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nasz Uniwersytetnasz Uniwersytet

Fe sti wal mu zycz ny po prze dził Wiel ki Po chód Ju we na lio wy.
Po prze bie ra ni stu den ci ze bra li się na pla cu Mic kie wi cza o go -
dzi nie 17. Pod po mni kiem wiesz cza spo tkać moż na by ło m.in.

Wiel kie go Pta ka zna ne go z „Uli cy Se zam ko wej”, lu dzi ki Le go, Ser -
ce i Ro zum, czy zna ne go z In ter ne tu „pa czą ce go” ko ta. Naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szy ła się gru pa stu den tów prze bra nych
za dziar skie bab cie z ze spo łu „Ja rzę bi na”, zna ne z pio sen ki „Ko ko
Eu ro spo ko”. Nie bra ko wa ło tak że bar dziej roz bu do wa nych stro -
jów – zło żo ne go z kil ku osób smo ka, ro dzi ny Flin sto nów w na pę -
dza nym no ga mi sa mo cho dzie, po cią gu a na wet „Ru de -
go 102” – czoł gu zna nego z se ria lu „Czte rej pan cer ni i pies”. 

Klucz od pre zy den ta a po tem pia na
Po go dzi nie 18 na bal ko nie Au li UAM po ja wił się pre zy dent Po -

zna nia Ry szard Gro bel ny, któ ry po przy wi ta niu stu den tów, prze ka -
zał im na czte ry dni klucz do mia sta. Z pla cu Mic kie wi cza ko lo ro -
wy po chód przez al. Nie pod le gło ści i ul. Ci chą do tarł na sta dion
AZS. Tam ba wio no się w mu zycz nych ryt mach aż do nie dzie li.

Atrak cji by ło co nie mia ra. Oprócz kon cer tów na du żej sce nie,
przy go to wa no spe cjal ne na mio ty, w któ rych stu den ci mo gli po tań -
czyć, na pić się pi wa czy po sza leć w pia nie. Szcze gól nie te ostat -
nie cie szy ły się du żym za in te re so wa niem stu den tów.

Wstęp na te go rocz ne ju we na lia był wol ny dla stu den tów. Ci, któ rzy
le gi ty ma cji stu denc kich nie po sia da li, mu sie li za pła cić 15 zło tych. 

Mi strzo wie na sce nie i po za nią
W czwar tek na sce nie po ja wi ły się Afro Ko lek tyw oraz stu denc -

kie ka pe le, w tym UAM Dre am Te am – ze spół, któ ry w ze szłym ro -
ku wy grał kon kurs na ju we na lio wy hymn. Tłu mów nie by ło, jed -
nak dla mło dych stu denc kich ka pel sa ma oka zja wy stę pu na stu -
denc kim świę cie by ła du żym wy da rze niem i do sko na łą pro mo cją.

Dru gi dzień ju we na liów to głów nie mu zy ka roc ko wa. Stu den ci
zo ba czy li kon cer ty Zie mian, Skrzy dla stych i Acid Drin kers. Gwiaz -
dą piąt ko we go wie czo ru by ła jed nak Co ma, któ ra na sce nie da ła
praw dzi wy show.

W so bo tę stu den tów na sta dion AZS przy cią gnę ły Hey i Go oral.
Chęt nych do zo ba cze nia kon cer tu by ło tak du żo, że część zre zy gno -
wa ła z wej ścia po zo ba cze niu ko lej ki przed wej ściem.

Spo ro osób przy szło tak że zo ba czyć zma ga nia Bay er nu Mo na -
chium z Chel sea Lon dyn w fi na le Li gi Mi strzów. 

Gwiaz da mi ostat nie go dnia fe sti wa lu by li hi pho po wy – Grub son
i O. S. T. R. Po za tym na sce nie za mel do wa li się V -Unit oraz French -
man + Ra jah. 
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Stu den ci, 
za ba wa 
i śpiew
koniec maja to czterodniowe święto
studentów. od 17 do 20 maja bawili się oni
na juwenaliach na stadionie azs przy ulicy
pułaskiego.
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Z prof. Tadeuszem Stryjakiewiczem, geografem, 
rozmawia Maria Rybicka

16-17 | gra O JaKOŚć 
● „Nie jesteście dobrze kształceni”?
● Nauka i biznes – para dobrana

18 | My I ŚWIat
● Kartki z mojego brulionu

19 | gabINety uCzONyCh 
● Obrazy i ciekawostki

20-21 | My I ŚWIat
●W bułgarskich klimatach

22-23 | Kultura
● Przysłowia Salomona, syna dawida
● aula koncertowa

24 zatrzyMaNe W Kadrze
● tysiąc „mgnień” z życia uniwersytetu

25 Na SPOrtOWO
● uaM na podium 

26-27 NaSz uNIWerSytet 
● Co smakuje biedronce, czyli dzień dziecka w rektoracie
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nasz uniwersytet w nUMerze

Bronisław Marciniak „rektorem” rektorów
Pod czas ple nar ne go spo tka nia
Kon fe ren cji rek to rów Uni wer -
sy te tów Pol skich (KrUP) prze -
wod ni czą cym KrUP na la -
ta 2012-2016 zo stał jed no gło -
śnie wy bra ny prof. Bro ni sław
Mar ci niak, rek tor Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu.

Rek to rzy z koń czą cych się ka -
den cji oraz rek to rzy elek ci ze bra li
się w mi nio ny pią tek, 15 czerw -
ca 2012 ro ku, w Uni wer sy te cie Ja -
na Ko cha now skie go w Kiel cach.
Głów nym te ma tem spo tka nia by -

ła współ pra ca uczel ni z go spo dar -
ką; na Kon fe ren cji go ścił tak że
prof. Ja cek Gu liń ski – pod se kre tarz
sta nu w Mi ni ster stwie Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, wcze -
śniej pro rek tor UAM.

Na za koń cze nie ple nar ne go spo -
tka nia wy bra no wła dze KRUP
na no wą ka den cję. Oprócz prof.
Bro ni sła wa Mar ci nia ka wy bra ni
zo sta li tak że wi ce prze wod ni czą cy:
prof. Wło dzi mierz Ny kiel, rek tor
Uni wer sy te tu Łódz kie go i prof.
Mar cin Pa łys, rek tor -elekt Uni wer -
sy te tu War szaw skie go. na
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45 lat pra cy na uko wej 
prof. dr. hab. je rze go strzel czy ka

Uro czy stość z oka zji 45-le cia
pra cy na uko wej prof. dr. hab.

Je rze go Strzel czy ka od by ła się 6
kwiet nia w Au li Lu brań skie go.
Prof. dr hab. Je rzy Strzel czyk na le -
ży do gro na naj wy bit niej szych pol -
skich me die wi stów. Pod czas swych
wie lo let nich stu diów nad dzie ja mi

śre dnio wie cza opu bli ko wał po -
nad ty siąc prac na uko wych i po pu -
lar no nau ko wych od no szą cych się
tak do dzie jów po wszech nych, jak
i dzie jów Pol ski, w tym po nad dwa -
dzie ścia ksią żek. Jest lau re atem Na -
gro dy Fun da cji na rzecz Na uki Pol -
skiej czy li tzw. Pol skie go No bla.
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◗ Dy rek tor In sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej, prof.
dr hab. Mi chał Bu chow ski, pod czas od by wa ją ce go się w Del hi (In -
die) po sie dze nia, zo stał wy bra ny prze wod ni czą cym Świa to wej
Ra dy To wa rzystw An tro po lo gicz nych (World Co un cil of An th ro -
po lo gi cal As so cia tions). Or ga ni za cja ta sku pia to wa rzy stwa an tro -
po lo gicz ne i et no lo gicz ne z ca łe go świa ta i ma za za da nie pro -
mo wa nie mię dzy na ro do wej współ pra cy w dzie dzi nie ba dań spo -
łecz nych i kul tu ro wych oraz pro pa go wa nie dys cy pli ny w sfe rze
na uko wej i pu blicz nej.   

◗ 28 ma ja od by ła się II Stu denc ko -Dok to ranc ka Kon fe ren cja Na -
uko wa pt. „Sło wia nie, my lu bim… Sło wian”. Te mat kon fe ren cji
ma za chę cać do pre zen to wa nia syl we tek po sta ci, któ re wpły nę -
ły bądź wciąż wpły wa ją na wszel kie dzie dzi ny ży cia spo łecz ne -
go kra jów sło wiań skich (z wy łą cze niem Pol ski). Or ga ni za to ra mi
wy da rze nia by li Ko ło Na uko we Sla wi stów oraz In sty tut Fi lo lo gii
Sło wiań skiej UAM. 

28 ma ja w Po zna niu od był się dzień z Gru zją „AEGEE z Ser cem
dla Gru zji”. Eu ro pej skie Fo rum Stu den tów „AEGEE-Po znań” po -
łą czy ło swój en tu zjazm i chęć pro pa go wa nia kul tu ry kra jów eu -
ro pej skich z mi sją nie sie nia po mo cy, któ ra wy róż nia ini cja ty wę
„Ser ce dla Gru zji”. 

◗ VIII zwy czaj ne po sie dze nia Se na tu UAM od by ło się 28 ma ja.
Tra dy cyj nie na wstę pie JMR prof. B. Mar ci niak oraz Pro rek to rzy
prze ka za li waż ne, z punk tu wi dze nia Uczel ni, ko mu ni ka ty, a prof.
J. Lis po in for mo wał o pra cach Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go. Na stęp nie JMR prof. B. Mar ci niak przed sta wił spra -
woz da nie Rek to ra z dzia łal no ści uczel ni w okre sie od 1 stycz -
nia 2011 r. do 31 grud nia 2011 r., któ re Se nat UAM przy jął.

Pod czas ob rad Se nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie: przy ję cia
spra woz da nia Rek to ra z dzia łal no ści uczel ni za okres od 1 stycz -
nia 2011 r. do 31 grud nia 2011 r.; przy ję cia spra woz dań ogól no uczel -
nia nych jed no stek or ga ni za cyj nych Uni wer sy te tu za okres od 1
stycz nia 2011 r. do 31 grud nia 2011 r.; za twier dze nia spra woz da -
nia z wy ko na nia pla nu rze czo wo -fi nan so we go za rok 2011; pla nu
rze czo wo -fi nan so we go UAM na rok 2012. Se nat UAM wy słu chał
ob wiesz cze nia w spra wie ogło sze nia jed no li te go tek stu Re gu la mi -
nu stu diów Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

Se nat UAM przy jął uchwa łę w spra wie nada nia ty tu łu dok to -
ra ho no ris cau sa UAM prof. J. M. Co et zee oraz wy dał po zy tyw ną
opi nię w spra wie: mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj -
ne go: prof. R. Na skręc kie go, prof. R. Krzy mi niew skie go, prof. M.
Sza frań skie go, prof. W. Bia li ka; po wo ła nia mgr. inż. P. Sto lar skie -
go na sta no wi sko dy rek to ra Cen trum In for ma tycz ne go. Wska zał
dwóch kan dy da tów do ko mi sji dys cy pli nar nej do spraw na uczy -
cie li aka de mic kich przy Ra dzie Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go oraz za twier dził umo wę za war tą po mię dzy UAM a Ca se We -
stern Re se rve Uni ver si ty Man del Scho ol of Ap plied So cial Scien -
ces (Cle ve land, Ohio, USA).

Wgląd w uchwa ły Se na tu UAM moż li wy jest w Rek to ra cie (po -
kój 107) oraz na stro nie www.amu.edu.pl. 

opr. Do mi ni ka na roż na

◗ 31 ma ja 2012 r., na spe cjal nej uro czy sto ści w Kan ce la rii Pre zy -
den ta RP, 49 no wych pro fe so rów otrzy ma ło no mi na cje z rąk Pre -
zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. W tym za szczyt nym gro -
nie zna la zły się trzy oso by z UAM. Ak ty no mi na cyj ne otrzy ma li:
pro fe sor na uk hu ma ni stycz nych – Han na KÓČKA-KRENZ, pro fe -
sor na uk che micz nych – Je rzy LANGER oraz pro fe sor na uk teo lo -
gicz nych – ksiądz Ja ro sław MOSKAŁYK.! 

◗ W wy ka zie pod sta wo wych jed no stek or ga ni za cyj nych uczel ni

za kwa li fi ko wa nych do do fi nan so wa nia w ra mach do ta cji pro ja -
ko ścio wej wpro wa dzo nej w re for mie szkol nic twa wyż sze go zna -
la zły się trzy kie run ki pro wa dzo ne w UAM: fi zy ka na Wy dzia le
Fi zy ki, ma te ma ty ka na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz
po li to lo gia na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa. 

◗ Insty tut Lin gwi sty ki Sto so wa nej UAM i Mia sto Po znań za pro si -
li na wy kła dy otwar te prof. Dmi tri ja Do bro vol’skie go w Col le gium
No vum UAM. Wy kład pt. „Po znań wart po zna nia – o fra ze olo gii
w ję zy ku me diów” od był się 5 czerw ca, zaś wy kład pt. „Sym bo -
li ka w ję zy kach Eu ro py i jej zna cze nie dla ko mu ni ka cji mię dzy -
kul tu ro wej” miał miej sce 6 czerw ca. Dmi trij Do bro vol'skij jest pro -
fe so rem w In sty tu cie Ję zy ka Ro syj skie go Ro syj skiej Aka de mii Na -
uk w Mo skwie. 

◗ Prof. dr hab. Alek san der Po sern -Zie liń ski z In sty tu tu Et no lo gii
i An tro po lo gii Kul tu ro wej UAM zo stał człon kiem pol skie go Ko mi -
te tu Na ro do we go ds. Współ pra cy z Mię dzy na ro do wą Ra dą Na uki
(ICSU), któ ra  to od 1931 r. dzia ła  na rzecz roz wo ju na uki, pro mu -
jąc kie run ki ba dań waż ne dla  roz wią zy wa nia klu czo wych pro ble -
mów współ cze sne go świa ta i sty mu lu jąc w tym za kre sie in ter dy scy -
pli nar ną współ pra cę. Ra da ta jest cia łem zło żo nym z przed sta wi cie -
li 140 kra jów oraz 31 mię dzy na ro do wych unii na uko wych zrze -
sza ją cych re pre zen tan tów kon kret nych dys cy plin i spe cjal no ści. 

◗ 12 czerw ca br prof. Ma ria Zió łek Peł no moc nik Rek to ra ds. Za -
rzą dza nia Ja ko ścią Kształ ce nia ode bra ła Me dal Uni wer sy te tu
Gdań skie go za udział w pra cach wpro wa dza ją cych sys tem Kra jo -
wych Ram Kwa li fi ka cji na Uni wer sy te cie Gdań skim a w szcze gól -
no ści za wspar cie me ry to rycz ne po wsta ją cych w UG roz wią zań
oraz kształ to wa nie po czu cia sen su po dej mo wa nych zmian.

mdz

Prezydent RP Bronisław
Komorowski na UAM 

We wto rek, 29 ma ja pre zy -
dent RP Bro ni sław Ko -

mo row ski od wie dził sto li cę
Wiel ko pol ski. Swo ją wi zy tę
roz po czął od spo tka nia z żoł -
nie rza mi uczest ni czą cy mi
w mi sjach za gra nicz nych
w Cen trum Szko le nia Wojsk
Lą do wych. Od wie dził Sta dion

Miej ski, Mię dzy na ro do we Tar -
gi Po znań skie i uczest ni czył
w otwar ciu no we go dwor ca ko -
le jo we go. Na ko niec w Au li
Uni wer sy tec kiej wrę czył do -
rocz ne Na gro dy Go spo dar cze
Pre zy den ta RP, a po tem spo tkał
się z prof. Bro ni sła wem Mar ci -
nia kiem, rek to rem UAM.
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w dniach 18 -19 kwiet nia na wy dzia le
stu diów edu ka cyj nych UAM od by ła się
mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa
po świę co na na ucza niu i wy cho wa niu
dzie ci, zor ga ni zo wa na przez za kład teo -
re tycz nych Pod staw edu ka cji. 

W kon fe ren cji wzię li udział przed sta wi -
cie le pol skich i za gra nicz nych ośrod ków na -
uko wych i pla có wek zaj mu ją cych się edu -
ka cją ma łe go dziec ka oraz opie ką nad nim.

Pierw sze go dnia ob rad od by ły się dwie
se sje ple nar ne, któ rym prze wod ni czy li: prof.
Han na Krau ze -Si kor ska i Mi chał Kli chow -
ski oraz dr Kin ga Ku szak i dr An na Ba siń -
ska. 

Uczest ni cy mie li oka zję wy słu chać re fe -
ra tów o świe cie ma łe go dziec ka w Pol sce

przed ro zbio ro wej (prof. Do ro ta Żo łądź -
-Strzel czyk), o kształ to wa niu umie jęt no ści
spo łecz nych (prof. Me lin da R. Pier son),
o sta nach na pa do wych u dzie ci (prof. Bar -
ba ra Ste in born), o fo no lo gii ma łe go dziec ka
(prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk),
o pro ble mach pe da go gicz no -praw nych
wspie ra nia ro dzi ny (prof. An na Zie liń ska).
Ko lej ne re fe ra ty do ty czy ły wspo ma ga nia
roz wo ju dzie ci z nie peł no spraw no ścia mi
(prof. An drzej Twar dow ski), wspie ra nia ro -
dzin (prof. Ja ni ce Myck -Way ne), do ra sta nia
w świe cie pra cy (prof. Mag da le na Pio ru nek).
Tech no lo giom in for ma cyj nym i mul ti me -
diom w pe da go gi ce po świę co ne by ły re fe ra -
ty prof. Jo lan ty Zie liń skiej i prof. Ma riu sza
Ję drzej ko. Prof. Ur szu la Chę ciń ska mó wi ła

o twór czo ści dla dzie ci Jo an ny Kul mo wej,
a prof. Mał go rza ta Żyt ko przed sta wi ła wy -
ni ki ba dań nad szko łą ja ko miej scem ogra -
ni cza nia pro ce su ko mu ni ko wa nia się i my -
śle nia dzie ci. Dru gie go dnia kon fe ren cji ob -
ra dy od by wa ły się w sek cjach te ma tycz -
nych.

Anna ratajczak, Agata Drzewucka

ma łe dziec ko i edu ka cja 

– ko niec wień czy dzie ło– ko niec wień czy dzie ło– ko niec wień czy dzie ło
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stu den ci na ten mo ment cze ka ją z utę sk -
nie niem. O czym mo wa? Oczy wi ście,
o ab so lu to rium, któ re jest me tą na kil ku -
let niej aka de mic kiej dro dze. Uro czy sto ści
od by wa ją się na wszyst kich wy dzia łach;
są szcze gól ne go ro dza ju tra dy cyj nym
spo tka niem od cho dzą cych w świat ab -
sol wen tów, ich na uczy cie li i mi strzów,
a tak że ro dzi ców. 

Mnó stwo wy sił ku, go dzi ny spę dzo ne
nad książ ka mi, hek to li try ka wy wy pi te pod -
czas se sji, wie le ner wów, ale w koń cu… na -
stą pił mo ment, po któ rym te do świad cze nia
po zo sta ną w gło wie ja ko mi łe do zna nia, któ -
re bę dą wspo mi na ne z uśmie chem na twa -
rzy. Część stu den tów bę dzie da lej kon ty nu -
ować swo ją edu ka cję, a in ni roz pocz ną swo -
je pierw sze do świad cze nia za wo do we. Każ -
dy z nich bę dzie miał za pew ne swój, wła sny
i naj lep szy z moż li wych, po mysł na sie bie.

Cha rak te ry stycz ną sym bo li kę uro czy sto -
ści ab so lu to ryj nej na da je oczy wi ście strój,
w któ re go skład wcho dzi to ga oraz bi ret,
obo wiąz ko wo w trak cie uro czy sto ści wy rzu -
cany w gó rę. Jest to tak że mo ment, na któ -
ry z nie zwy kły mi emo cja mi cze ka ją ro dzi -
ce, któ rzy po tru dzie wy cho wa nia zo sta ją
na gro dze ni uczest nic twem w tak pięk nym
wy da rze niu.

Wie lu ża ków za dzi wia fakt, że ab so lu to -
ria od by wa ją się przed obro ną pra cy dy plo -
mo wej. Jak mó wi Agniesz ka Frąt czak, stu -
dent ka III ro ku fi lo zo fii spec. ko mu ni ka cja
spo łecz na: Nie mam pew no ści, że obro nię
pra cę li cen cjac ką, w związ ku z czym dzi wi -
ło mnie, że ce re mo nia od bę dzie się
przed uzy ska niem po zy tyw nej oce ny z eg za -
mi nu. Do da je jed nak, że mi mo, iż za uczest -
nic two trze ba za pła cić, jest to nie za po mnia -
ne prze ży cie, któ re da je po czu cie du my z ra -
cji by cia stu den tem. 

Wie le kon tro wer sji wy wo ła ła w obec nym
ro ku aka de mic kim kwe stia bi re tów. Otóż
wła dze uczel ni za rzą dzi ły, iż wpro wa dzo ny
zo sta nie wzór na kry cia gło wy, któ ry jest
zgod ny z oby cza jem uni wer sy tec kim. Stu -
den ci uzna jąc go za nie atrak cyj ny, wy sto so -
wa li pe ty cje w spra wie przy wró ce nia bi re -
tów na wzór ame ry kań ski (ze sznur kiem).
Wnio sek zo stał jed nak od rzu co ny, po nie waż
obec ne bi re ty ma ją sta no wić ele ment kul ty -
wo wa nia tra dy cji po znań skiej Almae
Matris. Z po wo du kra dzie ży, jak i uszko dzeń
wy po ży cza nych na czas ab so lu to rium tog,
od te go ro ku za bro nio no opusz cza nia
w nich bu dyn ku au li. 

Pa weł Brzeź niak
Ja go da no cho wicz

Po znań wy róż nia 
naj lep szych
tra dy cyj nie, od ro ku 1991 Ka pi tu ła na -
gro dy na uko wej Mia sta Po zna nia pod
prze wod nic twem prof. sta ni sła wa Lo -
ren ca wy róż nia na ukow ców i stu den -
tów. w gro nie uho no ro wa nych się zna -
leź li, rów nież w tym ro ku się na ukow cy
z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu.

Na gro dę Na uko wą Mia sta Po zna nia za
wy bit ne osią gnię cia w za kre sie fi lo zo fii
ma te ma ty ki i lo gi ki, w szcze gól no ści za
opra co wa nie au tor skiej syn te zy naj waż -
niej szych za gad nień fi lo zo fii ma te ma ty ki
oraz ca ło ścio we opra co wa nie fi lo zo fii ma -
te ma ty ki i lo gi ki w Pol sce mię dzy wo jen nej
otrzy mał prof. Ro man Mu raw ski z Wy dzia -
łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki Uni wer sy te -
tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

Ka pi tu ła przy zna ła tak że Sty pen dia Na -
uko we. Wśród na gro dzo nych zna leź li się
mię dzy in ny mi mło dzi ba da cze z UAM:
◗ mgr Ra fał Il nic ki (kul tu ro znaw stwo) 

za wy bit ne osią gnię cia na uko we z za kre -
su ba da nia wpły wu tech ni ki na kul tu rę,

◗ mgr Ado nis Ka ra chi tos (bio lo gia mo le -
ku lar na)
za ba da nia do ty czą ce me cha ni zmów cy -
to pro tek cyj ne go dzia ła nia mi no cy kli ny,

◗ mgr Mo ni ka Wa łę sa -Cho rab (che mia)
za za pro jek to wa nie i zde fi nio wa nie kom -
plek sów su pra mo le ku lar nych jo nów me -
ta li przej ścio wych z no wy mi li gan da mi
N -he te ro cy klicz ny mi oraz zba da nie ich
wła ści wo ści fi zy ko che micz nych,

◗ mgr Kry stian Py ta (che mia)
za wy bit ne osią gnię cia z za kre su che mii
or ga nicz nej i po gra ni cza che mii i bio -
che mii.
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ze spół „Fle xi fy”, któ ry sta no wią stu den ci
wy dzia łu Ma te ma ty ki i in for ma ty ki
UAM, 26 ma ja awan so wał do świa to -
wych fi na łów kon kur su Mi cro soft ima gi -
ne Cup w ka te go rii „Ki nect Fun Labs”. ich
pro jekt „reh the dra gon” zo stał uzna ny
za je den z trzech naj lep szych spo śród po -
nad 100 zgło szeń na de sła nych z ca łe go
świa ta. skład ze spo łu: to masz Ma le sza,
Ma rek Ba na szak, Adam Ku czyń ski, Mi chał
Ku li kow ski, Piotr Ko wal czyk i to masz
Gda la (opie kun). te go rocz ne fi na ły ima -
gi ne Cup od bę dą się w syd ney w Au stra -
lii w dniach 6-10 lip ca. 

„Reh the Dra gon” to in te rak tyw na gra,
w któ rej dzie ci kon tro lu ją wir tu al ne po sta -
cie in spi ro wa ne hi sto rią „Dziew czyn ka
smok”, rów no cze śnie wy ko nu jąc ćwi cze nia
o cha rak te rze ki ne zy te ra peu tycz nym. Dzię -
ki wy ko rzy sta niu na rzę dzi na co dzień uży -
wa nych w pro ce sie re ha bi li ta cji (pił ka
do ćwi czeń, po dusz ka sen so rycz na) po łą -
czo nych z wir tu al ną przy go dą, dzie ci wy ka -
zu ją więk szą chęć oraz mo ty wa cję do wy ko -
ny wa nia ćwi czeń. Po przez wy ko rzy sta nie
sen so ra Mi cro soft Ki nect, dziec ko za po mo -
cą ru chów swo je go cia ła wcho dzi w in te rak -
cję z wir tu al ny mi bo ha te ra mi i po ma ga im

w osią ga niu ko lej nych ce lów. Dzię ki pro jek -
to wi ze sta wy ćwi cze nio we, za pro jek to wa ne
wspól nie z fi zjo te ra peu ta mi, przyj mu ją no -
wo cze sną for mę za ba wy.

W ze szło rocz nej edy cji naj więk sze go kon -
kur su tech no lo gicz ne go na świe cie Mi cro -
soft Ima gi ne Cup wzię ło udział łącz nie po -
nad 350 tys. stu den tów z ca łe go świa ta.
War to przy po mnieć, że w trak cie fi na łów,
któ re mia ły miej sce w No wym Jor ku, re pre -
zen tan ci na sze go uni wer sy te tu za ję li 1 miej -
sce w ka te go rii pro jek to wa nia gier in ter ne -
to wych, a tak że 3 miej sce w ka te go rii In te -
ro pe ra cyj ność. e. K. 

Kon kurs or ga ni zu je od 3 lat InQbator
Tech no lo gicz ny Po znań skie go Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go Fun da -

cji UAM. Pa tro nat nad kon kur sem ob jął prof.
Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM. 

Od kil ku lat stu den ci WNPiD uczest ni czą
w fa kul ta tyw nych za ję ciach „Pierw szy krok
we wła sny biz nes”, w ra mach któ rych po -
zna ją pod sta wy przed się bior czo ści – m.in.
for my praw ne dzia łal no ści go spo dar czej, za -
sa dy spo rzą dza nia biz ne spla nu, sztu kę au -
to pre zen ta cji, for my opo dat ko wa nia, źró dła
fi nan so wa nia oraz mar ke ting. Za ję cia pro -
wa dzą: An na Sak son, Mag da le na Kac per -
ska, Adam Szy ma niak i Mar cin Pie choc ki.

Pod czas kur su stu den ci przy go to wu ją biz -
ne splan pla no wa ne go przed się wzię cia oraz
w pu blicz nej pre zen ta cji wy bie ra ją ten, któ -
ry – ich zda niem – jest naj cie kaw szy lub naj -
bar dziej in no wa cyj ny. Na zwy cięz ców cze -
ka ły atrak cyj ne na gro dy m.in. lap top i apa -
rat fo to gra ficz ny.

W fi na le zmie rzy ło się sześć po my słów
z ca łe go uni wer sy te tu, w tym trzy au tor -
stwa stu den tów Wy dzia łu Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa. Naj wy żej oce nio -
ny zo stał po mysł Ju sty ny Le wan dow skiej,
stu dent ki sto sun ków mię dzy na ro do wych,
któ rej fir ma Im pe rium Lo du ofe ro wa ła ko -
lo ro we i sma ko we kost ki lo du. Dru gie miej -

sce za jął Ma rek Roz wa dow ski, rów nież stu -
dent sto sun ków mię dzy na ro do wych, któ ry
wy my ślił nie ga zo wa ny na pój ener ge tycz ny
o na tu ral nej re cep tu rze. W fi na le zna lazł się
rów nież biz ne splan An ny Kier czyń skiej
i Hu ber ta Mar ci nia ka. Ich po mysł prze wi -
du je uru cho mie nie przed szko la Eco & Ve ge
Chil dho od, w któ rym dzie ci na we ge ta riań -
skiej die cie bę dą uczo ne zdro we go sty lu ży -
cia i eko lo gii.

Prof. Ta de usz Wal las, dzie kan WNPiD, za -
po wia da, że w przy szłym ro ku za ję cia
z przed się bior czo ści bę dą obo wiąz ko we
w ra mach przed mio tu Bu si ness Skills. 

MP

W świa to wym fi na le Ima gi ne Cup

jej pierwszy
biznes
justyna lewandowska z wydziału
nauk politycznych i Dziennikarstwa
została zwycięzcą konkursu
na najlepszy studencki biznesplan. 
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spo śród oko ło 200 li ce ali stek, któ re przy -
by ły na wy dział Ma te ma ty ki i in for ma ty ki
UAM w ra mach ak cji „Dziew czy ny na ści -
słe” tyl ko kil ka na ście w te ście na ko bie -
cość mó zgu uzy ska ło po nad 100 punk tów
czy li oka za ło się – pod wzglę dem umy sło -
wym – ko bie ta mi stu pro cen to wy mi.

Resz ta dziew cząt osią gnę ła wy ni ki nie co
bar dziej... mę skie. Test, trak to wa ny z lek kim
przy mru że niem oka, za koń czył wy kład dr
Li lian ny Kor tus z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In -
for ma ty ki o płci mó zgu, bo coś ta kie go rze -
czy wi ście ist nie je i z du żą wy ra zi sto ścią
ujaw nia się zwłasz cza w okre sie doj rze wa -
nia. O ile te sto ste ron u chłop ców po wo du je
wte dy więk szą od por ność na zmę cze nie
i po tę gu je zdol no ści wzro ko wo -prze strzen -
ne, to zwięk sza też agre sję i sku pia nie się
na jed nym ce lu. Es tro gen u dziew cząt
w tym cza sie ob ni ża zdol ność kon cen tra -
cji, zdol no ści in te lek tu al ne i umie jęt no ści
wzro ko wo -prze strzen ne (geo me tria!), ale
wzmac nia ko or dy na cję ru chów.

Du że wte dy róż ni ce w funk cjo no wa niu
dziew cząt i chłop ców – po cie sza ła Li lian -
na Kor tus – zmniej sza ją się w li ceum, ale
pew ne cha rak te ry stycz ne ce chy umy sło wo -
ści u więk szo ści osób po zo sta ją. Nie są one
przy tym żad ną prze szko dą w wy bo rze stu -
diów na kie run kach ści słych. Dr Kor tus
wspo mnia ła, że fir my zwięk sza ją za trud nie -
nie ko biet w sek to rze IT: przy ich zdol no -
ściach ko mu ni ka cyj nych są nie za stą pio ne
w te sto wa niu pro gra mów kom pu te ro wych
i w pra cy ze spo ło wej.

Wy kład i warsz ta ty by ły frag men tem
kam pa nii re kru ta cyj nej, pro wa dzo nej przez

Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM.
Ode szli śmy od tra dy cyj nej for mu ły drzwi
otwar tych – mó wi Mag da le na Ga łąz kie wicz,
kie row nicz ka dzie ka na tu wy dzia -
łu – na rzecz bar dziej ce lo wa nych im prez.
Przy łą czy li śmy się do ak cji „Per spek tyw”, że -
by móc pod pa trzeć cie ka we wzo ry. Za le ży
nam, by wię cej dziew cząt star to wa ło na in -
for ma ty kę, bo na ma te ma ty ce jest już ich
dość spo ro i śmie je my się, że wkrót ce trze -
ba bę dzie ro bić ak cje dla chłop ców.

Dzień Dziew cząt na uczel niach tech -
nicz nych i kie run kach ści słych or ga ni zo -
wa ny jest w kwiet niu w ca łej Eu ro pie,
a w Pol sce pa tro nu je mu mie sięcz nik „Per -
spek ty wy”. Do tych czas bra ły w nim udział
tyl ko po li tech ni ki, a obec nie tak że 3 uni -
wer sy te ty, w tym nasz Wy dział Ma te ma ty -
ki i In for ma ty ki.

Po wy kła dzie dziew czę ta uczest ni czy ły
w warsz ta tach w sty lu „Ka lej do sko pu ma te -
ma tycz ne go” Hu go na Ste in hau sa, z któ rych
każ dy miał przy nieść re flek sje, że ma te ma -
ty ka jest obec na w na szej co dzien no ści i od -
po wia da na róż ne in try gu ją ce py ta nia.
Na przy kład Bar tosz Na skręc ki do jed nej
z sal przy tasz czył wór kra wa tów. Każ da
z uczest ni czek mo gła na uczyć się wią zać
wę zły i przy oka zji do wie dzieć się, że – jak
udo wod ni li ma te ma ty cy – jest tyl ko 85 moż -
li wo ści za wią za nia wę zła w mak sy mal nie 9
ru chach. 

Czy dziew czę ta wy bio rą po ma tu rze Wy -
dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki? W każ dym
ra zie nie wy glą da ły na onie śmie lo ne.
Współ or ga ni za to rem Dnia Dziew czyn by ła
fir ma Al le gro, któ ra przy go to wa ła dla każ -
dej z uczest ni czek upo mi nek. MAJ 

twór cy in no wa cyj nych słu cha wek – Ka ro -
li na ro man i emil sto łec ki – już nie ba -
wem bę dą pro mo wać swój no wa tor ski
po mysł za gra ni cą. Dwój ka ab sol wen tów
wy dzia łu Fi zy ki Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza wy gra ła Fo rum in we sty cyj ne
– fi nał iii edy cji „Pierw sze go Kro ku we
wła sny Biz nes” – wspól ne go pro gra mu
inQbatora Po znań skie go Par ku na uko wo -
-tech no lo gicz ne go Fun da cji UAM i Mia sta
Po znań.

Zwy cięz cy po ko na li nie mal 50 osób, któ -
re roz po czę ły wal kę o re ali za cję wła snych
biz ne so wych po my słów w III edy cji pro gra -
mu. Do fi na łu do tar li au to rzy pię ciu naj lep -
szych pro jek tów, w tym mię dzy in ny mi: Ja -
kub Wojt czak i Ma te usz Kraw czyń ski (pro -

jekt „GameNash”) – au to rzy in no wa cyj nej
plat for my two rze nia gier i po wie ści mul ti -
me dial nych czy Krzysz tof Bo ro wiak (pro jekt
„O -Ten go ku”) – za fa scy no wa ny kul tu rą i
sztu ką Ja po nii, w szcze gól no ści man gą. Po -
my sło daw cy pre zen to wa li swo je po my sły
przed gru pą in we sto rów. Kto zdo był ich ser -
ce i wkrót ce pod bi je ry nek? To na ra zie biz -
ne so wa ta jem ni ca.

„Pierw szy Krok we Wła sny Biz nes” to
pro gram szko le nio wo -do rad czy, pro wa dzo -
ny w sys te mie kon kur so wym. 50-ciu uczest -
ni ków prze szło przez 38-go dzin ny cykl
szko le nio wy, obej mu ją cy te ma ty kę: księ go -
wych -po dat ko wych aspek tów pro wa dze nia
wła sne go biz ne su, mar ke tin gu i sprze da ży,
za rzą dza nia za so ba mi w MŚP oraz ochro ny

wła sno ści in te lek tu al nej. Ten etap pro gra -
mu zo stał za koń czo ny wy bo rem 11 naj lep -
szych pro jek tów, któ rych au to rzy – pra cu jąc
pod okiem do świad czo nych do rad ców biz -
ne so wych – do sko na li li swo je po my sły i
przy go to wy wa li pro fe sjo nal ny biz ne splan.
Pra ce nad pro jek ta mi zo sta ły za koń czo ne
au dy tem go to wo ści in we sty cyj nej przed się -
wzię cia, tj. ba da niem go to wo ści pro jek tu
do uryn ko wie nia. Wy ni ki au dy tu by ły pod -
sta wą do wy bra nia 5 naj lep szych pro jek tów,
któ rych au to rzy wzię li udział w Fo rum In -
we sty cyj nym.

IV edy cja pro gra mu „Pierw szy Kro ku we
Wła sny Biz nes”, star tu je na prze ło mie je -
sie ni i zi my ro ku 2012. 

Pau li na skrzy piń ska 

in no wa to rzy z po zna nia
zwy cięz ca mi fo rum in we sty cyj ne go

Ści śle bio rąc – dziew czy ny

wią za nia kra wa ta naj le piej uczyć się... na ma te ma ty ce
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Pro gram do stęp ny jest na stro nie in ter -
ne to wej, a ścią gnąć mo że go każ dy,
kto za in te re so wa ny jest zwie dza niem

Ogro du z wir tu al nym prze wod ni kiem. 
Po mysł po wstał z ini cja ty wy dr Ju sty ny

Wi land -Szy mań skiej, dy rek tor Ogro du i To -
ma sza Gda li z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for -
ma ty ki UAM, wspar tych przez fir mę Al -
ham bra, zaj mu ją cą się wdra ża niem in no wa -
cyj nych roz wią zań pro gra mi stycz nych. 

Naj pierw jed nak by ła książ ka au tor stwa
dr Ewy Je rzak „Se kre ty sta rych drzew”, któ -
ra uka za ła się w 2009 r. na kła dem Wy daw -
nic twa Na uko we go UAM. Au tor ka, wie lo let -
ni pra cow nik Ogro du, wy zna czy ła w niej
ścież kę szla kiem naj pięk niej szych i naj star -
szych drzew. Jak mó wi, klucz ja kim po słu -
ży ła się w do bo rze „bo ha te rów” był cał ko -
wi cie su biek tyw ny. W książ ce zna lazł się
np. gru jecz nik ja poń ski zwa ny „drze wem

mia stecz ko wym”. Po dob no w wil got ne je -
sien ne dni je go spa da ją ce li ście pach ną
świe żo pie czo nym cia stem. Są też za byt ko -
we me ta se kwo je chiń skie – jed ne z naj star -
szych te go ga tun ku drzew w Pol sce; par ro -
cja per ska – zwa na drze wem że la znym; czy
po tęż ny dąb wę gier ski o ciem no zie lo nych,
błysz czą cych li ściach – du ma Ogro du. 

Prze wod nik Ewy Je rzak zo stał zi lu stro -
wa ny zbio rem fo to gra fii. W trak cie wy ciecz -
ki moż na nie tyl ko po dzi wiać drze wo, ale
tak że zo ba czyć kwia ty, owo ce i po znać je -
go ca ło rocz ną sza tę. To wła śnie ta książ ka
zo sta ła nie mal że w ca ło ści prze nie sio -
na na plat for mę ko mór ko wą. My ślę, że elek -
tro nicz na wer sja „Se kre tów sta rych drzew”
skie ro wa na jest głów nie do mło dych lu dzi,
obe zna nych z no wy mi tech no lo gia mi, dla
któ rych za kup książ ki jest pew ną prze szko -
dą – mó wi Ewa Je rzak – bo trze ba pójść

do księ gar ni i wy dać pa rę zło tych, a tu nie -
mal że ca ły prze wod nik w za się gu rę ki. Jak
wi dać, moż na po łą czyć za in te re so wa nie no -
wy mi tech no lo gia mi z za mi ło wa niem
do przy ro dy. 

Po za in sta lo wa niu na ko mór kę pro gram
po zwa la na do wol ne wy zna cza nie szla ku
wy ciecz ki tro pem 20 naj pięk niej szych
drzew Ogro du. Zwie dza ją cy mo że nie tyl ko
dojść do wy bra ne go oka zu, ale tak że usły -
szeć ca łą je go hi sto rię i zo ba czyć zdję cia.
Au dio prze wod nik nie po zwo li nam zgu bić
wy ty czo nej ścież ki, a do dat ko wo znaj dzie -
my w nim opi sy cha rak te ry stycz nych dla
ogro du punk tów. Mo że np. do wie dzieć się,
kto za pro jek to wał bra mę głów ną. Moż li wo -
ści prze wod ni ka za pre zen to wał nam Ma rek
Ba na szak, stu dent Wy dzia łu Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki i opie kun pro jek tu. 

mz

już niedługo na spacer po poznańskim ogrodzie Botanicznym
obowiązkowo stawimy się z telefonem komórkowym w ręku.
pojawiła się właśnie bezpłatna aplikacja „sekrety starych drzew”
na telefony komórkowe z systemem android i wbudowanym Gps.

Se kre ty 
sta rych 
drzew
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sek cja Me die wi stycz na oraz sek cja no -
wo żyt na stu denc kie go Ko ła na uko we go
im. prof. Ge rar da La bu dy przy in sty tu cie
Hi sto rii UAM już po raz szó sty zor ga ni zo -
wa ły warsz ta ty w Ba ców ce uni wer sy tec -
kiej w Jam nej. 

W tym ro ku na cisk po ło żo ny zo stał na ba -
da nia pa le ogra ficz ne, iko no gra ficz ne oraz
sfra gi stycz ne. Oczy wi ście, zgod nie z wie lo -
let nią tra dy cją za pla no wa no rów nież wy -
ciecz ki szla ka mi Po gó rza Róż now skie go
i wspól ne ogni sko. Wy jazd or ga ni zo wa li Mi -
chał Sko czyń ski, prze wod ni czą cy Sek cji Me -
die wi stycz nej SKN oraz dr Piotr Po ko ra.

Warsz ta ty roz po czął wy kład Agniesz ki
Sko ru piń skiej pt. Pięk no i uro da w wie kach
śred nich. Po wy kła dzie, po mi mo zmę cze nia
po dró żą, uczest ni kom star czy ło jesz cze sił
na dys ku sję oraz krót ką wie czor ną im pre -
zę in te gra cyjną.

Na stęp ne go dnia ra no warsz tat po pro wa -
dził An drea Ma ria ni, dok to rant z Włoch,
któ ry na przy kła dzie Dia riu sza Mi cha ła Ka -
zi mie rza Ra dzi wił ła Ry beń ki (1719-1761)

przed sta wił spe cy fi kę ba dań nad XVIII-
wiecz nym źró dłem rę ko pi śmien nym.
Po spa ce rze i prze rwie na obiad przy szedł
czas na warsz tat za ty tu ło wa ny Ana li za rąk
pi sar skich w rę ko pi sie z tek stem Ko men ta rza
Sma rag du sa do Re gu ły Be ne dyk tyń skiej
(BK00124), po pro wa dzo ny przez Ja ku ba Łu -
ka szew skie go. W trak cie warsz ta tu roz wa -
ża ne by ły rów nież pro ble my zwią za ne
z ana li zą póź no ka ro liń skie go duk tu pi sar -
skie go w tym m.in. kwe stie na tu ry pa le ogra -
ficz nej (w ra mach któ rych przyj rze li śmy się
abre wia cjom, zna kom spe cjal nym, itp.) oraz
ko men ta rzom mar gi nal nym, czy li glos som.
Po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej w ra mach
wie czor ne go re lak su roz wią zy wa li śmy jed -
ną z krzy żó wek z IV Olim pia dy Me die wi -
stycz nej dla li ce ali stów.

W śro dę wy bra li śmy się na wy ciecz kę
do re zer wa tu Dia ble Ska ły. Po po wro cie
przy szedł czas na warsz tat po pro wa dzo ny
przez Agniesz kę Sko ru piń ską pt. O wy ko rzy -
sta niu i we ry fi ka cji źró deł no wo żyt nych
w ba da niach nad śre dnio wie czem. 

Ostat ni dzień me ry to rycz nych za jęć wy -
peł ni ły dwa warsz ta ty oraz wy kład. Ja ko
pierw szy za ję cia O czy ta niu sta ro dru ków
na przy kła dzie „Kro ni ki Sar ma cy ey Eu rop -
skiey” Alek san dra Gwa gni na po pro wa dził
Kac per Gis. Ko lej ne zaś Mi chał Sko czyń ski,
któ ry przed sta wił za gad nie nia zwią za ne
z Ba da nia mi pro zo po gra ficz ny mi na przy -
kła dzie Li ber Con sil lio rum klasz to ru św. Mi -
ko ła ja w So cha cze wie. Warsz ta ty za mknął
wy kład dr. Pio tra Po ko ry pt. Pie czę cie i herb
kra kow skiej ka pi tu ły ka te dral nej do koń -
ca XVIII w.

Te go rocz ne warsz ta ty by ły bar dzo do brą
oka zją do wy mia ny spo strze żeń i do świad -
czeń mię dzy mło dy mi ba da cza mi dzie jów
śre dnio wie cza i cza sów no wo żyt nych. No -
wo ścią te go rocz nych warsz ta tów by ło też
za pro sze nie do ak tyw ne go ich pro wa dze nia
dwóch wy róż nia ją cych się stu den tów V ro -
ku hi sto rii. Po mysł ten oka zał się uda ny i za -
pew ne wej dzie na sta łe do pro gra mu jam -
neń skich wy jaz dów.

Agniesz ka sko ru piń ska

Ogól no pol ską in ter dy scy pli nar ną kon fe -
ren cję stu denc ko – dok to ranc ką „Li te ra -
tu ra i fi lo zo fia” otwo rzył wy kład dr. hab.
An drze ja za wadz kie go z UJ pt. „Cze go fi -
lo zof szu kał w li te ra tu rze (w XX wie ku)?” 

W pierw szym dniu kon fe ren cji mo gli -
śmy usły szeć re fe ra ty o trans cen den ta li -
zmie po ety, em pi ry zmie trans cen den tal -
nym czy po ezji i fi lo zo fii trans gre sji. Stu -
den ci i dok to ran ci do szu ki wa li się po wią -
zań mię dzy li te ra tu rą a fi lo zo fią na przy -
kła dzie dzieł R. W. Emer so na czy Wi sła wy
Szym bor skiej. W blo ku re to rycz no – ję zy -
ko wym swój abs trakt wy gło sił An drzej Pro -
bul ski z UJ pt. „Re to ry ka nie roz strzy gal no -
ści, czy li czy ist nie je styl pyr ro ni stycz ny?”.
Po zo sta li pre le gen ci sku pi li się na po ezji
Ta de usza Ró że wi cza i Je ana Bau dril lar da.
Blok fi lo zo ficz no – etycz ny roz po czę ła
Mar ta Su kien nic ka z UAM re fe ra tem pt.
„Etycz ność a mo ral ność li te ra tu ry: mię dzy
Ary sto te le sem a Ho ra cym.” Blok ten po -
świę co ny był twór czo ści Ce rvan te sa, re por -
ta żom Ma riu sza Wil ka oraz „Ody sei” Ho -
me ra. Po tem stu den ci z In sty tu tu Fi lo lo gii
Pol skiej UAM mó wi li o po ezji Fer nan da
Pes soi, Ra ine ra Ma rii Ril ke go oraz o nie -
zwy kle cie ka wym po wią za niu fi lo zo fii
Mar ti na He ideg ge ra z twór czo ścią Bo le sła -
wa Le śmia na. 

Otwar cie dru gie go dnia sym po zjum za ini -
cjo wał dr hab. Nor bert Le śniew ski swo im
wy stą pie niem pt. „Die Dich ten de Ver nunft
Nie tz sche go, czy li o ilu zji.” Jed nym z naj cie -
kaw szych by ło wy stą pie nie Kon ra da Do -
bruc kie go, któ ry sku pił się na de mar ka cjo -
ni zmie po ję cio wym w fi lo zo fii Ri char da
Ror ty’ego. Pre le gent mó wił o pró bach zjed -
no cze nia fi lo zo fii z po wie ścią oraz o moż -
li wych spo so bach po zna nia rze czy wi sto ści,
któ re są bar dzo waż ne dla epi ste mo lo gii. To -
masz Fa bi szew ski wy gło sił re fe rat: „Trzy po -
ety ki gło su/my śli po zba wio nej oso bo we go
no si cie la. Sa de, Le śmian, Blan chot.” Przed -
ostat nim blo kiem te go sym po zjum był blok

teo re tycz no -li te rac ki, w któ rym za pre zen to -
wał się Grze gorz Twar dec ki z In sty tu tu Fi lo -
zo fii UAM. Sta rał się od po wie dzieć na py -
ta nie o on to lo gicz ny sta tus wy two rów umy -
słu ludz kie go. Piotr Lan gow ski z UAM
przed sta wił cie ka wy re fe rat pt: „Po pher me -
neu ty ka, czy li pro jekt PH.” Skon cen tro wał
się na in ter pre ta cji her me neu tycz nej tek -
stów przy ło żo nej do dzieł kul tu ry. 

Or ga ni za to ra mi tej kon fe ren cji by ło Ko ło
Her me neu tycz ne UAM, Ko ło Stu den tów Fi -
lo zo fii UAM, Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej UAM, Wy dział Na uk Spo łecz nych
UAM oraz Ko mi sja Fi lo zo ficz na PTPN. 

An na zie liń ska

Me die wi ści i no wo żyt ni cy

mię dzy li te ra tu rą i fi lo zo fią

Między literaturą i filozofią
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Mi mo wy so kie go po zio mu za gma twa nia,
re la cje mię dzy ko bie tą a męż czy zną mo -
gą z po wo dze niem być po ka za ne w spo -
sób za baw ny i in te li gent ny. Przy kła dem
po twier dza ją cym tę hi po te zę jest re ci tal
pt. „Chłop i ba ba a ro man tycz na o nich
bal la da”, któ re go au to ra mi są stu den ci
z Mię dzy wy dzia ło we go Ko ła Ba dań in ter -
dy scy pli nar nych nad Ko mu ni ka cją Mię -
dzy ludz ką „Dia log” in sty tu tu Kul tu ry eu -
ro pej skiej w Gnieź nie. re ci tal zo stał za -
pre zen to wa ny 13 ma ja w sa li wi do wi sko -
wej Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w Gnieź -
nie przy ul. Łu bień skie go.

Pre mie ra re ci ta lu „Chłop i ba ba a ro man -
tycz na o nich bal la da” od by ła się w mar cu
2012 ro ku pod czas No cy Uni wer sy te tu Ko -
le gium Eu ro pej skie go UAM w Gnieź nie.
Dru ga od sło na tej że pre zen ta cji od by ła się
w gnieź nień skim MOK-u w ra mach pierw -
szej edy cji Kró lew skie go Fe sti wa lu Ar ty -
stycz ne go – cy klu im prez kul tu ral nych, któ -
rych ce lem by ło za po zna nie się z nie zwy kle
bo ga tym do rob kiem gnieź nień skich or ga ni -
za cji zaj mu ją cych się twór czo kul tu rą, w tym
szcze gól nie nie za leż ną i al ter na tyw ną.

Głów na te ma ty ka oraz dow cip ny styl
dru giej edy cji zo stał nie na ru szo ny, jed nak
zmia nie uległ re per tu ar mu zycz ny a i skład
wy ko naw ców był nie co in ny. Uta len to wa ni

stu den ci fan ta stycz nie wczu li się w gra ne
przez sie bie po sta ci oraz wy ko na li pio sen -
kę, któ ra nie mal od ru cho wo przy cho dzi
na myśl, kie dy jest mo wa o re la cjach dam -
sko – mę skich. Cho dzi oczy wi ście o prze bój
„Gdzie ci męż czyź ni”, któ ry nie gdyś śpie wa -
ła Da nu ta Rinn. Szla gie ra mi sprzed lat
a więc „Ta nie dra nie” oraz „Pio sen ka jest do -
bra na wszyst ko” na wią za no do twór czo ści
nie za po mnia ne go Ka ba re tu Star szych Pa -
nów. Nie za bra kło tak że sen ty men tal nej i ro -
man tycz nej nu ty wy wo dzą cej się z kul tu ry
ro syj skiej.

Jed nym z am bit nych ce lów wy stę pu by ło
prze ła ma nie ste reo ty pów dam sko – mę skich
oraz uka za nie, wy da wać by się mo gło, tych
sa mych spraw z dwóch zu peł nie róż nych
per spek tyw. Za pre zen to wa no, ja kie emo cje

to wa rzy szą ko bie cie i męż czyź nie w chwi -
li tra gicz ne go roz sta nia, skry wa nej, pla to -
nicz nej mi ło ści czy też za ko cha nia do gra -
nic moż li wo ści.

Licz nie zgro ma dzo nej gnieź nień skiej pu -
blicz no ści za pre zen to wa li się: Bar tosz Ja nic -
ki (ko mu ni ka cja eu ro pej ska), Jo an na Woj cie -
chow ska (pe da go gi ka), Te re sa Klem ba (kul -
tu ro znaw stwo), To masz Błasz czyk (ko mu ni -
ka cja eu ro pej ska), Szy mon To po rek (ko mu -
ni ka eu ro pej ska), An drzej Tof fel (ko mu ni ka -
cja eu ro pej ska), Ma ciej Pro miń ski (ko mu ni -
ka cja eu ro pej ska), Eka te ri na Or łow ska (ko -
mu ni ka eu ro pej ska), Ro bert Or łow ski (ko -
mu ni ka cja eu ro pej ska), Agniesz ka Pro ciuk
(pe da go gi ka), Ma ria Szlach ciak (pe da go gi ka)
oraz Woj ciech Ma zu rek. 

Pa weł Brzeź niak

rok 2012 wy da je się być uda ny dla spo łecz no ści aka de mic kiej
Ko le gium eu ro pej skie go UAM w Gnieź nie. Po prze ka za niu przez
Urząd Mia sta w Gnieź nie no wych te re nów pod roz bu do wę
uczel ni, in sty tut Kul tu ry eu ro pej skiej UAM do cze kał ko lej nej do -
brej wie ści, od ro ku aka de mic kie go 2012 / 2013 utwo rzo na zo -
sta je no wa spe cjal no ści na kie run ku kul tu ro znaw stwo – kul tu ra
chrze ści jań ska. 

Spe cjal ność ta jest utwo rzo na w ra mach stu diów sta cjo nar nych
i nie sta cjo nar nych II stop nia. Pro gram dwu let nich stu diów ma gi -
ster skich zo stał opra co wa ny w opar ciu o kul tu ro znaw cze ba da nia
nad re li gią, któ re są pro wa dzo ne w In sty tu cie Kul tu ro znaw stwa
UAM w Po zna niu na to miast re ali zo wa ny bę dzie przez wy kła dow -
ców uni wer sy tec kich z wy ko rzy sta niem po ten cja łu Ko le gium Eu -
ro pej skie go. 

O szan sach ab sol wen tów kul tu ro znaw stwa (spe cjal ność kul tu -
ra chrze ści jań stwa) na ryn ku pra cy mó wi prof. Le szek Mro ze wicz,
dy rek tor na uko wy Ko le gium Eu ro pej skie go UAM w Gnieź nie. 

– Ta cy ab sol wen ci znaj du ją za trud nie nie w prze róż nych in sty tu -
cjach. Są oni spe cja li sta mi od kul tu ry, od jej ob li cza, od jej prze kształ -
ceń, ewo lu cji, ale jed no cze śnie mu szą mieć w so bie pew ne si ły kre -
atyw ne. Po win ni oni współ kształ to wać kul tu rę i wy ty czać pew ne jej

nur ty. Ge ne ral nie rzecz bio rąc, cho dzi nam o wy kształ ce nie pew -
nej gru py osób, któ re bę dą mo gły w spo sób trzeź wy i roz sąd ny, prze -
ka zy wać spo łe czeń stwu in for ma cje o tym, czym tak na praw dę jest
kul tu ra chrze ści jań ska.

W sze ro kim pro gra mie stu diów zna la zły się tre ści zwią za ne z kla -
sycz ną oraz ak tu al ną pro ble ma ty ką świa ta chrze ści jań skie go. Na -
le żą do nich m.in.: fi lo zo fia chrze ści jań ska, re li gie mo no te istycz ne,
chrze ści jań stwo w dia lo gu mię dzy kul tu ro wym i mię dzy re li gij nym,
chrze ści jań stwo a sztu ka, współ cze sne kry ty ki chrze ści jań stwa. Ab -
sol went ta kiej spe cjal no ści ma być wy po sa żo ny w umie jęt ność sa -
mo dziel ne go i kry tycz ne go my śle nia na te mat chrze ści jań stwa i in -
nych re li gii, łą cze nia róż no rod nych pro ble mów kul tu ro wo – re li -
gij nych, uza sad nia nia opi nii i po glą dów z ni mi zwią za nych oraz
ma opa no wać warsz tat pi sa nia o spra wach re li gii.

Ini cja ty wa stwo rze nia no wej spe cjal no ści uzy ska ła sze ro kie
wspar cie ka dry na uko wej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu. 

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce no wej spe cjal no ści 
zna leźć moż na na stro nach in ter ne to wych: 
www.kul tu ro znaw stwo.amu.edu.pl oraz www.ceg.amu.edu.pl

Pa weł Brzeź niak

No wy kie ru nek Ko le gium eu ro pej skim w gnieź nie 

Kul tu ra chrze ści jań ska 

Re la cje dam sko – mę skie 
we dług stu den tów z Gnie zna
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Funk cje pre ze sów Od dzia łu PAN w Po zna niu peł ni li ko lej no:
prof. Ge rard La bu da (1972–80), prof. Wła dy sław Wę go rek
(1981–1989), prof. Jan Stan kow ski (1990–1995), prof. An drzej

B. Le goc ki (1996–2002) i prof. Jan Wę glarz (2003–2010).
Od 2011 ro ku pre ze sem Od dzia łu PAN w Po zna niu jest prof.

Ro man Sło wiń ski. W skład Pre zy dium Od dzia łu w ka den -
cji 2011-2014 wcho dzą po nad to: wi ce pre zes – prof. Ma rek Świ -
toń ski oraz człon ko wie: prof. Je rzy Brze ziń ski, prof. An drzej B.
Le goc ki, prof. Bog dan Mar ci niec, prof. Ro man Mic nas i prof. Jan
Wę glarz. Od dział PAN w Po zna niu sku pia ak tu al nie 31 człon ków
kor po ra cji: 12 rze czy wi stych i 19 ko re spon den tów, zwią za nych
z po znań ski mi uczel nia mi, pla ców ka mi PAN oraz pla ców ka mi
re sor to wy mi. 

Pre sti żo wym do wo dem uzna nia osią gnięć na uko wych jest Na -
gro da Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej (FNP), na zy wa na „pol skim
No blem”. Uzy ska ło ją dzie wię ciu po znań skich pro fe so rów, człon -
ków Od dzia łu PAN w Po zna niu: To masz Łu czak. Jan Wę glarz, Ma -
riusz Ja skól ski, Ro man Sło wiń ski, Wło dzi mierz Krzy żo siak. Ja cek
Olek syn, Jó zef Bar naś, Bog dan Mar ci niec i Je rzy Strzel czyk. 

Dru gą co do pre sti żu na gro dą na uko wą FNP jest Sub sy dium
MISTRZ. Od 2000 r. otrzy ma li je na stę pu ją cy pro fe so ro wie Wło dzi -
mierz Krzy żo siak Ma rek Świ toń ski, Ro man Sło wiń ski, Ma riusz
Ja skól ski, Je rzy Ka czo row ski, Ro man Mic nas, To masz Łu czak, To -
masz Ja siń ski i Ry szard Ada miak. 

W Od dzia le PAN w Po zna niu od by ło się:
79 se sji Zgro ma dze nia Ogól ne go wraz z wy kła da mi po sie dzeń

Pre zy dium Od dzia łu 
21 spo tkań w ra mach Po znań skich Spo tkań Na uko wych 
13 edy cji z 54 wy kła da mi Dwu gło su Na uki 
4 edy cje z 43 wy kła da mi Świa to we go Ty go dnia Mó zgu 
37 Spo tkań z Na uką 
15 edy cji Po znań skie go Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki 

Pre ze si Od dzia łu bio rą udział w Ra dzie Pro gra mo wej „Stra te gicz -
ne go Roz wo ju Mia sta Po zna nia”, uczest ni czą w pra cach Ka pi tu ły
Na gro dy Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go „In no wa cyj ni
dla Wiel ko pol ski”, uczest ni czą w kon fe ren cji „Przed się bior czość
aka de mic ka w Wiel ko pol sce” oraz w re ali za cji Pro gra mu Wspie ra -

nia Pro jek tów In no wa cyj nych i pro jek tu Wiel ko pol ska Plat for ma
In no wa cyj na.

Dzię ki uczest nic twu pre ze sa Od dzia łu w Ko le gium Rek to rów
Uczel ni Wyż szych Mia sta Po zna nia, Od dział utrzy mu je ści słą
współ pra cę z uczel nia mi po znań ski mi. Współ pra cu je tak że z jed -
nost ka mi ba daw czo -roz wo jo wy mi Wiel ko pol ski, z wła dza mi mia -
sta i wo je wódz twa w za kre sie or ga ni za cji spo tkań na uko wych i po -
pu lar no nau ko wych oraz re ali za cji in ter dy scy pli nar nych pro gra -
mów ba daw czych. Bie rze udział w re ali za cji pro gra mu Aka de mic -
ki Po znań i w re ali za cji Re gio nal nej Stra te gii In no wa cji dla Wiel ko -
pol ski na la ta 2010-2020 Urzę du Mar szał kow skie go. 

W Po zna niu i oko li cach dzia ła obec nie 19 jed no stek na uko wych
Aka de mii a tak że zwią za ne z PAN dwa cen tra za awan so wa nych
tech no lo gii: Wiel ko pol skie Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo -
gii Ma te ria łów i Bio ma te ria łów oraz Wiel ko pol skie Cen trum Za -
awan so wa nych Tech no lo gii In for ma cyj nych. 

Dzię ki od dzia ło wi PAN re sty tu owa no Fun da cję Za kła dy Kór nic -
kie. Sta ra nia o to pod jął w 1997 ro ku ów cze sny pre zes Od dzia łu Po -
znań skie go PAN prof. An drzej B. Le goc ki. Ini cja ty wa, któ rej zre -
ali zo wa nie wy da wa ło się po cząt ko wo ma ło re al ne, dzię ki za an ga -
żo wa niu i wy trwa ło ści ini cja to ra za koń czy ła się peł nym suk ce sem,
po le ga ją cym na pod ję ciu przez Sejm RP w dniu 18 wrze śnia 2001
ro ku uchwa ły przy wra ca ją cej szla chet ny za pis Za moy skich na rzecz
ca łe go spo łe czeń stwa. 

Obec nie od dział mie ści się w Ośrod ku Na uki PAN. W ro -
ku 1986 1 ha ob sza ru po mię dzy uli ca mi Wie niaw skie go i No skow -
skie go prze ka za no w użyt ko wa nie Pol skiej Aka de mii Na uk. Bu do -
wę Ośrod ka Na uki PAN prze pro wa dzo no w la tach 1989-1992. Ośro -
dek zo stał wy róż nio ny ogól no pol ską sta tu et ką „Bu do wa Ro ku”. 

W czte rech po łą czo nych tech no lo gicz nie i funk cjo nal nie bu dyn -
kach zna la zły się la bo ra to ria In sty tu tu Che mii Bio or ga nicz nej wraz
z sie dzi bą utwo rzo ne go w ro ku 1993 Po znań skie go Cen trum Su per -
kom pu te ro wo -Sie cio we go. Po nad to w Ośrod ku Na uki PAN zna la -
zło swą sie dzi bę kil ka pra cow ni PAN, cen trum kon fe ren cyj ne, po ko -
je go ścin ne, a tak że Ośro dek Wy daw nictw Na uko wych. W Ośrod ku
Na uki PAN w Po zna niu od by ło się sze reg spo tkań naj wyż szej ran gi
jak np. spo tka nie pre zy den ta RP Alek san dra Kwa śniew skie go z pre -
zy den tem Fran cji i kanc le rzem RFN w ra mach Trój ką ta We imar skie -
go, czy spo tka nie 5 pre mie rów Po ro zu mie nia Wy szeh radz kie go.

po znań ski pan – czter dzie sto lat kiem 
oddział polskiej akademii nauk
w poznaniu powstał w 1972 roku.
inicjatorami jego powołania byli
członkowie polskiej akademii nauk:
prof. Gerard labuda, prof. maciej
wiewiórowski oraz prof. władysław
węgorek. wkrótce po powołaniu
oddziału pan w poznaniu,
w wielkopolsce zaczęły powstawać
placówki naukowe pan prowadzone
przez wybitnych uczonych, członków
pan. w krótkim czasie osiągnęły wysoki
poziom badań naukowych, stając się
samodzielnymi instytutami i zakładami.
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◗W bo ga tej oso bo wo ści Prze my sła wa Hau -
se ra har mo nij nie łą czą się dwie róż ne na tu -
ry (…) Jed na to na tu ra Po znań czy ka, któ ra
Ju bi la ta ujaw nia w ta kich ce chach jak pra -
co wi tość, wy trwa łość, so lid ność, a przede
wszyst kim ra cjo nal ny na mysł dyk tu ją cy
roz trop ność w sło wach i czy nach (…). I tu
prze cho dzi my do Je go dru giej na tu ry - gar -
dzą ce go przy ziem no ścią ro man ty ka, któ ry
po ry wa się na wiel kie za da nia mie rząc si ły
na za mia ry. Nie trud no wy obra zić go so bie
za rów no w ro li dzia ła cza „Ba za ru”, z że la -
zną lo gi ką roz wi ja ją ce go pla ny roz wo ju kra -
ju, jak rów nież kre so we go za goń czy ka
przy dźwię ku trąb ki pę dzą ce go z sza blą
w dło ni na nie prze bra ne wra że za stę py.

I jesz cze strof ka na to ast:
Ży cie jest dia bła war te,
Po za Cho pi nem, Mo zar tem 
Po za Prze my sła wem Hau se rem 
Ży cie w ogó le jest ze rem! 

Jan Jur kie wicz

◗Każ do ra zo we spo tka nie z Prze mkiem jest
wspa nia łe, po nie waż za wsze po waż na roz mo -
wa prze pla ta się z je go fi ne zyj nym hu mo rem,
któ ry ce men tu je przy jaźń i uła twia ży cie. 

Te re sa Ku lak 

◗Dro gi Prze mku (…) tra we stu jąc po wie dze -
nie Plau ta (Pau ci ex Mul ti sunt ami ci ho -
mi ni, qui cer ti sunt), z lu dzi, któ rzy mie nią
się być przy ja ciół mi, tyl ko nie licz ni są pew -
ni i Ty do nich na le żysz. 

Edward Je liń ski

◗Prze mek nie zno si cwa niac twa, nie lu bi
ba na łów ani zbęd ne go pa to su (…). Jest aku -
rat ny, pra co wi ty, upo rząd ko wa ny (…), ko le -
żeń ski, po god ny, ob da rzo ny wiel kim po czu -
ciem hu mo ru, wo bec przy ja ciół to praw dzi -
wy „brat - ła ta (…). Lu bia ny, ce nio ny przez
stu den tów, ko le gów i przy ja ciół nie tyl ko
w Po zna niu. Ma ich wie lu i to w ca łej Pol -
sce.

Ma rian Mrocz ko 

◗Gdy od wie dza łem In sty tut Hi sto rii UAM,
by ła za wsze oka zja do in te re su ją cych roz -
mów z Prze my sła wem Hau se rem. Wy so ko
ce ni łem je go pra ce, szcze gól nie przy padł mi
do ser ca Je go ar ty kuł o Pił sud skim (w krę gu
idei, po li ty ki i woj ska) pi sa ny w in nej to -
na cji niż to za zwy czaj by wa ło u au to rów
z Po znań skie go. Nie by ło to zresz tą za sko -
cze niem, bo nie za leż ność po glą dów i eru -
dy cja ba da cza to ce chy pi sar stwa Ju bi la ta. 

Piotr Wan dycz 

◗Pro fe sor wrósł w na sze śro do wi sko, tak, że
nie raz trud no by ło od róż nić Go od na szych
ko le gów in sty tu to wych. W hi sto rii na sze -
go śro do wi ska mie li śmy dwu ta kich Pro fe -
so rów cho ciaż eta to wo nie po wią za nych
z Wro cła wiem; jed nym z nich był Ro man
Wa piń ski z Uni wer sy te tu Gdań skie go,
a dru gim wie le lat od nie go młod szy Prze -
my sław Hau ser z Uni wer sy te tu Po znań skie -
go. (…) Obaj wy żej wy mie nie ni hi sto ry cy
wy war li nie ma ły wpływ na for mo wa nie się
śro do wi ska hi sto ry ków wro cław skich.

Woj ciech Wrze siń ski

◗Prze mek przy ca łej swej otwar to ści i życz -
li wo ści dla bliź nich po tra fi jed nak od dzie -
lać od te go spra wy na uko we. W tej ostat niej
kwe stii jest za sad ni czy i ja kość na uki jest
u nie go na pierw szym pla nie. 

Edward Wło dar czyk 

◗Wno si łeś w na szą dzia łal ność uni wer sy -
tec ką wie le no wych świet nych po my słów.
To za Two ją pod po wie dzią nada li śmy dok -
to rat ho no ro wy Ja vie ro wi So la nie, by łe mu
se kre ta rzo wi ge ne ral ne mu NATO i pro fe so -
ro wi fi zy ki w uzna niu je go szcze gól nych za -
sług zwią za nych z wpro wa dze niem na sze -
go kra ju do so ju szu obron ne go NATO. 

Ste fan Jur ga

◗Pa mię taj, że wśród przy ja ciół zo sta niesz tym,
kim za wsze by łeś, ta ki przy wi lej da je wła śnie
przy jaźń. Nie był bym so bą, gdy bym w dniu
Twe go Ju bi le uszu nie za pu kał do Opatrz no ści
Bo żej, o Cie bie się do po mi na jąc. 

Ks. Zyg munt Zie liń ski

tak scho dził czas…
tak zej dzie czas

księgę wspomnień i życzeń pod takim tytułem
przygotowali współpracownicy, przyjaciele i bliscy 
dla profesora przemysława Hausera, w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. jubileusz hucznie obchodzono
18 maja i wtedy właśnie księgę profesorowi wręczono.
a jest to książka szczególna – sercem i serdeczną
pamięcią pisana. nie zasypuje ciężkimi faktami, 
ale skrzy się, wspomnieniami, serdecznością,
humorem – z rzewną nutką niekiedy w tle. 

Oto kil ka wy bra nych frag men tów 
fo
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Oso bie mó wi my, że to rocz nik naj lep szy i że ta kie go
in ne go nie ma na uni wer sy te cie. Wy wo dzi się z nie -
go 2 pro fe so rów ty tu lar nych, w tym dzie kan -elekt Wy -

dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji Ro man Bu dzi now ski, 2 dok to -
rów ha bi li to wa nych, a tak że wie lu wy bit nych sę dziów, ad wo -
ka tów, pro ku ra to rów, rad ców praw nych, no ta riu szy, ale tak że
przed sta wi cie li ad mi ni stra cji, kul tu ry i biz ne su – wśród nich
są Gra ży na Kul czyk i i Jan Kul czyk. Stu dia skoń czy li śmy 40
lat te mu, a spo ty ka my się po raz 19. 

Pierw sze spo tka nie od by ło się po 15 la tach, na stęp ne po 25,
ko lej ne już co rok. Zjaz dy co 5 lat tra dy cyj nie roz po czy na ją się
w Po zna niu i są kon ty nu owa ne w uro kli wych miej sco wo ściach
pod po znań skich (Wą gro wiec, Ba ra no wo), zjaz dy co rocz ne
w róż nych miej scach; by ły więc dwu krot nie Ła gów, Lub nie -
wi ce i Miel no, Bar li nek, Szcze cin, Ko ło brzeg, Tar no wo Je zier -
ne, Smo lar nia k/Trzcian ki, Go łu chów, Cią żeń. Zjaz dom to wa -
rzy szy ły ha sła, a wśród nich: „Pry wat ka u pięć dzie się cio lat ka”,
„Zbie go wi sko”, „Zlot Mło dzie ży” czy „Zmia na ko du szóst ka
z przo du”.

I tym ra zem spo tka nie roz po czę ło się w Po zna niu. Po ser -
decz nych po wi ta niach część ofi cjal ną otwo rzy ła Han na Wy -
szyń ska, wi ta jąc prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka, rek to ra UAM,
prof. Krzysz to fa Kra sow skie go, prof. Zbi gnie wa Pi lar czy ka,
prof. To ma sza So ko łow skie go, prof. Ro ma na Bu dzi now skie go,
prof. Fe lik sa Ze dle ra, To ma sza Go łę biow skie go, przed sta wi cie -
la Fun da cji na Rzecz Stu den tów i Ab sol wen tów oraz licz nie
ze bra nych ab sol wen tów przy by łych z róż nych czę ści Pol ski
i świa ta. Wspo mnie nia z okre su stu diów i ko lej nych zjaz dów,
ilu stro wa ne fo to gra fia mi, wy wo ła ły po czu cie jed no ści i du my
z uczel ni. 

Ha sło z lat stu diów „pra wo kró lo wą na uk jest” po brzmie wa -
ło za rów no w wy stą pie niu prof. Ro ma na Bu dzi now skie go, któ -
ry spraw nie do wo dził, że rocz nik 1968-1972 jest naj lep szy.
Rek tor UAM, prof. Mar ci niak, któ re mu to ha sło nie by ło ob ce
w cza sach stu diów, przy bli żył ze bra nym dzi siej szy uni wer -
sy tet, a dzie kan – wy dział – jak że już in ne od tych, któ re zna -
li śmy. 

By ło to pierw sze na sze spo tka nie w no wym gma chu wy dzia -
łu. W ku lu arach pa da ły py ta nia, cze mu nie w Sa li XVII – gdzie
od by wa ła się więk szość wy kła dów i w gma chu daw ne go Col -
le gium przy Św. Mar ci nie. Nut kę tę sk no ty do daw nych mu rów
za stą pił po dziw dla roz ma chu i no wo cze snych wnętrz no wej
sie dzi by wy dzia łu. Ze wzru sze niem wspo mi na li śmy na szych
pro fe so rów, oglą da jąc ich por tre ty w klu bie pro fe sor skim. 

Dal sza część zjaz du od by ła się po za Po zna niem, tym ra zem
w ho te lu „Sza blew ski” nad Je zio rem Dy ma czew skim. Bal
w stro jach wy twor nych trwał do sa me go ra na, a na na stęp ny
dzień – część edu ka cyj na w po bli skim Mu zeum Rol nic twa
w Szre nia wie. Wie czo rem ogni sko, pio sen ki raj do we, obo zo -
we, bie siad ne, har cer skie jak zwy kle przy akom pa nia men cie
na szych ko le gów Ja nu sza Sza fe ra i Ro ma na Bu dzi now skie go.

Kry sty na sor bian -Gó ral

◗Bę dzie my się spo ty ka li na Bar bór kach, in au gu ra -
cjach (…). Za wsze so bie po ga wę dzi my, a ja że gna -
jąc się z Nim bę dę my ślał za każ dym ra zem to sa mo:
ja kie to szczę ście spo tkać praw dzi we go czło wie ka
w cza sach tak bar dzo opa no wa nych przez dziw ne
ho mi ni dy. 

Je rzy Fe do row ski 

◗Otóż Prze my sław Hau ser jest Wol nym Czło wie -
kiem. Wiel kie li te ry są tu jak naj bar dziej wska za ne,
bo w na szych cza sach Wol ny Czło wiek to wiel ka
rzad kość. To ktoś, kto po tra fi wy pra co wać i re ali -
zo wać wła sny po mysł na ży cie, co wię cej zmu sić
świat ze wnętrz ny do za ak cep to wa nia je go od ręb -
no ści. 

Wło dzi mierz Mę drzec ki 

◗Czy moż na nie lu bić Prze my sła wa Hau se ra? Pew -
nie moż na, ale ni gdy do tąd nie spo tka łem ko goś, kto
by się z nim ze tknął i nie ce nił ja ko roz mów cy: ob -
da rzo ne go zna ko mi tym re flek sem, spo strze gaw cze -
go, do cie kli we go, z cha rak te ry stycz ną, bu dzą cą za -
ufa nie pro sto li nij no ścią w oce nie spraw oraz lu dzi
trak to wa nych przy tym życz li wie i cie pło. Roz mów -
cy, któ ry nie na rze ka, któ ry nie plot ku je (…) Po za Ju -
bi la tem ni ko go ta kie go nie znam. Ilu z nas po tra fi
mó wić rze czy in te re su ją ce i war to ścio we tak że po -
za za kre sem wą skiej spe cja li za cji, w któ rej tkwi?(…)
Ilu tak na praw dę po tra fi mó wić gło sem wła snym,
róż nym od wszech obec nej su ge stii me diów? Ilu po -
tra fi za cho wać spo kój tak że przy roz trzą sa niu kwe -
stii, przy któ rych wszyst kich do oko ła po no szą ner -
wy, a ilu przy tym wszyst kim po tra fi zwy czaj nie nie
nu dzić? 

Krzysz tof Ka wa lec

Po ga du je, pe ro ru je,
Pięk ne wier sze de kla mu je 
Aneg dot czyk, mistrz ga wę dy
Tłum słu cha czy znaj dzie wszę dy. 
To wa rzy stwa za cna du sza
Umar łe go wnet roz ru sza.
To wi cem za bły śnie so czy stym 
To śmie chem wy buch nie per li stym.
I za tań czy, i za śpie wa 
I za koł nierz nie wy le wa (…)
Niech nam sto lat w zdro wiu ży je 
I szam pa na z na mi pi je! 

Bog dan Wal czak

I do te go jesz cze, te goż au to ra, tekst „na na gro bek” 
Tu le ży rek tor Hau ser - brat ła ta – Sar ma ta
Hi sto ryk i bry dży sta, rek tor ski mistrz świa ta 
Tak się tu bal nie w trum nie oło wia nej śmie je
Aż się pu cha rek wi na na gro bow cu chwie je. 

◗Bądź (…) dziel ny, Ko cha ny Prze mku, wkra cza jąc
po sie dem dzie siąt ce w wiek „doj rza ły. Niech Ci ni -
gdy nie brak nie wi go ru i fan ta zji ułań skiej , szwo -
le żer skiej strzel ców kon nych też nie po mi ja jąc! 

Hen ryk Buł hak 

Z: „ Księ ga wspo mnień i ży czeń ofia ro wa na Pro -
fe so ro wi Prze my sła wo wi Hau se ro wi w sie dem -
dzie sią tą rocz ni cę uro dzin” pod re dak cją To ma -
sza Schram ma, Pio tra Oku le wi cza i Krzysz to fa
Mar chle wi cza, Po znań 2012 

Praw ni cy – czter dzie sto let ni

„similis simili gaudet” – pod tym hasłem
spotkaliśmy się 18 maja 2012 roku
w 40 – lecie ukończenia studiów 
– absolwenci prawa z rocznika 1968-1972.
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Prze cięt ny zja dacz chle ba za py ta ny o sek tor
kre atyw ny w go spo dar ce za pew ne po my śli
o ja kiejś grup ce ak to rów, li te ra tów, ma la rzy...
Ale czy waż nej dla roz wo ju go spo dar cze go?

Wszy scy są zgod ni, że na ca łym świe cie
zmie nia się struk tu ra go spo dar ki i że obec -
nie ten wła śnie sek tor de cy du je o roz wo ju
miast i re gio nów, a obej mu je on nie tyl ko ar -
ty stów, ale tak że np. na ukow ców, ar chi tek -
tów, pro jek tan tów wnętrz i mo dy czy pro -
gra mi stów kom pu te ro wych. Te mu sek to ro -
wi po świę co ne by ły na sze ba da nia w pro -
jek cie ACRE.

Co to za pro jekt?
Współ cze sne ba da nia nad sek to rem kre -

atyw nym za czę ły się w USA od prac Ri char -
da Flo ri dy, któ ry wska zał trzy czyn ni ki
sprzy ja ją ce po wsta wa niu ośrod ków kre atyw -
nych. To słyn ne trzy T: tech no lo gia, ta lent
i to le ran cja. Flo ri da pod kre ślał też zna cze nie
tzw. czyn ni ków mięk kich. A więc w przy cią -
ga niu ta len tów li czą się nie tyl ko wiel kość
mia sta, wy so kość pła cy lub do bre po łą cze -
nia ko mu ni ka cyj ne – czyn ni ki „twar de”, ale
tak że np. zie leń miej ska, bez pie czeń stwo,
otwar tość na przy by szów z ze wnątrz, bo ga -
ta ofer ta wy po czyn ku i roz ryw ki czy ład -
na ar chi tek tu ra czy li czyn ni ki „mięk kie”. Te
hi po te zy Flo ri dy po sta no wio no zwe ry fi ko -
wać w Eu ro pie. Pierw szy ma ły pro jekt do ty -
czył kil ku miast w „sta rej” Eu ro pie, a po roz -
sze rze niu Unii w 2004 r. zro dził się pro jekt
ACRE, któ re go jed nym z ce lów by ła pró ba

od po wie dzi na py ta nie, czy sek tor kre atyw -
ny ma szan se roz wi ja nia się tak że w no wych
pań stwach UE i ja kie są moż li wo ści te go roz -
wo ju w ośrod kach nie peł nią cych funk cji
sto łecz nych – jak Po znań czy Lipsk. Za rów -
no ja, jak i ko le dzy, pre zen to wa li śmy wy ni -
ki ba dań od No we go Jor ku przez Bar ce lo nę,
Ko lo nię i Bra ty sła wę po Mo skwę, Ir kuck
i Kat man du – wszę dzie przyj mo wa no nas
z za in te re so wa niem, po wie dział bym, nie co
więk szym niż w Po zna niu... 

Dla cze go z Pol ski zo stał wy bra ny wła śnie
Po znań?

Zde cy do wał o tym m.in. fakt, że już
przed roz sze rze niem Unii by li śmy zna ni
w Eu ro pie z udzia łu w te go ty pu pro jek -
tach – ja w Ho lan dii i w Niem czech. Pro jekt
ACRE był więc po kło siem wcze śniej szych
kon tak tów, zna jo mo ści kom pe ten cji part ne -
rów i wza jem ne go za ufa nia. Pod ję li śmy te
ba da nia tak że dla te go, by prze ko nać de cy -
den tów, że for mu łu jąc kon cep cje roz wo ju
miast i re gio nów nie moż na tyl ko ule gać na -
ci skom grup zwią za nych z tra dy cyj nym
prze my słem, któ re go era bez pow rot nie się
koń czy – w Po zna niu wi dać to choć by
w dzie jach za kła dów Ce giel skie go. Był to
tak że czas, kie dy ro sła kon ku ren cja na ryn -
ku eu ro pej skim i glo bal nym, czas otwar cia
gra nic i zwięk sza ją cej się mi gra cji ta len -
tów – z któ rą i dziś ma my do czy nie nia,
a tak że czas no wych wy zwań – rów nież dla
Po zna nia. 

Ba da nia są in te re su ją ce tak że dla UAM, bo
wy ni ka z nich jed no znacz nie, że dziś Po znań
bez uczel ni wyż szych – a głów nie uni wer sy te -
tu – był by jak te ame ry kań skie wy mar łe mia -
sta po szu ki wa czy zło ta.

Mo że nie aż tak, ale uczel nie są rze czy wi -
ście nie zwy kle istot nym mo to rem roz wo ju
Po zna nia.

Dla cze go więc na wet w per cep cji wy kształ -
co nych uczest ni ków ba dań uni wer sy tet ja ko
prze strzeń kre atyw na zna lazł się na wet za sta -
rym Bro wa rem, wska za ny tyl ko przez 3 proc.
re spon den tów?

Bo lu dzie prze strzeń kre atyw ną po strze -
ga ją naj czę ściej przez pry zmat otwar tych,
ma so wych im prez ar ty stycz nych. Ale fak -
tycz nie – uni wer sy tet nie jest na le ży cie do -
ce nia ny czy po wszech nie po pu lar ny. Dla te -
go do brze, że w stra te gii roz wo ju UAM pod -
kre śla się ko niecz ność otwar cia uczel ni
na oto cze nie. Wie le zna czą ta kie wy da rze -
nia, jak Fe sti wal Na uki i Sztu ki.

w ba da niach wska za ło go ma ło osób i pa -
trząc na pu blicz ność fe sti wa lu czę sto mam
wra że nie, że jest on le piej zna ny w wo je wódz -
twie niż przez po zna nia ków...

Zga dzam się, że choć jest w mar ke tin gu
po stęp, to jesz cze nie wy star cza ją cy. Z dru -
giej stro ny ofer ta uni wer sy te tu, bar dziej am -
bit na, jest też trud niej sza w od bio rze i z za -
ło że nia nie mo że być ma so wa.

zwró ci łam uwa gę w ba da niach na pe wien
mo że dro biazg, ale zna czą cy: ba da ni – a przy -

Ten chłod ny,
za sie dzia ły
Po znań

z prof. ta de uszem 
Stry ja kie wi czem, geo gra fem, 
roz ma wia ma ria ry bic ka

z prof. ta de uszem 
Stry ja kie wi czem, geo gra fem, 
roz ma wia ma ria ry bic ka

z prof. ta de uszem 
Stry ja kie wi czem, geo gra fem, 
roz ma wia ma ria ry bic ka

fot. maCiej męCzyński



po mnij my, że to lu dzie po stu diach – nie zna ją
na zwisk wy bit nych uczo nych z uni wer sy te tu.

Tak, ale to jest szer szy pro blem spo łecz -
ny, a mia no wi cie kwe stia kształ to wa nia opi -
nii pu blicz nej. W Pol sce ro bią to przede
wszyst kim me dia. Uni wer sy tet za sła bo do -
cie ra do me diów, ale też i me dia nie pró bu -
ją do trzeć do uczo nych. Lan so wa ni są po -
li ty cy i ce le bry ci. War to się za sta no wić
i nad ta ki mi wy ni ka mi tych ba dań.

w po rów na niu z in ny mi mia sta mi na sze
„skrzy dło kul tu ral ne” wy pa dło sła bo.

War to tu przy to czyć cie ka we da ne z in nej
pra cy: War sza wa prze wyż sza nas licz bą lud -
no ści trzy krot nie, ale aż 14 – krot nie więk -
sza jest tam licz ba zwie dza ją cych ga le rie,
a mu zea – 10 – krot nie. To du ża dys pro por -
cja. We wskaź ni kach uczest nic twa w kul tu -
rze ma my prze wa gę, je śli cho dzi o wi dzów
w ki nach – je ste śmy tu na pierw szym miej -
scu w kra ju. Rów nież w ru chu mu zycz nym
ma my do bre wy ni ki. Ogól nie jed nak po zo -
sta je my nie co w ty le. Z dru giej stro ny z na -
szych ba dań wy ni ka, że zbyt kry tycz nie sie -
bie po strze ga my w tym wzglę dzie. Ma my tu
kom pleks i jak by z gó ry czu je my się prze gra -
ni, co też nie sprzy ja do brej pro mo cji.

Mu si być ja kiś zły duch miej sca – choć np. je -
ste śmy sil ni wy daw ni czo, to ry szard Kry nic ki
wy pro wa dził się z Po zna nia i za ło żył swo je wy -
daw nic two w Kra ko wie.

Do tych czas Po znań bar dzo się sta rał, by
przy lgnę ła do nie go opi nia ośrod ka han dlu,
biz ne su, spor tu, na uki, a mniej – kul tu ry.
Ale my ślę, że to się też tro chę zmie nia.
Obec nie mia sto uczest ni czy w eu ro pej skim
pro jek cie CREA. RE, któ re go ce lem jest
stwo rze nie pro gra mu wspie ra nia sek to ra
kre atyw ne go, a my współ pra cu je my w two -
rze niu te go pro gra mu, wy ko rzy stu jąc do -
świad cze nia ACRE. 

z ba dań ACre wy ni ka, że je ste śmy bar dzo
za sie dzia li – w sek to rze kre atyw nym więk szość
to ci, któ rzy się tu uro dzi li, a po nad 90 proc. to
ci, któ rzy tu stu dio wa li! Ki si my się we wła -
snym so sie, a Flo ri da twier dzi, że bez mo bil no -
ści nie ma kre atyw no ści.

Od ra zu po wiem, że do ty czy to nie tyl ko
Po zna nia. We wszyst kich post ko mu ni stycz -
nych kra jach od se tek przy by szów jest dość
ma ły i nie mo że my się tu rów nać z Am ster -
da mem czy Du bli nem, ale – i tu nie spo -
dzian ka – w ba da nych mia stach po łu dnio -
wej Eu ro py, gdzie są tra dy cyj nie sil ne
związ ki ro dzin ne, w Bar ce lo nie i Me dio la -
nie, też ten wskaź nik za sie dzia ło ści jest dość
wy so ki i tam wca le to tak bar dzo nie prze -
szka dza w roz wo ju kre atyw no ści. Co jesz -
cze pod kre śla no – wpraw dzie Po znań nie
jest otwar ty, lecz ba da ni imi gran ci nie spo -
ty ka li się tu z prze ja wa mi dys kry mi na cji, co
w nie któ rych in nych mia stach by ło bar dziej
od czu wal ne. 

Jed nak ten do pływ świe żej krwi jest waż ny?
Tak, i roz wój twór czy śro do wisk za sie -

dzia łych, nie do pusz cza ją cych osób z ze -
wnątrz, ma sła bą dy na mi kę. Na to miast

z dru giej stro ny – i to pod kre śla my w pro -
jek cie – nie do brze, gdy ta mo bil ność jest jed -
no kie run ko wa: oprócz przy cią ga nia ta len -
tów, waż ny jest też pro blem za dba nia o wła -
sne ta len ty. 

A pol skie uczel nie – w tym i nasz uni wer sy -
tet – czy też nie cier pią na tę cho ro bę za sie dzia -
ło ści? 

My ślę, że na nie któ rych wy dzia łach ska -
la mo bil no ści jest ma ła, na in nych – więk -
sza, ale ostat nie de cy zje mi ni ste rial ne, zwią -
za ne z re for mą szkol nic twa wyż sze go do tej
mo bil no ści za chę ca ją. Sam mam te le fo ny
od dok to rant ki z Ło dzi, któ ra wie, że tam
eta tu nie do sta nie, ale ma szan sę fi nan so wa -
nia swe go za trud nie nia przez 2-3 la ta, je śli
przej dzie do in ne go ośrod ka. Są ogło sze nia
o otwar tych kon kur sach na sta no wi ska
uczel nia ne, są pro gra my unij ne, któ re wręcz
wy mu sza ją przyj mo wa nie osób z ze wnątrz.
Mo że war to by sko rzy stać z przy kła du Cze -
chów, u któ rych w ko mi sjach kon kur so -
wych lub w ko mi sjach re kru ta cyj nych
na stu dia dok to ranc kie za sia da tyl ko je den
przed sta wi ciel z da nej uczel ni – po zo sta li są
z in nych uczel ni. Ro dzi się jed nak py ta nie,
czy ta wy mu szo na re gu la cja mi ad mi ni stra -
cyj ny mi mo bil ność nie bę dzie mia ła tyl ko
cha rak te ru for mal ne go? 

Co pa na naj bar dziej za sko czy ło w wy ni kach
ba dań ACre? 

Wszy scy spo dzie wa li się, że po twier dzi -
my wy ni ki Flo ri dy i że bę dzie to ta ka trans -
mi sja wzor ców ame ry kań skich na nasz
grunt. Tym cza sem na sze wy ni ki tyl ko czę -
ścio wo po twier dzi ły wspo mnia ne 3 T Flo ri -
dy. Wy stę pu ją czyn ni ki, któ re u nas sil nie
wpły wa ją na roz wój sek to ra kre atyw ne go,
a w USA nie, np. do tych cza so we ścież ki
roz wo ju. Eu ro pej skie mia sta chęt nie na wią -

zu ją do tra dy cji hi sto rycz nych – np. w Po -
zna niu bu do wa ne na Ostro wie Tum skim
mu zeum, po świę co ne po cząt kom pań stwa
pol skie go. Dru gi czyn nik – to zwią zek
z miej scem. W USA jest on nie wiel ki, gdyż
prze cięt ny Ame ry ka nin 17 ra zy zmie nia
miej sce, w któ rym ży je. U nas ten zwią zek
jest sil niej szy i istot niej szy w ka te go riach
emo cjo nal nych. Trze cim czyn ni kiem są sie -
ci po wią zań per so nal nych. W na szych wa -
run kach bar dzo czę sto od gry wa ją one więk -
szą ro lę od od gór ne go ste ro wa nia roz wo jem
przez stra te gie, pro gra my itp. Nie ozna cza
to, że nie na le ży ich two rzyć, ale one mu szą
uwzględ niać lo kal ny kon tekst spo łecz ny.
Mu si być rów no wa ga po dejść „z gó ry w dół”
i „z do łu w gó rę”, choć np. w Lip sku to od -
gór ne ste ro wa nie ze stro ny rzą du i władz
lan dów spraw dza się nie co le piej i do brze
na krę ca od dol ny me cha nizm roz wo ju. Ale
to wy ni ka z uwa run ko wań kul tu ro wych:
Niem cy wy da ją się bar dziej po dat ni na od -
gór ne ste ro wa nie.

Ma ją też za zwy czaj wi zję cie ka wą i re al ną,
a my?

Pa mię taj my, że u nas uwa run ko wa nia roz -
wo ju są znacz nie trud niej sze i cią gle ta przy -
sło wio wa ka na li za cja i au to stra dy są prio ry -
te tem. Jed nak wraz z nad ra bia niem za póź -
nień po win ni śmy two rzyć wi zję prze cho -
dze nia do ko lej ne go eta pu, tj. wspie ra nia
roz wo ju sek to ra kre atyw ne go.

A co uwa żał by pan za naj waż niej sze dziś
w Po zna niu dla wspar cia roz wo ju te go kre -
atyw ne go sek to ra?

Naj waż niej sze jest wy two rze nie efek tu sy -
ner gii, zwią za ne go ze znacz nie więk szą in -
te gra cją wszyst kich śro do wisk, a więc władz
sa mo rzą do wych, uczel ni, in sty tu cji kul tu ry,
biz ne su, or ga ni za cji po za rzą do wych, me -
diów, przed sta wi cie li śro do wisk ar ty stycz -
nych i pla ni stów, wła śnie po to, by wspól nie
stwo rzyć i kon se kwent nie re ali zo wać wi zję
roz wo ju mia sta. Jej ce lem by ło by przy cią ga -
nie i za trzy my wa nie ta len tów oraz two rze -
nie atrak cyj nych prze strze ni kre atyw nych
np. w re wi ta li zo wa nych obiek tach po prze -
my sło wych – jak cen trum de si gnu w sta rej
dru kar ni. Do brze by ło by, że by po wsta ło
przy naj mniej tak sil ne lob by, jak na rzecz
EURO 2012, kie dy prze sta je my się kłó cić
i wie le za mie rzeń – do tąd nie moż li wych
do zre ali zo wa nia – oka zu je się moż li wych.
Z dru giej stro ny ko niecz ne jest kształ to wa -
nie po staw kre atyw no ści już od przed szko -
la, bo te go też u nas bra ku je, jak po rów nu ję
zwłasz cza z Ma ło pol ską, gdzie od dol ne dzia -
ła nia ukie run ko wa ne na kul tu rę wią żą się
z ca łym pro ce sem wy cho wa nia. 
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”Poznań jest miastem
chłodnym: 
nie ma tu silnych
pozytywnych emocji,
ale także
i negatywnych

Program ACre nosił tytuł „wykorzystanie kreatywnej wiedzy – konkurencyjność
europejskich regionów metropolitalnych w rozszerzonej Unii”. Projekt realizowany
był w latach 2006-2011, a finansowany ze środków VI Programu ramowego unii
europejskiej. W skład konsorcjum wchodziło 13 partnerów z różnych części europy,
w tym Instytut geografii Społeczno-ekonomicznej i gospodarki Przestrzennej uaM.
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W
cza sie gdy świat ucie ka – pi sał – ab sol -
wen tów szkół pra co daw cy mu szą uczyć
za wo du od no wa: od re cep cjo ni stów
po me ne dże rów. W szko łach nikt ich nie
uczy se lek cjo no wa nia in for ma cji, ana li -

zo wa nia ani we ry fi ko wa nia. Ma ją do stęp przez In ter net
do naj now szej wie dzy, ale nie po tra fią jej wy ko rzy stać; nie
umie ją uzy ska nych da nych ana li zo wać, od rzu cać śmie ci ani
wy naj dy wać naj war to ściow szych nich. Bra ku je im umie jęt -
no ści spo łecz nych, nie po tra fią pra co wać w gru pie, źle się
ko mu ni ku ją. Dzie siąt ki lat na sze uczel nie kształ ci ły do pra -
cy na uko wej. To, że ab sol wen ci ra dzi li so bie w in nych za wo -
dach, za wdzię cza li do bre mu przy go to wa niu ogól ne mu i wła -
snej in te li gen cji. Dla te go do pro gra mów uczel ni wpi sa li śmy
ko niecz ność po dą ża nia za ryn kiem pra cy. Ale efek ty bę dą
do pie ro za kil ka lat. 

Wnet z Kle sy kiem zgo dzi li się in ni pra co daw cy, a swo je
kry tycz ne w tej mie rze opi nie do łą czy li też ucze ni. Głos
w spra wie za brał prof. Jan Sta nek z In sty tu tu Fi zy ki UJ: Dro -
dzy Mło dzi Przy ja cie le. Czu ję się w obo wiąz ku zwie rzyć się
wam z bar dzo przy krej ta jem ni cy. Nie je ste ście – więk szość
z was – do brze wy kształ ce ni, a je dy nie tak wam się wy da je.
Zo sta li ście oszu ka ni naj pierw przez na uczy cie li, a po tem
przez wy kła dow ców. To oni, a przy naj mniej wie lu z nich,
bez pod staw nie wy pi sa li wam świa dec twa, za li czy li eg za mi -
ny i wy da li dy plo my – cza sa mi na wet po kil ka. Na stęp nie
chcą cy wam się przy po do bać po li ty cy wmó wi li wam i wa -
szym ro dzi com, że dy plom jest toż sa my z po sia da niem wie -
dzy i umie jęt no ści. Dla cze go tak się sta ło? Otóż pra cow ni cy
dy dak tycz ni są pła ce ni od licz by wy da nych dy plo mów, a nie
od ja ko ści prze ka za nej wie dzy – wy ja śniał – Ma ło te go, rze -
tel ne wy peł nia nie obo wiąz ków dy dak tycz nych nie uchron nie
pro wa dzi do za wo do wej klę ski. Oce nia się, że na uni wer sy -
te cie pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni po win ni 70 proc.
cza su po świę cać dy dak ty ce. Jed nak awans za wo do wy za le -
ży wy łącz nie od osią gnięć na uko wych, mie rzo nych licz bą
pu bli ka cji. W re zul ta cie na ukow cy z sza fa rzy wie dzy sta li się
han dla rza mi ma rzeń. W cią gu ostat nie go pół wie cza ilość do -
stęp nej wie dzy ule gła zwie lo krot nie niu, a umysł ludz ki, „na -
sza jed nost ka cen tral na”, się nie zmie nił. Prze peł nie nie kom -
pu te ra da ny mi dra ma tycz nie spo wal nia, a w osta tecz no ści
unie moż li wia dzia ła nie. Po nie waż nie mo że my za in sta lo -
wać no we go mó zgu, mu si my go prze pro gra mo wać. Je go za -
so by wy ko rzy stać ja ko pa mięć ope ra cyj ną z szyb kim do stę -
pem do pa mię ci ze wnętrz nej, na przy kład do In ter ne tu.

Prof. Sta nek zwró cił się też do stu den tów: Ale czy przy -
pad kiem nie jest tak, że zo sta li ście oszu ka ni, bo chcie li ście
być oszu ka ni? Czy przy szli ście na stu dia po to, aby zdo być

wie dzę i umie jęt no ści, czy aby uzy skać dy plom? Czy wspie -
ra li ście wy ma ga ją cych na uczy cie li, czy zwal cza li ście pla -
gia ty, czy cho dzi li ście na wy kła dy, czy nie od pi sy wa li ście (lub
da wa li od pi sy wać) na eg za mi nach? Te raz je ste ście obu rze -
ni, bo uwa ża cie, że na le ży się wam pra ca. Pra cy jest wie le,
ale nie ma lu dzi po tra fią cych ją wy ko nać. Nie licz cie, że tę
sy tu ację zmie nią na ukow cy lub po li ty cy. Pro fe so ro wie na ogół
ma ją się do brze, ra tu nek na uzdro wie nie pol skiej edu ka cji
wi dzą głów nie w pod nie sie niu płac. Po li ty cy ewen tu al nie po -
wo ła ją spe cjal ne ko mi sje, któ re opra cu ją pro gra my na praw -
cze do ro ku 2050. Je dy na na dzie ja w was i wa szych młod -
szych ko le gach i ko le żan kach. 

Pro fe sor Ewa Na wroc ka z Uni wer sy te tu Gdań skie go rów -
nież sta ła się zna na z po wo du opu bli ko wa ne go w In ter ne -
cie ape lu o bunt prze ciw by le ja ko ści kształ ce nia i od no wę
ży cia aka de mic kie go. Wyż sze uczel nie uda ją, że kształ cą,
stu den ci uda ją, że stu diu ją. Czas to zmie nić, bo ma my już
ka ta stro fę – pi sa ła. 

Jest po lo nist ką, spe cja list ką od ro man ty zmu. Jej zda niem,
szcze gól nie na po lo ni sty ce wi dać de gra da cję pol skie go sys -
te mu edu ka cji wszyst kich szcze bli. Do sta je my kosz mar nie
sła bych ab sol wen tów szkół śred nich. To są lu dzie, któ rym zro -
bio no krzyw dę, na pa ko wa no ja kąś ab sur dal ną „wie dzą”, tak
po da ną, by mo gli z mał pią zręcz no ścią roz wią zy wać te -
sty – uwa ża prof. Na wroc ka – Twór czo ko rzy stać z te go nie po -
tra fią, wy star czy po roz ma wiać: nie ko ja rzą fak tów, nie ro zu -
mie ją uwa run ko wań. Nikt z ty mi dzie cia ka mi nie dys ku tu je
o li te ra tu rze, nie pro wa dzi wni kli wej ana li zy tek stów. Nie są
przy go to wa ni do przyj mo wa nia wie dzy aka de mic kiej. I śmiem
twier dzić, że do ty czy to wszyst kich ty pów uczel ni.

Prof. Na wroc ka twier dzi, że na uni wer sy te cie wy kła dow -
cy ma ją po czu cie fru stra cji, bo trud no pro wa dzić za ję cia
z nie przy go to wa ny mi in te lek tu al nie stu den ta mi – na wet je -
śli w gru pach za ję cio wych zda rzą się jed nost ki za in te re so -
wa ne stu dio wa niem. Po zbyć się tych gor szych z uczel ni?
Pra cow ni cy na uko wi wo lą ich prze py chać da lej, bo wiem
zmniej sze nie licz by stu den tów ozna cza ło by re duk cję uni -
wer sy tec kich eta tów. Stu den tom cho dzi o zdo by cie „pa pie -
ru”, wy kła dow com – o utrzy ma nie eta tów.

Na ta kie gło sy nie mo gła po zo stać obo jęt na prof. Bar ba -
ra Ku dryc ka, mi ni ster na uki. By prze dys ku to wać spra wę
i zna leźć spo so by roz wią za nia pro ble mu zwo ła ła więc tzw.
okrą gły stół, przy któ rym na jej za pro sze nie za sie dli za rów -
no przed sta wi cie le mi ni ster stwa, jak rów nież rek to rzy szkół
wyż szych i przed sta wi cie le prze my słu. 

opr. Len 

„Nie je ste ście 
do brze kształ ce ni”?

awantura wokół kształcenia studentów rozgorzała w końcu kwietnia,
po tym jak andrzej klesyk, prezes pzu, oskarżył w „Gazecie wyborczej”
uczelnie o to, że są „fabrykami bezrobotnych”.
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Na uka i biz nes 
– pa ra do bra na
Spotykamy się w wyjątkowym momencie.
Uczelnie właśnie tworzą nowe programy
kształcenia – to szansa, by zostały one
dostosowane do potrzeb rynku
pracy – podkreśliła minister nauki 
prof. Barbara kudrycka, otwierając obrady
okrągłego stołu rektorów i pracodawców.

Mo ja wy po wiedź by ła re la cją z te go, co na UAM zro bio no dla zbli -
ża nia się na uki do prak ty ki i co się ro bi, aby re la cje mię dzy ty mi ob -
sza ra mi po pra wić, a współ dzia ła nie wzmoc nić. Wspo mnia łem za -
tem o Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii na UAM, a zwłasz -
cza o przy go to wy wa nej przez UCITT dwu stron nej ofer cie: nie tyl ko
na szej uczel ni dla prze my słu, ale tak że prze my słu dla na uki, dla
uczel ni. Nie by ło to ła twe, ale pew ne po zy tyw ne efek ty już ob ser -
wu je my. Po wo ła li śmy też ra dę go spo dar czą przy rek to rze, w któ rej
pre ze si wiel kich firm i dy rek to rzy do ra dza ją rek to ro wi, ja kie kie run -
ki pro wa dzić, jak mo dy fi ko wać pro gra my stu diów, jak i gdzie pro -
wa dzić sta że i prak ty ki. Spo ty ka my się raz na se mestr, za po zna je my
go ści z na szym po ten cja łem, słu cha my su ge stii i uwag.

Współ pra cu je my z sa mo rzą dem lo kal nym, a po przez uczel nia -
ne cen tra ba daw cze wspo ma ga my pro ce sy de cy zyj ne; przy go to wy -
wa ne są kon cep cje, eks per ty zy i stra te gie dla aglo me ra cji po znań -
skiej. Two rzy my i ko or dy nu je my pra ce kon sor cjum czte rech uczel -

ni: Po li tech ni ki Po znań skiej, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go. Od lat funk cjo nu je Cen trum Ba da nia Ja -
ko ści Ży cia w aglo me ra cji po znań skiej. Dzia ła Park Na uko wo - Tech -
no lo gicz ny, któ ry po przez funk cjo nu ją ce w je go ra mach cen tra prze -
ka zy wać mo że swo ją wie dzę, a tak że po my sły do prak ty ki. Park
Tech no lo gicz ny Fun da cji UAM trak tu je my ja ko naj bliż sze go part -
ne ra uczel ni. Dzia ła nia do rad cze i ob ser wa cje lo sów ab sol wen tów
pro wa dzi Biu ro Ka rier.

Ostat nio, do strze ga jąc wy raź ną po trze bę więk szej in te gra cji mię -
dzy na uka mi hu ma ni stycz ny mi a świa tem go spo dar ki, two rzy my
w In sty tu cie Fi lo lo gii Pol skiej Cen trum Trans fe ru Wie dzy Hu ma ni -
stycz nej do Go spo dar ki. Mi sją Cen trum jest pro mo wa nie uni wer -
sy tec kiej wie dzy hu ma ni stycz nej, wspie ra nie in no wa cji oraz kre -
owa nie współ pra cy. Jed nym z głów nych je go ce lów jest też pro pa -
go wa nie w go spo dar ce dia lo gu spo łecz ne go. Spo dzie wa my się z ta -
kie go związ ku obu stron nych ko rzy ści.

na co pan zwró cił uwa gę w swo jej krót kiej (bo tyl ko ta kie do pusz cza no!) wy po wie dzi? 
– py ta my prof. Bro ni sła wa mar ci nia ka, rek to ra uam

Rek to rzy -elek ci naj lep szych pol skich
uczel ni oraz sze fo wie i me ne dże ro wie
naj więk szych pol skich przed się biorstw

za sie dli przy sym bo licz nym okrą głym (choć
w rze czy wi sto ści pro sto kąt nym) sto le w Kan -
ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Spo tka nie
„Biz nes dla uczel ni, uczel nie dla biz ne su” od -
by ło się z ini cja ty wy prof. Bar ba ry Ku dryc kiej.
Po nad 80 uczest ni ków de ba ty roz wa ża ło, jak
uczel nie i pra co daw cy mo gą wspól nie dzia łać
na rzecz jak naj lep sze go przy go to wa nia ab sol -
wen tów uczel ni do współ cze snych wy zwań
wy ma ga ją ce go ryn ku pra cy. 

Dziś w in te re sie każ dej uczel ni jest, by
umia ła po ro zu mieć się z pra co daw ca mi i biz -
ne sem i wy pra co wa ła ob sza ry współ pra -
cy – pod kre śla ła prof. Ku dryc ka. Za zna czy ła,
że uczel nie ma ją wy jąt ko wą szan sę na zmia -
nę pro gra mów kształ ce nia i uwzględ nie nie
w nich po szu ki wa nych przez pra co daw ców
umie jęt no ści. Spo ty ka my się w wy jąt ko wym
mo men cie w hi sto rii szkol nic twa wyż sze go.
Uczel nie wła śnie te raz two rzą no we pro gra -
my kształ ce nia. To szan sa, by kształ ce nie zo -
sta ło do sto so wa ne do po trzeb ryn ku pra -
cy – do da ła mi ni ster. 

Jak wy ja śni ła, po raz pierw szy uczel nie bę -
dą mo gły kształ cić w dwóch pro fi lach: ogól -
no aka de mic kim i prak tycz nym. 

Od naj lep szych uczel ni mo że my ocze ki -
wać, że to one nada dzą ton, ko lo ryt, a tak -
że tem po tych zmian – po wie dzia ła prof.
Ku dryc ka – Waż ne jest, że by uczel nie nie
za po mnia ły o kształ ce niu ogól nym, teo re -
tycz nym, ale tak że do pa so wa ły do te go
kształ ce nia za kres po trzeb nych kom pe ten -
cji, któ re po wi nien mieć ab sol went tuż
po ukoń cze niu stu diów – uzu peł ni ła. 

An drzej Kle syk, pre zes PZU, któ ry
w me diach pod jął dys ku sję o przy go to wa -
niu ab sol wen tów do ocze ki wań pra co daw -
ców, prze ko ny wał, że mą dra in we sty cja
w mło dzież się opła ci. Biz nes ra zem z na -
uką mo że zro bić... do bry biz nes. Szu ka my
otwar to ści i in no wa cyj no ści. Ale jest py ta -
nie, czy pol skie uczel nie uczą przy szłych li -
de rów, czy biz nes ma środ ki, że by ich roz -
wi jać, czy współ pra ca jest moż li wa i co
z niej wy nik nie? – py tał pre zes PZU. 

Prof. An to ni Taj duś, rek tor Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie, stwier -
dził, że już te raz wie le uczel ni do brze
kształ ci. Nie wszyst kie szko ły wyż sze
kształ cą bez ro bot nych. My już od 5 lat ana -
li zu je my lo sy na szych ab sol wen tów. Po pół
ro ku, po ro ku, po trzech la tach i po pię ciu,
a pla nu je my tak że po sied miu. Dla cze go?
Bo to jest też nasz biz nes, aby nasz ab sol -

went po tra fił od na leźć się w prze my -
śle – pod kre ślił rek tor AGH. Uczel nia ma
pod pi sa nych 270 umów z przed się bior -
stwa mi. Prak ty cy nie tyl ko ofe ru ją sta że
i prak ty ki, ale ma ją wpływ na pro gra my
stu diów. 

W cza sie dys ku sji pa da ły kon kret ne pro -
po zy cje roz wią zań, któ re mo gą sprzy jać
do bre mu przy go to wa niu ab sol wen tów np.
moż li wość wpi sa nia wy dat ków na pra ce
ba daw cze w kosz ty fir my, bu do wa nie pro -
gra mów stra te gicz nych, wpro wa dze nie
na uczel niach za jęć, któ re w szer szym za -
kre sie niż do tych czas roz wi ja ły by w stu -
den tach umie jęt no ści pra cy ze spo ło wej,
wpro wa dze nie prak tyk w przed się bior -
stwach dla wy kła dow ców, po ło że nie więk -
sze go na ci sku na pie lę gno wa nie otwar to -
ści, kre atyw no ści i roz wo ju oso bo wo ści.

Sym bo licz ny okrą gły stół za koń czył się
od czy ta niem przez mi ni ster na uki de kla -
ra cji o współ pra cy uczel ni i biz ne su. De -
kla ra cja pod kre śla m.in., że wie dza we
współ cze snym świe cie roz wi ja się tak że
po za ośrod ka mi aka de mic ki mi i tyl ko
współ pra ca na uki z go spo dar ką mo że za -
pew nić stu den tom do stęp do jej naj now -
szych osią gnięć. 
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Zupo waż nie nia rek to ra prof. Bro ni sła -
wa Mar ci nia ka od by łem dwie waż ne
roz mo wy, w ko lej no ści chro no lo gicz -

nej z pro fe so rem M. Ro sen ber giem, pre zy -
den tem Flo ri da In ter na tio nal Uni ver si ty
(FIU) w Mia mi oraz pre zy den tem Le chem
Wa łę są.

Nie bez zna cze nia dla po głę bie nia współ -
pra cy z Wy dzia łem Che mii UAM mia łem
od być spo tka nie z prof. Sta ni sła wem Wnu -
kiem, wy bit nym che mi kiem pra cu ją cym
w In sty tu cie Che mii i Bio che mii uni wer sy -
te tu flo rydz kie go.

Wzią łem tak że udział w dwóch wy da rze -
niach kul tu ral nych zor ga ni zo wa nych
wspól nie z AIPC (The Ame ri can In sti tu te of
Po lish Cul tu re) oraz Uni wer sy te tem Sta no -
wym (któ re go na zwę wy mie ni łem po wy żej),
w ra mach Blan ka Ro sen stiel Lec tu re Se ries
on Po land. Wy żej wy mie nio na jest pre ze sem
fun da cji (AIPC) za ło żo nej w 1972 r. w Mia -
mi, a mo ja cór ka (ab sol went ka UAM) dy rek -
to rem tej wiel ce za słu żo nej dla Po lo nii i Pol -
ski in sty tu cji. 

W dniu 9 kwiet nia od by li śmy roz mo wę
(to wa rzy szy ła mi mo ja cór ka, któ ra od lat
współ pra cu je z wła dza mi uni wer sy te tu)
z prof. M. Ro sen ber giem z wy kształ ce nia po -
li to lo giem. Wrę czy łem mu po now nie za pro -
sze nie do zło że nia wi zy ty na na szym uni -
wer sy te cie oraz rek tor ski aka de mic ki kra -
wat. Bar dzo rze czo wa roz mo wa, w któ rej
mój in ter lo ku tor in te re so wał się nie tyl ko
spra wa mi uni wer sy tec ki mi, ale tak że sy tu -
acją eko no micz no -spo łecz ną w na szym kra -
ju prze dłu ży ła się po za usta lo ny wcze śniej
czas wi zy ty. Ter min przy jaz du do Po zna nia
prof. Ro sen ber ga zo stał wstęp nie usta lo ny
na wio snę 2013 r. Do dam, że kie ru je on za -
ło żo ną w 1965 r uczel nią, któ ra zaj mu je już
wy so ką po zy cję w ran kin gu uni wer sy te tów
aka de mic kich, a jej cam pus ze wzglę du
na roz mach z ja kim go bu do wa no, a tak że
roz wią za nia i wa lo ry ar chi tek to nicz ne są
god ne po dzi wu i na śla do wa nia. 

Bar dzo waż nym i emo cjo nal nym dla
mnie by ło nie for mal ne spo tka nie z pre zy -
den tem Le chem Wa łę są. Ta ka moż li wość
sta ła się fak tem dzię ki po śred nic twu wspo -
mnia ne go już uprzed nio in sty tu cji AIPC.
Lech Wa łę sa był już kil ka krot nie go ściem te -
go In sty tu tu, w szcze gól no ści na or ga ni zo -
wa nym co rocz nie do bro czyn nym ba lu. 

Spo tka nie od by ło się w dniu 20 kwiet nia
w po rze lun chu, w pięk ny sło necz ny dzień,
(praw dę po wie dziaw szy – trud no o in ny
o tym cza sie w Po łu dnio wej Flo ry dzie),
nad ba se nem klu bo wym. Le cho wi Wa łę sie
to wa rzy szył Piotr Gul czyń ski, pre zes In sty -
tu tu Le cha Wa łę sy. Mnie wspie ra ły żo -
na i cór ka. Pre zy dent Wa łę sa prze by wał
na krót kim urlo pie w Mia mi przed ma ją cą
się od być kon fe ren cją lau re atów Po ko jo wej
Na gro dy No bla w dniu 23 kwiet nia w Chi -
ca go. Roz mo wa trwa ła po nad go dzi nę,
w cza sie któ rej za pro si łem Le cha Wa łę sę
do na sze go uni wer sy te tu i wrę czy łem kra -
wat rek tor ski (uczel nia ny). Za pro sze nie
i pre zent przy ję te zo sta ły z du żym za do wo -
le niem, na to miast ze wzglę du na moc no
wy peł nio ny ka len darz spo tkań w kra ju i za -
gra ni cą mo je go roz mów cy ter min wi zy ty
w na szej uczel ni po zo stał do uzgod nie nia.

Z prof. Sta ni sła wem Wnu kiem spo tka łem
się 21. mar ca w je go la bo ra to rium, w któ rym
pra cu je licz na gru pa che mi ków i bio che mi -
ków z róż nych stron świa ta. Za po zna łem się
z je go ak tu al ny mi osią gnię cia mi na uko wy -
mi. Tu taj do sko na li li swój warsz tat ba daw -
czy tak że sty pen dy ści z uczel ni po znań -
skich, w tym z UAM. Mój roz mów ca za pew -
nił, że zno wu od wie dzi nasz uni wer sy tet,
być mo że w przy szłym ro ku. 

Pry wat nie za pro sze ni zo sta li śmy z żo ną
przez pań stwa Wnu ków do ich do mu, gdzie
roz ma wia li śmy tak że o che mii i o dal szej
współ pra cy pro fe so ra z po znań ski mi na -
ukow ca mi. W trak cie dys ku sji go spo darz
wy ka zał się kunsz tem przy go to wa nia i ser -
wo wa nia zna ko mi te go la ty no skie go na po -

ju o na zwie mo ji to, a pa ni do mu – nie zrów -
na ny mi zdol no ścia mi ku li nar ny mi. 

W ra mach cy klu wy kła dów o Pol sce
i o słyn nych Po la kach tak że po cho dze nia
ame ry kań skie go wzią łem udział w pre zen -
ta cji i wy sta wie dzieł świa to wej sła wy pla -
ka ci sty, ilu stra to ra i sce no gra fa – Ra fa ła Ol -
biń skie go, miesz ka ją ce go od 1981 r w No -
wym Yor ku. Fa scy nu ją cy wy kład ar ty sty pt:
„Ar ti stic Il lu sions – My ste rio us Cre ati vi ty”
oraz wy ko na nie w re kor do wym cza sie 30
mi nut na miej scu nie wiel kie go pla ka tu wła -
sną tech ni ką na cel cha ry ta tyw ny, wzbu dzi -
ły uzna nie i po dziw obec nych. Ob szer ny
wy wiad z Ra fa łem Ol biń skim, któ ry prze -
pro wa dzi ła mo ja cór ka tak że z mo im skrom -
nym udzia łem uka zał się w po czyt nym cza -
so pi śmie po lo nij nym „Orzeł Bia ły”.

W dniu 3 kwiet nia, rów nież w ra mach se -
rii wy kła dów pod au spi cja mi Blan ki Ro sen -
stiel od był się od czyt ucznia Cze sła wa Mi ło -
sza z Uni wer sy te tu w Ber ke ley (Ka li for nia),
prof. Camp bel la McGratha. Jest to zna ny
i wie lo krot nie wy róż nia ny przez gre mia li -
te rac kie po eta i pi sarz ame ry kań ski śred nie -
go po ko le nia. Obec nie pra cu je na uni wer sy -
te cie FIU. Ty tuł spo tka nia, upa mięt nia ją -
cy 100-le cie uro dzin no bli sty brzmiał: Re -
flek sje o Mi ło szu. Wy kład, uzu peł nio ny fil -
mem do ku men tal nym o Cze sła wie Mi ło szu
i je go po by cie w Ame ry ce, zgro ma dził licz -
na gru pę stu den tów li te ra tu ry, fi lo lo gii an -
giel skiej i eu ro pe isty ki oraz wy kła dow ców
ame ry kań skich i przed sta wi cie li Po lo nii.
Czy ta no wier sze no bli sty po pol sku i w per -
fek cyj nym tłu ma cze niu na ję zyk an giel ski. 

Po pro szo no mnie o prze czy ta nie po pol -
sku słyn ne go wier sza po ety wy ry te go na po -
mni ku stocz niow ców w Gdań sku pt: „Któ ry
skrzyw dzi łeś”. By ło to dla mnie nie zwy kłe
i wzru sza ją ce prze ży cie. 

Za peł ni łem ko lej ne kart ki bru lio nu, któ -
ry za bie ram za wsze ze so bą na bliż sze i dal -
sze wo ja że.

ste fan Pa szyc

kart ki 
z mo je go
bru lio nu
w dniach 21 lutego do 24 kwietnia br. przebywałem z żoną gościnnie u mojej córki
Beaty i jej rodziny w miami na florydzie. mój tam pobyt nie był jednakże ograniczony
tylko do radosnego przeżywania spotkania z najbliższymi. miał także cel związany 
ze służbą dla naszego uniwersytetu, chociaż być może zabrzmi to nieco pretensjonalnie.
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Ale sta ry wie szak z na pi sem „Prof. Ka -
zi mierz Po lań ski” po wę dru je też
na no we miej sce. To pa miąt ka

po nie zwy kle życz li wym i od da nym współ -
pra cow ni ku po znań skich an gli stów, któ ry
wy wę dro wał na Śląsk. W ką ci ku pa mią tek
są też nie wiel kie „fiś ki” prof. Jac ka Fi sia -
ka – plik fi szek, gdzie pro fe sor, po przed ni
szef IFA, w epo ce przed kom pu te ro wej mi -
ster nym macz kiem za pi sy wał wszyst kie na -
uko we wy jaz dy pra cow ni ków. Kie dy pa trzę
na nie, im po nu je mi ta skru pu lat ność i świet -
ne zor ga ni zo wa nie in for ma cji – mó wi prof.
Dziu bal ska -Ko ła czyk. 

W tym ga bi ne cie pa mię ta się o po przed -
ni kach. Obok fo to gra fii W. A. Mas seya, któ -
ry or ga ni zo wał an gli sty kę w Po zna niu
przed woj ną i po tem do ro ku 1950, jest też
fo to gra fia prof. Hen ry ka Zbier skie go, szek -
spi ro lo ga, któ ry przez kil ka na ście lat był je -
dy nym za trud nio nym pra cow ni kiem roz -
wią za ne go z przy czyn po li tycz nych kie run -
ku stu diów i ku sto szem je go pa mię ci. Jest
i zdję cie prof. An drze ja Kop ce wi cza, ame ry -
ka ni sty, jed ne go z naj bar dziej ko cha nych
i sza no wa nych pro fe so rów na an gli sty ce.

Z ko lo ro wej fo to gra fii uśmie cha się prof. An -
na Sie wier ska, wy bit na ję zy ko znaw czy ni,
we wła dzach Eu ro pej skie go To wa rzy stwa
Ję zy ko znaw ców, któ ra zgi nę ła tra gicz nie
w roz kwi cie sił twór czych.

Obok zdjęć wi si por tret wy bit ne go po ety ir -
landz kie go An tho ny Cro ni na, pędz la rów nie
wy bit ne go ma la rza An to nie go Wa le ry cha.
Por tret spra wia mi przy jem ność ja ko mi ło -
śnicz ce do bre go ma lar stwa wspól cze sne -
go – mó wi prof. Dziu bal ska -Ko ła czyk – a za -
ra zem na wie le sym pa tycz nych spo so bów wią -
że się z Po zna niem. Bo ha ter jest po sia da czem
me da lu za za słu gi UAM, a ob raz po da ro wał
nam Mar tin Do lan, tak że ir landz ki po eta, nie -
gdyś u nas pra cu ją cy ja ko na ti ve spe aker. 

Po zo sta łe ob ra zy, w tym por tret prof. Ka -
ta rzy ny Dziu bal skiej -Ko ła czyk, są au tor -
stwa Ir land czy ka Mi ke Ab sa lo ma, któ ry
w ro man tycz ny spo sób po ko chał Po znań.
Mi ke Ab sa lom, to jak mó wi prof. Dziu bal -
ska Ko la czyk, stand up co me diant – śpie wa,
gra na har fie, ma lu je. Od wie dził w Bie le feld
swo je go przy ja cie la prof. Gib bo na, współ -
pra cu ją ce go z po znań ski mi an gli sta mi, któ -
ry tak en tu zja stycz nie opo wia dał o na szym

mie ście, że Mi ke Ab sa lom po sta no wił tu
z nim przy je chać, zwłasz cza że w mło do -
ści, po ru szo ny do nie sie nia mi o wy pad kach
po znań skich w czerw cu 1956 r. na pi sał
o tym wiersz. Za chwy cił się Po zna niem
i na ma lo wał spo ro ob ra zów mu po świę co -
nych. Zro bi li śmy wy sta wę, a po tem au -
kcję – opo wia da prof. Dziu bal ska -Ko ła -
czyk – środ ki z któ rej ma ją utwo rzyć fun -
dusz sty pen dial ny im. Ab sa lo ma na wy jaz -
dy ba daw cze do Ir lan dii. 

Na ścia nie wi szą też cer ty fi ka ty
UKA – jest się czym chwa lić, sa me „piąt -
ki” – i cie ka wost ka: dy plom człon ka nor we -
skiej Aka de mii Na uk dla prof. Dziu bal skiej -
-Ko ła czyk, in te re su ją cy dla te go, że sza fi ro -
wy kwa drat na dy plo mie to dzie ło wy bit ne -
go ma la rza nor we skie go – Nor we go wie tak
pro mu ją swo ich ar ty stów. To po mysł do wy -
ko rzy sta nia. 

Osob ne miej sce zaj mu ją ma py: prof.
Dziu bal ska -Ko ła czyk ma sła bość do map
pla stycz nie po ka zu ją cych kra jo braz: są tu
tak po ka za ne Sta ny Zjed no czo ne, Przy lą dek
Do brej Na dziei, Rio de Ja ne iro i Ha wa je, raj
dla ję zy ko znaw ców, jak mó wi prof. Dziu bal -
ska -Ko ła czyk, któ ra w Ho no lu lu spę dzi ła
rok. Tam w cią gu dnia moż na po sły szeć na -
wet 800 róż nych ję zy ków... – roz ma rza się. 

Przy drzwiach nie po zor na fo to gra fia, któ -
ra „wi ta i że gna” oso by wcho dzą ce i wy cho -
dzą ce z ga bi ne tu. W tłu mie ma leń kich po -
sta ci na zdję ciu jest przy ja ciół ka z ła wy
szkol nej, z po znań skiej „dwój ki”, dziś ty -
be tań ska mnisz ka Hah Si. Dziew czy na z do -
bre go do mu, ży ją ca w kom for to wych wa -
run kach, tam w klasz to rze spę dza ży cie
w su ro wym ry go rze i wy rze cze niach. Wi -
dzia ły śmy się raz – wspo mi na prof. Dziu bal -
ska -Ko ła czyk – cza sem roz ma wia my przez
te le fon, Hah Si pi sze też li sty i to uzmy sła wia
mi, że ja praw dzi wy „pa pie ro wy” list pi sa -
łam wie ki te mu...

Ma ria ry bic ka

Ob ra zy i cie ka wost ki
od starego drewnianego wieszaka 
po nowoczesne malarstwo; od misia
paddingtona po mapę Hawajów...
zagadka: czyj to może być gabinet?
rozwiązanie: to gabinet szefowej
instytutu filologii angielskiej, prof.
katarzyny Dziubalskiej- kołaczyk. 
nasz fotoreporter fotografuje go
w ostatnim dniu istnienia, kiedy
w związku z powstaniem wydziału
anglistyki zaczną się przeprowadzki
i reorganizacje.
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A
szko da, bo or ga ni za to rzy, czy -
li Za kład Li te ra tur Po łu dnio -
wo sło wiań skich, Za kład Ję zy -
ków Po łu dnio wo sło wiań skich
In sty tu tu Fi lo lo gii Sło wiań -

skiej oraz Ko ło Na uko we Sla wi stów, przy go -
to wa li cie ka wy i uroz ma ico ny pro gram.

Te go rocz ne Dni Kul tu ry Buł gar skiej by ły
nie ja ko przy gryw ką do XIV Ko lo kwium Pol -
sko -Buł gar skie go pt. Ob raz świę to ści – świę -
tość w ob ra zie, któ re od by wa ło się od 9
do 10 ma ja w Sza mo tu łach, to też roz po czę -
ły się od wy kła du otwar te go Alek san dry
Fau sty ny Mi chal skiej pt. „Krót ka hi sto ria
o iko nie – tech ni ka i teo lo gia” W bo ga to ilu -
stro wa nej slaj da mi opo wie ści o iko nie Alek -
san dra Mi chal ska, któ ra przez 7 lat taj ni ki
two rze nia ikon zgłę bia ła w Buł ga rii, przy -
bli ży ła uczest ni kom spo tka nia pod sta wo we
za sa dy tech nicz ne i teo lo gicz ne iko no pi sa -
nia. Jak za uwa ży ła, w słow ni kach ję zy ka
pol skie go nie znaj dzie my te go ter mi nu,
choć jest on po wszech nie uży wa ny przez
twór ców, znaw ców i ba da czy ikon. Iko no pi -
sa nie ro zu mia ne jest bo wiem ja ko prze pi sy -
wa nie sło wa Bo że go w ob ra zach. Iko no pis,
czy li twór ca iko ny, po wie la ar che typ bo sko -
ści wi ze run ku Chry stu sa, Mat ki Bo żej czy
świę tych. W 843 r., by za po biec he re tyc kim
od stęp stwom od pier wo wzo ru, usta lo no
szcze gó ło we za sa dy iko no pi sa nia. Pi sa nie
ikon wy ma ga du żo cza su, cier pli wo ści

i wie dzy. Naj bar dziej zna ny typ iko ny to ob -
raz na drew nie (ta bli ca), przy czym de skę
(li po wą, bu ko wą, dę bo wą itp.) z kil ku ka -
wał ków zło żo nych w spe cjal ny spo sób przy -
go to wu je sto larz. De skę po kry wa się kle jem
kost nym, na któ ry przy kle ja się płót no. Ko -
lej ny etap to po kry cie płót na pod kła dem
z kle ju i kre dy ma lar skiej. Zgod nie z ka no -
nem, w na wią za niu do 12 apo sto łów, po -
win no być 12 warstw pod kła du na kła da ne -
go raz pio no wo, raz po zio mo po wy su sze -
niu każ dej. Grunt wy gła dza się pa pie rem
ścier nym. Obec nie naj czę ściej na kła da się 6
warstw, któ re są nie zbęd ne, by moż na by ło
„rzeź bić” wy bra ny wi ze ru nek, któ ry wcze -
śniej ko piu je się na płót nie. Kon tu ry po sta -
ci za zna cza się ryl cem. W pierw szej ko lej -
no ści na no si się zło to w płat kach lub je go
imi ta cję. Przy kle ja się je na mik stion ole jo -
wy (ży wi ca zmie sza na z ole jem lnia nym)
lub akry lo wy, a na stęp nie wy gła dza. Od ręb -
ny ry tu ał to przy go to wa nie farb. Nie gdyś
sto so wa no tyl ko barw ni ki na tu ral ne, te raz
sto su je się tak że go to we tem pe ry z barw ni -
ka mi syn te tycz ny mi. Far by mie sza się z żółt -
kiem, a na stęp nie na no si na płót no za czy -
na jąc od naj ciem niej szych, a koń cząc
na naj ja śniej szych, co ma też wy miar du -
cho wy – iko no pis prze cho dzi od ciem no -
ści do świa tło ści, zbli ża się do świę tej po sta -
ci, któ rą przed sta wia. Na ko niec iko nę la kie -
ru je się sze la kiem (dro bin ka mi pan ce rzy -

ków owa dów z Azji ży wią cych się ży wi cą)
roz cień czo nym spi ry tu sem lub znacz nie
tań szym wer nik sem do akry lu. Iko na nie
mo że mieć ra my, a je dy nie ma lo wa ną ob -
wód kę, naj czę ściej czer wo ną lub srebr ną. 

Ale jesz cze waż niej sze niż tech nicz ne jest
przy go to wa nie teo lo gicz ne iko no pi sa – że by
do brze pi sać, trze ba naj pierw na uczyć się do -
brze, czy li zgod nie z ka no nem wie dzy sym -
bo licz nej, czy tać iko ny, bo wiem w iko nie każ -
dy ele ment ma usta lo ne zna cze nie. I tak np.
Mat ka Bo ża pod krzy żem (Bo le sna, opła ku ją -
ca Chry stu sa) po win na mieć sza ty nie bie skie;
sza ty pur pu ro we ozna cza ją kró lew skość, ma -
je stat, a tak że ofia rę itp. Do wol ne zmia ny ko -
lo rów są nie do pusz czal ne. Usta li ły się też róż -
ne ty py wi ze run ków Mat ki Bo żej – orę dow -
nicz ki, orant ki, czu łej, mi ło sier nej (Eleu sa),
czy naj star szy i naj bar dziej roz po wszech nio -
ny typ MB wska zu ją cej dro gę (Ho de ge tria),
czy Chry stu sa Pan to kra to ra (bło go sła wią ce -
go). Czę sto wy stę pu je też man dy lion, czy li sa -
ma twarz Chry stu sa, któ rej pier wo wzo rem
jest od cisk twa rzy Chry stu sa na płót nie. Bar -
dzo czę sto te ma tem ikon są waż ne sce ny bi -
blij ne, jak np. Zwia sto wa nie, Bo że Na ro dze -
nie, chrzest Pa na Je zu sa, wjazd do Je ro zo li my,
Za śnię cie Mat ki Bo żej, Wnie bo wstą pie nie
Chry stu sa (w man dor li). Na Bał ka nach bar -
dzo po pu lar ne są też iko ny św. Je rze go. 

Szko da tyl ko, że cie ka wej opo wie ści o iko -
nach wy słu cha ło za le d wie kil ka na ście osób. 
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w buł gar skich
kli ma tach
o Bułgarii niewiele mówi się i pisze w polskich
mediach, toteż wydawać by się mogło, że
impreza pod nazwą „Dni kultury Bułgarskiej”
(7-8.05) wzbudzi spore zainteresowanie nie
tylko wśród studentów instytutu filologii
słowiańskiej. tymczasem trwające dwa dni
spotkania, z założenia otwarte dla różnych
uczestników, okazały się wewnętrznym
świętem bułgarystów.



Go ściem spe cjal nym DKB był zna ny pi -
sarz buł gar ski mło de go po ko le nia (1966),
sce na rzy sta fil mo wy, au tor sztuk i ese ista
Alek Po pov. Dwa spo tka nia pro wa dzo ne
przez prof. Ga lię Si me ono vą -Ko nach (IFS
UAM), mia ły wspól ny te mat: „Co dzien ność
współ cze sna w li te rac kim zwier cia dle”.
Pierw sze spo tka nie – dla stu den tów buł ga -
ry sty ki (w j. buł gar skim), od by ło się w In sty -
tu cie Fi lo lo gii Sło wiań skiej (7.05), dru gie,
otwar te dla wszyst kich, ale zno wu głów nie
ze stu den ta mi buł ga ry sty ki – w Au li Lu brań -
skie go (8.05). Po nad to w pierw szym dniu
DKB miesz kań cy Po zna nia mo gli też obej -
rzeć cie ka wy film we dług książ ki Po po va
Mi sja Lon dyn w ki nie „Mu za”, a tak że po -
roz ma wiać z pi sa rzem. Jak pod kre śla prof.
G. Si me ono va -Ko nach, A. Po pov to je den
z naj bar dziej zna nych buł gar skich au to rów
współ cze snych w Pol sce. Je go twór czość jest
szcze gól nie bli ska mło dym czy tel ni -
kom – mó wi ich wła snym ję zy kiem, do ty -
ka po dob nych pro ble mów i do świad czeń
ży cio wych. 

Po cho dzą cy z So fii pi sarz do tych czas
opu bli ko wał 8 zbio rów opo wia dań i 3 po -
wie ści, wśród któ rych be st sel le rem oka za -
ła się wła śnie Mi sja Lon dyn, zwłasz cza
po ekra ni za cji. Jak pod kre śla prof. G. Si me -
ono va -Ko nach, film ten po bił wszyst kie buł -
gar skie re kor dy ka so we. Za swo ją twór czość
otrzy mał kil ka na gród li te rac kich: za krót kie

opo wia da nie, za utwór w dzie dzi nie s. f.,
za książ kę – na gro da wy daw ców buł gar -
skich „He li con”. Przez kry ty kę i czy tel ni ków
uzna wa ny jest za głów ne go przed sta wi cie -
la no wej fa li li te ra tu ry buł gar skiej. 

W Pol sce utwo ry Po po va w prze kła dzie
uka za ły się m.in. w zbio rze: Czło wiek o wie -
lu imio nach. An to lo gia pro zy buł gar skiej
prze ło mu XX i XXI wie ku (2007, w oprac.
prof. G. Si me ono vej -Ko nach, z kil ko ma
prze kła da mi stu den tów buł ga ry sty ki
na UAM). Wy da no też 2 to my je go opo wia -
dań pt. Dro ga do Sy ra kuz, a ze wzglę du
na ory gi nal ny styl, pe łen hu mo ru i nie ocze -
ki wa nych zwro tów ak cji, prze ło żo no tak że 2
po wie ści: Mi sja Lon dyn i czar ną ko me dię
Psy spa da ją – bły sko tli wy pa stisz trak tu ją cy
o emi gra cji i współ cze snej Ame ry ce. 

Spo tka nia w ra mach DKB po zwo li ły buł -
ga ry stom -tłu ma czom z UAM ze tknąć się
w prak ty ce ze wszyst ki mi pro ble ma mi prze -
kła du ar ty stycz ne go. W roz mo wie stu den ci
pod ję li m.in. kwe stię: uni wer sal no ści tek -
stów Po po va, in ter pre ta cji utwo ru li te rac kie -
go w ob cej kul tu rze, miej sca pi sa rza we
współ cze snym świe cie i książ ki w cza sach
In ter ne tu, a tak że prze kła dów. Pi sarz stwier -
dził m. in., że lek tu ra książ ki w ob cym krę -
gu kul tu ro wym wzbo ga ca ją, wpro wa dza coś
no we go do jej od bio ru. Stu den ci py ta li też
o upodo ba nia kul tu ro we i po glą dy Po po va
na te mat twór czo ści li te rac kiej, a tak że pro -

ble mu nie prze kła dal no ści li te ra tu ry pięk nej.
Pi sarz mó wił m.in. o swo ich in spi ra cjach
i pla nach ar ty stycz nych, o naj now szej li te -
ra tu rze buł gar skiej, o warsz ta cie pi sa rza, od -
sła niał ku li sy po wsta wa nia swo ich utwo rów. 

Bar dzo wie lu stu den tów wzię ło też udział
w spo tka niu z au tor ką fa bu la ry zo wa ne go re -
por ta żu pt. Po wiedz mi swo je imię, któ re po -
zwo li ło im po znać in ne ob li cze Buł ga rii i in -
ne ob li cze prof. Ma rio li Mi ko łaj czak. Ja ko
za pa lo na buł ga ryst ka pod czas wy jaz dów
do Buł ga rii za fa scy no wa ła się na ty le uro -
dą wsi buł gar skich, że któ re goś dnia ku pi -
ła dom w jed nej z po mac kich wsi w Ro do -
pach, czy li naj roz le glej szym ma sy wie gór -
skim na Bał ka nach. Jak wy zna ła, książ ka
zro dzi ła się z fa scy na cji Ro do pa mi oraz ze
zna jo mo ści z pew ną star szą pa nią (Kit ką),
któ ra oswo iła ją ze świa tem Buł ga rów, któ -
rzy w XVII w. przy ję li is lam. Od tąd na zy wa -
ni są Po ma ka mi i czę sto są od rzu ca ni przez
resz tę Buł ga rów, choć ni gdy nie wy rze kli się
ję zy ka buł gar skie go. Książ ka jest owo cem
pro wa dzo nych przez wie le lat roz mów z ko -
bie ta mi z wsi, w któ rej prof. Mi ko łaj czak
zna la zła od skocz nię od za dań na uczel ni
i w ży ciu co dzien nym. I choć zda je so bie
spra wę, że wieś, któ ra li czy ła nie gdyś
ok. 1400 miesz kań ców, a dziś po zo sta li
w niej głów nie eme ry ci, ren ci ści i bez ro bot -
ni, w su mie ok. 700 osób – głów nie ko biet,
jest ska za na, jak wie le in nych po pe ge erow -
skich wsi, na cał ko wi te wy lud nie nie, za mie -
rza cie szyć się jej nie po wta rzal nym uro kiem
tak dłu go, jak to bę dzie moż li we. 

Do peł nie niem pro mo cji książ ki, któ ra
w ko lej nych „od cin kach” od sła nia róż ne
aspek ty ży cia miesz kań ców po mac kiej wsi,
lo kal ne zwy cza je (np. zdo by wa nie żo ny
przez po rwa nie, co sto so wa no do lat 60.) itp.,
był buł gar ski po czę stu nek, m. in.: aj ran (zsia -
dłe mle ko z wo dą), ta ra tor (chłod nik ze zsia -
dłe go mle ka i zie lo nych ogór ków), ba ni ca
(spe cjal ne cia sto z owczym se rem) i lu te ni -
ca (pa sta z pa pry ki, po mi do rów i czosn ku).
Książ kę na pew no war to prze czy tać – wcią -
ga od pierw sze go do ostat nie go roz dzia łu.

* * *

W pro gra mie DKB prze wi dzia no tak że za -
po wia da ją cy się bar dzo cie ka wie wy kład
otwar ty, po łą czo ny z pre zen ta cją spe cjal nie
przy wie zio nych na tę oka zję z Kór ni ka
do Bi blio te ki Kór nic kiej za byt ków li te ra tu -
ry buł gar skiej, pt. „Bul ga ri ca w zwier cia dle
za byt ków rę ko pi śmien nych i sta ro drucz -
nych” (na zdjęciu), przy go to wa ny przez
Mag da le nę Mar cin kow ską i Mo ni kę Ma łec -
ką. Nie ste ty, choć or ga ni za to rzy za kła da li,
że chęt nych bę dzie ty lu, że prze wi dzie li
pre zen ta cje w dwóch tu rach, po ka zy nie od -
by ły się, bo chęt nych za bra kło i ca ły trud
prze wo zu bez cen nych za byt ków z Kór ni ka
do Po zna nia oraz przy go to wa nia wy kła du
zo stał zmar no wa ny. Chy ba za wio dła in for -
ma cja o spo tka niu. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz
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Ca łość po dzie lo na zo sta ła na trzy czę -
ści, za koń czo ne tak jak w ory gi na -
le – Po ema tem o dziel nej nie wie ście.

Z ko men ta rza wy gło szo ne go przez ks. prof.
Ja nu sza Na wro ta z Wy dzia łu Teo lo gicz ne go
UAM do wie dzie li śmy się, że ory gi nal ność
księ gi le ży w umie jęt no ści prze mie sza nia
naj róż niej szych ro dza jów li te rac kich, po -
cząw szy od pro ste go zbio ru za wie ra ją ce go
pa ra le li zmy o sza le nie uroz ma ico nej tre ści,
czę sto ze so bą wprost nie po wią za ne,
po szer sze i spój ne te ma tycz nie se kwen cje,
któ rych za da niem jest przede wszyst kim
ugrun to wa nie czy tel ni ka w umi ło wa niu mą -
dro ści ży cio wej. Mą drość ta bo wiem nie po -
sia da cha rak te ru dy wa ga cji teo re tycz nej i nie
jest sche ma tycz nym wy du ma nym kon cep -
tem ludz kich spe ku la cji. Au to rzy, ilu kol wiek
by śmy ich nie po li czy li, ce cho wa li się świet -
ną umie jęt no ścią ob ser wa cji ży cia, przy ro -
dy, ludz kich za cho wań. Tak ze bra ne da ne
po tra fi li na stęp nie po wią zać w za leż ność
przy czy no wo -skut ko wą, za uwa żyć ich wza -
jem ne od dzia ły wa nie, ana lo gię, czę stość za -

cho dze nia, wa run ki po ja wia nia się itd. Nie
czy ni li jed nak te go na po do bień stwo kom pu -
te ro wej ana li zy rze czy wi sto ści. Otóż – ja ko
człon ko wie wspól no ty re li gij nej – po tra fi li uj -
rzeć i oce nić je wszyst kie w świe tle wia ry,
z obo wiąz ko wym od nie sie niem do Bo ga, ja -
ko ich źró dła, przy czy ny i nie na ru szal ne go
fun da men tu ich sta bil ne go funk cjo no wa nia.
W ten spo sób ob ser wu ją i oce nia ją przede
wszyst kim re la cje mię dzy ludz kie na róż nych
płasz czy znach: wład ca – pod da ni, ro dzi -
ce – dzie ci, mał żon ko wie, wy cho wa nie, spra -
wie dli wość spo łecz na, bo gac two i ubó stwo,
wza jem na po moc. 

Nie wąt pli wie ca łość pre zen ta cji roz ja śni -
ła opra wa mu zycz na, na któ rą zło ży ły się
frag men ty ora to rium G. F. Ha en dla „Sa lo -
mon”. Utwór ten zna lazł się nie przy pad ko -
wo, bo wiem pierw szy wers Księ gi Przy słów
brzmi: Przy sło wia Sa lo mo na, sy na Da wi da,
kró la izra el skie go, po da ne po to, by mą drość
osią gnąć i kar ność, po jąć sło wa ro zum ne,
zdo być sta ran ne wy cho wa nie: pra wość, rze -
tel ność, uczci wość; pro stacz kom udzie lić roz -

wa gi, a mło dym – roz sąd ku i wie dzy. Ar ty ści
Te atru Wiel kie go w Po zna niu – Mag da le -
na No wac ka /so pran/, To masz Racz kie wicz
/kon tra te nor/, Ma ria Ba nasz kie wicz – Bry ła
/ kla we syn/, Ka ro li na Po rwich /flet/, Ma riusz
Dzie dzi nie wicz /obój/ – po ka za li naj wyż szą
kla sę. Usły sze li śmy na stę pu ją ce frag men ty:
Ar ri val Of The Qu een Of She ba, aria Sa lo -
mo na Ha ste to the ce dar gro ve, aria kró lo wej
Sa by Will the sun for get to stre ak, du et Kró -
lo wej Sa by i Sa lo mo na We lco me as the dawn
of day.

Ewa Zię tek po ka za ła wła sny, oso bi sty styl
in ter pre ta cji Księ gi Przy słów – spo koj ny,
cier pli wy i sub tel ny. W ostat nim frag men -
cie, na któ ry cze ka łem za in try go wa ny, jak
po trak tu je tekst naj czę ściej cy to wa ny – Po -
emat o dziel nej nie wie ście, usły sze li śmy ko -
bie tę moc ną, ale i dys kret ną, peł ną uro ku
a za ra zem prak tycz ną. Obec nym w ka te drze
bar dzo spodo ba ła się ta in ter pre ta cja i po -
dzię ko wa li i ak tor ce i mu zy kom owa cją
na sto ją co. 

Prze my sław Ba siń ski 

Choć stłuczesz głupiego
w moździerzu
tłuczkiem – razem
z ziarnami – głupota go nie
opuści. ten fragment księgi
przysłów wywołał śmiech
wśród zgromadzonych licznie
w katedrze uczestników 128.
prezentacji Verba sacra.
można było spodziewać się
przeciwnej reakcji, bo sama
materia księgi jest
poważna i wydawałoby się, że
dla nas współczesnych nawet
zbyt dydaktyczna. ale okazuje
się, że mądrość może również
łączyć się z lekkością
i poczuciem humoru. 

PRZY SŁO WIA SA LO MO NA, 
SY NA DA WI DA
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◗Rzad ko w pro gra mach kon cer tów sym fo nicz nych znaj du -
ją się, raz po ra zie wy ko ny wa ne, aż trzy uwer tu ry. Fil har -
mo ni cy po znań scy (11. V) pod ba tu tą Mar ka Pi ja row skie go
za pro po no wa li wła śnie ta ki wie czór. Nie ste ty słyn ne prze -
bo je te go ga tun ku, do sko na le zna ne każ de mu me lo ma no wi:
Beetho ve na („Eg mont”), Ros si nie go („Wil helm Tell”) i Wa -
gne ra „Tan n hau ser”), ode gra li za le d wie po praw nie. Np.
prze pięk nie – przez kon cert mi strza wio lon czel Ma cie ja Je -
zier skie go – roz po czę ta uwer tu ra Ros si nie go, spra wia ła ra -
dość słu cha nia do chwi li wej ścia or kie stry w te mat fi na ło -
wy. Je go urok zo stał stłam szo ny bez za sad nym ga lo pem
dźwię ków. Na szczę ście w dru giej czę ści znacz nie lep sze
wra że nie po zo sta wił, daw no nie sły sza ny w Po zna niu, po -
emat sym fo nicz ny Ry szar da Straus sa „Ży cie bo ha te ra” ze
zna ko mi tą par tią skrzyp co wą Mar ci na Su szyc kie go (rów -
nież kon cert mi strza na szej or kie stry). 

Z ze spo łem FP – po prze szło 45 la tach – że gnał się te -
go dnia per ku si sta Ma rian Rap czew ski. Uczeń Je rze go
Zgo dziń skie go, twór cy po znań skiej szko ły per ku syj nej,
dzie ło swe go mi strza bar dzo efek tyw nie roz sła wił w kra -
ju i za gra ni cą. 

◗ W ra mach V Fe sti wa lu Kul tu ry „Ukra iń ska Wio sna” (17.
V) kon cer to wa ła w au li Pań stwo wa Or kie stra Lu do wych In -
stru men tów Ukra iny z Ki jo wa. 

◗ Nie wi do my od uro dze nia, 23-let ni ja poń ski pia ni sta
i kom po zy tor No buy uki Tsu jii, lau re at wie lu mię dzy na ro -
do wych kon kur sów i zwy cięz ca w 2009 r. zna ne go tur nie -
ju im. Van Cli bur na w Te xa sie, wy ko nał (18. V) z fil har mo -
ni ka mi Kon cert e -moll Cho pi na. Z du żym za in te re so wa -
niem i po dzi wem słu cha ło się bar dzo oso bi stej, iście wir -
tu ozow skiej kre acji ar ty sty i z wraż li wo ścią to wa rzy szą -
cej mu or kie stry pod świet ną ba tu tą Łu ka sza Bo ro wi cza,
a w wy kla ska nym bi sie so li sty – tak że Cho pi now skie go Ma -
zur ka g -moll z op. 24. Po prze rwie, dy ry gent sam sko men -
to wał i na stęp nie po pro wa dził, kom plet nie nie zna ną u nas
Sym fo nię Fis -dur Eri cha Wol fgan ga Korn hol da. Au striak
ży dow skie go po cho dze nia, tuż przed za ję ciem kra ju przez
Hi tle ra, wy je chał do USA, by zre ali zo wać za mó wie nie Hol -
ly wo odu na mu zy kę do słyn ne go fil mu „Przy go dy Ro bin
Ho oda”. Woj na za trzy ma ła go za oce anem. I choć opro mie -
nio ny tam suk ce sa mi bar dzo róż nej swej twór czo ści, gdy
wró cił do Wied nia, nie ste ty nie zna lazł zro zu mie nia u kry -
ty ków. Tak że owa sym fo nia – opo wieść o XX-wiecz nej tra -
ge dii Eu ro py i wła snym ży ciu twór cy – szyb ko po pa dła
w za po mnie nie. Do pie ro nie daw no po wra ca na afi sze kon -
cer to we. Ł. Bo ro wicz stwo rzył nam tę oka zję – z god nym
uwa gi re zul ta tem. 

Po nie waż był to 104. Kon cert Tar go wy, słu cha czy przy -
wi tał dr An drzej Byrt, pre zes Za rzą du MTP.

◗ Dzień póź niej (19. V) gru pa wo kal na „The Swin gle Sin -
gers”, za ło żo na 50 lat te mu przez War da Swin gle’a, ba wi ła
pu blicz ność wy ra fi no wa ny mi opra co wa nia mi dzieł kla sy -
ków jak i mi strzów jaz zu oraz mu zy ki lu do wej.

◗ 420. Kon cert Po znań ski (26. V) miał wy jąt ko we go bo ha -
te ra: jed ne go z naj wy bit niej szych współ cze snych trę ba -
czy – Wę gra Ga bo ra Bol docz ki’ego, któ ry w swych nie ustan -
nych po dró żach ar ty stycz nych po świe cie, po raz pierw szy
tra fił do na sze go mia sta. I jak wszę dzie, od niósł ko lej ny suk -
ces. Z ogrom ne go re per tu aru, ja kim wir tu oz dys po nu je, wy -
brał dwa utwo ry: Con cer ti no 19-let nie go Ga eta no Do ni zet -
tie go, póź niej sze go słyn ne go twór cy oper oraz Kon cert
na trąb kę Alek san dra Aru tu nia na. Zna ny bar dzo do brze
w Po zna niu dy ry gent Ju rek Dy bał, I kon tra ba si sta wie deń -
skich fil har mo ni ków, opra wił po pis so li sty dwo ma dzie ła -
mi or kie stro wy mi: Uwer tu rą do „Włosz ki w Al gie rze” Gio -
ac chi no Ros si nie go i frag men ta mi Su it z ba le tu „Spar ta kus”
Ara ma Cha cza tu ria na. W jed nej z ich czę ści nie spo dzie wa -
nie z bal ko nu au li za brzmiał tak że Po znań ski Chór Ka me -
ral ny B. Mi cha łow skie go. Prze wod ni kiem po wresz cie ty -
po wym dla te go cy klu spo tkań z mu zy ką pro gra mie, był
Krzysz tof Sza niec ki; jak zwy kle świet nie przy go to wa ny. 

◗Dzie ci z ro dzi ca mi i dziad ka mi two rzy ły au dy to rium (27.
V) nie dziel ne go kon cer tu Or kie stry Ka me ral nej Pol skie go
Ra dia „Ama deus”, de dy ko wa ne go naj młod szym w przeded -
niu ich do rocz ne go świę ta. Agniesz ka Ducz mal ko lej ny raz
spra wi ła im mu zycz ny pre zent. Tym ra zem za pro si ła na es -
tra dę tak że „Ama deu ski”, czy li kil ko ro do pie ro kan dy da tów
na ar ty stów, có rek i sy nów mu zy ków „Ama deu sa”. Wy stą -
pi li, bar dzo uda nie: 15-let ni Jan i 17-let ni Wik tor Ba ła ba no -
wie, 14-let nia Mar ta i 18-let ni Adam Ma zur ko wie, 12-let nia
Agniesz ka Woj to wicz oraz 12-let nia Bar ba ra i 15-let ni To -
masz Żoł nier czy ko wie. By li so li sta mi w utwo rach: Vi val -
die go (Kon cert na dwo je skrzy piec), Hayd na (I część Kon -
cer tu wio lon cze lo we go) oraz obec ne go na sa li, Sła wo mi ra
Czar nec kie go (Kon cert ju raj ski na czwo ro skrzy piec). Szko -
da tyl ko, że tak wie le miejsc w au li te go po po łu dnia by ło
pu stych. (rp) 

W re la cji z Kon cer tu uro dzi no we go, za miesz czo nej
w po przed nim nu me rze „ŻU”, zgu bi łem na zwi sko
kom po zy to ra pierw sze go utwo ru; twór cą po nad 30
dzieł na trąb kę był Giu sep pe To rel li. Wy ko naw ców
i Czy tel ni ków bar dzo prze pra szam. (rp)
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Wcią gu ostat nich 15 lat w uni wer -
sy tec kim stu dio fil mo wym po -
wsta ło 250 pięt na sto mi nu to wych

od cin ków. Naj pierw uka zy wa ły się pod ty -
tu łem „Kwa drans aka de mic ki”, te raz jest to
ma ga zyn aka de mic ki „Z ży cia Uni wer sy te -
tu”. Każ dy z od cin ków to 4 fe lie to ny. Moż -
na więc po wie dzieć, że w cią gu ostat nich 15
lat po wsta ło ich ty siąc! Każ dy z nich sta no -
wi za mknię tą, sta ran nie opra co wa ną ca łość
na in ny te mat. Jest swo istą pi guł ką wie dzy
o zja wi skach istot nych, waż nych, cie ka -
wych, roz wi ja ją cych. Po ka zu je per spek ty wy
roz wo ju, ale też i przy wra ca pa mięć o wy -
bit nych po sta ciach z prze szło ści. Jest w nich
wie dza, ob raz, dźwięk, at mos fe ra. To jest ży -
we, pul su ją ce za świad cza nie o te raź niej szo -
ści, ale i prze szło ści uni wer sy te tu …

W ten spo sób – mó wi kie row nik stu dia dr
Ste fan Ha bry ło – bar dzo do brze wpi su je my
się w edu ka cyj ną wi zję uni wer sy te tu. Na sze
fe lie to ny i w ogó le pro gra my są ad re so wa ne
nie tyl ko do spo łecz no ści aka de mic kiej, ale
po przez emi to wa nie w ogól no do stęp nej te le -
wi zji – do sze ro kie go gro na od bior ców. Dzię -
ki na szym cy klicz nym pro gra mom po zna -
nia cy (i nie tyl ko oni) mo gą nie wy cho dząc
z do mu, nie szpe ra jąc po książ kach do wie -
dzieć się wie le no we go. Zo ba czyć czym tak
na praw dę uni wer sy tet się zaj mu je, ja kie to

ma zna cze nie; jak się zmie nia, roz wi ja. Do -
cie ra my też do uczniów. Ob ja śnia my im
świat. Ekran te le wi zyj ny sta je się dla nich
oknem, przez któ re widz spo glą da też we
wnę trze uni wer sy te tu. 

Po ka zu je się im oso by wy bit ne, za po zna -
je z wie lo ma dzie dzi na mi na uki, z od kry cia -
mi. Dzię ki te mu prze cięt ny widz mo że nie
tyl ko do wie dzieć się istot nych rze czy o ota -
cza ją cym świe cie, ale nie ja ko mo że uczest -
ni czyć w ży ciu uni wer sy te tu. Dla lu dzi jest
to cie ka we, bo prze cież wie lu z nich ma
w swo ich krę gach ro dzi ny i zna jo mych oso -
by bez po śred nio uni wer sy te tem zwią za ne. 

Z ty sią ca te ma tów, z in spi ra cji, ja kie
z nich pły ną, po wsta ją i po zy cje szer sze,
roz bu do wa ne, jak na przy kład fil my po pu -
lar no nau ko we, pro mo cyj ne, sfil mo wa ne
wy kła dy (a nie kie dy wręcz spek ta kle), za pi -
sy fil mo we ze zna czą cych uro czy sto ści,
z dok to ra tów ho no ro wych, kon cer tów itd. 

Du żym za in te re so wa niem od bior ców cie -
szą się też wy kła dy te le wi zyj ne przy go to wy -
wa ne pod ha słem „Ar cy dzie ła – Ar cy my śli”.
Wy gła sza ją je wy kła dow cy wy bit ni, zaj mu -
ją cy się naj cie kaw szy mi pro ble ma mi, naj -
bar dziej ak tu al ny mi. 

To szcze gól na for ma uni wer sy te tu otwar -
te go. Bo oto z wy kła da mi naj wyż sze go lo -
tu do cie ra my do do mów po zna nia ków; lu -

dziom na wet zu peł nie nie zwią za nym
z uczel nią umoż li wia my uczest nic two
w ży ciu uni wer sy tec kim, w je go naj bar dziej
ty po wej for mie czy li w wy kła dzie – mó wi dr
Ha bry ło.

Ma my bo ga tą fil mo te kę, bo ga te ar chi -
wum na szych prac. Ca ły czas ta pro duk cja
się to czy. W tej chwi li je ste śmy w ka te go rii
stu diów po pu la ry zu ją cych na ukę po ten ta -
ta mi, i to i nie tyl ko po śród te le wi zji szkół
wyż szych, ale mo gę śmia ło po wie -
dzieć – mię dzy te le wi zja mi zaj mu ją cy mi się
na uką w ogó le. Zwra ca ją się do nas z proś -
bą o współ pra cę te le wi zje z róż nych ośrod -
ków aka de mic kich. 

Te raz, kie dy na sze wa run ki tak dia me tral -
nie się po pra wi ły, je ste śmy naj więk szym
i naj le piej wy po sa żo nym stu diem, gdzie po -
wsta ją fil my po pu lar no nau ko we. Chce my tę
szan sę jak naj le piej wy ko rzy stać. A jest to
moż li we, bo przez mi nio ne la ta uda ło się
stwo rzyć bar dzo do bry, pro fe sjo nal ny ze spół,
któ ry zna ko mi cie ra dzi so bie z we zwa nia mi,
ja kie sta wia współ cze sna te le wi zja. Zdo by -
wa my uzna nie, na gro dy… Wi dzo wie pi szą
do nas, do wia du ją się kie dy wy kład, kie dy
film. To dla nas, au to rów i re ali za to rów, naj -
więk sza po chwa ła i mo ty wa cja, aby two rzyć
dal sze ob ra zy z ży cia uni wer sy te tu – do da -
je Ha bry ło. len

to jest niecodzienny zapis z życia i funkcjonowania uczelni. to zatrzymywania w kadrze
wizerunków osób ważnych, mądrych, przynoszących chlubę uniwersytetowi. 
to rejestrowanie wydarzeń, tworzących najnowszą historię uczelni, jej osiągnięć naukowych,
sukcesów i problemów … są obrazy, głosy, barwy…

Ty siąc „mgnień”
z ży cia Uni wer sy te tu
Ty siąc „mgnień”
z ży cia Uni wer sy te tu
Ty siąc „mgnień”
z ży cia Uni wer sy te tu
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UAM za jął III miej sce, ustę pu jąc tyl ko
Uni wer sy te to wi War szaw skie mu oraz Aka -
de mii Gór ni czo -Hut ni czej.

Wła śnie kra ko wia nie oka za li się czar nym
ko niem mi strzostw. Jesz cze w po przed nim
ro ku le d wo mie ści li się w pierw szej dzie siąt -
ce, a w obec nej edy cji ma ją miej sce na po -
dium. 

W te go rocz nych roz gryw kach o mia no
naj lep szej uczel ni w Pol sce uczest ni czy -
ło 151 szkół wyż szych z ca łe go kra ju, a kla -
sy fi ka cja ge ne ral na utwo rzo na zo sta ła
na pod sta wie 30 naj lep szych wy ni ków osią -
gnię tych w dys cy pli nach spor to wych. Piotr
Sza far kie wicz, kie row nik SWFiS UAM,
w roz mo wie z na mi stwier dził, że trze cie
miej sce to du ży suk ces. Trze ba uczci wie po -
wie dzieć, że za pra co wa li na nie go wy tę żo ną
pra cą wszy scy pra cow ni cy SWFiS UAM – do -
dał – a li czy li śmy na zdo by cie jesz cze więk -
szej licz by punk tów. 

O wra że nia na te mat koń czą cej się ko lej -
nej edy cji AMP za py ta li śmy też tre ne rów
i opie ku nów tych sek cji SWFiS UAM, któ -
re w te go rocz nej edy cji roz gry wek zdo by ły
naj wię cej punk tów. 

Suk ces sek cji jeź dziec kiej AZS UAM Po -
znań (zło ty me dal) wy ni kał głów nie z opty -
mal nie do bra nej tak ty ki star tów, gdzie w każ -
dej kon ku ren cji wy stę po wa ło kil ku re pre zen -
tan tów klu bu. Zwięk szy ło to wy raź nie szan -
se na wy so ki wy nik punk to wy wli cza ny

do kla sy fi ka cji dru ży no wej. Efekt przy nio sło
rów nież do świad cze nie i doj rza łość za wod -
ni ków, wy nie sio ne z licz nych star tów w za -
wo dach, nie tyl ko aka de mic kich – mó wi tre -
ner Ku ba Wie czo rek (sek cja jeź dziec twa
spor to we go).

Srebr ny me dal w AMP i zło to w kla sy fi ka -
cji uni wer sy te tów uzna ję za suk ces.
Przed za wo da mi jed nak nie da wa łem gwa -
ran cji me da lo wej. Na AMP-y po je cha ło sześć
no wych za wod ni czek, stu den tek I ro ku. Na -
sze osią gnię cie jest sy gna łem, że w przy szło -
ści bę dzie my sil ni i bę dzie my się li czyć w kla -
sy fi ka cji me da lo wej. Ko szy kar ki UAM nie -
prze rwa nie są w czo łów ce pol skiej i eu ro pej -
skiej. Po raz ko lej ny przy go to wu je my się
do Mi strzostw Eu ro py, tym ra zem w Cor do -
bie – mó wi Grze gorz Sza jek (sek cja ko szy -
ków ki ko biet). 

Po wie lu la tach cięż kiej pra cy i nie speł nio -
nych na dziei w tym ro ku uda ło się sek cji wio -
ślar skiej za jąć 2 miej sce w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski
w Wio ślar stwie. Z za wod ni ków tre nu ją cych
w róż nych klu bach oraz sek cji UAM stwo rzo -
no osa dę, któ ra z bie gu na bieg pły wa ła co -
raz le piej i osta tecz nie wy wal czy ła srebr ny
me dal, ule ga jąc tyl ko wie lo krot nym mi -
strzom Pol ski. Rów nie uda ny start od no to wa -
ła sek cja er go me tru wio ślar skie go. Za wod -
nicz ki za ję ły dru gie miej sce w kla sy fi ka cji ge -
ne ral nej. W skład re pre zen ta cji we szły dwie

do sko na łe wio ślar ki: Pau li na Bi szof i Ewe li -
na Ma tu ła oraz wy cho wan ki sek cji wio ślar -
skiej UAM Pau li na Bed narz i Na ta lia Jud -
ko wiak – mó wi Ma ciej Woj cie chow ski (sek -
cja wio ślar stwa ko biet, sek cja er go me tru
wio ślar skie go ko biet).

Po zwy cię stwie w stre fie cze ka ły nas cięż -
kie bo je z Uni wer sy te tem War szaw skim oraz
Uni wer sy te tem Gdań skim o zwy cię stwo
w gru pie i awans do fi na łu. Dla kla sy fi ka cji
ge ne ral nej szcze gól nie cen ne oka za ło się
zwy cię stwo z od wiecz nym ry wa lem – UW,
któ re wy wal czy li śmy w tie bre aku i po cięż -
kim bo ju. W fi na le po ko na li śmy Aka de mię
im. Le ona Koź miń skie go i tym sa mym zdo -
by li śmy Aka de mic kie Mi strzo stwo Pol ski we
wszyst kich ty pach uczel ni. Dzię ki te mu zwy -
cię stwu je dzie my Aka de mic kie Mi strzo stwa
Eu ro py do Cor do by – mó wi Mi chał Mar ci -
niak (tre ner sek cji te ni sa ziem ne go). 

Przed wy jaz dem na AMP nie by li śmy wy -
mie nia ni w gro nie fa wo ry tów, dla te go zwy -
cię stwo w kla sy fi ka cji szkół wyż szych i uni -
wer sy te tów jesz cze le piej sma ku je. Po pół fi -
na le w Szcze ci nie UAM za czę to na zy wać
czar nym ko niem roz gry wek. Swo ją war tość
udo wod ni li śmy w fi na le w Ka to wi cach, gdzie
po ko na li śmy go spo da rzy (AWF Ka to wi -
ce) 1: 0. Te raz bę dzie my re pre zen to wać UAM
na aka de mic kich Mi strzo stwach Eu ro py
w Cor do bie – mó wi Ze non Je zier ski (sek cja
fut sa lu UAM). Adam Ba ra basz 

UAM na po dium UAM na po dium 
Choć kolejna edycja akademickich mistrzostw polski szkół wyższych jeszcze 
nie została zakończona (do rozegrania pozostały zawody w żeglarstwie), wiemy już,
że dla naszego uniwersytetu zakończyły się one sukcesem. 

fot. arCHiwum swfis uam

nasz uniwersytet nA sPOrtOwO
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Co smakuje biedronce, 
czyli Dzień Dziecka w rektoracie
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Spo tka nie ko or dy no wa ły dr Iwo -
na Chmu ra -Rut kow ska z Wy dzia łu
Stu diów Edu ka cyj nych oraz Na ta lia

Chro miń ska, asy stent ka rek to ra. 
Wi zy tę roz po czął wy kład i pre zen ta cja

mul ti me dial na dr Iwo ny Chmu ry -Rut kow -
skiej na te mat szkol nic twa wyż sze go.
W trwa ją cej pół go dzi ny po ga dan ce roz wa -
ża no wspól nie wie le in te re su ją cych kwe -
stii. Z obu stron sa li wy kła do wej pa da ły cie -
ka we py ta nia i od po wie dzi: Kim jest stu -
dent? Co wła ści wie ro bi się na uni wer sy -
te cie? Czy moż na stu dio wać ta niec? Skąd
wia do mo, co sma ku je bie dron ce? Ja kie go
ko lo ru jest Mars i kto to spraw dził? Czy
dziec ko mo że być ba da czem? Kto bu du je
ro bo ty? Skąd wia do mo jak po ma gać dzie -
ciom, gdy ma ją ja kieś trud no ści? Dla cze go
ję zyk ja poń ski jest ta ki trud ny? Nie co uwa -
gi po świę co no rów nież in nym uczel niom
po znań skim. Dzie ci obej rza ły naj now szy
film pro mo cyj ny UAM, a za ję cia za koń czo -
no wy słu cha niem na sto ją co uro czy ste go
hym nu Gau de amus igi tur. 

Po wy kła dzie go ście prze szli do Sa li Lu -
brań skie go, gdzie Na ta lia Chro miń ska opo -
wie dzia ła hi sto rię te go nie zwy kłe go miej -
sca i ob ra zu Ja na Ma tej ki „Za ło że nie Aka -

de mii Lu brań skie go” oraz wi tra ży przed sta -
wia ją cych sper so ni fi ko wa ne sym bo le wy -
dzia łów uni wer sy te tu z 1919 r.

Gru pa dzie ci od wie dzi ła rów nież mu zy -
ków Fil har mo nii Po znań skiej pod czas pró -
by kon cer tu w au li uni wer sy tec kiej. Mu zy -
cy mie li prze rwę, ale nie zra że ni wy ciecz -
ko wi cze do kład nie obej rze li ca łą au lę wraz
z bu dzą cy mi za chwyt per spek ty wą „z gó ry”
bal ko na mi. In te re su ją ce dla dzie ci by ło na -
praw dę wszyst ko: in stru men ty, ży ran do le,
nie zwy kły wi dok z okna, taj ne przej ścia i za -
ka mar ki uni wer sy tec kie go bu dyn ku. 

Punk tem kul mi na cyj nym wi zy ty by ło
spo tka nie „na dy wa ni ku” u rek to ra. Za pro -
sze nie na spo tka nie w ga bi ne cie rek tor skim
wy sto so wał prof. Zbi gniew Pi lar czyk. Dzie -
ci mia ły oka zję spo tkać i po słu chać rek to ra,
zo ba czyć z bli ska to gę z gro no sta ja mi, po -
trzy mać ber ło rek tor skie, obej rzeć wi ze run -
ki po przed ni ków obec nych władz uni wer -
sy te tu… a tak że spraw dzić, co kry je się
za za sło na mi w rek tor skim ga bi ne cie, ja ki
wi dok z okna ma rek tor oraz co trzy ma
w pu deł ku na biur ku.

Na ko niec spo tka nia do ga bi ne tu wkro -
czył… uni wer sy tec ki orzeł (w tej ro li Piotr
Sko czy las z Biu ra In for ma cji i Pro mo cji

UAM), wzbu dza jąc pi ski i okrzy ki ra do ści.
Dzie ci i wy cho waw czy nie otrzy ma ły pa -
miąt ko we dro bia zgi oraz po jed nym he lio -
do rze na gło wę. Ca łe wy da rze nie zo sta ło
udo ku men to wa ne przez fo to gra fa oraz na -
uko wą de le ga cję z Chin, któ rą nie co wcze -
śniej go ścił pro rek tor Pi lar czyk. 

My ślę, że wi zy ta kil ku lat ków na uni wer -
sy te cie nie by ła je dy nie ko lej ną atrak cją wpi -
sa ną w ka len darz im prez szkol nych zwią za -
nych z Dniem Dziec ka – pod kre śla dr Iwo -
na Chmu ra -Rut kow ska – Nie za wsze zda je -
my so bie spra wę z te go, że dzie ci od naj -
wcze śniej szych lat two rzą ma pę po znaw czą
za wo dów i pro fe sjo nal nych za jęć. To nie -
zwy kle waż ne, że by im moż li wie naj wcze -
śniej po ka zy wać i otwie rać w gło wach roz -
ma ite moż li wo ści i ścież ki roz wo ju. Je stem
prze ko na na, że ener gia dzie ci wno si w mu -
ry uni wer sy te tu świe żość i lek kość, a sa mych
na ukow ców kon takt z dzieć mi na sa li wy kła -
do wej zmu sza do zmia ny to nu i po sta wy,
szu ka nia nie stan dar do wych me tod. Uela -
stycz nia i mo bi li zu je, a tak że uświa da mia
ja ką gi gan tycz ną pra cę wy ko nu ją na uczy -
ciel ki i na uczy cie le na po zio mie edu ka cji
przed szkol nej i wcze snosz kol nej. 

Dr iwo na Chmu ra -rut kow ska

31 maja uczniowie
klasy 1a oraz 2D 
ze szkoły
podstawowej nr 11
w poznaniu wraz
z wychowawczyniami
Beatą Gutaj i Danutą
Baranowską 
oraz przedszkolaki
z przedszkola 171
na sołaczu 
z kariną Grajek
odwiedzili siedzibę
władz rektorskich
naszego uniwersytetu
w Collegium minus. 
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Jak mó wił we wcze śniej szej roz mo wie z ŻU Pro rek tor pro -
fe sor Zbi gniew Pi lar czyk, ideą KU by ło po łą cze nie za ba wy
z na uką, do dat ko wo na sy co ne ele men ta mi tra dy cji uni wer -

sy tec kich. Ko lej ne spo tka nia ogni sko wa ły się wo kół wy kła -
dów pre zen to wa nych przez wy kła dow ców, ale też i ma łych
„stu den tów”. Za ję cia od by wa ły się każ do ra zo wo na in nym
wy dzia le i do ty czy ły in nej dzie dzi ny na uki. W pa mię ci do ro -
słej czę ści pu blicz no ści po zo sta ły nie zwy kle cie ka we wy kła -
dy dzie ci. Mło dzi wy kła dow cy pre zen to wa li na nich swo je
oso bi ste pa sje, po ka zu jąc np. ulu bio ne zwie rząt ka. W ro li
głów nej wy stą pi li za tem: pies, wąż czy stra szyk au stra lij ski.
Nie za wie dli rów nież do ro śli wy kła dow cy. Obec ne w trak -
cie wy kła dów na uczy ciel ki chwa li ły przy go to wa ne pre zen ta -
cje pod kre śla jąc, że dzie ci wie le z nich wy nio sły: zwie rzę ta
za miesz ku ją ce pu sty nie – to po wy kła dzie na Geo gra fii – eks -
pe ry men ty che micz ne czy pięk ną opo wieść o pla ne tach – po -
dob no słu cha ły z za par tym tchem. Gwar i ru mor to wa rzy szą -
cy tym wy kła dom wie lu mógł zmy lić. Bo mi mo, że dzie ci nie
przy po mi na ły „do ro słych” stu den tów, to jed nak słu cha ły i mi -
mo ha ła su po tra fi ły za dać nie zwy kle pre cy zyj ne py ta nia. No
wła śnie, nie ty po we jak na aka de mic ką sa le wy kła do wą wa -
run ki wie lu po ru szy ły do dys ku sji. Jak się oka zu je, rów nież
dla wy kła dow ców by ło to spo rym wy zwa niem utrzy mać w ry -
zach au dy to rium li czą ce so bie po nad 300 osób. Tu po moc ne
oka za ły się uwa gi An ny Mły nar czyk, ko or dy na tor ki KU. O jej
umie jęt no ściach za pa no wa nia nad tłu mem roz en tu zja zmo -
wa nych i ga da ją cych kil ku lat ków mo że za świad czyć wie le
osób. Pa ni Ania za po mo cą pro stych tri ków po tra fi ła na kie ro -
wać ich uwa gę na wła ści we to ry, roz kła da jąc ku mu lo wa ną
ener gię na se rię okla sków czy przy tu pów. Ja ko aneg do tę moż -
na po trak to wać sy tu ację, w któ rej wy kła dow ca usi ło wał cze -
kać, aż na sa li peł nej roz krzy cza nych dzie ci za pad nie ci sza.
Po dob no jed na z na uczy cie lek za nie po ko jo na sy tu acją za czę -

ła szu kać po mo cy twier dząc, że pro wa dzą cy za ję cia za nie -
mógł. Za baw na by ła też sy tu acja, kie dy na zwy kle kur tu azyj -
ne za pro sze nie na ka te drę „oso by, któ re chcia ły by coś po -
wie dzieć” usi ło wa ła przyjść więk sza część uczest ni ków.

To wszyst ko za pew ne za owo cu je na przy szłość. Ten rok po -
ka zał, że za po trze bo wa nie na te go ty pu dzia ła nia jest ogrom -
ne. Dzie ciom „chce się” na uni wer sy tet! Chcą wie dzieć wię cej
i sa me czę sto pre zen tu ją po ziom wie dzy da le ko wy kra cza ją -
cy po za gra ni cę szkol ne go pro gra mu. By wale c „No cy Na ukow -
ców”, „Fe sti wa lu Na uki i Sztu ki” czy „No cy Bio lo gów” itp. to
wy ma ga ją cy od bior ca, czę sto wpra wia ją cy w za kło po ta nie aka -
de mic kich wy kła dow ców swo imi py ta nia mi, nie ła two go też
usa tys fak cjo no wać. Sztu ką jest mó wić mą drze o mą drych rze -
czach z mą dry mi dzieć mi – te go cią gle jesz cze bę dzie my mu -
sie li się uczyć. Bo zmie nia się świat wo kół nas, a mul ti me -
dia, In ter net roz wi ja ją ich na tu ral ną cie ka wość świa ta … 

Po dob no za in te re so wa nie pierw szą edy cją KU za sko czy ło
or ga ni za to rów. Re kor do wa licz ba oko ło 800 zgło szeń prze ro -
sła moż li wo ści uni wer sy tec kich sal wy kła do wych, trze ba by -
ło uru cho mić ko lej ną po po łu dnio wą gru pę. Są dząc po py -
ta niach za da wa nych przez na uczy cie li na Ab so lu to rium,
przy szło rocz na edy cja po bi je po pu lar no ścią tą pierw szą.

Wróć my na ko niec raz jesz cze do Au li Uni wer sy tec kiej.
Pod su mo wu jąc rocz ną dzia łal ność KU Pro rek tor prof. Zbi -
gniew Pi lar czyk nie krył za do wo le nia. Uho no ro wa na zo sta -
ła Ra da Na uko wa w oso bach: dr Mał go rza ty Grzy wacz, dr Re -
na ty Mi cha lak oraz mgr Gra ży na Bu try mo wicz, peł no moc ni -
czka dzie ka na WNS ds. wo lon ta ria tu. Swo je kwia ty ode bra -
ła taż An na Mły nar czyk – do bry duch KU – to dzię ki jej od -
da niu i za an ga żo wa niu ten rok moż na uznać za uda ny.

W bla sku fle szy ma li abi tu rien ci kro czy li ze swo imi dy plo -
ma mi przez Au lę za opa trze ni w uścisk rę ki Rek to ra. Ilu z nich
tu po wró ci po „praw dzi wy” dy plom – czas po ka że.  mz

Uni wer sy tet
na ko lo ro wo
tym razem było mniej kolorowo,
a bardziej dostojnie i uroczyście.
po raz pierwszy dla małych
studentów zabrzmiał Gaudeamus,
kończąc tym samym pierwszy rok
działalności kolorowego
uniwersytetu. zgromadzonym
w auli uniwersyteckiej dzieciom, 
ich opiekunom i rodzicom udzieliła
się widać powaga chwili, ponieważ
na moment charakterystyczny gwar
zamarł, a po przejętych twarzach
maluchów widać było, że są
zaskoczone i poruszone.
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