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w piątek 5 maja w gabinecie rektora UaM spotkali
się członkowie wspólnej komisji UaM i europejskiego
Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie.

Roz ma wia no m.in. o pra cach nad utwo rze niem
w przy szło ści w Col le gium Po lo ni cum no we go mię dzy -
na ro do we go wy dzia łu, na któ rym ję zy kiem wy kła do wym
bę dzie nie miec ki i an giel ski. Stu dio wać bę dą tam za rów -
no stu den ci z Pol ski, Nie miec jak i z in nych kra jów. Wy -
dział mo że po wstać w ro ku aka de mic kim 2018/2019.

Człon ko wie ko mi sji uczest ni czy li tak że w otwar ciu
w ho lu Col le gium Mi nus wy sta wy fo to gra ficz nej pod ha -
słem „25 lat Col le gium Po lo ni cum”. Col le gium Po lo ni -
cum w Słu bi cach, naj da lej na za chód wy su nię ta jed nost ka
UAM, wspól na pla ców ka na uko wo -ba daw cza dwóch
part ner skich uni wer sy te tów ma już 25 lat. Wy sta wa pre -
zen tu je hi sto rię pla ców ki od na ro dzin jej idei do dziś, po -
ka zu jąc m. in.: bu do wę uczel ni, jej za ło ży cie li, go ści,
waż ne wy da rze nia i oczy wi ście ży cie stu denc kie oraz na -
uko we. Wy sta wa po trwa do koń ca ma ja. ps 

25 lat przez rze kę 

od kryw czy ni pa la tium Miesz ka I otrzy ma ła z tej
oka zji od swo ich współ pra cow ni ków spe cjal nie

na jej ju bi le usz przy go to wa ną księ gę pa miąt ko wą „Gem -
ma gem ma rum” czy li „Klej not nad klej no ta mi”. Za wie -
ra ona 75 ar ty ku łów po świę co nych te ma ty ce, któ rą ja ko
ba dacz zaj mu je się prof. Koć ka -Krenz. Na okład ce
dwóch to mów znaj du je się wi zu ali za cja Ostro wa Tum -
skie go na prze ło mie X i XI wie ku, któ rą moż na w ca ło -
ści zo ba czyć po zło że niu obu okła dek. Nie był to jed nak
je dy ny pre zent któ rym ju bi lat kę ob da ro wa no. Zna jąc jej
za mi ło wa nie do śre dnio wiecz nej bi żu te rii, re kon struk -
cji skan dy naw skich i sło wiań skich ozdób, współ pra cow -
ni cy po da ro wa li jej re pli kę na szyj ni ka z Go tlan dii,
wy ko na ną z uży ciem krysz ta łu gór skie go. 

Za in te re so wa nia na uko we prof. Han ny Kóčki -Krenz do -
ty czą dwóch za sad ni czych za gad nień eu ro pej skie go śre -
dnio wie cza. Pierw sze to kwe stia złot nic twa stre fy
bał tyc kiej, zwłasz cza skan dy naw skie go i za chod nio sło -
wiań skie go. Dru gie za gad nie nie obej mu je po cząt ki śre -
dnio wiecz ne go bu dow nic twa obron ne go w Wiel ko pol sce,
tzw. sie dzib na na sy pach oraz ar chi tek tu ry mo nu men tal -
nej. Swo ją pierw szą pra cę opu bli ko wa ła w 1968 ro ku, ale

Klej not nad klej no ta mi 
dla prof. Kóčki -Krenz

W gronie przyjaciół, współpracowników,
przedstawicieli władz uczelni, macierzystego

wydziału i najbliższej rodziny swój jubileusz 70-lecia
obchodziła 12 maja, prof. Hanna Kóčka-Krenz. fo
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bio rąc pod uwa gę, że pra ce nad nią roz po czę ła pod ko -
niec 1967, to mi ja wła śnie 50 lat jej pra cy na uko wej, a tak -
że dy dak tycz nej i or ga ni za tor skiej. 

Prof. Koć ka -Krenz otrzy ma ła też w tym ro ku ty tuł Ho -
no ro we go Oby wa te la Mia sta Po zna nia. Uchwa łę w tej spra -
wie po znań scy rad ni pod ję li 16 ma ja.
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Pod czas kon fe ren cji „aste ro ids, co mets, Me te ors 2017”
(acM 2017) w Mon te vi deo w Uru gwa ju astro no mo wie
pra cu ją cy w ob ser wa to rium astro no micz nym UaM zo -
sta li uho no ro wa ni na zwa niem na ich cześć czte rech no -
wych pla ne to id. 

Kon fe ren cja ACM od by wa się co 3 la ta i jest naj waż -
niej szym spo tka niem astro no mów zaj mu ją cych się ma -
ły mi cia ła mi ukła du sło necz ne go. Pla ne to idy na zwa no
na zwi ska mi po znań skich astro no mów w po dzię ko wa niu
za ich wkład w po zna wa nie na tu ry tych ciał. Swo ich na -
zwisk pla ne to idom uży czy li:

Prze my sław bart czak (ur. 1974) jest na ukow cem w Ob ser -
wa to rium Astro no micz nym UAM, któ ry roz wi ja tech ni -
ki in wer sji krzy wych ja sno ści pla ne to id. Po zwa la ją one
ob li czać po ło że nia osi ro ta cji jak rów nież wy pu kłe i nie -
wy pu kłe kształ ty tych ciał (pla ne to ida 10470 Bart czak),

an na Mar ci niak (ur. 1979) jest na ukow cem w Ob ser wa to -
rium Astro no micz nym UAM, wy zna cza ją cym po ło że nia
osi ro ta cji i kształ ty pla ne to id dłu go okre so wych głów ne -
go pa sa (pla ne to ida 10471 Mar ci niak), 

to ni san ta na -ros (ur. 1984) jest pra cow ni kiem na uko wym
Ob ser wa to rium Astro no micz ne go UAM. Zaj mu je się po -

mia ra mi fo to me trycz ny mi ma łych ciał w ra mach wspar -
cia mi sji ko micz nej Ga ia (pla ne to ida 10472 San ta na -Ros).

Mag da le na Po liń ska (ur. 1981) jest ad iunk tem w Ob ser wa -
to rium Astro no micz nym UAM. Spe cja li zu je się ona
w ob ser wa cjach fo to me trycz nych ma łych ciał ukła du sło -
necz ne go. Jej obec ne za in te re so wa nia ba daw cze obej mu -
ją rów nież spek tro sko pię gwiaz do wą i wy zna cza nie
skła du che micz ne go gwiazd (pla ne to ida 72447 Po liń ska).

na

Ucze ni na or bi cie

wy stę py ar ty stycz ne, wy sta wy i gry – to tyl ko nie któ -
re z wie lu atrak cji, ja kie za pla no wa li dla swo ich go -

ści pra cow ni cy Ogro du Bo ta nicz ne go UAM. Już po raz
ko lej ny uni wer sy tec ki „Bo ta nik” za chę cał, aby to wła śnie
na je go te re nie miesz kań cy Po zna nia i oko lic spę dzi li ma -
jo wy week end, uczest ni cząc w „Ma jów ce w Bo ta ni ku”,
któ ra tra dy cyj nie od by ła się 1-3 ma ja. Pod czas ma jów ki
każ dy zna lazł coś dla sie bie. Naj młod si mo gli spró bo wać
swo ich sił w grach plan szo wych i wziąć udział w za ba -
wach. Dla ama to rów bo ta ni ki przy go to wa no kier masz
ogrod ni czy. „Wi sien ką na tor cie” by ła na to miast wy ciecz -
ka z prze wod ni kiem po ogro dzie. na

Ma jów ko wo -ju bi le uszo wo 
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d a ry, za ku py, de po zy ty – od po nad 60 lat w Ar chi wum PAN
w Po zna niu, któ re go mi sją jest zbie ra nie ma te ria łów do dzie jów
na uki w Wiel ko pol sce, pie czo ło wi cie prze cho wy wa ne są spu -

ści zny po po znań skich (i nie tyl ko) uczo nych. Dziś Ar chi wum obej mu -
je 194 ze spo ły ar chi wal ne, w tym 174 ze spo ły po cho dze nia
pry wat ne go – spu ści zny. Łącz nie to po nad 450 me trów bie żą cych akt.
Ostat ni, te go rocz ny na by tek to spu ści zna po Kon stan tym Ka li now skim,
hi sto ry ku sztu ki. War to wspo mnieć, że w Ar chi wum prze cho wy wa ne
są spu ści zny ośmiu rek to rów na sze go uni wer sy te tu, w tym praw dzi wa
„per ła w ko ro nie” – spu ści zna współ za ło ży cie la i pierw sze go rek to ra
Uni wer sy te tu Po znań skie go He lio do ra Świę cic kie go, a w niej np. au ten -
tycz ny bi ret rek tor ski, któ ry Świę cic ki no sił w cza sie uro czy sto ści. 

ar chi wum al bo śmiet nik
Gdy by nie Ar chi wum wie le z tych skar bów prze pa dło by... na śmiet ni -
kach. Bo co ro bić ze ster tą do ku men tów, za pi sków i li stów, któ re po zo -
sta wia po so bie każ dy na uko wiec? Ze śmiet ni ka – do słow nie – po cho dzi
pięk nie za cho wa ny al bum ro dzin ny Ber nar da Mas seya, an gli sty, wła ści -
wie oj ca za ło ży cie la po znań skiej an gli sty ki (a z na uki te go wła śnie ję zy -
ka sły nął mło dy i no wo cze sny Uni wer sy tet Po znań ski

przed woj ną – in ne uczel nie pre fe ro wa ły ję zyk fran cu ski). Z ko lei
na pchlim tar gu na te re nie daw nej rzeź ni na po znań skich Gar ba rach je -
den z czy tel ni ków ku pił wa liz kę ze zdję cia mi – wśród nich zna la zła się
ko per ta z li sta mi Ste fa na Stu li gro sza do mu zy ko lo ga Mie czy sła wa Ma -
kow skie go. Ko per ta zo sta ła prze ka za na w da rze do Ar chi wum.

Co ro ku tra fia do nas kil ka ta kich spu ścizn – mó wi kie row nik Ar chi -
wum PAN w Po zna niu dr Ja ro sław Ma ty siak – a każ da ma od ręb ną hi -
sto rię. Cza sem to my wy cho dzi my z ini cja ty wą, by prze ka zać nam to, co
zmar ły po zo sta wił, cza sem kon tak tu je się z na mi je go ro dzi na, cza sem
współ pra cow ni cy au to ra spu ści zny. Każ dą spra wę trak tu je my in dy wi du -
al nie, ho no ru jąc wszel kie za strze że nia ofia ro daw cy. Np. zgod nie z je go wo -
lą ho no ru je my za strze że nie nie udo stęp nia nia spu ści zny lub jej czę ści przez
okres cza su wy zna czo ny przez ofia ro daw cę. Tak na przy kład do pie ro
w 2015 ro ku udo stęp ni li śmy czę ścio wo za strze żo ne ma te ria ły zmar łe go
w 1965 ro ku prof. Ada ma Wrzo ska, le ka rza, hi sto ry ka me dy cy ny, współ -
or ga ni za to ra Wy dzia łu Le kar skie go na Uni wer sy te cie Po znań skim.

Za strze żo ne do ku men ty prze cho wy wa ne są w za la ko wa nych ko per -
tach. Ofia ro daw cy cza sem ży czą so bie, by po wia da miać ich o tym, kto
ko rzy stał ze zbio ru. Wszyst ko to za war te jest w umo wie. Każ dy też otrzy -
mu je spis ofia ro wa nych ma te ria łów. 

Na regałach aż pod sufit piętrzą się wiśniowe pudła. Na nich nazwiska: Stefan Błachowski, Witalis Ludwiczak, Zygmunt
Wojciechowski, Zygmunt Ziembiński…dawno nieżyjące sławy uniwersytetu. Ale także ci, z którymi jeszcze niedawno
rozmawiałam: Zofia Hilczer-Kurnatowska, Zofia Trojanowiczowa….Wreszcie nazwiska osób żyjących: Julian Musielak, 

Jan Sandorski…To jakby wielki, historyczny uniwersytet, ciasno upakowany w dwóch magazynach.

wielki uniwersytet 
w dwóch magazynach

wielki uniwersytet 
w dwóch magazynach
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Le piej do spe cja li sty
Upo rząd ko wa na i opra co wa na spu ści zna po sia da in wen tarz za wie ra ją -
cy ży cio rys, ma te ria ły dzia łal no ści or ga ni za cyj no – na uko wej, za wo do -
wej, po li tycz nej, spo łecz nej, ma te ria ły bio gra ficz ne, ko re spon den cję,
ma te ria ły o twór cy ze spo łu, ro dzin ne. W za leż no ści od roz mia ru ze spo -
łu pra ce po rząd ko wo -ar chi wi za cyj ne trwa ją od dwóch, trzech ty go dni
do kil ku a na wet kil ku na stu lat – mó wi dr Ma ty siak. Ar chi wum PAN
w Po zna niu pod da je tak że za bie gom kon ser wa tor skim po szcze gól ne do -
ku men ty, je że li stan fi zycz ny ar chi wa liów te go wy ma ga. 

Na py ta nie, co w ta kich zbio rach mo że się przy dać, a co moż na wy -
rzu cić, za nim się spu ści znę prze ka że, dr Ja ro sław Ma ty siak go rą co za -
chę ca, by sa me mu o tym nie de cy do wać, lecz wła śnie spo tkać się
z ar chi wi stą, któ ry naj le piej to oce ni. W kar to no wych pu dłach zna leźć
moż na wie le ta kich tyl ko na po zór nie przy dat nych ma te ria łów: przed -
wo jen ny bi let tro lej bu so wy pra cow ni ka na uko we go czy pi sa ne z wię zie -
nia gryp sy (gryp sy te pi sa ła żo na Wła dy sła wa Or li cza, wy bit ne go
ma te ma ty ka – któ ry do tąd w Po zna niu nie ma swo jej uli cy! – czło nek
AK, za an ga żo wa na w dzia łal ność an ty ko mu ni stycz ną po II woj nie świa -
to wej, za co wię zio na by ła w za kła dzie kar nym dla ko biet w For do nie
w Byd gosz czy). Zbio ry Ar chi wum by ły i są źró dłem pu bli ka cji oraz prac
li cen cjac kich, ma gi ster skich czy dok tor skich. 

Pa sje i li sty
Są ko lek cje od zwier cie dla ją ce nie tyl ko ży cie na uko we, ale i pa sje da -
ne go uczo ne go. Np. w zbio rach po Edwar dzie Ser wań skim, hi sto ry ku,
są cie ka we ma te ria ły po świę co ne har cer stwu, któ re by ło je go pa sją.
Po Ze no nie So bie raj skim, ję zy ko znaw cy, po zo sta ły licz ne na gra nia
gwa ry nie tyl ko z Wiel ko pol ski, ale tak że z in nych re gio nów kra ju, dziś
to już cen ny hi sto rycz ny za by tek. Są na gra ne na ta śmach, trze ba by je
prze nieść na no we no śni ki. W 6 me trach bie żą cych spu ści zny po Kon -
stan tym Ka li now skim, hi sto ry ku sztu ki, są nie tyl ko ma te ria ły po świę -
co ne ba ro ko wi ślą skie mu, któ rym się na uko wo zaj mo wał, ale rów nież
do ku men ty zwią za ne z je go pra cą w Mu zeum Na ro do wym w Po zna -
niu. W bo ga tej spu ściź nie po Jó ze fie Ko strzew skim, współ za ło ży cie lu
Uni wer sy te tu Po znań skie go są li sty z po dzię ko wa nia mi od osób, któ -
re wspie rał fi nan so wo m.in. od mat ki z pię cior giem dzie ci, wdo wy
po za strze lo nym w Czerw cu 1956 ro bot ni ku z Ce giel skie go („ dzie ci
mó wią, że pa na bar dzo a bar dzo ko cha ją, że pan jest ta ki do bry” – pi -
sze ko bie ta). Nie kie dy ze spu ści zny da się wy od ręb nić du że i cen ne
pod zbio ry, tak jak w spu ściź nie po Sta ni sła wie Helsz tyń skim jest zbiór
po świę co ny Sta ni sła wie Przy by szew skiej. 

Zbio ry są ży we. Ze spo ły ar chi wal ne po upo rząd ko wa niu ni gdy nie są
za mknię te osta tecz nie – mó wi dr Ja ro sław Ma ty siak – bo do już opra co -
wa nych spu ścizn do łą cza ne są ko lej ne ar chi wa lia. I tak na przy kład spu -
ści zna po Zdzi sła wie Kacz mar czy ku, hi sto ry ku pra wa, zmar łym w 1980
ro ku tra fi ła wte dy do Ar chi wum, ale do pie ro 27 lat póź niej, w 2007 ro -
ku, cór ka prze ka za ła ko lej ne do ku men ty i ma te ria ły, m. in. na świe tla ją -
ce wy da rze nia z lat PRL w in ny niż ofi cjal ny spo sób.

Szcze gól nie cen ne są li sty, bo dziś, gdy po ro zu mie wa my się elek tro -
nicz nie, sztu ka epi sto lo gra fii za mie ra. W li stach znaj du je się nie tyl ko
cie ka we in for ma cje, ale od zwier cie dla ją one też oso bo wość pi szą ce go.
Mo im ma rze niem jest – mó wi kie row nik Ar chi wum – aby zo sta ły wy -
da ne dru kiem li sty pierw sze go rek to ra i za ło ży cie la uni wer sy te tu, He lio -
do ra Świę cic kie go do Ada ma Wrzo ska. Ma my ta kich li stów w zbio rach
oko ło stu, z lat 1903-1923. W róż nych pu bli ka cjach uka zy wa ły się tyl ko
ich frag men ty, a prze cież jest to czas two rze nia na sze go uni wer sy te tu, czas
nie ła twy, z pro ble ma mi, o któ rych dziś nie ma my po ję cia. Do pie ro ca ły
list mo że od dać w peł ni at mos fe rę tam tych dni.

Im bo gat sze ży cie, tym cie kaw sza spu ści zna, jak twier dzi dr Ma ty siak.
Tu, w Ar chi wum PAN w Po zna niu, wszyst kie po sta cie wy da ją się god -
ne opra co wa nia i zaj rze nia w ich biur ka, se gre ga to ry i szu fla dy – w hi -
sto rię uni wer sy te tu.

Ma ria ry bic ka

w a run kiem uczest nic twa by ło wy ko na nie zdjęć,
któ re ob ra zu ją współ cze sne ob li cza dzia łań
na rzecz roz wo ju Wiel ko pol ski, a rów no cze śnie

na wią zu ją do dzie dzic twa pra cy or ga nicz nej. Dwa na ście
naj lep szych prac utwo rzy ło  wy sta wę  otwar tą w Col le -
gium Mi nus. Spo śród wy bra nych prac ko mi sja kon kur -
so wa wy ło ni ła   lau re atów. Au to rzy naj lep szych prac
otrzy ma li od po wied nio – 3 tys., 2 tys. i 1 tys. zł brut to.

a oto lau re aci na gród: 

Łu kasz Gu tow ski z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po -
zna niu za jął I miej sce za pra cę pt. „Or ga nicz ni cy – ko wa -
le lo su.” Na gro dę dru gą zdo by ła Aga ta Czar nec ka
z Po li tech ni kji Po znań skiej za fo to gra fię „Czło wiek i fa -
bry ka.” Zdo byw czy nią III miej sca jest Ka ro li na Ma cie -
jew ska rów nież z Po li tech ni ki Po znań skiej, au tor ka
zdję cia „Z iskrą”. 

Pro jekt „Kul tu ra przed się bior czo ści dla miesz kań ców
Wiel ko pol ski”, w ra mach któ re go kon kurs się od by wa, jest
re ali zo wa ny przez UAM oraz Po li tech ni kę Po znań ską
przy wspar ciu San tan der Uni ver si da des w ra mach Ban ku
Za chod nie go WBK S.A. Pro jekt jest współ fi nan so wa ny
tak że przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Osi Prio ry te to wej 4 Śro -
do wi sko Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go na la ta 2014-2020. War tość pro jek tu: 500 tys.
zł. Kwo ta do fi nan so wa nia z UE: 250 tys. zł. Ps

Pra ca or ga nicz na 
w fo to gra fii 

Kim by li or ga nicz ni cy? Co po so bie po zo sta wi li?
Czy śla dy pra cy or ga nicz nej moż na zna leźć je dy -

nie w pod ręcz ni kach do hi sto rii, czy mo że wi -
docz ne są do dziś? Stu den ci uczel ni pu blicz nych
Po zna nia, któ rzy pa sjo nu ją się fo to gra fią, za pro -
sze ni zo sta li do wzię cia udzia łu w II edy cji kon -

kur su fo to gra ficz ne go „Śla da mi or ga nicz ni ków”. 

fo
t.

 P
rz

Em
ys

Ła
w

 s
ta

n
u

La



Moim zdaniem
podyskutujmy

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

6 |  Ż y c i e  U n i w e r s y t e c K i e |  m a j  2 0 1 7

chce my – wspól nie z rek to rem naj więk sze go po znań -
skie go uni wer sy te tu, pre zy den tem mia sta, stu den ta -
mi, pra cow ni ka mi aka de mii i po zna nia ka mi – za dać

kil ka pa lą cych py tań. Co zna czy re for ma Go wi na dla au to -
no mii uni wer sy te tu i dla two rzo nej w je go mu rach kul tu ry?
Co dla wol no ści ba dań na uko wych? Co dla moż li wo ści roz -
wo ju go spo dar ki opar tej na wie dzy? Wresz cie, czy re for ma
mo że za blo ko wać roz wój Po zna nia i re gio nu ja ko cen trum
aka de mic kie go, kul tu ral ne go i go spo dar cze go? py ta ła pro wa -
dzą ca de ba tę i dr Be ata An na Po lak z Pra cow ni Py tań Gra -
nicz nych UAM.

Nie za leż nie od de bat to czo nych w róż nych ośrod kach aka -
de mic kich Na ro do wy Kon gres Na uki Pol skiej po prze dzo ny
jest dzie wię cio ma kon fe ren cja mi, każ da z okre ślo nym te ma -
tem - przy po mnia ła prof. Bo gu mi ła Ka niew ska. To oczy wi -
ście nie wy peł nia po trze by dys ku to wa nia o tym, co i jak
w naj bliż szym cza sie wa run ko wać ma roz wój i ob raz pol skiej
na uki. 

Tu, w Po zna niu, pod kre śla no: chce my wyjść od py tań
o Po znań i jed no cze śnie za py tać – czy Po znań mo że stać się
gło sem upo mi na ją cym się o au to no mię uni wer sy te tów

i wła ści we ro zu mie nie re la cji mię dzy wła dza mi sa mo rzą -
do wy mi i po li ty ka mi a śro do wi skiem na uko wym? Pod ad -
re sem za ło żeń do tzw. Usta wy 2.0. („re for my Go wi na”)
pa da ją licz ne za rzu ty. Śro do wi sko aka de mic kie oba wia się,
że osła bie nie uczel nia nej de mo kra cji do pro wa dzi do upar -
tyj nie nia upar tyj nie nia uni wer sy te tów. Stu den ci kry ty ku ją
ogra ni cza nie ich wpły wu na kształ to wa nie uczel ni. Sa mo -

rzą dow cy za nie po ko je ni są wi zją skon cen tro wa nia środ -
ków na na ukę wy łącz nie w War sza wie i Kra ko wie. 

Ja ka wi zja związ ku na uki z po li ty ką, go spo dar ką, z pań -
stwem i sa mo rzą dem wy ła nia się z pro jek tów re for my? Ja -
ka po win na być od po wiedź śro do wisk aka de mic kich,
sa mo rzą dow ców czy ru chów miej skich? Jak za pew nić au -
to no mię uczel ni, zrów no wa żo ny roz wój re gio nal ny i do brą
współ pra cę na li nii sa mo rząd lo kal ny – uczel nie wyż sze? 

To py ta nia szcze gól nie waż ne w Po zna niu, gdzie to uni -
wer sy tet jest jed nym z naj więk szych pra co daw ców. To py -
ta nia waż ne dla wszyst kich po zna nia ków, któ rzy my ślą
po waż nie o przy szło ści swo je go mia sta – pod kre ślał pre zy -
dent Po zna nia Ja cek Jaś ko wiak. I kon ty nu ował da lej: po -
wiem na po czą tek, co na dzi siaj w szkol nic twie wyż szym
sza nu ję. Uczel nie ma ją dziś bar dzo du żą sa mo dziel ność i są
istot ną czę ścią sa mo rzą du. A jest to ce cha doj rza łych de mo -
kra cji. A jed nak w ob li czu nad cho dzą cych zmian ro dzi się
oba wa, czy pod pre tek stem re for my edu ka cji, szkol nic twa,
szkol nic twa wyż sze go nie kry je się chęć ogra ni cze nia tej wła -
śnie sa mo rząd no ści. Po przez ze wnętrz ne wpły wy na wy bór
władz uczel ni ta ka oba wa mo że się ro dzić; sta wia ne są py ta -
nia, czy nie bę dzie to pierw szy krok do pod po rząd ko wa nia
uczel ni wła dzom cen tral nym? War to by by ło te raz, mó wiąc
jed nym gło sem, za pew nić uczel niom wpływ na pla no wa ne
zmia ny. Za sta na wia my się jed nak że, czy uczel ni w Po zna -
niu nie jest zbyt wie le, czy zbęd ne roz drob nie nie nie osła bia
ich i nie ogra ni cza si ły śro do wi ska.

Mo wa by ła tak że o obec nym i ewen tu al nie przy szłym
fi nan so wa niu uczel ni. Ko niecz ność zwięk sze nia na kła -
dów na ba da nia pod no szo na jest w roż nych śro do wi -
skach, na róż nych szcze blach uni wer sy tec kich struk tur.
Co do te go wąt pli wo ści nie ma. Nie ma też pew no ści,
zwra ca no uwa gę, czy zmia ny, o któ rych się dys ku tu je, są
naj wła ściw szą dro gą do lep sze go fi nan so wa nia uczel -
ni – też nie ma. Tym bar dziej dys ku sje wy da ją się byćź
po trzeb ne, a sze ro ki w nich udział spo łecz no ści aka de -
m9c kiej po żą da ny. len

Uni wer sy tet i mia sto: pa ra do bra na? 
Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej zaprosił przedstawicieli poznańskiego środowiska akademickiego na debatę,

poświęconą założeniom i ewentualnym konsekwencjom tzw. Ustawy 2.0. dla akademickiego Poznania. W spotkaniu udział
wzięli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i prorektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska. 

” Jaka wizja związków nauki
z polityką, z pańtwem i samorządem

wyłania się z projektu reform?
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dwie dru ży ny z UaM za kwa li fi ko wa ły się do świa to -
wych fi na łów ima gi ne cup 2017. jest to naj więk szy
na świe cie kon kurs tech no lo gicz ny dla stu den tów, or -
ga ni zo wa ny przez fir mę Mi cro soft. Uczest ni cy ma ją
za za da nie stwo rzyć opro gra mo wa nie w jed nej z trzech
ka te go rii: pro jek ty spo łecz ne, gry i in no wa cje. 

W czwar tek 27 kwiet nia w War sza wie od był się kra jo -
wy fi nał kon kur su. W sierp niu pol scy lau re aci spo tka ją
się z dru ży na mi z in nych kra jów pod czas mię dzy na ro do -
wych fi na łów w Se at tle (USA). Zwy cięz cy otrzy ma ją na -
gro dę – 100 ty się cy do la rów.

Na naj wyż szym stop niu po dium w ka te go rii gry sta nę ła

dru ży na Py ra Squ ad z UAM. Ich gra The Blind ness po zwa -
la za nu rzyć się w świe cie fan ta sy, zbu do wa nym z mu zy ki,
efek tów dźwię ko wych i nar ra cji. Stwo rzy li oni grę, z któ rej
mo gą ko rzy stać tak że oso by nie wi do me. Po zo sta li użyt kow -
ni cy mo gą po czuć, jak to jest być oso bą po zba wio ną te go
zmy słu. W ka te go rii in no wa cje ju ry przy zna ło pierw sze
miej sce ze spo ło wi MIDI Stu dio Te am z UAM. Ich pro -
jekt – in ter fejs MiDi Stu dio VR – po zwa la użyt kow ni ko wi
two rzyć i mo du lo wać dźwię ki za po mo cą do stęp nych wir -
tu al nych in stru men tów. Apli ka cja mo że słu żyć za rów no
do kom po no wa nia, jak i do wy ko ny wa nia mu zy ki na ży wo.

Prze my sław sta nu la

UaM w świa to wym fi na le ima gi ne cup 2017

Ogła sza jąc otwar ty kon kurs na do fi nan so wa nie Fun da cji
UAM chcie li śmy dać rów ne szan se wszyst kim przed sta wi cie -
lom śro do wi ska aka de mic kie go UAM na po zy ska nie wspar -
cia fi nan so we go, ja kie go od lat udzie la my stu den tom,
dok to ran tom, pra cow ni kom, spor tow com, ko łom na uko -
wych, sto wa rzy sze niom i in nym pod mio tom dzia ła ją cym
na rzecz Uni wer sy te tu i je go spo łecz no ści. Cie szy my się,
że I edy cja FUND_AKCJI spo tka ła się z tak du żym za in te -
re so wa niem i tak spraw nie prze bie gła – mó wi prof. Ja cek
Gu liń ski, Pre zes Za rzą du Fun da cji UAM.

W ra mach elek tro nicz ne go na bo ru wnio sków do kon -
kur su wpły nę ło 131 apli ka cji z nie mal wszyst kich wy dzia -
łów oraz in nych jed no stek or ga ni za cyj nych UAM. 79%
wnio sków sta no wi ły pro jek ty zgło szo ne przez stu den tów,
dok to ran tów i pra cow ni ków Uni wer sy te tu, a 21% przez ko -
ła na uko we i in ne sto wa rzy sze nia i or ga ni za cje dzia ła ją ce
w ra mach Uni wer sy te tu lub na je go rzecz.

Wy ła nia jąc Lau re atów, Ko mi sja Oce ny Wnio sków wzię -
ła po uwa gę kry te ria ta kie jak: zgod ność za ło żeń da ne go
pro jek tu z ce la mi sta tu to wy mi Fun da cji, za kres po zy tyw -
ne go od dzia ły wa nia pro jek tu, po par cie pro jek tu przez wła -
dze dzie kań skie, wy ra żo ne w opi nii wy ma ga nej w to ku
re kru ta cji, po zy ska nie przez wnio sko daw cę fi nan so wa nia
z in nych źró deł i pre cy zyj ne okre śle nie prze zna cze nia wnio -
sko wa ne go do fi nan so wa nia.

Spo śród 131 po my słów wy bra no te, któ re po za speł nie -
niem wy mo gów for mal nych, w oce nie Ko mi sji wno szą
kon kret ny wkład w upo wszech nia nie osią gnięć Uni wer sy -
te tu na róż nych po lach: na uko wym, kul tu ral nym oraz spor -
to wym. A o sze ro kim spec trum te ma tycz nym zwy cię skich
pro jek tów naj le piej świad czy fakt, że są wśród nich za rów -
no po my sły do ty czą ce ba dań li czeb no ści śli ma ka win nicz -
ka, warsz ta ty che micz ne dla mło dzie ży, ba da nia ak tyw no ści
prze ciw no wo two ro wej po chod nych kol chi cy ny, kon struk -

cja mo de lu ko lei ma gne tycz nej po ru sza ją cej się po to rze za -
mknię tym, jak i wy pra wy ba daw cze geo lo gów na Ural
i do Eu ra zji, De ba ta Oks fordz ka, Let nia Szko ła Pra wa, Kon -
gres Kół Na uko wych, Pu char w Szer mier ce, Fe sti wal Stu -
denc kich Te atrów Kla sycz nych, czy wresz cie du że
kon fe ren cje z dzie dzi ny na uk po li tycz nych, dzien ni kar stwa,
hi sto rii oraz pra wa.

Do fi nan so wa nie nie zo sta ło na to miast przy zna ne pro -
jek tom zwią za nym z za ku pem sprzę tu, wy po sa że nia la bo -
ra to ryj ne go, czy też re ali za cją usług świad czo nych przez
Fun da cję UAM w ra mach pro wa dzo nej przez nią dzia łal -
no ści go spo dar czej, np. da to wa nie pró bek w La bo ra to rium
Ra dio wę glo wym 14C. 

Po wo dze nie I edy cji kon kur su FUND_AKCJA jest ko lej -
nym do wo dem na to, że śro do wi sko uni wer sy tec kie mie ści
w so bie ogrom ny po ten cjał, en tu zjazm oraz po my sło wość,
któ re war to wspie rać i pod trzy my wać. Zgod nie z za po wie -

dzią, Fun da cja UAM w I kwar ta le 2018 ro ku uru cho mi 
ko lej ny na bór po my słów do II edy cji kon kur su
FUND_AKCJA. A już te raz trwa ją pra ce nad do pre cy zo -
wa niem za sad przy zna wa nia do fi nan so wa nia, aby jesz cze
ja śniej okre ślić za kres i cha rak ter pro jek tów mo gą cych brać
udział w kon kur sie. 

Li stę wszyst kich lau re atów, a tak że wię cej in for ma cji
o FUND_AKCJI oraz dzia łal no ści Fun da cji UAM moż na
zna leźć na stro nie in ter ne to wej www.fu am.pl. na

FUnd_aKcja za na mi. 
do fi nan so wa nia przy zna ne

17 marca 2017 roku Fundacja UAM wyłoniła Laureatów I edycji konkursu FUND_AKCJA. 22 projekty otrzymały
dofinansowanie o łącznej wysokości 137 400,00 zł.

” 79 procent wniosków stanowiły
projekty zgłoszone przez studentów
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de cy zją ka pi tu ły PNL pod prze wod nic twem prof. Pio -
tra Śli wiń skie go, w ka te go rii Na gro da -Sty pen dium
im. Sta ni sła wa Ba rań cza ka (40 tys. zł), przy zna wa nej

mło dym twór com, któ rzy nie ukoń czy li 35. ro ku ży cia
za zna czą cy, in no wa cyj ny do ro bek w dzie dzi nie li te ra tu ry,
hu ma ni sty ki oraz po pu la ry za cji kul tu ry li te rac kiej, zwłasz -
cza za do ko na nia z ostat nie go ro ku, no mi no wa ni zo sta li:
Mał go rza ta Leb da (m. in. za tom: Ma tecz nik) – po et ka, dok -
tor na uk hu ma ni stycz nych i sztuk au dio wi zu al nych, na uczy -
ciel ka aka de mic ka; An na Cie plak (za de biu tanc ką książ kę:
Ma być czy sto) – ani ma tor ka kul tu ry, ak ty wist ka miej ska, pra -
cu ją ca na co dzień z dzieć mi i mło dzie żą, oraz Ja cek Haj duk
(za wy bit ny prze kład po ezji Kon stan di no sa Ka wa fi sa: Ka -
non. 154 wier sze) – fi lo log kla sycz ny, tłu macz, ese ista i pro -
za ik. Na zwi sko lau re ata w tej ka te go rii ka pi tu ła PNL ogło si 19
ma ja pod czas uro czy stej ga li w CK Za mek. Wów czas tak że
zo sta ną wrę czo ne na gro dy lau re atom w obu ka te go riach. 

Jak pod kre ślił prze wod ni czą cy ka pi tu ły PNL, prof. Piotr
Śli wiń ski (IFP UAM), na gro da ta, przy zna wa na od 2015 r.,
jest naj więk szą na gro dą li te rac ką przy zna wa ną w Po zna niu,
jed ną z naj więk szych w Pol sce i je dy ną w Pol sce fun do wa -
ną przez mia sto i uni wer sy tet, opar tą na hoj no ści i au to ry -
te cie tych dwóch in sty tu cji. Na gro dę przy zna je się
z głę bo kie go prze ko na nia, że trud no ści dzi siej sze go czy tel nic -
twa, trud no ści z kul tu rą są wy zwa niem te go sa me go rzę du
jak trud no ści eko no micz ne, je śli na stą pi ła bo wiem za paść in -
te lek tu al na, to wszel kie in ne za pa ści z na sze go punk tu wi -
dze nia są ma ło istot ne – do dał. Wi ce pre zy dent Po zna nia
Ję drzej So lar ski, wy ra ża jąc ra dość z re ali zo wa nia ko lej ny
rok wspól nej ini cja ty wy, do dał, że Po znań chce pro mo wać
mło dych au to rów i Po znań ja ko ośro dek przy ja zny dla
twór ców oraz pro mo wać czy tel nic two po przez współ pra cę

z UAM, CK Za mek i in ny mi in sty tu cja mi. Te mu słu żą
zwłasz cza kon kur sy li te rac kie ty pu Po znań ska Na gro da Li -
te rac ka czy na naj lep szą książ kę o Po zna niu, o Po wsta niu
Wiel ko pol skim itp. W po przed nich dwóch edy cjach Po -
znań skiej Na gro dy Li te rac kiej lau re ata mi by li Zbi gniew
Kru szyń ski i Er win Kruk oraz Ki ra Pie trek i Mag da le na Ki -
ciń ska.

W tym ro ku do PNL pre ten do wa ło ok. 60 ksią żek wy da -
nych w ro ku ubie głym, ale ka pi tu ła (oprócz prof. P. Śli wiń -
skie go: prof. In ga Iwa siów, prof. Bo gu mi ła Ka niew ska,
Ja ro sław Mi ko ła jew ski, Eu ge niusz Tka czy szyn -Dyc ki, prof.
Sła wo mi ra Wron kow ska -Jaś kie wicz, prof. Szy mon Wró bel)
uwzględ ni ła tak że nie na gro dzo ne książ ki zgło szo ne do PNL
w po przed nich dwóch la tach. 

Lau re at Na gro dy im. Ada ma Mic kie wi cza 2017, prof. Ta -
de usz Sła wek (1946) to za ra zem na uko wiec (fi lo log an gli -
sta i po lo ni sta), od 1971 r. zwią za ny z Uni wer sy te tem
Ślą skim, ma ją cy na swo im kon cie spo ro pu bli ka cji na uko -
wych, jak i po eta, pro za ik, ese ista, tłu macz po ezji an giel -
skiej i ame ry kań skiej z bo ga tym do rob kiem li te rac kim oraz
je den z naj wy bit niej szych re pre zen tan tów współ cze snej
my śli hu ma ni stycz nej w Pol sce, a przy tym po stać nie tu zin -
ko wa. Dla przy kła du, rów no le gle do pra cy na uko wej i twór -
czo ści li te rac kiej, od lat 70. współ pra cu je i kon cer tu je
z kom po zy to rem i kon tra ba si stą Bog da nem Mi zer skim
two rząc uni kal ną for mę li te rac ko -mu zycz ną – „esej na głos
i kon tra bas”. Jest przy tym człon kiem Pol skiej Aka de mii Na -
uk i Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich, a w la tach 1996-2002
był rek to rem UŚ. Wśród wie lu pu bli ka cji na uko wych
na uwa gę za słu gu ją m. in.: Wnę trze. Z pro ble mów do świad -
cze nia prze strze ni w po ezji (1984); Mię dzy li te ra mi. Szki ce
o po ezji kon kret nej (1989); Stre fa sza ro ści. Stu dia nad li te ra -

Poznańska nagroda Literacka 2017
Profesor Tadeusz Sławek, jeden z najwybitniejszych współczesnych humanistów, filolog, eseista, tłumacz, poeta, 

b. rektor Uniwersytetu Śląskiego został laureatem tegorocznej, trzeciej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej w kategorii
Nagroda im. Adama Mickiewicza (60 tys. zł), przyznawanej za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury. 
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tu rą i my ślą osiem na ste go wie ku (z Ta de uszem Ra chwa -
łem, 1993); U -by wać. Czło wiek, świat, przy jaźń w twór czo -
ści Wil lia ma Bla ke’a (2001); An ty go na w świe cie kor po ra cji.
Roz wa ża nia o uni wer sy te cie i cza sach obec nych (2002); Uj -
mo wać. Hen ry Da vid Tho re au i wspól no ta świa ta (2009);
NICowanie świa ta. Zda nia z Szek spi ra (2012) oraz U -cho -
dzić (2015). Dzia łal ność li te rac ką lau re at za czął w la tach 70.,
współ two rząc gru pę li te rac ką „Kon tekst” (zbio ro wa pu bli -
ka cja Spór o po ezję, 1977), in dy wi du al nie de biu to wał ja ko
po eta w 1973 r. W swo im do rob ku li te rac kim ma kil ka ksią -
żek po etyc kich: Grand Cir cus Ho tel (1977); Staw (1982);
Roz mo wa (1985); O gło dzie (1994). 

Zda niem po znań skie go kry ty ka li te rac kie go, lau re at jest
ja kąś cha ry zma tycz ną po sta cią w świe cie hu ma ni sty ki, bę -
dąc za ra zem czło wie kiem skrom nym, bo mó wią cym dość
po wścią gli wie, a jed no cze śnie ory gi nal nym twór cą, któ ry
na przy kład swo ją ese isty kę przed sta wia w asy ście in stru -
men tu, two rząc per for man ce hu ma ni stycz ny/ aka de mic -
ki. Gdy by to by ło wszyst ko, co zro bił Ta de usz Sła wek,
mie li by śmy po wo dy, że by go lu bić, ale jesz cze nie po wo dy,

że by go na gra dzać – za uwa żył żar to bli wie prof. Śli wiń ski,
do da jąc za raz, że lau re at ma cał kiem du ży do ro bek po etyc -
ki, ese isty kę stric te na uko wą (np. książ ka po świę co na de -
kon struk cji) i ese isty kę bar dzo bli ską li te ra tu ry. Przy czym
„być bli sko li te ra tu ry” ozna cza nie tyl ko pi sać o li te ra tu -
rze, ale tak że my śleć, że li te ra tu ra dla te go jest cie ka wa, bo
roz bra ja na sze sche ma ty, ry tu ały, w któ rych ist nie je my
i w któ rych chro ni my się przed nie ocze ki wa ną my ślą
i przed kon tak tem z in ny mi ludź mi. W oce nie prof. Śli wiń -
skie go spo sób pi sa nia Ta de usza Sław ka, któ ry szu ka uda -
nie „przej ścia mię dzy aka de mią i li te ra tu rą” i wyj ścia ze
sche ma ty zmu pew ne go ro dza ju my śle nia tak że w hu ma -
ni sty ce, bo stwier dze nie sche ma ty zmu w hu ma ni sty ce jest
wy ro kiem śmier ci dla hu ma ni sty ki, jest pro wo ka cyj ny wo -
bec ry tu ałów aka de mic kich. Wśród swo ich uczniów ma
wspa nia łych ba da czy, co też jest du żą za słu gą. 

O lau re acie Na gro dy -Sty pen dium im. Sta ni sła wa Ba rań -
cza ka i o po zo sta łej dwój ce no mi no wa nych wię cej w nu -
me rze czerw co wym. 

da nu ta cho de ra -Le wan do wicz

Fe no men chrze ści jań stwa w XXi wie ku
Uchwycenie wielowymiarowości tego zagadnienia, wskazanie nieoczywistości i postawienie istotnych pytań stało się
udziałem prelegentów i słuchaczy międzynarodowej konferencji naukowej „Fenomen chrześcijaństwa w XXI wieku”

i zwłaszcza z tego powodu konferencję tę uznać należy za ważny głos we współczesnych debatach nad kondycją
współczesnego chrześcijaństwa.

t o 14. kon fe ren cja na uko wa po świę co -
na fe no me nom, or ga ni zo wa na przez
Cen trum Ba dań im. Edy ty Ste in we

współ pra cy z In sty tu tem Hi sto rii, Uni wer sy -
te tem Ar ty stycz nym i Aka de mią Mu zycz -
ną. I tym ra zem rów nież sta ła się
za pro sze niem do szer szej re flek sji, tym ra -
zem nad fe no me nem chrze ści jań stwa. 

Se sja mia ła cha rak ter mię dzy na ro do wy,
a ob ra dy pro wa dzo no w dwóch ję zy kach: pol -
skim i nie miec kim. W wy stą pie niach po dej -
mo wa no za gad nie nia do ty czą ce róż nych
wy znań chrze ści jań skich i pro ble mów, z ja ki -
mi zmie rzyć się mu szą współ cze śnie. W su mie
wy słu chać moż na by ło trzy dzie stu re fe ra tów.

W pierw szej sek cji swo imi re flek sja mi i ba -
da nia mi po dzie li li się abp M. Ję dra szew ski, któ ry – w kon tek ście spo -
łecz no -po li tycz nym – na świe tlił syl wet ki kard. S. Wy szyń skie go i bp. A.
Ba ra nia ka; prof. H. Su choc ka przy bli ży ła pro blem toż sa mo ści eu ro pej -
skiej w uję ciu G. We ila, a ks. prof. J. Mach nacz swo je wy stą pie nie po -
świę cił Edy cie Ste in. Ko lej ne sek cje przy nio sły roz wa ża nia do ty czą ce
my śli Sche le ra, Ti sch ne ra i Tay lo ra, pro wa dzo ne za rów no z per spek ty -
wy fi lo zo ficz nej, etycz nej, jak i pe da go gicz nej. Mó wio no tak że o związ -
kach an tro po lo gii chrze ści jań skiej ze współ cze sną neu ro nau ką. W sek cji
nie miec ko ję zycz nej dr B. On ken z Uni wer sy te tu Du is burg -Es sen, przed -
sta wił ana li zę nie miec kich pod ręcz ni ków szkol nych pod ką tem spo so -
bu, w ja ki pre zen to wa ne jest w nich chrze ści jań stwo, dr A. Ki mu ra
z Ja po nii na kre śli ła spe cy fi kę ja poń skie go ko ścio ła ewan ge lic kie go. Ko -
lej ne re fe ra ty po świę co ne by ły prze śla do wa niu chrze ści jan w XXI wie -
ku oraz współ cze snej ko bie cej du cho wo ści chrze ści jań skiej, pro ble mo wi

dia lo gu chrze ści jań sko -ju da istycz ne go, teo lo -
gii śmier ci Bo ga i chrze ści jań skie go ate izmu
oraz nie zby wal no ści god no ści czło wie ka. 

Po ru sza no też za gad nie nia z za kre su fun -
da men tów wy cho wa nia chrze ści jań skie go
i fe no me nu mi ło sier dzia. Ob ra dy za mknął re -
fe rat prof. A. Grze gor czyk o toż sa mo ści piel -
grzy ma XXI wie ku. Wy cho dząc z za ło że nia, że
piel grzy mu ją wszy scy – mó wi prof. Grze gor -
czyk – pod kre śli łam, że to wła śnie piel grzym
wpi su je się me ta fi zy kę na dziei, zmie rza
do pier wot nej mo cy by tu i od no si się do trans -
cen dent ne go ho ry zon tu. To piel grzy mo wa nie
od by wa się w du szy piel grzy ma – to ona sta je
się wę drow cem. W dro gę do praw dy pcha piel -
grzy ma lo gi ka pra gnie nia, a chrze ści jań stwo tę

dro gę wy peł nia kon kret ną tre ścią. Wy peł nia przede wszyst kim na dzie ją,
że na wet je śli upad niesz, to mo żesz się pod nieść i z więk szą niż do tąd si -
łą iść da lej. Te spo strze że nia wią żą się ści śle z doj rze wa niem idei na sze -
go Cen trum Ba dań im. Edy ty Ste in o by cie bar dziej w dzia ła niu,
w świad cze niu. Cen trum wcho dzi w fa zę po słu gi my śle nia. Przy bie ra to
for mę dzia ła nia w ho spi cjum i na od dzia łach szpi tal nych w Szpi ta lu
Prze mie nie nia Pań skie go. Współ dzia ła my też w tej mie rze z Uni wer sy -
te tem Me dycz nym w Po zna niu. Stąd mię dzy in ny mi wspól ne wy kła dy
otwar te, któ re są po twier dze niem wyj ścia po za na uki hu ma ni stycz ne
i włą cze niem na uk przy ro do znaw czych w na sze dzia ła nie i my śle nie. Wy -
ni kiem te go jest też wej ście Cen trum w ideę ko ścio łów sta cyj nych: od wie -
dza my ko ścio ły, wy gła sza my wy kła dy. Sło wem – piel grzy mu je my.
Na mia rę XXI wie ku i je go skom pli ko wa nych uwa run ko wań,, bo to wpro -
wa dza w nas no we go du cha, oży wia i od świe ża K. M.
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w te go rocz nych tar gach Han no ver Mes se 2017
wy stą pi ło po nad 6500 wy staw ców z oko ło 70
państw, któ rzy pre zen to wa li się w 9 ogrom nych

ha lach tar go wych. Tar gi od wie dzi ło 225 tys. zwie dza ją cych,
w tym 30% to cu dzo ziem cy. Or ga ni za to rzy po da ją, że za -
war to 5, 5 mln kon trak tów biz ne so wych, a 150 naj lep szych
start -upów z ca łe go świa ta za pre zen to wa ło bły sko tli we po -
my sły na biz nes.

W tym ro ku Pol ska by ła kra jem part ner skim i pro mo -
wa ła się pod ha słem „Smart me ans Po land”. Sto isko pol skie
ro bi ło do bre wra że nie, a ofer ta po nad 200 pol skich firm by -
ła świet ną pro mo cją na sze go kra ju oraz pol skich in no wa -
cyj nych roz wią zań. Po dziw zwie dza ją cych wzbu dza ły

pol skie roz wią za nia w za kre sie
elek tro mo bil no ści (So la ris, Eko -
ener ge ty ka i Ur sus) oraz pol skie
po my sły i roz wią za nia sta no wią -
ce część łań cu cha do staw do prze -
my słu 4.0. Pod kre śla no, że Pol ska
ma ge nial nych in ży nie rów, któ rzy
prze mysł 4.0 pro gra mu ją (prze -
mysł 4.0 w co raz więk szym stop -
niu opie ra się na zdol no ściach
ko mu ni ko wa nia się za awan so wa -
nych ma szyn i ro bo tów). Wra że -
nie ro bi ły tak że ela stycz ne ogni wa
fo to wol ta icz ne fir my Sau le Tech -
no lo gies Ol gi Ma lin kie wicz, któ -
ra na ba zie pe row ski tów od wie lu
lat roz wi ja te tech no lo gie.

W tym ro ku tak że po raz
pierw szy na tar gach ha no wer -
skich obec ny był UAM. Udział
na sze go uni wer sy te tu w tym wy -

da rze niu był efek tem za pro sze nia, ja kie otrzy ma li śmy
od uni wer sy te tu w Ki lo nii (Chri stian -Al brechts -Uni ver -
sität zu Kiel) pod czas ubie gło rocz nych Dni Po zna nia
w Ki lo nii. UAM otrzy mał sta tus part ne ra za gra nicz ne go
uni wer sy te tu w Ki lo nii (CAU), któ ry miał wła sne, bar -
dzo du że i za pew ne nie ta nie sto isko tar go we.

UAM re pre zen to wa li na tar gach prof. Ja nusz Cze bre -
szuk, ar che olog z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go, dr Rok sa na
Mar kie wicz i dr Grze gorz No wa czyk z Cen trum
NanoBioMedycznego oraz prof. Ry szard Na skręc ki, pro -
rek tor ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej UAM. 

Zo sta li śmy przy ję ci bar dzo ser decz nie – po wi tał nas prof.
Lutz Kipp, pre zy dent CAU. Dwa dni po by tu w Ha no we rze
po zwo li ły nie tyl ko na zwie dze nie tar gów, ale da ły tak że
moż li wość licz nych roz mów, przede wszyst kim z na szy mi
go spo da rza mi z CAU. War to więc wy mie nić roz mo wy
z pre zy den tem CAU, prof. Lut zem Kip pem na te mat współ -
pra cy CAU-UAM i moż li wo ściach jej zin ten sy fi ko wa nia.
CAU jest be ne fi cjen tem Nie miec kiej Ini cja ty wy Do sko na -
ło ści Na uko wej, co da je tej uczel ni no we, bar dzo po waż ne
moż li wo ści fi nan so wa nia ba dań na uko wych. Od 2018 r.
nie miec kie uczel nie bę dą tak że otrzy my wać 533 mln eu ro
rocz nie na wspar cie ich mię dzy na ro do wej po zy cji. Część
z tych środ ków tra fi za pew ne do na szych part ne rów z CAU
i po win na po zwo lić na fi nan so we wzmoc nie nie tak że
współ pra cy z UAM.

Waż ne by ły tak że roz mo wy z pro rek to ra mi CAU – prof.
Il ką Parch mann oraz prof. An ją Pi stor -Ha tam. Dys ku to wa -
no, w ja kich dzie dzi nach na sza współ pra ca na uko wa i dy -
dak tycz na mo że być jesz cze lep sza, skąd mo że my czer pać
wza jem ne in spi ra cje, w ja kich dzie dzi nach mo że my po dej -
mo wać wspól ne przed się wzię cia i wresz cie, ja kie są szan se
na wspól ne pro gra my stu diów i wspól ne kształ ce nie dok -
to ran tów. To by ły do bre roz mo wy, peł ne wza jem ne go sza -
cun ku i za ufa nia, roz mo wy, w któ rych wy po wia da no wie le
do brych słów pod ad re sem UAM, ale tak że spo ro ocze ki -
wań wo bec na szej dal szej współ pra cy. Dla nas naj waż niej -
szym wy da rze niem był zor ga ni zo wa ny na sto isku
tar go wym CAU „Deutsch -Po lni scher Abend der Spit zen -
for schung”. Po prze mó wie niach pre zy den ta Lut za Kip pa,
pro rek to ra Ry szar da Na skręc kie go oraz Ada ma Bor kow -
skie go, pol skie go wi ce kon su la, za pre zen to wa no wy ni ki
wspól nych ba dań, fi nan so wa nych w ra mach Ini cja ty wy
Do sko na ło ści. 

Pod czas ca łe go te go wie czo ru bar dzo du żo oraz bar dzo
do brze mó wio no o na szym uni wer sy te cie i o ko rzy ściach
pły ną cych dla obu stron z tej wie lo let niej, do brej współ pra -
cy. Na sza obec ność na Han no ver Mes se 2017 to licz ne roz -
mo wy i dys ku sje, to no we po my sły na współ pra cę na uko wą
i dy dak tycz ną, to wresz cie świet na pro mo cja na sze go uni -
wer sy te tu w Niem czech i na świe cie. 

Prof. ry szard na skręc ki

UaM na tar gach w ha no we rze
Hanower to miasto targów. To tu od ponad 30 lat odbywają się największe na świecie targi IT, nazywane CeBIT, 

to tu odbywają się także największe na świecie targi przemysłowe Hannover Messe, uznawane za jedne z największych
targów poświęconych związkom przemysłu, nauki i innowacji.
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Prócz sta łych punk tów, któ re w ra mach Ogól no pol -
skie go Ty go dnia Bi blio tek re ali zo wa ne są od lat,
a więc: kier ma szu ksią żek z za so bu du ble tów BU

„Daj my książ kom dru gie ży cie”, wy ciecz ki po nie zna nych
za kąt kach bi blio te ki, a tak że od nie daw na Dnia Dar mo -
we go Ko mik su, w te go rocz nym pro gra mie zna la zły się
też wy da rze nia wpro wa dza ją ce w set ną rocz ni cę po wsta -
nia uni wer sy te tu po znań skie go. 

Swo je go za do wo le nia nie kry ła otwie ra ją ca uro czy stość
prof. Bo gu mi ła Ka niew ska, pro rek tor UAM: Wy sta wa
„Rek to rzy Al mae Ma tris Po sna nien sis 1919-2019” przy po -
mi na ją ca dzie je uni wer sy te tu jest bar dzo pięk nym pre zen -
tem dla do stoj ne go, choć cią gle jesz cze mło de go ju bi la ta,
ja kim jest UAM. Bo choć skoń czył wła śnie 98 lat i po wo li
zbli ża się do set ki, to szczę śli wie je go uro dzi ny zda ją się prze -
czyć wszel kim pra wom cza su: jest co raz no wo cze śniej szy, co -
raz pięk niej szy. Pro jekt roz pi sa ny zo stał na trzy ko lej ne
la ta: 2017, 2018 i 2019 po prze dza ją ce ju bi le usz 100-le cia
UAM. Pierw sza część pre zen tu je syl wet ki rek to rów
z lat 1919-1939. By ły to oso by po sia da ją ce zna czą cą po zy -
cję na uko wą, świet ni spe cja li ści w swo ich dzie dzi nach – mó -
wi ła w trak cie uro czy sto ści Han na Bo rów ka -Woź niak,
współ au tor ka wy sta wy – wy róż nia ją ce się wy so ką kul tu rą
oso bi stą, cha ry zmą, umie jęt no ścią współ ży cia z in ny mi
ludź mi. Peł niąc funk cję rek to ra nie za nie dby wa li obo wiąz -
ków zwią za nych z pra cą na uko wą i dy dak tycz ną. Wszyst -
ko to w imię do bra, ja kim był dla nich uni wer sy tet, bo, jak
miał po wie dzieć prof. Sta ni sław Do brzyc ki, rek tor w la -

tach 1924-1925: „dla czło wie ka po świę ca ją ce go się na uce,
dla pro fe so ra uni wer sy te tu, nie ma, nie mo że być god no -
ści i mil szej i świet niej szej, jak god ność rek to ra.” 

W nurt przy go to wań do ju bi le uszu wpi sy wał się rów nież
wy kład pt. „Wiel ko po lan ma rze nie o pol skim uni wer sy te cie”,
któ ry wy gło si ła prof. Ali cja Pi han -Ki ja so wa, ba dacz ka dzie -
jów uni wer sy te tu po znań skie go. Usil ne dą że nia do po wo ła -
nia uni wer sy te tu w XIX wie ku trak tu je ona ja ko prze jaw
pa trio ty zmu i od wo ły wa nia się do hi sto rii, któ rej waż ny mi
punk ta mi by ło po wo ła nie Aka de mii Lu brań skie go (1519–
1780) i dzia łal ność Ko le gium Je zu ic kie go. Swój wy kład prof.
Pi han -Ki ja so wa roz po czę ła od przy po mnie nia oko licz no ści
zwią za nych z przy wi le jem wy da nym 28 paź dzier ni ka 1611
przez kró la Zyg mun ta III Wa zę. Pod niósł on dzia ła ją ce w Po -
zna niu Ko le gium Je zu ic kie do ran gi uni wer sy te tu. Akt ten,
nie ste ty, ni gdy nie zo stał wpro wa dzo ny w ży cie. Na po wo ła -
nie no we go uni wer sy te tu zgo dy nie wy ra ził pa pież, bo na ci -
ska ła na to in na pol ska uczel nia – Uni wer sy tet Ja giel loń ski.
Cie ka wym punk tem pro gra mu te go rocz ne go Ty go dnia Bi -
blio tek był wy kład prof. Pio tra Śli wiń skie go po świę co ny pi -
sa rzom i po etom zwią za nym z Po zna niem i Wiel ko pol ską.
Na „mia sto nie opi sa ne” zło ży ły się syl wet ki twór ców, któ rzy
nie ty le bez kry tycz nie opi su ją prze strzeń mia sta, co wpro wa -
dza ją nie po kój i wy trą ca ją nas ze sche ma tów my śle nia o nim,
zgod nie z de wi zą, że li te ra tu ra słu ży do zdej mo wa nia za słon
ba na łu. Zda niem prof. Śli wiń skie go, ta kie li te rac kie prze two -
rze nie rze czy wi sto ści zbli ża nas do praw dy o na szym mie -
ście, o nas sa mych. mz

tydzień w bibliotecetydzień w bibliotece

Otwarcie wystawy Rektorzy Almae Matris Posnaniensis 1919-2019, promocja książki Jana Szymańskiego 
„Filmowy Poznań II Rzeczypospolitej. Impresje” połączona z wystawą plakatów filmowych, wykład prof. Piotra Śliwińskiego

„Miasto nieopisane czyli Poznań literacki znany i nieznany” oraz koncert Andrzeja Wawrzyniaka. 
Wszystko to w programie XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM. 
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im pre za od by ła się już po raz je de na sty. Po prze dził ją Dzień Spor tu
zor ga ni zo wa ny przy obiek tach spor to wych przy ul. Za gaj ni ko wej.
Pod czas nie go pod ję to pró bę po bi cia re kor du Gu in nes sa w licz bie

osób rów no cze śnie wy ko nu ją cych przy sia dy. Do tych cza so wy re kord
w tej ka te go rii wy no sił 2201 osób i na le żał do Chiń czy ków. Tym cza sem
na Mo ra sku w ak cji wzię ło udział 2908 osób. Wszyst ko zo sta ło na gra ne
kil ko ma ka me ra mi, a wi deo z ak cji zo sta nie prze sła ne do ko mi sji w Lon -
dy nie. Tym sa mym, po spraw dze niu, czy zo sta ły speł nio ne wszyst kie
wy mo gi, no wy re kord bę dzie na le żał do Po zna nia.

W trak cie Dnia Spor tu ro ze gra ne zo sta ły tak że Otwar te Mi strzo stwa
UAM w Pły wa niu, XXIV Bieg Wio sen ny, w któ rym wzię ło udział po -
nad 1500 osób, za wo dy Strong Man oraz ma ra to ny fit ness i jo gi.

Peł na kul tu ra
Wie czo rem na Mo ra sku kró lo wał już rock. W śro dę stu den ci ba wi li
się przy mu zy ce ze spo łów Lu xtor pe da i Ni ght Fli ght. Czwar tek był
z ko lei dniem dla fa nów hip -ho pu. Na sce nie za mel do wał się Ta co

He min gway a tak że Hu ku + Li ve band. Choć ma jo wa po go da w tym
ro ku jest wy jąt ko wo ka pry śna, nie znie chę ci ła ona stu den tów. Jak co
ro ku na Mo ra sku po ja wi ły się tłu my. Oprócz mu zy ki, cze ka ły na nich
rów nież in ne atrak cje, m.in. ścia na wspi nacz ko wa czy la se ro wy pa -
int ball.

W tym ro ku spe cjal nie dla stu den tów, MPK Po znań uru cho mi ło do -
dat ko wą noc ną li nię tram wa jo wą. Na im pre zę z cen trum do stać się moż -
na by ło też spe cjal nym „Tram wa jem zwa nym po żą da niem”. W tych
bim bach przed sta wi cie le Mię dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Stu den -
tów Me dy cy ny IFMSA- Po land w tłu ma czy ło pa sa że rom jak za bez pie -
czać się pod czas sek su.

Im pre za prze bie gła kul tu ral nie. Stu den tów chwa li ło MPK Po -
znań – je dy nym od no to wa nym in cy den tem by ło za cią gnię cie ha mul ca
ręcz ne go w jed nym z tram wa jów. 

Ze wzglę dów bez pie czeń stwa te ren wy da rze nia zo stał ogro dzo ny. Stu -
den ci i pra cow ni cy na uko wi UAM za oka za niem le gi ty ma cji mo gli ba -
wić się za dar mo. Fc

stu den ci, re kord i śpiew
Choć w tym roku pogoda nas zrazu nie rozpieszczła, nie przeszkodziło to jednak w zabawie studentom. Na kampusie
Morasko tradycyjnie odbyło się Wielkie Grillowanie. Kiełbaski i muzyka królowały tam przez dwa dni – 10 i 11 maja.
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2908 osób pod ję ło w śro dę 10 ma ja pró bę po bi cia
re kor du Gu in nes sa w licz bie osób rów no cze -
śnie wy ko nu ją cych przy sia dy. Bi cie re kor du

by ło jed nym z wy da rzeń Dnia Spor tu na UAM. Na Mo ra sku, mi mo
chło du i drob ne go desz czu spor to we zma ga nia roz po czę ła uro czy sta
in au gu ra cja, pod czas któ rej za pre zen to wa ły się wszyst kie sek cje spor -
to we dzia ła ją ce na Uni wer sy te cie. Znicz olim pij ski za pa li ła prof. Bo -
gu mi ła Ka niew ska,. pro rek tor d/s stu denc kich. 

Wszy scy uczest ni cy chcą cy po bić re kord prze szli przez spe cjal ne
bram ki, zo stał przy go to wa ny ma te riał fil mo wy. Ca ła do ku men ta cja
wraz z pro to ko łem wy sła na zo sta nie te raz do Lon dy nu do Ka pi tu ły
Gu in ness World Re cords, skąd na dej dzie osta tecz ne po twier dze nie
po bi cia do tych cza so we go re kor du w tej ka te go rii, któ ry wy no sił do -
tąd 2201 osób i na le żał do Chiń czy ków. 

W trak cie Dnia Spor tu ro ze gra ne zo sta ły Otwar te Mi strzo stwa
UAM w Pły wa niu i XXIV Bieg Wio sen ny, w któ rym wzię ło udział po -
nad 1500 osób. Od był się tak że Ma ra ton Fit ness i Ma ra ton Jo gi. W za -
wo dach Strong Man zwy cię żył Ja ro sław Ja nik z Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji UAM.

My, re kor dzi ści w przy sia da niu 



n a s z  u n i w E r s y t E t Ko n c e r to w o

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 7

Pierw sza in au gu ra cja od by ła się bli sko 100 lat te mu,
w 1919 ro ku. Kro ni ki do no szą, że roz po czę ła ją
uro czy sta msza św. w ka te drze, któ rej prze wod ni -

czył abp Ed mund Dal bor. Na stęp nie po chód pro fe so rów,
po li ty ków, raj ców i in nych do stoj ni ków, prze szedł
do zam ku ce sar skie go, gdzie wy gło szo no sto sow ne prze -
mó wie nia. Uro czy sto ściom, któ re od by ły się rów nież
w ho te lu Ba zar i Te atrze Pol skim prze wod ni czył pierw -
szy rek tor prof. He lio dor Świę cic ki. 

Kon cert ma jo wy na wią zu je do tych wy da rzeń. Te go -
rocz ną uro czy stość otwo rzy ła prof. Bo gu mi ła Ka niew ska,
pro rek tor UAM. Świę tu je my dziś uro dzi ny uni wer sy te tu,
któ re tak na praw dę są też na szym świę tem – mó wi ła – bo
uni wer sy tet to nie tyl ko gmach, ale rów nież two rzą cy go
lu dzie. Prof. Ka niew ska ży czy ła zgro ma dzo nym w au li
pra cow ni kom i go ściom uni wer sy te tu wio sen ne go na -

stro ju, po go dy słoń ca, a tak że praw dzi wej wio sen nej
ener gii na nad cho dzą ce dni. 

W pro gra mie kon cer tu zna la zły się utwo ry Ka ro la Szy -
ma now skie go i Lu dwi ka van Beetho ve na, któ re za gra ła
Or kie stra Ka me ral na Pol skie go Ra dia AMADEUS
pod dy rek cją Agniesz ki Ducz mal. Dru gą część wie czo ru
wy peł ni ło m.in. wy ko na nie utwo ru „Sun ri se Mass” Ola
Gje ilo na chór i or kie strę smycz ko wą. Wśród wy ko naw -
ców zna la zły się dzia ła ją ce na uczel ni ze spo ły ar ty stycz ne:
Chór Ka me ral ny Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go
w Ka li szu UAM  (przy go to wa nie dr Be ata Szy mań ska),
Chór Ka me ral ny UAM (przy go to wa nie prof. Krzysz tof
Szy dzisz i dr Jo an na Piech -Sła wec ka) wspól nie z Or kie -
strą Ka me ral ną Pol skie go Ra dia AMADEUS pod dy rek -
cją Agniesz ki Ducz mal. Przy for te pia nie za sia dła Do ro ta
Frąc ko wiak -Ka pa ła. mz

Kon cert na uro dzi ny
Jak co roku 7 maja jest dniem zarezerwowanym na tradycyjny Koncert Majowy, który odbywa się w rocznicę 

uroczystej inauguracji Wszechnicy Piastowskiej. 
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Zbie ra my na re ha bi li ta cję ab sol wen ta na sze go wy dzia -
łu, któ ry jest w cięż kim sta nie. Bar tek ca ły czas jest re ha -
bi li to wa ny, ale ta re ha bi li ta cja mo gła by być bar dziej
in ten syw na i sku tecz na, gdy by ro dzi na dys po no wa ła więk -
szy mi środ ka mi – mó wi dr hab. Krzysz tof Haj der, opie -
kun ko ła. Po mi mo cięż kiej dia gno zy Bar tek nie za mie rza
się pod dać. Je go hi sto ria jest po ru sza ją ca – męż czy zna
prze szedł kil ka che mio te ra pii oraz czte ry po waż ne ope -
ra cje krę go słu pa (miał kom pre syj ne zła ma nie krę go słu -
pa w kil ku miej scach – był to sku tek za rów no amy lo ido zy,
jak i che mii). Kon se kwen cją wy le wu w trak cie pro ce du -
ry przy go to waw czej do prze szcze pu szpi ku jest czte ro -
koń czy no wy nie do wład, z któ rym Bar tosz wal czy
do dzi siaj przez in ten syw ną re ha bi li ta cję.

Ta kie wy da rze nie or ga ni zu je my po raz siód my – w ak -
cji #3majSięSmoku ma my pa tro nat pre zy den ta Po zna nia,
Ra dia Wrze śnia oraz bur mi strza Wrze śni – po nie waż
stam tąd Bar tek po cho dzi, tam się uro dził, cho dził do szko -
ły i obec nie miesz ka - mó wi ko or dy na tor ka ak cji An ge li -
ka Ja skól ska. 

Bar tek ma wspar cie ko cha ją cej ro dzi ny, jed nak re ha bi -
li ta cja wy ma ga ogrom nych środ ków fi nan so wych. W tym
ce lu ru szy ła ak cja pod ha słem #3majSięSmoku, któ rą za -
ini cjo wa li stu den ci – szcze gó ły moż na zna leźć pod ad re -
sem https://www.fa ce bo ok.com/3majSieSmoku/. Trwa
rów nież zbiór ka in ter ne to wa https://zrzut ka.pl/8edu j7.
Osób, któ re chcą po móc, jest już po nad 800. Ma ria Ka -
czo row ska, stu dent ka sto sun ków mię dzy na ro do wych
UAM wy ja śnia, dla cze go war to po ma gać: kie dy do wia du -
je my się, że je den z na szych ab sol wen tów jest cięż ko cho ry,
na tu ral ną re ak cją jest za an ga żo wa nie się w po moc. Mam
na dzie ję, że ta kie ak cje bę dą po wta rza ne, bo jest wie le
osób, któ re ta kiej po mo cy po trze bu ją. 

Lu iza Gąsz czyk 

3majSięSmoku
Po raz kolejny studenci z Koła Naukowego

Polityki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

zorganizowali koncert charytatywny, podczas
którego zbierano pieniądze dla Bartosza

Smoczyńskiego – absolwenta uczelni cierpiącego
na amyloidozę. AAula koncertowa

◗
Ro dza jem wy zwa nia dla wy ko naw ców i me lo ma nów, był (2. IV) kon cert Or -
kie stry Ka me ral nej PR „Ama deus”. Ze spół pod ba tu tą An ny Ducz mal -Mróz
pod jął się pol skiej pra pre mie ry I Sym fo nii „Ty tan” Gu sta wa Mah le ra w wer -

sji na or kie strę ka me ral ną, wy kon cy po wa nej przez Klau sa Si mo na, nie miec kie go
pia ni stę i dy ry gen ta. Kwin tet smycz ko wy „Ama deu sa” uzu peł ni li: oktet dę tych in -
stru men ta li stów z ka to wic kiej NOSPR oraz dwo je po znań skich per ku si stów, akor -
de oni sta i pia nist ka. Wszy scy ra zem sta no wi li jed nak le d wie po ło wę or kie stry,
któ ra zwy kle pre zen tu je w ory gi na le to mo nu men tal ne, bli sko go dzi nę trwa ją ce
Mah le row skie dzie ło. Je go ska me ra li zo wa na edy cja – z du żą wraż li wo ścią i pre -
cy zją po pro wa dzo na przez mło dą dy ry gent kę – aż tak spodo ba ła się słu cha czom,
że na bis fi nał usły sze li jesz cze raz! Wie czór roz po czął Kon cert na dwie wio lon -
cze le An to nio Vi val die go w wy ko na niu bra ci Ba fel tow skich: 14-let nie go Gu sta -
wa i 17-let nie go Woj cie cha, obu uta len to wa nych uczniów war szaw skiej Szko ły
Mu zycz nej II st., lau re atów po znań skie go Mło dzie żo we go Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Wio lon cze lo we go im. Ka zi mie rza Wił ko mir skie go.

◗
Pro gram 460. Kon cer tu Po znań skie go, wy peł nio ny był mu zy ką Jo se pha
Hayd na. Go ści li śmy Ra dom ską Or kie strę Ka me ral ną, za ło żo ną 10 lat te mu
przez Ma cie ja Żół tow skie go i pod je go dy rek cją pre zen tu ją cą dzi siaj doj rza -

ły, spój nie brzmią cy ze spół, za li cza ny do kra jo wej czo łów ki. Prze ko na li śmy się
o tym na przy kła dzie cie ka wie za gra nej, mło dzień czej 44. Sym fo nii Hayd na, okre -
śla nej mia nem „Ża łob na”. A po prze rwie ra dom scy mu zy cy, wspól nie z Chó rem
„Po znań skich Sło wi ków” oraz so li sta mi – Mag da le ną Ste fa niak (so pran), Mał go -
rza tą Wolt mann -Że brow ską (alt), Al ber tem Me me ti (te nor) i Wojt kiem Gier la -
chem (bas) wy ko na li – jed no z mniej zna nych, lecz nie mniej pięk nych dzieł
ora to ryj nych Jo se pha Hayd na „Sie dem ostat nich słów Chry stu sa na krzy żu”. Szef
Sło wi ków i dłu go let ni ich śpie wak – Ma ciej Wie loch, któ ry te raz sta nął na po -
dium dy ry genc kim – zna je jed nak do sko na le, na le ża ło ono bo wiem do ulu bio -
nych prof. Ste fa na Stu li gro sza. I jak kie dyś – głę bo ko po ru szy ło, wy peł nio ną
po brze gi słu cha cza mi au lę, rów nież pod ba tu tą spad ko bier cy wiel kie go kan to ra.
O Hayd nie i hi sto riach po wsta nia obu dzieł, spo ro in for ma cji prze ka zał Krzysz -
tof Sza niec ki.

◗
Zna ny już po zna nia kom, fran cu ski dy ry gent Je re mie Rho rer i de biu tu ją cy
u nas, lecz rów nież od no szą cy suk ce sy na czo ło wych świa to wych es tra dach,
nie miec ki pia ni sta Mar tin Stadt feld, by li 21. IV bo ha te ra mi wie czo ru fil har -

mo ni ków. Otwo rzył go Po emat sym fo nicz ny „Śmierć i wy zwo le nie” Ry szar da
Straus sa – eg zem pli fi ka cja mu zy ki pro gra mo wej, jak kol wiek do pie ro po je go
skom po no wa niu, po eta Ale xan der Rit ter sko men to wał je sto sow nym wier szem.
Po tem swo ją wi zję II Kon cer tu for te pia no we go Lu dwi ka van Beetho ve na przed -
sta wił so li sta, iden ty fi ko wa ny na de wszyst ko z in ter pre ta cja mi mu zy ki J. S. Ba cha,
jest bo wiem zwy cięz cą słyn ne go Mię dzy na ro do we go Kon kur su Ba chow skie go
w Lip sku. Tym cza sem na ty le wzbu dził za in te re so wa nie słu cha czy Beetho ve nem,
że w bi sie po pi sał się rów nież fe no me nal ny mi umie jęt no ścia mi tech nicz ny -
mi – na przy kła dzie Toc ca ty…Ser giu sza Pro ko fie wa. Spo ro sa tys fak cji do star czy li
też fil har mo ni cy, któ rzy pod do świad czo ną ba tu tą 44-let nie go Fran cu za, przy po -
mnie li I Sym fo nię „Wio sen ną” Ro ber ta Schu man na. O trzech dzie łach nie miec -
kiej mu zy ki, trzech róż nych ga tun ków i epok, mó wił prof. Ry szard D. Go lia nek

◗
Kon cert cha ry ta tyw ny po znań skiej Fun da cji „Re demp to ris Mis sio”, od 25 lat
wspie ra ją cej dzia łal ność me dycz ną pol skich mi sjo na rzy w naj bied niej szych
kra jach świa ta, za gra ła (23. IV) Or kie stra Re pre zen ta cyj na Sił Po wietrz nych

pod dyr. mjr. Paw ła Jok sa.

◗
W po nie dzia łek (24. IV) Au la UAM by ła miej scem uro czy ste go kon cer tu
w 90. rocz ni cę po wsta nia Pol skie go Ra dia Po znań (Ra dia „Mer ku ry”). Wy -
stą pił m.in. Chór Po znań skiej Szko ły Mu zycz nej im. Je rze go Kur czew skie go

pod dyr. Jac ka Sy kul skie go. (rp) 
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◗Pro fe sor Mar cel Piérart eme ry to wa ny pro fe sor Uni wer sy te tu
Miséri cor de we Fry bur gu zo stał od zna czo ny Me da lem za Za -
słu gi dla UAM. Uro czy stość od by ła się 11 ma ja w ga bi ne cie rek -
to ra. Od zna cze nie wrę czy ła pro rek tor prof. Bo gu mi ła Ka niew ska.
Pro fe sor Mar cel Piérart jest fi lo lo giem kla sycz nym, ar che olo giem
i hi sto ry kiem, w po lu je go za in te re so wań ba daw czych jest an tycz -
na Gre cja. Wnio sek o uho no ro wa nie współ pra cy trwa ją cej nie -
prze rwa nie od 1989 ro ku zło ży li dzie kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne go
UAM oraz dy rek tor In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej.

◗57 osób z UAM zo sta ło uho no ro wa nych róż ny mi od zna cze -
nia mi. Zło ty Krzyż Za słu gi, me da le: Zło ty, Srebr ny i Brą zo wy
Za Dłu go let nią Służ bę oraz me da le Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
wrę czy ła pra cow ni kom na uko wym oraz ad mi ni stra cyj nym UAM
wi ce wo je wo da Wiel ko pol ski Mar le na Ma ląg. Uro czy stość od by ła
się 8 ma ja.

◗Prof. Ma rek Na wroc ki, pro rek tor UAM i Pa weł Pysz lak z fir -
my Ro che pod pi sa li 26 kwiet nia umo wę o współ pra cy po mię -
dzy UAM a fir mą Ro che. Dzię ki umo wie stu den ci z UAM bę dą
mie li moż li wość pi sa nia prac dy plo mo wych o zgło szo nych przez
fir mę te ma tach, przy men to rin gu eks per tów z Ro che. Stu den ci
Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki już re ali zu ją pra ce do ty czą ce
np. sys te mów in for ma tycz nych słu żą cych do roz po zna wa nia opa -
ko wań le ków oraz ste ro wa nia wy kre sa mi przy po mo cy ge stów.
Fir ma Ro che bę dzie tak że opi nio wa ła pro gram na ucza nia, aby jak
naj le piej do sto so wać go do wy mo gów współ cze sne go ryn ku pra -
cy. Gru pa Ro che, z sie dzi bą w Ba zy lei jest li de rem in no wa cyj nych
roz wią zań w ochro nie zdro wia. 

◗Z oka zji te go rocz ne go Świę ta Bi blio te ka rzy i Bi blio tek Me dal
Pro Li bris otrzy mał prof. Ro man Dzier gwa. Jest to wy raz po -
dzię ko wa nia za dłu go let nią współ pra cę z Bi blio te ką Pu blicz ną
w Ostro wie w za kre sie li te rac kie go tłu ma cze nia wspo mnień au -
to rów nie miec kich zwią za nych z zie mia ostrow ską, ostrze szow ską
i odo la now ską oraz wie lo krot ne uczest nic two w kon fe ren cjach na -
uko wych i spo tka niach dla czy tel ni ków bi blio te ki. Me dal Pro Li -
bris zo stał przy zna ny po raz pierw szy. Ka pi tu łą te go wy róż nie nia
jest ra da pro gra mo wa Bi blio te ki Pu blicz nej im. Ste fa na Ro wiń -
skie go w Ostro wie Wiel ko pol skim.

◗Prof. Ry szard Wryk zo stał wy róż nio ny Zło tym Waw rzy nem
Olim pij skim. Otrzy mał go za książ ki: „Olim pij czy cy Dru giej Rze -
czy po spo li tej” (Po znań, 2015) i „Sport i woj na. Lo sy pol skich olim -
pij czy ków w la tach dru giej woj ny świa to wej” (Po znań, 2016).
Waw rzyn Olim pij ski przy zna wa ny jest przez Pol ski Ko mi tet Olim -
pij ski ja ko wy raz uzna nia dla pol skich twór ców kształ tu ją cych hu -
ma ni stycz ne war to ści spor tu i je go wi ze ru nek w spo łe czeń stwie. 

◗Kie run ki pro wa dzo ne na UAM zo sta ły na gro dzo ne cer ty fi -
ka tem „Stu dia z przy szło ścią”. Na gro dy tra fi ły na Wy dział Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa, Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji,
Wy dział Fi zy ki, Wy dział Bio lo gii oraz Wy dział Stu diów Edu ka cyj -
nych. Na gro dzo ne kie run ki to: apli ka cje in ter ne tu rze czy, pra wo,
kie ru nek praw no -eko no micz ny, za rzą dza nie i pra wo w biz ne sie,
bez pie czeń stwo na ro do we, dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja spo -
łecz na, bio tech no lo gia w ję zy ku an giel skim, pe da go gi ka i pe da go -
gi ka spe cjal na. 

Konkurs „Stu dia z Przy szło ścią” słu ży wy róż nia niu naj bar dziej
in no wa cyj nych i no wo cze snych kie run ków i pro gra mów stu diów
na pol skich uczel niach. mz

F L e s z

z rodziną na uniwesyteckim festynie
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O ko bie tach –
przy okrą głych sto łach 

S ŁO WA  N I E  N A D Ą Ż A J Ą  

Czy ko bie ta -rek tor 
to kło pot ję zy ko wy?

Z B L I Ż E N I A

Świe cą nad na mi 
te sa me gwiaz dy

Kobiecy 
punkt 

widzenia

FOT. OLIWIA STRÓŻYK
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Czy jest to po trzeb ne? W li sto pa dzie 2013 ro ku
na UAM od by ło się Zgro ma dze nie Ple nar ne Kon -
fe ren cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich.

Z tej oka zji na okład ce li sto pa do we go nu me ru „Ży cia
Uni wer sy tec kie go” zna la zło się zdję cie, któ re zo sta ło zro -
bio ne z bal ko nu Sa li Lu brań skie go. Czy kto kol wiek z Pań -
stwa pa mię ta tę okład kę? Fo to gra fia przed sta wia owal ny
stół, przy któ rym sie dzą, za ję ci ob ra da mi, rek to rzy naj -
więk szych pol skich uczel ni. Pięk ne uję cie w cie płych, sto -
no wa nych bar wach. Ko lo ry sty ka by ła pierw szym
ele men tem, na któ ry zwró ci łam uwa gę, bio rąc do rę ki
tam ten nu mer „Ży cia”. A co by ło dru gim? Dziew czy ny,
po pa trz cie na zdję cie z kon fe ren cji rek to rów, co wi dzi -
cie? – za py ta łam swój dzie ka nat, nie pew na, czy tro chę nie
prze sa dzam ze swo imi wra że nia mi. Sa mi fa ce ci – od po -
wie dzia ły zgod nie z mo imi ocze ki wa nia mi. Od po wiedź
by ła błęd na, bo jak się do brze przy pa trzy my fo to gra fii,
do strzec moż na na niej jed ną pa nią rek tor, trosz kę nie -
wy raź nie wi docz ną…

Trosz kę nie wy raź nie wi docz ne... są ko bie ty tak że w hi -
sto rii UAM. Rzu ca się to w oczy, gdy wcho dzi my do ga -
bi ne tu rek to ra i z czte rech stron ota cza ją nas su ro we,

mę skie spoj rze nia po przed ni ków Je go Ma gni fi cen cji. Ani
jed ne go po włó czy ste go spoj rze nia spod dam skich rzęs.
Przez sto lat ist nie nia przy tra fi ły się uni wer sy te to wi tyl -
ko czte ry pro rek tor ki (w tym dwie urzę du ją w obec nej
ka den cji, czer piąc wzór ze swych wspa nia łych po przed -
ni czek, prof. Te re sy Rab skiej i prof. Sła wo mi ry Wron kow -
skiej -Jaś kie wicz). Pa no wie zde cy do wa nie prze wa ża ją
wśród dzie ka nów, sta no wią też więk szość w Se na cie.
Wśród dwu dzie stu czwor ga lau re atów Palm Uni wer sy -
tec kich znaj dzie my tyl ko dwie da my: pro fe sor Ire nę Obu -
chow ską i pro fe sor Te re sę Rab ską. Me dal Ho mi ni Ve ro
Aca de mi co przy zna no do tąd je de na stu pa nom pro fe so -
rom i jed nej pa ni pro fe sor. Wszyst ko to dzie je się
na uczel ni, któ rą w po nad 60 pro cen tach two rzą ko bie ty:
pra cow nicz ki i stu dent ki. 

Dla cze go tak jest? Dla cze go obec ność ko biet w po -
szcze gól nych struk tu rach UAM przy po mi na fi gu rę trój -
ką ta – u pod staw jest on sze ro ki, a im wy żej, tym wę ziej;
mniej nas wśród osób za rzą dza ją cych uni wer sy te tem, wy -
dzia ła mi, in sty tu ta mi, mniej wśród kie row ni ków gran -
tów? Co spra wia, że je ste śmy mniej wi docz ne niż na si
ko le dzy? For mu ło wa ne prze ze mnie py ta nia nie ma ją

Maj to tradycyjnie miesiąc uniwersytecki – 7 maja przypada oficjalne święto naszej uczelni – to także czas Wielkiej Majówki,
Dnia Sportu, Wielkiego Grillowania, całego mnóstwa imprez i wydarzeń składających się na naszą tradycję, uświetniających

dekadę jubileuszową. Maj to także pierwszy prawdziwie wiosenny, ciepły miesiąc – w tradycji anglosaskiej istnieje
mityczna postać zwana Queen of May, Królową Maja. Symbolizuje ona budząca się do życia ziemię, początek nowego życia

przyrody, moc, energię, wiosnę i młodość, a w tradycyjnych corocznych obrzędach rolę Królowej Maja odgrywa piękna,
młodziutka dziewczyna w białej sukience, ukoronowana wieńcem z kwiatów (postać znana choćby z legendarnej piosenki

Stairway to Haeven zespołu Led Zeppelin…). Właśnie z tych dwóch powodów: wiosny i uniwersyteckiego święta,
postanowiłyśmy poświęcić majowy numer „Życia Uniwersyteckiego” kobietom. 
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Od lewej prof. Teresa Rabska, prof. Sławomira Wronkowska, prof. Bo gu mi ła Ka niew ska  i prof. Beata Mikołajczyk
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przy brać cha rak te ru za rzu tów ani na wet po stu la tów. Ma -
ją po zo stać py ta nia mi, na któ re po szu ku je my od po wie -
dzi. Pra cu je my i stu diu je my na uczel ni stwa rza ją cej
iden tycz ne wa run ki roz wo ju stu dent kom i stu den tom,
pra cow nicz kom i pra cow ni kom. Dla cze go za tem wy ko -
rzy stu je my je róż nie? 

Pro blem wart jest roz mo wy i do tej roz mo wy chcia ła -
bym Pań stwa (a nie tyl ko Pa nie!) za chę cić. To czą cy się
w prze strze ni pu blicz nej dia log o ro li i miej scu ko biet
wie le mó wi o przy czy nach i skut kach kul tu ro wych uwa -
run ko wań, roz wią zań le gi sla cyj nych i eko no micz nych,
na wy ków spo łecz nych, ste reo ty pów etc. My chcie li by śmy
po roz ma wiać ra czej o moż li wo ściach. Po pierw sze za tem
o moż li wo ściach, ja ki mi dys po nu je na sza aka de mic ka
wspól no ta, by za dbać o roz wój za wo do wy mło dych ba -
da czek, ale i o kom fort mło dych mam pra cu ją cych i stu -
diu ją cych na UAM. Wy star czą cza sem drob ne
zmia ny – jak prze wi ja ki w to a le tach. Mo że tro chę nie wy -
pa da przy wią zy wać wa gi do te ma tów tak try wial nych,
ale… prze wi ja ki dla nie mow ląt po win ny po ja wić się
w przy byt kach uni wer sy tec kich dla pań oraz w tych dla
pa nów. I cho dzi tu nie tyl ko o wy go dę dla oj ców ma łych

dzie ci, ale i o bu do wa nie spo łecz nej świa do mo ści: ta ta
jest ro dzi cem tak sa mo jak ma ma i prze wi jać umie… Ży -
wię na dzie ję, że na si stu den ci po nio są póź niej ta ką świa -
do mość w świat i spra wią, że po dob ne roz wią za nie
po ja wi się na przy kład na sta cjach ben zy no wych, gdzie
nor mą jest po dział na wc dla pa nów oraz dla pań, dzie ci
i osób nie peł no spraw nych w jed nym. Nie sko men tu ję tu
te go kul tu ro we go fe no me nu…

Po dru gie, chce my po roz ma wiać o moż li wo ściach, ja -
kie ma ją ko bie ty UAM. A ma ją je… nie ogra ni czo ne.
Przed sta wia my w tym nu me rze dziew czy ny z pa sją, wiel -
kie uczo ne, ko bie ty suk ce su róż nych po ko leń. War to
przyj rzeć się ich osią gnię ciom, pod słu chać, jak so bie ra -
dzą w nie ła twej czę sto rze czy wi sto ści, by wy mie niać się
do świad cze nia mi, by na uczyć się – dro gie Pa nie – chwa -
lić! Nic nie zmie ni te go, że łą cze nie ról spo łecz nych i ro -
dzin nych jest w przy pad ku ko biet znacz nie trud niej sze
niż w przy pad ku męż czyzn. Po każ my za tem, jak na uczy -
ły śmy się ra dzić so bie z tą oczy wi sto ścią, jak da je my so -
bie z nią ra dę al bo jak so bie ra dy nie da je my i ja kiej
wów czas po trze bu je my po mo cy.

prof. Bo gu mi ła Ka niew ska 

Gdy wchodzimy do gabinetu rektora i z czterech stron otaczają nas
surowe, męskie spojrzenia poprzedników Jego Magnificencji. 
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wię na dzie ję, że na si stu den ci po nio są póź niej ta ką świa -
do mość w świat i spra wią, że po dob ne roz wią za nie
po ja wi się na przy kład na sta cjach ben zy no wych, gdzie
nor mą jest po dział na wc dla pa nów oraz dla pań, dzie ci
i osób nie peł no spraw nych w jed nym. Nie sko men tu ję tu
te go kul tu ro we go fe no me nu…

Po dru gie, chce my po roz ma wiać o moż li wo ściach, ja -
kie ma ją ko bie ty UAM. A ma ją je… nie ogra ni czo ne.
Przed sta wia my w tym nu me rze dziew czy ny z pa sją, wiel -
kie uczo ne, ko bie ty suk ce su róż nych po ko leń. War to
przyj rzeć się ich osią gnię ciom, pod słu chać, jak so bie ra -
dzą w nie ła twej czę sto rze czy wi sto ści, by wy mie niać się
do świad cze nia mi, by na uczyć się – dro gie Pa nie – chwa -
lić! Nic nie zmie ni te go, że łą cze nie ról spo łecz nych i ro -
dzin nych jest w przy pad ku ko biet znacz nie trud niej sze
niż w przy pad ku męż czyzn. Po każ my za tem, jak na uczy -
ły śmy się ra dzić so bie z tą oczy wi sto ścią, jak da je my so -
bie z nią ra dę al bo jak so bie ra dy nie da je my i ja kiej
wów czas po trze bu je my po mo cy.
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W i zja ta im pli ku je zde cy do wa nie no -
wą ja kość są dów na te mat kon dy cji
współ cze sne go czło wie ka – ja ko

„me ne dże ra” wła snej ka rie ry. W świa do mo ści
spo łecz nej wy raź nie funk cjo nu je spo sób jej
uj mo wa nia przez kry te rium awan so we, iden -
ty / ko wa ne z „za awan so wa niem”, czy li z uzy -
ski wa niem „cze goś wię cej”, na przy kład:
wyż sze go sta no wi ska, więk szych moż li wo ści
de cy zyj nych czy roz pię to ści wła dzy. Roz wój ka -
rie ry, ja ko pro ces in we sto wa nia przez jed nost -
kę w ka pi tał ka rie ry, to w od czu ciu spo łecz nym
jej wyż sza po zy cja w prze strze ni spo łecz nej,
opar ta na mia rach pre sti żu, bo gac twa i wła dzy.
Po dej ście do za gad nie nia ka rie ry ja ko wy mia -
ru hie rar chi zu ją ce go prze strzeń spo łecz ną wią -
że się z po trze bą uwzględ nie nia róż no rod no ści
ról peł nio nych przez jed nost kę w cią gu ży cia
oraz roz po zna nia wza jem nych po wią zań jej ról
ży cio wych, jak rów nież uchwy ce nia zmian
w peł nio nych ro lach wśród ko biet i męż czyzn

Roz wój ka rie ry jest za tem pro ce sem zło żo -
nym, bo wiem je go ja kość jest kształ to wa na
przez wie lość czyn ni ków, róż no rod ność wpły -
wów i sy tu acji. Dą że nie ko biet i męż czyzn
do usa tys fak cjo no wa nia zwią za ne go z osią ga -
niem co raz lep szych ja ko ścio wo po zio mów
w sfe rze ak tyw no ści za wo do wej nie wąt pli wie
wią że się z cią gle roz wi ja ny mi kom pe ten cja mi.
Bez wąt pie nia dla okre śle nia ja ko ści wy ma ga -
nych kom pe ten cji pierw szo pla no we zna cze nie
ma ją wy ma ga nia sta wia ne przez dy na micz ny
ry nek pra cy, któ re go zmia ny od zwier cie dla ją
zmie nia ją ce się wa run ki roz wo ju ka rier. Do dać
przy tym na le ży, że za do wo le nie ko biet i męż -
czyzn z wy ko ny wa nej pra cy za le ży od za kre su,
w ja kim znaj du ją oni wła ści wy ry nek dla swo -
ich zdol no ści, po trzeb, za in te re so wań, cech
oso bo wo ści i ob ra zu sie bie; od okre śle nia swo -
jej po zy cji w struk tu rze za wo do wej, sty lu ży cia
zgod nym z ro la mi, któ re zo sta ły uzna ne przez
nich za od po wied nie i wła ści we.

Po wyż sze roz wa ża nia skła nia ją do na my słu
wo kół po la pro ble mo we go od wo łu ją ce go się
do tra dy cyj ne go po dzia łu ról spo łecz nych
na ko bie ce i mę skie, co w kon tek ście pod ję te go
te ma tu wią że się z po trze bą ni we lo wa nia ba rier
do stę pu do roz wo ju ka rie ry ko biet. Lo gi ka prze -
mian spo łecz no -kul tu ro wych skła nia do na my -
słu nad tym pro ble mem. Dla oce ny
oma wia ne go za gad nie nia new ral gicz nym
aspek tem jest za ak cen to wa nie, że co praw da

jed nost ki w du żym stop niu spra wu ją kon tro lę
nad swo imi ka rie ra mi, lecz w ich za rzą dza niu
na le ży rów nież uwzględ nić stru mień do świad -
czeń spo łecz no -kul tu ro wych two rzą cych me -
cha ni zmy sys te mu ka rier. W tym kon tek ście
ka te go ria „szkla ne go su / tu”, któ ra w my śli spo -
łecz nej jest poj mo wa na sym bo licz nie, ma na ce -
lu uchwy ce nie ba rier w ka rie rze, któ rym
sta wia ją czo ło ko bie ty, pró bu jąc po pra wić swój
sta tus za trud nie nia. To nie wi dzial ne, sztucz ne
ba rie ry, któ re unie moż li wia ją wy kwa li / ko wa -

nym ko bie tom prze cho dze nie na wyż sze sta no -
wi ska w struk tu rze or ga ni za cyj nej oraz roz wój
tkwią ce go w nich po ten cja łu. Po ję cie „szkla ne -
go su / tu” do ty czy sy tu acji, w któ rej ten den cje
dys kry mi na cyj ne ro sną wraz z po zy cją jed nost -
ki w hie rar chii za wo do wej, a róż ni ce ze wzglę -
du na płeć są naj więk sze na wyż szych
po zio mach struk tu ry or ga ni za cyj nej. Prze ło że -
nie róż nic w struk tu rze zaj mo wa nych sta no wisk
na pro blem nie rów no ści spo łecz nych wy ma ga
rów nież wy róż nie nia zja wisk okre śla nych ja ko
„lep ka pod ło ga” (ter min sto so wa ny do opi su
i wy ja śnia nia róż nic i blo kad w awan sie ko biet
w za wo dach o niż szym sta tu sie), „szkla ne ścia -
ny” (utrud nio ny awans z funk cji uzna nych

za wspie ra ją ce na wyż sze szcze ble w hie rar chicz -
nej struk tu rze or ga ni za cji), czy też „szkla ne ru -
cho me scho dy” (dla okre śle nia nie wi dzial nej
si ły wy no szą cej męż czyzn do zaj mo wa nia po -
zy cji znaj du ją cych się na szczy cie hie rar chii sta -
no wisk). War to nad mie nić, że do po wsta nia
ba rier w roz wo ju ka rie ry ko biet przy czy nia się
tak że brak struk tur wspar cia, czy li brak in nych
ko biet w bran ży zdo mi no wa nej przez męż -
czyzn. Za zna czyć przy tym na le ży, że zmien ność
i zło żo ność form or ga ni za cji ży cia spo łecz ne go
de ter mi nu ją zmia ny w per cep cji roz wo ju ka rier
ko biet i sprzy ja ją prze ła my wa niu ste reo ty pów
zwią za nych z tra dy cyj nym poj mo wa niem ról
ko bie cych i mę skich, co two rzy wa run ki
do rów ne go trak to wa nia ko biet i męż czyzn
na ryn ku pra cy. Jed nak że nie bez zna cze nia
obok ba rier ze wnętrz nych są ba rie ry we wnętrz -
ne – tkwią ce w spo so bach po strze ga nia i my śle -
nia o so bie przez sa me ko bie ty. Ko bie tom, któ re
uczest ni czą w pro ce sie in we sto wa nia w ka pi tał
ka rie ry i two rzą „port fo lio ka rie ry”, nie słu ży ste -
reo ty po we my śle nie i brak wia ry we wła sne
moż li wo ści czy ni ska sa mo oce na. W po dej ściu
do za gad nie nia roz wo ju ka rie ry pod kre śla się
wa gę kon stru owa nia (a nie wy bie ra nia) ka rie ry
dla pro jek to wa nia ja ko ści ży cia za wo do we go,
przy du żym udzia le za cho wań pro ak tyw nych

słu żą cych roz wo jo wi kom pe ten cji, nie tyl ko za -
wo do wej, ale rów nież oso bi stej i spo łecz nej.
Kom pe ten cja oso bi sta przy czy nia się do roz -
wo ju po czu cia spraw stwa i po wzię cia od po -
wie dzial no ści za wy bo ry wy ni ka ją ce
z wła snych pre fe ren cji. Kom pe ten cja spo łecz -
na jest de / nio wa na ja ko umie jęt ność ne go cjo -
wa nia wy ma gań ży cia spo łecz ne go. W świe cie
pra cy, na prze strze ni ostat nich dzie się cio le ci,
za czę ły obo wią zy wać no we mo de le, ty py
i wzo ry ka rier, a róż no rod ność ście żek ka rie ry
jest prze ja wem nie po wta rzal no ści zin dy wi du -
ali zo wa nych do świad czeń w ka rie rze ko biet
i męż czyzn.

Prof. Agniesz ka Cy bal -Mi chal ska

N A S Z  U N I W E R S Y T E T D Z I E L E N I E  R Ó L  
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Me ne dżer ki wła snej ka rie ry 
Współczesne studium kariery nakazuje uwzględniać wielokontekstowe zmiany w świecie pracy,

które stawiają przed pracownikami nowe wymagania. Podkreślając wagę oddziaływań
społeczeństwa i kultury, na szczególną uwagę zasługuje wzrost roli przypisywanej karierze oraz

zdolność do planowania, zarządzania i monitorowania własnej kariery w perspektywie całożyciowej. 

Kobietom, które uczestniczą w procesie inwestowania
w kapitał kariery i tworzą „portfolio kariery”, 

nie służy stereotypowe myślenie i brak wiary we własne
możliwości czy niska samoocena.”
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Bo ga ty pro gram kon fe ren cji obej mo wał mię dzy in ny mi de ba tę zor -
ga ni zo wa ną na za sa dach Cha tham Ho use. Dys ku tan ci za sie dli
przy sze ściu dzie się cio oso bo wych sto li kach, sku pia ją cych przed sta -

wi cie li na uk hu ma ni stycz nych, na uk spo łecz nych, na uk bio lo gicz nych
i rol ni czych, na uk ści słych i na uk o Zie mi, na uk tech nicz nych oraz na uk
me dycz nych. W sto sun ko wo krót kim cza sie (ok. 60-70 mi nut) wy po wie -
dzieć się mo gło oko ło 60 osób. Dys ku sja do ty czy ła pod no sze nia kom pe -
ten cji ba daw czych ka dry na uko wej, a punk tem wyj ścia by ły py ta nia
sfor mu ło wa ne przez mo de ra to ra.. Za da niem dys ku tan tów by ło sfor mu -
ło wa nie od po wie dzi na sie dem iden tycz nych dla wszyst kich sto li ków py -
tań. W ka ta lo gu sied miu py tań znaj do wa ło się py ta nie do ty czą ce ście żek
ka rie ry ko biet -ba da czy, wa run kom ich pra cy na uko wej w pol skich uczel -
niach lub in sty tu tach ba daw czych. Py ta li śmy dys ku tan tów, w ja ki spo sób
na le ży wspo ma gać roz wój na uko wy ko biet. 

Py ta nie to jest w mo jej oce nie nie zwy kle za sad ne w ob li czu wska zy wa -
nej przez wie lu ba da czy sto sun ko wo nie wiel kiej re pre zen ta cji ko biet choć -
by wśród na ukow ców po sia da ją cych ty tuł na uko wy pro fe so ra w sto sun ku
do licz by ko biet po dej mu ją cych stu dia oraz roz po czy na ją cych pra cę ba -
daw czą na pol skich uczel niach lub w in sty tu tach ba daw czych. Obec nie
ko bie ty sta no wią w Pol sce po nad po ło wę wszyst kich stu den tów i dok to -
ran tów, na to miast pro por cja ta zmie nia się dość ra dy kal nie na nie ko rzyść
ko biet w gru pach pra cow ni ków na uki uzy sku ją cych ko lej ne stop nie na -
uko we i ty tuł na uko wy pro fe so ra – obec nie na czte rech męż czyzn tyl ko
jed na ko bie ta ma ty tuł na uko wy. Dys pro por cje da ją się tak że za uwa żyć
wśród osób apli ku ją cych i zdo by wa ją cych gran ty na uko we – i tu taj do -
mi nu ją męż czyź ni. Nie zwy kle waż ne jest za tem, aby wła ści wie zdia gno -
zo wać ba rie ry, na któ re na po ty ka ją w swej ka rie rze ko bie ty -ba dacz ki
i sku tecz nie je eli mi no wać.

Py ta nie o moż li wo ści pod no sze nia kom pe ten cji ba daw czych ko biet
uczest ni cy de ba ty przy wszyst kich sto li kach uzna li za istot ne. Od po wie -

dzi przed sta wi cie li po szcze gól nych dzie dzin na uki by ły bar dzo po dob ne
i wska zy wa ły je dy nie na róż ne ro dza je ist nie ją cych ba rier. Nie za wsze uda -
ło się dys ku tan tom zna leźć pro po zy cję dzia łań pro wa dzą cych do ich sku -
tecz ne go zli kwi do wa nia. 

Uczest ni cy dys ku sji wska za li na ist nie nie ba rier kul tu ro wych i ba rier
w men tal no ści; to przede wszyst kim dal sze po strze ga nie upra wia nia na -
uki, szcze gól nie w wy bra nych dzie dzi nach (np. na uki ści słe i tech nicz ne)
ja ko świa ta mę skie go, do któ re go ko bie ty -ba dacz ki są mniej pre dy sty no -
wa ne. Skut ku je to m.in. wciąż wi docz ną dys pro por cją w ob sa dzie sta no -
wisk kie row ni czych w gru pach lub in sty tu cjach ba daw czych na ko rzyść

męż czyzn. Przed sta wi cie le na uk me dycz nych w spo sób szcze gól nie moc -
ny ak cen to wa li po trze bę pra cy nad zmia ną men tal no ści za rów no ko biet
jak i męż czyzn w tym wzglę dzie. Za jed ną z naj bar dziej pod sta wo wych
prze szkód w ka rie rze uzna no ba rie rę in sty tu cjo nal ną wy ra ża ją cą się nie -
wy star cza ją cym wspar ciem ko biet przez in sty tu cje je za trud nia ją ce w łą -
cze niu ma cie rzyń stwa i obo wiąz ków ro dzin nych z upra wia niem na uki.
W tym przy pad ku dys ku tan ci za pro po no wa li kil ka prak tycz nych roz wią -
zań po pra wy tej sy tu acji. Jed no z nich do ty czy ło uła twie nia mło dym mat -
kom po wro tu do pra cy ba daw czej po urlo pie ma cie rzyń skim czy
wy cho waw czym. Po wrót do ak tyw no ści na uko wej uła twić mo że wy pra -
co wa nie sys te mu róż nych sty pen diów ty pu „wra cam”, któ re przy zna wa ne
by ły by je dy nie mło dym mat kom. Sty pen dia ta kie po zwo li ły by na po wrót
do pra cy ba daw czej i zwięk sze nie do rob ku na uko we go, a w efek cie sku -
tecz niej sze ubie ga nie się na przy kład o gran ty na uko we na za sa dach ogól -
nych. Re pre zen tan ci na uk spo łecz nych uzna li po nad to, że na le ży w peł ni
re spek to wać pra wo ko biet -ba da czek do wy ko rzy sta nia urlo pu wy cho -
waw cze go, któ ry au to ma tycz nie po wi nien od da lać w cza sie usta wo wym
ter min uzy ska nia ko lej ne go awan su na uko we go. W okre sie wy cho wy wa -
nia dzie ci po win na ist nieć moż li wość wpro wa dze nia ela stycz ne go cza su
pra cy dla ko biet, a tak że ob ni ża nia im na pe wien czas pen sum dy dak tycz -
ne go. Waż ne jest tak że za pew nie nie mło dym mat kom wła ści wej in fra -
struk tu ry, czy li np. żłob ków i przed szko li przy uczel niach. Świa do mość,
że dziec ko znaj du je się pod wła ści wą opie ką, po zwo li ło by mat ce na peł ną
kon cen tra cję na re ali zo wa nych przez nią za da niach ba daw czych. 

Skon sta to wa no tak że, że łą cze nie obo wiąz ków ro dzin nych nie po zwa -
la wie lu ko bie tom -na ukow com na pra ce ba daw cze w róż nych ośrod kach
na uko wych i wią że je naj czę ściej z jed ną in sty tu cją. I tu taj za pro po no wa -
no dwa moż li we roz wią za nia – przed sta wi cie le na uk bio lo gicz nych i rol -
ni czych opo wie dzie li się za wspie ra niem (od po wied nio fi nan so wa nej)
mo bil no ści ro dzin nej, na to miast przed sta wi cie le na uki ści słych i na uk

o Zie mi za umoż li wie niem ko bie tom -ba dacz kom
re ali za cji krót ko ter mi no wych sta ży na uko wych.

W pod su mo wa niu re zul ta tów tej cie ka wej de ba -
ty wska zy wa no z jed nej stro ny na róż ne moż li wo ści
po ko ny wa nia ist nie ją cych ba rier w pro wa dze niu
przez ko bie ty ba dań na uko wych, z dru giej zaś prze -

strze ga no przed sy tu acją, w któ rej za pro po no wa ne uła twie nia mo gą po -
wo do wać, że ko bie ta bę dzie po strze ga na przez pra co daw cę i ko le gów ja ko
pra cow nik gor szy, gdyż droż szy i mniej dys po zy cyj ny, bo nie re ali zu ją cy
np. peł ne go pen sum dy dak tycz ne go. 

Nie za leż nie od wszyst kich wska za nych roz wią zań szcze gó ło wych dys -
ku tan ci zgo dzi li się z tym, że wa run kiem si ne qua non two rze nia opty -
mal nych moż li wo ści roz wo ju na uko we go ko biet -ba da czek w pol skich
uczel niach i in sty tu tach ba daw czych jest przede wszyst kim rze tel ne prze -
strze ga nie praw i re guł rów ne go trak to wa nia.

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk 

W dniach 23-24 lutego UAM wspólnie z PAN 
był gospodarzem konferencji programowej w ramach

przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki.
Tematem tej poznańskiej konferencji było dążenie

do doskonałości naukowej. 

”

O ko bie tach –
przy okrą głych 

sto łach 

Powrót do aktywności naukowej ułatwić może
wypracowanie systemu różnych stypendiów typu wracam
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W i zja ta im pli ku je zde cy do wa nie no -
wą ja kość są dów na te mat kon dy cji
współ cze sne go czło wie ka – ja ko

„me ne dże ra” wła snej ka rie ry. W świa do mo ści
spo łecz nej wy raź nie funk cjo nu je spo sób jej
uj mo wa nia przez kry te rium awan so we, iden -
ty / ko wa ne z „za awan so wa niem”, czy li z uzy -
ski wa niem „cze goś wię cej”, na przy kład:
wyż sze go sta no wi ska, więk szych moż li wo ści
de cy zyj nych czy roz pię to ści wła dzy. Roz wój ka -
rie ry, ja ko pro ces in we sto wa nia przez jed nost -
kę w ka pi tał ka rie ry, to w od czu ciu spo łecz nym
jej wyż sza po zy cja w prze strze ni spo łecz nej,
opar ta na mia rach pre sti żu, bo gac twa i wła dzy.
Po dej ście do za gad nie nia ka rie ry ja ko wy mia -
ru hie rar chi zu ją ce go prze strzeń spo łecz ną wią -
że się z po trze bą uwzględ nie nia róż no rod no ści
ról peł nio nych przez jed nost kę w cią gu ży cia
oraz roz po zna nia wza jem nych po wią zań jej ról
ży cio wych, jak rów nież uchwy ce nia zmian
w peł nio nych ro lach wśród ko biet i męż czyzn

Roz wój ka rie ry jest za tem pro ce sem zło żo -
nym, bo wiem je go ja kość jest kształ to wa na
przez wie lość czyn ni ków, róż no rod ność wpły -
wów i sy tu acji. Dą że nie ko biet i męż czyzn
do usa tys fak cjo no wa nia zwią za ne go z osią ga -
niem co raz lep szych ja ko ścio wo po zio mów
w sfe rze ak tyw no ści za wo do wej nie wąt pli wie
wią że się z cią gle roz wi ja ny mi kom pe ten cja mi.
Bez wąt pie nia dla okre śle nia ja ko ści wy ma ga -
nych kom pe ten cji pierw szo pla no we zna cze nie
ma ją wy ma ga nia sta wia ne przez dy na micz ny
ry nek pra cy, któ re go zmia ny od zwier cie dla ją
zmie nia ją ce się wa run ki roz wo ju ka rier. Do dać
przy tym na le ży, że za do wo le nie ko biet i męż -
czyzn z wy ko ny wa nej pra cy za le ży od za kre su,
w ja kim znaj du ją oni wła ści wy ry nek dla swo -
ich zdol no ści, po trzeb, za in te re so wań, cech
oso bo wo ści i ob ra zu sie bie; od okre śle nia swo -
jej po zy cji w struk tu rze za wo do wej, sty lu ży cia
zgod nym z ro la mi, któ re zo sta ły uzna ne przez
nich za od po wied nie i wła ści we.

Po wyż sze roz wa ża nia skła nia ją do na my słu
wo kół po la pro ble mo we go od wo łu ją ce go się
do tra dy cyj ne go po dzia łu ról spo łecz nych
na ko bie ce i mę skie, co w kon tek ście pod ję te go
te ma tu wią że się z po trze bą ni we lo wa nia ba rier
do stę pu do roz wo ju ka rie ry ko biet. Lo gi ka prze -
mian spo łecz no -kul tu ro wych skła nia do na my -
słu nad tym pro ble mem. Dla oce ny
oma wia ne go za gad nie nia new ral gicz nym
aspek tem jest za ak cen to wa nie, że co praw da

jed nost ki w du żym stop niu spra wu ją kon tro lę
nad swo imi ka rie ra mi, lecz w ich za rzą dza niu
na le ży rów nież uwzględ nić stru mień do świad -
czeń spo łecz no -kul tu ro wych two rzą cych me -
cha ni zmy sys te mu ka rier. W tym kon tek ście
ka te go ria „szkla ne go su / tu”, któ ra w my śli spo -
łecz nej jest poj mo wa na sym bo licz nie, ma na ce -
lu uchwy ce nie ba rier w ka rie rze, któ rym
sta wia ją czo ło ko bie ty, pró bu jąc po pra wić swój
sta tus za trud nie nia. To nie wi dzial ne, sztucz ne
ba rie ry, któ re unie moż li wia ją wy kwa li / ko wa -

nym ko bie tom prze cho dze nie na wyż sze sta no -
wi ska w struk tu rze or ga ni za cyj nej oraz roz wój
tkwią ce go w nich po ten cja łu. Po ję cie „szkla ne -
go su / tu” do ty czy sy tu acji, w któ rej ten den cje
dys kry mi na cyj ne ro sną wraz z po zy cją jed nost -
ki w hie rar chii za wo do wej, a róż ni ce ze wzglę -
du na płeć są naj więk sze na wyż szych
po zio mach struk tu ry or ga ni za cyj nej. Prze ło że -
nie róż nic w struk tu rze zaj mo wa nych sta no wisk
na pro blem nie rów no ści spo łecz nych wy ma ga
rów nież wy róż nie nia zja wisk okre śla nych ja ko
„lep ka pod ło ga” (ter min sto so wa ny do opi su
i wy ja śnia nia róż nic i blo kad w awan sie ko biet
w za wo dach o niż szym sta tu sie), „szkla ne ścia -
ny” (utrud nio ny awans z funk cji uzna nych

za wspie ra ją ce na wyż sze szcze ble w hie rar chicz -
nej struk tu rze or ga ni za cji), czy też „szkla ne ru -
cho me scho dy” (dla okre śle nia nie wi dzial nej
si ły wy no szą cej męż czyzn do zaj mo wa nia po -
zy cji znaj du ją cych się na szczy cie hie rar chii sta -
no wisk). War to nad mie nić, że do po wsta nia
ba rier w roz wo ju ka rie ry ko biet przy czy nia się
tak że brak struk tur wspar cia, czy li brak in nych
ko biet w bran ży zdo mi no wa nej przez męż -
czyzn. Za zna czyć przy tym na le ży, że zmien ność
i zło żo ność form or ga ni za cji ży cia spo łecz ne go
de ter mi nu ją zmia ny w per cep cji roz wo ju ka rier
ko biet i sprzy ja ją prze ła my wa niu ste reo ty pów
zwią za nych z tra dy cyj nym poj mo wa niem ról
ko bie cych i mę skich, co two rzy wa run ki
do rów ne go trak to wa nia ko biet i męż czyzn
na ryn ku pra cy. Jed nak że nie bez zna cze nia
obok ba rier ze wnętrz nych są ba rie ry we wnętrz -
ne – tkwią ce w spo so bach po strze ga nia i my śle -
nia o so bie przez sa me ko bie ty. Ko bie tom, któ re
uczest ni czą w pro ce sie in we sto wa nia w ka pi tał
ka rie ry i two rzą „port fo lio ka rie ry”, nie słu ży ste -
reo ty po we my śle nie i brak wia ry we wła sne
moż li wo ści czy ni ska sa mo oce na. W po dej ściu
do za gad nie nia roz wo ju ka rie ry pod kre śla się
wa gę kon stru owa nia (a nie wy bie ra nia) ka rie ry
dla pro jek to wa nia ja ko ści ży cia za wo do we go,
przy du żym udzia le za cho wań pro ak tyw nych

słu żą cych roz wo jo wi kom pe ten cji, nie tyl ko za -
wo do wej, ale rów nież oso bi stej i spo łecz nej.
Kom pe ten cja oso bi sta przy czy nia się do roz -
wo ju po czu cia spraw stwa i po wzię cia od po -
wie dzial no ści za wy bo ry wy ni ka ją ce
z wła snych pre fe ren cji. Kom pe ten cja spo łecz -
na jest de / nio wa na ja ko umie jęt ność ne go cjo -
wa nia wy ma gań ży cia spo łecz ne go. W świe cie
pra cy, na prze strze ni ostat nich dzie się cio le ci,
za czę ły obo wią zy wać no we mo de le, ty py
i wzo ry ka rier, a róż no rod ność ście żek ka rie ry
jest prze ja wem nie po wta rzal no ści zin dy wi du -
ali zo wa nych do świad czeń w ka rie rze ko biet
i męż czyzn.

Prof. Agniesz ka Cy bal -Mi chal ska

N A S Z  U N I W E R S Y T E T D Z I E L E N I E  R Ó L  

m a j  2 0 1 7  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  5

Me ne dżer ki wła snej ka rie ry 
Współczesne studium kariery nakazuje uwzględniać wielokontekstowe zmiany w świecie pracy,

które stawiają przed pracownikami nowe wymagania. Podkreślając wagę oddziaływań
społeczeństwa i kultury, na szczególną uwagę zasługuje wzrost roli przypisywanej karierze oraz

zdolność do planowania, zarządzania i monitorowania własnej kariery w perspektywie całożyciowej. 

Kobietom, które uczestniczą w procesie inwestowania
w kapitał kariery i tworzą „portfolio kariery”, 

nie służy stereotypowe myślenie i brak wiary we własne
możliwości czy niska samoocena.”
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gre miach, ko mi te tach, ze spo łach Uni wer sy tet w Lund prze -
wi du je fun du sze na za trud nie nie do dat ko wych na ukow -
ców, tak aby ich pro jek ty i ka rie ra na uko wa nie spo wal nia ła
się przez za an ga żo wa nie w zbyt licz nych gre miach de cy zyj -
nych, za rząd czych czy ad mi ni stra cyj nych.

Po ziom rów no wa gi pra cy i ży cia oso bi ste go 
Trud no ści w go dze niu sfe ry pry wat nej z za wo do wą, są nie -
ste ty jed nym z naj więk szych za gro żeń dla ka rie ry na uko -
wej ko biet. A tak nie po win no i nie mu si być – moż na te mu
zja wi sku sku tecz nie za ra dzić. Oto kil ka in te re su ją cych przy -
kła dów: do radz two i wspar cie w pla no wa niu ka rie ry dla ro -
dzi ców uda ją cych się na urlo py ma cie rzyń skie lub
ta cie rzyń skie, do dat ko we wspar cie fi nan so we na czas
przed po ro dem dla tych ma tek, któ re ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa nie mo gą kon ty nu ować ba dań la bo ra to ryj nych,
re duk cja go dzin dy dak tycz nych dla cię żar nych, współ fi nan -
so wa nie kosz tów opie ki dzien nej nad dzieć mi, po moc w sy -
tu acjach na głych, ba! moż li we są na wet ho te le dzie cię ce.

Po ziom mo ni to ro wa nia
Wszyst kie uni wer sy te ty zrze szo ne w LERU pro wa dzą sta ły
mo ni to ring sta ty styk i tren dów do ty czą cych rów no ści, tak -
że płci, za zwy czaj w uję ciu rocz nym, za rów no ca ło ścio -
wo – dla uni wer sy te tu, jak i z per spek ty wy po szcze gól nych
wy dzia łów. Ana li zy te słu żą wnio skom, któ re prze kła da ją
się na roz wój po li tyk rów no ścio wych na uni wer sy te tach.

Po ziom sie cio wa nia, ko mu ni ka cji i wi dzial no ści
W gru pie si ła i moc, stąd na uni wer sy te tach za ob ser wo wać
moż na mno gość ini cja tyw uła twia ją cych zrze sza nie się,
dzie le nie do świad cze nia mi czy wza jem ne wspie ra nie dzia -
łań do ty czą cych. rów no ści i nie dy skry mi na cji. Przy Uni -
wer sy te cie w Cam brid ge dzia ła np. Ini cja ty wa Ko biet

w Na uce, In ży nie rii i Tech no lo giach (WiSETI), w ra mach
któ rej or ga ni zo wa ne są se mi na ria, wy kła dy, po moc w ubie -
ga niu się o awan se, wspie ra nie do brych prak tyk. Or ga ni -
zo wa ne są dni, ty go dnie i fe sti wa le do ty czą ce obec no ści
ko biet w na uce, w Leu ven dzia ła in ter dy scy pli nar na plat -
for ma zaj mu ją ca się ba da nia mi nad róż no rod no ścią i rów -
no ścią. Uni wer sy tet w Zu ry chu or ga ni zu je co rocz ne
sym po zja i przy go to wu je pu bli ka cje słu żą ce przy bli że niu
po sta ci wy bit nych na ukow czyń.

Dla cze go in no wa cje spo łecz ne?
Uwa ża my, że jed ną z moż li wo ści wpro wa dza nia no wych
pro gra mów i roz wią zań na rzecz wy rów ny wa nia szans są
tzw. in no wa cje spo łecz ne. Są one skro jo ne na mia rę da nej
spo łecz no ści, wy ni ka ją z jej spe cy ficz nych po trzeb, sta no -
wią ini cja ty wy od dol ne, prze ła mu ją sche ma ty, są po chod -
ną dzie le nia się po my sła mi i do świad cze nia mi za kła da ją
wie lo wy mia ro wą współ pra cę.

W kon tek ście uczel ni, tj. pro wa dzo nych ba dań oraz
kształ ce nia, po win ni śmy za cząć roz wa żać uru cho mie nie
na sze go ogrom ne go, ko bie ce go, po ten cja łu na rzecz wdra -
ża nia in no wa cji spo łecz nych, któ re bę dą od po wia da ły
na współ cze sne wy zwa nia. Mo gę one przy jąć for mę no -
wych pro gra mów edu ka cyj nych, szko le nio wych, czy dzia -
łań wspie ra ją cych roz wój kom pe ten cji przed się bior czych
i za rzą dza ją cych ko biet. Cze ka my na Wa sze po my sły i re -
la cje z re ali zo wa nych pro jek tów, bo je ste śmy pew ne, że
wspól nie mo że my wię cej.

Jo an na Mo raw ska Jan ce le wicz
An na Schmidt Fie dler

PS: przy oka zji pi sa nia ar ty ku łu za uwa ży ły śmy dys kry -
mi na cyj ną au to ko rek tę w go ogle doc – żeń skie koń ców ki
cza sow ni ków rze czow ni ków by ły za zna cza ne ja ko błęd ne.

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
EC

ZY
N

SK
I

N A S Z  U N I W E R S Y T E T  TA K  W I D Z I  TO  Ś W I AT  

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

Do strzec tu moż na pew ną ten den cję, któ ra po twier -
dza się na więk szo ści uczel ni w Pol sce i na świe cie.
Ni ska re pre zen ta cja ko biet wi docz na jest przede

wszyst kim na po zio mie gre miów de cy zyj nych uczel ni. Po -
dob nie zbyt ma ło ko biet w sto sun ku do licz nych dok to ran -
tek kon ty nu uje z po wo dze niem ka rie rę na uko wą i zdo by wa
ko lej ne awan se w na uko wej hie rar chii. Ist nie je ogrom na
prze paść po mię dzy licz bą stu den tek, dok to ran tek a licz bą
do świad czo nych ko biet -na ukow ców (tyl ko ok 20% pro fe -
so rek, je dy nie 13-18% na szcze blu za rzą dza ją cym na uczel -
niach - śred ni po ziom unij ny); Pro ces ten przy no si ogrom ne
stra ty za rów no spo łecz ne, jak i eko no micz ne: in no wa cyj -
ność i roz wój państw opie ra się na na uce, tym cza sem uczel -
nie po zwa la ją na to, by ogrom ny pro cent uta len to wa nych
ko biet nie kon ty nu ował ka rie ry na uko wej. UE ape lu je – ma
to bar dzo ne ga tyw ny wpływ na go spo dar kę, czy li kosz tu je
to nas mi lio ny!

Ja kie roz wią za nia wpro wa dza świat?
Nic za tem dziw ne go, że na wio dą cych uczel niach szu ka
się roz wią zań i po dej mu je wie le cie ka wych ini cja tyw. Po -
da jąc do bre prak ty ki się ga my po opra co wa nie „Wo men,
re se arch and uni ver si ties: excel len ce wi tho ut gen der bias”
wy da ne w 2012 r. przez LERU tj. Le ague of Eu ro pe an Re -
se arch Uni ver si ties, sto wa rzy sze nia, do któ re go na le ży eu -
ro pej ska uni wersz tec ka czo łów ka.

Wdra ża nie po li tyk rów no ścio wych od by wa się na kil ku
płasz czy znach jed no cze śnie:

Po ziom za rzą dza nia, po li ty ki 
in sty tu cjo nal nej/or ga ni za cyj nej, stra te gii
Więk szość z uczel ni LERU po sia da po li ty kę rów no ścio wą,
ko mi sa rza, czy peł no moc ni ka ds. rów no upraw nie nia, któ -
rych dzia ła nia do ty czą tak że ko biet. Czę sto przyj mu je się

Dla cze go ko bie ty?
Z pewnością wielu czytelników i czytelniczek tego wydania „Życia Uniwersyteckiego” zada pytanie: dlaczego kobiety?

Czy rzeczywiście musimy w sposób szczególny wspierać żeńską część naszej akademickiej wspólnoty? Spójrzmy zatem
na krótkie podsumowanie statystyczne w myśl zasady, że nie możemy zmienić tego, czego nie potrafimy zmierzyć:

Ko bie ty na UAM, uję cie sta ty stycz ne (stan na paź dzier nik 2016) za sa dę, że ta kie mu Ko mi sa rzo wi/Peł no moc ni ko wi na po -
zio mie ogól no uni wer sy tec kim od po wia da ją po dob ne sta -
no wi ska na po szcze gól nych wy dzia łach.

Uni wer sy tet oxfordz ki np. wpro wa dził ‘Equ ali ty and Di -
ver si ty Pa nel”, któ ry do ra dza wła dzom uczel ni w pro ce sie
de cy zyj nym zwią za nym z po li ty ką rów no ści i róż no rod no -
ści. Uni wer sy tet we Fre ibur gu ogło sił kwe stię rów no ści
szans i róż no rod no ści ja ko za gad nie nia o stra te gicz nym wy -
mia rze. Uni wer sy tet w Leu ven po wo ła Ra dę ds Róż no rod -
no ści, w skład któ rej wcho dzą wła dze uczel ni,
przed sta wi cie le ad mi ni stra cji cen tral nej oraz wy dzia łów. 

Za an ga żo wa nie władz uczel ni w kwe stie rów no ścio we,
moż li wość bez po śred nie go kon tak tu peł no moc ni ków ds.
rów no ści z rek to ra mi oka zu je się klu czo we dla po wo dze -
nia wdra ża nia po li tyk rów no ścio wych na uni wer sy te tach.
Po li ty ki te włą cza ne są w stra te gie roz wo ju uczel ni, tak że
wy dzia ły opra co wu ją i wdra ża ją pla ny zwal cza nia ste reo -
ty pów i uprze dzeń płcio wych.

Po ziom fi nan so wy
Te zna czą ce eu ro pej skie uczel nie prak ty ku ją w tej kwe stii
wie le cie ka wych roz wią zań. 

Są to np. pro gra my sty pen dial ne, jak Sty pen dium do sko -
na ło ści na Uni wer sy te cie w Ge ne wie – któ re umoż li wia wy -
bit nym ba dacz kom utrzy ma nie nie za leż no ści fi nan so wej
przez trzy la ta. Są to tak że fun du sze na za pra sza nie wy bit -
nych ko biet, pro fe so rek z dzie dzin, w któ rych to ko bie ty są
nie do re pre zen to wa ne, by słu ży ły ja ko po zy tyw ne przy kła -
dy, dzie li ły się do świad cze nia mi, wspie ra ły młod sze ko le -
żan ki (Lund). W He idel ber gu są to za po mo gi umoż li wia ją ce
ukoń cze nie ba dań w przy pad ku nie spo dzie wa nych zda rzeń
lo so wych nad wy rę ża ją cych płyn ność fi nan so wą na ukow -
czyń. W Niem czech funk cjo nu je spe cjal ny pro gram sty pen -
dial ny, któ re go ce lem jest wzrost licz by ko biet w szczy cie
hie rar chii aka de mic kiej – ofe ru je fi nan so wa nie po cząt ko we
dla pię ciu ko biet pro fe so rek.

W Pol sce FNP z po wo dze niem pro wa dzi ła pro gram
POMOST, któ re go ce lem by ło umoż li wie nie naj lep szym
na ukow com wy cho wu ją cym ma łe dzie ci po wro tu do in -
ten syw nej pra cy na uko wej. W więk szo ści by ły to ko bie ty,
któ re dzię ki sty pen dium mo gły za pew nić opie kę ma łym
dzie ciom i kon ty nu ować ka rie rę na uko wą.

Po ziom roz wo ju ka rie ry na uko wej
W tym aspek cie rów nież sto so wa nych jest kil ka in te re su ją -
cych roz wią zań. Płat ne urlo py np. pół rocz ne fi nan so wa nie
za stępstw dla ko biet przy go to wu ją cych ba da nia (na po zio -
mie post doc), pra ca na pół eta tu, zwol nie nie z obo wiąz ku
pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych dla ko biet wra ca ją cych
z urlo pów ma cie rzyń skich, ad op cyj nych lub po dłu go trwa -
łych cho ro bach – co umoż li wia spraw ny po wrót do ze spo -
łów ba daw czych. Dla ko biet za sia da ją cych w ra mach
pa ry te tu w róż nych do dat ko wych, ob cią ża ją cych cza so wo

Ogółem Kobiety %
liczba pracowników UAM 5286 2914 55
nauczyciele akademiccy 3014 1444 48
stanowiska kierownicze profesorskie 388 124 32
administracja oraz nie-nauczyciele 2265 1464 65
stanowiska kierownicze w administracji 138 94 68
Senat 69 19 28
dziekani 15 3 20
prodziekani 51 19 37
rady wydziałów 939 388 41
doktorantki i doktoranci 1314 762 58
adiunkci stopień doktora 1163 648 56
adiunkci tytuł dr hab. 232 85 37
kierownicy grantów 462 153 33
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gre miach, ko mi te tach, ze spo łach Uni wer sy tet w Lund prze -
wi du je fun du sze na za trud nie nie do dat ko wych na ukow -
ców, tak aby ich pro jek ty i ka rie ra na uko wa nie spo wal nia ła
się przez za an ga żo wa nie w zbyt licz nych gre miach de cy zyj -
nych, za rząd czych czy ad mi ni stra cyj nych.

Po ziom rów no wa gi pra cy i ży cia oso bi ste go 
Trud no ści w go dze niu sfe ry pry wat nej z za wo do wą, są nie -
ste ty jed nym z naj więk szych za gro żeń dla ka rie ry na uko -
wej ko biet. A tak nie po win no i nie mu si być – moż na te mu
zja wi sku sku tecz nie za ra dzić. Oto kil ka in te re su ją cych przy -
kła dów: do radz two i wspar cie w pla no wa niu ka rie ry dla ro -
dzi ców uda ją cych się na urlo py ma cie rzyń skie lub
ta cie rzyń skie, do dat ko we wspar cie fi nan so we na czas
przed po ro dem dla tych ma tek, któ re ze wzglę dów bez pie -
czeń stwa nie mo gą kon ty nu ować ba dań la bo ra to ryj nych,
re duk cja go dzin dy dak tycz nych dla cię żar nych, współ fi nan -
so wa nie kosz tów opie ki dzien nej nad dzieć mi, po moc w sy -
tu acjach na głych, ba! moż li we są na wet ho te le dzie cię ce.

Po ziom mo ni to ro wa nia
Wszyst kie uni wer sy te ty zrze szo ne w LERU pro wa dzą sta ły
mo ni to ring sta ty styk i tren dów do ty czą cych rów no ści, tak -
że płci, za zwy czaj w uję ciu rocz nym, za rów no ca ło ścio -
wo – dla uni wer sy te tu, jak i z per spek ty wy po szcze gól nych
wy dzia łów. Ana li zy te słu żą wnio skom, któ re prze kła da ją
się na roz wój po li tyk rów no ścio wych na uni wer sy te tach.

Po ziom sie cio wa nia, ko mu ni ka cji i wi dzial no ści
W gru pie si ła i moc, stąd na uni wer sy te tach za ob ser wo wać
moż na mno gość ini cja tyw uła twia ją cych zrze sza nie się,
dzie le nie do świad cze nia mi czy wza jem ne wspie ra nie dzia -
łań do ty czą cych. rów no ści i nie dy skry mi na cji. Przy Uni -
wer sy te cie w Cam brid ge dzia ła np. Ini cja ty wa Ko biet

w Na uce, In ży nie rii i Tech no lo giach (WiSETI), w ra mach
któ rej or ga ni zo wa ne są se mi na ria, wy kła dy, po moc w ubie -
ga niu się o awan se, wspie ra nie do brych prak tyk. Or ga ni -
zo wa ne są dni, ty go dnie i fe sti wa le do ty czą ce obec no ści
ko biet w na uce, w Leu ven dzia ła in ter dy scy pli nar na plat -
for ma zaj mu ją ca się ba da nia mi nad róż no rod no ścią i rów -
no ścią. Uni wer sy tet w Zu ry chu or ga ni zu je co rocz ne
sym po zja i przy go to wu je pu bli ka cje słu żą ce przy bli że niu
po sta ci wy bit nych na ukow czyń.

Dla cze go in no wa cje spo łecz ne?
Uwa ża my, że jed ną z moż li wo ści wpro wa dza nia no wych
pro gra mów i roz wią zań na rzecz wy rów ny wa nia szans są
tzw. in no wa cje spo łecz ne. Są one skro jo ne na mia rę da nej
spo łecz no ści, wy ni ka ją z jej spe cy ficz nych po trzeb, sta no -
wią ini cja ty wy od dol ne, prze ła mu ją sche ma ty, są po chod -
ną dzie le nia się po my sła mi i do świad cze nia mi za kła da ją
wie lo wy mia ro wą współ pra cę.

W kon tek ście uczel ni, tj. pro wa dzo nych ba dań oraz
kształ ce nia, po win ni śmy za cząć roz wa żać uru cho mie nie
na sze go ogrom ne go, ko bie ce go, po ten cja łu na rzecz wdra -
ża nia in no wa cji spo łecz nych, któ re bę dą od po wia da ły
na współ cze sne wy zwa nia. Mo gę one przy jąć for mę no -
wych pro gra mów edu ka cyj nych, szko le nio wych, czy dzia -
łań wspie ra ją cych roz wój kom pe ten cji przed się bior czych
i za rzą dza ją cych ko biet. Cze ka my na Wa sze po my sły i re -
la cje z re ali zo wa nych pro jek tów, bo je ste śmy pew ne, że
wspól nie mo że my wię cej.

Jo an na Mo raw ska Jan ce le wicz
An na Schmidt Fie dler

PS: przy oka zji pi sa nia ar ty ku łu za uwa ży ły śmy dys kry -
mi na cyj ną au to ko rek tę w go ogle doc – żeń skie koń ców ki
cza sow ni ków rze czow ni ków by ły za zna cza ne ja ko błęd ne.
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W ostat nich dniach kwiet nia w re dak cji „Ży cia
Uni wer sy tec kie go” od by ła się dys ku sja na te -
mat: „Ja kie pro gi utrud nia ją ko bie cie ka rie rę?

Cze go ja ko ko bie cie bra ku je mi na UAM?”. W roz mo wie
udział wzię ły: prof. Ma ria Zió łek, prof. Vio let ta Pa tro niak,
dr hab. Da nu ta Ko niecz ka -Śli wiń ska, dr Ka ro li na Ap pelt,
Sa bi na Bra ze vic. Agniesz ka Książ kie wicz z Biu ra Pra so -
we go, oraz stu dent ki i spor t smen ki za ra zem: Lu iza Gąsz -
czyk (ko szy kar ka) i Ma ria Ve tu la ni (flo re cist ka).
Na spo tka nie za pro si li śmy pa nie w róż nym wie ku, na róż -
nym eta pie ka rie ry za wo do wej, pra cu ją ce w róż nych dzia -
łach. Wśród te ma tów, któ re zdo mi no wa ły dys ku sję, by ło
oczy wi ście ma cie rzyń stwo. Jest to, zda niem więk szo ści
pań, je den z za sad ni czych pro gów, któ ry mu szą po ko nać
ko bie ty, aby re ali zo wać się za wo do wo.

Przede wszyst kim ma cie rzyń stwo
Zda niem dr hab. Da nu ty Ko niecz ki -Śli wiń skiej, na le ży
uwraż li wić śro do wi sko uni wer sy tec kie na sy tu ację mło -
dych ma tek. Uświa do mić, że w tym trud nym dla sie bie
okre sie po trze bu ją do dat ko we go wspar cia i zro zu mie nia.
Zwy kle są to ko bie ty, któ re szyb ko wra ca ją do pra cy, od -
no szą suk ce sy w pra cy na uko wej, ale ma ją też ro dzi ny, ma -
łe dzie ci i trud no jest im po łą czyć obie te ro le. Do 3 ro ku
ży cia to mat ki po no szą za sad ni cze ob cią że nia zwią za ne

z wy cho wa niem dzie ci. Na ogół są to ko bie ty do brze zor -
ga ni zo wa ne, obo wiąz ko we, ale kie dy wra ca ją do do mu,
mu szą ode brać dziec ko ze żłob ka czy przed szko la, zor ga -
ni zo wać mu czas, a na pra cę i nad ra bia nie za le gło ści po -
zo sta ją wie czo ry i no ce. Pra ca na uko wa ma tę za le tę, że
czas, któ ry na nią mo gą po świę cić, jest nie nor mo wa ny, go -
rzej w przy pad ku za jęć dy dak tycz nych. I tu, zda niem dr
hab. Ko niecz ki –Śli wiń skiej, na le ży wpro wa dzić ta kie roz -
wią za nia, któ re fa wo ry zo wa ły by mło de mat ki w pro jek to -

wa niu siat ki go dzin dy dak tycz nych na wy dzia łach
i stwo rzyć ta kie wa run ki, aby nie krę po wa ły się mó wić
o swo ich ogra ni cze niach cza so wych. Sa ma rów nież mam
dzie ci, ale ni gdy nie tłu ma czy łam się, że nie mo gę przyjść,
bo mam ma łe dziec ko. Tak sta ra łam się or ga ni zo wać ży cie,
aby te go ar gu men tu nie użyć. Te raz, kie dy sły szę mo ich ko -
le gów, któ rzy bez skrę po wa nia uspra wie dli wia ją się dziec -
kiem, my ślę, że to był błąd! 

Żeby kobiety chciały być kobietami
Kobiety powinny być kobietami nawet wtedy, gdy przyjdzie im piastować wysokie stanowiska w nauce.

Bo to, że różnimy się od mężczyzn, jesteśmy bardziej emocjonalne i empatyczne, 
nie sprawia, że swoje obowiązki wykonujemy gorzej. Kobiety są inne i tę odmienność powinny traktować

jako atut. Czy na czele UAM stanie w przyszłości kobieta jako rektor? Wydaje się, że nigdy wcześniej 
to pytanie nie było bardziej aktualne niż teraz, gdy w gronie prorektorów mamy aż dwie panie.

Nie można być mamą „tylko trochę”, 
tak jak nie można „wyłączyć” po przyjściu do domu
wszystkich tych spraw, które absorbowały w pracy”
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Zmia ny te są za zwy czaj wy wo ła ne zmie nia ją cą się rze -
czy wi sto ścią spo łecz no -kul tu ro wo -po li tycz ną. No -
we wy ra że nia i zwro ty mu szą jed nak być w zgo dzie

z pew ny mi we wnętrz ny mi za sa da mi, ja ki mi kie ru je się
każ dy ję zyk, rów nież ję zyk pol ski, oraz bar dziej ogól ny mi,
któ re ma ją za sto so wa nie do sze ro ko po ję tej ko mu ni ka cji,
na przy kład za sa da mi ni mal ne go wy sił ku czy też eko no -
micz no ści w uży ciu ję zy ka.

Wła śnie z po wo dów spo łecz nych i hi sto rycz nych w ję -
zy ku pol skim (i nie tyl ko) prze wa ża ją for my za wo dów i sta -
no wisk ro dza ju mę skie go. Jed nak obec nie mo że my
po wie dzieć, że ję zyk pol ski stoi przed nie la da za da niem,
aby do sto so wać się do ro sną cej ro li ko biet w ży ciu po li tycz -
nym, spo łecz nym ale też na uko wym. Brak bo wiem w ję zy -
ku pol skim form żeń skich dla ta kich funk cji jak pre mier,
mar sza łek, mi ni ster, pre zy dent, ge ne rał, do wód ca, ale też
rek tor czy dzie kan (choć jest kró lo wa!).

No we for my w ję zy ku nie są ni gdy obo jęt ne dla użyt kow ni -
ków i wy wo łu ją za go rza łe, a cza sem wręcz za cie kłe dys ku sje.
Jed ną z ta kich go rą co dys ku to wa nych zmian są wła śnie żeń -
skie na zwy za wo dów i sta no wisk, a więc so cjo loż ka, ję zy ko -
znaw czy ni, mi ni stra, dzie ka na. Nie kie dy na zwy te okre śla ne są
ja ko tzw. no wo mo wa, ale czy na pew no są no we w ję zy ku?

W la tach 90-tych po słan ka wzbu dza ła uśmiech i za kło -
po ta nie. Dzi siaj, w 2017 ro ku, po słan ka jest dość po wszech -
nie uży wa na. Ta ki uśmiech i za kło po ta nie wzbu dza dzi siaj
dok tor ka, a war to przy po mnieć, że to wła śnie nasz uni wer -
sy tet w ro ku 1922 przy znał Ma rii Skło dow skiej -Cu rie dok -
to rat ho no ro wy, a w do ku men cie Se na tu mo że my
prze czy tać: „udzie le nie stop nia dok tor ki w dzie dzi nie na uk
le kar skich ho no ris cau sa”. Mi ni stra z ko lei, zo sta ła wy pro -
mo wa na przez Iza be lę Ja ru gę -No wac ką, któ ra peł ni ła urząd
peł no moc ni ka (peł no moc nicz ki?) do spraw rów ne go sta -
tu su ko biet i męż czyzn (od 17.12. 2001 do 16.08. 2004).

W kon tek ście za cho dzą cej zmia ny ję zy ko wej, użyt kow ni cy
ję zy ka pol skie go za da ją so bie py ta nie, któ ra z form żeń skich
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Czy ko bie ta -rek tor to kło pot ję zy ko wy?
Jed nym z naj waż niej szych tzw. facts of li fe w ję zy ko znaw stwie jest to, że wszyst kie ję zy ki mó wio ne

zmie nia ją się z bie giem cza su, a więc pew ne for my za ni ka ją, pod czas gdy no we po ja wia ją się. 

jest lep sza, po praw na: dzie kan ka? dzie ka na? żar to bli wie dzie -
ka ni ca? a mo że po pro stu pa ni dzie kan? Z jed nej stro ny, ję -
zyk ja ko sys tem na rzu ca nam pew ne ogra ni cze nia, np. for my
żeń skie two rzo ne są w ję zy ku pol skim po przez do da nie koń -
có wek do form mę skich, stąd for my żeń skie są z re gu ły dłuż -
sze i czę sto trud niej sze do wy mó wie nia, np. ar chi tekt ka lub
ję zy ko znaw czy ni. Z dru giej stro ny, o przy ję ciu się form de cy -
du je ich uży cie, np. dzie kan ka ma już in ne zna cze nie (choć
moż na je zmie nić uży wa jąc w no wym zna cze niu), dzie ka ni -
ca to przy kład tzw. zgru bie nia, któ re jest na ce cho wa ne pe jo -
ra tyw nie. Pa ni dzie kan po zo sta je tak że na ce cho wa na,
po nie waż nie jest żeń skim od po wied ni kiem for my mę skiej
dzie kan oraz wy ma ga do dat ko we go okre śle nia pa ni. Jest za -
tem asy me trycz na w po rów na niu z for mą dzie kan. Po niż szy
przy kład po ka zu je tę asy me trię: kon fe ren cję otwo rzy pa ni
dzie kan Wy dzia łu An gli sty ki vs. kon fe ren cję otwo rzy dzie -
kan Wy dzia łu Che mii.

Po trze ba wi docz no ści ko biet w ję zy ku z jed nej stro ny wy -
ni ka z ich ro sną cej obec no ści w ży ciu spo łecz nym, po li tycz -
nym i na uko wym, a z dru giej ma prze ło że nie na ich szan se
w ży ciu za wo do wym. No we ro le ko biet wy ma ga ją na zwa -
nia. Do tych czas część żeń skich nazw od no si ła się do za wo -
dów o nie naj wyż szym pre sti żu spo łecz nym (pracz ka,
sprzą tacz ka, ale też se kre tar ka; prze cież nie pracz i sprzą tacz,
a se kre tarz to kto in ny…). Do brze ilu stru je to pro sty tut ka,
któ ra nie po sia da for my mę skiej (stąd mę skie pro sty tut ki).
Wi dzi my w tych przy kła dach, jak for ma wtór nie na rzu ca
sto su nek do oso by i przez to ją dys kry mi nu je. Wie le form
żeń skich ra czej przy ję ło się (ar tyst ka, au tor ka, bar man ka,
dzien ni kar ka, gim na stycz ka, hu ma nist ka, dok to rant ka, le kar -
ka, re cen zent ka, spi ker ka, stu dent ka, tłu macz ka, pro mo tor -
ka). In ne wciąż na to cze ka ją (człon ki ni, ję zy ko znaw czy ni,
mów czy ni (nb, tu mę ska for ma ma koń ców kę –a), do rad czy -
ni, che micz ka, � zycz ka, � lo loż ka, pro fe sor ka, tak sów kar ka).

Nie mo że my bać się żeń skiej koń ców ki, któ ra wy ra ża ję -
zy ko wą toż sa mość ko biet. Czy ko bie ty są „z że bra Ada ma”?
Czas za tem na rek tor kę, dzie kan kę, pro fe sor kę i żoł nier kę lub
rek to rę, dzie ka nę, pro fe so rę i mi ni strę: któ re z tych form są
bar dziej for tun ne zde cy du je uży cie! War to też za się gnąć opi -
nii Ra dy Ję zy ka Pol skie go.

Cho ciaż na wet w mo men cie pi sa nia te go ar ty ku łu au -
to ma tycz ny ko rek tor pod kre śla for mę rek tor ka ja ko co
naj mniej wąt pli wą, to po wta rzal ność form żeń -
skich – zwłasz cza w kon tek stach for mal nych – spo wo du -
je, że z cza sem ta for ma sta nie się po wszech na. Czyż
po słan ka nie brzmi dzi siaj dość po wszech nie? Ję zyk nie -
ustan nie się zmie nia, do sto so wu jąc się do no wych re aliów
spo łecz nych. Jed nak ję zyk to przede wszyst kim je go użyt -
kow ni cy (znów for ma mę ska obej mu je ko bie ty i męż -
czyzn…) i to one i oni swo imi wy bo ra mi zde cy du ją, któ ra
z form żeń skich przyj mie się na dłu żej. Że by do ko nać te -
go wy bo ru trze ba wpro wa dzać w ję zy ko we ży cie ko bie ty.
A więc uży waj my żeń skich koń có wek!

Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk i Jo an na Pa wel czyk, 
Wy dział An gli sty ki UAM
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W ostat nich dniach kwiet nia w re dak cji „Ży cia
Uni wer sy tec kie go” od by ła się dys ku sja na te -
mat: „Ja kie pro gi utrud nia ją ko bie cie ka rie rę?

Cze go ja ko ko bie cie bra ku je mi na UAM?”. W roz mo wie
udział wzię ły: prof. Ma ria Zió łek, prof. Vio let ta Pa tro niak,
dr hab. Da nu ta Ko niecz ka -Śli wiń ska, dr Ka ro li na Ap pelt,
Sa bi na Bra ze vic. Agniesz ka Książ kie wicz z Biu ra Pra so -
we go, oraz stu dent ki i spor t smen ki za ra zem: Lu iza Gąsz -
czyk (ko szy kar ka) i Ma ria Ve tu la ni (flo re cist ka).
Na spo tka nie za pro si li śmy pa nie w róż nym wie ku, na róż -
nym eta pie ka rie ry za wo do wej, pra cu ją ce w róż nych dzia -
łach. Wśród te ma tów, któ re zdo mi no wa ły dys ku sję, by ło
oczy wi ście ma cie rzyń stwo. Jest to, zda niem więk szo ści
pań, je den z za sad ni czych pro gów, któ ry mu szą po ko nać
ko bie ty, aby re ali zo wać się za wo do wo.

Przede wszyst kim ma cie rzyń stwo
Zda niem dr hab. Da nu ty Ko niecz ki -Śli wiń skiej, na le ży
uwraż li wić śro do wi sko uni wer sy tec kie na sy tu ację mło -
dych ma tek. Uświa do mić, że w tym trud nym dla sie bie
okre sie po trze bu ją do dat ko we go wspar cia i zro zu mie nia.
Zwy kle są to ko bie ty, któ re szyb ko wra ca ją do pra cy, od -
no szą suk ce sy w pra cy na uko wej, ale ma ją też ro dzi ny, ma -
łe dzie ci i trud no jest im po łą czyć obie te ro le. Do 3 ro ku
ży cia to mat ki po no szą za sad ni cze ob cią że nia zwią za ne

z wy cho wa niem dzie ci. Na ogół są to ko bie ty do brze zor -
ga ni zo wa ne, obo wiąz ko we, ale kie dy wra ca ją do do mu,
mu szą ode brać dziec ko ze żłob ka czy przed szko la, zor ga -
ni zo wać mu czas, a na pra cę i nad ra bia nie za le gło ści po -
zo sta ją wie czo ry i no ce. Pra ca na uko wa ma tę za le tę, że
czas, któ ry na nią mo gą po świę cić, jest nie nor mo wa ny, go -
rzej w przy pad ku za jęć dy dak tycz nych. I tu, zda niem dr
hab. Ko niecz ki –Śli wiń skiej, na le ży wpro wa dzić ta kie roz -
wią za nia, któ re fa wo ry zo wa ły by mło de mat ki w pro jek to -

wa niu siat ki go dzin dy dak tycz nych na wy dzia łach
i stwo rzyć ta kie wa run ki, aby nie krę po wa ły się mó wić
o swo ich ogra ni cze niach cza so wych. Sa ma rów nież mam
dzie ci, ale ni gdy nie tłu ma czy łam się, że nie mo gę przyjść,
bo mam ma łe dziec ko. Tak sta ra łam się or ga ni zo wać ży cie,
aby te go ar gu men tu nie użyć. Te raz, kie dy sły szę mo ich ko -
le gów, któ rzy bez skrę po wa nia uspra wie dli wia ją się dziec -
kiem, my ślę, że to był błąd! 

Żeby kobiety chciały być kobietami
Kobiety powinny być kobietami nawet wtedy, gdy przyjdzie im piastować wysokie stanowiska w nauce.

Bo to, że różnimy się od mężczyzn, jesteśmy bardziej emocjonalne i empatyczne, 
nie sprawia, że swoje obowiązki wykonujemy gorzej. Kobiety są inne i tę odmienność powinny traktować

jako atut. Czy na czele UAM stanie w przyszłości kobieta jako rektor? Wydaje się, że nigdy wcześniej 
to pytanie nie było bardziej aktualne niż teraz, gdy w gronie prorektorów mamy aż dwie panie.

Nie można być mamą „tylko trochę”, 
tak jak nie można „wyłączyć” po przyjściu do domu
wszystkich tych spraw, które absorbowały w pracy”
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wi sko za rzą dza ją ce. Wte dy mo że zda rzyć się tak, że te emo -
cje bę dą jej prze szka dzać w wy ko ny wa niu obo wiąz ków. To
oczy wi ście do ty czy sta no wisk de cy zyj nych, nad zo ru ją cych
pra cę więk szej gru py, np. rek to ra. 

No, ale prze cież ma my ko bie ty -pro rek tor ki
na UAM – mó wi ły po zo sta łe pa nie. Ja nie mó wię, że nie
mo gą – bro ni ła się prof. Zió łek – po pro stu wy da je mi się,
że czę sto ko bie ty nie de cy du ją się kan dy do wać, ma jąc
świa do mość swo jej emo cjo nal no ści. Zo bacz cie, ma my sze -
reg przy kła dów ko biet w ro li pro dzie ka nów, ale dzie ka nów
już mniej.

W cią gu ostat nich 100 lat dzia łal no ści na sze go uni wer sy -
te tu tyl ko 4 ko bie ty peł ni ły ro lę pro rek to ra. Czy są dzi cie pa -
nie, że nie by ło wię cej ta kich, któ re mo gły by tę ro lę
peł nić? – py ta ła prof. Pa tro niak – My ślę, że by ło ich znacz -
nie wię cej, ale nie zo sta ły za uwa żo ne przez śro do wi sko. Jej
zda niem tę sy tu ację mo gły by na pra wić pa ry te ty, któ re zak -
ty wi zo wał by pa nie, zmu si ły do wy sta wie nia swo ich kan -
dy da tur. Ten po mysł więk szość pań przy ję ła
z en tu zja zmem, choć, jak mó wi ły, z za sa dy są prze ciw ne
pa ry te tom ja ko roz wią za niom, któ re nie pro mu ją naj lep -
szych. 

Punk tem spor nym dys ku sji oka za ły się re la cje dam sko -
-mę skie, oczy wi ście na po lu czy sto na uko wym i uni wer -
sy tec kim. Prof. Ma ria Zió łek za sta na wia ła się, jak
za rzą dza ny był by uni wer sy tet przez ko bie ty, zwa żyw szy że
im trud niej jest iść na kom pro mis. In ne pa nie czę ścio wo
po dzie la ły jej zda nie i twier dzi ły, że to je den z po wo dów,
dla któ rych nie de cy du ją się kan dy do wać na naj wyż sze sta -
no wi ska, bo, jak mó wi ły, nie chcą uże rać się z męż czy zna -
mi. Z dru giej stro ny część z dys ku tan tek za uwa ży ła, że
z męż czy zną prze ło żo nym do brze im się ukła da współ pra -
ca, bo w ta kich re la cjach nie wy stę pu je ry wa li za cja czy sto
ko bie ca, zwią za na z ubio rem czy wie kiem. Męż czyź ni nie
bio rą udzia łu w „kon kur sach pięk no ści”, oczy wi ście nie
wy klu cza to ry wa li za cji na uko wej, bo na tym po lu po tra -
fią być wy jąt ko wo am bit ni. 

Po stu la ty
Dru gą część spo tka nia wy peł ni ły po stu la ty roz wią zań,
po zwa la ją cych ko bie tom jesz cze le piej re ali zo wać się za -
wo do wo na UAM. Bo choć uni wer sy tet zo stał uzna ny
za przy ja zny ro dzi nie, jed nak jest jesz cze spo ro do po pra -
wie nia. Pa nie za do wo lo ne są z do płat na przed szko la,
żłob ki i nia nie. Jest to po moc re al nie od czu wa na w do -
mo wym bu dże cie. Jed nak pro ble my mo gą stwa rzać ob -
cią że nia dy dak tycz ne, bo choć ro dzi ciel stwo do ty czy
za rów no męż czy zny, jak i ko bie ty, to wła śnie my – ko bie -
ty – naj czę ściej opie ku je my się dzieć mi, zwłasz cza ty mi
naj mniej szy mi. I wów czas przy da ły by się roz wią za nia re -
gu lu ją ce za sa dy pla no wa nia siat ki go dzin czy ob ni ża nia
pen sum dy dak tycz ne go (w myśl za sa dy, że sko ro moż -
na je uzy skać ze wzglę du na pro wa dze nie pro jek tu na -
uko we go, to dla cze go ta kim po wo dem nie mo gło by być
po sia da nie ma łych dzie ci?). W imie niu ma tek pra cu ją -
cych w ad mi ni stra cji Agniesz ka Książ kie wicz po stu lo wa -
ła bar dziej ela stycz ne go dzi ny pra cy. Do tych po stu la tów
do rzu cić moż na jesz cze moż li wość pra cy w do mu w mo -
men cie, gdy obo wiąz ki za wo do we na to po zwa la ją. Pa nie
od nio sły się też en tu zja stycz nie do po my słu stwo rze nia
po koi dla ro dzi ców z dzieć mi oraz przed szko li, gdzie
moż na by od dać dziec ko pod opie kę na kil ka go dzin. 

Mag da le na Zió łek

męż czyzn. Dla cze go? Praw do po dob nie ko bie ty mniej in te -
re su ją się spor tem, a mo że, pa trząc na obie ład ne mło de ko -
bie ty, gra ją tu jesz cze ja kieś in ne emo cje…

O Sa bi nie Bra ze vic sły sze li śmy nie daw no, to te go rocz -
na naj po pu lar niej sza za gra nicz na dok to rant ka stu diu ją ca
na UAM. Sa bi na jest fi zycz ką, do Po zna nia przy je cha ła
z Wil na. Jak mó wi, na Li twie ta dzie dzi na na uki zdo mi no -
wa na jest przez męż czyzn. Ko bie ty sta no wią na tam tej -
szym wy dzia le mo że 5% ogó łu i w związ ku z tym
trak to wa ne są po dżen tel meń sku. Jak za uwa ży ła Sa bi na,
na po znań skim Wy dzia le Fi zy ki pro por cje są zu peł ni in -
ne. To za słu ga ta kich kie run ków jak opty ka oku la ro wa czy
fi zy ka me dycz na, gdzie chęt niej stu diu ją ko bie ty. Co cie -
ka we, po dżen tel meń sku trak to wa ni są tam stu den ci. Bo
ko bie ta w gru pie męż czyzn mo że też li czyć na szcze gól ne
trak to wa nie wła śnie z ra cji te go, że jest ko bie tą. Prze ko na -
ła się o tym prof. Vio let ta Pa tro niak, któ ra zo sta ła wy bra -
na do re ali za cji pro jek tu re ali zo wa ne go ze środ ków UE,
mi mo że jej ko le ga miał po dob ny do ro bek na uko wy. Sza -
lę zwy cię stwa prze chy lił fakt, że jest ko bie tą!

Ko bie ta rek to rem? 
Czy do ty ka my tu pro ble mu wzor ca na ukow ca, w któ rym
pre fe ro wa ne są pew ne ce chy ty po we dla męż czyzn, na to -
miast ce chy cha rak te ry stycz ne dla ko biet, zwią za ne np.
z więk szą emo cjo nal no ścią, za in te re so wa niem in ną pro -
ble ma ty ką, trak to wa ne są ja ko mniej war to ścio we, nie wła -
ści we? – za sta na wia ła się prof. Ko niecz ka -Śli wiń ska.
Pro blem, ja ki tu do strze gam – mó wi ła – to aby ko bie ty
chcia ły być ko bie ta mi we wszyst kich dzie dzi nach swo je go
ży cia, rów nież w pra cy za wo do wej. Że by da ły so bie pra wo
do te go, że bę dąc ko bie tą -na ukow cem, ma ją pew ne ogra ni -
cze nia, ale też pew ne wa lo ry. To nie po wo du je, że są lep sze
czy gor sze – ale że są in ne. Ob ser wu ję cza sem na kon fe ren -
cjach czy przy in nych wy stą pie niach ko bie ty, kto re tak moc -
no chcą być ta kie jak męż czyź ni, że za cho wu ją się jak by
chcia ły ogra ni czyć swo ją ko bie cość. 

Ko bie ta jest emo cjo nal na z na tu ry – za uwa ży ła prof. Zió -
łek – Pro blem jest wów czas, je śli zde cy du je się za jąć sta no -
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Męż czyź ni ten pro blem wi dzą ina czej – dodała prof. Vio -
let ta Pa tro niak – dla nich to jest ob jaw złej or ga ni za cji cza -
su, nie umie jęt ne go roz ło że nia obo wiąz ków w ro dzi nie.
W mo im za kła dzie plan za jęć or ga ni zu je my tak, aby mój
ko le ga – mło dy oj ciec, mógł je den dzień w ty go dniu po świę -
cić swo je mu ma łe mu dziec ku. Ten je den dzień jest dla nie -
go świę to ścią. 

I tu, zda niem prof. Ma rii Zió łek, za sad ni czą ro lę po wi -
nien ode grać prze ło żo ny, szef gru py ba daw czej. Roz po czy -
na jąc pra cę na uni wer sy te cie mia łam wie le szczę ścia.
Wspie ra li mnie za rów no mąż, któ ry prze jął część obo wiąz -
ków zwią za nych z wy cho wa niem dzie ci, ale rów nież szef.
W dru giej cią ży, któ rą spę dzi łam w do mu, to on przy wo ził
mi pra ce ma gi ster skie do spraw dze nia, pu bli ka cje – tak
abym nie tra ci ła kon tak tu z na uką – mó wi ła. Pro blem, z ja -
kim sty ka ją się świe żo upie czo ne ma my pra cu ją ce na wy -
dzia łach przy rod ni czych, to do stęp do la bo ra to riów
i pro wa dze nie eks pe ry men tów. Ko bie ta po przej ściu
na urlop ma cie rzyń ski nie mo że prze kro czyć pro gu la bo -
ra to rium, tak o tym mó wią prze pi sy. In ny mi sło wy, od ci -
na się ją od isto ty jej pra cy. Oczy wi ście mło de mat ki mo gą
do pra cy wró cić szyb ciej, ale wów czas nie mo gą li czyć
na ta ry fę ulgo wą. A jest to bar dzo waż ne, zwłasz cza je śli
pod uwa gę weź mie się czas, któ ry przy słu gu je na przy go -
to wa nie pra cy dok tor skiej czy ha bi li ta cyj nej. W przy pad -
ku urlo pu ma cie rzyń skie go ten czas jest do li cza ny. I tu taj,
mo im zda niem – mó wi ła prof. Zió łek – wszyst ko za le ży
od sze fa: czy do pu ści ta ką dok to rant kę czy ad iunk ta do prac
ze spo ło wych, włą czy w przy go to wy wa nie pu bli ka cji czy nie.
On po wi nien ta kiej mło dej mat ce zna leźć miej sce po za la -
bo ra to rium, w ze spo le, gdzie bę dzie mo gła się re ali zo wać. 

Pa nie za su ge ro wa ły, że ko niecz ne by ło by włą cze nie władz
uni wer sy te tu w przy go to wa nie ta kich roz wią zań sys te mo -
wych, któ re po rząd ko wa ły by te re la cje, tak aby po moc mło -
dej mat ce za le ża ła nie tyl ko od do brej wo li prze ło żo ne go.
Ich zda niem, ko niecz ne by ły by też szko le nia, któ re po ma -

ga ły by w za rzą dza niu ze spo łem ba daw czym, da wa ły kon -
kret ne kom pe ten cje, po zwa la ją ce w przy szło ści ła go dzić
kon flik ty i nie po ro zu mie nia w gru pie. Nas – mam na my -
śli na ukow ców – nie uczą te go na stu diach dok tor skich; to
skąd ma my to wie dzieć? – mó wi ła prof. Zió łek. 

Nie co od mien nie kwe stie łą cze nia pa cy za wo do wej
i obo wiąz ków zwią za nych z po sia da niem ma łych dzie ci
przed sta wia ją się w gru pie pra cow ni ków ad mi ni stra cji. Jak
za uwa ży ła Agniesz ka Książ kie wicz, pro ble mem tu taj by -
wa ją zbyt sztyw no wy zna czo ne go dzi ny pra cy. Z jed nej
stro ny jest to po zy tyw ne, po nie waż po zwa la ła twiej zor ga -
ni zo wać dzień, za pla no wać ode bra nie dziec ka z przed -
szko la itd., z dru giej jed nak, zwłasz cza kie dy wy cho wu je
się ma łe dziec ko, przy da ły by się bar dziej ela stycz ne roz -
wią za nia, uwzględ nia ją ce moż li wość póź niej sze go przyj -
ścia do pra cy czy wcze śniej sze go jej za koń cze nia, a – je śli
jest to moż li we – rów nież pra cy w do mu. Oczy wi ście ta -
kie sy tu acje, że mat ka mu si wyjść wcze śniej z pra cy, zda -
rza ją się, ale wów czas wszyst ko za le ży od do brej wo li sze fa
i współ pra cow ni ków, któ rzy go dzą się na prze ję cie czę ści
obo wiąz ków. Ja oczy wi ście rów nież mo gę w pra cy zo stać

dłu żej, ale mu szę o tym wie dzieć dzień wcze śniej, aby usta -
lić, kto mo że mnie za stą pić przy dziec ku. Aku rat w na szym
ze spo le wszy scy to do sko na le ro zu mie ją i nie ma z tym żad -
ne go pro ble mu – tłu ma czy ła Książ kie wicz.

Nie któ rzy mó wią, że ko bie ty ma ja ła twiej, bo le piej so bie
ra dzą z ko or dy na cją i wie lo ścią za dań – mó wi ła dr Ka ro li -
na Ap pelt – Jed nak ja rów nież, jak my ślę o pro gach, któ re
mu sia łam po ko nać, a mam 4 dzie ci, to te go wła śnie do -
świad czam. Pro blem, jej zda niem, po le ga na tym, że każ -
da z tych ról, a więc i ma cie rzyń stwo i pra ca na uko wa,
wy ma ga mak sy mal ne go za an ga żo wa nia. Nie moż na być
ma mą „tyl ko tro chę”, tak jak nie moż na „wy łą czyć”

po przyj ściu do do mu wszyst kich tych spraw, któ re ab sor -
bo wa ły w pra cy. Jed nak, pa trząc na ten okres ro dzi ciel stwa
z dy stan su, uni wer sy tet z ca łą swo ją spe cy fi ką stwa rza ra -
czej wię cej moż li wo ści niż ogra ni czeń, zwłasz cza je śli cho -
dzi o ela stycz ność, moż li wość do pa so wa nia pla nu,
po go dze nia obu tych ról – mó wi ła.

Bo je ste śmy in ne
Ma ria Ve tu la ni i Lu iza Gąsz czyk ma cie rzyń stwo ma ją jesz -
cze przed so bą, jed nak, ja ko spor t smen ki, na co dzień spo -
ty ka ją się z nie zro zu mie niem dla obo wiąz ków wy ni ka ją cych
z ich pa sji spor to wych. Dla nich pro ble mem są zwol nie nia
z za jęć i eg za mi nów na czas za wo dów. Zda rza się, że wy kła -
dow cy nie chcą uwzględ nić ich na pię te go gra fi ku za jęć, prze -
ło żyć eg za mi nu, czy przy jąć na za ję cia w in nej gru pie. Aby
osią gnąć suk ces, trze ba tre no wać, uczest ni czyć w tur nie jach,
a sport upra wia się nie tyl ko dla przy jem no ści, ale rów nież dla
wy ni ków – mó wi ła Ma ria Ve tu la ni – Je śli przy cho dzi suk ces,
dum ni są wszy scy, ale kie dy przy cho dzi my po po moc, ze zro -
zu mie niem jest du żo go rzej. Co cie ka we, trud niej, ich zda -
niem, zna leźć wspar cie u ko biet –wy kła dow ców niż

” Będąc kobietą-naukowcem, ma się pewne ograniczenia, ale też pewne walory. 
To nie powoduje, że kobiety są lepsze czy gorsze – ale że są inne
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wi sko za rzą dza ją ce. Wte dy mo że zda rzyć się tak, że te emo -
cje bę dą jej prze szka dzać w wy ko ny wa niu obo wiąz ków. To
oczy wi ście do ty czy sta no wisk de cy zyj nych, nad zo ru ją cych
pra cę więk szej gru py, np. rek to ra. 

No, ale prze cież ma my ko bie ty -pro rek tor ki
na UAM – mó wi ły po zo sta łe pa nie. Ja nie mó wię, że nie
mo gą – bro ni ła się prof. Zió łek – po pro stu wy da je mi się,
że czę sto ko bie ty nie de cy du ją się kan dy do wać, ma jąc
świa do mość swo jej emo cjo nal no ści. Zo bacz cie, ma my sze -
reg przy kła dów ko biet w ro li pro dzie ka nów, ale dzie ka nów
już mniej.

W cią gu ostat nich 100 lat dzia łal no ści na sze go uni wer sy -
te tu tyl ko 4 ko bie ty peł ni ły ro lę pro rek to ra. Czy są dzi cie pa -
nie, że nie by ło wię cej ta kich, któ re mo gły by tę ro lę
peł nić? – py ta ła prof. Pa tro niak – My ślę, że by ło ich znacz -
nie wię cej, ale nie zo sta ły za uwa żo ne przez śro do wi sko. Jej
zda niem tę sy tu ację mo gły by na pra wić pa ry te ty, któ re zak -
ty wi zo wał by pa nie, zmu si ły do wy sta wie nia swo ich kan -
dy da tur. Ten po mysł więk szość pań przy ję ła
z en tu zja zmem, choć, jak mó wi ły, z za sa dy są prze ciw ne
pa ry te tom ja ko roz wią za niom, któ re nie pro mu ją naj lep -
szych. 

Punk tem spor nym dys ku sji oka za ły się re la cje dam sko -
-mę skie, oczy wi ście na po lu czy sto na uko wym i uni wer -
sy tec kim. Prof. Ma ria Zió łek za sta na wia ła się, jak
za rzą dza ny był by uni wer sy tet przez ko bie ty, zwa żyw szy że
im trud niej jest iść na kom pro mis. In ne pa nie czę ścio wo
po dzie la ły jej zda nie i twier dzi ły, że to je den z po wo dów,
dla któ rych nie de cy du ją się kan dy do wać na naj wyż sze sta -
no wi ska, bo, jak mó wi ły, nie chcą uże rać się z męż czy zna -
mi. Z dru giej stro ny część z dys ku tan tek za uwa ży ła, że
z męż czy zną prze ło żo nym do brze im się ukła da współ pra -
ca, bo w ta kich re la cjach nie wy stę pu je ry wa li za cja czy sto
ko bie ca, zwią za na z ubio rem czy wie kiem. Męż czyź ni nie
bio rą udzia łu w „kon kur sach pięk no ści”, oczy wi ście nie
wy klu cza to ry wa li za cji na uko wej, bo na tym po lu po tra -
fią być wy jąt ko wo am bit ni. 

Po stu la ty
Dru gą część spo tka nia wy peł ni ły po stu la ty roz wią zań,
po zwa la ją cych ko bie tom jesz cze le piej re ali zo wać się za -
wo do wo na UAM. Bo choć uni wer sy tet zo stał uzna ny
za przy ja zny ro dzi nie, jed nak jest jesz cze spo ro do po pra -
wie nia. Pa nie za do wo lo ne są z do płat na przed szko la,
żłob ki i nia nie. Jest to po moc re al nie od czu wa na w do -
mo wym bu dże cie. Jed nak pro ble my mo gą stwa rzać ob -
cią że nia dy dak tycz ne, bo choć ro dzi ciel stwo do ty czy
za rów no męż czy zny, jak i ko bie ty, to wła śnie my – ko bie -
ty – naj czę ściej opie ku je my się dzieć mi, zwłasz cza ty mi
naj mniej szy mi. I wów czas przy da ły by się roz wią za nia re -
gu lu ją ce za sa dy pla no wa nia siat ki go dzin czy ob ni ża nia
pen sum dy dak tycz ne go (w myśl za sa dy, że sko ro moż -
na je uzy skać ze wzglę du na pro wa dze nie pro jek tu na -
uko we go, to dla cze go ta kim po wo dem nie mo gło by być
po sia da nie ma łych dzie ci?). W imie niu ma tek pra cu ją -
cych w ad mi ni stra cji Agniesz ka Książ kie wicz po stu lo wa -
ła bar dziej ela stycz ne go dzi ny pra cy. Do tych po stu la tów
do rzu cić moż na jesz cze moż li wość pra cy w do mu w mo -
men cie, gdy obo wiąz ki za wo do we na to po zwa la ją. Pa nie
od nio sły się też en tu zja stycz nie do po my słu stwo rze nia
po koi dla ro dzi ców z dzieć mi oraz przed szko li, gdzie
moż na by od dać dziec ko pod opie kę na kil ka go dzin. 

Mag da le na Zió łek

męż czyzn. Dla cze go? Praw do po dob nie ko bie ty mniej in te -
re su ją się spor tem, a mo że, pa trząc na obie ład ne mło de ko -
bie ty, gra ją tu jesz cze ja kieś in ne emo cje…

O Sa bi nie Bra ze vic sły sze li śmy nie daw no, to te go rocz -
na naj po pu lar niej sza za gra nicz na dok to rant ka stu diu ją ca
na UAM. Sa bi na jest fi zycz ką, do Po zna nia przy je cha ła
z Wil na. Jak mó wi, na Li twie ta dzie dzi na na uki zdo mi no -
wa na jest przez męż czyzn. Ko bie ty sta no wią na tam tej -
szym wy dzia le mo że 5% ogó łu i w związ ku z tym
trak to wa ne są po dżen tel meń sku. Jak za uwa ży ła Sa bi na,
na po znań skim Wy dzia le Fi zy ki pro por cje są zu peł ni in -
ne. To za słu ga ta kich kie run ków jak opty ka oku la ro wa czy
fi zy ka me dycz na, gdzie chęt niej stu diu ją ko bie ty. Co cie -
ka we, po dżen tel meń sku trak to wa ni są tam stu den ci. Bo
ko bie ta w gru pie męż czyzn mo że też li czyć na szcze gól ne
trak to wa nie wła śnie z ra cji te go, że jest ko bie tą. Prze ko na -
ła się o tym prof. Vio let ta Pa tro niak, któ ra zo sta ła wy bra -
na do re ali za cji pro jek tu re ali zo wa ne go ze środ ków UE,
mi mo że jej ko le ga miał po dob ny do ro bek na uko wy. Sza -
lę zwy cię stwa prze chy lił fakt, że jest ko bie tą!

Ko bie ta rek to rem? 
Czy do ty ka my tu pro ble mu wzor ca na ukow ca, w któ rym
pre fe ro wa ne są pew ne ce chy ty po we dla męż czyzn, na to -
miast ce chy cha rak te ry stycz ne dla ko biet, zwią za ne np.
z więk szą emo cjo nal no ścią, za in te re so wa niem in ną pro -
ble ma ty ką, trak to wa ne są ja ko mniej war to ścio we, nie wła -
ści we? – za sta na wia ła się prof. Ko niecz ka -Śli wiń ska.
Pro blem, ja ki tu do strze gam – mó wi ła – to aby ko bie ty
chcia ły być ko bie ta mi we wszyst kich dzie dzi nach swo je go
ży cia, rów nież w pra cy za wo do wej. Że by da ły so bie pra wo
do te go, że bę dąc ko bie tą -na ukow cem, ma ją pew ne ogra ni -
cze nia, ale też pew ne wa lo ry. To nie po wo du je, że są lep sze
czy gor sze – ale że są in ne. Ob ser wu ję cza sem na kon fe ren -
cjach czy przy in nych wy stą pie niach ko bie ty, kto re tak moc -
no chcą być ta kie jak męż czyź ni, że za cho wu ją się jak by
chcia ły ogra ni czyć swo ją ko bie cość. 

Ko bie ta jest emo cjo nal na z na tu ry – za uwa ży ła prof. Zió -
łek – Pro blem jest wów czas, je śli zde cy du je się za jąć sta no -



N A S Z  U N I W E R S Y T E T  O P O W I E D Z  S W O J Ą  H I S TO R I Ę  

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 7

dr Mag da le na Gra jek, Wy dział Fi zy ki UAM
Pierw sze dziec ko uro dzi łam

dość wcze śnie, bo już na stu -
diach dok to ranc kich. Wte dy
my śla łam, że ła twiej bę dzie mi
po go dzić opie kę nad ma łym
dziec kiem z pi sa niem pra cy
dok tor skiej niż z pra cą na eta -
cie. To się nie ste ty nie spraw dzi -
ło. Dzi siaj mo gę po wie dzieć, że
w tym okre sie na uczy łam się,
jak waż ne jest wspar cie ze stro -
ny kie row ni ka za kła du czy gru -
py ba daw czej. Swój dok to rat

wspo mi nam źle, by ło mi na praw dę cięż ko. Na dru gą cią żę
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Mama
z uniwersytetu
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dr An na Woj ta szek -Gur dak, 
ad iunkt na Wy dzia le Che mii UAM

Mam ma łe do świad cze nie,
bo za trud nio na je stem od 4 lat
i mam tyl ko jed no dziec ko.
Gdy by stwo rzyć wzór na sku -
tecz ność pra cy mło dej ma my,
to na pew no mu sia ły by zna -
leźć się w nim ta kie czyn ni ki
jak: wy ro zu mia ły szef, chęt ny
do po mo cy ze spół oraz za ple -
cze w po sta ci mę ża i bab ci. Ja
na szczę ście ta kie wspar cie ze
stro ny sze fa i ze spo łu mam!
Ma cie rzyń stwo zmie nia pro -

por cje, prze or ga ni zu je ca łe ży cie ko bie ty. Wcze śniej by -
łam sku pio na na pra cy, na wy ni kach i z te go czer pa łam
sa tys fak cję. Te raz ra dość i speł nie nie da je mi rów nież wy -
cho wy wa nie dziec ka. Cho ciaż cza sem bar dzo trud no wy -
łą czyć w so bie tę ma mę, któ ra jesz cze dłu go po przyj ściu
do pra cy za sta na wia się, jak so bie ra dzi jej dziec ko w żłob -
ku czy przed szko lu. Mój mąż na zy wa to „ma mo wa to ścią”.
Du żym plu sem pra cy na uko wej jest nie nor mo wa ny czas
pra cy. W na ukach przy rod ni czych waż na jest też pra ca ze -
spo ło wa. Mu si my na so bie po le gać. Na wet je śli cho ru je
dziec ko i cze kam na mę ża, któ ry ma mnie zmie nić w do -
mu, mo gę li czyć na ko le żan kę z ze spo łu, któ ra „wsta wi mi”
eks pe ry ment al bo go za koń czy. Na to miast w przy pad ku
dy dak ty ki „czyn nik dzie cię cy” jest de ter mi nu ją cy. Je ste -
śmy ma łym ze spo łem, ale przy usta la niu za jęć za wsze
uwzględ nia my na sze obo wiąz ki zwią za ne z opie ką
nad dzieć mi. Do brze by ło by mieć na kam pu sie mo ra skim
żło bek i przed szko le. Ja w tej chwi li mam ta ki za przy jaź -
nio ny na Osie dlu War szaw skim, ale do jazd do nie go bar -
dzo kom pli ku je mi dzień pra cy. 

dr Mag da le na Bed na rek, 
In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej UAM 

Kie dy za czy na łam pra cę
na uni wer sy te cie, to wy da wa ło
mi się, że jest to ten ro dzaj pra -
cy, któ ry po zwa la z po wo dze -
niem łą czyć obie te ro le: mat ki
i na ukow ca. Go dzi ny, w któ -
rych pro wa dzę za ję cia dy dak -
tycz ne – my śla łam – są
nie licz ne, a na uko wo mo gę
pra co wać w do mu, przy dziec -
ku. Kie dy na świat przy szedł
mój syn, bar dzo szyb ko zo rien -
to wa łam się, że wca le nie jest to

ta kie pro ste. Wte dy tłu ma czy łam to so bie tym, że je stem
nie zor ga ni zo wa na i zwy czaj nie so bie nie ra dzę. Ale kie dy
za czę łam roz ma wiać z ko le żan ka mi, któ re ma ją dłuż sze do -
świad cze nie ma cie rzyń skie, prze ko na łam się, że wszyst kie
one prze szły tę sa mą dro gę. Te raz, kie dy pla no wa łam dru -
gie dziec ko, wie dzia łam już, na co się de cy du ję. Oka zu je się,
że wpraw dzie tych go dzin dy dak tycz nych nie ma zbyt wie -
le, ale są za to w środ ku dnia, a prze cież nie mo gę przyjść
z nie mow lę ciem na za ję cia, na wet je śli bę dzie to tyl ko 1,5
go dzin ćwi czeń. Oczy wi ście ro dzi na jest wiel ką po mo cą,
bez niej mu siał bym zdać się na ja kieś in ne for my in sty tu -
cjo nal nej po mo cy, ty pu żło bek al bo opie kun ka. Te raz je -

stem też tro chę bar dziej świa do ma te go, że dzie ci cho ru ją
i na wet je śli za pew ni się im opie kę, po ja wia się uczu cie nie -
pew no ści, czy aby jest ona na le ży ta. Dla te go po dru giej cią -
ży zde cy do wa łam się na rocz ny urlop ma cie rzyń ski. Nie
chcę po now nie prze ży wać kosz ma ru zwią za ne go z tym, że
nie mam gdzie zo sta wić dziec ka np. na czas za jęć dy dak -
tycz nych. Bę dąc na urlo pie ma cie rzyń skim nie mu szę prze -
ry wać pra cy na uko wej. Zaj mu ję się współ cze sną pol ską
pro zą, książ ki mo gę czy tać kar miąc czy usy pia jąc dziec ko.
Mo gę też z po wo dze niem pu bli ko wać, cho ciaż na kon fe -
ren cję na uko wą już ra czej nie po ja dę. Go rzej mo ja sy tu acja
wy glą da, je śli pod uwa gę weź mie się przy go to wa nie pra cy
ha bi li ta cyj nej. Urlop ma cie rzyń ski po zwa la mi pra co wać
nad nią do dat ko we 1,5 ro ku. Wo bec zmian, któ re prze ta -
cza ją się obec nie przez uni wer sy tet, od czu wam pe wien nie -
po kój, ja kie bę dą kon se kwen cje te go opóź nie nia. Ja ka
bę dzie wów czas mo ja sy tu acja za wo do wa, je śli więk szość
mo ich ró wie śni ków (w sen sie za wo do wym) ha bi li ta cje uzy -
ska wcze śniej. Za ło że nie ro dzi ny jest po tęż nym pro giem

w ży ciu za wo do wym ko bie ty. Męż czyź ni, któ rzy nie ma ją
dzie ci, mo gą ko rzy stać ze sty pen diów, kon fe ren cji, a to
z pew no ścią bę dzie prze kła da ło się na przy szłe suk ce sy na -
uko we. Moż na więc za py tać, po co nam, ko bie tom – na -
ukow com – ma cie rzyń stwo? Kie dy za czy na łam pra cę
na uczel ni to mia łam wra że nie, że etat ad iunk ta czy pro fe -
so ra jest speł nie niem wszyst kich mo ich am bi cji i ma rzeń.
A te raz, kie dy za ło ży łam ro dzi nę i uro dzi łam dzie ci, zda -
łam so bie spra wę, że pra ca na uczel ni jest wspa nia ła, ale nic
nas tak nie zmie nia, jak in ni lu dzie, w tym dzie ci naj bar -
dziej. Ma cie rzyń stwo zmie ni ło mnie też ja ko wy kła dow cę.
Wcze śniej by łam wo bec stu den tów wy ma ga ją ca i bez kom -
pro mi so wa. Te raz zła god nia łam, ro zu miem, że mo gą mieć
swo je pro ble my, a po za tym też są czy imiś dzieć mi. Wy -
dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej jest bar dzo sfe mi ni zo -
wa ną jed nost ką. Pra cu je tu taj al bo uczy się wie le ko biet
w wie ku re pro duk cyj nym. Dla te go uwa żam, że po win no
się o nas za dbać. Wie lo krot nie wi dzia łam stu dent ki, któ re
w bu dyn ku Col le gium Ma ius na twar dych ław kach, w ko -
ry ta rzu kar mi ły dzie ci. Za sta na wiam się, dla cze go uczel -
nia nie jest w sta nie za pew nić im te go drob ne go kom for tu,
ja kim był by po kój, w któ rym mo gły by się na chwi lę schro -
nić z dziec kiem. Uni wer sy tet wspo ma ga ro dzi ny i ta po -
moc jest od czu wal na w do mo wym bu dże cie, cho ciaż by
dzię ki do pła tom na przed szko la, żłob ki. Jed nak przy da ły -
by się też ta kie roz wią za nia, któ re uwzględ nił by po moc
mat kom, któ re nie ko rzy sta ją z po mo cy in sty tu cjo nal nej.
Miej sca, gdzie mo gły by zo sta wić bez piecz nie dziec ko
na kil ka go dzin, w za leż no ści od po trzeb. Mam wra że nie,
że w kwe stii opie ki nad dzieć mi, my, ko bie ty, mu si my
w wie lu przy pad kach po le gać na do brej wo li osób wo kół
nas. I ta do bra wo la jest. Jed nak mam ta kie po czu cie, że to
nie po win no tak wy glą dać.

Zebrała Magda Ziółek

Teraz, kiedy założyłam rodzinę i urodziłam
dzieci, zdałam sobie sprawę, że praca

na uczelni jest wspaniała, ale nic nas tak
nie zmienia, jak inni ludzie, w tym dzieci

najbardziej
”
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W bio gra fii Ma rii Skło dow skiej –Cu rie okre śle nie
„pierw sza” po ja wia się wie lo krot nie, jest jej zna -
kiem roz po znaw czym. By ła pierw szą ko bie tą, któ -

ra otrzy ma ła Na gro dę No bla, i je dy ną, jak do tąd, któ ra
się gnę ła po nią dwu krot nie. Ja ko pierw sza pro wa dzi ła wy kła -
dy na Sor bo nie. Ale też ja ko jed na z pierw szych uzy ska ła pra -
wo jaz dy, choć z bio gra fii wie my, że znacz nie chęt niej
w po dróż wy bie ra ła się ro we rem. Kie dy w 1922 r. Se nat no wo
po wsta łe go Uni wer sy te tu Po znań skie go przy znał jej dok to rat
ho no ris cau sa, by ła nie tyl ko pierw szą ko bie tą, ale rów nież
pierw szym na ukow cem, któ ry do stą pił te go za szczy tu. 

Jest li sto pad 1891 ro ku. Ma ria wy bie ra się do Pa ry ża, chce
stu dio wać na Sor bo nie. Osiem lat wcze śniej skoń czy ła ze zło -
tym me da lem ro syj skie gim na zjum. Chce uczyć się da lej, ale
uni wer sy tet w War sza wie jest za mknię ty dla ko biet. Zmu szo -
na jest za tem wy brać jed ną z za gra nicz nych uczel ni. Dzię ki
po mo cy sio stry Bro ni uda je jej się wy je chać do Pa ry ża.
Na Sor bo nie za pi su je się na Wy dział Na uk Ści słych. W gru -
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wo two ro wych. Dzię ki od kry ciu ra du po dob no już w 1905
uda ło się po raz pierw szy wy le czyć ra ka szyj ki ma ci cy. 
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Magda Ziółek

Korzystałam z: Sławomir Zagórski „Powiedz im o mnie jak najmniej” , Wysokie Obcasy,
dodatek do GW nr 300, wydanie z dnia 24.12.1999, str. 6

Za wsze pierw sza
Kiedy w połowie 1898 roku członkowie Akademii Francuskiej przyznali jej – jako pierwszej

kobiecie – nagrodę Gegnera za prowadzenie badań naukowych, zakłopotani nie poinformowali jej
o tym fakcie osobiście, lecz gratulacje przekazali na ręce męża. 

Senat nowo powstałego Uniwersytetu Poznańskiego
przyznał jej doktorat honoris causa, była nie tylko

pierwszą kobietą, ale również pierwszym naukowcem,
który dostąpił tego zaszczytu”
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Ży cie jed nak zwe ry fi ko wa ło ten po gląd i za nim prof.
Rab ska zo sta ła uzna na za Pierw sza Da mę w gro nie
pol skich ad mi ni stra ty wi stów, ofi cjal nie przy zna ła, że

roz po czy na jąc na uko wą pra cę na uni wer sy te cie w ogó le nie
my śla ła o dzia łal no ści na uko wej. Co wię cej – mó wi ła – nie
lu bi łam pi sać, nie lu bi łam uczyć. Do pie ro szcze gól na at mos -
fe ra w Ka te drze Pra wa Ad mi ni stra cyj ne go, se mi na rium na -
uko we pod kie run kiem pro fe so ra Ma ria na Zim mer man na,
to czą ce się tam dys ku sje, bu dzi ły za in te re so wa nia i bu do wa -
ły fun da men ty pra cy na uko wej. Da ne mi by ło uczyć się pra -
wa u wiel kich au to ry te tów. Li sta ich h na zwisk by ła by
nie zmier nie dłu ga. Two rzy ły one po wszech nie zna ną po -
znań ską szko łę praw ni czą. Prze ka zy wa li nie prze mi ja ją ce
war to ści i fun da men ty na uki pra wa. Uczy li my śle nia, tak
bar dzo waż ne go my śle nia praw ni cze go. Dzię ki nie mu do ra -
sta łam w ja kimś szcze gól nym kli ma cie uni wer sy tec kim. By -
ło dla mnie wy jąt ko wym da rem pra co wać wła śnie
w ka te drze pro wa dzo nej perz prof. Zim mer man na. I pod ta -
kim wła śnie kie row nic twem. Wów czas po ję łam czym w isto -
cie jest ka te dra uni wer sy tec ka. Zro zu mia łam, że ka te dra to
coś wy jąt ko we go, to du żo wię cej niż miej sce pra cy. Nie po tra -
fię te go do kład niej wy ra zić, ale my ślę, że ka te dra jest ży wą
ma te rią uni wer sy te tu. 

Ska la za in te re so wań na uko wych prof. Rab skiej by ła i jest
wciąż sze ro ka. Zmie nia ła się w cią gu lat, bo prof. Rab ska za -
wsze ba da ła to, co mia ło lub po win no mieć szcze gól nie istot ne
zna cze nie dla ustro ju pań stwa pol skie go i ła du go spo dar cze go
w na szym kra ju – wspo mi na prof. Bo że na Po po wska. 

Mo men ta mi prze ło mo wy mi dla na uki pra wa, w szcze gól -
no ści dla dzie dzi ny, któ rą się zaj mo wa ła, a więc pu blicz ne go
pra wa go spo dar cze go by ła fun da men tal na prze bu do wa
ustro ju pań stwa, cał ko wi ta od mia na sys te mu go spo dar cze -
go i obo wią zu ją ce go w tym za kre sie pra wa. Pod sta wo we zna -
cze nie mia ła dla ba dań wol ność na uki i otwar cie no wych
prze strze ni go spo dar czych. Po cią ga ło to za so bą no we wy -
zwa nia i po waż ne zo bo wią za nie dla na uki. Trud no więc mi
po zbyć się wra że nia, że by łam wła ści wie ca łe ży cie wiecz nym
stu den tem – wiecz nie stu diu ją cym, któ ry mu si sta le się uczyć
i do kształ cać, aby spro stać co raz to trud niej szym, a co wię cej
bar dziej od po wie dzial nym wy zwa niom – mó wi ła prof. Rab -
ska – Są dzę jed nak, że wła śnie pra ca na uni wer sy te cie da je
szan sę cią głej kon fron ta cji z na ra sta ją cy mi pro ble ma mi, do po -
dej mo wa nia no wych ba dań i zo bo wią zu je do szu ka nia od po -
wie dzi. Tak dziw nie po to czy ła się hi sto ria, że te ma ty mo ich
opra co wań uto ro wa ły mi dro gę do włą cze nia się w róż ne hi -
sto rycz ne wy da rze nia w kra ju, że wspo mnę tu prze bu do wę ca -
łe go apa ra tu pań stwo we go i po wo ła nie sa mo rzą dów
te ry to rial nych.

A co do na ucza nia? No cóż, upra wia na przez prof. Rab ską
dzie dzi na pra wa na rzu ca ła po trze bę za pew nie nia stu den tom
po mo cy dy dak tycz nych i ona na to za po trze bo wa nie od po -
wie dzia ła, pu bli ku jąc skryp ty i pod ręcz ni ki, wy pra co wu jąc
pod sta wy i me to dy jej na ucza nia. Jest nie tyl ko na uczy cie -
lem, ale i mi strzem dla bar dzo wie lu osób. Łącz nie wy pro -
mo wa ła po nad 700 ma gi strów, 10 dok to rów, a pod jej opie ką
na uko wą prze wo dy ha bi li ta cyj ne ukoń czy ło 3 sa mo dziel nych
pra cow ni ków. Za an ga żo wa ła się rów nież w po dy plo mo we
kształ ce nie pra cow ni ków sa mo rzą du te ry to rial ne go, kie ru -
jąc utwo rzo nym przez sie bie w la tach 90-tych stu dium pra -
wa te ry to rial ne go. 

Na uni wer sy tec kiej dro dze nie by łam sa ma – mó wi -
ła – W mo ich osią gnię ciach ogrom ny udział mia ła i ma ro dzi -
na. Za wsze mo głam li czyć na jej po moc. Zda wa łam so bie
spra wę, że mo je za an ga żo wa nie za wo do we mu sia ło prze bie -
gać wła śnie ich kosz tem. Dzię ku ję im wszyst kim. I nie ży ją ce -
mu już mę żo wi, że wspie rał mnie w zaj mo wa niu się ro dzi ną,
a przy tym pierw szy czy tał mo je pra ce i ja ko eko no mi sta udzie -
lał mi cen nych rad i wska zó wek. Dzię ku ję też mo im dzie ciom.
Je stem z nich dum na. Syn jest dok to rem na uk geo gra ficz nych,
cór ka ar che olo giem. Obo je są ab sol wen ta mi na szej wspól nej

uczel ni. Mam wspa nia łe wnucz ki i tro je pra wnu cząt. I tak mo -
je ży cie ro dzin ne i pry wat ne spla ta ło się i spla ta z ży ciem uni -
wer sy tec kim. Uni wer sy tet był mo im dru gim do mem. I też,
kie dy wy róż nio na zo sta łam me da lem ja ko jed na z 12 osób,
któ rym wrę czo no te wy so kiej pró by od zna cze nia, po czu łam
się, jak bym na no wo otrzy ma ła oby wa tel stwo. Oby wa tel stwo
swo je go uni wer sy te tu.

Jo lan ta Le nar to wicz 
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Obywatelka
uniwersytetu

Trudno powiedzieć, na ile przy wyborze
studiów prawniczych zadecydował fakt, że
dwóch dziadków i dwóch braci prof. Teresy
Rabskiej było prawnikami. Raczej należy tu

przytoczyć zdanie wypowiedziane przez samą
Panią Profesor. Chodziło o to, by podejmując

pracę po ukończonych studiach, uniknąć
nauczania i pisania, bo ani jednego ani

drugiego Teresa Rabska po prostu nie lubiła. 

W moich osiągnięciach ogromny udział miała i ma
rodzina. Zawsze mogłam liczyć na jej pomoc.

Zdawałam sobie sprawę, że moje zaangażowanie
zawodowe musiało przebiegać właśnie ich kosztem”
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Ki fay at Ta lib za da
po cho dzi z Azer bej dża nu.
Koń czy wła śnie stu dia ma gi -
ster skie na kie run ku sto sun ki
mię dzy na ro do we na Wy dzia le
Na uk Po li tycz nych i Dzien ni -
kar stwa. Do Pol ski przy je cha ła
we wrze śniu 2015 ro ku – szu -
ka ła moż li wo ści stu dio wa nia
w kra jach Unii Eu ro pej skiej
i otrzy ma ła sty pen dium wła -
śnie tu. 

W Pol sce naj bar dziej urze ka ją mnie lu dzie – są ta cy
uprzej mi i tro skli wi. Mo im zda niem sa mo sło wo „pro szę”
naj le piej od da je, ja cy są de li kat ni. Na uni wer sy te cie spo -
tka łam mnó stwo fan ta stycz nych lu dzi, a stu dio wa nie
na UAM na uczy ło mnie czer pać ra dość z na uki i przy go -
to wy wać róż ne pra ce bez stre su. Co mnie naj bar dziej ude -
rzy ło od pierw szych dni po by tu to to, jak lu dzie w Pol sce
są świet nie zor ga ni zo wa ni oraz jak otwar ty mi, współ pra -
cu ją cy mi oso ba mi są wy kła dow cy. W wol nym cza sie bar -
dzo lu bię oglą dać fil my, czy tać – zwłasz cza li te ra tu rę
ro syj ską i bio gra fie wy bit nych po sta ci oraz go to wać. 

Bę dąc w Pol sce tę sk nię je dy nie za pięk ną, sło necz ną po go dą
i na szy mi pysz ny mi owo ca mi i wa rzy wa mi. Spo rym wy zwa -
niem jest na uka ję zy ka pol skie go – to chy ba je den z naj trud -
niej szych ję zy ków świa ta! – ale ja ka przy jem ność i sa tys fak cja,
gdy czło wiek się go na uczy.

Be ate Som mer feld
po cho dzi z Nie miec i jest pro fe -
sor ką UAM, za trud nio ną w In -
sty tu cie Fi lo lo gii Ger mań skiej,
gdzie peł ni funk cję kie row ni ka
Za kła du Kom pa ra ty sty ki i Prze -
kła du Li te rac kie go.

Mo je za in te re so wa nia ba -
daw cze to nie miec ko ję zycz na,
pol ska i fran cu ska li te ra tu ra
od po cząt ku XX wie ku, kom -
pa ra ty sty ka li te rac ka, ba da nia

nad in ter me dial no ścią oraz prze kład li te rac ki. Na pi sa łam
książ kę o in ter tek stu al nych związ kach w li te ra tu rze pol -
skiej z twór czo ścią Fran za Kaf ki, mo ja roz pra wa ha bi li ta -
cyj na do ty czy ła dzien ni ków pi sa rzy au striac kich z okre su
mo der ni zmu. 

Je stem au tor ką pod ręcz ni ka, któ ry wpro wa dza stu den tów
w taj ni ki prze kła du ar ty stycz ne go, oraz ini cja tor ką cy klu mię -
dzy na ro do wych kon fe ren cji „Po znań skie Spo tka nia Trans la -
to lo gicz ne” (współ pra cu ję z ba da cza mi z ośrod ków pol skich
i za gra nicz nych). 

Obec nie pra cu ję nad mo no gra fią o in ter me dial nym
aspek cie prze kła du dla dzie ci oraz nad pro jek tem o kul tu -
ro wym wy mia rze prze kła du li te ra tu ry dzie cię cej; ba dam,

na ile li te ra tu ra dla naj młod szych czy tel ni ków mo że być
plat for mą do zbli że nia kul tu ry nie miec kiej i pol skiej.
W pla nie mam książ kę o au striac kiej tra dy cji ek fra zy (opis
dzie ła sztu ki w li te ra tu rze pięk nej) od cza sów wie deń skie -
go mo der ni zmu. 

Miesz kam w Po zna niu od 1993 ro ku, a do Pol ski tra fi łam,
gdy po ukoń czo nych stu diach (stu dio wa łam fi lo lo gię ger mań -
ską, ro mań ską i sło wiań ską w Mar bur gu i Mont pel lier) za pra -
gnę łam udo sko na lić zna jo mość ję zy ka pol skie go. Pol skę
wy bra łam ze wzglę du na ję zyk (któ ry był dla mnie du żym wy -
zwa niem) oraz z mi ło ści do li te ra tu ry pol skiej (mo imi ulu bio -
ny mi au to ra mi są Bru no Schulz i Wi told Gom bro wicz,
za chwy ca mnie po ezja pol ska). 

Po prze ło mie by łam pod wra że niem du że go tem pa zmian
za cho dzą cych w Pol sce, dy na micz ne go kli ma tu te go kra ju, chę -
ci roz wo ju i zeu ro pe izo wa nia się, a za ra zem nie zwy kle sil nych
tra dy cji kul tu ro wych. Nie za wio dłam się – na dal, na wet
w obec nie prze cież trud nych dla idei Eu ro py cza sach, wy da je
mi się, że w prze wa ża ją cej czę ści w Po la kach nie ob umarł en -
tu zjazm dla idei wspól nych war to ści. 

W Pol sce naj bar dziej za chwy ci ła mnie mie szan ka en tu zja -
zmu, tem pe ra men tu sło wiań skie go, ela stycz no ści w po dej ściu
do pro ble mów i zdro we go prag ma ty zmu i ra cjo nal no ści. Mam
wra że nie, że po zna nia cy w szcze gól nym stop niu uosa bia ją te
ce chy, a mo gę po wie dzieć, że czu ję się po zna nian ką – mo że nie
z krwi i ko ści, ale z peł ne go prze ko na nia. Po zna nia cy ma ją
zdol ność zor ga ni zo wa nia się i dzia ła nia ra zem i przez to uda -
je im się wpro wa dzać idee w czyn. Te sa me ce chy od naj du ję
w mo ich ko le gach z uczel ni, z któ ry mi współ pra ca ukła da się
zna ko mi cie. Ce nię w nich życz li wość i chęć wy mia ny my śli
i wspól ne go dzia ła nia i to, że za wsze mo gę na nich li czyć. Nie
chcę za po mnieć o mo ich stu den tach i dok to ran tach, któ rych
ce nię za am bi cję, chęć roz wo ju i rze tel ność. Ła two jest zmo bi -
li zo wać ich, wi dzę u nich efek ty mo ich sta rań dy dak tycz nych. 

W wol nym cza sie oczy wi ście du żo czy tam, tłu ma czę. Lu bię
ki no au tor skie. Spo ro po dró żu ję, lu bię gó ry (Biesz cza dy, Ta -
try). Od wie dzam przy ja ciół, ro dzi nę w Niem czech. Lu bię go -
to wać. Ostat nio ku pi łam no we miesz ka nie, któ re urzą dzam
z pa sją i… roz piesz czam psa. 

Za czym tę sk nię naj bar dziej?- Za ro dzi ną.

Nu ne Sra py an 
po cho dzi z Ar me nii. Na UAM
pi sze dok to rat i jed no cze śnie
pra cu je w Biu rze Mo bil no ści
Trans atlan tyc kiej. W Pol sce jest
od wrze śnia 2015 ro ku.

Zde cy do wa łam się na wasz
kraj na pod sta wie do świad czeń
z wi zyt na róż nych uni wer sy te -
tach eu ro pej skich oraz udzia le
w kon fe ren cjach i se mi na riach
w ra mach mo jej wcze śniej szej
pra cy na Uni wer sy te cie Pół noc -

Świe cą nad na mi te sa me gwiaz dy
Przyjeżdżają z różnych stron, z różny krajów w Europie, na świecie. Uczą nas, uczą

się same, zbierają doświadczenia i dzielą się swoimi. O swoim pobycie w Polsce
i związkach z UAM mówią kobiety, które przyjechały na UAM z dalekich krajów. 
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nym w Ery wa niu. Czu łam, że to w Pol sce bę dę czu ła się
jak w dru gim do mu. Co waż ne – mia łam tu już gru pę
przy ja ciół i zna jo mych.

W Pol sce urze ka mnie in ny od or miań skie go styl ży cia, mno -
gość moż li wo ści za wo do wych, a na uni wer sy te cie wy so ki po -
ziom kształ ce nia, lep szy sys tem edu ka cyj ny i do sko na ła
or ga ni za cja. Dla te go zde cy do wa łam się tu taj pi sać dok to -
rat – o ob ra zie Po la ka w li te ra tu rze or miań skiej. Lu bię też pra -
co wać na UAM – jest to bo wiem pra ca w bar dzo pre cy zyj nym
i kon kret nym sty lu.

W wol nym cza sie spo ro po dró żu ję, tań czę – to wła śnie tu
w Po zna niu za czę ła się mo ja przy go da z zum bą. Je śli cho dzi
o tę sk no ty – to naj bar dziej bra ku je mi ro dzi ny, przy ja ciół i cie -
płej or miań skiej at mos fe ry.

Ole na Iva sh chen ko 
jest Ukra in ką, pra cu je w Cen -
trum NanoBioMedycznym
UAM. Jest na ukow cem, pro wa -
dzi ba da nia do ty czą ce apli ka cji
bio me dycz nych wy bra nych na -
no czą stek. Do Pol ski przy je -
cha ła w 2013 r., kie dy wy gra ła
sty pen dium na staż na uko wy
w ra mach pro gra mu
ERASMUS MUNDUS. 

Dłu go ter mi no wy wy jazd z oj -
czy zny to za wsze wy zwa nie, na to miast w tym przy pad ku nie
mia łam wie lu obaw, przede wszyst kim z uwa gi na względ ną
bli skość kra jów, po do bień stwo ję zy ków i re li gii. 

W Pol sce naj bar dziej za chwy ca ją mnie lu dzie, kul tu ral ni,
otwar ci i po zy tyw nie na sta wie ni. Wra że nie na mnie ro bi tak -
że po wszech ne upra wia nie spor tu: bie ga nie i jaz da na ro we -
rach są cha rak te ry stycz ne za rów no dla mło dych, jak
i doj rza łych osób. Je stem za chwy co na tak że opty mi stycz ny mi
„bab cia mi”, któ re upra wia ją nor dic wal king. Za uwa żam tak -
że, że Po la cy in te re su ją się przy ro dą, śro do wi skiem, co raz bar -
dziej my ślą eko lo gicz nie. Wi dać to za rów no na po zio mie
in sty tu cji, jak i po szcze gól nych oby wa te li. Bar dzo po zy tyw nie
mnie za sko czył wi dok oj ców sa mo dziel nie spa ce ru ją cych
z dwój ką, trój ką dzie ci, czy ro bią cych za ku py z ma łym dziec -
kiem. Ta kie drob ne sce ny z ży cia są dla mnie do wo dem
na zdro we re la cje w ro dzi nach! 

Pierw sze mie sią ce po by tu w Po zna niu by ły dla mnie ogrom -
nym stre sem, po nie waż w za sa dzie wszyst kie aspek ty mo je go
ży cia ule gły zmia nie, na wet je dze nie. Do tkli wie od czu wa łam
sa mot ność, prze ży wa łam utra tę kon tak tów z daw ny mi przy -
ja ciół ka mi (sky pe i ko mór ka ni gdy nie za mie nią roz mo wy
na ży wo np. w ka wiar ni). W tej sy tu acji wspar ciem dla mnie
by ły, co nie po win no dzi wić, uśmie chy na twa rzach mo ich ko -
le gów przy zwy kłym „cześć!”, oraz uśmie chy lu dzi w skle pach

i na uli cach. Na uczel ni naj bar dziej za chwy cił mnie wy so ki po -
ziom spe cja li stów oraz naj now sza apa ra tu ra ba daw cza. Waż -
ne jest tak że to, że po czu łam się człon kiem ze spo łu UAM, co
wy ni ka, m.in. z ta kich rze czy jak opie ka so cjal na, moż li wość
do łą cze nia do sek cji spor to wej, udział w kon cer tach i fe sty nach
ro dzin nych. Po za pra cą uwiel biam po dró żo wać. Pol ska to kraj
bo ga ty w re zer wa ty przy ro dy, czy nie zwy kłe za byt ki. Zwie dza -
nie zam ków i za mecz ków, sta rych miast i mia ste czek, z jed nej
stro ny po dob nych do sie bie, choć róż nych – to dla mnie naj lep -
szy spo sób, by od po cząć od ru ty ny i po znać kraj. Zda rza mi się,
że tę sk nię za Ukra iną, szcze gól nie za ję zy kiem, któ ry brzmi wo -
kół i da je po czu cie bez pie czeń stwa. 

Ofra Ri sen feld 
po cho dzi z Tel Avi vu, a na UAM uczy ję zy ka he braj skie go
w Za kła dzie He bra isty ki, Ara me isty ki i Ka ra imo znaw stwa
na Wy dzia le Neo fi lo lo gii.

Je stem w Po zna niu od 2008 ro ku, choć by wa łam w Pol sce
wcze śniej. Wy bór te go mia sta ani Pol ski nie był przy pad ko wy.
Moi ro dzi ce uro dzi li się w Pol sce, ale zdą ży li wy emi gro wać
do Izra ela przed II woj ną świa to wą. Mo ja ma ma, Re gi na Be er,
by ła są siad ką i ko le żan ką pa pie ża Ja na Paw ła II, łą czy ła ich
po tem wie lo let nia przy jaźń. W Izra elu pra co wa łam ja ko dzien -
ni kar ka i edy tor ka tek stów, opu bli ko wa łam tak że kil ka ksią żek.
Przy oka zji wi zy ty pa pie ża w mo im kra ju w 2000 r. zo sta łam
po pro szo na przez licz ne ga ze ty o na pi sa nie hi sto rii mo jej ma -
my i przy go to wa nie re por ta żu o ży ciu pa pie ża. Po sta no wi łam
pod jąć tę pró bę. Ra zem z ma mą by ły śmy po now nie w Wa do -
wi cach i Kra ko wie, a po tem spo tka ły śmy się z Ja nem Paw -
łem II już w Izra elu w In sty tu cie Yad Va shem. Na stęp nie
za ję łam się edy to wa niem książ ki bio gra ficz nej, opi su ją cej lo sy
jed nej z ro dzin ży dow skich w Po zna niu przed i w cza sie woj ny.
W ten spo sób po zna łam wa sze mia sto i za chcia łam tu taj przy -
je chać. I tak zna la złam się na UAM. 

Czu ję się tu taj do sko na le. Od pierw szej mo jej wi zy ty w Pol -
sce, choć za brzmi to dziw nie, czu łam się jak u sie bie; czu łam
sil ną więź z tym kra jem. Bar dzo po do ba mi się otwar tość lu dzi
oraz ich uczyn ność. Z du żą ła two ścią na wią zu je cie no we re la -
cje, re agu je cie na pro ble my in nych. Po za tym uwiel biam róż -
no rod ność pór ro ku i zwią za ną z ni mi zmien ność przy ro dy.
W za sa dzie nie tę sk nię za Izra elem, nie bra ku je mi ni cze go, po -
nie waż jeż dżę tam co naj mniej dwa ra zy w ro ku, utrzy mu ję co -
dzien ne kon tak ty z przy ja ciół mi, mam sky pe, fa ce bo ok itd.

W wol nym cza sie spo ty kam się z przy ja ciół mi, du żo spa ce -
ru ję al bo jeż dżę po mie ście au to bu sem, tram wa jem i ob ser wu -
ję lu dzi. Ak tu al nie mo im ulu bio nym miej scem jest we gań ska
ka wiar nia „Po raż ka”. Wspól nie z mo im przy ja cie lem i do sko -
na łym tłu ma czem he braj skie go pra cu je my nad fil mem do ku -
men tal nym „Co to zna czy Żyd”. Mam na dzie ję, że nie ba wem
go skoń czy my.

Opr. An na Fie dler, Jo an na Mo raw ska -Jan ce wicz 

” W Polsce najbardziej zachwyciła mnie mieszanka entuzjazmu, temperamentu
słowiańskiego, elastyczności w podejściu do problemów i zdrowego pragmatyzmu

i racjonalności
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An na Rutz, peł no moc nicz ka ds. stu den tów 
z nie peł no spraw no ścia mi na UAM

Już ja ko dziec ko da łam się po znać ja ko tzw. wy ga da na dziew czyn ka, lu -
bi łam dys ku to wać, a za ra zem wsłu chi wać się w hi sto rie in nych: są sia dów,
ró wie śni ków, a na wet ob cych. Ni gdy nie mia łam trud no ści w na wią za niu
kon tak tu z nie zna jo my mi. Do tej po ry lu bię stwa rzać sy tu acje, da ją ce moż -
li wość za po zna nia się z per spek ty wą dru giej oso by, na wet je że li jest zu -
peł nie od mien na od mo jej. W pa rze z tym idzie wręcz uza leż nie nie
od po dró żo wa nia, prze miesz cza nia się i choć by chwi lo wej zmia ny miej -
sca. Nie przy pad ko wo zde cy do wa nie bar dziej wo lę po dró żo wać trans por -
tem pu blicz nym, zwłasz cza po cią ga mi, po nie waż mo gę wów czas po znać
no wych lu dzi, po ob ser wo wać, co dzie je się w spo łe czeń stwie (za cho wa -
nie w po dró ży bar dzo wie le zdra dza o czło wie ku), czy po pro stu po roz -
ma wiać ze współ pa sa że ra mi.

W pra cy peł no moc nicz ki ds. stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi
uda ło mi się po łą czyć obie te pa sje – kon takt z dru gim czło wie kiem i po -
dró że. Każ dy stu dent przy no si do na sze go biu ra swo ją in dy wi du al ną hi -
sto rię. Oso by, któ re ma ją z po zo ru po dob ną nie peł no spraw ność, nie kie dy
po trze bu ją zu peł nie in ne go wspar cia z na szej stro ny, bo w hi sto rii swo -
je go ży cia ina czej na uczy ły się (lub nie) ra dzić so bie ze swo imi ogra ni -
cze nia mi. Dla te go wciąż w pra cy ze stu den ta mi uczę się nie tyl ko sły szeć,
ale wsłu chi wać w ich po trze by. Wy ma ga to spo rej do zy cier pli wo ści
i uważ no ści, że by od róż nić rosz cze nia od rze czy wi stych po trzeb czy lę -
ków stu den ta bądź je go ro dzi ny. 

Dr Han na Mam zer, Wy dział Na uk Spo łecz nych UAM 
Od kąd to wa rzy szą mi psy, za czę łam wy raź niej do strze gać jak bar dzo

czło wiek jest po dob ny do in nych zwie rząt. Nie wa ham się już uży wać te -
go okre śle nia, choć u wie lu osób bu dzi sprze ciw, bo nie jest zgod ne z do -
tych czas do mi nu ją cym an tro po cen trycz nym po strze ga niem świa ta. Pra ca
i ży cie z psa mi moc no zwró ci ło mo je za in te re so wa nia w stro nę post hu -
ma ni zmu – choć przy znać trze ba, że za nim po ja wi ły się psy, by ły jesz cze
w mo im ży ciu ko nie i jeź dziec two. Do te go mam za miar jesz cze wró cić,
ale w wer sji na tu ral nej, bez sto so wa nia sio dła i ogło wia (a na pew no bez
wę dzi dła), co oczy wi ście wy ma ga spe cjal ne go tre nin gu. Mo je za in te re so -
wa nia zwie rzę ta mi i ich re la cja mi z ludź mi skło ni ły mnie do pod ję cia
funk cji bie głe go są do we go z te go wła śnie za kre su przy Są dzie Okrę go -

wym w Po zna niu. Pra cu ję tak że w lo kal nej Ko mi sji Etycz nej ds. Eks pe ry -
men tów na Zwie rzę tach. Po zna łam tam bar dzo in te re su ją ce oso by, oba -
la ją ce ste reo ty py przy rod ni ków, bez emo cji eks pe ry men tu ją cych
na zwie rzę tach. Choć oczy wi ście przy znać trze ba, że część wnio sków zgła -
sza nych do oce ny, bu dzi po waż ne etycz ne za strze że nia, co jed no znacz nie
je dys kwa li fi ku je. Pra ca w ko mi sji jest trud na, bo oce nia nie wnio sków
pod ką tem do bro sta nu zwie rząt wy ma ga za po zna wa nia się z róż ny mi pro -
ce du ra mi, któ re dla lu dzi wraż li wych na los zwie rząt są nie do przy ję cia.
Cie szę się jed nak, że za rów no po przez pra cę bie głe go są do we go, jak
i uczest nic two w lo kal nej ko mi sji etycz nej, mo gę czyn nie wpły wać na pod -
no sze nie do bro sta nu zwie rząt w Pol sce. Pro wa dzę dom tym cza so wy dla
psów, więc cza sem tra fia ją do mnie zwie rzę ta po bar dzo po waż nych przej -
ściach – cza sem nie uda je się ich ura to wać, jed nak więk szość wra ca do sta -
nu do bre go sa mo po czu cia, znaj du je do my i mo że funk cjo no wać z ludź mi
tak, że by i zwie rzę ta i ich opie ku no wie czu li się do brze. Da je to ogrom ną
sa tys fak cję. Po dob nie jak współ pra ca z wy dzia ła mi uczel ni kształ cą cych
przy szłych le ka rzy we te ry na rii. Li czę, że mo ja per spek ty wa zwra ca uwa -
gę na po trze by zwie rząt i na to, że nie je ste śmy na Zie mi je dy nym ga tun -
kiem – za to je ste śmy tym ga tun kiem, któ ry po no si naj więk szą
od po wie dzial ność za przy szłość świa ta przy rod ni cze go do oko ła nas.

Bry gi da Sa wic ka -Stę piń ska, dok to rant ka
Śpie wam w Chó rze Ka me ral nym UAM od sze ściu lat i nie prze sa dzę

mó wiąc, że chór zmie nił mo je ży cie. Po pierw sze, dzię ki nie mu wresz cie
po czu łam się w Po zna niu jak w do mu. Po dru gie, to z chó rem pierw szy
raz wy je cha łam do Ame ry ki Po łu dnio wej – stu dio wa łam fi lo lo gię hisz -
pań ską i te wy jaz dy prak tycz nie zde ter mi no wa ły mo je za in te re so wa nia
na uko we, bo obec nie pra cu ję nad dok to ra tem o ję zy ku hisz pań skim
w Ekwa do rze. Po trze cie i naj waż niej sze, w chó rze po zna łam swo je go
mę ża. Na szczę ście chór to nie tyl ko prze ło mo we wy da rze nia. Je śli tyl ko
wy ka że się ta ką chęć, moż na sko rzy stać z ogrom nych moż li wo ści roz -
wo ju, ja kie da je i nie cho dzi tyl ko o roz wój mu zycz ny. Sce na po zwa la mi
na cią głe oswa ja nie się z pu blicz ny mi wy stę pa mi, przy dat ne rów nież
w pra cy za wo do wej, uczy pra cy w gru pie i słu cha nia. W cią gu tych sze -
ściu lat za ła pa łam się też na trzy fe sti wa le Uni ver si tas Can tat, dzię ki cze -
mu mo głam do sko na lić swo je umie jęt no ści or ga ni za cyj ne, ję zy ko we czy
mar ke tin go we. Po za tym cią gle uczę się na gi na nia cza so prze strze ni, go -

Pa nie i pa sje 
Kobiety pracujące na naszym uniwersytecie maja swoje pasje i różne hobby. 

Czy inne niż mężczyźni?

FOT. OLIWIA STRÓŻYK
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dząc czę ste pró by i wy stę py z pra cą i ży ciem pry wat nym. Naj waż niej szy
jest jed nak roz wój mu zycz ny. Chór sku pia lu dzi, któ rzy wcze śniej zaj mo -
wa li się mu zy ką na bar dzo róż ne spo so by. Skoń czy łam szko łę mu zycz -
ną, gra łam m.in. w ze spo le lu do wym, śpie wa łam pio sen ki po etyc kie, ale
chó ra li sty ka by ła dla mnie no wo ścią. Na po cząt ku był to dla mnie przede
wszyst kim świet ny spo sób na za spo ko je nie po trze by kon tak tu z mu zy -
ką. Je śli jed nak sa mo śpie wa nie to za ma ło, moż na zo stać współ twór cą
re per tu aru, aran żu jąc dla chó ru no we utwo ry, co na proś bę (a mo że ra -
czej po le ce nie) dy ry gen ta zda rzy ło mi się kil ka krot nie i spra wi ło ogrom -
ną sa tys fak cję. Mam na dzie ję, że chó rzy stom i słu cha czom też. Je śli
jed nak to też za ma ło, po zo sta je BeFour. To żeń ski kwar tet wo kal ny, któ -
ry w 2011 ro ku za ło ży ły śmy z ko le żan ka mi – a jak że – z chó ru. W Bi fo -
rze wszyst ko za le ży od nas – po cząw szy od re per tu aru, któ ry czę sto
aran żu je my sa me, po przez wy ko na nie, aż po or ga ni za cję kon cer tów
i stro je sce nicz ne. Oka za ło się, że je den spon ta nicz ny wy stęp prze ro dził
się w cał kiem po waż ną ini cja ty wę – dzi siaj mo że my się po chwa lić np.
na gro da mi mię dzy na ro do wych kon kur sów.

Agniesz ka Gro chot, wi ce kanc lerz UAM
Mam du ży dy le mat, ile kroć sły szę py ta nie o mój ulu bio ny spo sób spę -

dza nia wol ne go cza su. Mam trzy pa sje, w któ rych przy naj mniej od cza -
su do cza su się re ali zu ję. Uwiel biam książ ki, mam dość po kaź ną wła sną
bi blio te kę, a czy ta nie jest dla mnie ide al ną for mą od po czyn ku. Dru gą
mo ja pa sją jest cu kier nic two, w ro zu mie niu przy rzą dza nia tor tów, ciast
i de se rów. To ta pa sja, któ rą naj bar dziej uwiel bia ją mo je dzie ci. Jed nak
tro chę wię cej chcia ła bym opo wie dzieć o mo jej trze ciej pa sji czy li o śpie -
wa niu i gra niu na gi ta rze. Wy cho wa łam się w ma łej miej sco wo ści w wo -
je wódz twie świę to krzy skim. Do mo jej są siad ki, a swo jej bab ci przy jeż dżał
na wa ka cje jej wnuk. Był ode mnie pięć lat star szy i uwiel bia łam go jak
tyl ko da le ko się gam pa mię cią. Grał na gi ta rze i pięk nie śpie wał utwo ry
Gre chu ty, Kacz mar skie go, Sta re go Do bre go Mał żeń stwa. Po mi mo, że nie
zdą żył mnie wie le na uczyć, to za wdzię czam mu pierw szą fa scy na cję gi -
ta rą. Na sze dro gi ro ze szły się, kie dy on za czął stu dia, a ja na ukę w li ceum.
Wła śnie w li ceum w kla sie o pro fi lu ma te ma tycz no -fi zycz nym spo tka -
łam pa sjo na tów gi ta ry. W ogó le kla sa by ła moc no umu zy kal nio na, dwie
ko le żan ki gra ły na pia nie, dwóch ko le gów na key bo ar dzie, co tyl ko po -
twier dza ło sil ny zwią zek ma te ma ty ki i mu zy ki. W pierw szej kla sie dwie
oso by umia ły grać na gi ta rze z 32 uczniów, w ma tu ral nej – umia ła grać
po ło wa. Nie cho dzi li śmy na lek cje gi ta ry, uczy li śmy się wza jem nie od sie -
bie. Mo ja ko le żan ka Ma rze na, któ ra by ła wła śnie jed ną z tych dwóch
osób, na gra ła mi na zwy kłą ka se tę ma gne to fo no wą jak gra na gi ta rze
i śpie wa, do te go uzbro iła mnie w tek sty i chwy ty. Wy bra ła kil ka naj po -
pu lar niej szych utwo rów gru py Per fect, La dy Pank i kul to we „Prze żyj to
sam” ze spo łu Lom bard. Dzię ki tym na gra niom na uczy łam się pierw szych
pio se nek, póź niej by ło co raz ła twiej. Z gi ta ra mi spę dza li śmy więk szość
przerw w szko le, a na stu diach żad na im pre za w aka de mi ku nie mo gła
się od być bez gi ta ry. W tej chwi li mój śpiew nik li czy oko ło 150 po pu lar -
nych utwo rów z kil ku ga tun ków mu zycz nych i po mi mo, że je stem w tym
mo im gra niu i śpie wa niu zu peł ną ama tor ką, to da je mi to ogrom ną ra -
dość, w szcze gól no ści kie dy śpie wa my wspól nie z ro dzi ną, przy ja ciół mi
czy zna jo my mi i kie dy wi dzę, że im rów nież spra wia to przy jem ność. 

Sa bi na Bra ze wicz, dok to rant ka naWy dzia le Fi zy ki UAM
W Wil nie stu dio wa łam na stu diach I stop nia i pra co wa łam tam w Era -

smus Stu dent Ne twork – i to wła śnie mnie skło ni ło, by wziąć udział
w pro gra mie. Wy je chać i przy je chać do Pol ski. Czę sto sta wia ne są py ta -
nia, ja ki jest prze pis, by zdo być mię dzy na ro do we uzna nie. Od po wia dam,
że nie mam ta kie go prze pi su – nie wiem, czym się kie ro wa ła ka pi tu ła, że
mnie wy bra ła ja ko naj lep szą stu dent kę za gra nicz ną w kon kur sie In ter -
stu dent. Nie za kła da łam, że wy gram. Po wie dzia łam ro dzi com, że jest ta -
ki kon kurs i bę dzie gło so wa nie, więc mo gą gło so wać. Ro dzi ce bar dzo mi
ki bi co wa li. Chło pak się śmiał i uwa żał, że ten kon kurs jest bez sen su – bo
re gu la min kon kur su obej mo wał wszyst ko i nie by ło kon kret nie po da nej

punk ta cji. Usły sza łam bar dzo du żo mi łych słów, na wet wy kła dow cy wie -
lo krot nie na mnie gło so wa li z róż nych ser we rów. Otrzy ma łam bar dzo
du żo wspar cia od zna jo mych i ni gdy nie za po mnę uczu cia, kie dy od czy -
ta łam ma ila z wia do mo ścią, że wy gra łam. Nie sa mo wi tym prze ży ciem
by ło to, co czu łam w kra kow skich Su kien ni cach, gdzie na gro dę od bie ra -
łam. Obec ność w tym miej scu i otrzy ma nie na gro dy w obec no ści am ba -
sa do rów i rek to rów pol skich uczel ni, jak rów nież wy gło sze nie swo je go
prze mó wie nia w ta kim gro nie osób – te wspo mnie nia zo sta ną w mo jej
pa mię ci na za wsze. Czy się du żo uczę? Pew nie moi zna jo mi bez wa ha nia
po wie dzie li by, że tak – ja uwa żam, że mo gła bym bar dziej się sta rać. Co
do kon kur su, to my ślę, że ro lę ode gra ły nie tyl ko spra wy na uko we, ale
też in na dzia łal ność, na przy kład spor to wa i spo łecz na. Naj lep szy mo tor
na pę dza ją cy do na uki, to cie ka wość. Wiem, że w sy tu acjach, kie dy coś
się nie uda je, nie moż na się na tym za trzy my wać i ubo le wać – za wsze
trze ba szu kać in nych roz wią zań. Mam na my śli fi zy kę do świad czal ną:
coś ma przy nieść spo dzie wa ny wy nik, a nie przy no si. Kie dyś bar dzo to
prze ży wa łam, te raz już wiem, że to się zda rza i ra zem z pro mo to rem szu -
ka my in ne go wyj ścia. Za wsze trze ba szu kać od po wie dzi na py ta nie: dla -
cze go tak się sta ło? Być mo że to przez brak wie dzy na ja kiś te mat.
Chcia ła bym na pi sać do brą roz pra wę dok tor ską, na ty le do brą, abym by -
ła z niej za do wo lo na. My ślę, że nie bę dzie to dla mnie ła twe, rów nież ze
wzglę dów ję zy ko wych. Za wsze ży ję dniem bie żą cym. Mam w pla nach
po dró że – bar dzo chcia ła bym po je chać do Ja po nii ja ko wo lon ta riusz
na igrzy ska olim pij skie. W przy szłym ro ku bę dzie na bór i chcę wy star -
to wać.

F L E S Z

Rowerem bliżej... prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor
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