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Lau re atem te go rocz nej Na gro dy Na uko wej Mia sta Po zna nia zo stał
prof. An drzej Ka tru siak z Wy dzia łu Che mii UAM. Na gro dy Urzę du Mia -
sta ma ją dłu gą jesz cze przed wo jen ną tra dy cję i przy zna wa ne są wy -
bit nym oso bo wo ściom zwią za nym z na szym mia stem. 

Do tych czas w gro nie na gro dzo nych na ukow ców zna leź li się m.in. ze -
spo ły prof. J. Ry chlew skie go, prof. Zyg mun ta Ziem biń skie go, prof. Je rzy
To pol skie go czy prof. Zyg munt Za gór ski. Te go rocz ny lau re at jest kie row -
ni kiem Za kła du Che mii Ma te ria łów i za ło ży cie lem po znań skie go la bo ra -
to rium wy so ko ci śnie nio we go – jed nost ki uni kal nej na ska lę świa to wą.
Na gro dę Na uko wą MP otrzy mał w uzna niu za cykl prac na te mat che mii
w wa run kach eks tre mal nych pu bli ko wa nych w 2012 ro ku oraz za roz wój
i pro mo cję na świe cie po znań skie go uni wer sy te tu i Po zna nia.

De cy zją Ka pi tu ły wy ło nie ni zo sta li rów nież sty pen dy ści. Do kon kur -
su przy stą pić mo gli mło dzi pra cow ni cy na uki do 30. ro ku ży cia, ma ją cy
zna czą cy do ro bek na uko wy. Z 65 zgło szeń wy bra nych zo sta ło 10 osób.
W gro nie zwy cięz ców zna la zło się pię ciu mło dych na ukow ców z UAM:

dr. An na Woj ta szek i dr An na Ma la ika z Wy dzia łu Che mii, dr Łu kasz
Grew ling i mgr Ka ja Mi la now ska z Wy dzia łu Bio lo gii oraz mgr To masz
Ewer tow ski z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej. mz

Po znań ho no ru je na ukow ców

W NUMERZE
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◗ W dniach od 8 do 9 ma ja fi lo lo gia wę gier ska świę to wa ła 20-
le cie swo je go ist nie nia w ra mach In sty tu tu Ję zy ko znaw stwa
na Wy dzia le Neo fi lo lo gii UAM. Zor ga ni zo wa ne z tej oka zji
sym po zjum na uko we ob jął pa tro na tem am ba sa dor Wę gier dr
Iván Gy urcsík, któ ry do ko nał otwar cia uro czy sto ści, a swo ją
obec no ścią za szczy cił je kon sul ho no ro wy Wę gier prof. Wi -
told Abra mo wicz. Waż nym ele men tem sym po zjum by ły pa -
ne le dys ku syj ne na te mat li te ra tu ry, ję zy ko znaw stwa i me to -
dy ki na ucza nia ję zy ka wę gier skie go oraz współ pra cy na uko -
wej i dy dak tycz nej mię dzy ośrod ka mi. W pa mię ci uczest ni -
ków sym po zjum po zo sta nie wy stą pie nie prof. Je rze go Bań -
cze row skie go, któ ry wy peł nia jąc te sta ment swo je go mi strza
prof. Cze sła wa Ku dzi now skie go do pro wa dził do po wsta nia fi -
lo lo gii wę gier skiej w Po zna niu. Z oka zji 20-le cia po znań skiej
hun ga ry sty ki w se rii Bi blio the ca Hun ga ri ca za ini cjo wa nej
przez Jáno sa Bren de la, peł nią ce go obo wiąz ki pierw sze go kie -
row ni ka Pra cow ni Fi lo lo gii Wę gier skiej, uka zał się ko lej ny tom
pt. Kon tak ty wę gier sko -pol skie: Kon tra styw ne ba da nia ję zy ko -
znaw cze, li te rac kie i kul tu ral ne, któ ry pod czas sym po zjum za -
pre zen to wał je go re cen zent prof. Ta de usz Zgół ka. Tom zo -
stał po świę co ny Jáno so wi Bren de lo wi i uro czy ście wrę czo ny
wdo wie po Jáno su Bren de lu. 

◗ 23 ma ja pod czas kon fe ren cji pt. „Prze ciw dzia ła nie pla gia -
tom na uczel niach spo so bem na po pra wę ja ko ści kształ ce nia”,
Wy dział Na uk Spo łecz nych UAM otrzy mał cer ty fi kat Uber -
ri ma Fi de, po twier dza ją cy, że sto so wa ne na WNS pro ce du ry
ochro ny wła sno ści in te lek tu al nej speł nia ją naj wyż sze eu ro pej -
skie stan dar dy. 

◗ 25 ma ja 2013 ro ku od by ło się VII Wal ne Zgro ma dze nie
Sto wa rzy sze nia Ab sol wen tów UAM w Po zna niu. Po wy słu -
cha niu spra woz da nia z dzia łal no ści Za rzą du w la tach 2010-
2013 oraz spra woz da nia Ko mi sji Re wi zyj nej, Wal ne Zgro -
ma dze nie udzie li ło ab so lu to rium ustę pu ją ce mu Za rzą do -
wi. Pod czas ob rad przy ję to Stra te gię Sto wa rzy sze nia na la -
ta 2013–16, w któ rej m.in. za de kla ro wa no za cie śnia nie
współ pra cy z Fun da cją UAM w Po zna niu w ce lu po dej mo -
wa nia dzia łań skie ro wa nych do ab sol wen tów, pro mu ją cych
i wspie ra ją cych ich ak tyw ność za wo do wą, go spo dar czą i na -
uko wą. Wy bra no tak że Za rząd SAUAM na la ta 2013-2016
w skła dzie: Woj ciech Jan ko wiak – prze wod ni czą cy Za rzą -
du, Je rzy Ke pel – za stęp ca prze wod ni czą ce go Za rzą du, Ma -
ria Czer wiń ska – se kre tarz, Ma ria Za lew ska – skarb nik, Ilo -
na Dłu ga, Mał go rza ta Dryj ska, An na Gór na -Ku bac ka, Gra -
ży na Ka li now ska -Ja rzyń ska, Zbi gniew Jaś kie wicz, Wi told
Na mer ła, Ma riusz Po lar czyk, Zbi gniew Theus – człon ko wie
Za rzą du oraz Ko mi sję Re wi zyj ną w skła dzie: Ma ria Mag da -
le na Młyń czak – prze wod ni czą ca, Ma ria Ka niew ska – za -
stęp ca, Ka ta rzy na Mar no cha – se kre tarz. 

◗ 26 ma ja od był się V Ogól no uni wer sy tec ki Rajd Ju bi le uszo -
wy do Gnie zna. Do wy bo ru by ły trzy tra sy: tra sa pie sza (18
km), tra sa ro we ro wa (70 km), tra sa sa mo cho do wa (200 km).
Me tą by ło Ko le gium Eu ro pej skie w Gnieź nie. Na tra sach
na uczest ni ków cze ka ły atrak cje, przy go dy, za gad ki i qu izy,
a na me cie na gro dy rze czo we, cie pły po si łek oraz na po je. Or -
ga ni za to rem był UAM przy współ pra cy z Sek cją Tu ry sty ki
i Re kre acji Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Geo gra fów
WNGiG UAM. 

◗ IX zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu od by ło się 27 ma ja 2013r.
Rek tor UAM przed sta wił spra woz da nie z dzia łal no ści uczel -
ni oraz ogól no uczel nia nych jed no stek or ga ni za cyj nych uni -
wer sy te tu  w okre sie od 1 stycz nia 2012 r. do 31 grud nia 2012
r. Pod czas po sie dze nia Se nat UAM przy jął uchwa ły w na stę -
pu ją cych spra wach: przy ję cia te go spra woz da nia; 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 2012 r. do 31 grud nia 2012
r.; za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go uni wer sy te tu oraz
wy ko na nia pla nu rze czo wo -fi nan so we go uczel ni za rok 2012;
pla nu rze czo wo -fi nan so we go UAM na rok 2013. W cza sie ob -
rad Se nat UAM pod jął uchwa ły w spra wie: wa run ków i try -
bów re kru ta cji na I rok stu diów sta cjo nar nych oraz nie sta cjo -
nar nych w ro ku aka de mic kim 2014/2015 oraz szcze gó ło wych
za sad przyj mo wa nia na stu dia lau re atów i fi na li stów olim piad
stop nia cen tral ne go oraz lau re atów kon kur sów mię dzy na ro -

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 W
YD

ZI
A

ŁU
 N

EO
FI

LO
LO

G
II 



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

c z e r w i e c  2 0 1 3  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  5

do wych i ogól no pol skich. Se nat pod jął uchwa ły zmie nia ją -
ce: uchwa łę nr 309/2011/2012 Se na tu UAM z dnia 30 kwiet -
nia 2012 r. w spra wie utwo rze nia na Wy dzia le Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych no wych kie run ków stu diów: geo in -
for ma cja, go spo dar ka wod na oraz okre śle nia dla nich efek tów
kształ ce nia; uchwa łę nr 339/2011/2012 Se na tu UAM z dnia 25
czerw ca 2012 r. w spra wie okre śle nia efek tów kształ ce nia dla
kie run ków stu diów pro wa dzo nych przez Wy dział Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych. Na stęp nie pod jął uchwa ły:
w spra wie re gu la mi nu opłat za usłu gi edu ka cyj ne w UAM oraz
o zmia nie uchwa ły nr 285/2011/2012 z dnia 30 stycz nia 2012
r.  w spra wie wy tycz nych dla rad pod sta wo wych jed no stek or -
ga ni za cyj nych do ty czą cych uchwa la nia pro gra mów kształ ce -
nia dla stu diów wyż szych, stu diów po dy plo mo wych oraz kur -
sów do kształ ca ją cych. Se nat UAM wy ra ził rów nież 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. Ire ny Sar now skiej -Gie fing i prof. Woj cie -
cha Gaj dy. Do ko nał wy bo ru kan dy da tów z UAM na człon ków
Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go na ka den cję
2014/ 2017 r. Wy ra ził rów nież zgo dę na zwięk sze nie środ ków
fi nan so wych na wy na gro dze nia dla na uczy cie li aka de mic kich
oraz pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki -
mi Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych z do cho -
dów wła snych w ro ku 2013. Za twier dził umo wy za war te po -
mię dzy UAM a: Uni wer sy te tem Ba na ras Hin du, Va ra na si (In -
die) oraz Cau ca sus Uni ver si ty (Gru zja). Wgląd w uchwa ły Se -
na tu UAM moż li wy bę dzie na stro nie www.amu.edu.pl oraz
w Rek to ra cie.  

opr. Do mi ni ka Na roż na 

◗ Biu ro Peł no moc ni ka Rek to ra UAM ds. Stu den tów Nie peł -
no spraw nych i Zrze sze nie Stu den tów Nie peł no spraw nych
UAM „Ad Astra” zor ga ni zo wa li szko le nie pt. „Po trze by edu -
ka cyj ne stu den tów głu chych i sła bo sły szą cych”. Ce lem szko -
le nia by ło za po zna nie ka dry aka de mic kiej ze spe cy fi ką po -
trzeb kształ ce nia stu den tów z dys funk cją na rzą du słu chu, spe -
cy fi ką kul tu ry osób głu chych oraz z no wy mi za sa da mi wdro -
żo ny mi na na szej uczel ni na rzecz stwa rza nia wa run ków
do peł ne go udzia łu w pro ce sie kształ ce nia stu den tom nie peł -
no spraw nym. 

◗ „Po li ty ka ogra ni cza nia re kla my w pol skiej te le wi zji. Stu -
dium po li to lo gicz no -praw ne” – ta ki ty tuł no si na gro dzo -
na przez ka pi tu łę Na gro dy im. dr. Paw ła Stęp ki pra ca dr Ma -
rze ny Ba rań skiej z Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien -
ni kar stwa UAM. Dzie ło dr Ba rań skiej zo sta ło wy róż nio ne
ja ko naj lep sze wy daw nic two na uko we i po pu lar no nau ko -
we z dzie dzi ny me diów. Na gro da im. dr. Paw ła Stęp ki przy -
zna wa na jest przez Kra jo wą Ra dę Ra dio fo nii i Dzien ni kar -
stwa oraz Wy dział Dzien ni kar stwa i Na uk Po li tycz nych Uni -
wer sy te tu War szaw skie go.

◗ Fe sti wal pt. „Po ra na Skan dy na wię” od był się w dniach od 1
do 9 czerw ca. Or ga ni za to ra mi by li: Ka te dra Skan dy na wi sty -
ki, Ko ło Sym pa ty ków Fin lan dii Po hjo la (Wy dział Neo fi lo lo -
gii) i CK Za mek. Te go rocz ne ha sło fe sti wa lu to: „Dziew czy ny,
wiedź my, sio stry... Ko bie ty w kul tu rze Skan dy na wii”. W pro -
gra mie czerw co wej od sło ny zna la zły się m.in. pro jek cje fil mo -
we (ki no dla dzie ci i mło dzie ży, fil my do ku men tal ne, krót -
ko me tra żo we i fa bu lar ne), lek cje ję zy ków sa am skich, warsz -
ta ty tka nia kra jek, spo tka nie z au to ra mi książ ki „Vag gi Var ri.
W tun drze Sa mów” i pik nik ro dzin ny nad Mal tą „Szwe cja
do Po zna nia”.

◗ 7 czerw ca w War sza wie dr hab. Ar tur Jaz don, dy rek -
tor Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej, ode brał do rocz ną na gro dę
na uko wą Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka rzy Pol skich im. A. Ły -
sa kow skie go za książ kę „Wy daw cy po znań scy 1815-1914.
Kształ to wa nie śro do wi ska i re per tu aru wy daw ni cze go”,
w ka te go rii: pra ce o cha rak te rze teo re tycz nym, me to do lo -
gicz nym, źró dło wym.

◗ Prof. Zdzi sław Kę dzia z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji UAM zo stał wy bra ny na sta no wi sko prze wod ni czą ce -
go Ko mi te tu Praw Go spo dar czych, Spo łecz nych i Kul tu -
ral nych ONZ. Prof. Kę dzia jest pierw szym Po la kiem, obej -
mu ją cym sta no wi sko prze wod ni czą ce go te go or ga nu.

◗ 32. Kon fe ren cja East Co ast In do -Eu ro pe an Con fe ren -
ce (ECIEC) od by ła się po raz pierw szy na kon ty nen cie eu -
ro pej skim w dniach od 21 do 24 czerw ca w Po zna niu.
Kon fe ren cja jest z za ło że nia eli tar na, bie rze w niej udział
na in dy wi du al ne za pro sze nia po nad 20 wy bit nych in do -
eu ro pe istów z róż nych kra jów. Pre zen ta cje kon fe ren cyj -
ne owo cu ją sty mu lu ją cą dys ku sją i pu bli ka cja mi wno szą -
cy mi znacz ny wkład do roz wo ju ję zy ko znaw stwa hi sto -
rycz ne go. Kon fe ren cja jest je dy ną w swo im ro dza ju oka -
zją do spo tka nia ze świa to wą czo łów ką in do eu ro pe istów.
Or ga ni za to rem jest Za kład Ję zy ków Sta ro ger mań skich
UAM.

◗ Ru sza pi lo ta żo wy pro gram na uki ję zy ka ja poń skie go.
Po znań skie Sto wa rzy sze nie Aiki do Ni shio za pra sza
do udzia łu w bez płat nych kur sach ję zy ka ja poń skie go skie -
ro wa nych do uczniów szkół śred nich i stu den tów. W ra -
mach pro jek tu ofe ro wa ny jest 24-mie sięcz ny kurs ję zy -
ko wy, 12-go dzin ny Ma ra ton Na uki Ję zy ka Ja poń skie go
oraz udział w II Olim pia dzie Ję zy ka Ja poń skie go. Pierw -
sze za ję cia już we wrze śniu, a w pro gra mie: na uką ję zy ka,
ka li gra fia, wy kła dy z hi sto rii Ja po nii, gry i za ba wy ję zy ko -
we. Or ga ni za to rem jest Po znań skie Sto wa rzy sze nie Aiki -
do Ni shio dzia ła ją ce we współ pra cy m.in. z Ka te drą Orien -
ta li sty ki UAM oraz am ba sa dą Ja po nii. 

◗ PortalNaukowca.pl to in no wa cyj na, bez płat na plat for -
ma szko le nio wa stwo rzo na przez Uni wer sy tet Eko no micz -
ny w Po zna niu oraz fir mę DGA S. A i skie ro wa na do pra -
cow ni ków na uko wych szkół wyż szych, in sty tu tów ba daw -
czych, oraz pra cow ni ków jed no stek two rzą cych kon sor cja
na uko we (z wy łą cze niem przed się bior ców) z te re nu ca -
łe go kra ju. Za jej po śred nic twem użyt kow ni cy por ta lu
otrzy mu ją: do stęp do in for ma cji na te mat ofer ty szko le -
nio wej dla na ukow ców, prak tycz ną wie dzę i cen ne wska -
zów ki, miej sce do dys ku sji i wy mia ny do świad czeń, a tak -
że – co ty dzień no wy tekst lub na gra nie. Pro fil por ta lu zo -
rien to wa ny jest na za gad nie nia zwią za ne z za rzą dza niem
ba da nia mi na uko wy mi (m. in. po zy ski wa nie środ ków, pi -
sa nie wnio sków, ba da nie sta nu wie dzy, two rze nie ze spo -
łów, pla no wa nie dzia łań, ko mu ni ka cja we wnętrz na, za rzą -
dza nie fi nan sa mi, roz li cza nie pro jek tów) oraz ko mer cja -
li za cją re zul ta tów prac ba daw czych (m. in. ochro na wła -
sno ści in te lek tu al nej, trans fer tech no lo gii, wspar cie in sty -
tu cjo nal ne, bu do wa nie re la cji z biz ne sem, roz wi ja nie idei
pro duk tów, za kła da nie i pro wa dze nie spół ek). Na por tal
skła da się sie dem głów nych sek cji: ar ty ku ły, wy kła dy wi -
deo, e -se mi na ria, e -kur sy, po rad nik na ukow ca, wi deo blo -
gi oraz fo rum dys ku syj ne. 

opr. mdz 



W zor ga ni zo wa nym po raz pierw -
szy przez po znań ski Od dział PAN
kon kur sie na naj lep szą ory gi nal ną
pra cę twór czą dok to ran ta w ro -
ku 2012 w pię ciu dys cy pli nach na -
uki na gro dzo ne zo sta ły dwie stu -
dent ki z UAM: Jo an na Ciom bo -
row ska z Wy dzia łu Bio lo gii i Ewa
Pa tyk z Wy dzia łu Che mii. 

Spo tka nie mia ło cha rak ter otwar tej czę ści
zgro ma dze nia ogól ne go PAN-u, na któ rym
na gro dze ni przez ko mi sje dok to ran ci mo gli
za pre zen to wać efek ty swo jej pra cy na uko wej.
Na pre stiż uro czy sto ści wpły nę ła obec ność
władz naj więk szych uczel ni wyż szych mia sta.
Chce my pro mo wać naj lep szych – mó wił otwie -
ra jąc uro czy stość prof. Ro man Sło wiń ski, pre -
zes po znań skie go od dzia łu PAN – kon kurs
miał na ce lu przy cią gnąć mło dych ba da czy

do Aka de mii, ale tak że po zwo lił nam „po dej -
rzeć”, nad czym pra cu ją ci wy bit ni na ukow cy,
ja ki jest po ziom ich prac. Zgło sze nia oce nia ło
pięć nie za leż nych ko mi sji. Do udzia łu do pusz -
czo ne zo sta ły pra ce opu bli ko wa ne, a wiec mo -
no gra fia, dok to rat czy pu bli ka cja, pre zen tu ją -
ce ory gi nal ne po dej ście do te ma tu ba dań,
w któ rych jed nak wio dą cym au to rem był sam
dok to rant. Pod uwa gę bra ne by ły za rów no ob -
szer ność pu bli ka cji, jej od dźwięk w śro do wi -
sku na uko wym, ale oczy wi ście tak że war tość
na uko wa. Jo an na Ciom bo row ska z Pra cow ni
Bio in for ma ty ki za pra cę „Osie ro co ne” re tro ge -
ny w ge no mie czło wie ka otrzy ma ła na gro dę
w dzie dzi nie na uk bio lo gicz nych i rol ni czych.
Jak mó wi, sa ma zgło si ła swo je ba da nia
do kon kur su: po sta no wi łam spró bo wać. My ślę,
że te ma ty ka ge no mi ki czło wie ka i no wych me -
cha ni zmów, któ re to wa rzy szą po wsta wa niu ge -
nów i ich ewo lu cji, są bar dzo in te re su ją ce, ale
też waż ne do po zna nia. Cza sem wy da je się, że
zna my ge ny czło wie ka, ale, jak wi dać, war to

pró bo wać i od kry wać no we me cha ni zmy. Nam
się to uda ło! Na gro da to dla niej nie tyl ko pre -
stiż i wy róż nie nie, ale przede wszyst kim po -
tęż na mo ty wa cja do dal szej pra cy, bo, jak mó -
wi, prze ko na ła się, że te ba da nia mo gą przy -
nieść wy mier ne skut ki. Na ra zie jed nak kon -
cen tru je się na przy go to wa niach do obro ny
pra cy dok tor skiej. Dru gą z lau re atek by ła Ewa
Pa tyk z Za kła du Che mii Ma te ria łów, któ ra na -
gro dę w dzie dzi nie na uk ści słych i na uk o Zie -
mi otrzy ma ła za ba da nia nad sa cha ro zą. Pra -
cę Wy so ko ci śnie nio wa od mia na po li mor ficz -
na (+)-sa cha ro zy zgło sił jej opie kun na uko wy,
prof. An drzej Ka tru siak. Wy ni ki mo ich ba dań
po ka zu ją, ze nie za wsze trze ba wszyst ko brać
na wia rę i cza sem moż na prze su wać gra ni ce.
W ba da niach spró bo wa li śmy wa run ków wy so -
ko ci śnie nio wych i uda ło nam się udo wod nić, że
twier dze nie, któ re do tych czas pa no wa ło w świe -
cie kry sta lo gra fii, że sa cha ro za jest wy jąt ko wą
sub stan cją mo no mor ficz ną, nie jest praw dzi -
we – mó wi ła na uro czy sto ści lau re at ka. mz
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Wcza sie wi zy ty prof. Bog dan
Mar ci niec, pre zes Fun da -

cji UAM i dy rek tor PPNT przed -
sta wił am ba sa do ro wi dzia łal ność
PPNT oraz za kres współ pra cy
PPNT z in sty tu cja mi mię dzy na -
ro do wy mi, zwłasz cza z USA. Ste -
phen Mull zwie dził Cen trum Za -
awan so wa nych Tech no lo gii Che -
micz nych PPNT i Ze spół In ku -
ba to rów Wy so kich Tech no lo gii
PPNT oraz za zna jo mił się z ich
dzia łal no ścią. 

Ste phen Mull jest am ba sa do rem
USA w Pol sce od 2012 ro ku.
Ukoń czył uni wer sy tet w Geo r ge -
town, a ka rie rę dy plo ma tycz ną
roz po czął w 1982 ro ku. Za rzą dzał
m.in. dzia ła nia mi kry zy so wy mi
w cza sie woj ny ro syj sko -gru ziń -
skiej, pro wa dził ne go cja cje w róż -
nych kwe stiach obro ny na ro do wej
USA, kie ro wał pra ca mi Biu ra
Pod se kre ta rza ds. Bez pie czeń stwa
Mię dzy na ro do we go i Kon tro li
Zbro jeń. mn

Najlepsze i oryginalne nagrodzone

Pre zy dent RP  
w Gnieź nie

Am ba sa dor w Par ku

W Po znań skim Par ku
Na uko wo -Tech no lo -
gicz nym Fun da cji
UAM 22 ma ja go ścił
Ste phen Mull, 
am ba sa dor USA
w Pol sce. 
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Pre zy dent Bro ni sław Ko -
mo row ski pod czas po by -

tu w Gnieź nie od wie dził mię -
dzy in ny mi In sty tut Kul tu ry
Eu ro pej skiej UAM w Gnieź -
nie. Wi ta jąc ze bra nych w au li
go ści rek tor Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza, prof.
Bro ni sław Mar ci niak, za zna -
czył, że pre zy dent po ja wiał się
już na na szej uczel ni, ale
w gnieź nień skim ośrod ku jest
po raz pierw szy. 

Bro ni sław Ko mo row ski wy -
gło sił kil ka słów po wi ta nia,
po czym przy szedł czas na roz -
mo wę, któ ra do ty czy ła m.in.
sy tu acji lu dzi mło dych. Wi zy -
ta pre zy den ta w In sty tu cie
upły nę ła w mi łej i ser decz nej
at mos fe rze. W spo tka niu
uczest ni czył m.in. dy rek tor In -
sty tu tu, prof. zw. dr hab. Le szek
Mro ze wicz oraz pre zy dent
Gnie zna, Ja cek Ko wal ski. 

Pa weł Brzeź niak 
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Spo tka nie mia ło cha rak ter warsz ta to wy,
a py ta nia do ty czy ły głów nie sztu ki
dzien ni kar skiej, do świad czeń za wo do -

wych, ale nie za bra kło też in te re su ją cych ko -
men ta rzy na te mat ak tu al nych wy da rzeń
oraz oso bi stych sym pa tii i an ty pa tii go ścia.
Pa ra dow ska chęt nie od po wia da ła na wszyst -
kie py ta nia. Sa ma przez wie le lat pro wa dzi -
ła za ję cia na stu diach dzien ni kar skich, jed -
nak już na wstę pie oświad czy ła, że… nie
wie rzy w stu dia dzien ni kar skie. Mam wra -
że nie, że w ten spo sób oszu ku je się mło dych
lu dzi. Da je im na dzie je na wy ko ny wa nie za -
wo du, do któ re go do stęp jest ogra ni czo -
ny – mó wi ła – Z dru giej stro ny wie lu z tych
stu den tów, z któ ry mi sa ma ze tknę łam się
w trak cie za jęć, nie ma żad ne go po my słu
na swo ją przy szłość. Czę sto jest to po pro stu
de cy zja o prze dłu że niu okre su przed za re je -
stro wa niem się w Urzę dzie Pra cy. Tym cza -
sem za wód dzien ni ka rza zdo by wa się

w prak ty ce. Pa ra dow ska, ja ko ab sol went ka
Fi lo lo gii Pol skiej na UJ i po dy plo mo wych
stu diów dzien ni kar stwa, któ re od by ła
w War sza wie w cza sach kie dy do stęp do za -
wo du był re gla men to wa ny, przy zna je, że za -
wód zdo by wa ła w trak cie współ pra cy z „Ku -
rie rem Pol skim” i „Ży ciem War sza wy”. Prze -
szła wszyst kie szcze ble dzien ni kar skiej dro -
gi, od se kre ta rza po przez re por te ra, a skoń -
czyw szy na dzien ni ka rzu po li tycz nym. Sa -
mą po li ty kę po zna ła od we wnątrz, uczest ni -
cząc w prze mia nach Okrą głe go Sto łu i bio -
rąc udział w kar na wa le so li dar no ścio wym.
Jak mó wi ła: to by ły sza lo ne cza sy, kie dy pra -
co wa ło się 20 go dzin na do bę, czu ło, że na na -
szych oczach two rzy się hi sto ria. 

W tym okre sie ukształ to wa ły się jej po glą -
dy po li tycz ne: li be ral ne z lek kim skrę tem w le -
wo, po zo sta ły też sym pa tie po li tycz ne: Lech
Wa łę sa – któ re mu du żo mo że wy ba czyć,
Alek san der Kwa śniew ski, Do nald Tusk, Bro -

ni sław Ko mo row ski. Dla te go za py ta -
na o obiek ty wizm w two rze niu pu bli ka cji pra -
so wych Pa ra dow ska wy zna ła, że nie wie rzy
w bez stron ność pra sy. Są oso by, któ re się lu -
bi i ta kie, z któ ry mi roz ma wia się nie kom for -
to wo. Wie lu po li ty ków znam oso bi ście, z nie -
któ ry mi się przy jaź nię, in nych nie lu bię – mó -
wi ła. W spo tka niu pa dło wie le słów na te mat
współ cze sne go dzien ni kar stwa. Pa ra dow ska
nie po zo sta wia ła złu dzeń swo im słu cha czom.
Me dia dru ko wa ne to ry nek za mknię ty, któ -
ry do dat ko wo jest dzi siaj na za krę cie. Dzien -
ni ki od cho dzą od bie żą cych wy da rzeń
na rzecz ko men ta rzy, ty go dni ki są her me tycz -
ne, szan są dla mło dych są me dia elek tro nicz -
ne, ale i tych jest ogra ni czo na ilość w Pol sce.
Uwa dze go ścia nie uszły też bie żą ce wy da rze -
nia – ra dy kal ny po dział sce ny po li tycz nej,
prze kła da ją cy się rów nież na roz łam w pra sie.
Ży je my w cza sach po li tycz ne go prze cią -
gu – mó wi ła. mz

Na za pro sze nie Pół noc ne go (Ark tycz ne go) Uni wer sy te tu Fe de -
ral ne go w dniach 24-26 ma ja prze by wa ła w Ar chan giel sku de le -
ga cja pra cow ni ków UAM. Po lo ni stów, któ rzy z ar chan giel skim
uni wer sy te tem współ pra cu ją już od ro ku 1996, re pre zen to wa li:
prof. Zbi gniew Ko peć, wi ce dy rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej;
prof. Ewa Kra skow ska, kie row nik Za kła du Li te ra tu ry XX Wie ku,
Teo rii Li te ra tu ry i Sztu ki Prze kła du oraz dr Ka ta rzy na Za gór ska. 

In sty tut Geo eko lo gii i Geo in for ma cji re pre zen to wał  prof. Grze gorz
Ra chle wicz, je go dy rek tor, na to miast hi sto ry ków – dzie kan Wy dzia łu
Hi sto rycz ne go, prof. Ka zi mierz Il ski. Oka zją do wi zy ty w Ar chan giel -
sku by ły Dni Na uki Pol skiej oraz warsz ta ty trans la to lo gicz ne. W trak -
cie  kil ku dnio wej wi zy ty wy gło szo no wie le wy kła dów do ty czą cych

li te ra tu ry pol skiej, fil mu, hi sto rii,  ba dań ark tycz nym, któ rych słu cha -
cza mi by li pra cow ni cy i stu den ci ar chan giel skie go uni wer sy te tu.  Prze -
pro wa dzo no tak że warsz ta ty trans la to lo gicz ne dla stu den tów z Ar -
chan giel ska, Pe ters bur ga oraz Pe tro za wodz ka.  Waż nym wy da rze niem
by ło otwar cie Cen trum Pol skie go, któ re roz po czę ło dzia łal ność
przy uni wer sy te cie w Ar chan giel sku.

Bar dzo istot nym punk tem w pro gra mie wi zy ty by ły roz mo wy do -
ty czą ce współ pra cy po mię dzy UAM a Pół noc nym (Ark tycz nym) Uni -
wer sy te tem Fe de ral nym w Ar chan giel sku. 

Waż ną ro lę w ini cja cji, a tak że  or ga ni za cji za rów no Dni Na uki Pol -
skiej, jak i wi zy ty na szych na ukow ców w Ar chan giel sku, peł nił Piotr
Mar ci niak, kon sul ge ne ral ny RP w Sankt Pe ters bur gu. 

Agniesz ka Ku la
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Dni Nauki Polskiej w Archangielsku

W po li tycz nym prze cią gu

Jak rozmawiać z politykami radziła
w trakcie spotkania ze studentami Filologii
Polskiej UAM Janina Paradowska.
Dziennikarka „Polityki” i „Radia Tok FM”,
znana komentatorka sceny politycznej,
odwiedziła Collegium Maius
na zaproszenie studentów z Zakładu
Retoryki, Pragmalingwistyki
i Dziennikarstwa IFP UAM. 



Awięc ra do wa no się wspól nie
we wto rek 28 ma ja, za my ka jąc
ko lej ny etap roz bu do wy Wy -

dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go
UAM w Ka li szu. Na spo tka nie z tej
oka zji przy by li na uli cę No wy Świat za -
rów no licz ni przed sta wi cie le władz
uczel ni z rek to rem UAM prof. Bro ni -
sła wem Mar ci nia kiem na cze le. To on
po wi tał wło da rzy mia sta Ka li sza,
przed sta wi cie li władz sa mo rzą do -
wych, ad mi ni stra cyj nych, oświa to -
wych i kul tu ral nych, jak rów nież bu -
dow ni czych z fir my No vum Man ge -
ment i ze bra nych stu den tów. 

Bu do wa tej czę ści wy dzia łu roz po -
czę ła się w ubie głym ro ku ze środ ków
bu dże tu pań stwa w ra mach pro gra -
mu wie lo let nie go „UAM 2004-2015”,
i fun du szy wła snych uczel ni, a tak że
środ ków z bu dże tu Ka li sza.
Na pierw szy etap bu do wy Ka lisz
prze zna czył w 2008 ro ku 2 mln zł 
i 1 mln zł w ro ku na stęp nym. W bie -
żą cym ro ku wło da rze Ka li sza wy asy -
gnu ją ko lej ne 3 mi lio ny. Je ste śmy zda -
nia – po wie dział pre zy dent Ka li sza,
Ja nusz Pę cherz – że w przy pad kach
bu do wy obiek tów tak po trzeb nych
mia stu, jak ten, prze ka zu je my na to
z miej skiej ka sy „dzie się ci nę” – 10 pro -
cent wszyst kich wy dat ków. To ko rzyst -
ne rów nież dla mia sta. Bo prze cież to,

co wspól nie zbu do wa ne – w Ka li szu
już na za wsze po zo sta nie. 

Do po cząt ku wrze śnia od da nych
zo sta nie do za go spo da ro wa -
nia 3 500 m kw po wierzch ni użyt ko -
wej. To łącz nie z pierw szym eta pem
za koń czo nym w 2009 ro ku i po -
miesz cze nia mi po Ośrod ku Do sko -
na le nia Na uczy cie li i szko le pod sta -
wo wej nu mer 10 – spra wi, że ka li ski
wy dział UAM dys po no wać bę dzie
w tym miej scu po wierzch -
nią 15 000 m kw. Po zwo li to na sca -
le nie wy dzia łu, pod kre śla je go dzie -
kan, prof. Mi ro sław Śmia łek – I stwo -
rze nie do brych, a na wet bar dzo do -
brych wa run ków dla pra cy i na uki
dla 138 na uczy cie li aka de mic kich, 74
pra cow ni ków ad mi ni stra cji bi blio te ki,
a na de wszyst ko 1800 stu diu ją cych tu
słu cha czy. Każ dy z nich bę dzie wów -
czas miał dla sie bie sta ty stycz -
nych 8,6 m kw czy li po wierzch nię
na gło wę naj więk szą na UAM. 

Na par te rze no we go bu dyn ku dy -
dak tycz ne go mie ścić się bę dą spe cja -
li stycz ne po miesz cze nia prze zna czo -
ne dla Za kła du Edu ka cji Mu zycz -
nej – sa le ryt mi ki i stu dium mon ta -
żu dźwię ku. Na pię trze znaj do wać się
bę dzie 100-oso bo wa sa la ka me ral -
na prze zna czo na na kon cer ty,
dwie 60-oso bo we sa le wy kła do we
oraz po miesz cze nia prze zna czo ne dla
Za kła du Pro jek to wa nia Ubio rów
i Sty li sty ki Mo dy. Tam rów nież znaj -
dzie się wspól ne dla ca łe go wy dzia -
łu po miesz cze nie mul ti me dial ne.
Na trze ciej kon dy gna cji bę dą ga bi ne -
ty ka dry dy dak tycz nej i ko lej ne sa le
do za jęć. 

Wie chę, jak ka że tra dy cja, za wie sza
się, gdy in we stor wbi je ostat ni gwóźdź,
a ze bra ni wo kół po li czą ude rze nia
młot kiem. In we stor ma wów czas obo -
wią zek po czę sto wać kie ru ją ce go pra -
ca mi i je go za ło gę ty lo ma kie lisz ka -
mi trun ku, ile ra zy mło tek ude rzał.
W tej mie rze zwy czaj wy peł nił się tyl -
ko czę ścio wo, za to prof. Bog dan Wal -
czak prze czy tał na pi sa ną na tę oko licz -
ność frasz kę. 
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Wie cha
to ucie cha
Wie cha
to ucie cha
Wie cha
to ucie cha

Najpierw mury pięły się do góry, a potem kiedy więźba

dachowa zwieńczyła całość, przyszła pora na wciągnięcie

ku radości budowniczych fundatorów i lokatorów

tradycyjnej wiechy. A wiecha to uciecha, jak napisano

w okolicznościowej fraszce. 
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Tam wła śnie zbio rą się se na ty po szcze -
gól nych uczel ni, za pro sze ni go ście
i oko ło 2000 przed sta wi cie li śro do wi -

ska stu denc kie go, li czą ce go w tych uczel niach
oko ło 150 ty się cy słu cha czy. 

Wspól na in au gu ra cja ma pod kre ślić fakt,
że Po znań to zna czą ce mia sto aka de mic kie,
mia sto na uki wie lo dy scy pli nar nej. To wy jąt -
ko wy w ska li kra ju do wód in te gra cji śro do wi -
ska aka de mic kie go, do wód współ pra cy te go śro -
do wi ska. Chce my, by PIA (Po znań ska In au gu -
ra cja Aka de mic ka) sta ła się no wym sym bo lem
uczel ni pu blicz nych i sa me go Po zna nia – po -
wie dział pod czas kon fe ren cji pra so wej pre zy -
dent Po zna nia Ry szard Gro bel ny. 

To krok w kie run ku in te gra cji śro do wi ska
aka de mic kie go. Nie zna czy to jed nak sta nie -
my się jed ną uczel nią – do dał prof. Bro ni sław
Mar ci niak, rek tor UAM, peł nią cy też funk cję
prze wod ni czą ce go Ko le gium Rek to rów Miasta
Po zna nia – Już te raz łą czy nas wie le. W ra mach
ko le gium rek to rów dzia ła my stop nio wo in te -
gru jąc na sze śro do wi sko. Ogła sza my wspól ną
in au gu ra cję, rozwijamy wspól ne kie run ki, two -
rzy my wspól ne struk tu ry. Współ dzia ła my
na płaszczyźnie na uko wej i dy dak tycz nej. To
no wa era w aka de mic kim Po zna niu. 

Wspól na in au gu ra cja nie mo że się od być
bez wspól nych ak cen tów mu zycz nych. Przy -
go to wu je się więc też wy stęp po łą czo nych
chó rów wszyst kich uczel ni, a to oko ło 300
osób. 

***
In te gra cja szkól wyż szych to te mat go rą -

cy. W ostat nim cza sie wie le się o tym mó -
wi. Pro ces kon so li da cji po ka zu je wie le plu -
sów pły ną cych z ta kie go łą cze nia. Dys ku sja

nad tym za gad nie niem jest ży wa i kon cen -
tru je się z jed nej stro ny na po ka zy wa niu plu -
sów, z dru giej zaś na szu ka niu spo so bów do -
ko na nia ta kiej in te gra cji, bo ist nie ją ca usta -
wa o na uce i szkol nic twie wyż szym wca le te -
mu nie sprzy ja.

To za da nie dłu go fa lo we – pod kre ślał
w swych wy po wie dziach na ła mach Ży cia Uni -
wer sy tec kie go (ma rzec 2013) prof. Krzysz tof
Kra sow ski – lecz ko niecz ne, je śli chcie li by śmy
się stać li czą cym part ne rem w świa to wej na uce.
In te gra cję po znań skie go śro do wi ska na uko we -
go w ba da niach i dy dak ty ce, ro zu mie my ja ko
bu do wę sys te mu wspie ra nia ze spo łów ba daw -
czych, in te gru ją cych przed sta wi cie li śro do wi ska
na uko we go Po zna nia; bu do wę sys te mu za rzą -
dza nia wspól ną in fra struk tu rą ba daw czą; pro -
wa dze nie po li ty ki wspól nych śro do wi sko wych
apli ka cji o du żą apa ra tu rę ba daw czą oraz dal -
sze roz wi ja nie wspól nych kie run ków stu diów.
Ta ka plu ra li stycz na fe de ra cja po zwo li ła by
na wzmoc nie nie po ten cja łu na uko we go na sze -
go śro do wi ska, zwięk szy ła by szan se zdo by wa -
nia środ ków na ba da nia oraz za pew ni ła by wyż -
szą po zy cję na świa to wych li stach ran kin go wych
szkół wyż szych. 

Zaś w swo im pro gra mie na ka den -
cję 2012- 2016 rek tor UAM prof. Bro ni sław
Mar ci niak pod kre ślał: Chciał bym, aby w nad -
cho dzą cych la tach po znań skie uczel nie zbli ża -
ły się do sie bie. Nie cho dzi mi o zmia ny in sty -
tu cjo nal ne, ale głów nie o stop nio we po dej mo -
wa nie wspól nych ba dań i przed się wzięć, tak
na uko wych, jak i dy dak tycz nych. Tak wi dzę
dro gę do utwo rze nia w Po zna niu wiel kie go, sil -
ne go uni wer sy te tu (fe de ra cji), któ ry mo że za -
ist nieć nie tyl ko w prze strze ni na uko wej Eu -
ro py, ale i świa ta. len

Pierwsza taka inauguracja
Do wiadomości publicznej
podano fakt, że inauguracja
kolejnego roku
akademickiego 2013/2014 
dla ośmiu publicznych uczelni,
po raz pierwszy w historii
poznańskiego ośrodka
akademickiego odbywać się
będzie wspólnie
1 października w Sali Ziemi
Międzynarodowych Targów
Poznańskich. Zapowiada się
wielkie nie tylko liczbowo
wydarzenie.

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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In for ma cja o pod wyż kach upo sa żeń w UAM
roz po wszech ni ła się szyb ko. Czy fak tycz nie tak
się sta nie? 

Rze czy wi ście, 6 ma ja 2013 r. wpły nę ło
do rek to ra UAM pi smo pod pi sa ne – z upo -
waż nie nia pa ni mi ni ster – przez prof. Mar ka
Ra taj cza ka, pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster -
stwie Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, in for -
mu ją ce o zwięk sze niu w tym ro ku do ta cji
pod mio to wej dla UAM o kwo tę 30,59 mln zł,
czy li ok. 10% te go rocz nej do ta cji pod mio to -
wej. Przy zna ne środ ki są do ta cją ce lo wą prze -
zna czo ną na zwięk sze nie wy na gro dzeń pra -
cow ni ków uczel ni od 1 stycz nia 2013 r. 

To kwo ta obie cu ją ca… 
Ow szem, wy da wać się mo że wy so ka, ale

mi ni ste rial ne pi smo in for mo wa ło, że z do ta -
cji tej na le ży sfi nan so wać tak że kosz ty po -
chod ne wy na gro dzeń. A są one nie ma łe: to
po nad 5 mln zło tych z ty tu łu skła dek na ubez -
pie cze nia spo łecz ne (ZUS pra co daw cy)
i ok. 1,25 mln zł na za kła do wy fun dusz świad -
czeń so cjal nych, a po nad to w przy bli że niu 3,5
mln zł na na leż ne pra cow ni kom do dat ki sta -
żo we, 0,9 mln na pre mie, 1,9 mln na „trzy -
nast kę” i 0,4 mln zł na fun dusz na gród. Łącz -
nie te od pi sy sta no wi ły ok. 12,95 mln zł. 

W znacz nej czę ści, w tej czy in nej for mie, po -
wró cą one do pra cow ni ków? 

Tak. Za wy jąt kiem od pi su na ubez pie cze -
nia spo łecz ne, po zo sta łe kwo ty wró cą do pra -
cow ni ków czy to w for mie mie sięcz nych do -
dat ków do wy na gro dzeń (do dat ki za leż ne
od wy słu gi lat czy li ina czej sta żu pra cy, a dla
pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi
aka de mic ki mi tak że ja ko pre mia) lub świad -
czeń z ZFŚS (m. in. do dat ki wa ka cyj ne, upo -
min ki świą tecz ne, do pła ta do le gi ty ma cji ko -
le jo wej, po życz ki z fun du szu miesz ka nio we -
go lub za po mo gi lo so we) bądź też na gród.
Po po wyż szych umniej sze niach do po dzie -
le nia na pod wyż sze nie wy na gro dzeń po zo sta -
ła kwo ta 17,65 mln zł.

Te raz czas na dzie le nie, a naj pierw na usta -
le nie za sad roz dzia łu. Czy je to za da nie? 

Zgod nie z prze pi sa mi pra wa pra cy sta no -
wią cy mi, że za sa dy po dzia łu środ ków fi nan -
so wych na wy na gro dze nia mu szą być okre -
śla ne w kon sul ta cji ze związ ka mi za wo do wy -
mi dzia ła ją cy mi w uczel ni, jesz cze w kwiet -
niu – spo dzie wa jąc się de cy zji o pod wyż ce
płac – z upo waż nie nia rek to ra UAM pod ją -
łem roz mo wy z Kry sty ną An drze jew ską,
prze wod ni czą cą Ko mi sji Za kła do wej NZSS
„So li dar ność”, dr. Woj cie chem Ka miń skim,
pre ze sem Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go w UAM oraz Tho ma sem Anes si, M. Phil.,
prze wod ni czą cym Związ ku Za wo do we go Na -
uczy cie li Aka de mic kich UAM (to no wo
utwo rzo ny zwią zek za wo do wy w na szej uczel -
ni, dzia ła ją cy od koń ca stycz nia br.). Po szcze -
gól ne związ ki prze sła ły do mnie wstęp ne pro -
po zy cje roz wią zań. Tak że ze spół rek tor ski
przy go to wał swo ją pro po zy cję po dzia łu kwo -
ty na zwięk sze nie wy na gro dzeń. 

De ba ta trwa? 
Pra ce nad po dzia łem do ta cji ce lo wej na bra -

ły przy spie sze nia od mo je go spo tka nia
z przed sta wi cie la mi związ ków za wo do wych,
któ re mia ło miej sce 22 ma ja br. W trak cie te -
go spo tka nia przy ję te zo sta ły pod sta wo we zrę -
by po ro zu mie nia w spra wie za sad zwięk sze -
nia wy na gro dzeń za sad ni czych pra cow ni ków
UAM.

Co z nich wy ni ka? 
Przede wszyst kim stwier dzi li śmy, że w sy -

tu acji, gdy ostat nia pod wyż ka wy na gro dzeń
wszyst kich pra cow ni ków uni wer sy te tu – przy -
po mnę, że w nie wiel kiej kwo cie 120 zł
na etat – przy zna na by ła w 2009 r., a w kon -
se kwen cji re al na war tość wy na gro dzeń pra -
cow ni ków od te go cza su zna czą co zma la ła, na -
le ży środ ki przy dzie lo ne na pod wyż sze nie wy -
na gro dzeń uznać za kom pen sa cję czte ro let niej
in fla cji, któ ra przede wszyst kim ude rzy ła
w gru py pra cow ni ków go rzej wy na gra dza -
nych. W dys ku sji nad róż ny mi roz wią za nia mi
wy ko rzy sta nia do ta cji ce lo wej zgod nie zo stał
od rzu co ny po mysł pro cen to we go zwięk sze nia
wy na gro dzeń. Co praw da jest to spo sób spra -

wie dli wie zwięk sza ją cy wy na gro dze nia po -
szcze gól nych pra cow ni ków, ale tyl ko w sy tu -
acji pra wi dło wych re la cji po mię dzy wy na gro -
dze nia mi po szcze gól nych grup pra cow ni -
czych. Trud no jed nak tak okre ślić sys tem wy -
na gro dzeń w UAM. Przed sta wio ne przez
Dział Kadr i Or ga ni za cji, a tak że przez związ -
ki za wo do we, ana li zy sy tu acji pła co wej
w UAM wy ka za ły, że gru pa ad iunk tów otrzy -
mu je re la tyw nie niż sze wy na gro dze nia niż in -
ne gru py pra cow ni cze. Pod wyż ka pro cen to wa
tyl ko po głę bia ła by ta kie nie pra wi dło wo ści.
Przy usta la niu za sad po dzia łu do ta cji ce lo wej
uwzględ nio no tak że fakt zwięk sze nia w ostat -
nich la tach pen sum dy dak tycz ne go dla star -
szych wy kła dow ców (zwłasz cza tych bez stop -
nia dok to ra), co nie wią za ło się z re kom pen -
sa tą fi nan so wą. Wresz cie wzię to pod uwa gę re -
la tyw nie ni skie wy na gro dze nia w gru pie pra -
cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de -
mic ki mi (m.in. pra cow ni ków in ży nie ryj no -
-tech nicz nych i pra cow ni ków ob słu gi). 

Tak więc pod wyż ka nie ma być pro cen to wa.
To ja kie ma ją być za sa dy wy ko rzy sta nia przy -
zna nej do ta cji?

Wszyst kie związ ki za wo do we zde cy do wa -
nie opo wia da ły się za kwo to wym roz dzie le -
niem do ta cji, cho ciaż za ak cep to wa ły pro po -
zy cję, by kwo ty by ły zróż ni co wa ne w za leż no -
ści od sta no wisk. Uzgod nio no, że przy dzie la -
ne dla po szcze gól nych sta no wisk kwo ty bę dą
skła da ły się z dwóch czę ści – kwo ty sta łej, róż -
nej w czte rech gru pach pra cow ni czych (pro -
fe so rów, ad iunk tów i star szych wy kła dow ców,
wy kła dow ców i lek to rów oraz nie nau czy cie -
li), przy zna wa nej każ de mu pra cow ni ko wi za -
trud nio ne mu w dniu 30 czerw ca br., oraz
kwo ty fa kul ta tyw nej, w wy so ko ści usta lo nej
uzna nio wo dla po szcze gól nych grup na uczy -
cie li aka de mic kich (naj wyż szej dla ad iunk tów
i star szych wy kła dow ców bez stop nia dok to -
ra, w mniej szej wy so ko ści dla pro fe so rów,
a w sym bo licz nej dla in nych na uczy cie li). Fa -
kul ta tyw ność tej czę ści wy ra ża się rów nież
w roz wią za niu, że jej przy zna nie mo że zo stać

Ocze ki wa na
pod wyż ka

Z prof. An drze jem Le sic kim,

pro rek to rem UAM, 

roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 
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za kwe stio no wa ne przez prze ło żo nych (kie -
row ni ków pod sta wo wych, ogól no uczel nia -
nych i mię dzy wy dzia ło wych jed no stek or ga -
ni za cyj nych).

Pew na gru pa pra cow ni ków naj ni żej za ra bia -
ją cych pod wyż ki otrzy ma ła już wcze śniej… 

Tak. Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go usta li ła mi ni mal ne staw ki wy na gro dzeń
dla po szcze gól nych sta no wisk na uczy cie li
i nie nau czy cie li obo wią zu ją ce od 1 stycz nia
lat 2013, 2014 i 2015. Ten akt praw ny spo wo -
do wał, że od 1 stycz nia 2013 r. mu sie li śmy
pod nieść wy na gro dze nia nie któ rym na uczy -
cie lom (głów nie lek to rom, asy sten tom i wy -
kła dow com), bo wiem ich wy na gro dze nia by -
ły niż sze niż mi ni mum usta lo ne w tym roz -
po rzą dze niu. Mi mo, że w stycz niu br. na sza
uczel nia nie otrzy ma ła żad nych do dat ko wych
środ ków na wy na gro dze nia, te pod wyż ki mu -
sia ły być wpro wa dzo ne. Ich rocz ny koszt był
na szczę ście nie du ży (ok. 500 tys. zł). Gdy -
by śmy jed nak w 2013 r. nie wpro wa dzi li żad -
nych in nych pod wy żek, to 1 stycz nia 2014 r.
tyl ko wy na gro dze nia w gru pie pro fe so rów
wśród na uczy cie li aka de mic kich po zo sta ły by
na po zio mie wyż szym niż mi ni ste rial ne mi -
ni mum. Ozna cza ło by to ob li ga to ryj ne pod -
nie sie nie wy na gro dzeń po zo sta łym na uczy -
cie lom na łącz ną kwo tę ok. 12,5 mln zł! Dla -
te go zde cy do wa li śmy tak pod nieść wy na gro -
dze nia w 2013 r., by mak sy mal nie ogra ni czyć
ko niecz ność pod wy żek 1 stycz nia 2014 r. Dla -
te go też pier wot na pro po zy cja sta łej czę ści
pod wyż sze nia wy na gro dzeń w czte rech gru -
pach pra cow ni czych w wy so ko ści 280 zł
w gru pie pro fe so rów, 240 zł w gru pie ad iunk -
tów i star szych wy kła dow ców, 200 zł w gru pie
wy kła dow ców i lek to rów oraz 180 zł w gru pie
nie nau czy cie li ule gła pew nej ko rek cie.

Przy ta kich wy li cze niach i usta le niach po ja -
wia się py ta nie, czy na pew no pie nię dzy wy -
star czy? 

Po uzgod nie niu ogól nych za sad kil ka ko lej -
nych dni upły nę ło na ko re spon den cyj nym
uzgad nia niu tek stu po ro zu mie nia. Pew ne kon -
tro wer sje po ja wi ły się w świe tle oba wy, że al -
go ryt micz ny spo sób usta la nia do ta cji pod mio -
to wej nie gwa ran tu je, że do ta cja w 2014 r. bę -
dzie za wie ra ła peł ną kwo tę do ta cji z 2013 r., bo
sta ła prze nie sie nia okre śla na jest wskaź ni -
kiem 0,65. Spo ro cza su upły nę ło na dys ku sji,
jak się za bez pie czyć przed ta kim nie bez pie -
czeń stwem, bo nikt nie chciał by zna leźć się
w sy tu acji ko niecz no ści ob ni że nia wy na gro -
dzeń lub co gor sza zwol nień pra cow ni ków,
gdy by w przy szłym ro ku za bra kło środ ków
na wy na gro dze nia. Osta tecz ne po ro zu mie nie
za war te zo sta ło 4 czerw ca na spo tka niu przed -
sta wi cie li związ ków za wo do wych z rek to rem
UAM, w cza sie któ re go za ak cep to wa na zo sta -
ła pro po zy cja rek to ra, by sko ry go wa na w wy -
so ko ści część fa kul ta tyw na wy pła co na by ła
w for mie okre so we go zwięk sze nia wy na gro -

dze nia. Ko rek ta po le ga ła na prze su nię ciu pew -
nej kwo ty do czę ści ob li ga to ryj nej, na to miast
for ma okre so wa spro wa dza się do przy zna nia
fa kul ta tyw nej czę ści pod wyż ki na okres od 1
stycz nia 2013 r. do 30 czerw ca 2014 r. W po ro -
zu mie niu za pi sa ne zo sta ło zo bo wią za nie, że
w sy tu acji przy zna nia uczel ni w 2014 r. do ta -
cji pod mio to wej w wy so ko ści po rów ny wal -
nej z tą otrzy ma ną w 2013 r., fa kul ta tyw -
na część pod wyż ki zo sta nie już na sta łe włą czo -
na do wy na gro dze nia pra cow ni ków. Je stem
prze ko na ny, że tak wła śnie bę dzie. Cho ciaż cień
nie po ko ju mo że się po ja wiać...

Ja kich kwot za tem mo gą ocze ki wać po -
szcze gól ne gru py pra cow ni ków w związ ku
z pod wyż ka mi?

Z § 3 ust. 1 po ro zu mie nia wy ni ka, że naj -
więk szą pod wyż kę (410 zł łącz nie z czę ści ob -
li ga to ryj nej i fa kul ta tyw nej) otrzy ma ją ad -
iunk ci, a na stęp ną gru pę sta no wią pro fe so ro -
wie z ty tu łem na uko wym lub stop niem na -
uko wym dr hab. (350 zł). Po dob ną pod wyż -
kę otrzy ma ją star si wy kła dow cy bez stop nia
dok to ra, ci z dok to ra tem nie co mniej szą (295
zł). Ad iunk ci ze stop niem dok to ra ha bi li to -
wa ne go ob ję ci zo sta li mniej szym pod wyż sze -
niem wy na gro dze nia, ale to gru pa, dla któ -
rej otwar ta jest moż li wość szyb kie go awan su
po wy gra niu kon kur su na sta no wi sko pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go (któ re wią że się ze zna -
czą co wyż szym wy na gro dze niem). 

W po ro zu mie niu za war to rów nież dwa
uzu peł nia ją ce je za pi sy. Je den za po wia da, że

do koń ca czerw ca 2013 ro ku zo sta ną przy -
go to wa ne za sa dy pod wyż sze nia wy na gro -
dzeń dla pra cow ni ków do mów aka de mic -
kich, któ rych wy na gro dze nia nie są fi nan so -
wa ne z do ta cji pod mio to wej, a więc nie mo -
gły ich ob jąć pod wyż ki przy zna wa ne ze
środ ków do ta cji ce lo wej przy dzie lo nej uni -
wer sy te to wi. Dru gi za pis od no si się do przy -
szłe go ro ku i za po wia da, że w sy tu acji przy -
zna nia w 2014 r. przez mi ni ster stwo dru giej
ra ty środ ków na pod wyż sze nie wy na gro -
dzeń, pod wyż ka w 2014 r. bę dzie przy naj -
mniej czę ścio wo przy zna wa na uzna nio wo
dla le piej pra cu ją cych pra cow ni ków. Oczy -
wi ście bę dzie to wy ma ga ło opra co wa nia za -
sad, na pod sta wie któ rych ta kie uzna nio we
pod wyż ki bę dą przy zna wa ne. Po za tym stro -
ny te go rocz ne go po ro zu mie nia jed no znacz -
nie zgo dzi ły się, że pod wyż ki uzna nio we mu -
szą mieć mo bi li zu ją cy i mo ty wu ją cy dla pra -
cow ni ków cha rak ter. Nie mo gą być jed no ra -
zo wą ak cją, lecz po win ny wejść na sta łe
do sys te mu wy na gro dzeń na na szej uczel ni
tak, by każ dy wzo ro wo pra cu ją cy pra cow nik
mógł ocze ki wać, że za do brą pra cę cze ka
go – przy naj mniej co ja kiś czas – pod wyż -
ka wy na gro dze nia.

Chciał bym na za koń cze nie ser decz nie po -
dzię ko wać przed sta wi cie lom wszyst kich
związ ków za wo do wych za współ pra cę. My ślę,
że jed no czył nas wspól ny cel – jak naj le piej
wy ko rzy stać przy zna ne środ ki dla do bra pra -
cow ni ków na sze go uni wer sy te tu. 
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Pa nie mi ni strze, od po wia da pan m.in. za ko -
or dy no wa nie współ pra cy na uki i szkol nic twa
wyż sze go z oto cze niem w sze ro kim te go sło -
wa zna cze niu. Czy ist nie je do bra me to da, że -
by na uka zwią za ła się z biz ne sem? 

Py ta nie jest pro ste, od po wiedź jest już trud -
niej sza. Prak tycz nie rzecz bio rąc, pró by po łą -
cze nia tych ob sza rów ob ser wu je my już
od dzie sią tek lat w Eu ro pie. Pro szę zwró cić
uwa gę, że cho ciaż by wy dat ki na ba da nia i roz -
wój w za ło że niach stra te gii li zboń skiej w ro ku
2010 mia ły osią gnąć po ziom 3% PKB – wy -
nio sły rap tem 2,1%. Ja ko że zre ali zo wa nie te -
go ce lu nie po wio dło się, przy ję to stra te gię Eu -
ro pa 2020 oraz ten sam wskaź nik do osią gnię -
cia w dzie sięć lat póź niej. Zło śli wi py ta ją co bę -
dzie za 5 lat – pi szą czar ne sce na riu sze. Tro chę
jest w tym ra cji – jed nak nie wszy scy ma my
z tym pro blem. Mniej szy kło pot ma ją kra je
roz wi nię te, ta kie jak An glia czy Niem cy,
a więk szy in ne, gdzie hi sto rycz nie tych związ -
ków mię dzy biz ne sem i na uką bra ko wa ło dłu -
gie la ta. Re la cje tych dwóch sek to rów nie są ła -
twe. Po pierw sze ko mer cja li za cja wy ni ków ba -
dań jest dłu go trwa łym, bar dzo trud nym oraz
dro gim pro ce sem, cza sa mi, mó wię to z przy -
kro ścią, bez na dziej nym i eko no micz nie nie -
uza sad nio nym. Z dru giej stro ny na le ża ło by
da lej zmie niać po dej ście do dys try bu cji środ -
ków na ba da nia – trze ba wsłu chać się w po -
trze by prze my słu oraz go spo dar ki. Wte dy
szan sa na to, że wy ni ki bę dą przy dat ne, ro śnie.
A jesz cze bar dziej wzra sta wte dy, gdy o środ -
ki apli ku ją wspól nie fir ma (jed no cze śnie
współ fi nan su ją ca) i uczo ny. Oczy wi ście jest to
bar dzo wy ma ga ją ce, za rów no dla przed się -
bior stwa, któ re nie za wsze ma świa do mość, że
trze ba in we sto wać, by być in no wa cyj nym
i kon ku ren cyj nym, jak i dla uczo ne go, któ ry
nie tyl ko bę dzie mu siał uzy skać wy nik ba daw -
czy, ale tak że prze kuć go w kon kret ną tech no -
lo gię, pro dukt lub usłu gę. Stąd fi na so wa nie
(współ fi nan so wa nie) ba dań przez biz nes
jest na tu ral nym wyj ściem. Te go ty pu pro jek ty
bę dą do mi no wa ły w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In te li gent ny Roz wój przy dys try bu -
cji środ ków na ba da nia. 

W ja kim kie run ku po win ny w ta kim ra zie
po dą żać uczel nie wyż sze, aby sta wać się in te -
re su ją cy mi part ne ra mi dla przed się biorstw?

Naj waż niej sza jest zmia na w po dej ściu ba -
daw czym. W ostat nim cza sie bar dzo do brze
zo bra zo wał te za leż no ści w swo im ra por cie
Tim Wil son z Wiel kiej Bry ta nii (patrz
wykres). Uwa ża on, że nie po win ni śmy dzie -
lić na uk na pod sta wo we i sto so wa ne. Na uką
kie ru je al bo cie ka wość, al bo uży tecz ność. Nie -
za leż nie od te go, czy ja ko uczo ne go pro wa dzi
cię jed na czy dru ga, mo żesz po dejść do te go
jesz cze w spo sób prag ma tycz ny lub fun da -
men tal ny. I te go nie na le ży war to ścio wać.
W za leż no ści od te go wy kres Wil so na przed -
sta wia, jak na tym dia gra mie lo ku ją się róż -
ne jed nost ki na uko we – UAM to cie ka wość
i ba da nia fun da men tal ne, a Po li tech ni ka Po -
znań ska to uży tecz ność, ale wciąż prze wa ga
ba dań fun da men tal nych. In sty tu ty ba daw cze
czy jed nost ki na kie ro wa ne na ba da nia i roz -
wój ma ją po dej ście prag ma tycz ne i uty li tar -
ne. Trze ba te raz zna leźć spo sób, aby od cie ka -
wo ści z ba dań fun da men tal nych przejść aż
do biz ne su.

W ja ki spo sób mo ty wo wać przed się bior ców
do in we sty cji na ba da nia?

To oni po win ni mieć świa do mość, że
na glo bal nym ryn ku mo gą wy grać tyl ko no -
wym po dej ściem, no wym roz wią za niem, cie -
kaw szym, ja kąś in no wa cją. Naj lep szą cha rak -
te ry sty ką no wa tor stwa jest prze ku wa nie wy -
ni ków ba dań w pie nią dze. Na to miast ucze ni
przy zwy cza je ni są do od wrot ne go stru mie -
nia – ja im się nie dzi wię, sam do nich na le -
żę. Wo li my brać pie nią dze, że by prze ku wać je
na ba da nia. I to naj le piej bez zbęd nych ogra -
ni czeń. Jed nak bez cha rak te ru apli ka cyj ne go
ba dań część ba da czy nie bę dzie mo gła uzy -
skać środ ków na swo ją pra cę. 

Pa nie mi ni strze, koń czy się unij na per spek -
ty wa fi nan so wa 2007-2013. Pro szę o jej pod -
su mo wa nie na grun cie pol skim?

Na ra zie nie moż na te go zro bić, gdyż wie -
le pro jek tów jest jesz cze w trak cie re ali za cji.
Ten okres fi nan so wa nia (roz li cze nie) koń czy
się pod ko niec 2013 ro ku. Trze ba pa mię tać
o re gu le n+2, co ozna cza wy da wa nie środ -
ków jesz cze do 2015 ro ku. Już w tej chwi li
moż na jed nak po wie dzieć, że na roz wój pol -
skich uczel ni i in nych jed no stek na uko wo -
-ba daw czych wy da li śmy w su mie po nad 26
mld zło tych. W tym 21 mld po cho dzi ło
z fun du szy UE. Prak tycz nie rzecz bio rąc,

Ce na wie dzy 

Z prof. Jackiem Gulińskim,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
rozmawia Dominika Narożna
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za te środ ki po wsta ły set ki la bo ra to riów
i cen trów ba daw czych, dzie siąt ki no wych bu -
dyn ków dy dak tycz nych; sfi nan so wa no sty -
pen dia na kie run ki za ma wia ne dla oko ło 65
ty się cy stu den tów oraz 245 pro gra mów roz -
wo jo wych uczel ni.

Na czym dla sek to ra na uki bę dzie się opie -
rał Pro gram Ope ra cyj ny In te li gent ny Roz -
wój?

Przede wszyst kim roz wój po ten cja łu na -
uki na rzecz go spo dar ki, wy zwań glo bal nych
i to wła śnie jest szan są dla wszel kich na uk.
Mó wi my o mię dzy na ro do wych agen dach
ba daw czych czy in ter dy scy pli nar nych pro -
jek tach ba daw czych in te gru ją cych jed nost -
ki na uko we. No we za da nia to pró ba wy pra -
co wa nia kra jo wych i re gio nal nych spe cja li -
za cji. W ich ra mach ła twiej bę dzie uzy skać
środ ki na ba da nia oraz in fra struk tu rę z ni mi
zwią za ną. Ko lej nym punk tem jest bar dziej
efek tyw ne sty mu lo wa nie na kła dów pry wat -
nych i wzmoc nie nie po wią zań na uki z go -
spo dar ką – cho dzi o to, że by śmy uzy ska li za -
mie rzo ny cel – 1,7% PKB na ba da nia i roz -
wój w ro ku 2020 z cze go po ło wa, czy li 0,85%
bę dzie po cho dzi ła z prze my słu. Zła wia do -
mość jest ta ka, że te raz z prze my słu jest to
gó ra 0,2%. W od nie sie niu do tych wskaź ni -
ków bę dzie to trud ne i am bit ne za da nie,
szcze gól nie je śli  cho dzi o czte ro krot ny
wzrost na kła dów z przed się biorstw. Wzrost
czę ści bu dże to wej jest tak że am bit ny, cho ciaż
to „tyl ko” wzrost o 50%. Ostat ni istot ny ob -
szar to wspar cie kadr na uki i pro ce su ko mer -
cja li za cji wy ni ków ba dań oraz ochro na wła -
sno ści in te lek tu al nej. Pla no wa ny bu dżet pro -
gra mu PO IR to oko ło 7,2 mld eu ro na la -
ta 2014-2020. Trze ba wie rzyć, że zna ko mi ta
więk szość tych środ ków bę dzie do dys po zy -
cji sek to ra na uki.

Je stem mło dym dok to rem. Ja kie mam
szan se na otrzy ma nie do fi nan so wa nia
na mo ją dzia łal ność na uko wą w no wej per -
spek ty wie fi nan so wa nia?

Dla mło dych na ukow ców prze wi dzia nych
jest kil ka stru mie ni środ ków. Już obec nie jest
ich du żo, star si na ukow cy za czy na ją się oba -
wiać, czy i dla nich wy star czy pie nię dzy!
Chciał bym uspo ko ić – wy star czy. Po cząt ku -
ją cy ba da cze ma ją swo ją re pre zen ta cję
przy Mi ni ster stwie – Ra dę Mło dych Na -
ukow ców. Dla nich po wsta ły spe cjal nie wy -
dzie lo ne pro gra my w NCN, jak i rów nież
w NCBR. I bę dą kon ty nu owa ne…

Na co mo gą jesz cze li czyć pol scy ucze ni
w no wym roz da niu środ ków unij nych?

W 2014 ro ku ru sza 8 Pro gram Ra mo -
wy – Ho ri zon 2020. Prze wi du je się 70,2 mld
eu ro do po dzia łu mię dzy naj lep szych, ale dla
ca łej Eu ro py. Nie ste ty, w po przed nich pro -
gra mach ra mo wych nie zdo by li śmy zbyt du -
żo środ ków, po nie waż na sze wnio ski nie są
tak do bre jak wnio ski in nych. Dla cze go nie

je ste śmy ta cy do brzy? Bo ma my ogra ni czo -
ną współ pra cę mię dzy na ro do wą, zbyt sła -
bo apli ku je my. A po za tym cza sem ła twiej
zdo być gran ty w kra ju…

To ozna cza, że po win ni śmy się sta rać, że -
by na ukow cy z in nych państw chcie li przy -
jeż dżać do nas?

Mo że nie tyl ko przy jeż dżać, ale współ pra -
co wać i wspól nie re ali zo wać pro jek ty. Sza cu -
je my, że w 7 PR pol skie ośrod ki na uko we po -
zy ska ły 400 mln eu ro. Na sze ape ty ty na ko -
lej ny pro gram (Ho ry zont 2020) są du żo
więk sze. Jed nak wy ni ki kon kur sów, tych naj -
bar dziej pre sti żo wych jak Eu ro pe an Re se -
arch Co un cil w ostat nich la tach są dla nas re -
la tyw nie skrom ne – je dy nie 14 pol skich na -
ukow ców otrzy ma ło środ ki na ba da nia,
w tym 11 mło dych i 3 tzw. „tro chę star szych”.
Pa mię taj my jed nak, że do stęp ne źró dła fi -
nan so wa nia w per spek ty wie 2014 – 2020 to
nie tyl ko Ho ri zon 2020. Środ ki bę dzie moż -
na po zy skać w Pro gra mie Ope ra cyj nym In -
te li gent ny Roz wój (PO IR), o któ rym mó wi -
li śmy wcze śniej i po zo sta łych pro gra mach
ope ra cyj nych: Pro gra mie Ope ra cyj nym Wie -
dza Edu ka cja; Roz wój (PO WER), Re gio nal -
nych Pro gra mach Ope ra cyj nych (RPO) oraz
Pro gra mie Ope ra cyj nym Pol ska Wschod nia
(PO PW). 

W ja ki spo sób apli ko wać?
Apli ko wać z mą dry mi, któ rzy ma ją do -

świad cze nie i wie dzę, jak to ro bić. Je śli cho -
dzi o gran ty z naj wyż szej pół ki, szu ka my ja -
kichś spe cjal nych me cha ni zmów wspie ra -
ją cych naj lep szych apli ku ją cych – mó wię
o gran tach Ide as +. Nie do koń ca wie my,
jak bę dzie wy glą dać alo ka cja środ ków w pro -
gra mach struk tu ral nych, ale kon tak ty
z przed się bior ca mi są du żą szan są na suk ces.

Czę sto w świe cie na uko wym po ja wia się
za rzut, że przed sta wi cie le na uk ści słych
i tech nicz nych są bar dziej do war to ścio wa ni
pod ką tem apli ka cji, gran tów, po zy ski wa nia
środ ków ani że li hu ma ni ści. Wo bec te go, czy
tak że hu ma ni ści mo gą li czyć na po dob ne do -
fi nan so wa nie jak przed sta wi cie le na uk ści -
słych? 

Trud no mó wić tu taj o za rzu cie. Pro gram
Ope ra cyj ny In te li gent ny Roz wój ma słu żyć
przede wszyst kim in no wa cyj nej go spo dar ce.
Je że li tak, to z ca łym sza cun kiem, z głów nym
na ci skiem na na uki ści słe i tech nicz ne. 

To zna czy, że hu ma ni ści bę dą dys kry mi no -
wa ni?

Nie. Je że li ktoś jest na praw dę do bry, bę -
dzie miał szan se zdo być środ ki rów nież
w Pro gra mie Ra mo wym In te li gent ny Roz -
wój. Jed nak fak tem jest, że hu ma ni ści nie
mo gą li czyć na to, że pie nią dze z te go źró -
dła bę dą pły nę ły sze ro kim stru mie niem.
Od te go są in ne in stru men ty. Bę dzie moż -
na zdo być środ ki ze wspo mnia ne go wcze -
śniej Ho ri zon 2020, Na ro do we go Pro gra mu

Roz wo ju Hu ma ni sty ki i in nych do stęp nych
źró deł. Wsłu chu je my się w od dol ne po stu -
la ty hu ma ni stów o ko lej ne pie nią dze i w ra -
mach moż li wo ści o to dba my. Jed nak że tak
się skła da, że fun du sze struk tu ral ne UE ma -
ją tro chę in ną opty kę. I mu si my tę opty kę
przy jąć, je śli w ogó le chce my brać w nich
udział, kon su mo wać je.

W 6 Pro gra mie Ra mo wym (la ta 2002-2006)
wy pa dli śmy pra wie naj go rzej ze wszyst kich
kra jów Unii Eu ro pej skiej. Na sza stra ta w sto -
sun ku do in nych państw mo że się jesz cze po -
głę bić w 7 PR (2007-2013). Czy na praw dę jest
aż tak źle?

Nie jest aż tak źle. My ślę, że na sze uczest -
nic two w 7 PR jest lep sze niż w 6 PR – o tym
mó wią kon kret ne kwo ty, licz ba pro jek tów
pod pi sa nych, czy  zre ali zo wa nych. Jed nak
oczy wi ście zbyt ma ło jest pol skich ko or dy na -
to rów, wie le środ ków, uzy sku je my po przez
gran ty zwią za ne z mo bil no ścią – mó wi my
o sty pen diach Ma rii Cu rie, któ re od 1.01.2014
ro ku bę dą się na zy wać Ma rii Skło dow skiej -
-Cu rie, co jest, na wia sem mó wiąc, jed nym
z na szych osią gnięć. Choć mo że nie naj waż -
niej szym (śmiech). Pod czas ne go cja cji
nad naj lep szym pro gra mem wpły nę li śmy
zna czą co na wa run ki uczest nic twa w Ho ri -
zon 2020, a w szcze gól no ści na moż li wość po -
sze rze nia udzia łu państw, któ re czu ją się tro -
chę mniej ob da rzo ne gran ta mi. Pró bo wa li -
śmy tak mo dy fi ko wać za pi sy Ho ri zon 2020,
że by śmy mie li więk sze szan se, co czę ścio wo
się uda ło. Tak na praw dę te raz spra wa jest
w rę kach tych, co efek tyw nie apli ku ją; sen -
sow ne go sys te mu wspar cia pol skie go, któ -
ry pla nu je my zmo dy fi ko wać i zre or ga ni zo -
wać. My śli my o bar dziej sie cio wym dzia ła niu
re gio nal nych punk tów kon tak to wych, że by to
wspar cie by ło efek tyw niej sze. Sto su jąc me -
to do lo gię „ki ja i mar chew ki”, szu ka my roz -
wią zań, że by jak naj wię cej środ ków po zy skać
z te go na sze go wspól ne go ko szy ka. Naj wię cej
bio rą An gli cy, Niem cy, Fran cu zi, po tem dłu -
go, dłu go nic i do pie ro my. Czas to zmie nić,
aby to „dłu go, dłu go” by ło krót sze.

Na za koń cze nie pro szę o ja kąś do brą ra dę
dla śro do wi ska aka de mic kie go UAM w kon -
tek ście po zy ski wa nia środ ków fi nan so wych?

Po pierw sze trze ba apli ko wać. Po dru gie,
na dziś na ukow cy win ni współ kształ to wać
Re gio nal ne Pro gra my Ope ra cyj ne po przez
kon sul ta cje i współ pra cę z od po wied ni mi in -
sty tu cja mi. I kon sul to wać za pi sy pro gra mów
cen tral nych, w tym Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go In te li gent ny Roz wój. Dzię ki te mu zdo bę -
dą wie dzę i uzy ska ją wpływ na ra my i za sa -
dy roz dzia łu środ ków fi nan so wych. Tym sa -
mym zwięk szą swo ją szan sę sta nia się ich be -
ne fi cjen ta mi. 

Współ pra ca:
Alek san dra Śli wiń ska
Prze my sław Sta nu la
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Gra tu la cje! Wy dział Teo lo gicz ny UAM speł -
nił skry te ma rze nie po zna nia ków - po ko nał
Kra ków i War sza wę. W ostat nim ran kin gu
„Per spek tyw” wśród wy dzia łów UAM ma miej -
sce naj wyż sze w ska li kra ju, a wśród wy dzia -
łów teo lo gicz nych w Pol sce miej sce dru -
gie – za KUL-em.

Tak, przy czym pod wzglę dem na uko wym,
mie rzo nym licz bą pu bli ka cji, licz bą cy to wań
i in dek sem Hir scha wy prze dzi li śmy – i to
moc no – wszyst kie wy dzia ły teo lo gicz ne
w Pol sce. KUL ma na to miast wy żej punk to -
wa ną po zy cję w opi nii pra co daw ców i śro do -
wi ska aka de mic kie go. Przy czy nę te go upa tru -
ję tak że w tym, że je ste śmy du żo mniej zna -
ni niż War sza wa, Kra ków i KUL.

Czy li sta ra po znań ska cho ro ba – nie umie my
się re kla mo wać. Pro szę wo bec te go przy bli żyć
te osią gnię cia na uko we wy dzia łu.

Ma my 14 za kła dów i każ dy wno si do swo -
jej dzie dzi ny ory gi nal ne, cie ka we wąt ki na -
uko we, nie spo sób wszyst ko wy mie nić. W bi -
bli sty ce np. są to prze kła dy na nie ty po we ję -
zy ki, jak ka szub ski. War to wspo mnieć, ze
oprócz ka no nicz nej gre ki i he braj skie go moż -
na u nas uczyć się tak że ję zy ka ara mej skie go
czy uga ryc kie go. Gdy by szu kać ja kiejś wspól -
nej ce chy na szych przed się wzięć na uko wych,
to wła ści wie we wszyst kich kie run kach wy -
róż nia my się otwar ciem na współ cze sność
i dy le ma ty czło wie ka współ cze sne go: i w teo -

lo gii pa sto ral nej, mo ral nej czy w ka to lic kiej
na uce spo łecz nej. Wczo raj na gro da rek tor ska
zo sta ła przy zna na książ ce Krzysz to fa Sta chie -
wi cza „Czło wiek i je go etos” – to prze gląd
dok tryn fi lo zo ficz nych, ale do ko na ny w au -
tor ski, żar li wy spo sób, wła śnie z uwzględ nie -
niem rze czy wi stych ludz kich dy le ma tów.
W hi sto rii Ko ścio ła czy pa try sty ce ma my
wręcz po znań ską szko łę; trze ba też ko niecz -
nie wspo mnieć mi sjo lo gię, a w niej ks. Pio -
tra Na wro ta, świa to wej kla sy znaw cę mu zy ki.
Za kła dem Teo lo gii Fun da men tal nej i Eku me -
nicz nej kie ru je nasz pro dzie kan ds. na uki
i kon tak tów mię dzy na ro do wych – tak że dla -
te go, że w tych dzie dzi nach ten za kład ma du -
że za słu gi.

Stu dia są dla osób świec kich i kle ry ków oraz
ka pła nów. Któ re z tych „skrzy deł” prze wa ża?

Nie ma ta kie go roz dzia łu. Je ste śmy je dy nym
wy dzia łem teo lo gicz nym w Pol sce, na któ rym
oso by świec kie i du chow ne ma ją wspól ne
wszyst kie za ję cia z ka no nu, oprócz oczy wi ście
za jęć ze spe cjal no ści. To też pe wien symp tom
no wo cze sno ści, wy róż nia ją cy Po znań.

Nie by ło obaw przed ta ki mi wspól ny mi za -
ję cia mi?

By ły, ale się nie speł ni ły. Ka płan ży je wśród
lu dzi, dla lu dzi – nie ma więc sen su od kła -
dać na po tem spo tka nia ze świa tem świec kich.

Ksiądz pro fe sor się nie chwa li, ale prze cież
war sza wia ków i kra ko wia ków po ko na li ście

tak że na in nym po lu. „Ty go dnik Po wszech ny”
je den z nu me rów po świę cił na uce re li gii,
w tym pod ręcz ni kom. Wy po wia da li się pro mi -
nen ci ze śro do wi ska kra kow skie go i war szaw -
skie go, ale gdy do szło do oce ny pod ręcz ni ków,
znie nac ka dla kra ku sów i war sza wia ków naj -
lep sze oce ny ze bra ły pod ręcz ni ki po znań skie,
chwa lo ne przez ro dzi ców, pe da go gów i gra -
fi ków.

To praw da, przy nio sło to nam du żo sa tys -
fak cji, bo pra ca nad pro gra mem na ucza nia
i pod ręcz ni ka mi jest bar dzo żmud na, zaś
na ryn ku wy daw ni czym trwa za cię ta kon ku -
ren cja. Pro szę so bie wy obra zić, że w cią gu 20
lat wy da li śmy 110 po zy cji, zwią za nych z na -
uką re li gii, a w tym ro ku doj dzie jesz cze 12 ko -
lej nych, bo „go ni my” re for mę szko ły.

No wy pod ręcz nik „Mo je miej sce w świe cie”
dla szkół po nad gim na zjal nych jest gra ficz nie
po pro stu pięk ny, a i treść cie ka wa, bo są
i frag men ty Pi sma św. i wier sze i pu bli cy sty -
ka i przy po wie ści, a na wet aneg do ty. Jak to
daw niej okre ślał „Prze krój” – czy ta się!

Ta kie by ło na sze za ło że nie – nie ty le ser wo -
wać go to we for muł ki, co po bu dzać do my śle -
nia, za da wa nia py tań, sa mo dziel no ści. Pod -
ręcz nik jest ta ki mo du ło wy tak że dla te go, by
ka te che ta mógł po ło żyć na cisk na ta kie czy in -
ne tre ści, za leż nie od kla sy czy ty pu szko ły.
Na szym wy na laz kiem jest kar ta pra cy, gdzie
uczeń sam, nie na sto pień, za pi su je swo je re -

Po ko na li 
War sza wę
i Kra ków!

Z ks. prof. Janem Szpetem,

dziekanem Wydziału 

Teologicznego UAM, 

rozmawia Maria Rybicka
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Jej ce lem jest zwró ce nie uwa gi na waż ną ro -
lę ro ślin w co dzien nym ży ciu czło wie ka,
a tym sa mym przy bli że nie pra cy lu dzi, dla

któ rych są one pa sją. Wy dział Bio lo gii UAM
jest kra jo wym ko or dy na to rem tej ak cji. Udział
w im pre zie wziął rów nież Ogród Bo ta nicz ny
UAM. 

Ro śli ny na da ją ży ciu smak – mó wił w wy -
kła dzie in au gu ra cyj nym prof. Prze my sław
Woj ta szek. Da ją ży cio daj ny tlen, ży wią i ubie -
ra ją. Le czą, ale też i by wa ją tru ją ce – wy li czał.
Są skarb ni cą wie dzy, kie ru ją się skom pli ko -
wa ny mi pra wa mi fi zy ki, bu du ją kon struk cje
geo me trycz ne cią gle jesz cze nie po zna ne przez
czło wie ka. Ro śli ny nas ota cza ją, cho ciaż bar -
dzo czę sto nie zda je my so bie z te go spra wy.
Choć by te raz sie dzi my w sa li wy ło żo nej drew -
nem na drew nia nych ław kach, je ste śmy ubra -
ni w ma te ria ły po cho dze nia ro ślin ne go
i na pew no nie któ rzy z nas ma ją dru gie śnia -
da nie, na któ re skła da się ja kiś owoc – mó wił. 

Przy go to wa ne na Dzień Ro ślin pre zen ta cje
i warsz ta ty wy ostrza ły zmy sły na tą ci chą
obec ność, skła nia ły do re flek sji: ro śli ny – czy
one czu ją, my ślą, dla cze go kwia ty stro ją się
w barw ne płat ki, ku szą za pa chem? By ło też
bar dziej prak tycz nie – co łą czy ro śli ny i ogni -
wa sło necz ne, o wa lo rach sta rych sa -
dów. I cho ciaż na ko ry ta rzach nie by ło tłu -
mów, do któ rych przy zwy cza iły nas Fe sti wal
Na uki czy Dzień Na ukow ców, or ga ni za to rzy
nie mo gli na rze kać na brak za in te re so wa nia.
Im pre za mia ła zde cy do wa nie ka me ral ny cha -
rak ter. Do udzia łu w warsz ta tach zgło si ło się

po nad 120 osób, ale zwie dza ją cych by ło
znacz nie wię cej. Sza cu je się, że w piąt ko we po -
po łu dnie Wy dział Bio lo gii od wie dzi ło bli -
sko 450 osób – głów nie mło dzież szkol na, ale
by ły też młod sze dzie ci. Wła śnie dla tej dru -
giej gru py wie ko wej przy go to wa ne zo sta ły po -
ka zy czer pa nia pa pie ru. Dzie ci z za cie ka wie -
niem uczest ni czy ły w do mo wym sump tem
przy go to wa nej pro duk cji, zwłasz cza że w na -
gro dę mo gły póź niej na ta kim wła śnie po pie -
rze przy go to wać laur ki dla swo ich mam. Tuż
obok, w spe cjal nie na tę oko licz ność urzą dzo -
nej her ba ciar ni, trwa ły dys ku sje nad ser wo -
wa ny mi na po ja mi. W prze źro czy stych dzban -
kach mo czy ły się zio ła i przy pra wy, czer wo -
ne, zło te, wszyst kie nie zwy kle aro ma tycz ne.
Są dząc po ze bra nym to wa rzy stwie w gro nie
de gu sta to rów zna leź li się sa mi ad mi ra to rzy
her bat, dys ku sja bo wiem do ty ka ła re jo nów
wie dzy zde cy do wa nie nie do stęp nych dla
prze cięt nych ka wia rzy. Nie zwy kle kre atyw -
ne by ły też warsz ta ty po ka zu ją ce, jak ze zwy -
kłej pla sti ko wej bu tel ki wy cza ro wać ca ło rocz -
ny, mo bil ny ogród. Ma leń kie ro ślin ki po sa -
dzo ne w za kręt kach po bu tel kach, do dat ko -
wo ka mycz ki, ba weł nia ne wstą żecz ki w ro li
dre na żu, wszyst ko nie tyl ko, aby zdo bić, ale
tak że uczyć i po ka zać skom pli ko wa ne za leż -
no ści po mię dzy zie mią, świa tłem i wo dą.
Czło wiek uczy się przez ca łe ży cie – tak mó wi -
ła jed na z uczest ni czek są cząc na pój z ru mian -
ku. Do wie dzia łam się dzi siaj, że ro śli ny czu ją,
zna ją pra wa fi zy ki, a te raz prze ko na łam się, że
też sma ku ją.  mz

flek sje, zwią za ne z za gad nie nia mi wia ry
i mo ral no ści, za sta na wia się, jak by po stą -
pił w da nej sy tu acji i dla cze go. 

To cie ka we – ta ki „pa mięt nik doj rze wa -
nia du cho we go”. Mó wi ksiądz „my”, bo
oprócz kil ku in nych współ au to rów, sta le
po wta rza się tyl ko jed no na zwi sko: Da nu -
ta Jac ko wiak.

Tak. Z wy kształ ce nia jest ona bio lo giem,
ale z pa sji na uczy ciel ką re li gii. Stu dio wa -
ła na na szym wy dzia le, ho spi to wa łem jej
lek cje. Wy róż nia ła się. Tak na ro dzi ła się
na sza współ pra ca. Gdy w 2000 ro ku przy -
go to wy wa li śmy pro gram na uki re li gii,
a by ła to nie ła twa pra ca, po cie sza łem ją, że
tyl ko zro bi my ten pro gram, a nad pod -
ręcz ni ka mi niech się już bie dzą in ni. Wte -
dy to wła śnie ona po wie dzia ła: a mo że by -
śmy my spró bo wa li?

I tak „pró bu je cie” do dziś. Wróć my
do kształ ce nia. Czy za po wia da ją się ja kieś
no wo ści na wy dzia le?

Otwie ra my wy ro sły ze spe cjal no ści no -
wy kie ru nek: dia log i do radz two spo łecz -
ne z dwie ma spe cjal no ścia mi: me dia cja
i na uki o ro dzi nie. Bę dą też no we stu dia
po dy plo mo we: je dy ne w kra ju za rzą dza -
nie i ad mi ni stra cja struk tu ra mi ko ściel -
ny mi. Wy kła dow cy bę dą z ca łej Pol ski. To
stu dia dla świec kich i du chow nych,
a w śro do wi sku na ra sta prze ko na nie, że
dla „po cząt ku ją cych” pro bosz czów to po -
win ny być stu dia obo wiąz ko we. Księ ża
ma ją obo wią zek sta łej for ma cji, a więc
mó wiąc świec kim ję zy kiem, do sko na le -
nia się. Do tych czas mia ło to for mę spo -
tkań, a chcie li by śmy, aby sta ło się peł nym
re gu lar nym kur sem. Bę dą też kur sy po -
dy plo mo we z przy go to wa nia ka te che -
tycz ne go dla teo lo gów i z do radz twa ro -
dzin ne go dla pra cow ni ków po rad ni ro -
dzin nych.

Za wod nik, któ ry zdo był punk ty dla
dru ży ny, tak jak wasz wy dział dla uni wer -
sy te tu, jest zwy kle na gra dza ny. Cze go
ksiądz pro fe sor ży czył by wy dzia ło wi ja ko
na gro dy?

Ży czył bym do brych wy ni ków pa ra me -
try za cji, bo to by po twier dzi ło wy ni ki ran -
kin gu. To spe cy ficz ne śro do wi sko: pro -
szę so bie wy obra zić, że nie któ rzy pra cow -
ni cy nie zgła sza li swo ich pu bli ka cji. In -
ni – od kła da li do koń cze nie już bar dzo za -
awan so wa nej pra cy. Nie któ rzy mo że uwa -
ża ją mnie za ka ta, bo za drę cza łem ich,
zmu sza jąc do przy spie sze nia na uko we go
tem pa. Za owo co wa ło to ha bi li ta cja mi
i pro fe su ra mi, ale do pie ro pa ra me try za cja
po ka że, jak to nam się uda ło. 
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Czym byłoby życie bez roślin, czy w ogóle jest możliwe? Na te pytania
i na wiele innych odpowiadali biolodzy w trakcie II edycji festiwalu
Fascynujący świat roślin. Impreza odbywa się w ramach
międzynarodowej akcji Fascination of Plants Day, prowadzonej na całym
świecie pod auspicjami Europejskiej Organizacji Nauk o Roślinach. 

Ape tyt 
na zie lo ne
Ape tyt 
na zie lo ne
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Sły sząc o przy go to wa nym przez pa nów ra -
por cie „Kul tu ra or ga ni za cyj na UAM”, spo dzie -
wa łam się gru be go pli ku pa pie rów, z gąsz -
czem trud nych do prze brnię cia da nych, w któ -
rym gi nie isto ta spra wy, cięż kie go do czy ta -
nia – tym cza sem ra port jest krót ki, rze czo wy
i ja sno na pi sa ny.

Cie szę się, że tak zo stał ode bra ny. Ra port
zo stał przy go to wa ny w myśl za ło żeń stra te -
gii roz wo ju uni wer sy te tu, któ ra za kła da pro -
wa dze nie ta kich ba dań. Z prof. Ra fa łem Droz -
dow skim, któ ry jest współ au to rem ra por tu
po słu ży li śmy się pre cy zyj nym, „ostrym” na -
rzę dziem, ja kim jest kwe stio na riusz Ca me ro -
na i Qu in na. Ci ame ry kań scy ba da cze od kil -
ku na stu lat ba da ją na róż ne spo so by kul tu rę
or ga ni za cyj ną róż nych in sty tu cji i na pod sta -
wie te go do świad cze nia zbu do wa li to uni wer -

sal ne na rzę dzie, ja kim jest ich kwe stio na riusz,
sto so wa ny na ca łym świe cie.

Ale uży wa li go ra czej do ba da nia przed się -
biorstw czy kor po ra cji?

Tak, ale to dla te go, że tam zmia ny w kul -
tu rze or ga ni za cyj nej mo gą się prze ożyć naj -
szyb ciej na pie nią dze. Kwe stio na riusz jest jed -
nak uni wer sal ny, mo że od no sić się do każ -
dej or ga ni za cji, a wresz cie – czyż i uni wer sy -
tet nie jest „przed się bior stwem”? Po Volks wa -
ge nie jest dru gim co do wiel ko ści za kła dem
pra cy w Po zna niu. Oba wy przed tym ję zy -
kiem kor po ra cyj nym zgła sza ne by ły zresz tą
na spo tka niu z dzie ka na mi, gdy śmy pro jekt
ba dań i kwe stio na riusz przed sta wia li. Po kon -
sul ta cjach z po lo ni stą, prof. Je rzym Fieć ko
pew ne sfor mu ło wa nia przy sto so wa li śmy
do ję zy ka uni wer sy te tu, zmie nia jąc np. „ter -

mi no wość do staw” na „do trzy my wa nie ter -
mi nów”. Oczy wi ście kwe stio na riusz nie od da
wszyst kich niu an sów „du cha” uczel ni, ale ta -
kie go ide al ne go na rzę dzia po pro stu nie ma.
Jak pa ni za uwa ży ła, kwe stio na riusz w spo sób
pro sty i szyb ki, do star czył cie ka wych da nych
o kul tu rze or ga ni za cyj nej uni wer sy te tu.

Wra ca jąc do kwe stio na riu sza – mnie za in try -
go wa ło sło wo „ad ho kra cja”. Skąd się ta kie
wzię ło?

Od słów ad hoc, któ re ozna cza szyb kie,
twór cze, ela stycz ne re ago wa nie na po ja wia -
ją ce się kon kret ne pro ble my. Ca me ron i Qu -
inn wy róż ni li czte ry kon ku ru ją ce ze so bą ty -
py kul tu ry or ga ni za cyj nej. Mó wiąc w skró cie
w re zul ta cie „klan” ozna cza przy ja zne miej -
sce pra cy, współ dzia ła nie, lo jal ność, mo ra le;
„hie rar chia” to wia do mo: for ma li za cja, prze -
pi sy, pro ce du ry, sta bil ność, „ry nek” to kon -
ku ren cja, am bi cje, bez względ na ry wa li za cja,
a „ad ho kra cja” ozna cza ela stycz ność, kre -
atyw ność, swo bo dę, in no wa cyj ność, go to -
wość do po dej mo wa nia ry zy ka. Wszyst kie te
czte ry ty py wy stę pu ją w mniej szym lub więk -
szym stop niu w każ dej or ga ni za cji. Co war to
pod kre ślić, au to rzy – i my też – nie oce nia -
my, że któ ryś typ kul tu ry jest do bry, a któ -
ryś zły, bo każ dy mo że da wać do bre re zul ta -
ty, każ dy też ma ja kieś za le ty i wa dy. To za -
le ży mię dzy in ny mi od te go, czy jest w da -
nej or ga ni za cji ak cep to wa ny.

Jed nak oka za ło się, że ba da ni na uni wer sy -
te cie oce nia ją go ja ko rzą dzą cy się „hie rar chią”
i „ryn kiem”, zaś pra gną wię cej „ad ho kra cji”
i „kla nu”. In ny mi sło wy, uni wer sy tet nie jest
ta ki, ja kie go by chcie li je go pra cow ni cy.

Tak, zde cy do wa nie. A naj bar dziej za sko -
czy ło nas, że ta kie pra gnie nie wy ra ża ją wszy -
scy. Prak tycz nie nie ma róż nic nie za leż nie
od wie ku, sta no wi ska czy wy dzia łu, pra cy
w ad mi ni stra cji czy w ka drze naukowo-dy -
dak tycz nej. Ta dość zdu mie wa ją ca jed no -
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Wię cej „kla nu” 
mniej „hie rar chii”

Z prof. Krzysztofem Podemskim z Instytutu
Socjologii UAM, rozmawia Maria Rybicka
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myśl ność jest wła ści wie po zy tyw na, bo ozna cza, że wszy scy chcą
zgod nie te go sa me go, a więc je śli za pad nie de cy zja o ko niecz no -
ści wpro wa dze nia ja kichś zmian, po win ny być do brze przy ję te
przez wszyst kich.

Czy uni wer sy tet pod wzglę dem kul tu ry or ga ni za cyj nej moż -
na po rów nać do in nych in sty tu cji, ba da nych przez Ca me ro na i Qu -
in na?

Ra czej nie, tym bar dziej, że na zwy in nych ba da nych or ga ni za -
cji nie są – ze wzglę du na ta jem ni cę mar ke tin go wą – ujaw nia -
ne. Trze ba by zba dać in ną uczel nię, ale po dej rze wam – po nie waż
na sze szkol nic two wyż sze za le ży od wie lu prze pi sów i usta leń od -
gór nych – że wy ni ki wszę dzie bę dą po dob ne. Uczest ni czy my
zresz tą w po wszech nym pro ce sie jak pi sze ame ry kań ski so cjo log
Geo r ge Rit zer „mac do nal dy za cji” uni wer sy te tów czy li prze kształ -
ca nia się w ma so wą biu ro kra tycz ną in sty tu cję uslu go wą Po wrót
do tra dy cyj ne go Hum bold tow skie go uni wer sy te tu, do „świą ty ni
na uki” dla wy bra nych, jest nie moż li wy.

Dla mnie nie po ko ją ce jest to, że w oce nie ba da nych mia rą suk -
ce su jest wła śnie do bre od na le zie nie się w kul tu rze „hie rar chii”
i „ryn ku” czy li ozna cza to, że ro bią cy ka rie rę na uczel ni lu dzie bę -
dą rów nież w przy szło ści umac nia li te ty py.

Strzegł bym się ta kich ocen. To zresz tą nie cho dzi o to, by np.
zli kwi do wać cał kiem „hie rar chię”, bo lu dzie jej nie chcą. Uni wer -
sy tet był, jest i bę dzie or ga ni za cją hie rar chicz ną. Po dob nie z kul -
tu rą ryn ku. 

Więc o co cho dzi?
O pew ne wy czu le nie na róż ne prze ja wy. Mo że nie wszyst kie

biu ro kra tycz ne pro ce du ry są ko niecz ne? Mo że są i ta kie, któ re są
wręcz idio tycz ne? Mo że wię cej de cy zji moż na po dej mo wać ko -
le gial nie? Mo że war to zmniej szać dy stans mię dzy pra cow ni ka -
mi? W na szym in sty tu cie je ste śmy np. na ty z pra cow ni ka mi se -
kre ta ria tu czy czę sto z dok to ran ta mi co jak wiem, na wie lu wy -
dzia łach jest nie wy obra żal ne. Pla nu je my ko lej ne ba da nia po wa -
ka cjach, tym ra zem bę dą to po głę bio ne wy wia dy i wte dy do pie -
ro bę dzie moż na od po wie dzieć na wię cej py tań. Po mi nąw szy już
to, czy by ło by to moż li we ostrze gam przed są da mi ty pu: wy rzuć -
my „hie rar chię” i „ry nek”, bo są złe, al bo ta kich ocen, że lu dzie
chcą wię cej „kla nu” i „ad ho kra cji”, bo nie chce im się cięż ko pra -
co wać.

Gdy się za sta no wić, to prze cież cóż za bra nia lu dziom bar dziej
ko le żeń sko ze so bą współ pra co wać, da rzyć się więk szym za ufa -
niem, do ce niać kre atyw ność i ory gi nal ność – jed nym sło wem sa -
me mu speł niać swo je ma rze nie o nie co in nym uni wer sy te cie?

Wła śnie mam na dzie ję, że wy ni ki ba dań da dzą i w ten spo -
sób pra cow ni kom uczel ni do my śle nia.

***

Krót kie pod su mo wa nie ba dań nad kul tu rą or ga ni za cyj ną
UAM:
1. Stan po żą da ny jest przez pra cow ni ków za sad ni czo od wrot no -

ścią sta nu uzna wa ne go za ist nie ją cy obec nie
2. Pra cow ni cy ocze ku ją wię cej „ad ho kra cji” (ela stycz no ści i in -

no wa cyj no ści) i „kla nu” (wspól no ty aka de mic kiej, do bra
wspól ne go, fak tycz nej a nie biu ro kra tycz nie ro zu mia nej de mo -
kra cji)

3. Pra cow ni cy ocze ku ją mniej „hie rar chii” (dy stan sów, biu ro kra -
cji i for mal nych pro ce dur) i „ryn ku” (ry wa li za cji, kon ku ren cji,
for mal nej efek tyw no ści)

4. Pa nu je za sad ni cza zgod ność opi nii pra cow ni ków UAM bez
wzglę du na ro dzaj pra cy, staż, sta no wi sko, jed nost kę (róż ni ce
mie dzy opi nia mi po szcze gól nych ka te go rii nie prze kra cza ją
2-3 punk tów) 

Ra fał Droz dow ski, Krzysz tof Po de mski 

W pierw szej chwi li po my śla łam,
że to żart – mó wi Jo an na Skrzyp -
czak dok to rant ka w Za kła dzie
Geo eko lo gii UAM. – Ni gdy w ży -
ciu ni cze go nie wy gra łam, a tu
głos w słu chaw ce in for mu je mnie,
że zo sta łam wy lo so wa na. Ta ka
by ła pierw sza re ak cja na na gro -
dę za udział w an kie cie przy go -
to wa nej przez socjologów na
zlecenie władz rektorskich pt.
Kul tu ra or ga ni za cyj na UAM. Ja -
ka jest, ja kiej chce my? Pa ni Jo an -
na na proś bę Rek to ra prof. Bro -
ni sła wa Mar ci nia ka od po wie -
dzia ła spon ta nicz nie, z po czu cia
obo wiąz ku. Jak mó wi, in for ma -
cji chy ba nie do czy ta ła do koń -
ca, po nie waż wia do mość o na -
gro dzie gdzieś jej umknę ła... 

Kwe stio na riusz, któ ry zo stał
udo stęp nio ny wszyst kim pra -
cow ni kom UAM au tor stwa K. S.
Ca me ro na i R. E. Qu in na (tłum.
B. Na wrot) po wstał w la tach 90-
tych i od te go cza su jest przy ję -
tym stan dar dem ba da nia kul tur
róż ne go ty pu or ga ni za cji na ca -
łym świe cie. Kul tu ra or ga ni za cyj -
na w tym kon tek ście to względ nie
trwa ły ze staw war to ści, prze ko -
nań i za ło żeń cha rak te ry stycz nych
dla da nej or ga ni za cji i jej człon -

ków. W an kie cie pra cow ni cy mo -
gli wy ra zić swo ją opi nię
nad obec nym sta nem, ale tak że
wy ra zić po żą da ne zmia ny. Zgod -
nie z za po wie dzia mi wy ni ki ba -
dań opra cu ją pra cow ni cy In sty -
tu tu So cjo lo gii UAM. Ce lem ca -
łe go przed się wzię cia jest do pa so -
wa nie mo de lu za rzą dza nia uczel -
nią za rów no do ocze ki wań pra -
cow ni ków uczel ni, jak i do zmie -
nia ją cych się wa run ków ze -
wnętrz nych.

Wróć my do pa ni Jo an ny.
Na co dzień pra cu je na Wy dzia -
le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo -
gicz nych UAM, pi sząc dok to rat
na te mat „Me to dy ka pro ba bi li -
stycz nej oce ny lo kal ne go re żi mu
wia tru dla ob sza ru Pol ski
przy uży ciu na rzę dzi geo sta ty -
stycz nych”. Swo ją na gro dę ode -
bra ła w ga bi ne cie Rek to ra i, jak
sa ma mó wi, by ło to dla niej du że
wy róż nie nie. Wiel kie wra że nie
zro bił na niej pięk ny ga bi net, za -
byt ko we me ble, ale też i sam go -
spo darz. Ni gdy wcze śniej nie
mia ła oka zji roz ma wiać z prof.
Bro ni sła wem Mar ci nia kiem. Na -
gro dę, któ rą otrzy ma ła w trak -
cie spo tka nia pre zen tu je my
na zdję ciu. mz

An kie ta
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To zwy kle się po wta rza, kie dy koń czy się
stu dia, po że gna niom się z ko le ga mi to wa rzy -
szą i za pew nie nia, że ni gdy o so bie i uczel ni nie
za po mni my, bę dzie my się cią gle przy jaź nić
i spo ty kać. Pa mię ta to pan? 

Oczy wi ście – i pa mię tam ciąg dal szy.
Obro na pra cy, szu ka nie wła snej dro gi za wo -
do wej, mał żeń stwo, ro dzi na. Wszyst ko za czy -
na się krę cić co raz szyb ciej wo kół no wych
osób, no wych sy tu acji i wnet oka zu je się, że
tam te przy rze cze nia od da la ją się, a spo tka nia
ma ją ma łe szan se. Do pie ro po tem, czę sto
po wie lu la tach, przy cho dzi czas na re flek sje,
na wspo mnie nia… Wte dy szu ka my spo tkań.
Mój rocz nik spo tkał się do pie ro po 30 la tach!
To dłu go – trud no by ło się nie kie dy roz po -
znać. 

I tak to z wiel kiej, zbli ża ją cej się bo daj
do 200 ty się cy rze szy ab sol wen tów na szej
uczel ni, wy ło ni ło się sto wa rzy sze nie. Ale – nie -
wiel kie. Ma ło tych, któ rzy chcą ze so bą współ -
dzia łać. Co zro bić, by tam te wię zi oży wić? Ma
pan, ja ko no wy szef SAUAM, po mysł na to? 

To jed na z pod sta wo wych my śli, któ re to -
wa rzy szy ły mi w chwi li po dej mo wa nia de -
cy zji o kan dy do wa niu. Co zro bić, by stwo rzyć
ruch szer szy? Pierw szym kro kiem mu si być
więk sza ofen sy wa w za pra sza niu. To jest moż -
li we, je śli oczy wi ście ma my coś do za ofe ro wa -
nia. 

I po tra fi my od po wie dzieć na py ta nie, po co
ko mu sto wa rzy sze nie, dla cze go chce my być
ra zem, tak? 

Oczy wi ście, mu si my mieć ja kąś wi zję sto -
wa rzy sze nia. Czy zu peł nie no wą? Przy ję ta już
wcze śniej stra te gia ra dy kal nie się nie zmie ni
i na dal waż ne są już wy zna czo ne ce le. Znacz -
ną część ce lów, okre ślo nych w stra te gii uda -
ło się zresz tą po myśl nie zre ali zo wać, a przede
wszyst kim otwar cie się sto wa rzy sze nia na ca -
łe śro do wi sko ab sol wen tów stu diów sta cjo -
nar nych, osią gnię cie istot ne go po stę pu
w utrwa la niu świa do mo ści ist nie nia sto wa -
rzy sze nia w śro do wi sku aka de mic kim i spo -
łecz no ściach lo kal nych, umoż li wie nie ab sol -
wen tom utrzy my wa nia wię zi ko le żeń skich,
czy też pro mo wa nie osią gnięć uczel ni. Po sze -
rzo no i uno wo cze śnio no środ ki ko mu ni ka cji:
jest pocz ta elek tro nicz na, stro na www, fa ce -
bo ok, elek tro nicz ny kwar tal nik. Nie wąt pli wie
osią ga niu za ło żo nych ce lów sprzy ja ły re gu lar -
ne po sie dze nia za rzą du, oso bi sta od po wie -

dzial ność je go człon ków za okre ślo ne przed -
się wzię cia, czy też usta bi li zo wa nie sy tu acji fi -
nan so wej.

Ce le, któ re po sta wi li przed so bą za ło ży cie le
SAUAM, za pi sa ne w sta tu cie, nie stra ci ły za tem
na ak tu al no ści?

Tak. Wy raź nej mo dy fi ka cji po win ny na to -
miast ule gać spo so by dzia ła nia sto wa rzy sze -
nia oraz ze staw środ ków słu żą cych do re ali -
za cji ce lów. Me to dy dzia ła nia sto wa rzy sze -
nia mu szą wyjść na prze ciw zmia nom, ja kie
nie ustan nie za cho dzą w sa mym uni wer sy te -
cie, w je go oto cze niu. Zmia nie mo gą ule gać
ak cen ty, szcze gól nie wska zu ją ce na te ce le,
któ rych re ali za cja w mi nio nych la tach by ła
naj mniej sa tys fak cjo nu ją ca. Tu taj na czo ło
wy su wa ją się dwa pro ble my: ob ję cie przez sto -
wa rzy sze nie swo ją dzia łal no ścią je dy nie śro -
do wi ska ab sol wen tów stu diów sta cjo nar nych
z cał ko wi tym po mi nię ciem ab sol wen tów stu -
diów nie sta cjo nar nych oraz zni ko my udział
wśród człon ków sto wa rzy sze nia mło dych ab -
sol wen tów. 

Jak te słusz ne ha sła prze ło żyć na prak ty kę
co dzien ną? 

To jest wy zwa nie i nie ukry wam, że nie bez
obaw przy ją łem tę funk cję. Wspar ciem jest
myśl, że prze cież na świe cie ist nie ją sto wa rzy -
sze nia ab sol wen tów, funk cjo nu ją ce zna ko mi -
cie i my też ma my szan sę, że by ugrun to wać
w świa do mo ści koń czą cych stu dia fakt przy -
na leż no ści do eli tar nej gru py ab sol wen tów
UAM. Zbli ża się stu le cie uni wer sy te tu. To mo -
że stać się bodź cem do te go, że by śmy my, ab -
sol wen ci róż nych lat, roz sia ni w róż nych miej -
scach, okre śli li swój udział w two rze niu tej hi -
sto rii. Nie chciał bym zbyt du żo mó wić o pro -
gra mie, bo on się w tej chwi li do pie ro two -
rzy i to nie je dy nie w mo jej gło wie, lecz w gro -
nie osób, któ re chcą dzia łać.

Jest jed nak na pew no pa rę spraw nie bu dzą -
cych wąt pli wo ści?

Są dzi my, że war to po ka zy wać wy bit ne au -
to ry te ty uni wer sy tec kie, sku piać wo kół nich
gru py ab sol wen tów. By pro mo wać uni wer sy -
tet w Po zna niu i na sa mej uczel ni, po trzeb ne
jest stwo rze nie pan te onu wy bit nych po sta ci,
twór ców Wiel kie go Uni wer sy te tu oraz wy bit -
nych ab sol wen tów, jak np. Krzysz tof Sku bi -
szew ski. Trze ba wy ko rzy stać ta kie po sta cie ja -
ko wzor ce w pra cy ba daw czej, dy dak tycz nej,
tak że dzia łal no ści pu blicz nej. 

Nie daw ne nada nie sa li w Iu ri di cum imie nia
prof. Ziem biń skie go, zna la zło wśród ab sol -
wen tów sze ro ki od dźwięk.

Wła śnie. Idąc tym tro pem war to by by ło
zna leźć in ne oso by war te upa mięt nie nia
na in nych wy dzia łach. Stąd myśl o utwo rze -
niu „Cen trum my śli oby wa tel skiej im. Zyg -
mun ta Ziem biń skie go” ja ko miej sca spo tkań
ab sol wen tów, pro fe so rów, stu den tów w ce lu
wy mia ny po glą dów na te ma ty spo łecz ne oraz
do ty czą cych per spek tyw roz wo ju na uki i kul -
tu ry w Po zna niu i w Pol sce.

Że by jed nak by wać ra zem, za cie śniać wię zi,
trze ba mieć miej sce, gdzie spo ty kać się moż -
na. Ma ły po ko ik nie wy star czy. 

Utwo rze nie uni wer sy tec kie go Do mu Na -
uki i Sztu ki im. Ja na Igna ce go Pa de rew skie go
w sta rym Col le gium Iu ri di cum to wła śnie by -
ło by stwo rze nie ta kie go miej sca. Bę dą w nim
m. in.: „Klub Ab sol wen ta im. Sta ni sła wa Ba -
rań cza ka” w ty pie ka wiar ni, re stau ra cja aka -
de mic ka w for mie za mknię te go klu bu, sie dzi -
by nie któ rych or ga ni za cji stu denc kich i oby -
wa tel skich, sa la wi do wi sko wo -kon cer to wo -
-ka ba re to wa, sa la se mi na ryj na i ki no wa, ka -
me ral na bi blio te ka z czy tel nią, sa la ping -pon -
gu. W Do mu po wi nien też po wstać za lą żek
Mu zeum Uni wer sy te tu Po znań skie go.

To wszyst ko wy ma ga dzia łań prze my śla -
nych. 

Tak, za nim one wy da dzą owo ce, za cznij my
się po pro stu spo ty kać i wy mie niać po glą dy,
choć by na przy go to wa nym przez sto wa rzy -
sze nie pik ni ku, na któ ry za pra szam. A więc
spo tkaj my się w pią tek 28 czerw ca o go dzi -
nie 17 w Bo ta ni ku!

Ab sol wen ci, łącz cie się!
Z Wojciechem Jankowiakiem, przewodniczącym
Stowarzyszenia Absolwentów UAM 
rozmawia Jolanta Lenartowicz FO
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Te go ma ja też tak by ło. Na przy kład
w so bo tę 18-te go, oko ło po łu dnia Au -
lę Uni wer sy tec ką opusz cza ły gru py

świe żych ab sol wen tów. Kwia ty, ży cze nia,
wzru sze ni ro dzi ce, po że gna nia, przy rze cze -
nia… W tym sa mym cza sie nie opo dal zbie -
ra li się „ju bi le uszow cy”, naj pierw czter dzie sto -
lat ki z Wy dzia łu Che mii, po tem z Wy dzia łu
Hi sto rii, a w czerw cu po lo ni ści po 45 la tach…

Wśród che mi ków swo je świę to wraz z ko -
le żan ka mi i ko le ga mi ob cho dził też rek tor
Bro ni sław Mar ci niak i wi ce mi ni ster na uki Ja -
cek Gu liń ski. Rek tor za pro sił swój rocz nik
do ga bi ne tu i nie bez sen ty men tu opo wia dał
o no wym, choć wciąż tym sa mym uni wer sy -
te cie. Po ka zy wał no we bu dow le, mó wił o roz -
ma chu, o wy so kiej dzi siej szej po zy cji uczel ni,
o pla nach… To był ju bi le usz po nad set ki ab -
sol wen tów, któ rzy 40 lat te mu opu ści li mu ry
uczel ni i we szli w swo je za wo do we ży cie.
Na to ko lej ne spo tka nie (u che mi ków od by -
wa ją się one co pięć lat), przy by ło po nad 60
osób. Ab sol wen ci przy by li z róż nych stron,
tak że z Au stra lii, Ka na dy, Szwaj ca rii, Sta nów
Zjed no czo nych. Ta po wta rzal ność spra wia, że
nie tra cą ze so bą kon tak tu i nie ma wpa dek we

wza jem nym roz po zna wa niu się, jak mó wi li
uczest ni cy spo tka nia. 

Jed ni jesz cze dźwi ga ją ob wiąz ki za wo do we,
za rzą dza ją, urzą dza ją ten świat, in ni – jak sa -
mi mó wią – zo sta li już „sty pen dy sta mi ZUS-
u”. A tak śpie wa li w za adap to wa nej pio sen ce
z fil mu „40-la tek”: 

Świat che mii roz ta czał uro ki swe 
Wie o tym na sza brać 
Na ka ru ze li ży cia Ty krę cisz się 
Raz smu tek, a raz ra dość tu li Cię 

I cho ciaż czas po ga nia 
Wkrocz w no we za da nia 
Cie bie na wie le jesz cze stać
Bo tak, mó wiąc szcze rze, 
Na eme ry tu rze
Cał kiem do brze ży je się 
Nie za po mnij wzo ru, choć by eta no lu
Sport upra wiaj, ow szem, też! 
Czter dzie ści lat mi nę ło, to pięk ny wiek 
Za sa dy, so le, kwa sy – pa mię tasz je?
Więc gło wa do gó ry i roz pra szaj chmu ry...

len

…i roz pra szaj chmu ry

Maj bywa sentymentalny. 
Wiele w nim znaczących i potem
przez długie lata wspominanych
wydarzeń. Matura, absolutoria...
To jedna strona medalu. 
Druga też jest sentymentalna. 
Bo za lat kilka zaczynają się
rocznice: 5 lat od uzyskania
dyplomu, 10... A potem
jubileusze srebrne, złote... 
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Opo wiedz jak zo sta łeś dzien ni ka rzem ra dio -
wym. Wi dzia łam na Fa ce bo oku: lu dzie pi szą
Ma ciek je steś su per, pra wie ty siąc „po lu bień”.
Ta ki od zew to suk ces, zwa żyw szy, że mó wi my
o au dy cji an glo ję zycz nej w pol skim ra diu? 

Kie dy ostat ni raz spo tka li śmy się, ja ko stu -
dent pra wa opo wia da łem ci o mo im po by cie
w Sta nach. Nie wiem, czy pa mię tasz, mó wi -
łem wte dy, że za sko czy ło mnie, jak bar dzo
Ame ry ka nie kul ty wu ją wie lo kul tu ro wość
na swo ich uczel niach. Po po wro cie zda łem
so bie spra wę, że w Po zna niu nie wy ko rzy stu -
je my zu peł nie te go po ten cja łu. Mo że to jest
kon se kwen cja tam tej my śli, mo że chcia łem
tych lu dzi wy cią gnąć na świa tło dzien ne, do -
wie dzieć się cze goś wię cej o kra jach, z któ rych
po cho dzą, pod py tać, jak im się ży je w Po zna -
niu. A to są bar dzo cie ka we kwe stie – cho ciaż -
by spoj rze nie na spra wy trans por tu miej skie -
go z per spek ty wy Niem ców, któ rzy z re gu ły są
dość po ukła da ni. To był dru gi pro gram, któ -
ry wy emi to wa li śmy. Oni mó wi li: to su per że
Po znań jest mia stem, któ re się roz wi ja – szko -
da tyl ko, ze wszyst kie bu do wy od by wa ją się
w jed nym w jed nym mo men cie. My mo że nie
zda je my so bie z te go spra wy ale tu taj jest ty -
le re mon tów, że moż na się po gu bić. 

A wra ca jąc do au dy cji?
Pro jekt przed sta wi łem re dak cji MC Ra dio

we wrze śniu, kie dy od by wa łem tam prak ty ki.
Sam po mysł doj rze wał jed nak znacz nie dłu -
żej. Naj pierw oni po pro si li mnie o zro bie nie
od cin ka prób ne go. Na gra łem go zu peł nie
sam, zresz tą na wła sny koszt. Po mysł się
spodo bał, ale ca ły czas wspól nie go roz wi ja li -
śmy. Osta tecz nie usta li li śmy, że po wsta nie 10
od cin ków, emi to wa nych w so bo tę o 14.00
z po wtór ką w nie dzie lę o 22.00. To du żo pra -
cy. Mu szę do trzeć do mo ich go ści, po roz ma -
wiać z ni mi. Przed każ dym na gra niem ro bi -
my wstęp ną roz mo wę, aby wy czuć, co da ny
czło wiek mo że nam opo wie dzieć. Każ da ta ka
roz mo wa to zwy kle pół to ra go dzin ne spo tka -
nie. Za zwy czaj w pro gra mie wy stę pu ją 3 oso -
by, a to już da je ja kieś 5 go dzin roz mów w ra -
mach przy go to wań. Mo ja au dy cja nie jest do -
cho do wa, wła ści wie pra cu ję cha ry ta tyw nie,
ale o dzi wo, mi mo to zna la zła się dziew czy na,

Okta wia Wan das, któ ra zde cy do wa ła się mi
po ma gać. Spo ty ka się z nie któ ry mi go ść mi,
ro bi zdję cia, re kla mu je nas. Au dy cja ma swój
pro fil na Fa ce bo oku. Bar dzo się sta ra my, aby
nie za bra kło tam naj śwież szych in for ma cji,
za po wie dzi itd. Ra dio to tyl ko dźwięk, a my
w In ter ne cie ma my szan se po ka zać na szych
go ści, a tak że opu bli ko wać roz mo wy, któ re nie
zmie ści ły się na tra dy cyj nej an te nie.

Gdzie znaj du jesz swo ich cu dzo ziem ców? Po -
znań co raz czę ściej brzmi mię dzy na ro do wo. 

To praw da, na uli cach wi dzi się co raz wię -
cej osób ma ją cych in ny od cień ko lo ru skó ry,
in ną, „nie po lską” uro dę. Ale oczy wi ście to, że
ob co kra jow cy są wi docz ni na uli cach, jesz cze
nie za peł ni mi cza su an te no we go. Ge ne ral nie
sta wiam na współ pra cę z uni wer sy te ta mi, or -
ga ni za cja mi stu denc ki mi. W Po zna niu dzia -
ła np. Co uch sur fing, czy li ta kie mię dzy na ro -
do we zrze sze nie, z po mo cą któ re go mo że my
w prak tycz nie każ dym miej scu na świe cie
zna leźć noc leg na pa rę no cy. To jest ge nial -
na ini cja ty wa, po pierw sze nie mu si my wy da -
wać pie nię dzy na ho tel, po dru gie i naj waż -
niej sze po zna je my da ny kraj i je go kul tu rę
z pierw szej rę ki. Po znań ski od dział Co uch -
sur fin gu pro wa dzi co ty go dnio we spo tka nia.
Ob co kra jow cy mo gą tam spo tkać się, po ga -
dać. Po za tym, jak by po py tać po zna nia ków,
to za wsze znaj dzie się ktoś, kto ze tknął się z ja -
kimś ob co kra jow cem. Hin du sa, któ ry w Po -
zna niu pro wa dzi kur sy ku li nar ne, spo tka łem
dzię ki mo jej ma mie, któ ra wła śnie w ta kich
warsz ta tach bra ła udział. Przy znam, że
od cza su kie dy pro wa dzę pro gram, co raz czę -
ściej ła pię się na tym, że za ga du ję na uli cy
do nie zna jo mych osób, któ re wy glą da ją eg zo -
tycz nie. 

Na Fa ce bo oku pro gram re kla mu je się: Od -
kryj mię dzy na ro do wą stro nę Po zna nia! Czy ta -
ki jest pro fil tej au dy cji?

Kon cen tru je my się na Po zna niu i to jest
punkt od nie sie nia. Zwy kle za pra sza my lu dzi,
któ rzy są zwią za ni z tym mia stem lub już tu
miesz ka ją. Mo imi go ść mi w więk szo ści są stu -
den ci, ale sta ram się, aby nie był to pro gram
tyl ko stu denc ki. W od cin ku do ty czą cym In -
dii po ja wił się Sat nam, któ ry jest ku cha rzem
i prze mie rzył chy ba ca ły świat w po szu ki wa -
niu sma ków. Na an te nie ra dia po dzie lił się
z na mi prze pi sem na da nie z kur cza ka (ro gan
josh). Do 5. od cin ka za pro si łem pił ka rzy Le -
cha: Keb bę Ce esay’a z Gam bii i Ka spra Ha ma -
la ine na z Fin lan dii. Przy znam, że tym od cin -
kiem je stem bar dzo pod eks cy to wa ny, bo spo -
dzie wam się, że mo że on przy cią gnąć więk szą
gru pę słu cha czy. By li też Hin du si: Sneh i Te -
jas. To dwu dzie sto kil ku lat ko wie, któ rzy przy -
je cha li tu do pra cy. Sneh jest gra fi kiem kom -
pu te ro wym. Te jas z ko lei ma żo nę Po lkę, któ -
rą …. po znał w In diach. No wła śnie, to ko lej -
ny do wód, ze Po la cy na gle roz peł zli się
po świe cie. Jest nas wszę dzie peł no. Czło wiek
je dzie do Bra zy lii, czy Tur cji i sły szy ję zyk pol -
ski. A prze cież nie je ste śmy aż tak licz nym na -
ro dem. A wra ca jąc do Te ja sa. W Po zna niu
miesz ka 3 la ta i z Iwo ną ma ją już na kon cie 3
ślu by: pol ski cy wil ny, hin du ski i te raz la da
dzień od bę dzie się ka to lic ki. To w ogó le pięk -
na hi sto ria. Na na szej stro nie Fa ce bo oko wej
moż na do wie dzieć się, któ ry mo ment in dyj -
skie go we se la jest naj bar dziej ma gicz ny. Po -
wiem tyl ko, że świe żo po ślu bie ni mał żon ko -
wie tań czą wo kół ogni ska trzy ma jąc się za rę -
ce, a naj bliż si rzu ca ją płat ki róż. To ma gicz ne.
Chy ba nie po rów ny wal ne do te go, co prze ży -

In ter na tio nal Po znań – to lu bię!
Z Maciejem Kautzem,
studentem V roku prawa
i autorem audycji radiowej
International Poznań
rozmawia Magda Ziółek
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wa my my. Cho ciaż Te jas jest in -
ne go zda nia.

A co mó wią twoi go ście na te -
mat Po zna nia?

Za sko czy ło mnie to co mó wił
na an te nie Tu rek Se zgin – opo -
wia dał, że Po znań jest dla nie go
mia stem ide al nych roz mia rów.
Bo z jed nej stro ny ma atrak cje
du że go mia sta, ale rów no cze śnie
nie jest ta ki przy tła cza ją cy jak
praw dzi we me tro po lie. Czy li jest
ofer ta kul tu ral na, z któ rej moż -
na sko rzy stać, ale nie ma zwa rio -
wa nych mas lu dzi, w któ rych nie
moż na by się od na leźć. Za uwa -
ży łem, że ob co kra jow cy dość
szyb ko są w sta nie na uczyć się
pod sta wo wych ar te rii mia sta.
Po znań nie jest roz le gły. Pro blem
jest z ko mu ni ka cją miej ską. Czę -
sto na rze ka ją, że trud no zna leźć
in for ma cję w ję zy ku an giel skim.
Cho ciaż by w kwe stii bi le tów
MPK. Jesz cze nie daw no z bi le -
tem 15-mi nu to wym moż na by -
ło je chać 30 mi nut, a z 30 mi nu -
to wym – 45. Póź niej pro mo cja
za czę ła obej mo wać tyl ko te 15-
mi nu to we, ale próż no szu kać in -
for ma cji na ten te mat. Ci lu dzie
nie bar dzo są w sta nie za dzwo -
nić na MPK i za py tać, więc ma -
my pro blem.

Kwe stie ję zy ko we są bar dzo
istot ne.

Tak, to na sze mia sto nie jest
jesz cze „prze tłu ma czo ne”. Oczy -
wi ście nikt nie ocze ku je, że zmie -
nią się na zwy ulic, cho ciaż cza -
sa mi trud no jest się ich na uczyć.
Cza sem spraw dza się in sty tu cja
men to ra. To jest pro gram, w któ -
rym udział bio rą wszyst kie więk -
sze uczel nie w Po zna niu. Lea
z Nie miec opo wia da ła mi, że jej
opie kun ka ode bra ła ją z dwor ca,
po mo gła w za ła twie niu for mal -
no ści zwią za nych z aka de mi -
kiem, a po tem jesz cze opro wa -
dzi ła po mie ście. To ni by ma ła
rzecz, ale dla czło wie ka, któ ry nie
zna ję zy ka i jest tu na po cząt ku
sa mot ny, nie zwy kle waż na. 

Po zna nia cy chęt nie mó wią
po an giel sku? 

Keb ba – pił karz Le cha opo wia -
dał, że co praw da mło dzi lu dzie
mó wią po an giel sku, ale jak
do nich za ga dać znie nac ka, to oni
na gle za cho wu ją się, jak by zu peł -
nie nie zna li te go ję zy ka. Do pie ro
po chwi li od blo ko wu ją się. Na to -
miast Hin du si przy zna ją, że z po -

zna nia ka mi naj le piej roz ma wia
im się po jed nym piw ku…

A my, Po la cy? Co o nas mó -
wią? Sły sza łam, że ma my opi nię
na ro du, któ ry wiecz nie coś stu -
diu je. 

Z tą opi nią spo tka łem się
w Sta nach. Oka zu je się, że ma my
bar dzo sze ro ką wie dzę ogól ną
o świe cie. Jak przy jeż dża my
do Sta nów, to zwy kle zna my hi -
sto rię te go kra ju, wie my kto jest
pre zy den tem, po tra fi my na wet
wy mie nić sta ny. Nasz kraj ma
co raz lep szą opi nię na świe cie.
W od cin ku po świę co nym po -
dró żom go ściem by ła Aga -
ta – po zna nian ka z uro dze nia,
któ ra obec nie pra cu je ja ko ste -
war des sa w arab skich li niach lot -
ni czych. Wcze śniej jed nak
miesz ka ła w Lon dy nie i mó wi ła,
że tam rów nież po wo li zmie nia
się ste reo typ Po la ka. Jej zna jo mi
pra cu ją w lon dyń skim Ci ty, ma -
ją pen sje po rów ny wal ne z An gli -
ka mi, no i bar dzo czę sto wy ko -
nu ją cie ka we za wo dy. 

Ty też du żo po dró żu jesz, praw -
da? 

Bo to in spi ru ją ce. Dzię ki te -
mu, że mam przy ja ciół kę, któ ra
pra cu je w Sao Pau lo, mia łem
oka zję zo ba czyć z bli ska kar na -
wał. Wcze śniej nie mia łem po ję -
cia, że w tym okre sie świę tu je ca -
łe dwu mi lio no we mia sto. Bez
wy jąt ku. Kar na wał nie mal że roz -
le wa się na te wszyst kie uli ce
i pla że. Jest nie sa mo wi cie gło śno,
ale też i po zy tyw nie. Dzię ki Co -
uch sur fin go wi miesz ka łem
u miej sco wej ro dzi ny. Wi dzia -
łem z ich stro ny du że za in te re so -
wa nie Pol ską, mie li np. na lo -
dów ce przy kle jo ne zdję cie z Ja -
nem Paw łem II. W trak cie po -
dró ży mo że my po znać ta kich lu -
dzi. I to jest mo że szer sza od po -
wiedź na two je py ta nie. Oczy wi -
ście, wi dzi się róż ni ce, że oni mo -
że bar dziej lu bią im pre zo wać,
wię cej się uśmie cha ją. Ale jak
po znać ich bli żej, to za wsze od -
naj dzie się ja kiś wspól ny mia -
now nik. Oka zu je się, że jak by nie
by ła od le gła geo gra ficz ne da -
na na ro do wość, to jed nak w ta -
ki ludz ki spo sób ma my mnó -
stwo wspól ne go. Te sa me pro ble -
my: każ dy chce mieć faj ną pra cę,
gro no przy ja ciół i tak da lej.
Gdzieś tam pod spodem wszy -
scy je ste śmy po dob ni.

Opra wę mu zycz ną uro -
czy sto ści za pew nił wy -
stęp Chó ru Ka me ral ne -

go UAM pod ba tu tą Jo an ny
Piech -Sła wec kiej. Dzię ki nie -
zwy kle pod nio słej at mos fe rze
każ dy uczest nik pro jek tu edu -
ka cyj ne go UAM mógł po sma -
ko wać te go dnia bla sków ży cia
stu denc kie go.

W te go rocz nej edy cji pro jek -
tu wzię ło udział ok. 640 uczniów
szkół pod sta wo wych z Po zna nia
oraz wo je wódz twa wiel ko pol -
skie go w wie ku 8-12 lat. Stu den -
tów Ko lo ro we go Uni wer sy te tu
w ro ku aka de mic kim 2012/13
go ści ły: Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki, Wy dział Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa,
Wy dział Na uk Spo łecz nych,
Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych,
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
oraz Wy dział An gli sty ki.

Od li sto pa da do kwiet nia
dwie gru py stu den tów (po ran -
na i po po łu dnio wa) spo ty ka ły
się na za ję ciach pro wa dzo nych
przez na uczy cie li aka de mic kich,

któ rzy sta ra li się roz bu dzić
w dzie ciach cie ka wość świa ta,
do sto so wu jąc prze kaz na uko wy
do ich wie ku. Do dat ko wo każ -
dy chęt ny stu dent miał moż li -
wość za pre zen to wa nia się swo -
im ko le żan kom i ko le gom ja ko
mło dy wy kła dow ca. Od waż ni
przed sta wia li wi dow ni swo je
pa sje, za in te re so wa nia i przez
krót ki mo ment mo gli po czuć
się jak praw dzi wi na ukow cy.

Sa le wy kła do we pod czas
trwa nia pro jek tu by ły bar dzo
ko lo ro we dzię ki ko szul kom,
któ re na wy kła dy ubie ra li stu -
den ci KU. Każ dy miał też in -
deks, w któ rym wpi sy wał ty tu -
ły przed mio tów oraz na zwi ska
pro wa dzą cych, a obec no ści
na za ję ciach by ły po twier dza ne
pie cząt ką za li cze nio wą.

Ab so lu to rium Ko lo ro we go
Uni wer sy te tu za mknę ło dru gą
edy cję pro jek tu edu ka cyj ne go
UAM, skie ro wa ne go do uczniów
szkół pod sta wo wych mia sta Po -
zna nia oraz wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go.

Ko lo ro we ab so lu to rium

28 maja 2013 r. w Auli UAM odbyły się uroczystości
absolutoryjne dla studentów Kolorowego
Uniwersytetu. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz kolorowy upominek
od prof. Zbigniewa Pilarczyka, rektora Kolorowego
Uniwersytetu.
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Jed nym z prze ja wów po zy tyw nych zmian
za cho dzą cych w bi blio te kach jest uczy -
nie nie z niej prze strze ni dla osób kre -
atyw nych, miej sca „in spi ra cji i re ali za cji
wie lu nie zwy kłych po my słów na pro mo -

wa nie li te ra tu ry i za chę ca nie do się ga nia
po książ ki każ de go od bior cę, bez wzglę du
na wy kształ ce nie, wiek czy świa to po gląd”. Stąd
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka w Ty go dniu Bi blio -
tek – jak za uwa żył jej dy rek tor dr Ar tur Jaz -
don – sta ła się miej scem otwar tym dla wszyst -
kich, nie tyl ko dla na ukow ców i stu den tów,
miej scem nie co dzien nych spo tkań i po ka zy -
wa nia do ko nań osób dzia ła ją cych twór czo po -
za Bi blio te ką. Przy kła dem te go by ła wy sta wa
prac ar ty stów gru py twór czej TERRAKOTA
z pra cow ni Ce ra mi ki i Rzeź by Cen trum Kul -
tu ry ZAMEK w Po zna niu, dzia ła ją cej
pod opie ką ar ty stycz ną ar ty sty pla sty ka Mał -
go rza ty Ję drzej czak -Tom czak (8.05). Te ma tem
wy sta wy był „Flirt z Era to – li te ra tu ra i książ ka
in spi ra cją dla ar ty stycz nej kre acji”. W pra cach
ce ra micz nych moż na by ło do strzec m.in. na -
wią za nia do po sta ci z li te ra tu ry dzie cię cej (np.
Mu min ki) oraz do ro słej (np. An na Ka re ni na,
Iza be la Łęc ka, Eli za Orzesz ko wa). Naj bar dziej
„bi blio tecz na” by ła chy ba pra ca Mar ci na Wit -
cza ka pt. Księ ga. 

Oka zję do wy ka za nia się kre atyw no ścią mie li
też pra cow ni cy wszyst kich bi blio tek sie ci bi -
blio tecz nej UAM, do któ rych ad re so wa ny był
kon kurs na pla kat o te ma ty ce bi blio tecz nej oraz
na naj cie kaw szy li me ryk zwią za ny z bi blio te -
ką. Pla ka ty wpły nę ły 2, na gro dę głów ną otrzy -

ma ła Ka ta rzy na Gra bow ska (Bi blio te ka In sty -
tu tu Hi sto rii). Na to miast do „Le pie ja dy” wpły -
nę ły 53 utwo ry, z któ rych 9 naj lep szych na gro -
dzo no. Miej sce III za ję ła Alek san dra Wi śniew -
ska (Au striac ki Ośro dek Kul tu ry), miej -
sce II – Bo że na Co fta -Ma łec ka (Bi blio te ka In -
sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej),
zaś pierw sze – An na Do dot (Se kre ta riat Dy -
rek to ra Bi blio te ki).

A oto je den z za baw niej szych „Le pie ji”:
„W no wej Czy tel ni Hi sto rycz nej
Udo god nie nia są roz licz ne:
Nie je den tam chra pie
Na mięk kiej ka na pie…
Ko lej ki do niej – gi gan tycz ne!” 

Rok Tu wi ma (1894–1953)
W otwar tej na twór cze ini cja ty wy prze strze -

ni Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej moż na też by ło
wziąć udział w „Wier szy staw ce”, czy li spo tka -
niu z Gru pą Li te rycz ną na Kre chę. Ta li te rac -
ko -ar ty stycz na gru pa, dzia ła ją ca przy ZLP,
w związ ku z ob cho dzo nym wła śnie Ro kiem
Tu wi ma przy go to wa ła wy sta wę prac pla stycz -
nych i pre zen ta cję utwo rów po etyc kich pod ha -
słem: „Tu wim tu i tam”. Jak za uwa żył pre zes
ZLP Pa weł Kusz czyń ski, „ge niusz ma to do sie -
bie, że na wet prze two rzo ny, po zo sta je”. Tak jest
też z Tu wi mem, na któ rym edu ko wa ło się kil -
ka po ko leń i któ ry te po ko le nia łą czy. Po twier -
dzi ły to uczen ni ce li ceum sióstr ur szu la nek
w Po zna niu, któ re za pre zen to wa ły róż ne tek -
sty Tu wi ma, m.in. Baj ki, Dwa wia try, Oku la ry
oraz za baw ne de fi ni cje ty pu: „Suk ces – coś, cze -

go przy ja cie le ni gdy ci nie wy ba czą” czy: „Pe -
sy mi sta – opty mi sta z prak ty ką ży cio wą”;
„Pchła – owad, któ ry zszedł na psy”. Uczest -
ni cy pod ję tej przy tej oka zji dys ku sji na te mat
współ cze snej re cep cji wszech stron nej twór czo -
ści Tu wi ma: Łu cja Du dziń ska (pre zes Gru py),
po eta Pa weł Dłu gosz i Ka ri na Wil hel mi Te cław
przy po mnie li m. in., że po ezja Tu wi ma już 10
lat po je go śmier ci zo sta ła uzna na za mar twą,
bo zbyt ma ło in te lek tu al ną, do ce nia no na to -
miast je go wier sze dla dzie ci, jak choć by nie -
śmier tel ną Lo ko mo ty wę czy Pta sie ra dio. Czę -
sto jed nak wier sze Tu wi ma przy pi sy wa no
Brze chwie czy Fre drze. Zna mien ne jest to, że
na wet w Ro ku Tu wi ma w księ gar niach moż -
na zna leźć głów nie książ ki dla dzie ci. Na za -
koń cze nie wie czo ru z Tu wi mem swo je ulu bio -
ne wier sze po ety czy ta li uczest ni cy spo tka nia.
Naj lep sze in ter pre ta cje na gro dzo no. 

Tu wi mo wi po świę co ny był też zna ko mi ty
wy kład znaw cy po ezji i kry ty ka li te rac kie go
prof. Pio tra Śli wiń skie go (UAM) po łą czo ny
z re cy ta cją wy bra nych wier szy po ety w wy ko -
na niu Alek san dra Ma cha li cy, ak to ra Te atru
No we go w Po zna niu. Pro fe sor, któ ry przy po -
mniał m. in., że w tym ro ku przy pa da set -
na rocz ni ca de biu tu li te rac kie go Tu wi ma
(wiersz Proś ba w „Ku rie rze War szaw skim”), za -
sta na wiał się, ja ki jest sens ob cho dze nia ro ku
te go po ety 60 lat po je go śmier ci – czy jest w je -
go twór czo ści coś, co mo że tra fiać do współ -
cze snych czy tel ni ków i twór ców. Przy oka zji
zwró cił uwa gę na naj peł niej szy, je go zda niem,
ob raz Tu wi ma, ja ki moż na zna leźć w wy ro słej

Biblioteka dla kreatywnych
Pod takim hasłem w dniach 8–15
maja br. odbywały się w Bibliotece
Uniwersyteckiej UAM imprezy
w ramach dziesiątego już
Tygodnia Bibliotek. Celem
Tygodnia, organizowanego przez
Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, jest promocja
czytelnictwa i bibliotek poprzez
„podkreślanie roli bibliotek
w poprawie jakości życia, edukacji
oraz zwiększanie prestiżu zawodu
bibliotekarza i zainteresowania
książką szerokich kręgów
społeczeństwa polskiego”. 
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Na za pla no wa ne „na go rą -
co” spo tka nie przy by ło
jed nak spo re gro no

wier nych wiel bi cie li pro fe so ra
Hen dry kow skie go. To za le d wie
uwer tu ra do pro mo cji – de kla ro -
wa ła otwie ra jąc uro czy stość Ma -
rzen na Le dzion -Mar kow ska, dy -
rek tor WN UAM, za pra sza jąc
na dru gą od sło nę w paź dzier ni -
ku na XVII Po znań skich Dniach
Książ ki Na uko wej. Tym cza sem
dzię ko wa ła Mar ko wi Hen dry -
kow skie mu za dłu gą, bo 30-let -
nią współ pra cę z wy daw nic -
twem. Au tor rów nież nie krył
swo je go za do wo le nia: to jest so -
lid na po znań ska ro bo ta, do wie -
lo krot ne go użyt ku – chwa lił książ -
kę „na go rą co”, bo, jak sam przy -
znał, z efek tem koń co wym swo -
jej pra cy za po znał się tuż
przed pro mo cją. 

„Naj lep sze kasz ta ny” po my śla -
ne zo sta ły ja ko su biek tyw ny au -
tor ski wy bór cy ta tów z pol skich
pro duk cji fil mo wych, owoc kil -
ku dzie się cio let niej ko lek cjo ner -
skiej pra cy au to ra. Wy bra ne frag -
men ty opa trzo ne zo sta ły szcze gó -
ło wym ko men ta rzem. Hen dry -

kow ski po da je w nim ty tuł fil mu,
imio na po sta ci, sy tu ację, w któ rej
zo sta ły wy po wie dzia ne. To, je go
zda niem, za wa ży na fak cie, że
do książ ki bę dą za glą dać oso by,
któ re szu ka ją rze tel nej in for ma cji
o fil mie. Na wy jąt ko wość pu bli -
ka cji skła da ją się rów nież cie ka -
wa sza ta gra ficz na oraz układ tek -
stu, wy nik współ pra cy red. An ny
Rą bal skiej, gra ficz ki Ewy Wą sow -
skiej i au to ra. Cie ka wym gra ficz -
nie roz wią za niem są róż ne roz -
mia ry czcio nek i wy tłusz cze nia,
któ re da ją ilu zję, jak by książ kę
czy ta ło się ra zem z au to rem. Ale
uwa ga, w zbio rze znaj du ją się też
pu łap ki: cy ta ty kiep skie, świad -
czą ce o bra ku ta len tu wy po wia -
da ją cej je oso by. Cho dzi o zbio ro -
wą fraj dę, że mo że my się ba wić
ty mi nie za wsze mą dry mi cy ta ta -
mi – tłu ma czył prof. Hen dry kow -
ski. Zna ne go po znań skie go fil -
mo znaw cę py ta no nie tyl ko
o ulu bio ne cy ta ty i tryb pra cy
nad książ ką, ale tak że o za gad nie -
nia zwią za ne z ki ne ma to gra fią
pol ską. Jak za po wia da Hen dry -
kow ski w swo jej książ ce: ciąg dal -
szy na stą pi… mz

z bar dzo ży we go sto sun ku do po -
ety bio gra ficz no -in ter pre ta cyj nej
pra cy Pio tra Ma ty wiec kie go pt.
Twarz Tu wi ma (2007). Z opra co -
wa nia te go wy ni ka, że Tu wim jest
in ny i bar dziej skom pli ko wa ny
niż oce nia no wcze śniej. Trud -
na re la cja z mat ką (za bi tą przez
Niem ców w szpi ta lu psy chia -
trycz nym w Otwoc ku, 1942)
i bar dzo bli ska re la cja z sio strą
Ire ną (tłu macz ką); Łódź i tam tej -
szy brak kul tu ry oraz lek cja bie -
dy; stu dia w „kul tu ral nej” War -
sza wie i tę sk no ta za Ło dzią; po -
cho dze nie z bar dzo spo lo ni zo wa -
nej ro dzi ny ży dow skiej i wy mu -
sza na przez in nych ko niecz ność
czu cia się Ży dem, choć uwa żał się
za Po la ka; wy jazd z Pol ski (1939–
1946) i nie naj lep sze re la cje ze śro -
do wi skiem pol skim na Za cho -
dzie, ale też nie zbyt do bry od biór
przez Ży dów; po wrót do Pol ski
(1947) i zro dzo ne z lę ku de pre -
sja plus ner wi ca, to tyl ko nie któ -
re ele men ty bio gra ficz nych za wi -
ro wań Tu wi ma. Na to miast w je -
go twór czo ści moż na zna  nurt
neo ro man tycz ny, ale tak że fu tu -
ryzm (zwłasz cza w wier szach
na te mat mia sta uka zu ją cych je -
go róż no rod ność, sprzecz no ści,
am bi wa len cję si ły i sła bo ści, twór -
czo ści i de struk cji). Zda niem
prof. P. Śli wiń skie go, Tu wim nie
jest po etą no wo cze snym w pod -
sta wo wym zna cze niu te go sło wa,
ale „pod wie lo ma wzglę da mi jest
no wo cze sny”. Na uwa gę za słu gu -
ją je go eks pe ry men ty ję zy ko we
(Sło wo piew nie), dą że nie do zjed -
no cze nia sło wa i rze czy oraz świa -
do mość roz dź wię ku mię dzy ni -
mi; po sze rze nie za kre su te ma tów
po etyc kich – po mie sza nie wy so -
kie go z ni skim; hu mor – ostrość
i dow cip ję zy ko wy. War to też
pod kre ślić, że mi mo zło żo no ści
swo jej po ezji Tu wim był ko mu ni -
ka tyw ny. Nie był też eks klu zyw -
ny, bo wiem tra fiał do wie lu od -
bior ców. Nie na wi dzo no go jed -
nak tak że z wie lu po wo dów, m.in.
za pa cy fizm od czy ty wa ny ja ko
po sta wa an ty pa trio tycz na, za po -
cho dze nie pol sko -ży dow skie,
za je go po wo jen ne so cre ali stycz -
ne wier sze (choć nie by ły naj gor -
sze). Choć suk ces li te rac ki przy -
niósł mu do bro byt, lek cja bie dy
wy nie sio na z dzie ciń stwa w Ło -
dzi, spra wi ła, że czuł się za że no -
wa ny swo ją za moż no ścią i jej nie

ma ni fe sto wał. Je go po dej ście
do ży cia i trans cen den cji ilu stru -
je m.in. to, że kie dy umarł w Za -
ko pa nem w 1953 r., w kie sze ni
miał kart kę: „Dla oszczęd no ści
zga ście świa tło wie ku iste, gdy by
mia ło mi kie dyś za świe cić”. 

Kier masz, zwie dza nie
i wy kła dy
Bar dzo du żym za in te re so wa -

niem cie szył się kier masz ksią żek
po cho dzą cych z za so bów du ble -
tów Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej,
sprze da wa nych za sym bo licz ną
zło tów kę, by dać im „dru gie ży -
cie”. Cie szył wi dok mło dych lu dzi,
któ rzy wy cho dzi li ze sto sa mi
ksią żek wy szpe ra nych z wie lu
kar to nów. W su mie wy sta wio no
ok. 6000 ksią żek, a po nad 4700
zna la zło no wych użyt kow ni ków. 

Po dob nie jak w mi nio nych la -
tach, w ra mach X Ty go dnia Bi -
blio tek moż na też by ło zwie dzić
ca ły gmach Bi blio te ki Uni wer sy -
tec kiej, m.in. za byt ko we po miesz -
cze nia ka ta lo gu i czy tel ni oraz
miej sca nie do stęp ne na co dzień:
ma ga zy ny BU, Pra cow nię Di gi ta -
li za cji, Pra cow nie Re stau ra cji
Książ ki i ga bi net dy rek to ra. Wy -
ciecz ka koń czy ła się w Od dzia le
Zbio rów Spe cjal nych po ka zem
uni ka to wych i za byt ko wych zbio -
rów. 

W ra mach X Ty go dnia Bi blio -
tek moż na też by ło wy słu chać
wy kła du dr Ka ta rzy ny Bur nic kiej
z Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej
w To ru niu „Sta ty sty ka – kil ka
uwag bi blio te ka rza -ma te ma ty ka”,
pre zen ta cji i wy kła du dr Ali cji
Szulc „Pro szę Pa nią o bło go sła -
wień stwo na dro gę… Pa miąt ki
z po wsta nia stycz nio we go w al -
bu mie Fe li cji z Wa si lew skich Bo -
ber skiej” oraz pre zen ta cji i wy -
kła du He le ny Ol szew skiej „Spo -
łecz na prze strzeń bi blio tek aka -
de mic kich w Pol sce w XXI wie -
ku”. Jak za uwa ży ła do świad czo -
na pra cow ni ca Dzia łu Udo stęp -
nia nia Zbio rów BUAM, ro lą
prze strze ni spo łecz nej bi blio tek
aka de mic kich jest bu do wa nie
miejsc spo tkań lu dzi i na wią zy -
wa nie re la cji mię dzy ni mi. Bi -
blio te ki aka de mic kie po win ny
też być miej scem spo tkań spo -
łecz no ści lo kal nej, co uwzględ nia
no wo cze sne bu dow nic two bi -
blio tecz ne. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz 

Naj lep sze kasz ta ny 
– na go rą co
Naj lep sze kasz ta ny 
– na go rą co

Najlepsze kasztany … podaje się na gorąco.
Ostatnia książka Marka Hendrykowskiego
„Najlepsze kasztany. Księga cytatów polskiego
filmu” dotarła więc do gmachu Collegium Maius
na swą promocję na chwilę przed jej rozpoczęciem. 
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Re gion, w któ ry jeź dzi my, le ży na po gra -
ni czu trzech for ma cji skal nych, Do lo -
mi ty Bren ta, ma syw Ada mel lo -Pre sa -

nel la i gru pa Or tler -Ce ve da le. Pierw sza for ma -
cja, zbu do wa na głów nie z wa pie ni i do lo mi tów,
dru ga z gra ni tów, a trze cia z kwar cy tów. To po -
łą cze nie two rzy bar dzo ma low ni czą rzeź bę te -
re nu. Uzna jąc pięk no tych te re nów i ich uni ka -
to wość UNESCO w 2009 ro ku wpi sa ło Do lo -
mi ty Bren ta na li stę świa to we go dzie dzic twa
kul tu ro we go i przy rod ni cze go ludz ko ści. Prze -
mie rza jąc do li ny po mię dzy Pas so del To na le,
Pas so del Grostè, Pas so dei Con trab bran die ri,
Ma don na di Cam pi glio, Pel liz za no, Fol ga ri -
dą, Pe io, Pin zo lo i ob ser wu jąc uro kli we miej -
sco wo ści z do mi nu ją cy mi wie ża mi ko ścio łów,
ma my świa do mość na war stwień kul tu ro wych.
Z jed nej stro ny wy ni ka ją cą z za sie dze nia, tra -
dy cji ro dzi mej, a z dru giej stro ny z fak tu usy -
tu owa nia w do li nach i prze łę czach po ło żo nych
na szla kach po mię dzy pół no cą a po łu dniem
i na pły wem no wych lu dzi. W cza sie na szych
wę dró wek au to ka ro wych po do li nach zaj rze li -
śmy rów nież do Val Ca mo ni ca. Do li na ta roz -
po czy na ją ca się na Pas so del To na le uwa ża -
na jest za naj więk szą ga le rię Eu ro py. Ry sun ki
na skal ne w Val Ca mo ni ca sta no wią je den z naj -

więk szych zbio rów pre hi sto rycz nych pe tro gli -
fów na świe cie. Ich licz ba sza co wa na jest na 300
ty się cy. O wa dze te go zbyt ku świad czy rów nież
fakt, że ry sun ki na skal ne zo sta ły wpi sa ne, ja ko
pierw sze we Wło szech, w 1979 ro ku na li stę
świa to we go dzie dzic twa kul tu ro we go i przy -
rod ni cze go ludz ko ści. Ry sun ki na skal ne po -
wsta wa ły od ok. 8 000 lat p.n.e. do nie mal że na -
szych cza sów. 

Ry sun ki na skal ne a wła ści wie ry ty na skal -
ne uzmy sła wia ją nam isto tę ry sun ku. W ję zy -
ku pol skim ry su nek jest bar dziej za ry so wa niem
niż na ry so wa niem tzn. po zo sta wie niem śla -
du gra fi tu czy tu szu, po cho dzi od ry sy.

Dla mnie oso bi ście nie zwy kle in te re su ją ce
by ło od kry cie po do bieństw po mię dzy mo imi
ry sun ka mi struk tu ral ny mi, a ry ta mi na skal ny -
mi. Tym bar dziej, że naj pierw w swych po szu -
ki wa niach ar ty stycz nych do sze dłem do ry sun -
ków struk tu ral nych na pły tach, a do pie ro po -
tem sko ja rzy łem bli skość Val di So le z Val Ca -
mo ni ca. Ka mien ne ry ty nie by ły dla mnie in -
spi ra cją bez po śred nią, a ra czej kon se kwen cją
przy ję tych za ło żeń do po szu ki wań ar ty stycz -
nych. Waż ne by ło nadać ry sun ko wi for mę bar -
dziej trwa łą, ujaw nia ją cą struk tu rę ry sun ku,
fak tu ral ność kre ski. Istot na by ła je go li ne ar -

ność. Po szu ki wa nie wła ści we go me dium
do uka za nia si ły i trwa ło ści ry sun ku do pro wa -
dzi ły do de cy zji o umiesz cze niu ry sun ku
na pły cie cyn ko wo -ty ta no wej.

In spi ru ją ce są po da nia i le gen dy zwią za ne
z tym re gio nem. Na zwa Val di So le nie wąt pli -
wie ko ja rzy się ze słoń cem i ta kie jest na sze
prze ko na nie po par te wie lo krot ny mi po by ta mi
w Do li nie Słoń ca, ale być mo że jest ona po zo -
sta ło ścią po wę drów kach Cel tów na po łu dnie.
Jed na z teo rii wy wo dzi na zwę Val di So le
od cel tyc kiej bo gi ni wód Su lis, co mia ło by
zwią zek ze źró dła mi wód ter mal nych obec nych
w tych re jo nach, choć Sul mo że rów nież ozna -
czać słoń ce. 

Ko ściół św. Ste fa na w Ca ri so lo – Pin zo lo
wznie sio ny na gra ni to wym kli fie przy ku wa
uwa gę, był do mi nan tą kom po zy cyj ną i punk -
tem wyj ścia do ry sun ku. Do pie ro póź niej do -
wie dzia łem się, że na ścia nach ko ścio ła w 1534
ro ku Si mo ne Ba sche nis na ma lo wał fresk
przed sta wia ją cy Ka ro la Wiel kie go, co ma być
pa miąt ką po je go po by cie w Pin zo lo, w po dró -
ży po mię dzy fran koń ską zie mią a Rzy mem.
Le gen da gło si, że prze by wa jąc w Pin zo lo zo ba -
czył ko ściół sa mot nie sto ją cy na ska le, za fa scy -
no wa ny je go wi do kiem od wie dził go i zo sta wił

Li nia w prze strze ni
Prace Jerzego Wypycha
prezentowane podczas wystawy
„Linia w przestrzeni”, otwartej
w związku z tegorocznym Dniem
Sportu, są plonem wyjazdów
do Włoch w rejon Val di Sole i Val
Rendena organizowanych przez
Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UAM oraz fundację
Aktywny Uniwersytet UAM. Łączą
one działania na polu kultury
fizycznej z aktywnością twórczą.
Ekspozycja udowodnia, że te dwa
obszary mogą wzajemnie sie
uzupełniać i pobudzać. Pisze
o tym w katalogu do wystawy jej
twórca Jerzy Wypych,
wykładowca Wydziału
Pedagogiczno-Artystycznego
UAM w Kaliszu, rysownik
i projektant, autor wielu wystaw
indywidualnych i zbiorowych. 
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Py ta nia sztu ki

Po nad sie dem dzie siąt py tań do ty czą cych
świa ta sztu ki znaj dzie my w pu bli ka cji „Py ta -
nia Sztu ki. Py ta nia ob ra zu -py ta nie ob ra zem”.
Wy daw nic two to wa rzy szy pro jek to wi, w ra -
mach któ re go w Ka li szu w pię ciu sa lach wy -
sta wien ni czych za pre zen to wa no po nad 150
prac pol skich ar ty stów: To ma sza Cie cier skie -
go, An drze ja Dłuż niew skie go, Sta ni sła wa
Dróż dża, Sta ni sła wa Fi jał kow skie go, Ste fa -
na Gie row skie go, Krzysz to fa Glisz czyń skie go,
Ja ro sła wa Ko złow skie go, An drze ja Pe płoń -
skie go, Jac ka Sie nic kie go, Paw ła Su si da, Ja -
na Ta ra si na, Mar ka Za bo row skie go. 

Idea pro jek tu po ja wi ła się z po trze by do cie -
kli wej ana li zy te go, ja kie py ta nia sta wia ją ar -
ty ści i ja kie zna cze nie na da ją py ta niom we
wła snej prak ty ce ar ty stycz nej. Py ta nia są bo -
wiem trud ną pró bą zwię złe go do okre śle nia
te go, co pro wo ku je do re flek sji, bu dzi sprze -
ciw lub po zwa la de kon stru ować mi ty. 

Wy bór ar ty stów do ta kie go pro jek tu był ar -
bi tral ny. W tym wy pad ku wy ni kał z po szu ki -
wa nia wy raź nych i roz po zna wal nych po staw
oraz oso bo wo ści ar ty stycz nych. Po za kry te -
rium róż no rod no ści wy bo ry ku ra tor skie do -
ty czy ły rów nież sze ro kie go spek trum roz wią -
zań for mal nych, któ re sta no wi ły o swo istym
prze kro cze niu kon wen cjo nal nych gra nic
w za kre sie tre ści i for my ma lar skiej.

Wy po wie dzi ar ty stów w pu bli ka cji to ma -
te riał źró dło wy. Wie lu ar ty stów przy go to wa -
ło wy po wie dzi spe cjal nie na tę oka zję.
W przy pad ku nie ży ją cych ar ty stów wy bór py -
tań do ko na ny zo stał przez au tor kę pro jek tu
na pod sta wie ana li zy wy wia dów, wy po wie dzi
z ka ta lo gów wy staw, ze szy tów na uko wych, czy
ma te ria łów fil mo wych. 

Fun da men tal ne dla sztu ki ob ra zu py ta nia:
co to jest świa dec two?, kie dy ob raz nas oży wia,
za dzi wia, po ru sza?, kie dy ob raz nie wy trzy mu -
je my śle nia, ale je wła śnie uru cha mia?, znaj -
dzie my rów nież w ese ju prof. Szy mo na Wró -
bla pt.: „Ro land Bar thes czy ta „Ma pę i te ry -
to rium” Mi che la Ho uel le be cqa”. Au tor za warł

w nim prze ni kli we i za ska ku ją ce re flek sje, do -
ty czą ce zmien ne go zna cze nia fo to gra fii i ob -
ra zu oraz re la cji, prze kształ ceń i trans fe rów, ja -
kie za cho dzą mię dzy sło wem i ob ra zem, pi sa -
rzem i ma la rzem, ma pą i te ry to rium. 

Wy da rze nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne przez
Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li -
szu, Ga le rię Sztu ki im. Ja na Ta ra si na, Mu zeum
Okrę go we Zie mi Ka li skiej i Cen trum Ry sun -
ku i Gra fi ki im. T. Ku li sie wi cza pod ho no ro -
wym pa tro na tem Ja nu sza Pę che rza, pre zy den -
ta Ka li sza i prof. Mi ro sła wa J. Śmiał ka, dzie -
ka na WPiA UAM. 

Pro jekt wspar li part ne rzy: Alior Bank, Eu -
ro pej ska Gru pa Do rad cza i Fa nia – Za ką tek
Edu ka cji i Za ba wy dla Dzie ci.

Dzię ki za an ga żo wa niu wie lu osób na wer -
ni saż 22 mar ca do Ka li sza przy je cha li go ście
z War sza wy, So po tu, Wro cła wia, Płoc ka i Po -
zna nia. W ra mach ko lej nych dzia łań od by wa -
ły się spo tka nia au tor skie i ku ra tor skie oraz
warsz ta ty dla dzie ci, a Ka lisz miał nie za po -
mnia ną Noc Mu ze ów.

Pu bli ka cja „Py ta nia Sztu ki”, któ ra po wsta -
ła po wie lu spo tka niach, roz mo wach i ana li -
zie tek stów au tor skich ma cha rak ter uni ka to -
wy, jest za pi sem kie run ku ar ty stycz nych i fi -
lo zo ficz nych do cie kań w gę stym te ry to rium
sztu ki i – jak prze ko nu je Jo an na Du dek, au -
tor ka i ku ra tor pro jek tu – ma moc oży wia -
nia i in spi ro wa nia. J. D. 

Jak namalować podróż do horyzontu? [Tomasz Ciecierski], Jaką
przestrzeń otwiera obraz? [Stanisław Fijałkowski], W przestrzeni
spotykamy się z rzeczami nadprzyrodzonymi, wykraczającymi poza
możliwość wyobrażenia sobie, co to jest. Jakże bowiem uzmysłowić
sobie nieskończoność? [Stefan Gierowski], Przed jaką ilością bodźców,
informacji, oddziaływań, docierających ze świata odgrodził się człowiek
w trakcie długiego okresu swego rozwoju? Jak znikoma ilość tych
impulsów dociera do naszej świadomości? [Jan Tarasin], Czy
nieobecność w jakikolwiek sposób można zobrazować? Jak przywołać
bolesną nieobecność? Co jest residuum obrazu? [Krzysztof Gliszczyński] 

do ku ment upa mięt nia ją cy tą wi zy tę. Ty le
mó wi le gen da, ist nie ją cy ko ściół po cho dzi
z po ło wy XIII wie ku, ale le gen da po bu dza
wy obraź nię.

Tek to ni ka gór, wie lo płasz czy zno wość
tych prze strze ni wy zwa la li ne ar ne po szu ki -
wa nia. Ma my tu taj wspa nia łą grę prze strze -
ni. Dłu gie per spek ty wy. Do li ny ogra ni czo -
ne, strze li sty mi wierz choł ka mi i po tęż ny -
mi, spa dzi sty mi ścia na mi skal ny mi. Gó ry
da ją moż li wość ob ser wa cji w skon den so -
wa nej for mie bo gac twa na tu ry. To bo gac -
two form po zo sta je w nas, na wet je że li nie
jest wi docz ne w bez po śred nim za pi sie ry -
sun ko wym i wpły wa na spo sób po strze -
ga nia. Być mo że ten pro ces ob ser wa cji uru -
cha mia my śle nie zmy sło we, któ re nie wąt -
pli wie sil niej sze, zdo by wa do zna nia na pod -
sta wie bez po śred nie go za an ga żo wa nia
zmy słów. Bo gac two kształ tów da je pre tekst
do po szu ki wań twór czych. Za pis kre ski, li -
nii opi su ją cej gma twa ni nę form jest do dat -
ko wo wzmoc nio ny eks pre sją ob ser wo wa -
nej prze strze ni. Ostrość sty ka ją cych się
form wzma ga eks pre sje i uła twia bu do wa -
nie for my. W po rów na niu do ry sun ku mia -
sta, for my w gór skim oto cze niu są bar dziej
skom pli ko wa ne, gó ry są nie prze wi dy wal -
ne, zde rze nia form za ska ku ją ce. Oko prze -
su wa się po po szcze gól nych punk tach kra -
jo bra zu, na stę pu je to w pew nym ryt mie,
nie mal że ta necz nym/mu zycz nym. Ten
rytm i ruch prze kła da się na ruch rę ki, two -
rząc za pis li ne ar ny. 

Ta ana li za li ne ar nej struk tu ry przy wo dzi
na myśl li nię me lo dycz ną. Kom po zy tor
Zyg munt Krau ze zgo dził się na udo stęp nie -
nie swo jej mu zy ki: II kon cer tu For te pia no -
we go, cz. 1 Del fy. Po wstał ro dzaj po ka zu
mul ti me dial ne go, gdzie wę dru je my za kre -
ską, świa tłem. Pły ty w za leż no ści od oświe -
tle nia ujaw nia ją, wy do by wa ją, po głę bia ją
po szu ki wa nia struk tu ral ne.

Dzię ki róż ni cy po mię dzy pła ską wy -
po le ro wa na płasz czy zną a struk tu ral ną
kre ską, li nia ta nie mal uno si się w prze -
strze ni.

Mój ry su nek jest rów nież po dró żą.
W sen sie do słow nym i w prze no śni. Jest za -
pi sem po dró ży, bo do ku men tu je mój po -
byt w Val di So le. Jest po dró żą w cza sie, bo
od no si się do hi sto rii ry tów na skal nych, hi -
sto rii po szu ki wań ry sun ko wych na szych
po przed ni ków, dzia ła ją cych nie prze rwa nie
przez 10 ty się cy lat. Po twier dza to nie sa mo -
wi tą si łę i wi tal ność ry sun ku. Jest po dró żą
od miej sca do miej sca już w ob rę bie sa mej
do li ny. Jest li nią po dró żu ją cą w prze strze -
ni, czy też punk tem wpra wio nym w ruch
i za mie nio nym w li nię i umiej sco wio ną
na płasz czyź nie pły ty, ale rów nież po dró -
żą w głąb sa me go ry sun ku po przez po więk -
sza nie frag men tów i ich po now ne kom po -
no wa nie. Je rzy Wy pych 
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Ostat nie mie sią ce by ły szcze gól -
nie owoc ne – roz po czę ły się
Dniem Grec kim (25.03), przez
Dzień Kul tu ry Ko rei (19.04),
Dni Ba skij skie (23-25.04),

Dzień In do ne zyj sko -Ma laj ski (25.04), a za -
koń czy ły Dniem Ja poń skim (26.04). 

25 mar ca, w dniu na ro do we go świę ta grec -
kie go (upa mięt nie nie zry wu na ro do wo -wy -
zwo leń cze go z ro ku 1821), kon ty nu ując tra dy -
cję lat po przed nich, stu den ci fi lo lo gii no wo -
grec kiej oraz pra cow ni cy Za kła du Fi lo lo gii
No wo grec kiej zor ga ni zo wa li Dzień Kul tu ry
Grec kiej. Na go ści ocze ki wa ły da nia i na po je
grec kie oraz cy pryj skie. Mi mo ma ło grec kiej
au ry za ofe ro wa no ka wę fra pe, sa łat ki: me lit za -
no sa la ta, tzat zi ki, cho ria ti ki, do mo wą chał -
wę, ba kla vę i in ne sma ko ły ki, któ re wy szły
spod rąk stu den tów i wy kła dow ców. Pierw szą
czę ścią pro gra mu był qu iz o Gre cji, ma ją cy
for mę Oiko ge ne ia dy, czy li fa mi lia dy. Uczest -
ni cy kon kur su po pi sy wa li się swo ją wie dzą,
a nie kie dy in tu icją, o współ cze snej kul tu rze
Gre cji i Cy pru. W dal szej czę ści wi dzo wie mo -
gli obej rzeć przy go to wa ny i ode gra ny przez
stu den tów fi lo lo gii no wo grec kiej skecz ka ba -
re to wy wzo ro wa ny na grec kiej te le no we li,
w któ rej Gre cy śmie ją się sa mi z sie bie i swo -
jej nie zwy kle dłu giej hi sto rii. Dla osób nie mo -
gą cych wziąć udzia łu w uro czy sto ści przy go -
to wa no wy sta wę fo to gra ficz ną pt. „Gre cja
w mo ich oczach”, któ ra w dniach 22-27 mar ca
by ła eks po no wa na w ho lu Col le gium No vum. 

Dni Ba skij skie roz po czę ły się se rią wy kła -
dów o hi sto rii i kul tu rze Kra ju Ba sków oraz

po zwa la ły za po znać się z wy ni ka mi pro jek tu
o krót kich im pro wi zo wa nych tek stach śpie -
wa nych. Ko lej ne dni przy nio sły moż li wość
na uki tań ców ba skij skich i za sma ko wa nia
w po tra wach te go re gio nu – wszyst ko dzię ki
wspar ciu or ga ni za cji Bal Folk i ba ru Ta pas Pi -
ka Pi ka. Dzień ostat ni po świę co ny był pro jek -
cjom fil mów krót ko me tra żo wych mło dych
ar ty stów ba skij skich, a za koń czył się w klu bie
Me ska li na. W tle pre zen to wa no tak że wy sta -
wę zdjęć „Nie zna ny Kraj” ja ko re zul tat kon -
kur su fo to gra ficz ne go fun da cji Gu El kar tea.

Dzień Kul tu ry Ko rei był w tym ro ku szcze -
gól ny ze wzglę du na po wią za nie z ob cho da mi
dzie się cio le cia po wo ła nia do ży cia fi lo lo gii ko -
re ań skiej w IJ. Wzię li nim udział za pro sze ni go -
ście, a wśród nich mię dzy in ny mi rek tor UAM,
prof. Bro ni sław Mar ci niak, am ba sa dor Re pu -
bli ki Ko rei w Pol sce Pa ek Young Su na wraz
z mał żon ką, se kre tarz am ba sa dy Kim Shi ka,
przed sta wi cie le Cen trum Kul tu ry Ko rei i fir -
my Sam sung. Przy bli żo no ele men ty ko re ań -
skiej kul tu ry: barw ny ta niec z wa chla rza mi, grę
na tra dy cyj nych bęb nach ko re ań skich, tra dy -
cyj ne tań ce w rytm pie śni lu do wych. Nie za -
bra kło tak że ele men tów no wo cze snych: pre -
mie ro we go po ka zu od cin ka dra my pol sko -ko -
re ań skiej pt. Ate lier ma rzeń w re ży se rii Pio tra
Misz ta la, ske czy i żar to bli wych sce nek po rów -
nu ją cych kul tu rę pol ską i ko re ań ską.

25 kwiet nia Sa la Ze ga ro wa po znań skie go
Zam ku zmie ni ła się na kil ka go dzin w jed ną
z tro pi kal nych wysp In do ne zji. Licz ni go ście
mo gli za po znać się z wy sta wą zdjęć z wy pra -
wy ro dzi ny Stel ma sie wi czów na wy spy. Po ofi -

cjal nych wy stą pie niach i po wi ta niach, go ście
mo gli zdo być wie le cie ka wych in for ma cji
na te mat In do ne zji z przy go to wa nej przez stu -
den tów pre zen ta cji, któ ra jed no cze śnie by ła
wpro wa dze niem do głów ne go punk tu pro -
gra mu, kon cer tu War szaw skiej Gru py Ga me -
la no wej. Go dzin ny wy stęp tej je dy nej w Pol -
sce or kie stry me ta lo fo nicz nej, pre zen tu ją cej
tra dy cyj ną mu zy kę ja waj ską, do słow nie za -
hip no ty zo wał przy by łych, a tan cer ki to wa rzy -
szą ce ze spo ło wi, pre zen tu ją ce ta kie eg zo tycz -
ne tań ce jak ja ipon gan i ta ri me rak za chwy ca -
ły stro ja mi i uro dą. Go ście na ko niec mo gli
za kosz to wać in do ne zy sj kich sma ko ły ków,
przy go to wa nych przez stu den tów fi lo lo gii in -
do ne zyj sko -ma laj skiej i re stau ra cję Yetz tu.

Obok Ko rei i In do ne zji le ży Ja po nia, kul tu -
rę któ rej na Dniu Ja poń skim 26 kwiet nia za -
pre zen to wa li stu den ci et no lin gwi sty ki
pod opie ką wy kła dow ców IJ. 

Mi ło śni cy te go kra ju za po znać się mo gli
m.in. z ce re mo nią pa rze nia her ba ty, prze pro -
wa dzo ną przez Sto wa rzy sze nie Dro gi Her ba -
ty Ura sen ke Tankōkai Sun shin kai z War sza -
wy, ka li gra fią, ori ga mi i ele men ta mi kul tu ry
lu do wej – prze są da mi oraz wie rze nia mi.
Uczest ni cy za gra li w grę Tek ken, za śpie wa li
w ka ra oke, wzię li udział w qu izie o Ja po nii,
a tak że wy słu cha li utwo rów mu zycz nych
w wy ko na niu stu den tów. Spo tka nie za koń czył
po czę stu nek: by ło su shi oraz ka re ra isu (czy li
ryż cur ry). 

Emi lia Woj ta sik, 
Ka ro li na Gor tych -Mi cha lak, 

Da ria Zo zu la 

Kul tu ro wy za wrót gło wy

Dni Kultur są w Instytucie
Językoznawstwa niecierpliwie
wyczekiwane. Są okazją dla
studentów, wykładowców
i wszystkich zainteresowanych,
by zapoznać się bliżej
z kulturami wybranych krajów.
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Na mię dzy na ro do wy kon gres
ERACON, skie ro wa ny do ko -
or dy na to rów pro gra mu Era -
smus, zje cha ło do Po zna nia
po nad 350 osób, w tym Ma -

kri des Gre go ry, pre zy dent sto wa rzy sze nia,
dwaj wi ce pre zy den ci: Afon so Car los i Do gan
Ze kiye oraz Chri so sto mou Cha ra lam bos, De -
spo to va -To le va Ly ubi ma, Du da Ghe or ghe,
Som bar dier Ala in, Ky ril lou -Io an ni dou Ro ula,
Ze niou Em ma, Chri stou El pi da. 

Or ga ni za cja kon fe ren cji na tym szcze blu to
szan sa na pro mo cję mia sta i uni wer sy te tu.
W trak cie pię ciu dni uczest ni cy mie li oka zję
wziąć udział w se sjach, warsz ta tach i tar gach
edu ka cyj nych. Był też czas na spa cer po mie -
ście. Z więk szo ścią ko or dy na to rów Era smu sa
zna my się – mó wi An na Ka miń ska - Abram
z DWZ UAM – wie lo krot nie też w tym to wa -
rzy stwie pre zen to wa łam ofer tę edu ka cyj ną
UAM. Jed nak wi zy ta to zu peł nie co in ne go. Jed -
na z ko or dy na to rek wy zna ła mi, że nie są dzi -
ła, że na sze mia sto i uni wer sy tet ma ją ta ki po -
ten cjał. Kli mat miej sca trud no od dać na kil -
ku slaj dach – mó wi.

Te go rocz ny kon gres jesz cze z jed ne go po -
wo du bu dził wie le emo cji. Po wo dem jest ko -
niec w obec nej for mie pro gra mu Era smus
i za po wia da ne od kil ku mie się cy zmia ny w je -
go ko lej nej od sło nie. Jesz cze kil ka mie się cy te -
mu Eu ro pę obie gła wia do mość, że w związ ku
z kry zy sem, ten naj więk szy mię dzy na ro do wy
pro gram współ pra cy mię dzy uczel nia mi za -
wie sza swo ją dzia łal ność. Plot ka ta wpraw dzie
bar dzo szyb ko zo sta ła zde men to wa na, jed nak
wie lu uświa do mi ła ro lę, ja ką peł nił Era smus
w cią gu ostat nich 25 lat. Z tej per spek ty wy
moż na po wie dzieć, że ukształ to wał w spo sób
trwa ły świa to po gląd mi lio nów stu den tów. To
już nie cza sy, kie dy z drże niem ser ca wy ru sza li
oni w po dróż w nie zna ne, jak w fil mie
Cédric’a Kla pisch’a „Smak ży cia”. Współ cze -
sny stu dent z ma łą wa li zecz ką wę dru je po Eu -
ro pie i za li cza ko lej ne miej sca, w któ rych uda -
ło mu się już po sma ko wać wie dzy. Co wię cej,
ape tyt na za gra nicz ne sty pen dia i prak ty ki ro -
śnie. Aspi ra cje wie lu mło dych lu dzi się ga ją
dziś znacz nie da lej niż po zwa lał na to pro -
gram w je go daw nej for mie. 

Ko mi sja sta je za tem przed trud nym za da -
niem do sto so wa nia pro gra mu do aspi ra cji
mło dej ge ne ra cji. Waż ny wpływ na je go osta -

tecz ny kształt ma ją trud no ści eko no micz ne,
z ja ki mi od kil ku lat bo ry ka się Unia Eu ro pej -
ska i ro sną cy od se tek bez ro bot nych ab sol wen -
tów uczel ni wyż szych. Nie ste ty, jak do tąd osta -
tecz ny kształt pro gra mu nie jest jesz cze zna ny.
W wy po wie dziach człon ków Ko mi te tu Or ga -
ni za cyj ne go wię cej jest de kla ra cji niż twar dych
fak tów, na któ re przyj dzie nam po cze kać za -
pew ne do koń ca ro ku. Na ra zie jed nak wie le
kwe stii po zo sta je za gad ką. Spo ro emo cji bu -
dzi np. na zwa no we go pro gra mu. Wszyst ko
wska zu je na to, że bę dzie to Era smus for All.
No wa Kar ta Era smu sa, o któ rą uczel nie zo bo -
wią za ne by ły apli ko wać do Ko mi sji Eu ro pej -
skiej do 16 ma ja, po ka zu je pierw sze ten den cje
tych zmian. W jej ra mach uczel nie de kla ro wa -
ły np. go to wość do uno wo cze śnia nia pro gra -
mów stu diów, roz wi ja nia na rzę dzi po zwa la ją -
cych po rów nać i oce nić efek ty kształ ce nia np.
sys tem punk ta cji ECTS. W przy szło ści prze -
wi dy wa ne są me cha ni zmy in sty tu cjo nal nej sa -
mo oce ny oraz mo ni to ro wa nia re ali za cji teo -
re tycz nych za ło żeń i de kla ra cji. Z więk szą też
sta ran no ścią pod pi sy wa ne bę dą umo wy mię -
dzy uczel nia mi, z po ło że niem na ci sku na ich
stra te gicz ne zna cze nie. 

Pre zen ta cja Va nes sy De bia is -Sa in ton (He -
ad of sec tor – Era smus Eu ro pe an Com mis -
sion, DG EAC) wy gło szo na w dniu otwar cia
Kon gre su za le d wie przy bli ży ła naj waż niej -
sze za ło że nia no we go pro gra mu na la ta 2014-
2020. Przede wszyst kim, zgod nie z za po wie -
dzia mi, ja kie po wta rza ne by ły od 2 lat, Era -
smus for All ma po łą czyć pro gra my funk cjo -
nu ją ce do tąd nie za leż nie, a więc Era smus, Co -
me nius, Era smus Mun dus, pro gra my dwu -
stron ne, Mło dzież w Dzia ła niu i in ne. Za kła -
da ny jest rów nież dal szy wzrost mo bil no ści
we wszyst kich gru pach wie ko wych (rów nież
w in nych niż te tra dy cyj ne). Prze wi du je się też
wzrost za trud nie nia ab sol wen tów w cią gu 3
pierw szych lat po za koń cze niu stu diów. Szan -
sę na zna le zie nie pra cy przez tę naj do tkli wiej
do tknię tą przez bez ro bo cie gru pę upa tru je się
w zwie lo krot nie niu wy sił ków na po lu po wią -
za nia szkol nic twa wyż sze go z ryn kiem pra cy.
Ko mi sja Eu ro pej ska de kla ru je spe cjal ne środ -
ki na ten cel, dzię ki któ rym po wstać ma sieć
współ pra cy w edu ka cji, prak ty kach, w in te -
gra cji tech no lo gii. Bę dą środ ki też na in no wa -
cyj ne roz wią za nia edu ka cyj ne, zo rien to wa -
ne na wy ko rzy sta nie wie dzy i do świad czeń

z biz ne su. Krót ko mó wiąc, uczel nie i biz nes
ma ją wspól nie wy pra co wać ta kie ścież ki ka -
rie ry, któ re w przy szło ści skut ko wa ły by mniej -
szym od set kiem bez ro bot nych. 

Na dal sze zwięk sze nie mo bil no ści na to -
miast wpły nąć ma sys tem po ży czek dla stu -
den tów. Wy rów na nie szans w do stę pie
do edu ka cji i mo bil no ści to je den z prio ry te -
tów Unii. Era smus for All zna czy za tem, że
w swo ją po dróż wy ru szyć bę dą mo gli tak że ci
stu den ci, któ rych dzi siaj nie stać na wy jazd,
tak że z po wo du kry zy su eko no micz ne go. Ale
nie tyl ko eko no micz na ba rie ra ma zo stać zni -
we lo wa na. Lep sze mu wy ko rzy sta niu sty pen -
dium słu żyć ma bar dziej ela stycz ne po dej ście
do cza su je go trwa nia. Do tych czas stu den ci
wy jeż dża li za sad ni czo na je den se mestr,
a prze cież kró cej nie za wsze zna czy go rzej.
Cza sem bar dziej skon den so wa ny pro gram
słu żyć mo że więk sze mu sku pie niu i na sta wie -
niu na pra cę. Przy kła dem jest gru pa na uczy -
cie li aka de mic kich, dla któ rych 5-dnio wy wy -
jazd wią zał się z od wo ła niem za jęć. 

Dłu go wy cze ki wa ną no wo ścią bę dzie
otwar cie Era smu sa na po za eu ro pej ską resz tę
świa ta. W pierw szej ko lej no ści w po dróż
do Afry ki, Azji czy do Ame ry ki Ła ciń skiej
jed nak wy brać ma się ka dra na uko wo -dy dak -
tycz na. Ma ona stwo rzyć bez piecz ną plat for -
mę dla przy szłych wy mian stu denc kich.
W tym kon tek ście nie zwy kle istot ne jest przy -
go to wa nie ję zy ko we, po prze dza ją ce wy jazd,
na któ re Ko mi sja Eu ro pej ska zwra ca co raz
więk szą uwa gę. 

Kon fe ren cja by ła do sko na łą oka zją do uka -
za nia po ten cja łu uni wer sy te tu i Po zna nia, li -
czy my na przy cią gnię cie w przy szło ści jesz cze
więk szej niż do tych czas licz by stu den tów za -
gra nicz nych – mó wi ła dr Iwo na Bor kow ska,
peł no moc nicz ka rek to ra ds. pro gra mu LLP-
Era smus oraz jed na z or ga ni za to rek kon fe ren -
cji – Świa to we stan dar dy, ja kim od po wia da in -
fra struk tu ra bu dyn ku Col le gium Iu ri di cum
No vum, to naj lep sza wi zy tów ka UAM, ale za -
ofe ro wa li śmy znacz nie wię cej, rów nież w aspek -
cie mię dzy ludz kim. „To nie sa mo wi te! Czu ję się
jak w naj lep szych uni wer sy te tach na świe cie,
któ re do tąd od wie dza łem!” – tak pe wien zna -
ko mi ty gość z Ma la gi sko men to wał po moc, któ -
rej w nie ty po wej, awa ryj nej sy tu acji udzie li ło
mu Biu ro Era smu sa w Dzia le Współ pra cy
z Za gra ni cą. mz

Ma jów ka spod zna ku Era smu sa

Na pięć ma jo wych dni UAM stał się eu ro pej skim cen trum
mo bil no ści spod zna ku Era smu sa
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Wy jazd szko le nio wy po łą -
czo ny z kon kur sem
na naj lep szy po mysł biz -
ne so wy zor ga ni zo wa ny
zo stał przez Uczel nia ne

Cen trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii
oraz Pre in ku ba tor Aka de mic ki UAM w ra -
mach pro jek tu „Kre ator In no wa cyj no -
ści – wspar cie in no wa cyj nej przed się bior -
czo ści aka de mic kiej”. W „Ma jów ce” wzię ło
udział 12 osób, wy bra nych spo śród stu den -
tów, dok to ran tów oraz pra cow ni ków na uko -
wych UAM, któ rzy już na eta pie zgła sza nia
chę ci udzia łu w wy jeź dzie po pro sze ni zo sta li
o przed sta wie nie za ry su po my słu na biz nes.
Nad roz wi nię ciem i udo sko na le niem swo -
ich po my słów pra co wa li pie czo ło wi cie pod -
czas dwóch bar dzo in ten syw nych dni w Do -
mu Pra cy Twór czej w Cią że niu.

Pod okiem za pro szo nych do pro jek tu eks -
per tów uczest ni cy mie li moż li wość sta ran -
nie do pra co wać swo je kon cep cje biz ne so we
i przy go to wać się do cze ka ją cej ich pre zen -
ta cji kon kur so wej. Pod czas pierw sze go ze
szko leń, Ka ro li na Sza lew ska z Wy dzia łu Dzia -
łal no ści Go spo dar czej i Rol nic twa Urzę du
Mia sta Po zna nia wpro wa dzi ła uczest ni ków
w taj ni ki pro fe sjo nal ne go pla no wa nia wła snej
dzia łal no ści go spo dar czej oraz za po zna ła ich
z naj waż niej szy mi aspek ta mi kon stru owa nia
biz ne spla nu. Dru gi warsz tat, pro wa dzo ny
przez Agniesz kę Har mak, tre ne ra i kon sul tan -
ta or ga ni za cyj ne go, sta no wił oka zję do prze -
ćwi cze nia umie jęt no ści au to pre zen ta cji i po -
sze rze nia kom pe ten cji w pro wa dze nia pre -
zen ta cji biz ne so wych.

Po prze szko le niu przed uczest ni ka mi „Ma -
jów ki” sta nę ło za da nie prze ko na nia ko mi sji
kon kur so wej, że to wła śnie ich po mysł jest
naj lep szy. Oce nia na by ła za rów no war tość
me ry to rycz na i pro fe sjo na lizm przy go to wa -
ne go biz ne spla nu, jak i zdol no ści pre zen ta cyj -
ne uczest ni ków. Wszak kie dy po cząt ku ją cy

przed się bior ca wy ru sza na spo tka nie z po ten -
cjal nym in we sto rem, czę sto to wła śnie umie -
jęt ność atrak cyj ne go sprze da nia swo je go po -
my słu sta je się klu czo wa dla na wią za nia dal -
szej współ pra cy. Cza su na przy go to wa nie pre -
zen ta cji nie by ło zbyt wie le, uczest ni cy mu sie li
więc zmie rzyć się z nie ła twym za da niem pra -
cy pod pre sją cza su.

W oce nie ko mi sji kon kur so wej (w skład
któ rej, oprócz Ka ro li ny Sza lew skiej oraz
Agniesz ki Har mak we szli rów nież: Mał go rza -
ta Mar czak, ko or dy na tor me ry to rycz ny pro -
jek tu oraz Ja cek Waj da, dy rek tor UCITT) po -
ziom pre zen ta cji kon kur so wych był bar dzo
wy so ki. Uczest ni cy uję li ju ro rów ory gi nal no -
ścią po my słów i za an ga żo wa niem wło żo nym
w ich opra co wa nie. Pierw sze miej sce jed no -
gło śnie przy zna no So ni Kę sy, stu dent ce V ro -
ku fi lo lo gii hisz pań skiej, au tor ce po my słu
na fir mę ślub ną „We sel na sie lan ka”. Tuż za nią
na po dium sta nął Bar tosz An to nie wicz,
współ au tor kon cep cji no wo cze snej fir my tu -
ry stycz nej „AnimaTravel”. Ko mi sja po sta no -
wi ła wy róż nić tak że dwie in ne pra ce, przy zna -
jąc trze cie miej sce ex aequo: dr Sła wo mi rze
Brud (za po mysł: „Epi gram ma. Mi kro tłu ma -
cze nia z ła ci ny”) oraz Zbi gnie wo wi Pio tro wi -
czo wi (po mysł: „Sap phi re Ar mo ury/Sza fi ro -
wa Zbro jow nia”).

Lau re aci dwóch pierw szych miejsc otrzy -
ma li w na gro dę no wo cze sne od twa rza cze
MP4. Ju ro rzy do ce nia jąc szcze gól nie wy so ki
po ten cjał ryn ko wy po my słu AnimaTravel
(au tor stwa Bar to sza An to nie wi cza oraz
Miesz ka Sa ła ma chy) zde cy do wa li się przy znać
na gro dę do dat ko wą – vo ucher Aka de mic kich
In ku ba to rów Przed się bior czo ści, dzię ki któ -
re mu twór cy po my słu bę dą mo gli przez trzy
mie sią ce bez płat nie ko rzy stać z peł ne go pa -
kie tu usług ofe ro wa nych przez AIP po cząt ku -
ją cym przed się bior com.

Da ria Na wrot
Pre in ku ba tor Aka de mic ki UAM

Zwy cię ży ła „We sel na sie lan ka” 

W dniach 9-10 maja br. grupa

przedsiębiorczych studentów

i pracowników naukowych

UAM wyruszyła do Ciążenia

na „Majówkę z biznesem”, 

by w pięknych okolicznościach

przyrody i sprzyjającej

wiosennej aurze rozwijać

drzemiące w nich biznesowe

talenty.
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Wefek cie do szło do wy -
kształ ce nia sze re gu re gu -
la cji, któ re za bez pie cza ją
pra wa oskar żo ne go.
Moż na do nich za li czyć

np. Dy rek ty wę Par la men tu Eu ro pej skie go
i Ra dy 2010/64/UE z dnia 20 paź dzier ni -
ka 2010 r. w spra wie pra wa do tłu ma cze nia
ust ne go i tłu ma cze nia pi sem ne go w po stę po -
wa niu kar nym; Dy rek ty wę Par la men tu Eu ro -
pej skie go i Ra dy 2012/13/UE z dnia 22 ma -
ja 2012 r. w spra wie pra wa do in for ma cji
w po stę po wa niu kar nym, a któ re po mi ja ją po -
zo sta łych uczest ni ków pro ce su kar ne go. Or -
ga ny po stę po wa nia kar ne go nie mo gą jed nak
tra cić z oczu tak że in nych pod mio tów uczest -
ni czą cych w pro ce sie. Przede wszyst kim za -
bez pie cze nia wy ma ga ją in te re sy ofia ry. Nie
tyl ko od gry wa ona istot ną ro lę w trwa ją cym
pro ce sie kar nym ja ko, czę sto je dy ne, źró dło
do wo do we, ale tak że jest oso bą naj bar dziej
na ra żo ną na wszel kie ne ga tyw ne zja wi ska,
któ re mo gą po ja wić się w związ ku z to czą cym
się po stę po wa niem kar nym. A przy glą da jąc
się bli żej prze pi som UE po świę co nym tej pro -
ble ma ty ce, moż na od nieść wra że nie, że
ochro na po krzyw dzo ne go by ła do tych czas
spy cha na na dru gi plan. W 2001 ro ku Unia
Eu ro pej ska przy ję ła De cy zję Ra mo wą w spra -
wie po zy cji ofia ry w po stę po wa niu kar nym
(2001/220/WSiSW). Jej ce lem by ło wpro wa -
dze nie mi ni mal nych stan dar dów, któ re mu -
szą zo stać za cho wa ne wzglę dem osób po -
krzyw dzo nych prze stęp stwem. Jed nak że jak
po ka za ło przy go to wa ne spra woz da nie wy ko -
na nie po sta no wień tej de cy zji nie jest za do -
wa la ją ce. Przy czyn ta kie go sta nu rze czy jest
wie le, ale moż na z pew no ścią stwier dzić, że
sa ma Unia nie przy wią zy wa ła na le ży tej wa gi
do po zy cji po krzyw dzo ne go w pro ce sie kar -
nym. 

Po kil ku la tach sta gna cji w koń cu na stą pił
prze łom. Efek tem prac Ko mi sji Eu ro pej skiej
w paź dzier ni ku 2012 r. by ło przy ję cie dy rek -
ty wy usta na wia ją cej nor my mi ni mal ne w za -
kre sie praw, wspar cia i ochro ny ofiar prze -
stępstw, któ ra we szła w ży cie 15 li sto pa da 2012
r. (Dz. Urz. L. 315 z 14.11.2012 r. s. 57). Pań -
stwa człon kow skie ma ją trzy la ta na jej trans -
po zy cję do po rząd ku kra jo we go. No wa dy rek -
ty wa wzmac nia pra wa ofia ry w za kre sie moż -

li wo ści po zy ski wa nia in for ma cji, wy słu cha -
nia czy ochro ny ofia ry i jej ro dzi ny za rów no
przed jak i w trak cie pro ce su kar ne go. Dy rek -
ty wa kła dzie rów nież du ży na cisk na fa cho we
przy go to wa nie pod mio tów udzie la ją cych po -
mo cy ofia rom prze stępstw, gwa ran tu jąc szko -
le nia ma ją ce im uświa do mić po trze by ofiar
oraz na uczyć ich trak to wa nia ofiar z sza cun -
kiem oraz w spo sób bez stron ny i pro fe sjo nal -
ny. Unia Eu ro pej ska po przez tą dy rek ty wę
chce rów nież zwięk szać świa do mość praw -
ną spo łe czeń stwa w za kre sie po zy cji i praw
ofia ry w po stę po wa niu kar nym.

Do strze ga jąc na kre ślo ną po wy żej, szcze gól -
nie trud ną po zy cję po krzyw dzo ne go w pro -
ce sie kar nym, jak i nie zbęd ność wy ty cze nia
kie run ku ko niecz nych zmian w któ rym zmie -
rzać po wi nien usta wo daw ca, UAM zde cy do -
wał się na re ali za cję pro jek tu współ fi nan so -
wa ne go przez Ko mi sje Eu ro pej ską. W ra mach
pro jek tu za ty tu ło wa ne go „Wzmac nia nie
ochro ny praw ofiar – do stęp do po mo cy
praw nej”, któ ry wy star to wał już w lu tym bie -
żą ce go ro ku, współ pra cę pod ję li re pre zen tan -
ci czte rech państw – Pol ski – li de ra pro jek tu,
Ło twy - Sa bie dri skas Po li ti cas Cen trs
PROVIDUS, Buł ga rii – Cen ter for the Stu dy
of De mo cra cy i Włoch – Con so rzio In te ru ni -
ver si ta rio per la For ma zio ne. Ko or dy na to rem
na uko wym pro jek tu zo stał prof. Pa weł Wi liń -
ski, kie row nik Za kła du Po stę po wa nia Kar ne -
go Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM. 

Do in au gu ra cyj ne go spo tka nia part ne rów
do szło 4 mar ca 2013 r. w Col le gium Iu ri di -
cum No vum w Po zna niu, kie dy to po czy nio -
no wstęp ne usta le nia do ty czą ce za rów no za -
kre su i ska li po dej mo wa nych dzia łań, jak też
me to do lo gii dal szej pra cy. Re ali za cja za ło żeń
pro jek tu do pro wa dzić ma przede wszyst kim
do umoż li wie nia oce ny pro ce su har mo ni za -
cji usta wo daw stwa kra jo we go z wy mo ga mi
unij ny mi w za kre sie po zy cji pro ce so wej ofiar
prze stęp stwa. Ce lem jest ana li za źró deł pro -
ble mów ro dzą cych się w związ ku z ochro ną
po krzyw dzo ne go i zna le zie nia ich naj sku tecz -
niej szych roz wią zań. Ce le te ma ją zo stać osią -
gnię te po przez mię dzy na ro do wą współ pra -
cę i wy mia nę do świad czeń part ne rów, kon -
sul ta cje pro wa dzo ne z pro fe sjo na li sta mi, jak
i spo tka nia z miesz kań ca mi państw za an ga -
żo wa nych w re ali za cję pro jek tu. Za ło że nia tej

ini cja ty wy po zo sta ją w ści słym związ ku z ko -
niecz no ścią im ple men ta cji dy rek ty wy z paź -
dzier ni ka 2012 r. Nie przez przy pa dek, part -
ne ra mi pro jek tu są w znacz nej mie rze przed -
sta wi cie le tzw. no wych państw człon kow skich
Unii. Ba da nia pro wa dzo ne bę dą jed nak nie
tyl ko na te re nie trzech państw, któ re przy stą -
pi ły do Unii po cząw szy od 2004 r. – Pol ski,
Ło twy i Buł ga rii, ale i trzech star szych człon -
ków Unii – Włoch, Hisz pa nii i An glii. 

Pro jekt za kła da rów nież prze pro wa dze nie
sze ro ko za kro jo nej kam pa nii in for ma cyj nej
skie ro wa nej do ogó łu spo łe czeń stwa. Skie ro -
wa na jest ona w szcze gól no ści do tych jej
człon ków, któ rzy ma ją utrud nio ny do stęp za -
rów no do wy mia ru spra wie dli wo ści, jak i wie -
dzy o pra wie. Nie zna jo mość pra wa spra wia, że
oso by któ re pa da ją ofia rą prze stęp stwa, czę sto
nie de cy du ją się szu kać po mo cy w po wo ła -
nych w tym ce lu, wy spe cja li zo wa nych jed nost -
kach. W pro pa go wa niu in for ma cji nie zbęd -
nych dla ofiar prze stępstw, na cisk po ło żo ny zo -
sta nie przede wszyst kim na ob co kra jow ców
oraz miesz kań ców te re nów po za miej skich.
Roz po zna nie przy czyn ta kie go wy bo ru gru py
do ce lo wej wy da je się pro ste. To wła śnie człon -
ko wie tej gru py ma ją naj więk sze pro ble my
w uzy ski wa niu nie zbęd nej po mo cy. 

Kam pa nia in for ma cyj na prze bie gać ma
dwu to ro wo, a za ra zem kom plek so wo.
Osiem na sto mie sięcz ne dzia ła nia, opar te
na współ pra cy mię dzy na ro do wej, spro wa -
dzą się z jed nej stro ny do zgro ma dze nia ma -
te ria łów za wie ra ją cych pod sta wo we in for -
ma cje dla ofia ry prze stęp stwa i do ich dys -
try bu cji. Z dru giej na to miast, do prze pro -
wa dza nia pro fe sjo nal nych szko leń prak ty -
ków, któ rzy zaj mu ją się w co dzien nej pra cy
udzie la niem po mo cy i in for ma cji ofia rom
prze stępstw. Szko le nia ma ją na ce lu wy -
kształ ce nie nie tyl ko umie jęt no ści dzia ła nia
zgod nie z pra wem, ale i z sza cun kiem oraz
zro zu mie niem w sto sun ku do osób po trze -
bu ją cych po mo cy. Na współ pra cy pod ję tej
w ra mach pro jek tu sko rzy stać ma ją więc
z jed nej stro ny prak ty cy, z dru giej zaś, co
waż niej sze, ogół spo łe czeń stwa, w któ rym
wie dza na te mat przy słu gu ją cych praw
i moż li wo ści szu ka nia po mo cy w ob li czu
prze stęp stwa wciąż nie jest wy star cza ją ca. 

Alek san dra Woź niak i Piotr Kar lik.

Ofia ra w pro ce sie kar nym 
Unia Europejska od dłuższego czasu stara się ingerować w standardy postępowania karnego, dążąc
w ten sposób do ukształtowania rzetelnego procesu karnego. Koncentruje swoją uwagę m.in.
na wyrównywaniu pozycji procesowej uczestników postępowania karnego. Jednakże, jako że głównym
celem procesu karnego jest wykrycie i ukaranie osoby odpowiedzialnej za popełnienie przestępstwa, to
pozycja oskarżonego i jego gwarancje procesowe wysunęły się niejako na pierwszy plan. 
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◗ Jak co ro ku (7. V) w rocz ni cę po wsta -
nia Uni wer sy te tu Po znań skie go od był się 
w au li kon cert ze spo łów mu zycz nych
uczel ni.

◗ Ory gi nal ną for mę miał pierw szy ma jo wy
(10. V) kon cert fil har mo ni ków. Naj pierw wy -
stą pi li w ka me ral nym skła dzie i wraz z po -
znań skim du etem for te pia no wym „La Val -
se’89” (mał żeń stwo An na Ha as i Piotr Nie wie -
dział), wy ko na li cykl słyn nych mi nia tur Ca -
mil le’a Sa int -Sa en sa „Kar na wał zwie rząt”. Mu -
zy kę do peł nił – a mo men ta mi omal zdo mi -
no wał – dow cip ny, wier szo wa ny tekst, czy -
ta ny przez Woj cie cha Pszo nia ka. Au to rem te -
go ko men ta rza był Piotr Ka miń ski. Po zna niak
z „Mar cin ka”, od lat miesz ka ją cy w Pa ry żu.
Znaw ca ope ry i kry tyk, tłu macz li te ra tu ry
i po eta, mistrz sło wa. Ko lej ny raz udo wod nił
to rów nież swą zna ko mi tą nar ra cją fil har mo -
nicz ne go wie czo ru, w któ re go dru giej od sło -
nie or kie stra wy stą pi ła dla od mia ny w po tęż -
nym skła dzie. Pod ba tu tą Łu ka sza Bo ro wi cza
i z udzia łem dwoj ga świet nych so li stów:
Agniesz ki Reh lis (mez zo so pran) i Ro ber ta
Gier la cha (bas -ba ry ton), przed sta wio no w es -
tra do wej for mie 1-ak to wą ope rę Be li Bar tó ka
„Za mek księ cia Si no bro de go”. Pol skie tłu ma -
cze nie tek stu (też au tor stwa P. Ka miń skie go)
te go wę gier skie go dzie ła, opar te go na sta rej
fran cu skiej le gen dzie, zna ko mi cie przy bli ży -
ło je go od biór, nie tyl ko mu zycz ny.

◗ Dwie kom po zy cje two rzy ły pro gram tak -
że 428. Kon cer tu Po znań skie go (18.
V): I Kon cert wio lon cze lo wy Es -dur Dy mi tra
Szo sta ko wi cza i „Mis sa in tem po re bel li” Jo -
se pha Hayd na. Dwa cał ko wi cie od mien ne
i o 200 lat od sie bie od le głe świa ty mu zycz -

ne. Jak zwy kle – bar dzo prze my śla nie i in te -
re su ją co – przed sta wił je pu blicz no ści Krzysz -
tof Sza niec ki. Nie tyl ko sło wem; pięk nie też
za śpie wał z triem fil har mo ni ków, po pu lar ną
pieśń „Su li ko”, któ rej mo tyw wy ko rzy stał Szo -
sta ko wicz w swym po ru sza ją cym kon cer cie,
de dy ko wa nym Mści sła wo wi Roz tro po wi czo -
wi. Z wiel kim za an ga żo wa niem i wir tu ozo -
stwem za grał go Ma ciej Je zier ski, kon cert -
mistrz na szej or kie stry. Po prze rwie za brzmia -
ła „Msza na czas woj ny” J. Hayd na. Słyn -
ny XVIII-wiecz ny kla syk wie deń ski upa mięt -
nił nią au striac ko – na po le oń ski kon flikt mi -
li tar ny. Ma ciej Wie loch, któ ry po śmier ci prof.
Stu li gro sza, prze jął przed ro kiem kie row nic -
two Chó ru „Po znań skich Sło wi ków”, wła śnie
tym wiel kim utwo rem – od pod staw przez
sie bie przy go to wa nym, a jed no cze śnie bo daj
ni gdy w Po zna niu nie wy ko ny wa nym – bar -
dzo do brze za de biu to wał na es tra dzie Fil har -
mo nii. Suk ce su do peł ni li – do sko na ły kwar -
tet so li stów: Mar ta Bo ber ska – so pran, Ur szu -
la Kry ger – mez zo so pran, Syl we ster Smul -
czyń ski – te nor i Woj tek Gier lach – bas -ba ry -
ton oraz or kie stra fil har mo nicz na pod ba tu tą
swe go sze fa Mar ka Pi ja row skie go. 

◗ W świa to we ob cho dy ro ku Ry szar da Wa -
gne ra (200. rocz ni ca uro dzin i 130. rocz ni -
ca śmier ci), Fil har mo nia Po znań ska włą czy -
ła się (24. V) w szcze gól ny spo sób. Od two -
rzo no bo wiem po mysł ame ry kań skie go dy -
ry gen ta Lo ri na Ma aze la, któ ry swe go cza su
z po nad 15 go dzin mu zy ki, naj waż niej sze go
dzie ła Wa gne row skie go – te tra lo gii „Pier -
ścień Ni be lun ga”, stwo rzył 70-mi nu to wą
„syn te zę sym fo nicz ną”. I wła śnie tę par ty tu -
rę przy swo ił nam Łu kasz Bo ro wicz. Po ty -
go dniu in ten syw nej pra cy z po więk szo ną

do po nad 100 osób or kie strą, w któ rej za gra -
ły też rzad ko uży wa ne in stru men ty
z…młot ka mi i sie kie rą włącz nie – za brzmia -
ły frag men ty dra ma tów mu zycz nych: „Zło -
ta Re nu”, „Wal ki rii”, „Zyg fry da” i „Zmierz -
chu bo gów”. Bez ja kie go kol wiek do da ne go
tak tu i bez prze rwy, po pły nę ła wa gne row -
ska, mi to lo gicz na opo wieść o „Pier ście niu
bez słów”. Je dy nie z bar dzo rze czo wym i rze -
czy wi ście po trzeb nym na tym wie czo rze sło -
wem wstęp nym dyr. Bo ro wi cza. Był to po -
now ny suk ces nie zwy kle lu bia ne go w Po -
zna niu dy ry gen ta, ale tak że bar dzo uda ny
wy stęp fil har mo ni ków i ich licz nych so li -
stów. Wszyst kich na gro dzo no spo rą owa cją.
Me lo ma nom, uwiel bia ją cym Wa gne ra, po -
mysł Ma aze la – Bo ro wi cza za pew ne wzbo -
ga cił i roz sze rzył wy obraź nię. Słu cha ją cym
po raz pierw szy ta kiej por cji je go mu zy -
ki – być mo że otwo rzył no wą szu fla dę. Licz -
bę zaś dość licz nych jesz cze u nas, obo jęt -
nych na twór czość nie miec kie go ge niu sza,
czy zgo ła je go prze ciw ni ków – nie ste ty ra -
czej nie zmniej szył. (rp) 

P. S. Od pew ne go cza su, co raz czę ściej po -
ja wia ją się słu cha cze kon cer tów – go ście Fil -
har mo nii i Au li Uni wer sy tec kiej – z bu tel ka -
mi wo dy mi ne ral nej w rę ce. I rzecz ja sna za -
spa ka ja ją pra gnie nie, kie dy tyl ko przyj dzie im
ocho ta. „Nie wol no?” – zdzi wi ła się pa ni
na zwró co ną uwa gę. „Prze cież je dy nie te le fo ny
ka żą wy łą czyć…” Gdy w ma ju, dwóch wy bit -
nych ar ty stów – w trak cie wy ko ny wa nych
dzieł – na es tra dzie od krę ca ło pla sti ki i ich za -
war to ścią zwil ża ło gar dła, gra ni ca do brych
oby cza jów w tym do stoj nym wnę trzu, mo im
zda niem, zo sta ła prze kro czo na. (rp)
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Adam Kacz ma rek jest ab sol wen tem UAM. W wie ku 23 lat za -
cho ro wał na chło nia ka lim fo bla stycz ne go z ko mó rek T. Mi mo
te go, że ob ja wy są bar dzo cięż kie, to Adam nie pod da je się, wy -

zna jąc przy tym za sa dę: „Ciesz się z te go, że bu dzisz się każ de go ran -
ka, resz ta to tyl ko do da tek”. Dzię ki wspar ciu ro dzi ny, Adam nie tra ci
na dziei i wia ry w sie bie. 

Po zna li się obaj w gnieź nień skim sto wa rzy sze niu „Ci vi tas Chri stia na”
w okre sie, kie dy Woj tek przy go to wy wał się do na pi sa nia pra cy za li cze -
nio wej na stu diach. By ło ich dwóch, ale po mysł je den – na pi sać o swo -
jej cho ro bie. Bar dzo szyb ko oka za ło się, że ma my ty le do prze ka za nia, że
po wsta ła z te go książ ka. Nie sku pia my się na opi sie cho ro by, ale na idei,
na war to ściach, na wie rze i mo dli twie, któ ra na peł nia nas sen sem – stwier -
dza Woj tek, któ ry do da je, że książ ka ma cha rak ter uni wer sal ny. Ta książ -
ka jest dro go wska zem, któ ry mo że po ka zać, że ży cie wca le nie koń czy się

na dia gno zie – to ma być ta ki po rad nik po zy tyw ne go my śle nia dla lu dzi,
któ rzy zwąt pi li w sie bie w chwi lach sła bo ści – do da je Adam. 

Książ ka „Jest na dzie ja, więc war to żyć!” cie szy się du żą po pu lar -
no ścią w sie ci. Po bra ło ją prze szło 100 osób, a do au to rów spły wa ją już
po zy tyw ne sy gna ły od osób, któ re prze czy ta ły ich re la cję. Mo ty wu je
to ich do dal szej pra cy, któ rej ce lem jest spi sa nie ko lej nych prze żyć.
W pla nach ma my na pi sa nie dru giej czę ści „Jest na dzie ja, więc war to
żyć!”, w któ rej sku pi li by śmy się na sa mej cho ro bie oraz re la cjach in nych
osób – zdra dza Woj tek, któ ry do da je, że wiel kim ma rze niem jest dla
nich zna le zie nie oso by, któ ra mo gła by sfi nan so wać wy da nie tak cen -
nej dla nich pu bli ka cji. Prze ra sta to ich moż li wo ści. Czy znaj dzie się
oso ba lub in sty tu cja, któ ra im w tym po mo że? Kon takt do Ada ma
i Wojt ka jest do stęp ny na stro nie www.jest na dzie ja.org.pl 

Pa weł Brzeź niak 

Ini cja ty wa Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych UAM od ra zu zy ska -
ła du że za in te re so wa nie, a tak że wie lu sprzy mie rzeń ców i współ -
or ga ni za to rów. Gdy osiem lat te mu po wsta ło Wy dzia ło we Cen -

trum Wo lon ta ria tu WSE UAM „Vo lon ta rio” – ono prze ję ło or ga ni -
za cję, jed nak że na dal ko rzy sta jąc z po mo cy stu den tek i stu den tów pe -
da go gi ki. Od sa me go po cząt ku pro jek tem opie ku je się i na je go cze le
stoi Gra ży na Bu try mo wicz. 

Rajd od lat przy go to wy wa ny jest dla dzie ci z wiel ko pol skich pla -
có wek opie kuń czo -wy cho waw czych. Te go rocz ny ju bi le uszo wy rajd,
zgod nie z na dzie ja mi, nie roz cza ro wał uczest ni ków. 18 ma ja spo tka -
li śmy się, aby wspól nie wę dro wać, prze mie rzać wy zna czo ne tra sy,
a tak że pod ha słem „Po zna je my mia sto Sza mo tu ły” brać udział w przy -
go to wa nych za ba wach. 

W raj dzie wzię ło udział 16 dru żyn, skła da ją cych się z dzie ci i ich wy -
cho waw ców. Za da nia na tra sie wpro wa dzi ły dzie ci w na strój do brej
za ba wy. Uczest ni cy zmie rzy li się z ta jem ni ca mi al fa be tu Mor se’a, mu -
sie li stwo rzyć i od two rzyć fi gu ry z wła snych ciał, wy ka zać się kre atyw -
no ścią przy two rze niu le gen dy o Sza mo tu łach, a tak że za uwa żyć, jak
trud no funk cjo no wać z za wią za ny mi ocza mi. Już na me cie do wy -
bo ru by ły za ję cia spor to we: rzut pił ką do ko sza, bieg z prze szko da -
mi, strze la nie do bram ki, wy ścig rzę dów, a tak że cie szą ca się ol brzy -
mią po pu lar no ścią gra w dwa ognie. Dzie ci mo gły rów nież ma lo wać
so bie twa rze czy ry so wać pla kat raj du. Pod ko niec im pre zy od by ło się
ka ra oke dla dzie ci, po łą czo ne z po ka za mi ta necz ny mi ochot ni ków.
Uzna niem, szcze gól nie wśród naj młod szych, cie szy ły się dmu cha ne

zam ki do zjeż dża nia. Im pre zę swy mi wy stę pa mi uatrak cyj ni ła gru pa
ta necz na hip -hop Fe ed back, Ze spół Folk lo ry stycz ny „Sza mo tu ły”,
a tak że Ze spół Folk lo ry stycz ny „Ma łe Sza mo tu ły”. 

Na me cie w Do mu Dziec ka w Sza mo tu łach ko mi sja sę dziow ska oce -
nia ła rów nież wie dzę uczest ni ków o mie ście, ich stro je, pro por czy ki,
a tak że przy śpiew kę lub ha sło. Po pod li cze niu gło sów ju ry zgod nie
przy zna ło pierw sze miej sce Do mo wi Dziec ka w Oto ro wie na cze le z
Mo ni ką Łu kasz czyk. Dru gie miej sce zdo by ły ex aequo Dom Dziec -
ka w Sza mo tu łach i Świe tli ca So cjo te ra peu tycz na w Sza mo tu łach. Każ -
da dru ży na bio rą ca udział w raj dzie otrzy ma ła na gro dy ufun do wa ne
dzię ki po mo cy spon so rów. 

Agniesz ka Bo jar czuk

Ćwierć wie ku do brej za ba wy 
Dwadzieścia pięć lat temu zrodził się pomysł organizacji Rajdu Wiosennego
„Studenci Dzieciom”. Jego kontynuacja trwa aż do dziś, wzbogacana coraz
to nowymi elementami. 

Jest na dzie ja
Wojtek Jałoszyński ma 23 lata i jest studentem Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. 
Jest normalnym chłopakiem, który bardzo lubi spędzać czas ze swoimi kolegami – jak każdy student. 
Kiedy miał 6 lat, stwierdzono u niego PNO – Pierwotny Niedobór Odporności oraz Pospolity Zmienny
Niedobór Odporności. W związku z tym Wojtek jest podatny na częste infekcje. Co trzy tygodnie w szpitalu
podawane są mu immunoglobuliny, co jest związane z częstą nieobecnością na zajęciach. Jakby tego było
mało, w tym roku przeszedł zapalenie mięśnia sercowego. 
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