzy -
ja tym pa to lo gicz nym za cho wa niom. Przy -
kład? Dość czę sto spo ty ka my się – tak że
na du żych uczel niach – ze zja wi skiem „za mia -
ta nia pod dy wan” gor szą cych i na ru sza ją cych
do bre imię uczel ni za cho wań (naj czę ściej pla -
gia tów). By wa, że wsty dli wa dla uczel ni spra -
wa tak dłu go jest prze cią ga na, aż ule ga
przedaw nie niu, a jej pod miot prze cho dzi
w stan spo czyn ku czy od cho dzi z uczel ni. By -
wa i tak, że ka ra, któ ra do ty ka ob wi nio ne go
jest nie współ mier nie ni ska (np. upo mnie nie)
do ska li szko dli wo ści spo łecz nej.

A ja ka by wa re ak cja ze stro ny pań stwa? 
Trud no uzna wać ją za na le ży tą. Niech

za dość cha rak te ry stycz ny przy kład lek ce wa -
że nia przez in sty tu cje pań stwa pro ble mu na -
ru sza nia za sad ety ki w śro do wi sku aka de mic -
kim po słu ży od stą pie nie pro ku ra to ra
od oskar że nia pro fe so ra uczel ni po dej rza ne -
go o do ko na nie pla gia tu, gdyż: „spo łecz -
na szko dli wość czy nu nie jest znacz na” (po -

da ję za: Ga ze ta Wy bor cza z 11 lu te go 2014
r., s. 5). To bar dzo nie po ko ją ce, że wy sy ła się
ta ki sy gnał: nic ci się nie sta nie, jak wpad -
niesz. Lek ce wa że nie przez or ga ny spra wie dli -
wo ści zja wi ska pla gia tu za nie po ko iło ak tyw -
nie dzia ła ją cą gru pę Oby wa te le Na uki, któ -
ra wy sto so wa ła w lu tym br. sta now czy list -
-pro test do prze wod ni czą ce go Kra jo wej Ra -
dy Są dow nic twa oraz prze wod ni czą ce go Kra -
jo wej Ra dy Pro ku ra tu ry. Na pi sa no w nim m.
in.: „Ape lu je my […], by są dy i wszyst kie in -
sty tu cje zwią za ne z pro wa dze niem pro ce su
są do we go nie ba ga te li zo wa ły spraw o pla giat
oraz sta ły się so jusz ni ka mi śro do wi ska na -
uko we go w sta ra niach o utrwa la nie za sad
ety ki w za wo dzie, któ ry mie ści się w gru pie
pro fe sji za ufa nia pu blicz ne go. Zwra ca my
przy tym uwa gę, że orzecz nic two są dów pu -
blicz nych ma wpływ na po stę po wa nia or ga -
nów uczel nia nych, co zwięk sza w tej mie rze
od po wie dzial ność są dów”. Mo im zda niem,
ne ga tyw na ro la pań stwa od po wie dzial ne go
za na ru sza nie ety ki ujaw nia się w kil ku wy -
mia rach. Po pierw sze: nie funk cjo nal ne ra my
praw ne dla dzia ła nia uczel ni wyż szych oraz
in sty tu tów ba daw czych. Upar te trwa nie
przy tzw. sys te mie bo loń skim do pro wa dzi ło
do zna czą ce go ob ni że nia ja ko ści wy kształ ce -
nia wyż sze go w Pol sce. Z ko lei no we li za cja
usta wy o stop niach i ty tu łach wpro wa dzi ła
uła twie nia awan so we, a to z ko lei prze ło ży -
ło się na ob ni że nie po zio mu na uko we go
osób, któ rym nada no sta tus sa mo dziel nych
pra cow ni ków na uko wych. Chciał bym
zwłasz cza zwró cić uwa gę na „in fla cyj ny”
art. 21a usta wy, na mo cy któ re go to rek tor (!)
uczel ni mo że nadać ta kie upraw nie nia, a tak -
że na znie sie nie kon tro li Cen tral nej Ko mi sji
nad pro wa dzo ny mi przez jed nost ki na uko -
we ha bi li ta cja mi. In na waż ka spra wa: ra my
praw ne dla funk cjo no wa nia in sty tu cji oce -
nia ją cych jed nost ki na uko we; w tym re gu ły
pro wa dze nia oce ny pa ra me trycz nej jed no -
stek na uko wych są nie funk cjo nal ne. Mam
na my śli, już wy żej wspo mnia ną, nad mier ną
bi blio me try za cję do rob ku na uko we go oraz
nad mier nie skom pli ko wa ną pro ce du rę oce -
nia nia jed no stek na uko wych. Ko lej nym pro -
ble mem jest nie do fi nan so wa nie szkol nic twa
wyż sze go, nie tyl ko kie run ków ści słych, tech -
nicz nych czy me dycz nych; owo nie do fi nan -
so wa nie jest wręcz dra ma tycz ne w od nie sie -
niu do kie run ków hu ma ni stycz nych i spo -
łecz nych (zob. ostat nio pod no szo ny, zwłasz -

cza w trak cie lu to we go spo tka nia Okrą głe go
Sto łu Hu ma ni sty ki pro blem fi lo zo fii ja ko kie -
run ku stu diów).

Z pew no ścią moż na zna leźć wspól ny mia -
now nik dla tych nie chlub nych za cho wań.
Gdzie wi dzi pan ową pra przy czy nę dla pa -
to lo gii po ja wia ją cych się w śro do wi sku aka -
de mic kim.?

Upa tru ję jej w odej ściu od tra dy cyj nej mi -
sji uni wer sy te tu. Kie dyś uni wer sy tet hum -
bold tow ski utoż sa mia ny był z wy so ką kul tu -
rą. Dziś usi łu je się prze kształ cić go w „uni wer -
sy tet przed się bior czy”, z je go an ty -eto sem wal -
ki eko no micz nej o prze trwa nie, sku pia niem
się na ren tow no ści i do cho do wo ści, na pro -
duk cji i kon sump cji, umi zgi wa niem się
do przed się bior ców, wal ką o stu den ta, skra -
ca niem i wy ko śla wia niem dro gi awan so wej.
Pro wa dze nie uni wer sy te tu trak tu je się jak
pro wa dze nie zwy kłe go przed się bior stwa. Pro -
wa dzi to nie uchron nie do lo ko wa nia go w ni -
skiej kul tu rze i, pój dę jesz cze da lej, do je go
bru ta li za cji. Prof. Piotr Sztomp ka w otwie ra -
ją cym Kon gres wy stą pie niu: Uni wer sy tet
współ cze sny – zde rze nie dwóch kul tur (też w:
Na uka, 2014, nr. 1) prze ciw sta wił „kul tu rę
wspól no to wą” „kul tu rze kor po ra cyj nej”. Ujął
to prze ciw sta wie nie pod po sta cią „dzie się ciu
opo zy cji” (jak po je go wy stą pie niu żar to wa no
w ku lu arach był to „de ka log Sztomp ki”). 

Któ re z wy żej przez pa na wy mie nio nych
za cho wań uczo nych wy da ją się być naj pow -
szech niej sze? Co na praw dę o tym wie my?

To trud ne py ta nie. Nad miar szkół wyż szych
(i też stu den tów) i – mi mo i tak już ob ni że nia
wy ma gań ka dro wych przy po wo ły wa niu no -
wych kie run ków stu diów i pod trzy my wa niu
(tu cza sa mi chcia ło by się użyć ter mi nu „re -
ani ma cja”) tych, któ re w imię przy zwo ito ści
po win ny być zli kwi do wa ne; ko niecz ność za -
trud nia nia (ak cep ta cja za trud nie nia dru go -
eta to we go osób za li cza nych do tzw. mi ni mum
ka dro we go dla kie run ków kształ cą cych
na po zio mie li cen cjac kim) osób z ha bi li ta cją
spra wia, że o ten awans na uko wy ubie ga ją się
oso by, któ re ani nie od czu wa ją ta kiej po trze -
by, ani nie są uta len to wa ne, ani nie są w sta -
nie na pi sać po rząd ne go ar ty ku łu na uko we go.
Pa mię taj my, że i tu dzia ła pra wo roz kła du
nor mal ne go. Co za tem mo gą zro bić? Al bo
odejść z uczel ni (tyl ko gdzie?), al bo pró bo wać
swo istej „dro gi na skró ty”. Jest nią czę sto wła -
śnie pla gia to wa nie, kra dzież ca łych tek stów
lub tyl ko ich czę ści i skła da nie z nich

”Brak jednoznacznie stanowczej reakcji społeczności
akademickiej na naruszenia standardów akademickich,
a zwłaszcza władz uczelni (na wszystkich jej poziomach!)
sprzyja tym patologicznym zachowaniom

➔
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wła snej pra cy „na uko wej”. A skąd o tym
wie my? Mię dzy in ny mi dzię ki pięt na sto let -
niej, wy trwa łej pra cy pol skie go „łow cy pla gia -
to rów”, dr Mar ka Wroń skie go, któ ry pro wa -
dzi na ła mach Fo rum Aka de mic kie go sta ły fe -
lie ton: „Z ar chi wum nie uczci wo ści na uko wej”.
Je go do ro bek to kil ka set wy kry tych spraw. Po -
za tym okra dze ni dziś upo mi na ją się znacz -
nie czę ściej ani że li przed la ty o swo je pra wa
i idą do są du. Dru gim nad uży ciem jest – po -
dob na do pla gia tu – kra dzież su ro wych wy -
ni ków ba dań em pi rycz nych i „au tor ska” ich
ob rób ka. To trud ne do wy kry cia. Ła twiej zła -
pać ko goś za rę kę, gdy zmy śla su ro we da ne
em pi rycz ne i na ich pod sta wie pu bli ku je no -
wy ar ty kuł. O tych nad uży ciach wie my znacz -
nie wię cej. Nie tak daw no gło śna by ła spra -
wa pro fe so ra psy cho lo gii spo łecz nej na uni -
wer sy te cie w Til bur gu, Die de ri ka Sta pe la, któ -
ry sfa bry ko wał da ne do po nad 30 ar ty ku łów
pu bli ko wa nych tak że w pre sti żo wych (nie ste -
ty!) cza so pi smach na uko wych. …Tyl ko co ro -
bi ło śro do wi sko, co ro bi li re cen zen ci? To jest
dla śro do wi ska aka de mic kie go znacz nie po -
waż niej szy pro blem ani że li pla giat do ko na -
ny przez X -a w ja kimś wy da nym – jak to
okre śli ła prof. Ma ria Le wic ka w trak cie ob rad
Okrą głe go Sto łu Hu ma ni sty ki – „w szo pie
u szwa gra” ze szy cie „na uko wym” wy da wa -
nym przez szko łę w Ko cich Łap kach.

Czy de per so na li za cja re la cji mię dzy ka drą
na ucza ją cą a stu den ta mi, dok to ran ta mi wy -
ni ka ją ca z no wych środ ków ko mu ni ka cji
i ich sto so wa nia w dy dak ty ce, ma wpływ
na ero zję eto su?

Ja my ślę, że jest to pod sta wo wa przy czy -
na zwięk sza ją cej się licz by za cho wań pa to lo -
gicz nych i nie współ mier nie do wa gi pro ble -
mu ni kłej re ak cji śro do wi ska. Na na szych
oczach two rzy się kla sa „no wych bar ba rzyń -
ców”. Jej przed sta wi cie le za nic ma ją tra dy cję
aka de mic ką. Ob ca jest im praw dzi wa kul tu ra
aka de mic ka, etos uni wer sy te tu. Są pro duk ta -
mi no wych cza sów uni wer sy te tu à la Ma trix
bra ci Wa chow skich. Rze czy wi ste – tak cha -
rak te ry stycz ne dla kul tu ry wspól no to -
wej – kon tak ty: „pro fe sor – stu dent czy dok -
to rant” są za stę po wa ne przez pra cę z kom pu -
te rem i In ter ne tem w sys te mie e -le ar nin gu.
Skąd za tem ma ją czer pać wzor ce, z któ ry mi
po win ni się iden ty fi ko wać, kto ma im prze -
ka zy wać stan dar dy praw dzi wej pra cy na uko -
wej i dy dak tycz nej? W po go ni za do bra mi
ma te rial ny mi sta ją się ty po wy mi przed sta wi -
cie la mi kul tu ry kor po ra cyj nej. 

Po dej mo wa no już pró by sta wia nia ba rier,
two rze nia stan dar dów ja ko ści i norm. Czy
są one sku tecz ne?

One mo gły by być sku tecz ne, gdy by śmy
chcie li re ago wać na każ dy na wet naj mniej szy
prze jaw od stępstw od stan dar dów aka de mic -
kich, gdy by śmy re ago wa li na ścią ga nie w trak -
cie eg za mi nów, gdy by śmy nie go dzi li się pra -
co wać w prze ła do wa nych sal kach dy dak tycz -
nych, gdy by śmy kon se kwent nie od ma wia li
ob ni ża nia po zio mu wy ma gań eg za mi na cyj -
nych itp. Ze wnętrz ne na rzu ca nie stan dar dów
nie bę dzie sku tecz ne. Stan dar dy mu szą wy -
cho dzić od nas sa mych. To my nie po win ni -
śmy go dzić się na swo iste „spół dziel nie” re -

cen zenc kie np. w prze wo dach dok tor skich:
dziś ja je stem pro mo to rem, a ty re cen zen tem,
a ju tro na od wrót. Nie wie rzę w peł ną sku tecz -
ność na rzu ca nych z ze wnątrz stan dar dów. Bę -
dzie ona tyl ko czę ścio wa. O sku tecz no ści bę -
dzie my mo gli mó wić nie wte dy, gdy nie po -
peł nię pla gia tu z oba wy, że mnie zła pią i wy -
rzu cą z uczel ni, ale bę dzie my mo gli o niej mó -
wić do pie ro wów czas, gdy nie po peł nię pla -
gia tu, gdyż to, tak po pro stu, nie przy stoi, jest
nie god ne. 

Ale czy jesz cze jest moż li we prze bu do wa -
nie świa do mo ści etycz nej du żej czę ści na sze -
go śro do wi ska? 

Oby by ło to jesz cze moż li we, bo w prze ciw -
nym wy pad ku gro zi nam sa mo za gła da. Mam
po czu cie, że mo je po ko le nie jest tym ostat -
nim, któ re wzra sta ło w tra dy cyj nej kul tu rze
uni wer sy tec kiej. I na nim spo czy wa ją obo -
wiąz ki for ma cyj ne wo bec no we go, wstę pu ją -
ce go na uni wer sy tet po ko le nia. Nie po win ni -
śmy się za tem za my kać w wie ży z ko ści sło -
nio wej i zaj mo wać się tyl ko swo imi spra wa -
mi. Po mna ża nie wła sne go do rob ku jest waż -
ne. Ale rów nie waż ne jest za opie ko wa nie się
mło dym, do pie ro wkra cza ją cym na sce nę po -
ko le niem. To je mu po win ni śmy prze ka zać
stan dar dy pra cy uni wer sy tec kiej – zgod nie
z prof. Sztomp ki uję ciem kul tu ry wspól no to -
wej. To jest nasz uni wer sy tet i po no si my od -
po wie dzial ność za cią głość je go trwa nia. Ta -
kie po stę po wa nie mie ści się w po ję ciu pra cy
for ma cyj nej lu dzi uni wer sy te tu. My ślę, że
jed nak koń czy my na szą roz mo wę ak cen tem
po zy tyw nym.

W cza sie te go rocz nej Ju bi le uszo wej De ka -
dy na UAM, kie dy to tra dy cyj nie ob cho -
dzi się uro dzi ny uczel ni – zbie gło się kil ka
zna czą cych i waż nych oka zji bu dzą cych
re flek sje i wspo mnie nia. Bo oto Jan Pa -
weł II, któ ry przed 13 la ty przy ję ty zo stał
w po czet ho no ro wych dok to rów UAM,
w tym okre sie zo stał ka no ni zo wa ny.

To sta ło się spo sob no ścią do zor ga ni zo -
wa nia 7 ma ja bie żą ce go ro ku sym po zjum
na uko we go. Wi ta jąc je go uczest ni ków rek -
tor UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak przy -
po mniał, że nie jest to pierw sze na uko we
spo tka nie po świę co ne związ kom Ja na Paw -
ła II z na szym uni wer sy te tem. Po dob ne od -
by ło się kil ka na ście lat te mu. 

W tym ro ku w spo tka niu pro wa dzo nym
przez dzie ka na Wy dzia łu Teo lo gicz ne go ks.
prof. Ja na Szpe ta ja ko wy kła dow cy głos
w czę ści pierw szej za bra li: prof. Han na Su -

choc ka, by ła pre mier, am ba sa dor RP
przy Sto li cy Apo stol skiej, któ ra mó wi ła o uni -
wer sal no ści praw czło wie ka w wi zji Ja na Paw -
ła II. O mi strzo stwie ję zy ka Oj ca Świę te go
wy kład wy gło sił prof. Bog dan Wal czak, zaś
o za świad cza niu przez Ja na Paw ła II te go, co
w czło wie ku nie re du ko wal ne – mó wił abp
prof. Ma rek Ję dra szew ski. Część dru gą spo -
tka nia na uko we go wy peł ni ły wy kła dy prof.
Fran cisz ka Ziej ki z UJ („Jan Pa weł II a pol ski
świat aka de mic ki,”) oj ca Ja na Gó ry („Jan Pa -
weł – do mło dzie ży pol skiej „) i prof. Ste fa -
na Jur gi („W hoł dzie Ja no wi Paw ło -
wi II – dok to rat ho no ris cau sa UAM”). 

Se mi na rium to wa rzy szył po kaz fil mu
„Dok to rat h. c. dla Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II oraz wsta wa fo to gra fii z po by tu de le ga -
cji UAM w Rzy mie, w związ ku z uro czy sto -
ścią nada nia Ja no wi Paw ło wi II ty tu łu dok -
to ra ho no ris cau sa UAM. len

Świę te mu: Oj cu Świę te mu
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Wykład prof. Hanny Suchockiej



N A S Z  U N I W E R S Y T E T WYRÓŻNIEN IA

m a j  2 0 1 4  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  7

Po twier dzi ło to nie daw no, bo 14 ma -
ja, nada nie wy dzia ło wi wspól nie z In -
sty tu tem Che mii Bio or ga nicz nej PAN

sta tu su Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka
Wio dą ce go. 

– W ten to spo sób nasz wy dział stał się
w pol skiej na uce „okrę tem fla go wym”. Z wiel -
ką sa tys fak cją uczest ni czy łem w uro czy sto ści
przy zna nia te go ty tu łu. To pierw szy dla na -
szej uczel ni i je den z nie licz nych w kra -
ju – po wie dział rek tor UAM prof. Bro ni sław
Mar ci niak. To ko lej ny krok w pre mio wa niu
naj wyż sze go po zio mu ba dań łą czo ne go z wy -
so ką ja ko ścią kształ ce nia dok to ran tów i ma -
gi stran tów. Każ dy z ośrod ków, któ rym przy -
zna no sta tus KNOW, w cią gu naj bliż szych
pię ciu lat otrzy ma 50 mln zł do dat ko we go fi -
nan so wa nia – po 10 mln zł co rocz nie
na wzmoc nie nie po ten cja łu na uko we go i ba -
daw cze go, roz wój ka dry na uko wej, kre owa -
nie atrak cyj nych wa run ków pra cy ba daw czej,
bu do wa nie sil nej i roz po zna wal nej mar ki,
a tak że na wyż sze wy na gro dze nia na ukow -
ców czy za trud nie nie w Pol sce za gra nicz nych
uczo nych. Środ ki te zwięk szą kom fort pra cy
na ukow ców, umoż li wią im włą cza nie
do wspól nych pro jek tów ba da czy z za gra ni -
cy, za trud nia nie naj wy bit niej szych eks per tów
czy od na le zie nie mło dych ta len tów, któ re da -
ją na dzie ję na prze ło mo we ba da nia. 

Ośrod ki, któ re w ten spo sób się wy róż nia,
cha rak te ry zu ją się szcze gól ny mi ce cha -
mi – do da je prof. Ja cek Wit koś, pro rek tor
UAM – Wa run kiem ubie ga nia się o nada -
nie sta tu su jest pro wa dze nie ba dań na uko -
wych na naj wyż szym po zio mie, oce nia nych
tak przez Ko mi tet Ewa lu acji Jed no stek Na -
uko wych w 2013 r. KNOW mu si mieć upraw -
nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych, pro -
wa dzić stu dia dok to ranc kie, po wią za ne
z pro wa dzo ny mi ba da nia mi na uko wy mi
i za pew niać wy so ką ja kość kształ ce nia. Wnio -

sku ją cy zo bo wią za ni by li tak że do przed sta -
wie nia pro gra mu roz wo ju na uko we go. Trze -
ba by ło po ka zać m.in. za kres pla no wa nych
ba dań na uko wych, kon ku ren cyj ność tych ba -
dań na tle świa to wych osią gnięć oraz pla ny
roz wo ju mło dej ka dry na uko wej.

Uzy ska nie sta tu su KNOW przez Wy dział
Bio lo gii jest efek tem wiel kie go za an ga żo wa nia
pra cow ni ków i dok to ran tów, ich ak tyw no ści
w po zy ski wa niu środ ków fi nan so wych na ba -
da nia oraz in we sto wa nia w no wo cze sną apa -
ra tu rę na uko wą. Sprzy ja te mu no wa sie dzi -
ba wy dzia łu, w któ rej od 6 lat – po raz pierw -
szy w hi sto rii – wszy scy bio lo dzy pra cu ją ra -
zem. Wzrost ja ko ści ba dań i kształ ce nia wy -
ni ka rów nież z in we sto wa nia w roz wój kil ku -
na stu no wych grup ba daw czych, two rzo nych
wo kół mło dych li de rów z mię dzy na ro do wym
do świad cze niem i do rob kiem na uko wym.
Suk ces w ry wa li za cji o sta tus KNOW to z pew -
no ścią efekt opty mal ne go wy bo ru prze wod niej
te ma ty ki ba daw czej za ry so wa nej w pro jek cie
oraz wy bór in sty tu cji, z któ rą bę dzie my go re -
ali zo wać. Li nią prze wod nią pro jek tu jest
RNA – kwas ry bo nu kle ino wy i je go ro la w naj -
waż niej szych me cha ni zmach pro ce sów ży cio -
wych. Part ne rem w pro jek cie jest In sty tut Che -
mii Bio or ga nicz nej PAN, z któ rym łą czy nas
kil ku dzie się cio let nia, co raz in ten syw niej sza
współ pra ca. Wy dział Bio lo gii przez wie le lat
pra co wał na ten suk ces, ale był on moż li wy
dzię ki do brze prze my śla nej kon cep cji „Po -
znań skie go Kon sor cjum RNA” i per fek cyj ne -
mu przy go to wa niu wnio sku przez mo ich
współ pra cow ni ków i ko le gów z In sty tu tu Che -
mii Bio or ga nicz nej PAN, któ rym w tym miej -
scu ser decz nie dzię ku ję – po wie dział dzie kan
wy dzia łu prof. Bog dan Jac ko wiak. 

Wy dział Bio lo gii wy rósł z Wy dzia łu Bio -
lo gii i Na uk o Zie mi, któ ry z ko lei w 1951 ro -
ku wy od ręb nił się z ist nie ją ce go od 1925 ro -
ku Wy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy rod ni cze -

go. W 1984 skła da ło się na nie go 18 za kła -
dów, 2 la bo ra to ria i bi blio te ka. Waż nym mo -
men tem by ło po zy ska nie no wo cze sne go bu -
dyn ku w kam pu sie Mo ra sko, do któ re go wy -
dział prze niósł się z Col le gium Ma ius. Obec -
nie wy dział two rzą 4 In sty tu ty i 27 za kła dów,
w któ rych za trud nio nych jest 100 sa mo -
dziel nych pra cow ni ków na uki, w tym 39
pro fe so rów, 61 dok to rów ha bi li to wa -
nych, 113 dok to ran tów. Bio lo gię stu diu -
je 1530 stu den tów. O dy na micz nym roz wo -
ju wy dzia łu świad czy też licz ba pu bli ka cji
na uko wych: w 2013 ro ku opu bli ko wa nych
zo sta ło 200 ar ty ku łów na uko wych w cza -
so pi smach z li sty fi la del fij skiej. 

W krót kich pre zen ta cjach przy go to wa -
nych przez dy rek to rów In sty tu tów moż -
na by ło usły szeć o kie run kach pro wa dzo -
nych ba dań, zgro ma dzo nym w la bo ra to -
riach naj now szym sprzę cie ba daw czym,
wie le też mó wi ło się o in we sty cji w lu dzi. 

In te re su ją cym punk tem uro czy sto ści oka -
za ły się wy kła dy ple nar ne. Ja ko pierw szy
głos za brał prof. Alek san der Po sern -Zie liń -
ski z In sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii Kul -
tu ro wej UAM, mó wiąc o po ję ciu et nicz no -
ści we współ cze snej an tro po lo gii kul tu ro -
wej. Wska zy wał na wspól ne dla et no lo gów
i bio lo gów ko rze nie tkwią ce w an tro po lo -
gii ja ko dzie dzi nie na uki o czło wie ku i je go
kon dy cji bio lo gicz no -kul tu ro wej. Prof. Ma -
rek Ko na rzew ski z uni wer sy te tu w Bia łym -
sto ku mó wił o ewo lu cji ludz kiej die ty. Zda -
niem prof. Ko na rzew skie go na sza fi zjo lo gia
od ży wa nia jest w dal szym cią gu bar dziej do -
sto so wa na do pa le oli tycz ne go me nu niż pro -
duk tów z pół ek skle po wych. 

Na to miast prof. Sta ni sław Kar piń ski
z SGGW w War sza wie uka zy wał w swo im
wy kła dzie, jak wiel ki bio tech no lo gicz ny po -
ten cjał tkwi w ro śli nach i fo to syn te zie ja ko
źró dle czy stej od na wial nej ener gii. mz
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WNa ju bi le usz 30 le cia 

Jubileusz 30 lecie niedawno obchodzony przez
Wydział Biologii UAM stał się okazją do wygłoszenia
wielu pochwał, podkreślenia osiągnięć i interesujących
naukowych planów – Wydział Biologii jest jedną
z najprężniej rozwijających się jednostek 
ze znakomitymi wynikami naukowymi 

Wy dział Bio lo gii 
– „okrę tem fla go wym”

Dziekan Wydziału Biologii prof. Bogdan Jackowiak
odbiera Certyfikat KNOW
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W„Ży ciu Uni wer sy tec kim” (Nr 3 [246],
ma rzec 2014, ss. 12-13) prof. Ewa Kra -
skow ska i prof. Ma ria Zió łek opu bli ko -
wa ły Kil ka wy ja śnień w spra wie wzo ru
sy la bu su. Ten tekst to od po wiedź na mój

ar ty kuł Sy la bu sy – tak; „sy la bu sy” – nie („Ży cie Uni wer sy -
tec kie”, Nr 2 [245], lu ty 2014, s. 20). Bar dzo dzię ku ję. Cie -
szę się, że Pa nie Pro fe sor od po wie dzia ły na ów list. Mój tekst
jed nak że su ge ro wał nie co szer szy pro blem – pro blem tech -
ni cy za cji i biu ro kra ty za cji uni wer sy te tu, cze go przy kła dem
miał być (pro mo wa ny przez prof. Kra skow ską i prof. Zió -
łek) „sy la bus” i za ty tu ło wa ny był Quo va dis Al ma Ma ter?
Re dak cja zmie nia jąc ty tuł mo jej wy po wie dzi zre du ko wa ła
jej ory gi nal ną in ten cję, ale jed no cze śnie do tknę ła sed na mo -
je go sto sun ku do rze czo ne go „sy la bu su”. Trzy ma jąc się więc
kwe stii sy la bu su/ „sy la bu su”, zo sta wiam szer szą pro ble -
ma ty kę na in ną oka zję.

Pa nie Pro fe sor w po le mi ce z mo im tek stem po świę ca ją
ca łe dwie stro ny na prze ko na nie mnie do pi sa nia sy la bu -
su. Nie po trzeb nie – je stem cał kiem prze ko na ny, cze mu da -
łem dość jed no znacz ny wy raz. Au tor ki słusz nie jed nak za -
uwa ża ją (nie co na mar gi ne sie, co mo gło zo stać przez czy -
tel ni ków prze oczo ne), że mój opór bu dzą „ta bel ki” i przy -
po rząd ko wa ne „efek tom i tre ściom kształ ce nia” sym bo le li -
te ro wo -nu me rycz ne. To wła śnie ten ję zyk sym bo li na zwa -
łem „sur re ali stycz nym”. Ko mu słu żą owe sym bo le? Na pew -
no nie stu den tom, do któ rych sy la bus ma być ad re so wa ny.
Oni nie ma ją po wo dów roz szy fro wy wa nia za pi sów:

„K_U01”, „TK_01”, „KHT_02” itp. Nie jest prze ko nu ją ce
twier dze nie Au to rek po le mi ki, że nie słu żą one ad mi ni stra -
cyj ne mu nad zo ro wi. Ten ję zyk sym bo li ła two wpi sać w pro -
gram kom pu te ro wy, ale nie ko niecz nie po to, aby go w „je -
go cze lu ściach” prze cho wy wać, lecz po to, aby ktoś go od -
czy ty wał. Kto? Pod kre ślam – na pew no nie stu dent/ stu -
dent ka, na pew no też nie ko le ga/ ko le żan ka z na szej lub in -
nej uczel ni; po zo sta je ad mi ni stra cja. To ona gro ma dzi wie -
dzę, a wie dza to wła dza, jak wia do mo. Jak kol wiek Au tor -
kom trud no się zgo dzić z mo ją opi nią, że „sy la bu sy” słu żą
ad mi ni stra cyj nej kon tro li aka de mic kiej spo łecz no ści, ten
brak zgo dy po zo sta je w ich tek ście w sfe rze re to ry ki.

Prze ko nu jąc mnie – po wta rzam: nie po trzeb nie – do pi -
sa nia sy la bu su, prof. Kra skow ska i prof. Zió łek przy ta cza ją
ca ły sze reg lin ków do za chod nich uni wer sy te tów, gdzie po -
da je się sche mat pi sa nia sy la bu su. Nie wszyst kie przy kła -
dy są szczę śli we, jak po mył ka ka li for nij skie go Sta no we go
Uni wer sy te tu Hum bold ta w Ar ca ta (http://hum boldt.edu)
z ber liń skim Uni wer sy te tem Hum bold tów (je go pa tro nem
są obaj bra cia Hum boldt; http://www.hu -ber lin.de), „nie -
wąt pli wie czo ło wej uczel ni nie miec kiej”. Od no to wa nie te -
go nie po ro zu mie nia nie ma cha rak te ru uszczy pli wo ści. Ro -
bię to, al bo wiem Uni wer sy tet Hum bold tów w Ber li nie był
mi nie daw no bar dzo bli ski, gdyż uczy łem tam w peł nym
wy mia rze pen sum dy dak tycz ne go dwa se me stry w ro -
ku 2011/2012. Oczy wi ście, do wszyst kich kur sów pi sa łem
sy la bu sy. Nikt jed nak nie mó wił ani mnie, ani mo im ko le -
żan kom i ko le gom, jak na le ży je na pi sać (to po zo sta wia no
zdro we mu roz sąd ko wi), ani tym bar dziej nie ocze ki wa no
od nas, aby za pi sać to, co ma my stu den tom do prze ka za nia
w sym bo lach li te ro wych i nu me rycz nych. Po nie waż Au tor -
ki za rzu ca ją mi, że nie wy mie niam in ne go (po za nie miec -
kim) mię dzy na ro do we go do świad cze nia dy dak tycz ne go,
do dam, że z po dob ną prak ty ką spo tka łem się w Bard Col -
le ge i na Uni wer sy te cie Co lum bii w No wym Jor ku, na Uni -
wer sy te cie He braj skim w Je ro zo li mie, na uczel niach Środ -
ko wo -Wschod niej Eu ro py itp. Zresz tą po zo sta łe przy wo ły -
wa ne przez Au tor ki przy kła dy (uni wer sy te ty w Cam brid ge
[UK], Syd ney oraz Ari zo nie, a tak że Cor nell Uni ver si ty,
do któ re go link znaj du je się wy łącz nie w in ter ne to wym wy -
da niu „Ży cia Uni wer sy tec kie go”) jak kol wiek su ge ru ją, co
na le ży w sy la bu sie na pi sać, nie ocze ku ją li te ro wo -sym bo -
licz ne go za pi su. Do dam, że – gwo li mak sy mal nej przej rzy -
sto ści – na ame ry kań skich uczel niach du żą wa gę przy wią -
zu je się do opi su me to dy wy sta wia nia ocen, czy li pro cen to -
we go udzia łu ocen cząst ko wych w koń co wej kwa li fi ka cji,
ta kich jak uczest nic two w se mi na riach, pre zen ta cja czy ta -
ne go ma te ria łu, przy go to wa nie pra cy pi sem nej etc.
Nasz – by tak rzec – „sy la bus” aku rat punk tu „kry te ria oce -
ny” w ogó le nie roz wi ja („Va de me cum na uczy cie la aka de -
mic kie go”, s. 31). W prze ci wień stwie jed nak do prak ty ki
ame ry kań skiej wy ma ga się od nas po da nia, ile cza su stu -
den ci ma ją po świę cić na pra cę wła sną, tzn. ile „śred nio” go -
dzin zaj mie im prze czy ta nie „Kry ty ki czy ste go ro zu mu”
Kan ta…

Bar dzo mnie za nie po ko iło wy zna nie Au to rek co do funk -
cjo nal no ści sy la bu su: „opra co wa nie sy la bu su jest zwy kle
czyn no ścią jed no ra zo wą […] i je śli nie zaj dą oko licz no ści
zmu sza ją ce do je go mo dy fi ka cji, słu ży on stu den tom i wy -
kła dow com przez wie le lat”. Wy da je mi się, że nie mó wi -
my tu o uni wer sy te cie. 

Zda ję so bie spra wę, że jest pew na licz ba za jęć o cha rak -
te rze pod sta wo wym, zwłasz cza na po cząt ku stu diów, któ -
re trze ba po wta rzać z ro ku na rok, ale za sad ni czo dy dak -
ty ka uni wer sy tec ka po le ga na kształ ce niu ory gi nal nym

Sy la bu sy dla stu den tów –

”Innymi słowy, to co jest wartością dla mobilnego
studenta, to różnorodność na każdym
z możliwych poziomów, ergo: indywidualna,
niepowtarzalna tożsamość uniwersytetów
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i twór czym, na usta wicz nie od na wia nej ofer cie dy dak tycz -
nej, uza leż nio nej od roz wo ju świa to wej wie dzy w da nej
dzie dzi nie, jak też wła sne go, pro fe sor skie go warsz ta tu ba -
daw cze go. W prze ciw nym przy pad ku ma my do czy nie nia
ze szko łą, mo że wyż szą szko łą za wo do wą, ale nie uni wer -
sy te tem we wła ści wym te go sło wa zna cze niu. Na tak chęt -
nie przy wo ły wa nych przez prof. Kra skow ską i prof. Zió łek
uni wer sy te tach opra co wu je się pro gra my dy dak tycz ne każ -
de go se me stru, a nie „na wie le lat”. Na wet za ję cia ty pu cur -
ri cu lum na le ży za każ dym ra zem mo dy fi ko wać, bo owe
„oko licz no ści”, czy li usta wicz nie zmie nia ją cy się stan ba dań,
zmu sza wy kła dow ców do prze my śleń swo jej dy dak ty ki. 

Po dzie lam na to miast tro skę Au to rek o tzw. mo bil nych
stu den tów. To przy szłość edu ka cji uni wer sy tec kiej (jed -
no cze śnie naj głęb sza isto ta jej tra dy cji) i na le ży ro bić wszyst -
ko co moż li we, aby tę for mę na ucza nia roz wi jać. Rzecz
w tym, że praw do po dob nie war to ści te go ro dza ju mo de lu
stu dio wa nia ro zu mie my ina czej, a co za tym idzie ina czej
ro zu mie my fi lo zo fię mię dzy na ro do we go (a tak że ogól no -
kra jo we go) kształ ce nia. Au tor ki, roz dzie la jąc „tre ści kształ -
ce nia” od „efek tów kształ ce nia”, co na po zio mie se man tycz -
nym jest oczy wi ste, su ge ru ją, że stu dent stu diu jąc róż ne „tre -
ści” mo że osią gnąć te sa me „efek ty”. Być mo że w szko le za -
wo do wej jest to uza sad nio ne, ale uni wer sy tet nie jest szko -
łą za wo do wą, choć ostat nio w Pol sce to po ję cie się zde wa -
lu owa ło i wie le szkół za wo do wych (np. me dycz nych, ar ty -
stycz nych itp.) przy ję ło na zwę „uni wer sy tet”. Tak czy ina -
czej u pod staw ta kie go ro zu mo wa nia le ży prze świad cze -
nie o ist nie niu ja kie goś ze spo łu jed no rod nych „efek tów
kształ ce nia”, któ re ktoś de fi niu je, za pew ne ja kieś cia ło nad -
rzęd ne wo bec uni wer sy te tów. To wła śnie jest mi ob ce. Struk -
tu ra efek tów kształ ce nia po win na być otwar ta, a nie za -
mknię ta, a uni wer sy te ty win ny być au to no micz ne za rów no
w tre ściach na ucza nia jak w pro jek to wa niu ich efek tów; ani
mi ni ster stwa po szcze gól nych kra jów, ani agen dy eu ro pej -
skie, ani – w chwi li obec nej nie wy obra żal ne – trans kon ty -
nen tal ne in sty tu cje nie po win ny te go ro bić. In ny mi sło wy,
to co jest war to ścią dla mo bil ne go stu den ta, to róż no rod -
ność na każ dym z moż li wych po zio mów, er go: in dy wi du al -
na, nie po wta rzal na toż sa mość uni wer sy te tów. Je że li mo bil -
ny stu dent ma wy bie rać mię dzy uni wer sy te ta mi w Po zna -
niu i w War sza wie, mię dzy uni wer sy te ta mi w Li zbo nie
i w Ry dze, to nie tyl ko po to, aby za po znać się z róż ny mi tre -
ścia mi tych sa mych przed mio tów, ale przede wszyst kim
z róż ny mi przed mio ta mi i dzię ki te mu osią gać róż ne „efek -
ty kształ ce nia” w róż nych miej scach. W prze ciw nym przy -
pad ku ko rzy ści pły ną ce z tej mo bil no ści bę dą ogra ni czo ne.

W za koń cze niu swo je go tek stu prof. Kra skow ska i prof.
Zió łek za uwa ża ją, że „pro ble mem jest brak umie jęt no ści
po słu gi wa nia się nim [sy la bu sem] w aka de mic kiej prak ty -
ce dy dak tycz nej, a tak że po pro stu brak do brej wo li do zro -
zu mie nia je go uży tecz no ści”. Nie wiem, ko go ma ją na my -
śli… Ze swej stro ny jed nak do strze gam coś zu peł nie in ne -

go. Uży wa jąc rów nie zło śli we go ję zy ka po wiem, że nie ty le
do mnie ma ny przez Au tor ki nasz „brak umie jęt no ści i do -
brej wo li” jest pro ble mem, lecz brak zdro we go roz sąd ku wi -
docz ny w do po mi na niu się wpi sy wa nia w „sy la bu sie” hu -
mo ry stycz nych in for ma cji, jak wspo mnia na „śred nia licz -
ba go dzin na zre ali zo wa nie ak tyw no ści” (tzn. np. na pra cę
wła sną stu den tów), a tak że w for so wa niu li te ro wo -nu me -
rycz nych za pi sów „sy la bu su”, przy dat nych nie stu den tom
lecz ad mi ni stra cji. Po nie waż Pa nie Pro fe sor ape lu ją aby nie
kry ty ko wać, lecz for mu ło wać pro po zy cje po zy tyw ne, oto
pro sta re cep ta opar ta o zdro wy roz są dek, aka de mic ką tra -
dy cję oraz mię dzy na ro do wą prak ty kę: zbu do wać mo del sy -
la bu su za wie ra ją cy pod sta wo we in for ma cje o kur sie i kry -
te riach ocen. Je że li te wzo ry wy da dzą się ko muś nie prze ko -
nu ją ce, su ge ru ję, aby za py tać o opi nię stu den tów, wła ści -
wych ad re sa tów sy la bu su.

Prof. dr hab. Piotr Pio trow ski

Od re dak cji: nie zna czy to jed nak, że de ba ta na na szych
ła mach zo sta je za wie szo na i te mat za my ka my. Każ de mu,
kto ze chce swo je sta no wi sko przed sta wić i in te re su ją cy mi
wnio ska mi się po dzie lić – ła my w mia rę moż li wo ści udo -
stęp ni my. Za pra sza my

W następnym numerze zaprezentujemy stanowisko
prof. UAM Stanisława Jakóbczyka 

„sy la bu sy” dla ad mi ni stra cji

◗Na ko lej ny list prof. Pio trow skie go po zwo lę so bie od po wie dzieć tym
ra zem krót ko i w imie niu wła snym: są dzę, że nasz spór o sy la bus
po wi nien te raz przejść w fa zę kon struk tyw ną. Pra gnę po now nie pod -
kre ślić, że wzór sy la bu sa nie jest usta lo ny raz na za wsze i mo że pod -
le gać mo dy fi ka cjom. Być mo że ze chcą wy po wie dzieć się w tej kwe -
stii tak że in ne oso by za an ga żo wa ne w pro ces dy dak tycz ny – twór cy
pro gra mów kształ ce nia, człon ko wie wy dzia ło wych ze spo łów oce -
nia ją cych ja kość kształ ce nia, na uczy cie le aka de mic cy, dok to ran ci, stu -
den ci. Je śli uda się wy pra co wać sy la bus, któ ry bę dzie przy jem niej szy
w użyt ko wa niu, ale za ra zem speł ni wszyst kie wy ma ga nia for mal -
ne – na sza po le mi ka przy nie sie wy mier ny efekt, a prze cież o to chy -
ba nam przede wszyst kim cho dzi – na pi sa ła prof. Ewa Kra skow ska. 

◗Od oce ny ja ko ści kształ ce nia mnie uciek nie my, po nie waż obo wią -
zu ją nas okre ślo ne prze pi sy praw ne, w tym do ty czą ce pro gra mów stu -
diów, w któ re wpi su je się sy la bus mo du łu. Jed nak że są dzę, że miej -
scem do pro wa dze nia dal szej dys ku sji jest nie ty le „Ży cie Uni wer sy -
tec kie”, ile ra czej Ra da do Spraw Ja ko ści Kształ ce nia, na po sie dze -
niu któ rej mógł by pan bez ogra ni czeń prze sta wić swo je za strze że nia
i rów no cze śnie za pro po no wać mo dy fi ka cję – pod kre śli ła w swo jej
od po wie dzi prof. Ma ria Zió łek. 
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EyeLink 1000 Plus to świe ży na by tek
Wy dzia łu An gli sty ki UAM, wart ty le
co bar dzo do bry sa mo chód, a na by ty

z gran tu NCN na ba da nia, któ re na tym
sprzę cie pro wa dzić bę dą dr Agniesz ka Li jew -
ska i dr Bo gu sła wa Why att wraz z ze spo łem.
EyeLink to ey etrac ker, „śled czy oka” zwa ny
kie dyś w swo jej bar dziej pier wot nej wer sji
oku lo gra fem. Oko w cią gu se kun dy wy ko nu -
je wie le ru chów, o któ rych prze cięt ny zja dacz
chle ba nie ma po ję cia, a każ da ta ka zmia -
na ma swo je wiel kie zna cze nie. Oko ło ćwierć
se kun dy po trze bu je oko na przy kład do te go,
by roz po znać zna cze nie wi dzia ne go sło wa.
Dwa głów ne ru chy oka to fik sa cja i sa ka da.
Fik sa cja, wia do mo, to za trzy ma nie wzro ku
na ja kimś punk cie; sa ka da zaś to ruch gał ki
ocznej mię dzy jed ną fik sa cją a dru gą czy li
prze su nię cie wzro ku. Mo że pa ni za ob ser wo -
wać ta ki ruch oka u ko goś, kto na przy kład
czy ta ga ze tę – mó wi dr Agniesz ka Li jew -
ska – ale swo jej sa ka dy ni gdy pa ni w lu strze
nie zo ba czy, bo na ten uła mek se kun dy pa ni
mózg „wy łą cza” wi dze nie. Kie dy mó wi my
o tym zja wi sku stu den tom są pod eks cy to wa -
ni i za raz chcą spraw dzić, czy tak jest rze czy -
wi ście. A mó wi my to po to, by im uświa do -
mić, jak wie le in te re su ją cych in for ma cji do -
ty czy ru chów oka.

Są jesz cze in ne ru chy, du żo krót sze, jak np.
tre mor czy dryft; roz sze rza się rów nież źre ni -
ca i to cza sem na wet o 50 proc., mi mo, że nie
zmie nia się oświe tle nie – do da je dr Bo gu sła wa
Why att – a dzie je się tak przy wy sił ku umy sło -
wym. Prof. Da niel Kah ne man, psy cho log, prze -
pro wa dził pro sty eks pe ry ment to po twier dza -
ją cy: po pro sił ba da nych, by do każ dej z kil ku
liczb trzy cy fro wych do da li naj pierw licz bę 1,
po tem licz bę 3 i w trak cie do da wa nia re je stro -
wał spek ta ku lar ne zmia ny wiel ko ści źre ni cy.

Dr Bo gu sła wa Why att w du żym pro gra mie
ba daw czym PARATRANS chce za jąć się ba da -
niem pro ce su tłu ma cze nia tek stu z ję zy ka ob -
ce go i pa ra fra zą czy li tłu ma cze niem tek stu

w ob rę bie jed ne go ję zy ka. Ta kiej pa ra fra zy do -
ko nu je my na przy kład opo wia da jąc ko muś
prze czy ta ną książ kę. Wia do mo już, że w sy tu -
acji pa ra fra zy czy tłu ma cze nia oko za cho wu je
się ina czej niż wte dy, kie dy czy ta tekst „na wła -
sny uży tek”. Za po mo cą ey etrac ke ra dr Why att
za re je stru je pra cę oka w trak cie tłu ma cze nia
tek stu na ekra nie, a za po mo cą spe cjal nych
pro gra mów tak że pra cę rąk na kla wia tu rze oraz
ko rzy sta nie ze słow ni ków. Chce uchwy cić pew -
ne re gu ły pro ce su tłu ma cze nia, zna leźć je go
trud ne mo men ty i spo so by ra dze nia so bie z ni -
mi. Ba da nia pi lo ta żo we (jesz cze bez ey etrac ke -
ra), któ rych wy ni ki po ka zy wa ła na mię dzy -
na ro do wej kon fe ren cji w Ko pen ha dze, już do -
wio dły, że wy traw ni za wo do wi tłu ma cze w od -
róż nie niu od stu den tów spe cja li za cji tłu ma cze -
nio wej i fi lo lo gii, le piej ra dzą so bie nie tyl ko
z tłu ma cze niem, ale i z pa ra fra zą. Czy ozna -
cza to, że moż na wy tre no wać oko w spraw no -
ści tłu ma cze nia? Zo ba czy my. Jak pod kre śla dr
Why att, ba dań nad pa ra fra zą pra wie nie ma,
a jest to w dzi siej szym świe cie nie ba ga tel ny pro -
blem. Ist nie je wie le grup, jak np. le ka rze, praw -
ni cy czy urzęd ni cy, któ rzy po słu gu ją się ję zy -
kiem spe cja li stycz nym. Pa cjent, klient czy pe -
tent mu si so bie ta ki ko mu ni kat „prze tłu ma -
czyć” na zro zu mia ły dla sie bie i od spraw no -
ści te go tłu ma cze nia mo że wie le za le żeć.

Oko praw dę 
ci po wie

EyeLink wykonuje 1000 zdjęć oka w ciągu jednej sekundy. Po co aż tyle? Okazuje się, że to bardzo
potrzebne, a co więcej, dopiero dzięki tak subtelnym pomiarom można odkryć wiele skomplikowanych
tajemnic, związanych z widzeniem.

”Dlaczego ruch gałki
ocznej można
zaobserwować u kogoś,
ale swojego nigdy się
w lustrze nie zobaczy? 
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Dr Agnieszka Lijewska (z lewej) i dr Bogusława Whyatt testują nowoczesny eyetracker na Wydziale Anglistyki UAM
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Dr Li jew ska chce za jąć się rów nie ma ło zba da -
nym zja wi skiem wie lo ję zycz no ści. Za in spi ro wa -
ła mnie zna jo ma, któ ra za mie rza ła przy go to wać
pol ski pod ręcz nik do na uki ję zy ka chiń skie go – mó -
wi dr Li jew ska – i py ta ła, czy to war to, sko ro wła -
ści wie pra wie wszy scy po słu gu ją się słow ni ka mi
i pod ręcz ni ka mi chiń sko -an giel ski mi. To na su nę ło
mi myśl, by ba dać po wią za nie ję zy ków u osób wie -
lo ję zycz nych. Czy ma zna cze nie to, czy uczy my się
ję zy ka ob ce go przez ma cie rzy sty czy też przez in -
ny ob cy? We współ cze snym świe cie ta ka wie lo ję -
zycz ność jest już co raz po wszech niej sza; nie tyl ko
co raz czę ściej wy ma ga na przez pra co daw ców, ale
do ty czy tak że dzie ci imi gran tów czy mie sza nych
mał żeństw. Jak funk cjo nu je te kil ka ję zy ków
w mo men cie tłu ma cze nia? Czy wszyst kie zna ne
nam ję zy ki od no si my wte dy do ma cie rzy ste go czy
też ist nie ją mię dzy ni mi in ne po wią za nia?

Ba da nie ey etrac ke rem wy chwy tu je wie le sub tel -
no ści, a przy tym po zwa la na za aran żo wa nie sy tu -
acji na tu ral nej – nie trze ba wkła dać żad nych oku -
la rów, nie ko niecz ne jest na wet unie ru cho mie nie
gło wy: wy star czy przy kle ić na środ ku czo ła ma -
leń ką tar czę, do któ rej pro gram od no si za pi sy. Ba -
dacz ki śmie ją się, bo jest to tak da le ce nie prze szka -
dza ją ce, że za po mi na się o tym i zda rza się wy cho -
dze nie z la bo ra to rium z kół ka mi przy kle jo ny mi
na czo le, co wy wo łu je za cie ka wio ne spoj rze nia.
Wiąz ka pod czer wie ni oświe tla ją ca oko w ża den
spo sób nie szko dzi też oku, a dla ba da ne go jest
prak tycz nie nie wi docz na. Dzię ki pre cy zyj nym
sprzę tom i pro gra mom ba da nie ru chów oka roz -
wi ja się ostat nio bar dzo dy na micz nie i znaj du je
cie ka we za sto so wa nia. Np. w re kla mie, by za re je -
stro wać, na co lu dzie tak na praw dę zwra ca ją uwa -
gę pa trząc na re kla my, a tak że w dzia le usług in -
ter ne to wych, by wie dzieć jak kon stru ować stro -
ny in ter ne to we czy gry. To tzw. za sto so wa nia użyt -
ko we. Ostat nio re kla mo wa ny jest pe wien smart -
fon, któ ry sa mo czyn nie wy łą cza się, gdy na nie -
go nie pa trzy my – oczy wi ście wy łą cza ny jest przez
mi nia tu ro wy ey etrac ker. Ale zro bio no tak że ta -
kie ba da nia ey etrac ke rem, któ re wy ka za ły, jak le -
ka rzom od czy tu ją cym ob raz rent ge now ski czy
USG umy ka ją z po la wi dze nia pew ne in for ma -
cje, co mo że pro wa dzić do błęd nych dia gnoz; po -
dob ny me cha nizm ba da no przy za bie gu, gdy chi -
rurg pa trzył na po le ope ra cyj ne. Uży wa no ta kich
ba dań do skon stru owa nia er go no micz ne go most -
ka ka pi tań skie go; do ob ser wa cji, jak pa trzy my
na ob ra zy; a neu rop sy cho log prof. Piotr Fran cuz
ba dał pra cę oka u dys lek ty ków. Naj szczyt niej szym
ce lem wy da je się za sto so wa nie tych ba dań do sys -
te mu uru cha mia nia ru chem oka kom pu te ra przez
oso by spa ra li żo wa ne. 

Mó wi się, że gał ki oczne to „mózg na ze wnątrz”,
tak skom pli ko wa ne jest ich dzia ła nie i po wią za nie
ze struk tu ra mi mó zgu – war to więc ba dać naj -
drob niej sze niu an se te go pro ce su. Po sia da nie ta -
kie go na rzę dzia jak ey etrac ker na na szym wy dzia -
le – mó wi dr Why att – umoż li wi lep sze kształ ce -
nie stu den tów i za owo cu je na pew no cie ka wy mi ba -
da nia mi, któ rych prze pro wa dze nie do tąd by ło nie -
moż li we. Ma ria Ry bic ka

Po wstać ma on na mo cy po ro zu mie nia wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go z uczel nia mi: UAM, Uni wer sy te tem Me dycz nym w Po zna niu,
Po li tech ni ką Po znań ską, Wiel ko pol skim Cen trum On ko lo gii i Szpi -
ta lem Kli nicz nym Prze mie nie nia Pań skie go w Po zna niu. 

Bu do wa Ośrod ka Pro to no te ra pii to pro jekt o stra te gicz nym zna -
cze niu dla roz wo ju re gio nu za chod niej Pol ski, któ ry po ten cjal nie bę -
dzie mógł się ubie gać o do fi nan so wa nie ze środ ków UE w no wej per -
spek ty wie fi nan so wej na la ta 2014 – 2020. 

Pro to no te ra pia to no wa tor ska me to da le cze nia no wo two rów, ro dzaj
ra dio te ra pii wy ko rzy stu ją cej pro mie nio wa nie pro to no we do nisz cze nia
zmian no wo two ro wych. Sto so wa na jest szcze gól nie u pa cjen tów, któ -
rych nie moż na le czyć przy po mo cy kon wen cjo nal nej ra dio te ra pii fo to -
no wej ze wzglę du na po ło że nie no wo two ru w zbyt bli skim są siedz -
twie szcze gól nie wraż li wych na rzą dów zdro wych. Do tej po ry na świe -
cie le czo no tą me to dą ok. 70 tys. cho rych, pod czas gdy tra dy cyj ną me -
to dą ra dio te ra pii le czy się tyl ko w Pol sce rocz nie ok. 80 tys. cho rych – wy -
ja śnia prof. Ju lian Ma lic ki, dy rek tor WCO, ko or dy na tor pro jek tu bu -
do wy i uru cho mie nia In sty tu tu Ra dio te ra pii Pro to no wej. 

Ośro dek bę dzie słu żył pa cjen tom wo je wództw wiel ko pol skie -
go, za chod nio po mor skie go, lu bu skie go, dol no ślą skie go oraz opol -
skie go.

Jed no cze śnie – do da je prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM – in -
sty tut peł nić bę dzie ro lę ośrod ka na uko we go, pro wa dzą ce go ba da nia
nad od dzia ły wa niem pro mie nio wa nia pro to no we go na or ga nizm. W tej
mie rze słu żyć bę dzie ba da czom róż nych uczel ni po znań skich, re ali zu -
jąc tym sa mym ideę in te gro wa nia się aka de mic kie go Po zna nia. 

Koszt bu do wy się gać ma oko ło 330 mln zł. 
(l)

Pro to no te ra pia 
– wspól nie

5 maja w biurze rektora UAM prof. Bronisława
Marciniaka uroczyście podpisano list intencyjny,
potwierdzający wolę wybudowania i uruchomienia
w Poznaniu Instytutu Radioterapii Protonowej.

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I



N A S Z  U N I W E R S Y T E T JUB ILEUSZ

1 2 |  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 4

Licz ba 111 wy wo ła ła nie ma ło żar to bli -
wych in ter pre ta cji. Prof. Ja cek Gu liń ski
za pro po no wał ja ko na stęp ny ju bi le -

usz… 117-le cie, a prof. Kry sty na Ku ja wiń ska -
-Co urt ney do daw szy trzy je dyn ki przy wo -
ła ła za rów no Trój cę świę tą, jak i trzy świn ki
z baj ki. Dla cze go 111? Bo już na pru skiej aka -
de mii od 1903 ro ku ist nia ło tu stu dium an -
gli stycz ne, a je go bi blio te ka sta ła się po I woj -
nie za cząt kiem księ go zbio ru już na pol skim
uni wer sy te cie. W mię dzy woj niu po znań ski
uni wer sy tet sły nął z kła dze nia na ci sku na ję -
zyk an giel ski ja ko sy no nim no wo cze sno ści
i po stę pu. Ka te drę pro wa dził wów czas prof.
B. Mas sey, za ko cha ny w Pol sce (i Po lce) Bry -
tyj czyk, tłu macz licz nych dzieł, w tym Sien -
kie wi cza. Je go po stać i hi sto rię an gli sty ki
przy po mniał prof. Ja cek Fi siak, sam bę dą cy
już po sta cią hi sto rycz ną, ja ko że przez 40 lat
pro wa dził i roz wi jał stu dia an gli stycz ne. A za -
czy nał z czwór ką za le d wie współ pra cow ni -
ków… Wspo mniał m.in. prof. Hen ry ka
Zbier skie go, dzię ki któ re mu po znań ska an -
gli sty ka, choć za mknię ta z przy czyn po li tycz -
nych – ist nia ła. 

O po znań skiej an gli sty ce mó wi li go ście
„z ze wnątrz” nie szczę dząc kom ple men tów:
prof. Den nis Pre ston z Uni wer sy te tu Mi chi -
gan (zwa ny w Po zna niu z ra cji za ży łej współ -
pra cy prof. Pre stoń skim) mó wił o tym, jak da -
le ce świet na re pu ta cja po znań skiej an gli sty -
ki i do sko na łe przy go to wa nie jej na ukow ców
wpły wa na tę współ pra cę, a prof. Cor ne lia
Müller z Uni wer sy te tu Via dri na jak szu ka jąc
kon tak tów ze spe cja li sta mi ko mu ni ka cji, wła -
śnie na WA zna la zła za ska ku ją cą licz bę in te -
re su ją cych spe cjal no ści. Obie uczel nie ści śle
współ pra cu ją z Wy dzia łem An gli sty ki.

Dla cze go zor ga ni zo wa li śmy to spo tka -
nie? – mó wi prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko -
ła czyk, dzie kan Wy dzia łu An gli sty ki – Bo cią -
gle je ste śmy po strze ga ni ja ko „na uczy cie le an -
giel skie go”, cią gle wspo mi na się głów nie nasz
w ska li świa ta wy bit ny po ziom te go na ucza nia.
Nie ne gu je my te go, ale ro bi my znacz nie, znacz -
nie wię cej. Przy to czę mo że nie skrom nie opi -
nię prof. Wol fgan ga Dres sle ra, wy bit ne go ję -
zy ko znaw cy, któ ry po wie dział, że po znań ski
Wy dział An gli sty ki jest przy czół kiem naj no wo -
cze śniej sze go ję zy ko znaw stwa w Eu ro pie Środ -
ko wo -Wschod niej. Sta wia my na in ter dy scy pli -
nar ność i mię dzy na ro do wą współ pra cę w ba -
da niach nad ję zy kiem, a jak wszech stron nie
przy go to wu je my ab sol wen tów niech świad czy
choć by fakt, że ostat nio zwró ci ła się do nas

słyn na fir ma kon sul tin go wa McKinsey chęt nie
ich za trud nia ją ca.

W cią gu 2 dni za pre zen to wa ło się 16 za kła -
dów i 2 pra cow nie WA, po ru sza jąc te ma ty
od li te ra tu ro znaw stwa przez pro ce sy ucze -
nia po pa to lo gie ję zy ko we. Pre zen ta cjom to -
wa rzy szy ło po nad 70 po ste rów. Trzy wy kła dy
ple nar ne tak że ob ra zo wa ły roz pię tość za in te -

re so wań: prof. Piotr Gą sio row ski mó wił o roz -
wo ju ję zy ko znaw stwa, dr Ka ro li na Ra taj
o neu ro lin gwi sty ce wy ko rzy stu ją cej no wo cze -
sne me to dy ba da nia mó zgu, a prof. Woj ciech
Li poń ski o po ję ciu fa ir play (po czy na jąc
od Szek spi ra!). 

Na ju bi le usz do Au li przy by ło wie lu go ści,
po czy na jąc od mi ni stra Gu liń skie go, przez
am ba sa do rów, wła dze wo je wódz twa i mia sta,
po po słów, rek to rów i dzie ka nów. Przy by li
przed sta wi cie le wszyst kich ośrod ków an gli -
stycz nych w Pol sce. Ja kie by ły owo ce te go spo -
tka nia? Po sta no wi li śmy na nie for mal nym spo -
tka niu o po wsta niu ogól no pol skiej li gi an gli -
stów, zgod nie z ideą prof. Fi sia ka spo ty ka ją cej
się co rok w in nym ośrod ku – mó wi prof. Dziu -
bal ska -Ko ła czyk – aby wy mie niać do świad cze -
nia i for mu ło wać na sze pro ble my; prof. Stan
Brec ken rid ge, mu zy ko log i wy bit ny jazz man
dał nie tyl ko świet ny kon cert, ale prze pro wa -
dził warsz ta ty, tak że w na szym pa tro nac kim li -
ceum w Krze si nach, a w przy szłym ro ku bę dzie
u nas vi si ting pro fe so rem; po wsta ły trzy fil my
na krę co ne przez stu den tów i dok to ran tów,
w tym film” 111 po wo dów, dla któ rych lu bię
WA”- te fil my i pre zen ta cje bę dą na na szej stro -
nie naj lep szym in for ma to rem o nas dla wszyst -
kich za in te re so wa nych. Mam też na dzie ję, że
wie lu go ści zmie ni ło swo je po ję cie o Wy dzia le
An gli sty ki na od po wia da ją ce je go no wo cze sne -
mu pro fi lo wi. 

Ma ria Ry bic ka 

111 ra zy po an giel sku
Nie ty po wy ju bi le usz zor ga ni zo wa li an gli ści, po czy na jąc od da ty – 111 lat tra dy cji an gli sty ki po znań skiej,
a skoń czyw szy na kon cer cie jaz zo wym, za gra nym przez ame ry kań skie go pro fe so ra.

Historia i teraźniejszość: dyskutują 
prof. Dziubalska-Kołaczyk i prof. Fisiak 

Ponad 70 posterów i goście w westybulu Auli
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Zwy cięz cą IV edy cji olim pia dy zo stał
uczeń II kla sy li ceum dwu ję zycz ne go z Ka -
to wic Alek san der Pła za. W tym ro ku po raz

pierw szy na gro dą spe cjal ną był wy jazd do wy bra -
nej szko ły ję zy ko wej w Hisz pa nii. Po dróż ucznia
i je go na uczy ciel ki fi nan su je Biu ro Rad cy ds. Tu ry -
sty ki Am ba sa dy Hisz pa nii. Wrę cza nie na gród po -
prze dził wie czór w ho te lu An der sia, w tym ro ku
po świę co ny Ku bie. Go ściem ho no ro wym by ła Ma -
rzen na Adam czyk, by ła am ba sa dor RP na Ku bie,
któ ra barw nie opo wia da ła o swo im po by cie w tym
kra ju. 

Do te go rocz nej edy cji zgło si ło się 1521 uczniów
z 192 szkół z ca łej Pol ski. W fi na ło wej ry wa li za cji
wzię ło udział 41 uczniów szkół, w któ rych na ucza -
ny jest ję zyk hisz pań ski. Wszy scy uczest ni cy za pre -
zen to wa li bar dzo wy so ki po ziom zna jo mo ści ję zy ka
oraz wie dzy o kra jach hisz pań sko ję zycz nych. – mó -
wi dr Mał go rza ta Spy cha ła, prze wod ni czą ca Ko mi -
te tu Głów ne go Olim pia dy Ję zy ka Hisz pań skie -
go – Szcze gól nie je stem pod wra że niem jed ne go z te -
go rocz nych fi na li stów, któ ry przy znał, że uczy się ję -
zy ka hisz pań skie go do pie ro od 1,5 ro ku. Uczeń ten
po cho dzi ze Śre mu i już za po wie dział, że w przy szło -
ści chciał by być stu den tem na sze go uni wer sy te tu.

IV edy cja Olim pia dy Ję zy ka Hisz pań skie go by -
ła fi nan so wa na w ra mach no we go pro jek tu przy -
zna ne go or ga ni za to rom: Pol skie mu To wa rzy stwu
Neo fi lo lo gicz ne mu przy Wy dzia le Neo fi lo lo gii
UAM na la ta 2013-2016 ze środ ków MEN. Fun du -
sze, któ re otrzy ma li śmy, na pew no nie po zwo lą nam
na dzia ła nia, do któ rych przy zwy cza ili śmy na szych
uczest ni ków. Z wie lu ini cja tyw bę dzie my mu sie li zre -
zy gno wać – mó wi ła dr Spy cha ła – Dla te go też szcze -

gól nie cie szy nas, że chęć współ pra cy zgło si ła hisz -
pań ska or ga ni za cja FEDELE, czu wa ją ca nad ja ko -
ścią na ucza nia ję zy ka hisz pań skie go, współ pra cu ją -
ca z In sty tu tem Ce rvan te sa. To dzię ki ich wspar ciu
te go rocz ny lau re at bę dzie mógł uczest ni czyć w kur -
sie ję zy ko wym w Hisz pa nii. 

Za in te re so wa nie ję zy kiem hisz pań skim w na -
szym kra ju od kil ku lat ro śnie. Sprzy ja te mu tak że
sze reg ini cja tyw ma ją cych na ce lu skon so li do wa -
nie śro do wi ska na uczy cie li ję zy ka hisz pań skie go.
Na od by wa ją cą się w ubie głym ro ku mię dzy na ro -
do wą kon fe ren cję me to dycz ną zje cha ła licz na re -
pre zen ta cja hi spa ni stów z Pol ski, Nie miec i Hisz -
pa nii. Uda ło nam się na wią zać współ pra cę z wie -
lo ma na uczy cie la mi – do da je dr Spy cha ła – dzi siaj
już wie my, gdzie ma my do brych, kre atyw nych na -
uczy cie li, god nych po le ce nia. Do ce nia jąc ich do -
świad cze nie i efek ty pra cy po pro si li śmy ich, aby po -
dzie li li się z na mi do bry mi prak ty ka mi, cze go efek -
tem fi nal nym jest pu bli ka cja „El alum no de ELE: un
alum no extra or di na rio”. 

O tym, że olim pia da łą czy wie le śro do wisk,
świad czy licz ba pa tro na tów, któ re uda ło się po zy -
skać. Or ga ni za cję olim pia dy wspie ra ją In sty tut Fi -
lo lo gii Ro mań skiej UAM czy wspo mnia ne już wy -
żej am ba sa dy. Dla na szych uczest ni ków to nie po wta -
rzal na oka zja, aby po roz ma wiać z przed sta wi cie -
la mi ta kich kra jów jak Ar gen ty na, Uru gwaj czy Pe -
ru i po słu chać wy jąt ko we go ak cen tu, w ja kim mó -
wią po hisz pań sku. Z tych spo tkań wy ni ka ją cza sem
ta kie cie ka we im pre zy, jak np. za pla no wa ny na 11-
13 czerw ca prze gląd fil mów uru gwaj skich w Do mu
Bre ta nii.

mz

Olim pia da z Hisz pa nią w tle

W pierwszych dniach kwietnia w Collegium Minus wręczone zostały nagrody IV Ogólnopolskiej Olimpiady
Języka Hiszpańskiego 2013-2014. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli ambasad krajów
hiszpańskojęzycznych, w tym tak odległych jak Peru, Argentyna czy Urugwaj. 

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 O
RG

A
N

IZ
A

TO
RA

 O
LI

M
PI

A
D

Y



N A S Z  U N I  W E R  S Y  T E T  JAK  KSZTAŁC IMY

1 4 |  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 4

Szanowni Państwo 
– Nauczyciele
akademiccy,

Kon fe ren cja od by ła się po raz pią ty
i jest ini cja ty wą śro do wi ska po znań -
skie go bez po śred nio na wią zu ją cą

do „Fo rum Ja ko ści” – cy klu spo tkań po świę -
co nych pod no sze niu ja ko ści kształ ce nia, or -
ga ni zo wa nym przez PKA. 

W trak cie te go rocz ne go spo tka nia uczest -
ni cy mie li moż li wość prze dys ku to wa nia
zmian, ja kie za cho dzą obec nie w pol skich
uczel niach, a by ły to m.in. za gad nie nia zwią -
za ne z do bry mi prak ty ka mi przy wpro wa -
dza niu kra jo wych ram kwa li fi ka cji, ja ko ści
sta ży stu denc kich, kul tu ry sa mo rząd no ści
stu denc kiej czy ro li stu diów pe da go gicz -
nych. Cza sy bo omu edu ka cyj ne go ma my już
za so bą – mó wił pro rek tor UAM prof. Zbi -
gniew Pi lar czyk – dzi siaj mu si my się za sta -

no wić, jak ilość prze kuć w ja kość, tak aby
na 450 pol skich uczel niach za cho wa ne by ły
ele men tar ne za sa dy kształ ce nia. Je stem prze -
ko na ny, że spra wa ja ko ści to nie tyl ko pro -
blem władz uni wer sy te tu, ale rów nież spra -
wa was, stu den tów. Cza sy, w któ rych stu den -
ci cie szy li się z go dzin rek tor skich i od wo ła -
nych za jęć bez pow rot nie mi nę ły, dzi siaj czę -
ściej sły sza ne są pro te sty z ich stro ny „dla cze -
go tak czę sto nie ma my za jęć”. 

O tym, że stu den ci są co raz bar dziej świa -
do mi swo ich praw i obo wiąz ków, a za ra zem
kon se kwent nie re ali zu ją wy bra ną ścież kę ka -
rie ry, za świad czy ła rów nież ta kon fe ren cja.
Stu den ci by li do sko na le przy go to wa ni do dys -
ku sji i wy ka za li się sze ro ką wie dzą o funk cjo -
no wa niu uczel ni wyż szych. Oży wio na dys ku -

sja wo kół utrzy ma nia wła ści wych stan dar dów
ja ko ści kształ ce nia w świe tle zmian za cho dzą -
cych w szkol nic twie wyż szym moc no prze -
dłu ży ła pierw szy dzień ob rad. Dru gi dzień
przy niósł cie ka wą wy mia nę po glą dów na te -
mat efek tyw ne go za rzą dza nia ja ko ścią kształ -
ce nia na uczel ni i od po wied nie go spraw dza -
nia efek tów kształ ce nia. Stu den ci do py ty wa li
o me to dy oce nia nia, o to, czy do dat ko we dzia -
ła nia zwią za ne np. z nad pro gra mo wą dys ku -
sją mo gą być włą czo ne w pen sum na uczy cie -
la aka de mic kie go. Wy ra zi li przy tym chęć
uczest ni cze nia w ko mi sjach ho spi tu ją cych
uni wer sy tec kie wy kła dy i ćwi cze nia. Aby ja -
kość kształ ce nia by ła od po wied nio wy so ka po -
trzeb ne są ja sno okre ślo ne spo so by i kry te ria
oce ny – pod kre śla li.  mz

Trwa ko lej na edy cja ba da nia ja ko ści
kształ ce nia. Już od pię ciu lat po przez ba da -
nie an kie to we dia gno zu je my moc ne i sła be
stro ny kształ ce nia. Zgod nie z Pań stwa su -
ge stia mi, ini cju je my i wdra ża my od po wied -
nie dzia ła nia, ma ją ce na ce lu do sko na le nie
ja ko ści kształ ce nia na UAM.

Od 30 kwiet nia do 30 czerw ca 2014 r.
każ dy pra cow nik dy dak tycz ny, na uko wo -
-dy dak tycz ny, dok to rant, stu dent stu diów
sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych oraz słu -
chacz stu diów po dy plo mo wych mo że wy -
peł nić ano ni mo wą an kie tę na stro nie uso -
sweb. amu. edu. pl i tym sa mym włą czyć się
w dzia ła nie Ogól no uczel nia ne go Sys te mu
Za rzą dza nia Ja ko ścią Kształ ce nia.

Pań stwa oce na ma wpływ na kie ru nek
wpro wa dza nych zmian. Wy ni ki an kie ty zo -
sta ną opu bli ko wa ne na uczel nia nym por -
ta lu in ter ne to wym.

Za chę cam ca łą spo łecz ność aka de mic ką
do wzię cia udzia łu w ba da niu i li czę na wy -
so ką fre kwen cję.

Bro ni sław Mar ci niak

ANKIETA DLA 
CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI 
AKADEMICKIEJ UAM
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OD 30 KWIETNIA DO 30 CZERWCA  2014  

WASZ GŁOS MA ZNACZENIE

WASZA OPINIA  ZMIENIA UAM
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Stu den ci na rzecz ja ko ści
W tegorocznej edycji „Studenckiego Forum Jakości” udział wzięło blisko stu przedstawicieli parlamentów
studenckich z całej Polski. W ich gronie znaleźli się delegaci z Białegostoku, Wrocławia, Lublina, Krakowa,
Warszawy, uczelni małych jak i tych największych, uniwersyteckich i zawodowych. 
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Wzrost współ czyn ni ka umię dzy na -
ro do wie nia wy ni ka nie tyl ko ze
wzro stu licz by ob co kra jow ców, ale

rów nież… ze spad ku ogól nej licz by stu den -
tów. W ro ku aka de mic kim 2013/14 stu diu je
u nas łącz nie 1.549.877 osób – o po nad 125
ty się cy mniej niż w ro ku po przed nim.

We dług naj now szych da nych udo stęp nio -
nych przez GUS, naj wię cej stu den tów za gra -
nicz nych przy je cha ło na pol skie uczel nie
z Ukra iny (15.123). Co raz czę ściej mó wi się
w związ ku z tym o „ukra ini za cji” na sze go
szkol nic twa wyż sze go, ja ko że Ukra iń cy sta -
no wią już 42% ogó łu stu den tów za gra nicz -
nych w Pol sce. Na stęp ni w ko lej no ści są Bia -
ło ru si ni (3743), Nor we go wie (1580), Hisz pa -
nie (1361) i Szwe dzi (1251). Po nad 80% ogó -
łu stu den tów ob co kra jow ców przy je cha ło
do Pol ski z Eu ro py (29.207 osób). Ko lej ne
kon ty nen ty to Azja (4712 stu den tów), Ame -
ry ka Płn. i Śr. (1346), Afry ka (592), Ame ry -
ka Płd. (99) i Oce ania (22).

Tak du ży wzrost licz by stu den tów za gra -
nicz nych w Pol sce to efekt z jed nej stro ny
otwar cia się pol skich uczel ni na po trze by stu -
den tów za gra nicz nych, w tym zwłasz cza roz -
bu do wy wa nia ofer ty stu diów w ję zy ku an giel -
skim (w tej chwi li pol skie uczel nie ofe ru ją ich
już po nad 500), z dru giej zaś wzmo żo nej pro -
mo cji pro wa dzo nej na prio ry te to wych ryn -
kach od 8 lat w ra mach wspól nych ini cja tyw
uczel ni, ta kich jak sztan da ro wy pro gram pro -
mo cji pol skich uczel ni za gra ni cą Stu dy in Po -
land, sku pia ją cy 55 naj lep szych pol skich
uczel ni – ko men tu je dr Bian ka Si wiń ska, dy -
rek tor Fun da cji Edu ka cyj nej „Per spek ty wy”
i au tor ka książ ki nt. umię dzy na ro do wie nia

pol skich uczel ni pt. „Uni wer sy tet po nad gra -
ni ca mi”.

Ofer ta pol skich uczel ni jest atrak cyj na ze
wzglę du na do brą ja kość stu diów ofe ro wa nych
w Pol sce, kon ku ren cyj ne ce ny, ni skie kosz ty
utrzy ma nia, przy jed no cze snej moż li wo ści
otrzy ma nia eu ro pej skie go dy plo mu. Jed nak nie
wol no za po mi nać, że wciąż jesz cze go ni my
świat, je że li cho dzi o po ziom umię dzy na ro do -
wie nia uczel ni i licz bę stu den tów za gra nicz -
nych – pod kre śla dr Si wiń ska.

We dług ocen Fun da cji Edu ka cyj nej „Per -
spek ty wy”, mi mo spek ta ku lar ne go wzro stu,
w dal szym cią gu w Pol sce uczy się pro cen to -
wo nie tyl ko o wie le mniej stu den tów niż
w naj wy żej roz wi nię tych kra jach Za cho du czy
w Chi nach, ale też mniej niż u na szych są sia -
dów: w Cze chach, na Wę grzech, Sło wa cji, Li -
twie, Ło twie, Es to nii, a na wet w Buł ga rii. Pol -
ska jest, obok Chor wa cji, naj mniej pod tym
wzglę dem umię dzy na ro do wio nym kra jem
Unii Eu ro pej skiej i jed nym z naj sła biej umię -
dzy na ro do wio nych w OECD.

Szcze gól nie nie po koi śla do wa, w po rów na -
niu ze śred nią świa to wą, obec ność stu den tów
z Azji – mó wi dr Bian ka Si wiń ska – Przy kła -
do wo, ma my w Pol sce tyl ko 670 Chiń czy -
ków, 413 Taj wań czy ków, 318 Hin du sów, 214
Wiet nam czy ków i 213 Ma le zyj czy ków. Wbrew
świa to we mu tren do wi – ich licz ba w Pol sce ule -
gła sta gna cji.

Na świe cie po nad 4,3 mi lio na stu den tów
uczy się po za gra ni ca mi swo je go kra ju. We -
dług pro gnoz do ro ku 2020 licz ba ta się po -
dwoi. Po nad po ło wa mię dzy na ro do wych stu -
den tów to Azja ci (do mi nu ją wśród nich
Chiń czy cy, Hin du si i Ko re ań czy cy). Więk -
szość stu den tów z za gra ni cy gosz czą kra je
OECD, a spo śród nich: USA, Au stra lia, Wiel -
ka Bry ta nia, Niem cy i Fran cja. Do tej wiel kiej
piąt ki tra fia po nad po ło wa wszyst kich stu den -
tów za gra nicz nych na świe cie. 7% z nich tra -
fia, od nie daw na, rów nież do Chin.

Oce nia się, że w ska li glo bal nej, ry nek stu -
diów mię dzy na ro do wych przy no si kra jom
gosz czą cym stu den tów za gra nicz nych oko -
ło 100 mi liar dów do la rów rocz nie. W Pol sce
sza cun ko wy wkład stu den tów za gra nicz nych
do go spo dar ki to w tej chwi li oko ło 100 mi -
lio nów eu ro rocz nie.

Szcze gó ło we da ne do ty czą ce sta nu umię -
dzy na ro do wie nia szkol nic twa wyż sze go
w Pol sce i na świe cie opu bli ko wa ne zo sta ną
w czerw cu br., w ra por cie „Stu den ci za gra -
nicz ni w Pol sce 2014”, przy go to wy wa nym co -
rocz nie przez Fun da cję Edu ka cyj ną „Per spek -
ty wy” w ra mach pro wa dzo ne go wspól nie
z KRASP pro gra mu „Stu dy in Po land”.
Źró dło: Fun da cja Edu ka cyj na „Per spek ty wy”
Wię cej na www.in fo.stu dy in po land.pl

Wię cej, ale cią gle za ma ło

”Wśród studentów
zagranicznych
w Polsce niemal
połowę stanowią
młodzi Ukraińcy

W tym krót kim cza sie w 8 punk tach uda -
ło się za re je stro wać 438 no wych po ten cjal -
nych daw ców szpi ku, co sta no wi 3,5 % wszyst -
kich za re je stro wa nych w tych dniach w kra -
ju (bli sko 12 500 no wych daw ców)! Naj wię cej
po ten cjal nych daw ców szpi ku uda ło się za re -
je stro wać w tych dniach na Wy dzia le Fi lo lo -
gii Pol skiej i Kla sycz nej – 100 osób, na Wy -

dzia le Stu diów Edu ka cyj nych – 91 osób oraz
na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo -
gicz nych – 79 osób. 

W trak cie ak cji de dy ko wa nej cho re mu pra -
cow ni ko wi UAM, w Col le gium Mi nus za re -
je stro wa ło się 68 no wych po ten cjal nych daw -
ców szpi ku. Tym sa mym spo łecz no ści UAM
uda ło się uzy skać je den z naj lep szych wy ni -

ków w kra ju. W ca łym Po zna niu uda ło się za -
re je stro wać 849 osób, co z ko lei sta no wi bli -
sko 6,8 % w ska li kra ju. Każ da z za re je stro wa -
nych osób to szan sa na ży cie dla cho rych
na no wo two ry krwi.

Piotr Okon kow ski
Przewod ni czą cy Par la men tu Sa mo rzą du 
Stu den tów UAM

Czy jeś 5 mi nut to dla ko goś ży cie
W dniach 8-10 kwiet nia br. w na szym Uni wer sy te cie od by ła się ko lej na edy cja pro jek tu Fun da cji DKMS 
„Dla cie bie to 5 mi nut – dla ko goś to ca łe ży cie” współ or ga ni zo wa na przez Par la ment Sa mo rzą du Stu den tów UAM.

W roku akademickim 2013/14 w Polsce studiuje 35.983 studentów zagranicznych ze 149 krajów, czyli
o 6811 więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 23%). Tak dużego wzrostu ich liczby polskie uczelnie jeszcze
nie doświadczyły. Stanowią oni w tej chwili 2,32% ogółu studentów w naszym kraju (siedem lat temu
stanowili zaledwie 0,6%). 
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Po pierw szym po by cie na te re nie uczel ni by łam pod wra że niem:
wszyst kie bu dyn ki no wo cze sne, do sto so wa ne dla nie peł no -
spraw nych, w ob rę bie jed ne go kam pu su (tak jak na Mo ra sku).

Na tym te re nie mie ści się też sto łów ka z bar dzo ta ni mi obia da mi
do wy bo ru (2,5 eu ro za nor mal ne dru gie da nie). Men sa nie tyl ko ta -
nio i zdro wo ży wi (sto łów ki stu denc kie bio rą udział w co rocz nym
kon kur sie), ale jest sym pa tycz nym miej scem co dzien nych spo tkań.
Jest du ża sa la gim na stycz na i bo isko – moż na upra wiać 30 ro dza -
jów spor tu w do sto so wa nych do roz kła du za jęć go dzi nach. Część za -
jęć (od płat nie) pro wa dzą stu den ci. Na uka ję zy ka ob ce go nie jest obo -
wiąz ko wa, ale jest bez płat na, a od stop nia śred nie go za awan so wa nia
pro wa dzo na jest przez na ti ve spe ake rów (to też czę sto stu den ci). Pięk -
na i ar chi tek to nicz nie nie ba nal na bi blio te ka ro bi du że wra że nie, ale
dla mnie naj waż niej sze by ło to, że dla każ de go stu den ta mo je go wy -
dzia łu jest miej sce w któ rymś z dzie wię ciu ate lier, czy li ogrom nych
po miesz czeń z miej sca mi do pra cy nad pro jek ta mi. Stół dla sie bie

znaj dzie tu też każ dy stu dent z wy mia ny. W jed nym ate lier znaj du -
je się oko ło 120 wiel kich drew nia nych sto łów. Każ dy ma swo je miej -
sce, do te go szaf kę oraz klucz do drzwi wej ścio wych, po nie waż do -
stęp do miejsc pra cy ma my 24 go dzi ny na do bę. W cza sie eg za mi -
nów i bli sko ter mi nów od da wa nia pro jek tów jest to szcze gól nie waż -
ne, ate lier ni gdy nie jest wte dy pu ste. Pod jed nym z ate lier znaj du je
się warsz tat ob rób ki drew na ze wszyst ki mi na rzę dzia mi, gdzie tak -
że moż na ku pić po trzeb ne do pro jek tu ma te ria ły za ce nę hur to wą.
Do dys po zy cji jest też stu dio kom pu te ro we ze wszyst ki mi pro gra ma -
mi do pro jek to wa nia i do brą dru kar ką do dru ko wa nia prac. 

Od sa me go po cząt ku stu diów do zna łam zde rze nia z in nym spo -
so bem na ucza nia niż w Pol sce: przede wszyst kim mnó stwo ćwi -
czeń. Już od pierw sze go ty go dnia za ję li śmy się pro jek ta mi urba -
ni stycz ny mi, na wy kła dach zdo by wa li śmy rów no cze śnie wie dzę
teo re tycz ną, te ma tycz nie uło żo ną, na stęp nie od by wa li śmy obo wiąz -
ko we pa ro go dzin ne ćwi cze nia. Ko lej ną waż ną rze czą na mo ich stu -
diach jest pra ca w gru pach. Naj czę ściej w pa rach, jed nak zda rza
nam się też do bie rać w trój ki bądź czwór ki. Nie jest to ja kiś wy mysł
no wo cze sne go na ucza nia: dziś ra czej nikt nie pra cu je sam, na wła -
sną rę kę. Uczy my się za tem do cho dze nia do kom pro mi sów czy roz -
wią zy wa nia trud no ści zwią za nych z po dzia łem pra cy. Osta tecz nie
oce nę do sta je my jed na ko wą: pro wa dzą ce go nie in te re su je, kto za ja -
ką część pro jek tu był od po wie dzial ny. Jest to istot na róż ni ca w po -
rów na niu do stu diów w Pol sce, gdzie kła dzie się na cisk na pra cę in -
dy wi du al ną. 

Po dru gie: po ma ga my so bie na wza jem. Sie dząc w ate lier moż na za -
py tać ko le gę, jak po ra dzić so bie z pro gra mem kom pu te ro wym lub
czy ktoś ma ja kąś ra dę dla mnie, jak np. za aran żo wać po dwó rze
przy do mach w mo im pro jek cie, bo już na praw dę brak mi no wych
po my słów po ty lu go dzi nach pra cy. Nie za ob ser wo wa łam też do tej
po ry tzw. „wy ści gu szczu rów”. Być mo że jest to zwią za ne z tym,

Prak tycz nie i w gru pach
Jak studiuje się zagranicą? Czy to, co oferują uczelnie w innych krajach Europy różni się od tego, co oferują
uczelnie w Polsce? A wreszcie – czego można nauczyć się od innych, jakie innowacje dydaktyczne
wprowadzać? Z myślą o odpowiedzi na te pytania publikujemy tekst studentki z Cottbus, która studiuje
tam „planowanie miast i regionów”. Uczyła się w dwujęzycznym LO, zdobywając certyfikat z języka
niemieckiego, co zapewniało jej wstęp na niemieckie uczelnie bez konieczności zdawania egzaminów.
Wybrała urbanistykę w Cottbus, bo…jako jedyny kierunek na wybranej uczelni nie miała żadnego
przedmiotu związanego z matematyką.

”Studenci w Niemczech pracują
w grupach, a ocenę wszyscy dostają
jednakowo – nikogo nie obchodzi
jaki był czyjś udział
w przygotowaniu pracy
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Nocne życie w atelier Biblioteka na kampusie w Cottbus
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że – w po rów na niu do Po la ków – nie tak wie lu Niem ców stu diu je. Wie lu koń -
czy na ukę na po zio mie li cen cja tu i za czy na ją nor mal ną pra cę. 

Ko lej ną nie spo dzian ką by ło dla mnie to, że je stem pra wie naj młod sza na ro -
ku. W Niem czech po pu lar ny jest tzw. „gap year”, czy li rok (lub dłu żej) po ma -
tu rze, pod czas któ re go mło dzi Niem cy po dró żu ją po świe cie bądź pra cu ją.
Moż na w tym cza sie za sta no wić się nad wła ści wym wy bo rem stu diów oraz
ze brać pierw sze do świad cze nia. Ni ko go tu taj nie dzi wi, że ktoś był pół ro ku
w Au stra lii czy rok w USA, lub też przez pa rę mie się cy pra co wał na ka sie
w mar ke cie. Pra wie każ dy ma coś ta kie go za so bą! Nie ma się też cze go wsty -
dzić, gdy ktoś ro bi li cen cjat nie przez trzy, a np. przez pięć lat. Eg za mi ny
mo że my pi sać kie dy chce my, czy li prze su nąć so bie na za rok, je śli nam te -
raz nie od po wia da. Trze ba oczy wi ście zdo by wać co se mestr ja kieś mi ni -
mal ne punk ty ECTS, ale Niem cy wy cho dzą ra czej z za ło że nia, że le piej prze -
ło żyć so bie eg za min na póź niej i na pi sać po zo sta łe pra ce do brze, niż zda -
wać np. czte ry eg za mi ny w jed nym ty go dniu ze śred nim wy ni kiem.

Ide al nym roz wią za niem dla osób bar dzo sła bo zna ją cych nie miec ki jest
tzw. rok ze ro wy, czy li nie miec ki od pod staw. Ten rocz ny kurs przy go to -
wu je do cer ty fi ka tu DSH, któ ry umoż li wia stu dio wa nie w kra jach nie miec -
ko ję zycz nych. Na ro ku ze ro wym (niem. „Brücke zum Stu dium” czy li do -
słow nie „most do stu dio wa nia”) ma się sta tus stu den ta, a wraz z tym kar -
tę stu denc ką i wszyst kie te mu przy pi sa ne ulgi. Np. bi let na ca łą Bran den -
bur gię i Ber lin, dzię ki cze mu wy pad do sto li cy na im pre zę nie jest żad -
nym pro ble mem. Mo bil ność mło dych lu dzi jest uwa ża na – nie tyl ko teo re -
tycz nie – za bar dzo waż ną. 

Nie ma żad ne go pro ble mu ze zna le zie niem pra cy dla stu den ta. Bar dzo po -
pu lar ne jest też za trud nie nie na sa mej uczel ni, w dzie ka na cie oraz np. ja ko
tu tor, czy li oso ba po ma ga ją ca młod szym ko le gom w tłu ma cze niu za gad nień
czy ro bie niu za dań. Każ dy pro fe sor ma jed ne go lub wię cej tu to rów – są ni -
mi naj lep si stu den ci. Więk szość stu den tów jesz cze w trak cie na uki za czy -
na pra cę w za wo dzie, gdyż co ro ku od by wa ją się tar gi firm, któ re ubie ga ją się
o wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. 

Prak ty ki nie są obo wiąz ko we, ale każ dy chce je od być, naj czę ściej w cza -
sie fe rii – choć nie któ rzy prze ry wa ją po to stu dia np. na pół ro ku. Fir mę
moż na zna leźć sa me mu (nie jest to trud ne) lub sko rzy stać ze spi su bę dą ce -
go w po sia da niu Biu ra Ka rier. Wszyst kie prak ty ki i sta że są płat ne. Po dru -
gim ro ku zde cy do wa łam się na prak ty kę trwa ją cą czte ry ty go dnie, gdyż du -
żo wię cej wa ka cji nie mia łam. Zo sta łam mi ło przy ję ta. Moi pra co daw cy by li
za chwy ce ni tym, że je stem za in te re so wa na te ma tem i o wszyst ko wy py tu -
ję, a sa mi chcie li po ka zać mi jak naj wię cej. Jeź dzi li śmy za tem na ob sza ry
pro jek to wa nia, ry so wa łam sa ma w pro gra mach kom pu te ro wych CAD,
z któ ry mi na stu diach mam na co dzień do czy nie nia. Utwier dzi łam się
w prze ko na niu, że na ucza nie ide al nie przy go to wu je nas do pra cy w za wo -
dzie. Pod czas prak tyk ro bi łam pra wie to sa mo i w ten sam spo sób, w ja ki
ro bię pro jek ty na stu diach. Pro jek to wa li śmy już od I ro ku – naj pierw ma -
łe obiek ty w Cot t bus, po tem w in nych nie zbyt od da lo nych miej scach. Póź -
niej pro jek to wa li śmy m.in. tak du żą prze strzeń jak po znań skie Wol ne To -
ry. Mu sie li śmy część to rów po zo sta wić ze wzglę dów hi sto rycz nych. Póź niej
zaj mo wa li śmy się re wi ta li za cją dziel ni cy w Chem nitz, gdzie by ło du żo
opusz czo nych do mów i bez ro bo cia, więc tam bar dziej mu sie li śmy się sku -
pić na ini cja ty wach spo łecz nych. W ko lej nym se me strze zaj mo wa li śmy
się pla nem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go re gio nu Le ip zig, gdzie bar -
dziej cho dzi ło o wi zję niż kon kret ne przy kła dy. W 3 la ta po zna li śmy więc
pro jek to wa nie od ska li do mu do ska li re gio nu, co uła twia wy bra nie spe cja -
li za cji. Co ro ku zaj mu je my się róż ny mi pro jek ta mi, ale je den jest prze wod -
ni i naj waż niej szy. Już na II ro ku naj lep sze pra ce zo sta ły wy sła ne na praw -
dzi wy kon kurs urba ni stycz ny. Na pre zen ta cji do ty czą cej Chem nitz by li
przed sta wi cie le urzę du mia sta i 8 naj lep szych prac za bra li na wy sta wę w ra -
tu szu. Oprócz za jęć obo wiąz ko wych moż na brać do dat ko wo udział w ma -
łych kon kur sach, któ re ma ją szan sę na re ali za cję (pra ca nad ta kim pro -
jek tem zaj mu je kil ka ty go dni). Mo im zda niem ta kie za in te re so wa nie z ze -
wnątrz jest bar dzo waż ne dla stu den ta i da je mu po czu cie, że je go pra ca się
nie mar nu je. W Pol sce nie ma ta kie go zwy cza ju.

W ra zie py tań chęt nie udzie lę od po wie dzi: 
ola siel ska@gma il.com Alek san dra Siel ska

Po wstał on w ra mach wspól ne go pro jek -
tu To wa rzy stwa Pol sko -Nie miec kie go
Bran den bur gia, Volks hoch schu le

z Frank fur tu nad Od rą, Izby Prze my sło wo -
-Han dlo wej Bran den bur gii Wschod niej i wy -
dzia łu lin gwi sty ki Uni wer sy te tu Eu ro pej skie -
go Via dri na. 

Prze wod nik kie ro wa ny jest do gru py po ro -
zu mie wa ją cej się z klien ta mi lub part ne ra mi
pro jek tu. Na le żą do niej przede wszyst kim:·
ma łe i śred nie przed się bior stwa utrzy mu ją ce
licz ne kon tak ty z klien ta mi w han dlu, usłu -
gach, trans por cie, ru chu dro go wym, rze mio -
śle itd., a tak że cen tra kul tu ry, spor tu i tu ry -
sty ki oraz ani ma to rzy cza su wol ne go, in sty tu -
cje pu blicz ne, urzę dy i pla ców ki kształ ce nia;
sto wa rzy sze nia i or ga ny o trans gra nicz nym
cha rak te rze oraz wszy scy in ni, któ rzy w ży ciu
co dzien nym chcie li by ko mu ni ko wać się w ję -
zy ku są sia da. 

Pu bli ka cja prze wod ni ka z oka zji 10-le cia
przy stą pie nia Pol ski do UE wy peł nia waż ną
lu kę. W prze ci wień stwie do zwy kłych słow -
ni ków lub tu ry stycz nych prze wod ni ków, nasz
prze wod nik jest przy dat ny w ży ciu co dzien -
nym, w pra cy za wo do wej i spo łecz nej i to
przede wszyst kim w re gio nie przy gra nicz -
nym. Oka zu je się, że po przez krót ki, pro sty
dia log w ję zy ku są sia da już moż na na wią zać
no we kon tak ty. Pol sko -nie miec ki prze wod -
nik ję zy ko wy „Kie szon ko wy ję zyk nie miec ki”
ma for mę przej rzy ste go i prak tycz ne go lek sy -
ko nu, przy dat ne go w obu ję zy kach. Za wie ra
pod sta wo we zwro ty i krót kie dia lo gi, któ re
mo gą być ze so bą ze sta wia ne i łą czo ne. Prze -
wod nik po dej mu je te ma ty ogól ne jak po ro -
zu mie wa nie się, orien ta cja w te re nie, opła ty,
roz mo wy te le fo nicz ne, ogło sze nia i ozna ko -
wa nia. Po nad to znaj du ją się w nim roz dzia ły
te ma tycz ne z róż nych branż, np. han del,
trans port, tu ry sty ka, kształ ce nie i ad mi ni stra -
cja. Prze wod nik moż na na być bez płat nie u or -
ga ni za to rów. Bę dzie też do stęp ny ja ko e -bo -
ok dla smart fo nów. 

Ewa Bie le wicz -Po la kow ska UAM 

Przewodnik
językowy 
po życiu 
codziennym
Z okazji obchodów Dnia Europy
zaprezentowano w Słubicach
nowy polsko-niemiecki
przewodnik językowy po życiu
codziennym i zawodowym
w regionie przygranicznym. 
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Tłem dla wszyst kich tych im prez by ła
wy sta wa „Z mrocz nych ja skiń do ta -
ble tu. Książ ka na prze strze ni wie ków”

(do stęp na do zwie dza nia do koń ca ma -
ja) – uka zu ją ca dzie je książ ki ja ko for my
utrwa la nia i prze ka zy wa nia in for ma cji, któ ra
jest wy ra zem roz wo ju in te lek tu al ne go czło -
wie ka. Dzie je te otwie ra ją ma lo wi dła i ry sun -
ki na skal ne do by pa le oli tu. Ko lej ny etap to
książ ki pi sa ne ręcz nie na ta blicz kach gli nia -
nych czy wo sko wych, na per ga mi nie, na pa -
pi ru sie, na pa pie rze, wresz cie (od XV w.)
książ ki dru ko wa ne aż w koń cu współ cze sne
e -bo oki i ta ble ty. Hi sto ria ksią żek po za ma te -
ria ła mi, z któ rych je wy ko ny wa no i nie zbęd -
nych na rzę dzi, obej mu je tak że ewo lu cję form
(od ta bli czek przez zwo je po naj bar dziej po -
pu lar ne do dziś ko dek sy) oraz hi sto rię roz wo -
ju pi sma w róż nych czę ściach świa ta. Jak przy -
po mnia ła jed na z ku ra to rek wy sta wy, Han -
na Bo rów ka -Woź niak, prze ło mo wym wy da -
rze niem w hi sto rii książ ki by ło wy na le zie nie
dru ku przez Ja na Gu ten ber ga – o ile książ ka
pi sa na i ko pio wa na ręcz nie by ła luk su sem do -
stęp nym dla nie wie lu osób, o ty le książ ka dru -
ko wa na sta ła się bar dziej do stęp na. Na wy sta -

wie za pre zen to wa no głów nie eks po na ty ze
zbio rów wła snych BUAM. 

Po dob nie jak w mi nio nych la tach w Ty go -
dniu Bi blio tek w BUAM moż na by ło na być
książ ki po zło tów ce każ da. W tym ro ku w ra -
mach ak cji „Daj my książ kom dru gie ży cie”
Bi blio te ka wy sta wi ła ok. 8 000 ksią żek. Za -
in te re so wa nie książ ka mi od ra na by ło tak du -
że, że w po łu dnie ze staw był już moc no prze -
rze dzo ny. W do bie na rze kań na czy tel nic two
i rzad ki kon takt z książ ką cie szył wi dok za do -
wo lo nych z „ło wów” stu den tów oraz in nych
mi ło śni ków książ ki, a by ło ich nie ma ło. Mi -
ło śni cy ko mik su mo gli rów nież uzu peł nić
swo je zbio ry o eg zem pla rze dar mo we oraz
płat ne z wie lu zna nych ofi cyn te go ga tun ku. 

Cie ka wym do peł nie niem wy sta wy był wy -
kład dr Ali ny Szulc, ku sto sza Pra cow ni Rę ko -
pi sów, pt. „Mni si, skryp to rzy i ta jem ni ce śre -
dnio wiecz nych ksiąg”. Słu cha cze mo gli się do -
wie dzieć, jak waż ne i cen ne by ły książ ki w cza -
sach, gdy nie by ło ko mó rek, ta ble tów, a na wet
dru ku. Dr Szulc przy po mnia ła tak że, że w śre -
dnio wie czu, aby po wsta ła książ ka, czło wiek
mu siał wy ko nać wszyst kie czyn no ści wła sny -
mi rę ka mi – po cząw szy od przy go to wa nia

ma te ria łów (np. per ga mi nu z wy pra wio nych
skór cie lę cych, koź lę cych lub ja gnię cych czy
pa pie ru czer pa ne go) przez pi sa nie (np. gę sim
pió rem), zdo bie nie (ilu mi no wa nie) po opra -
wia nie. Tak po wsta łe książ ki, zwa ne ma nu -
skryp ta mi, prze pi sy wa li skryp to rzy, ko pi ści
czy skry bo wie, któ rzy czę sto zo sta wia li ślad
po so bie w po sta ci wła sne go wi ze run ku
umiesz czo ne go np. w ozdob nej bor diu rze
mar gi ne so wej. Per ga min, któ ry był bar dzo
dro gim ma te ria łem, czę sto wy ko rzy sty wa no
kil ka ra zy. W tym ce lu ście ra no – mniej lub
bar dziej do kład nie – wcze śniej szy za pis i pi -
sa no no wy tekst. Tak po wsta wał pa limp sest. 

W bo ga to zdo bio nych ma nu skryp tach do -
strzec moż na mi nia tu ry, czy li ma leń kie ry -
sun ki, ozdob ne ini cja ły, flo ra tu rę i bor diu rę
(na mar gi ne sach), a dla pod kre śle nia waż nych
frag men tów – ma ni cu la, czy li rącz ki z wy dłu -
żo nym pal cem wska zu ją cym. Cza sa mi
umiesz cza no też w zdo bie niach mar gi ne so -
wych za baw ne po sta cie – dro le rie. 

Od dziel nych umie jęt no ści wy ma ga ła opra -
wa książ ki (np. mni sza, sa kwo wa). W śre dnio -
wie czu naj czę ściej spo ty ka ne by ły opra wy
z de sek opra wio nych w skó rę, czę sto bo ga to

Czy ta nie łą czy po ko le nia

Czy ta nie łą czy po ko le nia

Zaczęło się jak w dobrze wyreżyserowanym filmie, od wystawy „Z mrocznych jaskiń do tabletu.
Książka na przestrzeni wieków”, która zgromadziła blisko 200 osób. Potem było już tylko ciekawiej i…
coraz liczniej.  Tegoroczna, jedenasta edycja Tygodnia Bibliotek obfitowała w wydarzenia po raz
kolejny dowodząc, że czytanie łączy pokolenia.

FO
T.

 2
X

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

Zwiedzanie rozpoczeło się w Katalogu Bibliotecznym
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zdo bio ną. Z uwa gi na ogrom ną war tość ta -
kich ksią żek (per ga mi no wa kosz to wa ła na wet
sta do wo łów) nie rzad ko przy mo co wy wa no je
łań cu cha mi do bla tu, pul pi tu czy pół ki (książ -
ki i bi blio te ki łań cu cho we). Z per spek ty wy
cza su cen nym zwy cza jem oka za ło się wzmac -
nia nie okła dek wy klej ka mi, na któ re czę sto
wy ko rzy sty wa no star sze księ gi. 

Cie ka wost ką jest to, że w XXI w. na stą pił re -
ne sans ma nu skryp tów, np. w 2012 r. w bi blio -
te ce opac twa be ne dyk ty nów w Tyń cu od two -
rzo no śre dnio wiecz ne skryp to rium z wszyst -
ki mi eta pa mi ręcz nej pro duk cji ksią żek. 

Od kar bów na ki ju do Pre zi, czy li jak hi sto -
ria za pi sy wa nia opo wia dań za to czy ła ko ło”
to ko lej ny wy kład ad re so wa ny do go ści Ty -
go dnia Bi blio tek. Jak za uwa żył dr Ra fał Wój -
cik (Sek cja Sta rych Dru ków), zwią za ne z roz -
wo jem mo wy snu cie opo wie ści, któ re od róż -
nia nas za sad ni czo od zwie rząt, z cza sem zro -
dzi ło po trze bę ich do ku men to wa nia. Pierw -
szą for mą „za pi su” by ły ma lo wi dła na skal ne,
ko lej ną – kar by za zna cza ne na ki jach ja ko
for ma li cze nia (cza su, zwie rząt itp.). Po nie -
waż isto tą opo wia da nia jest li ne ar ność – po -
rzą dek chro no lo gicz ny, a pod sta wą za pa mię -
ta nie te go po rząd ku, lu dzie wy my śla li róż ne
me to dy i spo so by za pa mię ty wa nia (ars me -
mo ri sa tum) oraz za pi sy wa nia klu czo wych dla
da nej opo wie ści wy da rzeń, po sta ci itp. we -
dług okre ślo ne go sche ma tu. Szcze gól ną for -
mę za pi su sta no wił sys tem miejsc mne mo -
nicz nych (Sy mo ni des) i umiesz cza nych
w nich wy ra zi stych wy obra żeń istot nych dla
za pa mię ta nia opo wie ści, two rzą cych swo istą
ścież kę my ślo wą. Już od sta ro żyt no ści na stą -
pił roz wój re to ry ki, a w XV w. wręcz eks plo -

zja trak ta tów mne mo tech nicz nych. W do bie
re ne san su i re for ma cji sztu ka pa mię ci tra ci
zna cze nie, by z no wą si łą od zy skać je
w XIX w. (np. ta be le mne mo tech nicz ne An -
to nie go Ja ziń skie go), a po tem – po prze -
rwie – w la tach 90. XX w. (m. in. kur sy szyb -
kie go czy ta nia, za pa mię ty wa nia itp.). Na wro -
ty za in te re so wa nia sztu ka mi mne mo tech -
nicz ny mi zwią za ne by ły z klu czo wy mi zmia -
na mi cy wi li za cyj ny mi jak np. wy na le zie nie
dru ku czy współ cze śnie – cy fry za cja. Współ -
cze snym od po wied ni kiem sche ma tu czy
ścież ki mne mo tech nicz nej po zwa la ją cej za -
pi sać i od two rzyć pe wien po rzą dek opo wie -
ści jest np. spe cjal ny pro gram do pre zen ta -
cji – Pre zi, któ ry do swo je go wy kła du wy ko -
rzy stał dr R. Wój cik. W ten wła śnie spo sób
hi sto ria za to czy ła ko ło, bo za sa dy mne mo -
tech nicz ne zna ne są już od sta ro żyt no ści,
zmie nia ją się tyl ko na rzę dzia. Za pis ja kiej kol -
wiek opo wie ści nie ma jed nak żad ne go zna -
cze nia, je śli nikt jej nie słu cha – pod su mo -
wał dow cip nie pre le gent.

Ty dzień Bi blio tek był też oka zją do prze pro -
wa dze nia ko lej ne go już kon kur su
na BUskaliki, czy li wier sze o bi blio te ce, czy -
tel ni kach itp., ad re so wa ne go do wszyst kich
użyt kow ni ków BUAM. W tym ro ku 22 au -
to rów na de sła ło 71 tek stów, na któ re gło su -
ją cy prze sła li 2520 gło sów. Pierw sze miej sce
i 252 gło sy zdo by ła Mał go rza ta Prie be (któ rej
ko lej ne 4 tek sty zdo by ły ko lej ne 4 miej sca).

Dru gi kon kurs do ty czył na zwy dla sa li
po by łej czy tel ni nie miec kiej. Ko mi sja
pod prze wo dem dy rek to ra BUAM dr. Ar tu -
ra Jaz do na wy bra ła jed no gło śnie na zwę

„BUkawka” wy my ślo ną przez Bo że nę Co ftę -
-Ma łec ką (Sek cja Wy po ży czeń). Bar dzo przy -
jem ną pro po zy cją dla uczest ni ków Ty go dnia
był też kon cert Big Ban du Po wia tu Lesz czyń -
skie go pod kie row nic twem Do mi ni ka Schul -
za na nie co dzien nej sce nie, ja ką sta no wi ło
pół pię tro scho dów w ho lu Bi blio te ki ja ko sa li
kon cer to wej. 

Za le ty no wo cze sne go me ne dże ra bi blio -
gra fii, przy pi sów oraz je go współ pra ca z edy -
to ra mi tek stów by ły te ma tem warsz ta tów pt.
„Men de ley, czy li zor ga ni zuj na no wo swój bi -
blio gra ficz ny warsz tat”. Ko lej ne warsz ta ty
po zwa la ły do wie dzieć się „Jak pod nieść cy -
to wal ność prac na uko wych”, czy li ja kie są ko -
rzy ści pły ną ce z de po no wa nia prac na uko -
wych w re po zy to rium AMUR. Stra te gie se -
lek tyw ne go wy szu ki wa nia pu bli ka cji na uko -
wych w źró dłach i za so bach UAM moż -
na by ło na to miast po znać pod czas warsz ta -
tów z „Pod staw efek tyw ne go gro ma dze nia
li te ra tu ry do prac li cen cjac kich i ma gi ster -
skich”. „E -re so ur ces ava ila ble thro ugh your
li bra ry” to z ko lei warsz ta ty dla stu den tów
za gra nicz nych.

*
Ty dzień Bi blio tek wpi sał się w ob cho dzo -

ny w tym ro ku ju bi le usz „650 lat w służ bie
książ ki”, bo ty le li czy naj star sza pol ska bi -
blio te ka uni wer sy tec ka dzia ła ją ca na Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie. Ko -
mi tet Po ro zu mie waw czy Bi blio te ka rzy,
Księ ga rzy i Wy daw ców ogło sił Ju bi le uszo -
wy Rok 2014 cza sem wzmo żo nych i zin te -
gro wa nych dzia łań na rzecz wzro stu czy -
tel nic twa oraz po sze rza nia wie dzy spo łecz -
nej o książ ce. I choć, jak za uwa żył dy rek tor
BU UAM dr Ar tur Jaz don, choć Dzień Bi -
blio te ka rza wy my ślo ny zo stał z my ślą o bi -
blio te kach pu blicz nych, to jed nak obec nie
tak że bi blio te ki na uko we peł nią funk cję bi -
blio tek szkol nych i pu blicz nych. Nie chce my
być tyl ko świą ty nią ksią żek, do brze za opa -
trzo nym ar chi wum, ale chce my do trzeć
do jak naj więk szej licz by użyt kow ni -
ków – stwier dził dy rek tor. Cie szą cy się spo -
rym za in te re so wa niem pro gram Ty go dnia
Bi blio tek był te go po twier dze niem.

XI Ty dzień Książ ki jest wy jąt ko wy z wie -
lu po wo dów – po wie dzia ła dr Al do na Cha -
chli kow ska, se kre tarz na uko wy BU – Jest to
przede wszyst kim „Rok Ju bi le uszu 650-le cia
w służ bie książ ki” pod su mo wu ją cy jej obec -
ność w prze strze ni pu blicz nej. Ko lej ny po wód
to ogło szo ny przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go pro gram roz wo -
ju czy tel nic twa na la ta 2014-2020, któ re go ce -
lem jest roz wój i pro mo cja czy tel nic twa oraz
po pra wie nie spo łecz ne go wi ze run ku książ -
ki. W koń cu Ty dzień Bi blio tek za pla no wa -
ny zo stał ja ko im pre za wpi su ją ca się w De -
ka dę Ju bi le uszo wą, któ rą ob cho dzi nasz uni -
wer sy tet.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz, mz
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KK r ó t k o
◗Ka pi tu ła kon kur su o Na gro dę Prof. Ja na Czo chral skie go wy bra ła
zwy cięz ców pierw szej edy cji kon kur su. Na gro dę dla au to ra naj lep szej
pra cy dok tor skiej otrzy ma ła dr Agniesz ka Cza pik z Wy dzia łu Che mii
UAM za pra cę dok tor ską pt.  „Ba da nie wpły wu sys te mo wych mo dy -
fi ka cji che micz nych czą ste czek na ich upa ko wa nie w krysz ta le”.

◗Bar tosz Na skręc ki, dok to rant Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
UAM zo stał lau re atem Na gro dy dla Mło dych Ma te ma ty ków Pol skie -
go To wa rzy stwa Ma te ma tycz ne go. Na gro dy przy zna wa ne są mło dym
ma te ma ty kom za osią gnię cia ba daw cze. Na to miast prof. To masz Łu -
czak z WMiI otrzy mał Me dal im. Ste fa na Ba na cha, pre sti żo we wy róż -
nie nie przy zna wa ne przez PAN za wy bit ne za słu gi dla roz wo ju ma -
te ma ty ki pol skiej.

◗Dr Ma ciej Grześ ko wiak z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM
zo stał lau re atem III na gro dy w kon kur sie na naj lep sze pra ce na uko -
we do ty czą ce ma te ma ty ki i jej za sto so wań w 2014 ro ku or ga ni zo wa ne -
go przez Cen trum Za sto so wań Ma te ma ty ki Wy dzia łu Fi zy ki Tech nicz -
nej i Ma te ma ty ki Sto so wa nej Po li tech ni ki Gdań skiej. Dr Grześ ko -
wiak pra cu je w Za kła dzie Al ge bry i Teo rii Liczb. Je go za in te re so wa -
nia na uko we do ty czą ob li cze nio wej teo rii liczb i kryp to lo gii. Na gro -
dzo na pra ca no si ty tuł „Al go ri thms for Re la ti ve ly Cyc lo to mic Pri mes”. 

◗W dniach 10-11 kwiet nia w CK Za mek w Po zna niu od by ła się ogól -
no pol ska kon fe ren cja na uko wa In sty tu tu So cjo lo gii, Ko ła Na uko we -
go Stu den tów So cjo lo gii UAM oraz CK Za mek pt. „Mia sto w oczach
lu dzi. Wi zu al ność po no wo cze snej kul tu ry miej skiej”. Kon fern cja mia -
ła cha rak ter in ter dy scy pli nar ny, uczest ni czy li w niej przed sta wi cie le
na uk spo łecz nych, jak rów nież geo gra fo wie, urba ni ści i ar chi tek ci. 

◗ In sty tut Hi sto rii UAM w dniach 14-15 kwiet nia był go spo da rzem
pierw sze go po sie dze nia Pol sko -Cze skie go Ze spo łu ds. Pod ręcz ni ków
Szkol nych, po wsta łe go z ini cja ty wy Pol sko -Cze skie go To wa rzy stwa
Na uko we go. Do Po zna nia przy je cha li go ście z Uni wer sy te tu w Ostra -
wie: prof. Blažena Gra cová, prof. Ta de usz Si wek, dr Mar tin Tomášek,
z Uni wer sy te tu w Pra dze: prof. Zdeněk Be neš, z Cen trum Pe da go gicz -
ne go dla Pol skie go Szkol nic twa Na ro do wo ścio we go w Cze skim Cie -
szy nie – Mar ta Kmeť oraz przed sta wi cie le pol skich ośrod ków na uko -
wych: dr hab. Mał go rza ta Ma cha łek z Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go,
dr hab. Jó zef Bryn kus z Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie
oraz dr Ry szard Gład kie wicz z Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Spo tka -
nie zor ga ni zo wa ła prze wod ni czą ca Ze spo łu ze stro ny pol skiej – dr hab.
Da nu ta Ko niecz ka -Śli wiń ska z In sty tu tu Hi sto rii UAM. 

◗25 kwiet nia na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM
od by ła się kon fe ren cja pt. „Przy szłość sto wa rzy szeń i or ga ni za cji dzien -
ni kar skich w Pol sce”, zor ga ni zo wa na w ra mach cy klu pt. „Teo ria i prak -
ty ka dzien ni kar stwa”. Spo tka nie po pro wa dził prof. Ry szard Ko wal czyk
(Za kład Dzien ni kar stwa WNPiD UAM).

◗5 ma ja w In sty tu cie Fi lo zo fii UAM po znań ski od dział Pol skie go To -
wa rzy stwa Fi lo zo ficz ne go zor ga ni zo wał dys ku sję pt. „Per spek ty wy
roz wo ju nie -mark sow skie go ma te ria li zmu hi sto rycz ne go”, któ rej pod -
sta wą był tom Po znań skich Stu diów z Fi lo zo fii Hu ma ni sty ki pt.” Jed -
nost ka w ukła dzie spo łecz nym”.  W dys ku sji uczest ni czy li: prof. Wal -
de mar Czaj kow ski (Po li tech ni ka Gli wic ka), prof. Ka ta rzy na Pa przyc -
ka (Uni wer sy tet War szaw ski) dr Miesz ko Cie siel ski (UAM), dr Eli -
za Kar czyń ska, dr Ma rek No wak (UAM). 

◗W dniu 23 kwiet nia Za kład Ana li zy Re gio nal nej In sty tu tu Geo -
gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej UAM
pod pa tro na tem Mi ni stra In fra struk tu ry i Roz wo ju, Prze wod ni czą -
ce go Ko mi te tu Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nie Kra ju PAN oraz
rek to ra UAM zor ga ni zo wał kon fe ren cję na uko wą pod su mo wu ją cą
mię dzy na ro do wy pro jekt ba daw czy pt. „Roz wój spo łecz no -go spo -
dar czy a kształ to wa nie się ob sza rów wzro stu i sta gna cji go spo dar -
czej”, fi nan so wa ny przez NCN. Ze spół au to rów pod kie run kiem
prof. Paw ła Chur skie go, prof. Do vi le Kru pic ka ite (Uni wer sy tet
w Wil nie) i prof. Pa vo la Kor ca (Uni wer sy tet w Bra ty sła wie) przed -
sta wił wy ni ki ba dań, po czym roz po czę ła się dys ku sja o wy zwa niach
roz wo ju re gio nal ne go w Pol sce i Wiel ko pol sce 2014r. Wzię li w nich
udział przed sta wi cie le ośrod ków aka de mic kich i sa mo rzą du re gio -
nal ne go. 

opr. mdz

◗W In sty tu cie Ję zy ko znaw stwa UAM po wsta ło In ter dy scy pli nar ne
Ko ło Na uko we FILOmania. Je go dzia łal ność za in au gu ro wał wy kład
prof. Te re sy To masz kie wicz, dzie ka na Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM,
któ ra przed sta wi ła hi sto rię ba dań nad prze kła dem au dio wi zu al nym.
Opie ku nem na uko wym ko ła jest dr Aga ta Wo lar ska a prze wod ni czą -
cą Jo lan ta Let kie wicz. Wszy scy za in te re so wa ni dzia łal no ścią Fi lo -
ma nii mo gą do wie dzieć się wię cej na www.ij.amu.edu.pl oraz www.fa -
ce bo ok.com/ko lo fi lo ma nia 

Ma ja Urbań czyk, Jo la Let kie wicz

◗Wio sen ny rajd „Stu den ci Dzie ciom” wpi sał się już na sta łe w tra -
dy cję Wy dzia ło we go Cen trum Wo lon ta ria tu „VOLONTARIO”, dzia -
ła ją ce go na Wy dzia le Stu diów Edu ka cyj nych UAM. Każ de go ro ku
dzie ci z do mów dziec ka i pla có wek opie kuń czo -wy cho waw czych z te -
re nu wo je wódz twa wiel ko pol skie go ma ją moż li wość wzię cia udzia łu
w raj dzie. Na tra sach przy go to wa nych w ra mach pro gra mu raj du wy -
ko nu ją wie le in te re su ją cych za dań, lecz przede wszyst kim ma ją nie -
zwy kłą za ba wę, wie le atrak cji, kon kur sów i spor to wą ry wa li za cję. 

Te go rocz na, XXVI edy cja od by ła się 17 ma ja (so bo ta) w Do mu Mło -
dzie ży w Po zna niu. Te ma tem prze wod nim był Trakt Kró lew sko -Ce -
sar ski w Po zna niu. 

Agniesz ka Bo jar czuk
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Wy mie nić na le ży naj waż niej sze:
w ma ju 2013 ro ku zor ga ni zo wa -
no w Gnieź nie kon fe ren cję na uko -

wą pt. „Jaw ne i ukry te sen sy ko mu ni ka cji kul -
tu ro wej”; trwa ją pra ce nad wspól ną mo no gra -
fią; na ukow cy obu wy dzia łów opra co wa li dwa
pro jek ty gran tów; opu bli ko wa no kil ka ar ty -
ku łów na uko wych; w IKE UAM stu diu je 14
stu den tów z Ir kuc ka; stu dent ka IKE UAM
prze by wa wła śnie na se me stral nej wy mia nie
w Ir kuc ku; opu bli ko wa no dwa tłu ma cze nia
mo no gra fii na ukow ców zwią za nych z Wy -
dzia łem Ser wi su i Re kla my IGU.

W dniach od 23 do 25 kwiet nia UAM or -
ga ni zo wał Dni Ir kuc ka. Uczel nia go ści ła kil -
ku na sto oso bo wą de le ga cję z IGU na cze le
z pro rek to rem tej uczel ni, prof. An dre jem
Mant zi vo dą. 

Pod czas spo tka nia w IKE UAM od by ła się
uro czy sta pre zen ta cja wy da nych przez IKE
UAM tłu ma czeń dwóch ksią żek na ukow ców
z IGU: prof. Iri ny Kysz ty mo wej pt. „Kre acja
wi ze run ku oso bo we go. Pod sta wy psy cho se -
mio ty ki ima ge’u” i doc. dr. Wła di mi ra Ra bi -
no wi cza pt. „Ży dzi w przed re wo lu cyj nym Ir -
kuc ku. Zmie nia ją ca się mniej szość w zmie -
nia ją cym się spo łe czeń stwie”. W spo tka niu

uczest ni czył kon sul Fe de ra cji Ro syj skiej Wła -
di mir Tka czew, pre zy dent Gnie zna Ja cek Ko -
wal ski, przed sta wi cie le po wia tu gnieź nień -
skie go oraz oso by, któ re przy czy ni ły się
do wy da nia obu pu bli ka cji: prof. Le szek Mro -
ze wicz, prof. Ar tur Ki jas, prof. Eli za Grze lak,
ks. prof. Wal de mar Szczer biń ski, dr Ka ta rzy -
na Ję drasz czyk, Ja ni na Cho de ra – re dak tor -
ka ję zy ko wa i Ire na Ko twic ka -Du dziń -
ska – tłu macz ka.

Pro fe sor Iri na Kysz ty mo wa oraz dzie kan
Wy dzia łu Ser wi su i Re kla my prof. Wie ra Kar -
nau cho wa spo tka ły się uczest ni ka mi pro mo -
cji po przez wi de okon fe ren cję. Przed się wzię -
cie uświet nił ze spół mu zycz ny SAMOWAR,
któ ry dzia ła przy ko le na uko wym w IKE
UAM. Dziew czę ta z ze spo łu za pre zen to wa ły
ro syj skie pie śni lu do we oraz pio sen ki po pu -
lar ne w Pol sce i w Ro sji.

dr Ka ta rzy na Ję drasz czyk

WPol sce oce na cza so pism na uko -
wych oraz zwią za ne z nią punk to -
wa nie pu bli ka cji peł ni du żą  ro lę

w po li ty ce na uko wej. War to od róż niać dwie
funk cje, któ re peł ni ewa lu acja cza so pism.
Pierw szą – de kla ro wa ną i ofi cjal ną – jest od -
róż nie nie cza so pism lep szych od gor szych, tych
cie szą cych się re no mą w śro do wi sku na uko -
wym od tych, któ re ta kiej re no my nie ma ją.
Wy ni ki tej oce ny słu żą ja ko na rzę dzie do pa ra -
me try za cji jed no stek na uko wych – czy li oce -
na cza so pism de fac to słu ży ka te go ry za cji jed -
no stek. Dru gą – ukry tą, lecz re ali zo wa ną funk -
cją, jest bu do wa nie na rzę dzia do oce ny do rob -
ku na ukow ców i ich efek tyw no ści na uko wej.
Dla te go też tak waż ne są za sa dy oce ny cza so -
pism. A trze ba pod kre ślić, że te do tych czas
obo wią zu ją ce wzbu dza ją bar dzo go rą cą dys -
ku sję – za rów no wśród władz uczel ni, jak i po -
śród na ukow ców. 

Ja ko przed sta wi ciel Ra dy Mło dych Na ukow -
ców zo sta łem w mar cu br. po wo ła ny do ze spo -

łu spe cja li stycz ne go do oce ny cza so pism na -
uko wych dla po trzeb przy szłej oce ny pa ra me -
trycz nej i spo rzą dze nia wy ka zu wy bra nych
cza so pism na uko wych. Prze wod ni czą cym ze -
spo łu po raz dru gi zo stał prof. Je rzy Wil kin,
przed któ rym stoi nie la da wy zwa nie: cho dzi
bo wiem nie tyl ko o skon stru owa nie ulep szo -
nych za sad oce ny, ale rów nież o wzmoc nie nie
za ufa nia śro do wi ska do sa mej oce ny i try bu jej
prze pro wa dza nia. 

Oczy wi ste jest, że w cią gu ro ku czy dwóch
nie zbu du je my ide al ne go na rzę dzia ewa lu acji.
Na to trze ba po świę cić du żo wię cej cza su
i – przede wszyst kim – pie nię dzy. Nie zbu du -
je my do bre go mier ni ka cy to wal no ści cza so -
pism bez zwięk sze nia na kła dów fi nan so wych
na źró dła (pol skie ba zy in dek su ją ce), z któ rych
bę dzie my czer pać da ne. Po win ni śmy w związ -
ku z tym pa trzeć na oce nę cza so pism ja ko
na pro ces dłu go fa lo wy: me to dą ma łych kro -
ków bu do wać do bre roz wią za nia. Trze ba też
pa mię tać, że pro ces two rze nia oraz wy ko rzy -

sta nia na rzę dzia po wi nien być jak naj bar dziej:
zo biek ty wi zo wa ny i trans pa rent ny. W prze ciw -
nym ra zie nie bę dzie moż na li czyć na za ufa nie
spo łecz ne ze stro ny śro do wi ska na uko we go.

Te mat punk to wa nia pu bli ka cji i pro gów
punk to wych jest nie zwy kle draż li wy i bu dzi
emo cje. Jed nak wia do mo też, że pew ne roz wią -
za nia się nie spraw dzi ły i trze ba szu kać in nych. 

Wciąż mu si my wy pra co wy wać za sa dy,
spraw dzać ich za sad ność oraz do sto so wy wać
do zmie nia ją cych się re aliów or ga ni za cyj no -fi -
nan so wych w na uce. Jest to za da nie trud ne,
dla te go po win no być pro wa dzo ne spraw nie,
rze tel nie i trans pa rent nie. 

Dr Ema nu el Kul czyc ki
In sty tut Fi lo zo fii UAM, 

Czło nek Ra dy Mło dych Na ukow ców

Goście z Irkucka – na UAM
Współpraca UAM z Państwowym Uniwersytetem w Irkucku (IGU) sięga 2005 roku. Jednymi z najefektywniej
współpracujących jednostek są Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie i Wydział Serwisu i Reklamy IGU.
Formalnie współpraca ta trwa od dwóch lat, ale w jej ramach odbyło już wiele przedsięwzięć naukowych
i dydaktycznych.

Po wsta ją no we za sa dy oce ny cza so pism na uko wych
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De ka da zmian. Unia Eu ro pej ska 2004 – 2014.
Prze szłość. Te raź niej szość. Przy szłość in te gra -
cji – bo ta ki był te mat kon fe ren cji – skie ro wa -
na by ła do stu den tów i dok to ran tów z ca łej
Pol ski, spe cja li zu ją cych się zwłasz cza w za gad -
nie niach zwią za nych z in te gra cją eu ro pej ską.
Sta ra niem człon ków Ko ła, któ rym kie ru je stu -
dent Ka mil Kło poc ki, kon fe ren cję uświet ni li
swo ją obec no ścią zna ko mi ci eks per ci. Kon fe -
ren cję po dzie lo no na trzy pa ne le zgod nie z jej
ty tu łem a każ dy z nich po prze dzo ny zo stał
eks perc kim wpro wa dze niem. I tak pa nel Prze -
szłość otwo rzy li prof. Han na Su choc ka oraz dr
An drzej Byrt, pre zes za rzą du MTP w dys ku -
sji pro wa dzo nej przez prof. An drze ja Gul -
czyń skie go, kie row ni ka stu diów pra wa eu ro -
pej skie go WPiA. Obo je za pro sze ni go ście
na róż nych sta no wi skach uczest ni czy li w pro -
ce sie wcho dze nia Pol ski do UE: prof. Su choc -
ka ja ko po seł, wi ce prze wod ni czą ca Zgro ma -
dze nia Par la men tar ne go Ra dy Eu ro py, pre -
mier Ra dy Mi ni strów, mi ni ster spra wie dli wo -
ści i w koń cu ja ko am ba sa dor RP przy Sto li cy
Apo stol skiej, pre zes A. Byrt na to miast ja ko
rad ca han dlo wy w am ba sa dzie PRL w Bruk -
se li, wi ce mi ni ster współ pra cy go spo dar czej
z za gra ni cą oraz wi ce mi ni ster spraw za gra -
nicz nych a tak że am ba sa dor RP w Niem czech. 

Dru gi pa nel pod ty tu łem Te raź niej szość
roz po czął wy kład mar szał ka Wo je wódz twa
Wiel ko pol skie go Mar ka Woź nia ka, któ ry
od 2008r. jest tak że wi ce prze wod ni czą cym
Ko mi te tu Re gio nów. Licz nie zgro ma dzo nym
słu cha czom przy bli żył ro lę Ko mi te tu Re gio -
nów w pro ce sie two rze nia pra wa eu ro pej skie -
go, zwró cił tak że uwa gę na po cze sne miej sce
lo kal nej i re gio nal nej współ pra cy skut ku ją cej
nie tyl ko co raz in ten syw niej szą wy mia ną kul -
tu ral ną, ale też ni we lo wa niem ha mu ją cych
roz wój róż nic eko no micz nych.

Na to miast do ostat nie go pa ne lu po świę co -
ne go per spek ty wom dal sze go ist nie nia Unii
wpro wa dze nia do ko nał prof. Jan Barcz, kie -
row nik Ka te dry Pra wa Mię dzy na ro do we go
i Pra wa Unii Eu ro pej skiej w Ko le gium Pra wa
Aka de mii Le ona Koź miń skie go w War sza wie,
by ły am ba sa dor RP w Wied niu i dy rek tor De -
par ta men tu Unii Eu ro pej skiej MSZ. W wy kła -
dzie pt. Przy szłość Unii Eu ro pej skiej – umoc -
nie nie efek tyw no ści czy frag men ta cja? przed -
sta wił dy na mi kę in te gra cji eu ro pej skiej i jej
struk tu ral ny wy miar – od trój fi la ro we go, usta -
no wio ne go Trak ta tem z Ma astricht, po ak tu -

al nie obo wią zu ją cy, prze wi dzia ny zno szą cym
po dział na fi la ry Trak ta tem z Li zbo ny i do sto -
so wa ny do zmie nia ją cych się ak cen tów pro ce -
su jed no cze nia Eu ro py.

Uczest ni cy kon fe ren cji mo gli za po znać się
za rów no z za gad nie nia mi go spo dar czy mi,
m.in. z za kre su po dat ków i po li ty ki fi skal nej,
jak i do ty czą cy mi ochro ny praw czło wie ka
i mniej szo ści kul tu ro wych. Po nad to po ru -
szo no m.in. istot ną te ma ty kę po li ty ki imi -
gra cyj nej, a tak że kwe stie zwią za ne z ideą
Part ner stwa Wschod nie go oraz dro gą Ukra -
iny do człon ko stwa w Unii, co sta no wi ło od -
po wiedź na ostat nie wy da rze nia na are nie
mię dzy na ro do wej i zgła sza ne przez uczest -
ni ków za in te re so wa nie te ma tem. Pod ję to
tak że roz wa ża nia nad prze wi dy wa nym dal -
szym kształ tem in te gra cji i ewen tu al ny mi

zmia na mi na ma pie po li tycz nej Eu ro py
w związ ku z sil nie od ra dza ją cy mi się ten den -
cja mi nie pod le gło ścio wy mi w nie któ rych jej
re gio nach.

Pod czas kon fe ren cji wy gło szo no 21 re fe ra -
tów, któ rych wy so ki po ziom me ry to rycz ny
spo tkał się z uzna niem eks per tów i wszyst kich
uczest ni ków wy da rze nia. 

Pa tro nat nad kon fe ren cją ob jął dzie kan
WPiA, Ko mi sja Eu ro pej ska, mar sza łek Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go, Mia sto Po znań,
po znań ski od dział TVP, Ra dio Mer ku ry, Pol -
ska Plat for ma Uni wer sy tec ka, a tak że wy daw -
nic twa Od. No wa oraz Wol ters Klu wer wraz
z por ta lem Stu dent. lex. pl, któ re ufun do wa ły
upo min ki dla uczest ni ków – ko dek sy oraz
pod ręcz ni ki te ma tycz ne. 

Alek san dra Gu mi niak

De ka da zmian 
Działające przy Wydziale Prawa i Administracji UAM Koło Naukowe Futurum Europae zorganizowało
ogólnopolską konferencję naukową. Jej celem było możliwie kompleksowe podsumowanie minionego
dziesięciolecia i pokuszenie się o sformułowanie przewidywań na nadchodzące lata. 

FO
T.

 M
O

N
IK

A
 N

EU
M

A
N

N



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

m a j  2 0 1 4  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 3

Ty dzień roz po czął się otwar ty mi warsz -
ta ta mi ję zy ko wy mi. Trwa ły one 3 dni
i by ły pro wa dzo ne przez stu den tów

KSA. Chęt ni mie li oka zję za po znać się z arab -
skim i he braj skim pi smem czy na uczyć się
pod sta wo wych zwro tów w ję zy ku tu rec kim.
Po wo dze nie, ja kim cie szy ły się te krót kie za -
ję cia, by ło za ska ku ją ce na wet dla sa mych or -
ga ni za to rów. Pod czas nie któ rych warsz ta tów
sa le oka zy wa ły się za ma łe.

W czwar tek roz po czę ła się kon fe ren cja stu -
denc ko -dok to ranc ka „Asiam Explo ra re. Azja
w ba da niach stu den tów i mło dych na ukow -
ców”. Przy cią gnę ła ona do Po zna nia pre le gen -
tów z ca łej Pol ski oraz z za gra ni cy. Za pre zen -
to wa no 60 re fe ra tów. Te ma ty wy stą pień by ły
róż no rod ne obej mu jąc sze ro ki za kres: od ję -
zy ko znaw stwa, przez li te ra tu rę i re li gię aż
po sport. Za le tą te go spo tka nia by ła moż li -
wość za po zna nia się z naj now szy mi ba da nia -
mi i osią gnię cia mi mło dych na ukow ców. 

Ale by ło nie tyl ko na uko wo: przez ca ły ty -
dzień w ki nie Pa ła co wym moż na by ło obej -
rzeć tu rec kie fil my za sym bo licz ną zło tów kę.
Za in te re so wa niem cie szył się wie czór ba śni
arab skich w księ gar ni Bo oka rest. Dla dzie ci
przy go to wa no ba śnie z Da le kie go Wscho du
w księ gar ni Skład Kul tu ral ny.

Je stem ima mem, czy li ta kim mu zuł mań -
skim księ dzem – przy wi tał ze bra nych Yous sef
Cha did, dy rek tor Mu zuł mań skie go Cen trum
Kul tu ral no -Oświa to we go w Po zna niu, słu żą -

ce go rów nież ja ko miej sce mo dli twy po znań -
skich mu zuł ma nów. Cie ka wie opo wie dział
zwie dza ją cym o dzia łal no ści Cen trum i kul -
tu rze is la mu. Wie le atrak cji przy niósł rów -
nież week end w CK Za mek. So bot nie warsz -
ta ty tań ca orien tal ne go przy cią gnę ły na wet
naj młod sze mi ło śnicz ki tań ca. Na stęp ne go
dnia by ły warsz ta ty Tai Chi, na któ rych moż -
na by ło prze ko nać się, że jest to nie tyl ko ła -
god na, ta necz na gim na sty ka, ale rów nież

sku tecz na sztu ka wal ki. Od by ły się też warsz -
ta ty ma lo wa nia hen ną, z któ rych uczest ni cy
wy szli z wy ma lo wa ny mi na rę kach ma ły mi
dzie ła mi sztu ki.

Zwień cze niem Ty go dnia Azja tyc kie go był
kon cert Pie śni Gu sa nów w wy ko na niu Paw ła
Po sta rem cza ka. Mu zyk z War sza wy za brał
słu cha czy w mu zycz ną po dróż aż na Kau -
kaz – do Ar me nii. 

Ali cja Mi cha lak

Różne smaki Azji
Filmy za złotówkę, warsztaty tańca, koncert, malowanie henną – czyli Tydzień Azjatycki na Wydziale
Neofilologii UAM. W dniach 7-13 kwietnia studenci Katedry Studiów Azjatyckich przygotowali bogaty
program artystyczny związany z ich kierunkami studiów – turkologią, arabistyką, hebraistyką i sinologią.

W Ga le rii In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM w Gnieź nie
za pre zen to wa no wy jąt ko wą wy sta wę. Te ma tycz nie na -
wią zy wa ła ona do pa mią tek z lat 90-tych. 

Or ga ni za to rem wy sta wy jest Stu denc kie Ko ło Kul tu ro -
znaw cze „Ka me le on”. Na wy sta wie zo ba czyć moż na by ło
m.in. ka se ty, pla ka ty, cza so pi sma, pie nią dze czy za baw ki po -
cho dzą ce z tam te go okre su. Dla nie któ rych jest to czas dzie -
ciń stwa, a dla in nych zdo by wa nia pierw szych do świad czeń
za wo do wych. Te wspo mnie nia łą czy jed no – szcze gól ne za -
in te re so wa nie spe cy ficz nym kli ma tem tych cza sów. Zwie -
dza ją cy wy sta wę z roz rzew nie niem spo glą da li na pa miąt ki
po gwiaz dach ów cze snej po pkul tu ry, pierw sze gry kom -
pu te ro we czy cza so pi sma. 

Pa weł Brzeź niak

Po czuj kli mat lat 90-tych
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◗Ko lej ny, ory gi nal ny pro gram za pro po no wał fil har mo ni -
kom (4. i 5. IV) ich głów ny dy ry gent go ścin ny – Chri sto -
pher Ho gwo od. Jed nak że z po wo du cho ro by – w na głym
za stęp stwie An gli ka – wy stą pił mło dy, fran cu ski ka pel mistrz
Ale xan dre Bloch i z ogrom nym po wo dze niem zre ali zo wał
za mie rze nie. Naj pierw po słu cha li śmy słyn ne go, klar ne to -
we go Kon cer tu W. A. Mo zar ta (KV 622) w wer sji na al tów -
kę, zna ko mi cie wy ko na ne go przez nie miec kie go wir tu oza
Nil sa Mo en ke mey era. W do da nej na bis Sa ra ban dzie z Su -
ity wio lon cze lo wej J. S. Ba cha, ar ty sta po twier dził swą wiel -
ką kla sę mu zy kal no ści. Po prze rwie zaś, na es tra dzie fil har -
mo nicz nej zna la zło się miej sce na skra wek sce ny…te atral -
nej, z któ rej – kunsz tem ak tor skim Woj cie cha Pszo nia -
ka – przy po mnie li śmy so bie pe ry pe tie pa na Jo ur da ina. Pre -
tek stem do po wsta nia kil ku sce nek z Mo lie row skiej ko me -
dii „Miesz cza nin szlach ci cem” (opra co wa nych przez Mar -
le nę Gna to wicz -Drob nik), by ła mu zycz na pre zen ta cja, rzad -
ko po ja wia ją cej się na afi szach, Su ity Ri char da Straus sa
o tym sa mym ty tu le. Rzę si stą owa cją na gro dzi li słu cha cze
sam po mysł i je go wy ko naw ców.

Po dob nie by ło na za jutrz, pod czas 436. Kon cer tu Po znań -
skie go. Oby dwa wie czo ry wzbo ga cił in te re su ją cym ko men -
ta rzem Krzysz tof Sza niec ki, m.in. wy ja śnia jąc związ ki R.
Straus sa ze sztu ką Mo lie ra. 

◗ „Mi sa a Bu enos Aires” (Mi sa tan go), dzie ło Ar gen tyń czy -
ka Mar ti na Pal mie rie go obie ga świat, zwłasz cza od kąd
w Wa ty ka nie rzą dzi b. ar cy bi skup sto li cy Ar gen ty ny. Kwiet -
nio wy (6. IV) kon cert Or kie stry Ka me ral nej „Ama -
deus” – z tym utwo rem w pro gra mie – rów nież ścią gnął
do au li UAM kom plet cie ka wych opra wie nia ła ciń skie go
tek stu sze ściu czę ści mszy – w ryt my…tan ga. Do je go po -
znań skiej pre mie ry z „Ama deu sem”, Agniesz ka Ducz mal
za pro si ła: zna ko mi tą pol ską mez zo so pra nist kę Mał go rza -
tę Wa lew ską, zna ne go już u nas świet ne go, wło skie go ban -
do ne oni stę Ma rio Ste fa no Pie tro dar chie go i wy jąt ko wo do -
brze czu ją cy ten typ mu zy ki Chór Ka me ral ny UAM prof.
Krzysz to fa Szy dzi sza, któ ry już kil ka lat te mu po znał par ty -
tu rę owej mszy. Przy for te pia nie za siadł sam twór ca Mar tin
Pal mie ri. Tak jak ocze ki wa no, pu blicz ność en tu zja stycz -
nie przy ję ła utwór i je go au to ra szcze gól nie, ale tak że wszyst -
kich od twór ców po ru sza ją cej mu zy ki.

Tym cza sem w zgo ła in nym na stro ju – po wa gi i za du my, lecz
za ra zem prze ła my wa nia opo ru w od bio rze współ cze snej twór -

czo ści – to czy ła się pierw sza część kon cer tu. Or kie stra „Ama -
deus” pod dyr. An ny Ducz mal -Mróz za gra ła „Mo dli twę” – ro -
dzaj mu zycz nej me dy ta cji, dzie ło roz po czę te przez An drze ja
Pa nuf ni ka, któ re do koń czy ła (po śmier ci kom po zy to ra) je go
cór ka Ro xan na. A po tem za brzmiał utwór So fii Gu ba idu li ny,
cią gle jesz cze u nas ma ło zna nej 83-let niej Ro sjan ki, za miesz -
ka łej w Niem czech, któ rej ob fi ty do ro bek twór czy, nie jed no -
krot nie na sy co ny wpły wa mi mi stycz nych tra dy cji re li gij nych,
prze wi ja się przez naj więk sze es tra dy świa ta. W 1982 r. na wią -
zu jąc do słyn nych opu sów Schu et za i Hayd na Gu ba idu li na też
na pi sa ła mu zy kę do „sied miu ostat nich słów Chry stu sa
na krzy żu”. W wy obraź ni kom po zy tor ki uosa bia ją je dźwię -
ki akor de onu, wio lon cze li i smycz ków. So lo we par tie z „Ama -
deu sem” wy ko na li: Ma ciej Frąc kie wicz i Ka ro li na Ja ro szew -
ska. Dy ry go wa ła An na Ducz mal -Mróz. 

◗„Or ga ny – król in stru men tów” – no si ło ty tuł (12. IV) mul -
ti me dial ne wi do wi sko, urzą dzo ne w au li dla człon ków klu -
bów mło dzie żo wych „Pro Sin fo ni ka”. 

◗We dług fil har mo nicz nych za po wie dzi se zo nu, tym kon -
cer tem (25. IV) miał dy ry go wać Włoch Mas si mo Za net ti.
Dwa ty go dnie przed ter mi nem zda rze nia, za po wia da no wy -
stęp Ro sja ni na Mi cha ila Ju row skie go. Osta tecz nie przy pul -
pi cie sta nął Izra el czyk Yoav Tal mi i – mi mo ma ło u nas zna -
ne go na zwi ska – oka zał się rze czy wi ście mi strzem ba tu ty.
W swym ży cio ry sie ar ty sta ma wy stę py z naj wy bit niej szy -
mi or kie stra mi na obu pół ku lach. Z na szy mi fil har mo ni ka -
mi za pre zen to wał wprost fe no me nal ne in ter pre ta cje dzieł
W. A. Mo zar ta: uwer tur do „Don Gio van nie go” i „We se la
Fi ga ra” oraz I czę ści Di ver ti men ta D -dur. Z wraż li wo ścią
i pre cy zją, pod tą świet ną dy rek cją, or kie stra to wa rzy szy ła
też so pra ni st ce Mar cie Bo ber skiej w trzech Mo zar tow skich
ariach kon cer to wych: „Nehmt me inem Dank”, „Va do, ma do -
ve?” i „Chi sa, chi sa, qu al sia”.

Na to miast po prze rwie Y. Tal mi z jesz cze więk szym suk -
ce sem prze niósł słu cha czy w trud ny, chwi la mi nie biań ski
świat mu zy ki Gu sta va Mah le ra. Uda nie wy do był z in stru -
men ta li stów m.in. ów cha rak te ry stycz ny dźwięk Mah le row -
ski, a ca łej IV Sym fo nii na dał spój ny, prze ko nu ją cy kształt.
W ostat niej czę ści dzie ła jesz cze raz za brzmiał głos M. Bo -
ber skiej – w słyn nej, wkom po no wa nej w fi nał, pie śni „Das
him m li sche Le ben”. Ko men ta to rem cie ka we go wie czo ru był
prof. Da niel Go lia nek. (rp) 
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Śpie wam w chó rze, bo spra wia mi to wie le ra do ści, po ma ga otwo rzyć
się na no we do świad cze nia i pra co wać nad wła snym stre sem – opo wia -
da Mar ta, stu dent ka IV ro ku psy cho lo gii na UAM – A dla cze go aku -
rat w tym chó rze? Bo są w nim na praw dę cu dow ni lu dzie i mi mo że
je ste śmy wszy scy tak bar dzo od sie bie róż ni, to znaj du je my nić po ro -
zu mie nia za rów no na sce nie, jak i po za nią – i to jest chy ba naj pięk niej -
sze. To praw da, człon ko wie ze spo łu ma ją roz ma ite, czę sto dia me tral -
nie od mien ne za in te re so wa nia i pro fe sje. Łą czy ich – pa te tycz nie mó -
wiąc – sztu ka mu zycz na, a po zo sta jąc w sfe rze przy ziem nej – wspól -
ne miej sce oraz cel spo tkań we wtor ki i czwart ki. Ro dzi ny i przy ja -
cie le chó rzy stów wie dzą do brze, że w te dni trud no jest wy grać z dy -
ry gen tem – le piej więc or ga ni zo wać im pre zy kie dy in dziej. Lu bię ta -
kie zmę cze nie po pró bie, po łą czo ne z po czu ciem, że wła śnie się coś faj -
ne go i pięk ne go wspól ny mi si ła mi zro bi ło – opi su je Szy mon, od ro ku
za si la ją cy sze re gi ba ry to nów. Co jesz cze moż na w Chó rze Ka me ral -
nym lu bić? Chó rzy ści wy li cza ją jed nym tchem: „fan ta stycz nych lu dzi”,
„im pre zy chó ral ne”, „wy jaz dy”, „noc ne na gry wa nie płyt”, „cu kier ki
na pró bach”, a na wet… „żar ty dy ry gen ta”. 

Dy ry gent nie na żar ty
Ślicz ny, ade kwat ny, li rycz ny, zmy sło wy, de li kat ny – za le ty te wy -

mie nia jed na z chó rzy stek sło wa mi wy ko ny wa nej przez chór pio sen -
ki z re per tu aru Ka ba re tu Star szych Pa nów. Czy, bę dąc dy ry gen tem,
moż na ży czyć so bie lep szej re cen zji? Prof. Szy dzisz jest nie tyl ko chór -
mi strzem i spe cja li stą od emi sji gło su – to tak że mu zy ko log, lo go pe -
da oraz me ne dżer kul tu ry. Za sia da w ju ry kra jo wych i mię dzy na ro -
do wych kon kur sów chó ral nych. We wtor ki i czwart ki na to miast za -
sia da przed for te pia nem i przed wła snym chó rem. Od wie lu lat w pra -
cy z ze spo łem po ma ga pro fe so ro wi asy stent ka, dr Jo an na Piech -Sła -
wec ka, dy ry gent ka, obo ist ka, lo go pe da, spe cja list ka w za gad nie niach
chó ral nej im pro wi za cji.

Każ dy se zon ar ty stycz ny nie sie dla chó ru no we wy zwa nia – oprócz
tra dy cyj nych kon cer tów no wo rocz ne go i ma jo we go, oprócz in au gu -
ra cji ro ku aka de mic kie go, wspo ma ga nia uro czy sto ści wy dzia ło wych,
ab so lu to riów czy Ko lo ro we go Uni wer sy te tu, ze spół sta le pra cu je
nad ko lej ny mi pro jek ta mi. Le d wie ochło nął po wy ko na nym w stycz -
niu go rą cym la ty no ame ry kań skim re per tu arze, któ ry przy wiózł z so -
bą go ścin ny dy ry gent, Fer nan do Gil Es tra da z Ekwa do ru, a już w lu -
tym uświet niał IV Bal dla Przy ja ciół Chó ru Ka me ral ne go UAM,
w mar cu za śpie wał pod czas IV Aka de mic kich Gorz kich Ża lów u fran -
cisz ka nów, w kwiet niu zaś wraz z Or kie strą Ka me ral ną Pol skie go
Ra dia Ama deus oraz so li sta mi (m. in. z Mał go rza tą Wa lew ską) wy ko -
nał i za re je stro wał dzie ło Mi sa a Bu enos Aires Mar ti na Pal me rie go.
Ca łość pod dy rek cją Agniesz ki Ducz mal. 

To mój ulu bio ny utwór z re per tu aru Chó ru Ka me ral ne go UAM – mó -
wi Prze my sław Woj ty lak, przy ja ciel ze spo łu i wier ny słu chacz – Nie
wy obra żam so bie, aby ktoś po wy słu cha niu po łą cze nia or kie stry, ban -
do ne onu i ich śpie wu wy szedł z au li bez gę siej skór ki.

Po nad to co dwa la ta chór współ or ga ni zu je z UAM Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Chó rów Uni wer sy tec kich „Uni ver si tas Can -
tat” – w czerw cu 2013 r. w Po zna niu go ści ły m.in. ze spo ły: z Mek sy -
ku, Bra zy lii, Ukra iny, Ma ce do nii czy Ro sji. Sam Ka me ral ny też spo -
ro po dró żu je – tyl ko ostat nie la ta to to urnée po Ekwa do rze, Ar gen ty -

nie, Bo li wii, Pe ru, Ko rei Po łu dnio wej, Au stra lii… Śpie wa ków ce chu -
je jed no – czy to w tram wa ju, czy w sa mo lo cie, w ka wiar ni, na pla ży
czy na ba se nie – za wsze śpie wa ją. Chó ral na co dzien ność to jed nak
przede wszyst kim cięż ka pra ca: Kon cer ty to nie za wsze dłu gie wie czor -
ne re ci ta le w świe tle re flek to rów z peł ną wi dow nią. Chó rzy ści bio rą
udział w wie lu mniej szych, a rów nie istot nych uro czy sto ściach: ab so -
lu to riach, pro mo cjach dok tor skich, ju bi le uszach pro fe so rów… To trud -
ne za da nie lo gi stycz ne, by po go dzić wła sne uczel nia ne obo wiąz ki z ar -
ty stycz ny mi (a w tor bie po śród ksią żek nie rzad ko no sić suk nię chó ral -
ną). Ale to wy ko nal ne, dzię ki cze mu mam wra że nie, że ca łe stu dia spę -
dzi łam na es tra dzie – opo wia da in na z chó rzy stek.

Na prze słu cha nia mo że przyjść każ dy
Aby śpie wać w Ka me ral nym, nie trze ba mieć skoń czo nej szko ły mu -

zycz nej, czy tać nut ani grać na in stru men cie. Ko niecz ny jest jed nak do -
bry słuch i mu zy kal ność – mó wi Jo an na Piech -Sła wec ka, któ ra re gu -
lar nie prze słu chu je śpie wa ją cych kan dy da tów, nie tyl ko z UAM.
Na wstęp ne spo tka nie przy cho dzą i stu den ci I ro ku, i ci ze star szych
lat, cza sa mi też oso by już po stu diach, nie kie dy na wet ob co kra jow cy. 

Dla umu zy kal nio nych mło dych lu dzi dzia łal ność w Chó rze Ka me -
ral nym UAM mo że być jed nym z po my słów na wy peł nie nie wol ne go
cza su po za ję ciach, na po ka za nie się w Au li UAM, na kon cer ty w prze -
róż nych za kąt kach świa ta, wresz cie – na bar dzo uda ny sce na riusz spo -
rej czę ści ży cia. Bo choć chór wła śnie ob cho dzi dwu dzie sty dru gi rok
pra cy, po my słów na ko lej ne pro jek ty nie bra ku je, a wier ni chó rzy ści
koń czą swo je stu dia i… śpie wa ją da lej. An na Ko men dziń ska

Ca łe stu dia na es tra dzie
Studenci, którzy lubią śpiewanie zespołowe, nie boją się ani klasyki, ani rozrywki, mają do wyboru oferty
kilku naprawdę dobrych poznańskich chórów. Chór Kameralny UAM pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza
jak zawsze chętnie zaprasza miłośników śpiewania w swoje szeregi.

Śpiewasz? 
Zgłoś się na przesłuchania do Chóru Kameralnego UAM:
– przesłuchuje dr Joanna Piech-Sławecka, tel.: 604 525 554
– próby: wtorki, czwartki, DS „Hanka” (al. Niepodległości 26) 
– zajrzyj na www.choir.amu.edu.pl, znajdź nas na Facebooku,

posłuchaj nas na YouTube
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Na ucza nie przez sy mu lo wa nie
Na przykład mogłoby być tak: grupy terrorystyczne z Kaukazu rozszerzyły swoja
działalność na Rosję i Gruzję. W międzyczasie Gruzja wypowiedziała wojnę Rosji,
a Ukraina odbiła Krym. Coś trzeba było z tym zrobić! 

POD NASZYM
PATRONATEM

ŻYCIE UNIWERSYTECKIE

Sy tu acja by ła trud na, ale stu den ci, po dob nie jak de le ga ci na ob ra -
dach ONZ, zo bli go wa ni by li do za że gna nia kon flik tu. Uda ło się
tyl ko dla te go, że Ro sja by ła skłon na do ne go cja cji. Cho ciaż nie oby -

ło się też bez in cy den tu, bo gru pa uczest ni ków sy mu la cji zboj ko to wa -
ła ob ra dy twier dząc, że ta ki po li tycz ny sce na riusz jest nie moż li wy. 

W dniach 1-4 ma ja na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM od by ła
się już po raz dru gi kon fe ren cja z cy klu Po znań In ter na tio nal Mo del Uni -
ted Na tions (POZiMUN). Or ga ni za to rem by ło Ko ło Na uko we Pra wa
Mię dzy na ro do we go I Dy plo ma cji „In ter Gen tes”. Za da niem każ de go
z uczest ni ków by ło wcie le nie się w ro lę re pre zen tan ta jed ne go z kra jów
człon kow skich ONZ i za pre zen to wa nie spój ne go sta no wi ska na pod da -
ny pod dys ku sję te mat. Re gu ły ta kiej de ba ty są pro ste. De le ga ci na le żą
do za pro po no wa nych przez or ga ni za to ra ko mi te tów oraz mu szą dys po -
no wać wie dzą do ty czą cą za rów no po li ty ki za gra nicz nej da ne go pań stwa,
jak i znać ra my me ry to rycz ne po sta wio ne go pro ble mu. Cza sem moż li -
we sce na riu sze roz wią zań wy my ka ją się rze czy wi sto ści... 

W te go rocz nej sy mu la cji udział wzię ło 85 osób z 20 kra jów. Wśród
uczest ni ków zna leź li się przed sta wi cie le: Gru zji, Bra zy lii, Nie miec, Czech,
Sło wa cji, Sło we nii, Chor wa cji, Bel gii, Włoch, Pol ski i Pa ki sta nu. W tak
zróż ni co wa nym to wa rzy stwie spie ra li śmy się dłu go i trud no by ło dojść
do zgo dy, zu peł nie jak na praw dzi wych ob ra dach ONZ – mó wi ła An -
na Bra tek, or ga ni za tor ka warsz ta tów – Wszy scy mie li śmy na szczę ście
świa do mość, że sy mu la cje są po to, aby roz wi jać nas, na sze umie jęt no ści
ora tor skie i ne go cja cyj ne. Po nad to chcie li śmy przy tym wszyst kim do brze
się ba wić i to się nam uda ło. Udział w sy mu la cjach wcią ga: le d wie skoń -
czy się udział w jed nej, a już my śli się o dru giej. 

Po dob ne sy mu la cje or ga ni zo wa ne są od daw na na ca łym świe cie. Po -
znań ska jest jed ną z więk szych, ale jak twier dzą or ga ni za to rzy, to do pie -
ro po czą tek, bo pla nu ją roz wi ja nie te go przed się wzię cia. Mz

***
W mar cu w Krzy żo wej ko ło Świd ni cy od by ła się ko lej na edy cja

mię dzy na ro do wych warsz ta tów Mo del In ter na tio nal Cri mi nal Co -
urt Uni ver si ty, po łą czo nych z sy mu la cją roz pra wy przed Mię dzy -
na ro do wym Try bu na łem Kar nym. 

Or ga ni za to rem przed się wzię cia jest Fun da cja Krzy żo wa, któ ra przez
edu ka cję z sze ro ko po ję te go mię dzy na ro do we go pra wa kar ne go, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem dzia łal no ści Mię dzy na ro do we go Try bu -
na łu Kar ne go, re ali zu je pod sta wo wy cel Fun da cji, ja kim jest po bu dza -
nie i po pie ra nie dzia łal no ści zmie rza ją cej do utrwa le nia po ko jo we go,
na zna czo ne go wza jem ną to le ran cją współ ży cia na ro dów, grup spo łecz -
nych i jed no stek.

Po nad sześć dzie się ciu uczest ni ków warsz ta tów wy wo dzi ło się z 4 kon -
ty nen tów i re pre zen to wa ło po nad 20 ję zy ków świa ta. Pol ska by ła nie tyl -
ko go spo da rzem, ale rów nież czyn nym uczest ni kiem pro jek tu. W Krzy -
żo wej sta wi ła się czte ro oso bo wa dru ży na UAM w skła dzie: Ma ciej Ben -
der ski (ka pi tan) oraz stu den ci pra wa: Mar ta Ka lem ba, Ewe li na Ro gal -
ska i Da niel Her ma no wicz. Uczest ni cy przy dzie le ni zo sta li do czte -
rech grup: obroń ców, oskar ży cie li, sę dziów oraz dzien ni ka rzy. Dla sę -
dziów, oskar ży cie li i obroń ców dwa dni pro jek tu prze zna czo ne by ły

na warsz ta ty po sze rza ją ce wie dzę uczest ni ków z za kre su ar gu men ta -
cji, re to ry ki, an ty cy po wa nia za rzu tów stro ny prze ciw nej oraz spo so bu
kwa li fi ka cji praw nej czy nów na pod sta wie Sta tu tu Rzym skie go Mię dzy -
na ro do we go Try bu na łu Kar ne go. 

Przez ko lej ne dwa dni od by wa ły się sy mu la cje czte rech pro ce sów
przed Mię dzy na ro do wym Try bu na łem Kar nym. Rów no le gle dru ży -
na dzien ni ka rzy pra co wa ła nad wy da niem ga ze ty „Krzy żo wa Ob se rver”
(owo ce pra cy są do stęp ne na stro nie http://www.mo del -icc.org/micc -
-uni ver si ty/do wn lo ads.html) oraz krót kie go fil mu do ku men tu ją cych
prze bieg pro jek tu (do stęp ny pod ad re sem: http://www.youtu -
be.com/watch?v=QvE48WwLr5E&fe atu re=youtu.be). 

Po nad to wszy scy uczest ni czy li w spo tka niach dys ku syj nych do ty czą -
cych mię dzy na ro do we go sys te mu spra wo wa nia wy mia ru spra wie dli -
wo ści i po trze by je go roz wo ju, mo de ro wa nych nie tyl ko przez przed sta -
wi cie li dok try ny praw nej i prak ty ku ją cych praw ni ków z ca łe go świa ta,
ale rów nież przez oso by bez po śred nio za an ga żo wa ne w po moc ofia rom
naj po waż niej szych zbrod ni mię dzy na ro do wych.

Pod su mo wa niem pro jek tu by ło prze pro wa dze nie czte rech sy mu la cji
pro ce sów przed Mię dzy na ro do wym Try bu na łem Kar nym. 

Dru ży na UAM wy ka za ła się wy so kim za an ga żo wa niem i do brym
przy go to wa niem me ry to rycz nym. W pierw szej spra wie Ma ciej Ben der -
ski po pro wa dził do zwy cię stwa obroń ców, do pro wa dza jąc do unie win -
nie nia klien ta oskar żo ne go o zbrod nie prze ciw ko ludz ko ści. W dru -
giej spra wie, rów nież dot. zbrod ni prze ciw ko ludz ko ści, ja ko czło nek
skła du orze ka ją ce go wy ro ko wa ła Ewe li na Ro gal ska. W ro lę li de ra ze -
spo łu pro ku ra tu ry w trze ciej spra wie wcie lił się Da niel Her ma no wicz,
prze ko nu jąc sę dziów do ska za nia przed się bior cy oskar żo ne go o zbrod -
nie prze ciw ko ludz ko ści. W czwar tej spra wie Mar ta Ka lem ba wraz z in -
ny mi obroń ca mi do pro wa dzi ła do unie win nie nia pi lo ta oskar żo ne go
o zbrod nie wo jen ne. Ozna cza to, że re pre zen tan ci na sze go uni wer sy -
te tu zwy cię ży li we wszyst kich spra wach, w któ rych bra li udział.

Po za prak tycz ną wie dzą praw ni czą, po sze rze niem ho ry zon tów na -
uko wych i bez cen ny mi do świad cze nia mi ze tknię cia się z przed sta wi -
cie la mi nie tyl ko róż nych kul tur, ale i po rząd ków praw nych, uczest ni -
cy warsz ta tów zdo by li przede wszyst kim wie le in te re su ją cych wspo -
mnień oraz zna jo mych z naj róż niej szych za ka mar ków na sze go glo bu.

Da niel Her ma no wicz
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Wczwar tek na Mo ra sku ba wi ło się oko ło 10 tys. osób.
W po wie trzu uno si się za pach kieł bas, jest mnó stwo lu dzi.
At mos fe ra jest przed nia – oce niał Mi chał Cha biń ski, stu -

dent I ro ku et no lin gwi sty ki, któ ry pierw szy raz brał udział w Wiel -
kim Gril lo wa niu.

Dla stu den tów przygotowano 600 kg kieł ba sy, a na mu zycz nej sce nie
kró lo wał hip -hop i rap. Gwiaz dą wie czo ru był To masz Le wan dow ski,
wy stę pu ją cy pod pseu do ni mem VNM. Im pre za prze bie ga ła spo koj nie. Oby -
ło się bez eks ce sów. Oczy wi ście, jak to na te go ty pu im pre zach, do szło do kil -
ku in cy den tów, bó jek czy wy pad ków. Po rząd ku na te re nie UAM pil no -
wa ło 60 ochro nia rzy oraz gru pa 200 wo lon ta riu szy, przy to rach ko le jo wych
te ren za bez pie cza ła po nad to po li cja i Straż Ochro ny Ko lei. Straż stu denc -
ką umie ści li śmy tak że na dwor cu os. So bie skie go – wy li cza Krzysz tof Pa -
isert, rzecz nik pra so wy Wiel kie go Gril lo wa nia.

Nie ste ty nie uchro ni ło to przed tra gicz nym fi ni szem im pre zy.
W prze peł nio nych tram wa jach na tra sie PST do szło do kil ku in cy den -
tów. Spo ra część osób zde cy do wa ła się na po wrót pie szo do do mów.
Nad ra nem, 4 go dzi ny po za koń cze niu im pre zy, na to rach ko le jo wych
od kry to cia ło 22-let nie go stu den ta Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne -
go i Uni wer sy te tu Eko no micz ne go

Wraz z wła dza mi rek tor ski mi po wzię li śmy de cy zję o od wo ła niu
wy da rzeń dru gie go dnia. Mi mo, iż tra gicz ny wy pa dek naj praw do -
po dob niej nie miał związ ku z im pre zą, nie wy obra ża my so bie stu -

denc kie go świę to wa nia w ob li czu tak strasz ne go wy da rze nia, ja kie
mia ło miej sce na to rach w go dzi nach po ran nych – po in for mo wał
w oświad cze niu Par la ment Sa mo rządu Stu den tów UAM. Od wo ła ny
zo stał m.in. kon cert ze spo łu T. Lo ve.

Par la ment Sa mo rzą du Stu den tów UAM wraz z Ko mi te tem Or ga -
ni za cyj nym Wiel kie go Gril lo wa nia pra gną wy ra zić ubo le wa nie z po -
wo du wy pad ków, któ re mia ły miej sce w no cy z 8 na 9 ma ja oraz na -
gon ki me dial nej skie ro wa nej w stro nę ca łej bra ci stu denc kiej. Wo lon -
ta riu sze i wy na ję ta fir ma sprzą ta ją ca, za rów no te ren kam pu su, jak
i przy le głe te re ny, w tym m.in. Dwor ca Au to bu so we go, przy wró ci ły
do po przed nie go sta nu jesz cze przed godz. 6:00. Jest nam nie zmier -
nie przy kro, że stu denc kie świę to zo sta ło za kłó co ne przez chu li gań -
skie wy bry ki i de wa sta cje. Sta ło się to jed nak po za te re nem na szej
ju rys dyk cji. Po nad to na le ży za uwa żyć, że za te ak ty wan da li zmu od -
po wia da ją jed nost ki, któ re praw do po dob nie z ta kim wła śnie za mia -
rem sko rzy sta ły z noc nej ko mu ni ka cji. Sta now czo po tę pia my ich za -
cho wa nie, uwa ża my, że za słu gu je na naj wyż szą po gar dę.

Ape lu je my o za cho wa nie obiek ty wi zmu i roz wa gi przy wy da -
wa niu osą dów, po nie waż uogól nie nia, ja ko by wszy scy stu den ci są
nie wy cho wa ny mi wan da la mi, są krzyw dzą ce i skrzy wia ją ob raz śro -
do wi ska stu denc kie go.

Par la ment Sa mo rzą du Stu den tów 
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu 

Gril lo wa nie prze rwa ne
Po raz dziewiąty studenci
naszego uniwersytetu spotkali się
na Wielkim Grillowaniu
na Kampusie Morasko.
Impreza poprzedzająca juwenalia
miała odbyć się 8 i 9 maja,
jednak po tragicznym wypadku
i ekscesach w tramwajach
w nocy z czwartku na piątek,
odwołano drugi dzień zabawy.

Szanowni Państwo,
Z ubolewaniem i przyjąłem wiadomość o tym, że w nocy z czwartku na piątek (z 8 na 9 maja) nasze uczelniane Wielkie

Grillowanie z radosnego spotkania studentów wszystkich kierunków, stało się pośrednio, lub bezpośrednio przyczyną wielu

przykrych, a nawet tragicznych wydarzeń. Smutkiem napawa fakt, że po dziewięciu latach tradycji majowych spotkań, głębokim

cieniem położyły się na tym obrazie trudne do przyjęcia zachowania niektórych grup młodzieży. 

Tego co się stało cofnąć się niestety nie da.  Nic nie przywróci życia młodemu człowiekowi; niełatwo też będzie odzyskać zszargany

wizerunek  studenckiego środowiska. Wiele dobrych, pożytecznych rzeczy będzie musiało się zdarzyć, by odzyskał on swój dawny,

pozytywny kształt. 

Na skutek zaistniałych zdarzeń postanowiłem nie wyrażać zgody na organizację kolejnej edycji „Wielkiego Grillowania”

w dotychczasowej formule. Prof.  Bronisław Marciniak 
Rektor UAM
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