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Spo tka nie do ty czy ło przede wszyst kim
po glą dów ar tyst ki na te mat nie za leż no -
ści wy ko naw czej, wol no ści w kwe stii in -

sce ni za cji ope ro wych i re guł kształ to wa nia
wła sne go re per tu aru. Za li cza na do gro na stu
ope ro wych le gend mi nio ne go pół wie cza śpie -
wacz ka ja ko nad rzęd ny ele ment dzie ła wy zna -
czy ła tekst dra ma tycz ny. Zda niem ar tyst ki
naj waż niej sze to „ce le bro wać sło wo”, ono po -
win no sta no wić dla wy ko naw cy naj istot niej -
szą wska zów kę in ter pre ta cyj ną i pro wa dzić
ak to ra we wszyst kich czyn no ściach sce nicz -
nych. Do naj bar dziej przej mu ją cych chwil

wie czo ru na le ża ła wy po wiedź Ewy Pod leś
na te mat jej sto sun ku do oj czy zny: Ko cham
Pol skę, au ten tycz nie ko cham tej kraj – mó wi -
ła – Za żad ne skar by i pie nią dze świa ta nie chcę
miesz kać ni gdzie in dziej. Wy ja śnia ła da lej:
mię dzy wy ra zem oj czy zna a ob czy zna jest róż -
ni ca tyl ko w jed nej li te rze – a to jest ca ły świat.

Pod ko niec spo tka nia wy świe tlo ny zo stał
frag ment ope ry „Da ma Pi ko wa” Pio tra Czaj -
kow skie go w re ży se rii Gil ber to De flo (2003),
w któ rej Ewa Pod leś stwo rzy ła nie za po mnia -
ną kre ację Hra bi ny.

Ka ro li na Kar piń ska

Di wa w Col le gium Ma ius
Ewa Podleś, uważana za jeden z najdoskonalszych kontraltów,
na zaproszenie Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym wzięła
udział 4 czerwca w Collegium Maius w spotkaniu poprzedzającym jej
piątkowy recital w Filharmonii Poznańskiej. 
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Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego z wizytą na UAM

Pierre Buhle, ambasador Francji w rektoracie

Gian Maria Flick, były minister sprawiedliwości Włoch

Delegacja z Indii z Benares University rozmawiała z Rektorem 

też o praktykach studenckich w Himalajach
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Ka te go rię A+ otrzy ma ły wy dzia ły: Fi lo lo -
gii Pol skiej i Kla sycz nej oraz Hi sto rycz ny. Swo -
je no to wa nia pod niósł tak że Wy dział An gli -
sty ki, któ ry te raz po chwa lić się mo że ka te go -
rią A. Po pra wio ne wy ni ki pa ra me try za cji da -
ją UAM do brą dru gą po zy cję, za raz po Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim, ale przed War szaw -
skim – tak w skró cie moż na zre fe ro wać wy stą -
pie nie pro rek to ra UAM prof. Jac ka Wit ko sia
na brie fin gu pra so wym zor ga ni zo wa nym
w Col le gium Mi nus 11 czerw ca. Ozna cza to,
że te raz tyl ko je den z wy dzia łów ma ka te go rię
niż szą niż A (jest nim Wy dział Neo fi lo lo -
gii – kat. B). Jest to zna czą cy suk ces zwa żyw -
szy, że w pa ra me try za cji z 2010 ro ku aż 5 wy -
dzia łów mia ło ka te go rię B. 

Je ste śmy jed nym z dwóch naj lep szych wy -
dzia łów w Pol sce obok Wy dzia łu Po lo ni stycz -
ne go na UJ – cie szy ła się prof. Bo gu mi ła Ka -
niew ska, dzie kan WFPiK – Ta ka te go ria zo -

bo wią zu je nas do dal szej cięż kiej pra cy, aby
upra wiać na ukę na naj wyż szym świa to wym
po zio mie. Prof. Ka niew ska zwró ci ła tak że
uwa gę, że ka te go ria A+ dla hi sto ry ków i po -
lo ni stów to suk ces dwóch hu ma ni stycz nych
wy dzia łów, prze czą cy fo ro wa nej nie rzad ko
opi nii, że praw dzi wa na uka to kie run ki ści słe.
Po ka za li śmy, ile je ste śmy war ci – mó wi ła. 

Za do wo lo ny z wy ni ków był rów nież dzie -
kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne go prof. Ka zi mierz
Il ski. My hu ma ni ści – mó wił – je ste śmy scep -
tycz ni co do ta kich form oce nia nia na szej pra -
cy, ja ko na ukow cy wy po wia da my się w spo sób,
któ re nie za wsze mie ści się w sys te mie punk -
to wym. Nie mniej jed nak suk ces hi sto ry ków po -
ka zu je, że po tra fi my spro stać sta wia nym nam
wy ma ga niom. 

Ka te go ria A+ to kwe stia pre sti żu, ale też do -
dat ko we fi nan so wa nie, co wy dzia łom po zwo li
jesz cze le piej pra co wać.  mz

Wyniki  naszych wydziałów przedstawiono podczas

konferencji prasowej

Na A z plu sem 
Trzy uniwersyteckie wydziały awansowały w ocenie działalności
naukowej i badawczej, którą Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przeprowadziło w 2013 r.

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I



Ostat nie go czerw ca mi nie rok, jak za koń -
czy ła pa ni swo ją bli sko 12-let nią mi sję
przy Wa ty ka nie. Nie lu bi pa ni pod su mo wy -
wać, za my kać ży cio wych roz dzia łów, mó -
wić o nich.

Na le żę do osób, któ re bar dzo nie lu bią do -
ko ny wać pod su mo wań, mia łam z tym za wsze
pro blem. Gdy koń czy łam ja ką kol wiek mi sję,
ja ką kol wiek funk cję, wszy scy py ta li mnie
o pod su mo wa nie.

Wpraw dzie przy zwy cza ili śmy się do te go,
że los rzu ca praw ni ków w róż ne miej sca,
po wie rza im roz ma ite ro le – w na uce, kul tu -
rze, spo rcie, go spo dar ce, po li ty ce... to jed -
nak pa ni lo sy ukła da ły się szcze gól -
nie. I chcia ło by się po znać dro gę dziew czy -
ny z Ple sze wa do Wa ty ka nu przez Urząd Ra -
dy Mi ni strów, Sejm, in sty tu cje pu blicz ne.

Po stu diach przez rok by łam sta żyst ką
na po znań skim uni wer sy te cie. Był to 1968 rok.
Sta żu mi nie prze dłu żo no. By łam bez par tyj na,
a kie dy za pro po no wa no mi wstą pie nie
do PZPR, od mó wi łam. Oczy wi ście mia ło to
swój sku tek: to dla te go sta żyst ką nie zo sta łam.
Przez trzy la ta by łam za wo do wo zwią za -
na z in sty tu tem re sor to wym: In sty tu tem Prze -
my słu Drob ne go i Rze mio sła i stam tąd po kil -
ku la tach wró ci łam na UAM. W tak zwa nym
mię dzy cza sie zro bi łam apli ka cję ar bi tra żo wą,
ale ge ne ral nie ja ko rad ca praw ny nie pra co wa -
łam. Wstą pi łam do Stron nic twa De mo kra -
tycz ne go i stam tąd w ro ku 1980 star to wa łam
w wy bo rach do Sej mu. To był czas dla mnie
istot ny i cie ka wy, otwie rał przede mną du że
szan se, bo po ja wi ła się „So li dar ność”, otwar ły
się moż li wo ści współ pra cy, o któ rych przed -
tem na wet się nie my śla ło.

Ze tknę łam się „na praw dzi wo” z prak ty ką
par la men tar ną. To by ła dla mnie praw dzi wa
szko ła. VIII ka den cję Sej mu skoń czy łam
po są dzie par tyj nym SD, bo gło su jąc nie opo -
wie dzia łam się, jak moi par tyj ni ko le dzy za de -
le ga li za cją „So li dar no ści”. Je den z zna jo mych
pro fe so rów war szaw skich wy gło sił wów czas
zna mien ne zda nie: „No to w ten spo sób skoń -
czy ła się two ja ka rie ra po li tycz na”

Tym cza sem… 
Jak wi dać, róż nie by wa. Kie dy na rok 1980

pa trzę te raz z per spek ty wy cza su – ka den cję,
któ ra się wte dy za czy na ła, wi dzę dla sie bie ja -
ko czas umac nia nia. Mu sia łam mieć ów hart,
że by po wie dzieć owo „nie”. A w tam tych wa -
run kach cał kiem in ny był cię żar te go sło wa. To
by ło po wie dze nie NIE wła dzy omni po tent nej,
któ ra nad czło wie kiem pa no wa ła. Tak więc
w mo im ży ciu po ja wi ły się jak do tąd dwie ta -
kie sy tu acje, w któ rych sło wo NIE har to wa -
ło; bo le śnie, ale zde cy do wa nie. 

Jak ła two się do my śleć po tem na stą pił
okres, po wiedz my… trud ny

Tak, to praw da. Ale la ta 1985- 89 by ły
w ogó le okre sem dla Pol ski nie ła twym. Za czę -
li śmy, jak są dzę, na zbyt szyb ko po wzlo cie so -
li dar no ścio wym przy zwy cza jać się do sza rej
sta bi li za cji, gdy wy da je się że nic lep sze go, spo -
tkać nas już nie mo że.

Ale prze cież ten okres ro dził też wiel ką
wia rę w to, że wie le jest moż li we…

Tak, jed nak że gdy spoj rzeć na ca łość spo łe -
czeń stwa, to by ło ono tro chę tak jak po wiel -
kim bie gu, cięż kim eg za mi nie. Ow szem, ra -
dość jest, ale już nie po ry wa do dal szych zry -
wów. En tu zjazm słab nie… Wi zy ta Ja na Paw -

ła II w ro ku 1987 ro ku ten, po wiedz my, za stój
prze rwa ła. To, co Oj ciec Świę ty mó wił
w Gdań sku na Za spie by ło po cząt kiem ko lej -
ne go prze bu dze nia, pró bą prze rwa nia tej ma -
łej, sza rej sta bi li za cji. Dla mnie oso bi ście ten
rok wy da je się być naj trud niej szym; sie dem lat
po utwo rze niu „So li dar no ści”, sześć po sta nie
wo jen nym... Wi docz na zmia na za czę ła się do -
pie ro w 1988 ro ku, a pierw szą jej ozna ką by ło
utwo rze nie Ko mi te tu przy Le chu Wa łę sie. 

To był ten cze ka ny im puls? 
Tu taj w Po zna niu gru pa lu dzi zgro ma dzi ła

się wo kół idei nie sie nia po mo cy ofia rom trzę -
sie nia zie mi w Ar me nii. Spo ty ka li śmy się re -
gu lar nie, szu ka li śmy naj lep szych form po ma -
ga nia, roz ma wia li śmy… Wy da je się, że wte -
dy za czę ły po wsta wać zrę by wspól no ty, któ ra
z cza sem prze kształ ci ła się w Re gio nal ny Ko -
mi tet Oby wa tel ski. Za czę ło coś wy ra stać.

Po tem rok 1989, lu ty. Ob ra dy Okrą głe go
Sto łu… 

Tak. Po wiem, że z wiel kim za cie ka wie niem
i go rą cy mi emo cja mi pa trzy łam na je go ob ra -
dy, na to w ja ki spo sób, z ja kim skut kiem po -
dej mo wa no nie zwy kle trud ne i po waż ne za -
da nia. To dla mnie by ło coś fa scy nu ją ce go, nie -
zwy kłe go. Uwa żam, że wy bra li śmy z po żyt -

N A S Z  U N I W E R S Y T E T  WYBITN I  ABSOLWENCI
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Była premier i była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka z okazji Święta Wolności,
w 25. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r., została odznaczona przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego Orderem Orła Białego. Jest to wyraz uznania jej znamienitych zasług dla Polski,
a w szczególności dla transformacji ustrojowej kraju i kształtowania demokratycznych zasad państwa
prawa; za zasługi w działalności państwowej i publicznej oraz za wybitne osiągnięcia w służbie
dyplomatycznej.

Świat wciąż mnie przy zy wa
Z prof. Han ną Su choc ką roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 
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Prof. Hanna Suchocka przyjmuje

gratulacje z rąk prezydenta RP
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kiem; naj lep szą, naj roz sąd niej szą dro gę bu do -
wa nia no wej rze czy wi sto ści. Prze cież wów czas
za ła twia li śmy tak wie le naj istot niej szych dla
pań stwa spraw i pro ble mów: kon sty tu cja, go -
dło, sys tem go spo dar czy. Aż wie rzyć się nie
chce, że w ta kim stop niu po tra fi li śmy znaj do -
wać i wy bie rać roz wią za nia kom pro mi so we.
To na praw dę był do bry po czą tek i do bry kie -
ru nek. Po tem już by ło znacz nie trud niej.

Funk cję am ba sa do ra RP przy Sto li cy Apo -
stol skiej spra wo wa ła pa ni w la tach 2001-
2013. To czas two rze nia jej wła ści we go no -
wo cze sne go kształ tu, ale i okres wiel kie go,
ro sną ce go kul tu Ja na Paw ła II. Jak pa ni oce -
nia głę bię i rze czy wi ste za an ga żo wa nie
w prze ży wa nie na uki pa pie skiej? 

Mam wra że nie, że pa pie skie na ucza nie
przyj mo wa li śmy ge ne ral nie bar dzo ze wnętrz -
nie, emo cjo nal nie, ale na skór ko wo; naj czę ściej
w kon tek ście po mni ków, ob ra zów pa mią tek,
wy bra nych frag men tów je go ka zań. A prze cież
zo sta wił on nie zwy kle bo ga te dzie dzic two – ty -
le li stów, wska zó wek… My te go wszyst kie go
jesz cze nie prze ży li śmy, nie prze my śle li śmy.
Dla te go na dal ak tu al ne jest py ta nie, co bie rze -
my z na uki Ja na Paw ła II; na uki nie ła twej – pa -
pież wy ma gał od nas wy rze czeń, zma ga nia się
z so bą, a my cza sa mi czu je my się zmę cze ni
i od pusz cza my, tłu ma cząc so bie, że on był
świę ty i mógł to wszyst ko udźwi gnąć. Ale my,
sła bi – nie za wsze po tra fi my. To, co mó wił, by -
ło moc ne, ale bar dzo przej rzy ste. Wie rzę, że
jesz cze przyj dzie po ra na to głę bo kie od czy ty -
wa nie słów świę te go, któ ry żył z na mi, w na -
szych cza sach i mi mo wszyst ko był jed nym
z nas; mo że my i po win ni śmy po dej mo wać
pró by wciąż no we go, współ cze sne go od czy ty -
wa nia je go słów. 

By ła pa ni przez wie le lat, jak to po wia da -
ją, „metr od świę to ści”. Jak pa ni prze ży wa -
ła to co dzia ło się w Rzy mie, gdy pa pież od -
cho dził; jak te raz, gdy zo stał świę tym. To
by ły dla pa ni chwi le szcze gól ne, pa ni tam
by ła ca ły czas.

Na le żę do osób, któ re nie po tra fią prze ży -
wać gro mad nie. Roz pra szam się wów czas, nie
umiem się na le ży cie, tak jak bym chcia ła, skon -
cen tro wać. Znacz nie bar dziej od po wia da mi

więc mo dli twa sku pio na, ci cha, za mknię ta.
Du ży plac, du ży tłum – nie na ta kim tle ją wi -
dzę. Z tych ma so wych spo tkań naj bar dziej
przej mu ją cy dla mnie był po grzeb. Jan Pa -
weł II wy raź nie do nas prze mó wił, coś nam
prze ka zy wał przez księ gę ży cia, prze rzu ca nie
kart w po szu ki wa niu naj waż niej sze go, co
wciąż na no wo trze ba od czy ty wać. 

Wró ci ła pa ni do do mu, ale chy ba tak
do koń ca z Rzy mu pa ni nie wy je cha ła. Za -
bra ła pa ni prze ży cia i re flek sje za trzy ma ne
w książ kach, wspo mnie nia. 

Wró ci łam i trud no mi po jąć, że już rok tu
je stem. Nie umia łam so bie wy obra zić, jak to
bę dzie po mo im po wro cie. Ow szem, chcia łam
po wró cić do Po zna nia, na uni wer sy tet. By łam
jed nak świa do ma, że 20 lat, któ re spę dzi łam
z da la od te go ośrod ka wie le mo gło zmie nić.
Po wró ci łam jed nak. Za miesz ka łam. Szu ka łam
mo de lu na no we ży cie, a przy znać mu szę, że
naj więk szym mo im stra chem po po wro cie by -
ło, by nie osiąść na brze gu, po za wart kim nur -
tem, nie za siąść przed te le wi zo rem i spo koj nie
za ży wać „zło tej je sie ni.” To by ło by dla mnie
strasz ne. Ale tę sk no ta za Rzy mem trwa. I to
mnie wciąż eks cy tu je. 

Wy ka zu je pa ni ak tyw ność wiel ką. Spo tka -
nia, wy kła dy, udział w kon fe ren cjach, zjaz -
dach…. Wszę dzie pa ni jest. Sam Rzym zresz -
tą pa nią do pra cy też przy zwał.

Za sta łam po wo ła na przez pa pie ża Fran cisz -
ka w skład Ko mi sji do spraw Ochro ny Nie -
let nich, któ rej za da niem jest wal ka z pe do fi -
lią w Ko ście le. Ja ko am ba sa dor RP w lu -
tym 2012 ro ku uczest ni czy łam w zor ga ni zo -
wa nym na Pa pie skim Uni wer sy te cie Gre go -
riań skim w Rzy mie sym po zjum na te mat pe -

do fi lii w Ko ście le. W pierw szych ta kich w hi -
sto rii ob ra dach, zwo ła nych przy wspar ciu Wa -
ty ka nu i pa pie ża Be ne dyk ta XVI, wzię li udział
bi sku pi z ca łe go świa ta i prze ło że ni za ko nów.
Opra co wy wa nie sys te mu i za sad dzia ła nia
trwa. Ko mi sja na ra zie sku pia 7 osób.

To nie je dy na, jak wiem, ko mi sja, któ rej
pa ni po świę ca czas i uwa gę.

Tak, z ra mie nia Pol ski wcho dzę w skład
tak zwa nej Ko mi sji We nec kiej. Jest to or gan
do rad czy Ra dy Eu ro py, zło żo ny z nie za leż -
nych eks per tów w dzie dzi nie pra wa kon sty -
tu cyj ne go i mię dzy na ro do we go, sę dziów
i człon ków par la men tów na ro do wych. Jej ce -
lem jest za pew nia nie de mo kra tycz ne go
i spraw ne go funk cjo no wa nia in sty tu cji de -
mo kra tycz nych oraz ochro na praw czło wie -
ka. Dzia łal ność Ko mi sji We nec kiej kon cen -
tru je się przede wszyst kim na udzie la niu po -
mo cy tech nicz nej in dy wi du al nym pań -
stwom. Ana li zu jąc prze pi sy pra wa kra jo we -
go, Ko mi sja We nec ka iden ty fi ku je po ten cjal -
ne nie zgod no ści ze stan dar da mi eu ro pej ski -
mi lub lu ki w pra wie. Ko mi sja oce nia tek sty
kon sty tu cyj ne i in ne ure gu lo wa nia o cha rak -
te rze sys te mo wym, np. pra wo wy bor cze, pra -
wo do ty czą ce mniej szo ści lub nie za leż no ści
są dow nic twa. Opi nie Ko mi sji nie są wią żą -
ce. Ko mi sja or ga ni zu je też se mi na ria i kon fe -
ren cje oraz współ pra cu je z kra jo wy mi są da -
mi kon sty tu cyj ny mi i rzecz ni ka mi praw oby -
wa tel skich. Pra ca ta wy ma ga czę stych wy jaz -
dów, spo tkań.

A po za tym? Znów mam „swój” uni wer -
sy tet, stu den tów, za ję cia, zna la złam tu sta łe
miej sce, ale też i szan sę, że by nie za my kać
przed so bą świa ta i je go spraw. 

”Nie umiałam sobie wyobrazić, jak to będzie po moim

powrocie. Owszem, chciałam powrócić do Poznania,

na uniwersytet. Byłam jednak świadoma, że 20 lat, które

spędziłam z dala od tego ośrodka wiele mogło zmienić.

Powróciłam jednak. Zamieszkałam

Pu bli ka cja ta jest od po wie dzią śro do wi ska na uko we go na apel pre -
zy den ta o uczcze nie Świę ta Wol no ści i włą cze nia się do ob cho dów wy -
bo rów par la men tar nych w dniu 4 czerw ca 1989 ro ku. Wiel kim za szczy -
tem dla cza so pi sma, dla Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM i dla
ca łej wspól no ty aka de mic kiej jest ob ję cie te go ze szy tu ho no ro wym pa -
tro na tem pre zy den ta i udzie le nie mu pre zy denc kie go lo go o tre ści: 25
lat wol no ści (z fla gą Pol ski). Ze szyt za wie ra sło wo wstęp ne pre zy den -
ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go, a au to ra mi ar ty ku łów są m.in. Lech
Wa łę sa, Le szek Bal ce ro wicz i Han na Su choc ka. T. R.

Zeszyt specjalny dla prezydenta 
W dniu 2 czerwca br. Prezydent RP Bronisław
Komorowski w czasie uroczystej gali z okazji
finału XII edycji Nagrody Gospodarczej
w Poznaniu otrzymał z rąk rektora UAM 
prof. Bronisława Marciniaka, prof. Teresy
Rabskiej i prof. Marka Ziółkowskiego specjalny
zeszyt „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego
i Socjologicznego” zatytułowany 
„Polska – 25 lat po odzyskaniu wolności”.
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Na uro czy stość przy by li rek tor UAM
prof. Bro ni sław Mar ci niak, by li rek -
to rzy prof. Ste fan Jur ga i prof. Sta ni -

sław Lo renc, wła dze dzie kań skie, a tak że prof.
An drzej Ko strzew ski i prof. Jan Przy by łek,
z któ ry mi ju bi lat współ pra co wał, bę dąc pro -
dzie ka nem w la tach 1996-2002. 

Syl wet kę ju bi la ta przed sta wi ła prof. An na
Ko ło dziej czak, kie row nik Za kła du Go spo dar -
ki Żyw no ścio wej i Wsi. Pod kre śli ła je go za słu -
gi dla do rob ku pol skiej geo gra fii rol nic twa,
a szcze gól nie dla po znań skiej szko ły geo gra -
fów rol nic twa, któ rej był twór cą. Ju bi lat był au -
to rem kil ku ksią żek, wie lu ar ty ku łów, opra co -
wań i map w atla sach re gio nal nych, wy pro mo -
wał 8 dok to rów, po nad 460 ma gi strów geo gra -
fii, tu ry sty ki, go spo dar ki prze strzen nej oraz 83
in ży nie rów o spe cjal no ści „Pro jek to wa nie
urba ni stycz ne i pla no wa nie prze strzen ne”, był
lau re atem wie lu wy róż nień i na gród.

Prof. Głę boc ki zo stał uho no ro wa ny spe cjal -
nie wy bi tą na cza sy kry zy su mo ne tą „Je den
Be ni cjusz”. Pra cow ni cy Za kła du Go spo dar ki
Żyw no ścio wej i Wsi wrę czy li mu tak że wy da -
nie spe cjal ne to mu „Roz wój re gio nal ny i po -
li ty ka re gio nal na”, za wie ra ją ce go ar ty ku ły geo -
gra fów rol nic twa i wsi z ośrod ków na uko wych
ca łej Pol ski. Ju bi lat ja ko zna ny sma kosz zo stał
rów nież ob da ro wa ny ko szem z pro duk ta mi
eko lo gicz ny mi, re gio nal ny mi i wy pro du ko -
wa ny mi przez swo ich współ pra cow ni ków
oraz sym pa ty ków.

Przy szedł czas na wspo mnie nia i ży cze nia
od za pro szo nych go ści. Głos za bra li pro fe so -
ro wie Ste fan Jur ga, An drzej Ko strzew ski i Jan
Przy by łek. Na stęp nie ju bi lat wrę czył rek to ro -
wi, dzie ka no wi i dy rek to ro wi naj now szą swo -
ja pu bli ka cję „Zróż ni co wa nie prze strzen ne
rol nic twa”, za wie ra ją cą ana li zę zmian w rol -
nic twie pol skim w uję ciu prze strzen nym do -

ko na ną przede wszyst kim na pod sta wie wy -
ni ków po wszech nych spi sów rol nych 2002
i 2010, któ ra jest wy ni kiem ba dań kie ro wa ne -
go przez prof. Głę boc kie go ze spo łu pra cow -
ni ków na uko wych UAM i Uni wer sy te tu Mi -
ko ła ja Ko per ni ka. 

Na za koń cze nie ofi cjal nej czę ści ju bi le uszo -
we go spo tka nia wy słu cha no kon cer tu w wy -
ko na niu stu den tek Wy dzia łu Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych: Ka mi li Ćwik gra ją -
cej na wio lon cze li i Pau li ny Ćwik gra ją cej
na skrzyp cach.

We dług tra dy cji spo tkań pra cow ni ków Za -
kła du Go spo dar ki Żyw no ścio wej i Wsi dal sze
roz mo wy i wspo mnie nia to czy ły się przy wiej -
skim sto le, któ ry ugi nał się od tra dy cyj nych,
re gio nal nych, eko lo gicz nych pro duk tów i po -
traw. Pod ko niec spo tka nia od był się kon kurs
wie dzy o pro fe so rze.

An na Ko ło dziej czak

80. uro dzi ny 
prof. Be ni cju sza Głę boc kie go

9 maja 2014 r. 
w Instytucie Geografii
Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej
WNGiG obchodził swoje
80-te urodziny geograf, 
wybitny specjalista
z zakresu geografii
rolnictwa i gospodarki
żywnościowej prof.
Benicjusz Głębocki.
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Na Uni wer sy te cie Ohio w Athens kie -
ru je Wy dzia łem Che mii i Bio che mii.
W swo im do rob ku na uko wym ma

po nad 300 prac, pu bli ko wa nych w naj bar dziej
re no mo wa nych cza so pi smach na świe cie,
a przy 10 tys. cy to wań je go in deks Hir scha
wy no si im po nu ją co 50. 

Na sa li obec ni by li za pro sze ni go ście, w tym
m.in. by li rek to rzy UAM, rek tor Po li tech ni ki
Po znań skiej - prof. To masz Ło dy gow ski,
Adam Le wan dow ski, bur mistrz Śre mu, ro -
dzin ne go mia sta prof. Ma liń skie go oraz licz -
ne gro no zna jo mych i przy ja ciół, wśród któ -
rych by li też ta cy, któ rzy pa mię ta li wspól ne
z pro fe so rem me cze pił kar skie. 

Rów no o godz. 12.00 na sa lę wkro czył głów -
ny bo ha ter uro czy sto ści w to wa rzy stwie rek -
to ra UAM prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka oraz
władz uczel nia nych. W oso bie na sze go no we -
go dok to ra ho no ris cau sa, a więc i – jak kol wiek
w wy mia rze sym bo licz nym – no we go człon ka
na szej wspól no ty aka de mic kiej, pra gnie my od -
dać hołd jed ne mu z naj wy bit niej szych współ -
cze snych uczo nych, a przy tym wszech stron ne -
mu hu ma ni ście, któ ry zy skał mia no am ba sa -
do ra na uki pol skiej – mó wił rek tor UAM, od -
no sząc się do po za nau ko wych za in te re so wań
pro fe so ra sztu ką, a w szcze gól no ści ma lar -
stwem mi strzów ho len der skich XVI i XVII
wie ku, a tak że je go dzia łal no ścią wśród Po lo -
nii ame ry kań skiej. Prof. Ma li now ski przy czy -

nił się do po wsta nia dwóch mu ze ów: Ar mii
Kra jo wej oraz Ja na Paw ła II.

Lau da cję wy gło sił prof. Hen ryk Ko ro niak,
pod kre śla jąc do nio słą ro lę, ja ką w ba da niach
na no me dycz nych ode gra ły pierw sze elek tro -
dy -na no sen so ry. Dzię ki nim moż li we zo sta ło
wy ko na nie po mia ru stę że nia tlen ku azo tu
w po je dyn czej ko mór ce. Od kry cie zmian
w mo le ku lar nej rów no wa dze po mię dzy czą -
stecz ką ży cia (tlen kiem azo tu) a czą stecz ką
śmier ci (anio nem nad tle no aoty no wym) po -
zwo li ło w kon se kwen cji wy tłu ma czyć me cha -
nizm wie lu groź nych cho rób cy wi li za cyj nych,
tj. nad ci śnie nia, uda ru mó zgu, za wa łu ser ca,
epi lep sji, cho ro by Par kin so na i Al zhe ime ra.
Osią gnię cia ba daw cze świad czą o wy jąt ko wo
wy so kiej po zy cji pro fe so ra w na uce świa to -
wej – mó wił prof. Ko ro niak – Po twier dza ją też
wi zjo ner skie prze wi dy wa nia Jon sa Ja co ba Be -
rze liu sa, szwedz kie go che mi ka ży ją ce go
na prze ło mie XVIII i XIX wie ku, któ ry twier -
dził: „Ze wszyst kich na uk to che mia naj bar -
dziej przy czy ni się do zro zu mie nia bio lo gii
i me dy cy ny.” 

Prof. Ma liń ski wy gło sił wy kład, w któ rym
żar to bli wie stwier dził, nie do szło by
do wszyst kich tych od kryć – gdy by nie fakt,
że jest mi ło śni kiem sztu ki. Pierw sze na no sen -
so ry po zwo li ły bo wiem po twier dzić au tor -
stwo jed ne go z „Au to por tre tów” Rem brand -
ta, któ ry pod pi sy wał dzie ła swo ich uczniów.

Oka za ło się, że te sa me na no sen so ry zna la zły
rów nież za sto so wa nie w cie le czło wie ka. Ży -
cie jest zbu do wa ne so lid nie i pięk nie, jest jed -
nak w usta wicz nej rów no wa dze chwiej nej, tak
jak od wró co na pi ra mi da. Więk szość cho rób
na szej cy wi li za cji za czy na się na po zio mie ma -
łych czą ste czek che micz nych o wy mia rach sub -
na no me tra i na no me tra – mó wił prof. Ma liń -
ski. Za sto so wa nie na no sen so rów w ży wym
or ga ni zmie da ło szan se na szcze gó ło we ana -
li zy bio che micz ne. Sza cu je się, że w USA 30-
60 % wy ni ków ba dań me dycz nych jest błęd -
nych lub tyl ko czę ścio wo praw dzi wych. Tym -
cza sem pierw sze nie po ko ją ce zmia ny cho ro -
bo we ma ni fe stu ją się na po zio mie po je dyn -
czych ko mó rek. Pi ra mi da ży cia zbu do wa -
na jest z kil ku na stu bi lio nów ko mó rek, w któ -
rych w każ dej se kun dzie za cho dzą set ki che -
micz nych re ak cji i pro ce sów. Więk szość z nich
bu du je i pod trzy mu je ży cie. Wie le in nych jed -
nak pró bu je bez wied nie znisz czyć ży cie, te re -
ak cje są wio dą ce w pro ce sie sta rze nia się or -
ga ni zmu i kie dy zdo mi nu ją w koń cu pro ce sy
bio lo gicz ne, pro wa dzą do śmier ci. Utrzy ma nie
wła ści wej pro por cji mię dzy re ak cja mi ży cia
i śmier ci jest kwe stią sta bil no ści od wró co nej pi -
ra mi dy i sta bil no ści ży cia.

Wspo mi na jąc swo ją dro gę na uko wą, prof.
Ma liń ski pod su mo wał ją żar tem: Je śli jest się ze
Śre mu, a w do dat ku chce się do „du że go świa -
ta”, to nie mo że być ła twe – po wie dział. mz

Ba dacz chwiej nej pi ra mi dy
Prof. Tadeusz Maliński otrzymał 3 czerwca doktorat honoris causa UAM, który dedykował
Poznaniowi, bo jak mówi, w miejscu, z którego przyjechał, uważany jest za profesora
z Polski – w USA tylko na chwilę. 

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I



N A S Z  U N I  W E R  S Y  T E T AU DYT  I MY

8 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  c z e r w i e c  2 0 1 4

Ko niecz ność two rze nia no wo cze snej, do -
brze zor ga ni zo wa nej, spraw nie wspie ra ją -
cej ba da nia i dy dak ty kę ad mi ni stra cji
na uni wer sy te cie pod no szo na by ła od daw -
na. Mó wi ło się o tym mię dzy in ny mi w stra -
te gii, w no we li za cji stra te gii; po dej mo wa no
ko lej ne kro ki, któ re by w tym kie run ku
otwie ra ły dro gę. Ja kie to by ły kro ki?: 

Rek tor wraz z pro rek to ra mi, jesz cze w po -
przed niej ka den cji, od był dzie siąt ki spo tkań,
brał udział w po sie dze niach wszyst kich rad
wy dzia łów na szej uczel ni, ze brał set ki uwag
na te mat funk cjo no wa nia uni wer sy te tu. Przy -
znaj my, że czę sto by ły to uwa gi bar dzo kry -
tycz ne, do ty czą ce za rów no stro ny or ga ni za -
cyj nej jak i fi nan so wej. Sam, jesz cze ja ko dzie -

kan, by łem ad re sa tem wie lu z nich. Wte dy
mo głem mó wić, że coś nie dzia ła „bo tam
w cen tra li, to…”. Sły sze li śmy czę sto: „nie mo -
gę do cze kać się de cy zji” oraz „cen tra la bie -
rze ode mnie ha racz, a ja nic nie do sta ję w za -
mian”. Dla władz uczel ni by ło ja sne, że po win -
ni śmy nie zwy kle po waż nie po trak to wać
wszyst kie te gło sy. Po win ni śmy sa mi się im
przyj rzeć, ale rów nież uzy skać opi nię ko goś
z ze wnątrz, ko goś kto spoj rzy na nas z bo ku
chłod nym okiem. Wzo rów szu ka li śmy na in -
nych uczel niach. Wraz z rek to rem An drze jem
Le sic kim i kwe stor Agniesz ką Pa lacz od wie -
dzi li śmy Po li tech ni kę Wro cław ską, któ ra głę -
bo ko zre for mo wa ła w ostat nich la tach struk -
tu rę or ga ni za cyj ną ad mi ni stra cji. Za po zna -

li śmy się z re for mą ad mi ni stra cji prze pro wa -
dzo ną przez Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po -
zna niu. Idąc za ty mi wzo ra mi po sta no wi li śmy
po szu kać do rad ców ze wnętrz nych. Roz pi sa -
li śmy prze targ, któ ry wy ło nił ja ko au dy to ra
fir mę F5 Kon sul ting, spe cja li zu ją cą się w ana -
li zie pro ce sów za rząd czych. Ce lem au dy tu by -
ło za rów no za na li zo wa nie te go, jak jest, ale
rów nież przed sta wie nie pro po zy cji do ce lo wej,
za wie ra ją cej in for ma cję, jak być po win no. Fir -
ma pra co wa ła po nad rok. Wła śnie otrzy ma -
li śmy jej ra port. Dzie ło au tor skie fir my.
Uwzględ ni ła ona na sze ce le stra te gicz ne, ale
rów nież spo sób wi dze nia uczel ni ja ko wspól -
no ty uczo nych, stu den tów, pra cow ni ków; nas
wszyst kich so li dar nie re ali zu ją cych wspól ne

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI

Mieć wię cej za mniej

Z prof. Mar kiem Na wroc kim, 
roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 

Po ponad rocznych pracach firma konsultingowa ukończyła prace

i przekazała uniwersytetowi swój autorski raport. Nie wszystkie spośród

przedłożonych propozycji znajdują w UAM pełną akceptację. Powołany

więc został zespół, którego zadaniem będzie przeprowadzenie

ostatecznych konsultacji i zaproponowanie rozwiązań docelowych.

Koordynatorem zespołu jest prof. Marek Nawrocki
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ce le, w któ rej wpływ na wszel kie klu czo we de -
cy zje ma ją wy dzia ły, a więc jed nost ki or ga -
ni za cyj ne w naj więk szym stop niu bez po śred -
nio re ali zu ją ce na szą mi sję. W pro po zy cji do -
ce lo wej zo sta ły od rzu co ne, teo re tycz nie moż -
li we i do pusz czal ne w na uce o za rzą dza niu,
roz wią za nia skraj ne: peł na cen tra li za cja oraz
peł na de cen tra li za cja. Fir ma F5 za pro po no -
wa ła mo del ra cjo nal ny i w wie lu za sad ni czych
punk tach zgod ny z in ten cja mi władz uczel ni.
Oczy wi ście „dia beł tkwi w szcze gó łach” i nie
wszyst kie pro po zy cje znaj du ją peł ną na szą ak -
cep ta cję. Rek tor po wo łał ze spół, któ re go za -
da niem bę dzie prze pro wa dze nie osta tecz nych
kon sul ta cji i za pro po no wa nie roz wią zań do -
ce lo wych. Mam za szczyt ko or dy no wać pra ce
te go ze spo łu. Jed no cze śnie już od po nad pół -
to ra ro ku pro wa dzo ne są na uczel ni
przy wspar ciu spe cja li stów ze wnętrz nych,
pra cow ni ków na uko wych uczel ni eko no -
micz nych, pra ce nad ja snym po ka za niem, co
ile kosz tu je; kto, skąd i ile po zy sku je pie nię -
dzy; jak i ile spo śród wspól nie wy pra co wa -
nych środ ków prze zna czyć na róż ne ce le. Po -
wstał za tem mo del fi nan so wy, któ ry przed sta -
wi li śmy dzie ka nom. Na pod sta wie da nych
z lat 2012 i 2013 po ka za na zo sta ła sy tu acja
fi nan so wa po szcze gól nych jed no stek i per -
spek ty wy oraz kie run ki zmian. Dzie ka ni uzy -
ska li rów nież in for ma tycz ne na rzę dzia ra por -
tu ją ce, mo gą te raz szyb ciej uzy ski wać in for -
ma cje o sta nie fi nan sów wy dzia łów. Dzie ka -
nom prze ka za na zo sta ła po raz pierw szy peł -
na in for ma cja o fi nan sach nie tyl ko kie ro wa -
nych przez nich wy dzia łów, ale i in nych jed -
no stek or ga ni za cyj nych. Trwa ją pra ce
nad stwo rze niem no wej wer sji re gu la mi nu fi -
nan so we go. Ma my na uczel ni no we go za stęp -
cę kanc le rza do spraw fi nan so wych oraz za -
stęp cę kwe sto ra od po wie dzial ne go za spra wy
roz li czeń i de cen tra li za cji fi nan so wej. Kanc -
lerz przy szedł do nas z ban ku, a pa ni kwe stor
z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, a więc z uczel -
ni od daw na zde cen tra li zo wa nej. Je stem prze -
ko na ny, że wszyst kie te dzia ła nia do pro wa dzą
stop nio wo do po lep sze nia funk cjo no wa nia
ca łe go uni wer sy te tu, nie tyl ko ad mi ni stra cji.

Nie mal po wszech nym sło wem na UAM
w ostat nich mie sią cach by ło sło wo au dyt.
Co tu ono zna czy ło, cze go do kład nie uni -
wer sy tet od au dy to rów ocze ki wał i co uzy -
skał? 

Fir mie au dy tor skiej zle ci li śmy opra co wa -
nie mo de lu po wią zań po mię dzy ce la mi sta tu -
to wy mi uczel ni, a re ali zo wa ny mi przez nią
funk cja mi w ra mach okre ślo nej struk tu ry or -
ga ni za cyj nej i przy wy ko rzy sta niu po dej ścia
pro ce so we go. Cóż to prak tycz nie ozna cza?
Au dy to rzy ana li zo wa li kon kret ny ob szar dzia -
łal no ści uczel ni np. dzia łal ność dy dak tycz -
ną. Roz pa try wa li róż ne ty py za dań, ja kie w tej
dzia łal no ści są re ali zo wa ne. Dla przy kła du
wy mień my tyl ko kil ka z nich: bu do wa nie
ofer ty dy dak tycz nej, mo ni to ro wa nie pro ce su
dy dak tycz ne go, ob słu ga przy dzia łu miejsc
w aka de mi ku, ob słu ga prak tyk za gra nicz nych,
ob słu ga przy jaz dów stu den tów za gra nicz -
nych, ob słu ga sty pen diów, ob słu ga wy jaz dów
Era smus. Ta kich za dań są dzie siąt ki. Na re ali -
za cję każ de go za da nia skła da się wie le pro -
ce sów, czy li cią gów kon kret nych czyn no ści
po dej mo wa nych przez kon kret ne oso by
w od po wie dzial nych za to ko mór kach or ga -
ni za cyj nych uczel ni. W za da niu „ob słu ga sty -
pen diów” wy róż nio ne są pro ce sy: ob słu ga sty -
pen diów na uko wych, ob słu ga sty pen diów so -
cjal nych, ob słu ga sty pen diów mi ni stra, wnio -
ski o sty pen dium dok to ranc kie oraz wnio ski
o po więk sze nie sty pen dium, czy choć by ob -
słu ga sty pen diów dla cu dzo ziem ców i in ne.
Ta kich dzia łań i pro ce sów są set ki. Fir ma za -
na li zo wa ła więk szość z nich, szcze gó ło wo opi -
su jąc je za po mo cą dia gra mów, ta bel, ma cie -
rzy po wią zań, czy li w spo sób wła ści wy dla na -
uki o za rzą dza niu. Za na li zo wa ła obec ny prze -
bieg czyn no ści i za pro po no wa ła no we roz wią -
za nia. Przy two rze niu pro po zy cji kie ro wa ła
się w szcze gól no ści na stę pu ją cy mi za sa da mi:
pro ce sy na le ży skra cać i uprasz czać, na le ży eli -
mi no wać zbęd nie po wta rza ne czyn no ści, na -
le ży ja sno okre ślić, kto i za co od po wia da.
A wszyst ko to po to, aby „ży cie by ło ła twiej -
sze”, aby stu dent lub pra cow nik nie mu siał błą -
kać się w spo sób przy pad ko wy po róż nych

dzia łach, aby ucze ni cze ka li kró cej na apa ra -
tu rę po trzeb ną do ba dań, aby szyb ciej za pa -
da ły de cy zje, aby wresz cie ogra ni czyć do nie -
zbęd ne go mi ni mum „ręcz ne ste ro wa nie”
w spra wach drob nych, zo sta wia jąc czas
na prze my śle nie i po dej mo wa nie de cy zji stra -
te gicz nych. Mo im zda niem, ist nie nie ja sno
okre ślo nych pro ce dur nie jest sprzecz ne z du -
chem aka de mic ko ści. Oczy wi ście je stem prze -
ciw ni kiem zbęd nej biu ro kra cji. Pod su mo wu -
jąc, au dy to rzy prze ka za li kil ka dzie siąt do ku -
men tów (w su mie po nad ty siąc stron) z opi -
sem pro ce sów ist nie ją cych i pro po zy cja mi do -
ce lo wy mi. Po za na li zo wa niu sy tu acji za pro -
po no wa li ko rek ty w struk tu rze or ga ni za cyj -
nej uni wer sy te tu. Jak już wspo mnia łem wcze -
śniej, pro po zy cje te są obec nie ana li zo wa ne
przez wła dze uczel ni.

Na wet po bież ne za po zna nie się z ra por -
ta mi wska zu je, że zmia ny, któ re nad cho dzą
to by naj mniej nie zmia ny ko sme tycz ne, ale
też i nie re wo lu cyj ne. Czy spo łecz ność aka -
de mic ka jest jed nak na nie go to wa? My ślę
tu cho ciaż by o ję zy ku, w któ rym zmia ny się
wy ra ża ją. Czy jest on dość ro zu mia ny, czy
po tra fi prze ka zy wać pro sto i zro zu mia le
isto tę rze czy? 

Są dzę, że w śro do wi sku aka de mic kim po -
win no być peł ne zro zu mie nie dla te go, że
spe cja li ści w da nej dzie dzi nie po słu gu ją się
ję zy kiem dla niej wła ści wym. Fir ma au dy tor -
ska opi sa ła uczel nię w ter mi nach wła ści wych
dla na uk eko no micz nych, któ re ze wzglę du
na swój ro do wód są czę sto bliż sze opi so wi
dzia łań biz ne so wych. Uży ty ję zyk mo że nie -
kie dy ra zić w zde rze niu z ję zy kiem po -
wszech nie uży wa nym w uni wer sy te cie. Ja je -
stem ma te ma ty kiem i in for ma ty kiem i dla
mnie rów nież ten ję zyk nie jest ele men tem
co dzien no ści. Spró bu ję za tem swo imi sło wa -
mi opi sać, ja ki mo del uni wer sy te tu wy czy ta -
łem z przed sta wio nych nam pro po zy cji. Uni -
wer sy tet re ali zu je swo je ce le po przez dzia ła -
nia jed no stek pod sta wo wych, jed no stek po -
moc ni czych i jed no stek wspar cia. Jed nost ki
pod sta wo we (wy dzia ły oraz in sty tu ty za li cza -
ne do gro na pod sta wo wych jed no stek

”Procesy należy skracać i upraszczać, należy

eliminować zbędnie powtarzane czynności,

należy jasno określić kto i za co odpowiada.

A wszystko to po to, aby „życie było łatwiejsze”
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or ga ni za cyj nych) pro wa dzą pod sta wo wą
dzia łal ność mi syj ną skie ro wa ną głów nie
na ze wnątrz uni wer sy te tu, do ogó łu spo łe -
czeń stwa (kształ ce nie, roz wój ba dań na uko -
wych, kształ to wa nie kadr na uko wych, upo -
wszech nia nie osią gnięć na uki, dzia łal ność
kul tu ro twór cza). Jed nost ki pod sta wo we ma -
ją ka dry na uko wo -dy dak tycz ne, ma ją upraw -
nie nia do nada wa nia stop ni na uko wych, pro -
wa dzą kie run ki stu diów i kształ cą swo ich stu -
den tów i dok to ran tów. Wszyst kie te ele men -
ty skła da ją się na to, że dość ja sno okre ślo ne
są ce le ich dzia łal no ści oraz źró dła jej fi nan -
so wa nia (do ta cja pod sta wo wa z MNiSW, do -
ta cja sta tu to wa, przy cho dy z gran tów, do cho -
dy wła sne i in ne). 

Jed nost ki po moc ni cze (np. Stu dium Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu, Szko ła Ję zy -
ko wa, Bi blio te ka Uni wer sy tec ka) re ali zu ją
rów nież funk cje zwią za ne bez po śred nio
z mi sją uni wer sy te tu, udzie la jąc przede
wszyst kim wspar cia me ry to rycz ne go w wy -
bra nych za kre sach jed nost kom pod sta wo -
wym. Dzia łal ność jed no stek po moc ni czych
jest głów nie skie ro wa na do we wnątrz, choć
jed nost ki te mo gą i po win ny kie ro wać swo -
je dzia ła nia rów nież na ze wnątrz. Przy kła do -
wo, Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor -
tu mo że pro wa dzić za ję cia spor to we dla osób
star szych, Szko ła Ję zy ko wa UAM mo że or ga -
ni zo wać po wszech nie do stęp ne kur sy ję zy -
ko we, da jąc przy tym od po wied nio wy so ko
ce nio ne cer ty fi ka ty, Bi blio te ka Uni wer sy tec -
ka upo wszech nia wy ni ki ba dań, pro mu je
czy tel nic two, pro wa dzi ba da nia na uko we
nad sta ro dru ka mi itd. Środ ki na dzia ła nia
jed no stek po moc ni czych po cho dzą czę ścio -
wo z ich do cho dów wła snych, ale w za sad -
ni czej czę ści są prze ka zy wa ne przez jed nost -
ki pod sta wo we, pro por cjo nal nie do za kre su
uzy ski wa ne go wspar cia (licz ba grup wf, grup
ję zy ko wych itp.).

Jed nost ki wspar cia to dzia ły re ali zu ją ce za -
da nia ad mi ni stra cyj ne, tech nicz ne i or ga ni -
za cyj ne wspie ra ją ce jed nost ki pod sta wo we,
jed nost ki po moc ni cze i sie bie na wza jem.
Na pod sta wie ana li zy za dań i od po wie dzial -
no ści au dy to rzy za pro po no wa li, aby jed nost -
ki ta kie, na po zio mie ad mi ni stra cji cen tral -
nej, przy bra ły for mę swo istych cen trów kom -

pe ten cji (dzia łów wspar cia), więk szych niż
dzia ły do tych cza so we, któ re we dług au dy -
to rów są obec nie zbyt wą sko wy spe cja li zo wa -
ne. Po zwo li ło by to na za ła twia nie spraw
w jed nym miej scu, wza jem ne ucze nie się
i wspól ne gro ma dze nie do świad czeń pra cow -
ni ków i, co nie mniej waż ne, ja sne okre śle -
nie od po wie dzial no ści za ca łość pro ce su. Za -
pro po no wa no 11 ta kich cen trów wspar cia,
w tym ob słu gi stu den tów i dok to ran tów,
wspar cia ba dań na uko wych i pro jek tów ba -
daw czych, fi nan sów, za ku pów i in ne. Jed nost -
ki wspar cia mia ły by mieć swo je ja sno okre -
ślo ne bu dże ty, tak aby śmy wie dzie li, co ile
kosz tu je i czy nie jest zbyt dro go w po rów na -
niu z ana lo gicz ny mi dzia ła nia mi pro wa dzo -
ny mi w in nym miej scu. Oczy wi ście nad ca -
ło ścią spraw uczel ni czu wa ją cen tral ne jed -
nost ki za rzą dza ją ce – Se nat, rek tor, pro rek to -
rzy, kanc lerz i je go za stęp cy. Prze wi dy wać na -
le ży wzmoc nio ną ro lę ko le gium rek tor sko -
-dzie kań skie go. Przed sta wi łem tu pro po no -
wa ny mo del bar dzo skró to wo. Wi dać z nie -
go, że za pro po no wa ne zmia ny w war stwie or -
ga ni za cyj nej nie są zbyt ra dy kal ne. Na uczel -
ni ma my obec nie po nad 1200 (sic!) jed no stek
or ga ni za cyj nych (in sty tu tów, ka tedr, za kła -
dów, pra cow ni, kół, re dak cji, etc), a bez po -
śred nie zmia ny do ty czą kil ku dzie się ciu
z nich. Zmia ny ma ją wzmoc nić ro lę wy dzia -
łów i idą w kie run ku uzy ska nia sil ne go dla
nich wspar cia. Więk sze wspar cie nie mo że
ozna czać roz bu do wy ad mi ni stra cji. Chce my
le piej wy ko rzy stać po ten cjał już za trud nio -
nych pra cow ni ków.

Ro dzą się oba wy czy da się wpro wa dzić
ustrój sa mo rząd no ści dla po szcze gól nych je -
go czę ści bez osła bie nia ca ło ści?

Rze czy wi ście, ist nie je pro blem zna le zie nia
roz sąd ne go kom pro mi su mię dzy tym, co cen -
tral ne i wspól ne, a tym, co bar dziej lo kal ne.
Po dob ne dy le ma ty ma my prze cież na po zio -
mie ca łe go pań stwa. Są dzę jed nak, że je ste śmy
zbyt du zi i róż no rod ni, by moż na by ło spraw -
nie za rzą dzać wszyst kim cen tral nie. Ma my
jed no cze śnie do sta tecz ne do świad cze nie, by
wie dzieć, że du ży mo że wię cej. Ma my wspól -
ną tra dy cję, nie pod wa żal ny au to ry tet i re no -
mę. Ma my do bre przy kła dy in nych uczel ni,
choć by Uni wer sy te tu War szaw skie go i Uni -

wer sy te tu Ja giel loń skie go, któ re już daw no po -
szły w kie run ku znacz nej de cen tra li za cji. Wy -
zwo li ło to u nich sze reg ini cja tyw ba daw czych
i dy dak tycz nych na po zio mie wy dzia łów. Jed -
no cze śnie jest zde cy do wa na wo la rek to ra i ca -
łych władz uczel ni, aby wspie rać wspól ne
dzia ła nia. De cen tra li za cja ma zwięk szyć ro lę
wy dzia łów i sto ją cych na ich cze le dzie ka nów,
ale nie mo że pro wa dzić do ato mi za cji uczel -
ni, do za mie nie nia jej w fe de ra cję luź no po -
wią za nych jed no stek. Rek tor pla nu je wy dzie -
le nie środ ków na fun dusz so li dar no ścio wy
i wspól ny fun dusz in we sty cyj no -re mon to wy,
aby wspie rać jed nost ki bę dą ce w po trze bie lub
fi nan so wać ce le wspól ne. Wie rzę, że je ste śmy
ska za ni na suk ces. 

Nad szedł czas na zwięk sze nie efek tyw no -
ści dzia ła nia uczel ni – czy ta my w ma te ria -
łach, czas na po ło że nie na ci sku na zwięk sza -
nie do cho dów, ra cjo na li za cję wy dat ków
i ogra ni cza nie zbęd nych kosz tów. Lu dzie
bez bo le śnie przyj mą ta ki kie ru nek? 

No cóż, ję zy kiem efek tyw no ści mó wią eko -
no mi ści i spe cja li ści od za rzą dza nia. Ja spró -
bu ję od po wie dzieć na to py ta nie, od wo łu jąc
się do mo je go do świad cze nia ży cio we go.
Przez wie le lat w blo ku, w któ rym miesz ka -
łem, pła ci łem ry czał tem za wo dę. I wo da się
la ła (ze wsty dem przy zna ję, że nie na le ża łem
do tych naj bar dziej świa do mych użyt kow ni -
ków, zwłasz cza w trud nych po cząt kach lat
osiem dzie sią tych). Póź niej za ło żo no licz ni ki
i mo ja świa do mość wzro sła. Wie dzia łem, że
za krę ca jąc je den, dwa, wszyst kie zbęd nie
otwar te kur ki zo sta nie mi na no wy te le wi zor,
pral kę, po pro stu na lep sze ży cie. Są dzę że
wszy scy chce my mieć wię cej za mniej. I to jest
moż li we. Uni wer sy tet nie jest fir mą i nie pra -
cu je dla zy sku, nie mu si go ni gdzie od pro wa -
dzać, a zwłasz cza nie mu si go mak sy ma li zo -
wać. To, co za osz czę dzi my, mo że my i po win -
ni śmy prze zna czać na to, co jest dla nas naj -
waż niej sze – lep sze kształ ce nie stu den tów,
wię cej środ ków na ba da nia, lep sze, bar dziej
kom for to we wa run ki pra cy i – nie bój my się
te go po wie dzieć – rów nież lep sze pła ce.
A mo że jesz cze coś nam zo sta nie „na czar ną
go dzi nę”? Wszel kie zmia ny bu dzą oba wy, na -
wet te zmia ny na lep sze. Po dej mo wać jed nak
je trze ba.

”To, co zaoszczędzimy, możemy i powinniśmy przeznaczać

na to, co jest dla nas najważniejsze: lepsze kształcenie

studentów, więcej środków na badania, lepsze, bardziej

komfortowe warunki pracy i nie bójmy się powiedzieć –

lepsze płace
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Pa ni pro fe so rze, czy pan na le ży do li be ra -
łów ję zy ko wych czy do kon ser wa ty stów?

Je stem ra czej li be ra łem, choć nie na ty le
skraj nym, by cie szy ły i ba wi ły mnie nie mal
wszyst kie ję zy ko we po my sły. Ktoś, kto za sia -
da w Ra dzie Ję zy ka Pol skie go, wi dzi ca ły skom -
pli ko wa ny sys tem zmian ję zy ko wych, wi dzi, że
roz wo ju ję zy ka się nie po wstrzy ma, a tak że to,
jak wie le słów uwa ża nych po wszech nie
za rdzen nie pol skie po cho dzi z in nych ję zy ków,
a ile do mnie ma nych an gli cy zmów to po życz -
ki z ła ci ny.

Wła śnie. Przy wio dło mnie do pa na za nie -
po ko je nie tym, że w śro do wi sku na uko wym
pa no szą się już nie ty le an gli cy zmy, co
po pro stu an giel ski. Do cho dzi do te go, że
w „Ży ciu Uni wer sy tec kim” otrzy mu je my
tek sty dzien ni kar skie o kon fe ren cjach na -
uko wych, gdzie ty tu ły re fe ra tów po da wa ne
są po an giel sku, na wet już bez tłu ma cze nia.

To zja wi sko ob ser wu je my nie tyl ko w Pol -
sce. Niem cy, któ rym nie moż na za rzu cić bra -
ku po sza no wa nia dla oj czy ste go ję zy ka, na wie -
lu kon fe ren cjach na uko wych – tak że ję zy ko -
znaw czych – prze wi du ją wy łącz nie an giel ski
ję zyk ob rad. Choć, na wia sem mó wiąc, ten mię -
dzy na ro do wy an giel ski jest co raz mniej an giel -
ski. A prze cież do nie daw na mie li jesz cze
rdzen nie ger mań skie Rund funk i Fern se -
he – dziś już co raz czę ściej sły szy się ra dio i TV.
Fran cu zi, Hisz pa nie i Cze si z ko lei ma ją wła sne
na zwy na kom pu ter. My też ma my coś ab so -
lut nie swo je go: dzię ki m.in. bra ciom Śnia dec -
kim uży wa my np. tle nu, wo do ru i kwa su, czy li
nazw o źró dło sło wie sło wiań skim, co mo że na -
wet utrud niać na ukę che mii…

A co pan są dzi o ogła sza niu kon kur sów
na spo lsz cze nie nazw? Wy bra na w kon kur -
sie „Prze kro ju” przed la ty po dom ka się przy -
ję ła, nie brzmi dzi wacz nie.

Oczy wi ście, moż na ogła szać ta kie kon kur -
sy – za wsze jest to oka zja do za sta no wie nia się
przez wie lu lu dzi nad ję zy kiem, co jest war to -
ścią sa mą w so bie. Co do sku tecz no ści ta kich
kon kur sów je stem już bar dziej scep tycz ny. Nie
udał się np. kon kurs na za stą pie nie week en du.

Czy Ra da Ję zy ka Pol skie go mo że ogła szać
ta kie kon kur sy?

Ra da ma ogra ni czo ne usta wo wo za da nia
i kom pe ten cje. Na sze de cy zje są wią żą ce tyl ko
w za kre sie or to gra fii. Resz ta to do radz two.
Zdzi wi ło by pa nią, ja kie in sty tu cje zwra ca ją się
do nas o opi nie. Dy rek tor Izby Cel nej z Opo la
pro sił o spre cy zo wa nie zna cze nia sło wa „su ro -
wiec”, bo wy so kość cła na ło żo ne go na su ro wiec

jest in na niż na go to wy pro dukt. W ro ku 2012,
ogło szo nym w Eu ro pie ro kiem „ac ti ve age ing”
zwró co no się do nas z py ta niem, czy tłu ma cze -
nie „ak tyw ne sta rze nie się” jest wła ści we. Za -
strze że nia mia ła prof. Ire na Li po wicz, Rzecz -
nik Praw Oby wa tel skich. „Age ing” po an giel -
sku to doj rze wa nie np. se ra, wi na, a na sze „sta -
rze nie się” ma ra czej smęt ną ko no ta cję. Ra da
Ję zy ka za ak cep to wa ła re ko men do wa ne prze ze
mnie tłu ma cze nie: „ak tyw ność przez ca łe ży -
cie”. Zma ga my się też z dzi wacz ny mi imio na -
mi, któ re chcą nadać dzie ciom ro dzi ce, a urzęd -
ni cy sta nu cy wil ne go ma ją co do te go wąt pli -
wo ści. W Pol sce obo wią zu je za sa da, że nada ne
dziec ku imię nie mo że ośmie szać, a tak że mu si
jed no znacz nie wska zy wać płeć dziec ka. Pa mię -
tam po sie dze nie, na któ rym roz strzy ga li śmy,
czy dzie ciom moż na nadać imio na Al fons,
Kur ty za na i Lu cy fer…

Zgad nę, że tyl ko pierw sze imię „prze szło”.
Tak, bro ni łem go oso bi ście, choć w po tocz -

nym ję zy ku bu dzi ono ne ga tyw ne sko ja rze nia.
Zresz tą ra czej od nie daw na, bo „mon sieur Al -
phons”, strę czy ciel o tym imie niu, wy stę pu je
w ko me dii pod tym ty tu łem Alek san dra Du -
ma sa – sy na. Ale to imię no sił rek tor na sze go
uni wer sy te tu, by li świę ci i wie lu ka ta loń skich
kró lów. Dys ku sja roz go rza ła przy trze cim imie -
niu, któ re go ety mo lo gia – czy nią cy świa -
tło – jest prze cież bar dzo pięk na. Ktoś za uwa -
żył, że pro po zy cja mo gła po cho dzić od ro dzi -
ców sa ta ni stów, któ rzy świa do mie chcie li nadac
dziec ku ta kie imię. Opi nio wa li śmy tak że
na wnio sek MEN de cy zję o ob ni że niu obo -
wiąz ko we go wie ku szkol ne go. W swo im uza -
sad nie niu – przy ję tym przez Ra dę – pi sa łem,
że dzie ci w przed szko lu uczą się sys te ma tycz -
nie ję zy ka an giel skie go, na to miast nie ma ta -
kiej na uki ję zy ka pol skie go. 

Wra ca jąc do ję zy ka an giel skie go – ra żą
mnie w pol skim tek ście wy jąt ko wo dwa sło -

wa czę sto uży wa ne: na ti ve spe aker i vi si ting
pro fes sor. Jak to od mie niać? A do te go to
ob ce ję zy ko wi pol skie mu „v”. Czy pró bo wać
to ja koś tłu ma czyć?

Pró bo wać. Za chę cam do te go. Ro sja nie po -
wszech nie na zy wa ją go „no si cie lem ję zy ka”.
Moż na uży wać okre śle nia „ro dzi my użyt kow -
nik ję zy ka”. Oso by pry wat ne mo gą ko rzy stać
z po rad ni ję zy ko wych, na to miast in sty tu cje,
choć by UAM, mo gą zwra cać się do Ra dy
z proś bą o opi nię w spra wie tłu ma cze nia i uży -
wa nia ta kich słów. Za chę cam do ko rzy sta nia
z ta kiej moż li wo ści. Je śli cho dzi o od mia -
nę – chy ba do syć po wszech nie uży wa na jest
od mia na dru gie go czło nu: vi si ting pro fe so ra
i na ti ve spe ake ra. 

Ale czy ko muś jesz cze za le ży na spo lsz cza -
niu, sko ro wszy scy pra wie zna ją ję zyk an -
giel ski?

To in na spra wa. Mo że po cie szy pa nią fakt,
że w Ra dzie Ję zy ka Pol skie go naj ostrzej zwal -
cza nie po trzeb ne an gli cy zmy an gli sta prof. Ja -
cek Fi siak. Co raz wię cej nie po ko ju bu dzą też
tzw. bruk se li zmy czy li okre śle nia two rzo ne
na wła sny uży tek przez biu ro kra tów z Unii Eu -
ro pej skiej. O ac ti ve age ing już mó wi li śmy.
A her me tycz ność ję zy ka na uko we go? Chy ba
jest nie do unik nię cia. Kie dy pra co wa li śmy
nad pol ską edy cją En cyc lo pa edia Bri tan ni ca,
ar ty ku łów geo lo gicz nych tłu ma czo nych przez
pol skich geo lo gów nie ro zu miał nikt z pol skich
pro fe so rów, człon ków Ra dy Na uko wej EB. 

An giel ski w pol skim

Par la ment RP:
zwa żyw szy, że ję zyk pol ski sta no wi pod -
sta wo wy ele ment na ro do wej toż sa mo ści
i jest do brem na ro do wej kul tu ry; zwa żyw -
szy na do świad cze nia hi sto rii, kie dy wal ka
za bor ców i oku pan tów z ję zy kiem pol skim
by ła na rzę dziem wy na ra da wia nia; uzna -
jąc ko niecz ność ochro ny toż sa mo ści na ro -
do wej w pro ce sie glo ba li za cji; uzna jąc, że
pol ska kul tu ra sta no wi wkład w bu do wę
wspól nej, róż no rod nej kul tu ro wo Eu ro py,
a za cho wa nie tej kul tu ry i jej roz wój jest
moż li wy tyl ko po przez ochro nę ję zy ka pol -
skie go; uzna jąc tę ochro nę za obo wią zek
wszyst kich or ga nów i in sty tu cji pu blicz -
nych RP i po win ność jej oby wa te -
li – uchwa la tę usta wę.

Pre am bu ła usta wy 
o ję zy ku pol skim

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

Z prof. Ta de uszem Zgół ką z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej UAM
roz ma wia Ma ria Ry bic ka



N A S Z  U N I W E R S Y T E T  L INGWISTYKA  ŁĄCZY

1 2 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  c z e r w i e c  2 0 1 4

Więc kon fe ren cja stu denc ka „Ję zyk w Po -
zna niu...”.

Ko niecz nie pro szę to na pi sać wer sa li ka mi:
JĘZYK W POZNANIU, bo to ta ka gra słów:
za pra sza my do Po zna nia i chce my po zna nia
ję zy ka w ca łej róż no rod no ści. Spo ty ka my się
już szó sty raz i po wiem nie skrom nie: na sza
stu denc ka kon fe ren cja – za wsze je den pią tek
w ma ju – uda ła się, zdo by ła swo ja re no mę.

A ja ki był po czą tek?
Ini cja to ra mi by li śmy ja, prof. Wła dy sław

Za broc ki i dr Jusz czyk. Ja i prof. Za broc ki je -
ste śmy opie ku na mi kół na uko wych; ja ger ma -
ni stów, a prof. Za broc ki w In sty tu cie Ję zy ko -
znaw stwa ko ła Re mat. Na sze ko ła za czę ły się
od wie dzać – my ger ma ni ści mó wi my na spo -
tka niach po nie miec ku, ale te raz od cza su
do cza su sta ra my się mó wić po pol sku, że by
ko le dzy z Re ma tu nas od wie dzi li.

Co to zna czy re mat?
To chwy tli wy ter min lin gwi sty ki: te -

mat – re mat. W gra ma ty ce funk cjo nal nej to
jest to, co o te ma cie jest po wie dzia ne, mó wiąc
w uprosz cze niu. A więc z prof. Za broc kim i dr.
Jusz czy kiem chcie li śmy zro bić coś, co po łą czy
na szych stu den tów. Jak pa ni wie, ma my mnó -
stwo fi lo lo gii na wy dzia le i każ dy wła ści wie
za my ka się w swo im ję zy ku. Stwier dzi li śmy,
że trze ba zro bić coś, że by stu den ci spo tka li się
i to na uko wo.

Trze ba by ło zna leźć wspól ną ideę. 
Na szą ideą by ła róż no rod ność. W do bie in -

ter dy scy pli nar no ści jest ta ka mno gość po dejść
me to dycz nych, te ma tów….

Czy ry wa li zu je cie z Wy dzia łem An gli sty ki,
gdzie też kwit nie ję zy ko znaw stwo?

Je śli to współ za wod nic two to tyl ko szla -
chet ne, zresz tą stu den ci an gli sty ki też bio rą
udział w kon fe ren cji. Lin gwi sty ka zwią za -
na jest z ję zy kiem ja ko ta kim, na to miast każ -
dy ję zyk na tu ral ny w ja kiś spo sób de ter mi nu -
je me to do lo gię ba dań czy li z jed nej stro ny lin -
gwi sty ka łą czy, ale spe cy fi ka każ de go ję zy ka
wy mu sza mo dy fi ka cje – stąd jest prze cież ję -
zy ko znaw stwo nie miec kie, ro mań skie, ger -
mań skie… Lu dwik Wit t gen ste in, któ ry jest
pa tro nem na sze go I to mu po kon fe ren cyj ne -
go, wy bit ny fi lo zof ję zy ka, po wie dział: gra ni -
ce mo je go ję zy ka to gra ni ce mo je go świa ta.
Zresz tą bez współ pra cy nie moż li we są ja kie -
kol wiek ba da nia po rów naw cze. 

Ma cie du żo zgło szeń?
Na pierw szej kon fe ren cji by ło ich 14, na te -

go rocz nej – 52 z ca łe go kra ju, z róż nych kie -

run ków stu diów. To kon fe ren cja stu denc ka,
więc choć do pusz cza my dok to ran tów, to ra -
czej tych „po cząt ku ją cych” i nie wię cej niż 10
proc. Część abs trak tów od rzu ca my, ale przy -
ję li śmy za sa dę, że za wsze za czy na my od po -
chwa le nia te go, co by ło do brze i za wsze za chę -
ca my, by po do pra co wa niu zgło sić się na dru -
gi rok. Ta ką sa mą za sa dę przyj mu je my w dys -
ku sji, a pro fe so ro wie za wsze za bie ra ją głos
na koń cu, po stu den tach. Mó wi my żar tem:
naj pierw dzie ci – bo na zy wa my ich „na szy mi
dzieć mi”. Mu szę po wie dzieć, że naj bar dziej
za sko czy ły nas wła śnie ży we dys ku sje, na do -
brym po zio mie.

A ja kie sła bo ści wi dzą pań stwo w tych
pró bach, bo prze cież to są też ja kieś wska -
zów ki dla dy dak ty ki?

Trze ba pod kre ślić, że mło dzi ma ją wspa -
nia łe po my sły, są bar dzo kre atyw ni. Lu bi my
te kon fe ren cje, a przy cho dzi na nie na wet
kil ku na stu pro fe so rów. My na praw dę się du -
żo od nich uczy my, a wie le tych wy stą pień
in spi ru je nas np. do zor ga ni zo wa nia se mi -
na rium ma gi ster skie go na da ny te mat, bo
na ta kiej kon fe ren cji mo że my zo rien to wać
się, czym się stu den ci in te re su ją. A sła bo ści?
Na zy wam to „cho ro bą wie ku dzie cię ce go”:
za fa scy no wa nie się – zu peł nie bez kry tycz -
ne – ja kimś nur tem czy wręcz ja kąś lek tu -
rą; trak to wa nie wszyst kie go, co zo sta ło na -
pi sa ne ja ko świę to ści; bra ku je oczy ta nia,
a cza sem szwan ku ją też zdol no ści ana li tycz -
ne: wi dać, że stu dent ze brał cie ka wy ma te -
riał, ale nie w peł ni to wy ko rzy stał, nie

Język w Poznaniu 
Z prof. Be atą Mi ko łaj czyk z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM, roz ma wia Ma ria Ry bic ka
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do koń ca wie, co z tym zro bić. Na to miast
po praw nie wy glą da ję zyk na uko wy.

My ślę, że ta ki „dzie wi czy re fe rat” to du ży
stres. Czy ra dzą so bie z pre zen ta cją?

Mo de ra to ra mi są stu den ci i po wiem, że są
bez względ ni w wy ma ga niu zmiesz cze nia się
w cza sie – twar do wy ma chu ją czer wo ny mi
kart ka mi! To też ko rzyść tych kon fe ren cji:
uczą się dys cy pli ny wy stą pień, umie jęt no ści
na wią zy wa nia kon tak tów z au dy to rium, cze -
go nie da się na uczyć teo re tycz nie. Po nie waż
wy ma ga my re ko men da cji opie ku na na uko -
we go czy pro mo to ra, dzię ki kon fe ren cji za cie -
śnia ją się kon tak ty mię dzy mi strza mi i ucznia -
mi, bo opie kun mu si tę pra cę prze czy tać, mo -
że dać ja kieś wska zów ki, bo prze cież fir mu je
ją też swo im na zwi skiem. Osta tecz -
nie – po udzia le w kon fe ren cji nie któ rzy de -
cy du ją się na wy bór dro gi na uko wej, a nie któ -
rzy – z te go wy bo ru re zy gnu ją…In ni stu den -
ci na by wa ją umie jęt no ści or ga ni za cyj nych, bo
wszyst ko przy go to wu ją sa mo dziel nie.

A po tem uka zu je się pu bli ka cja.
Tak. Moż na po wie dzieć, że jest to już se ria

wy daw ni cza. Kon fe ren cja spo tka ła się z du -
żą życz li wo ścią ze stro ny władz uczel ni i in -
sty tu tu. Prof. Te re sa To masz kie wicz, dzie kan
Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, nie tyl ko wspie ra nas
ma te rial nie, ale tak że za wsze uczest ni czy
w otwar ciu i in te re su je się ob ra da mi. Dzię ki
„ma te rial nej” życz li wo ści wy da je my te to my,
któ re otrzy mu je każ dy re fe rent i je go opie kun,
a przed pu bli ka cją – bo to są jed nak in ne wy -
mo gi – tek sty są re cen zo wa ne przez uczo nych
spo za UAM, któ rzy ro bią to, co war to pod kre -
ślić, spo łecz nie. 

Co w tym ro ku cie ka we go przy go to wa li
stu den ci?

By ła ta cie szą ca nas róż no rod ność. Mó wi li
np. o ta bu ję zy ko wych, o ję zy ku śmier ci, o eu -
fe mi zmach. W sek cji o słow nic twie mó wi li
np. o ita lia ni zmach we współ cze snej pol sz -
czyź nie pod ha słem: ile wło skie go w spa ghet -
ti. W ko lej nej sek cji po świę co nej ję zy ko wi
w prze strze ni pu blicz nej by ła mo wa o ję zy -
ku w pra cy psy cho lo ga, o „Maj da nie na ję -
zy ku” czy li o wpły wie wy da rzeń na Maj da -
nie na ję zyk ro syj ski; o me diach o kon gre sie
ko biet, o tek stach in ter ne to wych, o wi zu al nej
struk tu rze tek stów o fe mi ni zmie, o kon cep cji
ko bie ty w po wie ści Ma ry ny Ar ba to wej… 

Kon fe ren cje stu denc kie sta ły się mod ne,
tak że z te go wzglę du, że moż na na nich uzy -
skać punk ty, po trzeb ne np. do sty pen dium.

U nas nie ła two zdo być ta kie punk ty, o czym
zde cy do wa li sa mi stu den ci. Trze ba za pi sać się
do kon kret nej sek cji, spraw dza na jest obec ność,
ak tyw ność itd. W ze szłym ro ku ta kie punk ty
uda ło się zdo być tyl ko trzem oso bom…

Dr Kviet kau skas oraz prof. Krzysz tof
Try buś – w obec no ści władz Wy -
dzia łu oraz przed sta wi cie li po szcze -

gól nych za kła dów li te ra tu ro znaw -
czych – zło ży li pod pi sy pod umo wą
o współ pra cy mię dzy obo ma In sty tu ta mi.
Ak to wi te mu to wa rzy szy ła dys ku sja, pod -
czas któ rej za ry so wa no ra my tej współ pra -
cy i za pla no wa no jej pierw sze eta py. Te go sa -
me go dnia gość z Wil na wy gło sił skie ro wa -
ny do dok to ran tów wy kład o Cze sła wie Mi -
ło szu i emi gra cji li tew skiej, przed sta wia jąc
zre kon stru owa ną na pod sta wie ba dań ar chi -
wal nych hi sto rię za ska ku ją co in ten syw nych
i głę bo kich kon tak tów pol skie go po ety z li -
tew ską dia spo rą. Pod pa tro na tem Am ba sa -
dy Re pu bli ki Li tew skiej od by ło się też w Col -
le gium Ma ius „po po łu dnie” au tor skie Min -
dau ga sa Kviet kau ska sa, któ re go dwie książ -
ki Li tew skie kon tek sty Cze sła wa Mi ło sza (na -
pi sa na wspól nie z prof. Vik to ri ją Dau jo tytė)
oraz Po li fo nia li te ra tu ry w Wil nie okre su
wcze sne go mo der ni zmu 1904-1915 uka za ły
się wła śnie w prze kła dzie na ję zyk pol ski. We
wpro wa dze niu do roz mo wy z au to rem,
w któ rej wziął udział prof. Je rzy Fieć ko,
pierw szą z prac –  od sła nia ją cą nie zna ne pol -
skie mu czy tel ni ko wi aspek ty twór czo ści Mi -
ło sza – re ko men do wa ła prof. Aga ta Stan -

kow ska, a dru gą – do ty czą cą dzieł li te rac kich
po wsta łych w aż pię ciu ję zy kach: pol skim,
li tew skim, bia ło ru skim, ro syj skim i ji -
dysz – przed sta wiał prof. Ra do sław Oku licz -
-Ko za ryn. Na stęp ne go dnia Min dau gas
Kviet kau skas od wie dził Za kład Bał to lo gii,
gdzie pod czas pro wa dzo ne go przez prof.
Oku licz -Ko za ry na spo tka nia wspól nie ze
stu den ta mi i pra cow ni ka mi (dy rek to rem
Za kła du, prof. Nor ber tem Ostrow skim, dr.
Jo wi tą Nie wu lis -Gra blu nas, dr. Jó ze fem
Mar cin kie wi czem oraz od no wi cie lem bał -
ty sty ki po 1989 ro ku prof. Mi cha łem Ha siu -
kiem) za sta na wiał się nad sta nem obec nym
oraz przy szło ścią stu diów li tu ani stycz nych
w Po zna niu, pod kre ślał zna cze nie pol sko -li -
tew skich ba dań kom pa ra ty stycz nych. Mó -
wił też o kon kret nych for mach wspo ma ga -
nia kie run ku, uatrak cyj nie nia ofer ty dy dak -
tycz nej, w tym o pre zen ta cjach naj now szych
osią gnięć ki na li tew skie go. Naj więk sze bo -
daj wra że nie na uczest ni kach spo tkań zro -
bi ła wia do mość, że na Li twie Do li na Is sy
Cze sła wa Mi ło sza znaj du je się w ka no nie
lek tur szkol nych. Gość zwie dził jesz cze Pra -
cow nię – Mu zeum J. I. Kra szew skie go, któ -
ra dla wszyst kich mi ło śni ków tra dy cji Wiel -
kie go Księ stwa Li tew skie go sta no wi waż ny
punkt na ma pie Po zna nia. 

Mindaugas Kvietkauskas
w Poznaniu

W dniach od 13 do 16 maja na zaproszenie Instytutu Filologii
Polskiej gościł na naszym uniwersytecie dyrektor Instytutu
Litewskiej Literatury i Folkloru, wykładowca Uniwersytetu
Wileńskiego, historyk literatury, poliglota i komparatysta, krytyk,
tłumacz i poeta, dr Mindaugas Kvietkauskas. 
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Ob cho dzo ny nie daw no ju bi le usz Wy dzia -
łu Bio lo gii to do bra spo sob ność, aby za sta -
no wić się, co w cią gu ostat nich 30 lat wy -
zna cza ło dro gę roz wo ju wy dzia łu? Czy moż -
na wska zać „ka mie nie mi lo we” któ re za de -
cy do wa ły o je go obec nym cha rak te rze?

Do naj waż niej szych wy da rzeń w hi sto rii
Wy dzia łu Bio lo gii za li czył bym ukształ to wa -
nie się dwu stop nio wej struk tu ry, obej mu ją -
cej 4 in sty tu ty spe cja li stycz ne oraz na le żą ce
do nich za kła dy i pra cow nie. In sty tu ty An tro -
po lo gii, Bio lo gii Mo le ku lar nej, Bio lo gii Eks -
pe ry men tal nej i Bio lo gii Śro do wi ska dłu go
mia ły sta tus spe cja li stycz nych i od po wie dzial -
ne by ły za czte ry spe cjal no ści na kie run ku
bio lo gia. Obec nie róż ną się przede wszyst kim
pro ble ma ty ką pro wa dzo nych w nich ba dań
na uko wych i są bar dzo do brze roz po zna wal -
ne w pol skim śro do wi sku aka de mic kim. Dru -
gim wy da rze niem o klu czo wym zna cze niu
dla roz wo ju wy dzia łu by ło wy bu do wa nie Col -
le gium Bio lo gi cum na Mo ra sku. Dzię ki te mu
od 6 lat wszy scy je ste śmy ra zem, a by wa ło tak,
że by li śmy roz pro sze ni na wet w kil ku na stu
punk tach mia sta. Szyb ko uda ło nam się
przejść z eta pu ada pta cji do no wych wa run -
ków lo ka lo wych do fa zy in te gra cji na uko wej
i dy dak tycz nej. Sprzy ja ją jej wy dzia ło we pra -
cow nie i la bo ra to ria, któ re są wy po sa ża ne
w co raz lep szą apa ra tu rę ba daw czą, słu żą cą
wszyst kim pra cow ni kom. W cią gu 30 lat wy -
dział do ko nał wie lu zmian kształ ce nia. War -
to zwró cić uwa gę na to, że w ro ku 1984 pro -
wa dzi li śmy je den kie ru nek stu diów (bio lo gię),
na któ rym kształ ci ło się oko ło 700 stu den tów,
w tym 410 sta cjo nar nych i 290 nie sta cjo nar -
nych. Obec nie na czte rech kie run kach stu diu -
je po nad 1400 stu den tów, w tym ok. 1100-
1200 uczy się sta cjo nar nie. Na szą ofer tę
zwięk sza li śmy stop nio wo o bio tech no lo gię,
ochro nę śro do wi ska i bio in for ma ty kę. Od po -
wia da li śmy w ten spo sób na roz wój na uk bio -
lo gicz nych oraz za in te re so wa nie kan dy da tów,
któ rzy co raz czę ściej chcą zdo by wać nie tyl ko
wie dzę teo re tycz ną, ale tak że kwa li fi ka cje
prak tycz ne. Je śli cho dzi o roz wój na uko wy
wy dzia łu, to war to za uwa żyć sze ro kie spek -
trum pro ble ma ty ki i me to dy ki ba daw czej. Bli -
sko 200 pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz -
nych i oko ło 150 dok to ran tów pro wa dzi ba -
da nia na wszyst kich po zio mach or ga ni za cji
ży cia, od mo le ku lar ne go do kra jo bra zo we -
go. Ma my w na szym gro nie spe cja li stów
od naj waż niej szych grup or ga ni -

zmów – od wi ru sów, bak te rii i in nych mi kro -
or ga ni zmów, po przez grzy by, ro śli ny i pod -
sta wo we gru py zwie rząt aż do czło wie ka. Wy -
ko rzy stu je my w pra cy no wo cze sne me to dy
i tech ni ki ba daw cze. W od róż nie niu od kil -
ku pol skich wy dzia łów bio lo gicz nych, któ re
po dzie li ły się na mniej sze jed nost ki, za cho -
wu je my jed ność struk tu ral ną, mi mo co raz
więk szej róż no rod no ści me to dycz nej i pro -
ble mo wej. W mo im prze ko na niu jest to ak tu -
al nie mo del opty mal ny, a jed no cze śnie per -
spek ty wicz ny, dla te go przy wią zu ję ogrom ną
wa gę do je go za cho wa nia i do sko na le nia. Są -
dzę, że mię dzy in ny mi te mu za wdzię cza my
zna czą ce suk ce sy w po zy ski wa niu środ ków
po za sta tu to wych za rów no na kształ ce nie jak
i na ba da nia na uko we. To z ko lei owo cu je
w po sta ci sta łe go wzro stu licz by pu bli ka cji
i ich ja ko ści. Za leż ność tę zi lu stru ję dwo ma
naj now szy mi wskaź ni ka mi: śred nio na dwóch
pra cow ni ków przy pa da je den grant NCN, co
pla su je wy dział zde cy do wa nie na pierw szym
miej scu w na szej uczel ni i na czo ło wej po zy -
cji w Pol sce; w ubie głym ro ku licz ba pu bli -
ka cji w cza so pi smach z tzw. li sty fi la del fij skiej

prze kro czy ła 200, co ozna cza że śred nio każ -
dy z pra cow ni ków opu bli ko wał co naj mniej
jed ną pra cę w cza so pi smach o za się gu mię -
dzy na ro do wym. Efek tem tak dy na micz ne go
roz wo ju na uko we go jest mię dzy in ny mi uzy -
ska nie ka te go rii A w ostat niej oce nie pa ra me -
trycz nej jed no stek, a tak że osią gnię cie sta tu -
su Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka Wio dą -
ce go, któ rym cie szy my się od nie speł na mie -
sią ca. 

Sta tus Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka
Wio dą ce go przy padł w udzia le ca łe mu wy -
dzia ło wi jed nak ten suk ces miał za pew ne
swo ich oj ców. Ode bra ny 15 ma ja cer ty fi kat
to, jak ro zu miem, efekt wie lu lat wy tę żo -
nej pra cy.

Nie tyl ko wy dzia ło wi. Po znań skie Kon sor -
cjum RNA to wspól ny pro jekt Wy dzia łu Bio -
lo gii UAM oraz In sty tu tu Che mii Bio or ga -
nicz nej PAN. Szan sę na uzy ska nie sta tu su
KNOW mia ły jed nost ki świet nie pu bli ku ją -
ce, bar dzo ak tyw ne w pro mo wa niu dok to rów
i pro wa dzą ce stu dia na naj wyż szym po zio mie.
To ozna cza, że pod sta wą na sze go suk ce su jest
wy tę żo na pra ca na uko wa, dy dak tycz na i or -

Od mo le ku ły do kra jo bra zu
Z prof. Bog da nem Jackowiakiem, dzie ka nem Wy dzia łu Bio lo gii
roz ma wia Mag da le na Zió łek 
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ga ni za cyj na wszyst kich pra cow ni ków. Co naj -
mniej rów nie waż ny oka zał się po mysł
na kon sor cjum. Po dłuż szej ana li zie, w któ -
rej bra li śmy pod uwa gę tak że in ne wa rian ty,
zde cy do wa li śmy się na zgło sze nie Po znań -
skie go Kon sor cjum RNA. Wy ni ki kon kur su
po ka zu ją, że po stą pi li śmy słusz nie. Do głów -
nych za let tej kon cep cji za li czył bym udo ku -
men to wa ną, wie lo let nią współ pra cę obu in -
sty tu cji, szcze gól nie w kształ ce niu dok to ran -
tów, oraz atrak cyj ność i per spek ty wicz ność
ba dań, do ty czą cych kwa su ry bo nu kle ino we -
go (RNA). De cy du jąc, że RNA ma być mo -
ty wem prze wod nim pro jek tu, wy cho dzi li śmy
tak że z za ło że nia, że ba da nia zwią za ne z tą
czą stecz ką pro wa dzi na Wy dzia le Bio lo gii
wie le ze spo łów na uko wych, a punkt cięż ko -
ści spo czy wa w In sty tu cie Bio lo gii Mo le ku lar -
nej i Bio tech no lo gii, któ ry wy ka zał szcze gól -
ną ak tyw ność na eta pie przy go to wa nia wnio -
sku kon kur so we go.

Pro szę po wie dzieć sze rzej o ro li Po znań -
skie go Kon sor cjum RNA. Ja kie go ty pu ba -
da nia są pro wa dzo ne w je go ra mach? Czy
mo że my li czyć na ja kieś spek ta ku lar ne od -
kry cia? 

Po znań skie Kon sor cjum RNA peł ni ro lę
cen trum na uko we go, w któ rym po wią za ne ze
so bą me ry to rycz nie ze spo ły ba daw cze dwóch
in sty tu cji na uko wych re ali zu ją wspól ne ce le
i dą żą do osią gnię cia jesz cze wyż sze go po zio -
mu zna jo mo ści struk tu ry i funk cji czą stecz -
ki o ab so lut nie klu czo wym zna cze niu dla ży -
cia, w tym ży cia czło wie ka. Ty sią ce uczo nych
na ca łym świe cie nie ustan nie po świę ca jej
swo ją uwa gę, za rów no z po wo dów po znaw -
czych, czy li na tu ral nej cie ka wo ści, jak i ze
wzglę du na jej zna cze nie prak tycz ne. Kon sor -
cjum to prze strzeń, w któ rej co dzien nie pro -
wa dzo ne są waż ne eks pe ry men ty na uko we,
to czy się dys ku sja i wy mia na do świad czeń
z udzia łem świa to wych au to ry te tów w tej
dzie dzi nie, a tak że kształ ci się no wych ba da -

czy, za fa scy no wa nych świa tem RNA. Ba da nia
pro wa dzo ne w ra mach te go pro jek tu są ukie -
run ko wa ne na głęb sze po zna nie me cha ni -
zmów pro ce sów ży cio wych nor mal nie prze -
bie ga ją cych oraz tzw. pa to me cha ni zmów,
w któ rych czą stecz ki RNA od gry wa ją istot -
ną ro lę. Przed mio tem za in te re so wa nia są mię -
dzy in ny mi cho ro by dzie dzicz ne, me cha ni -
zmy no wo two rze nia czy cho ro by wy wo ły wa -
ne przez wi ru sy RNA. Nie zwy kle waż nym ele -
men tem te go pro gra mu na uko we go są ba -
da nia nad no wy mi na rzę dzia mi bio in for ma -
tycz ny mi, któ re umoż li wią lep sze zro zu mie -
nie re la cji mię dzy struk tu rą i funk cją RNA,
zwłasz cza w pro ce sach waż nych dla zdro wia
czło wie ka. Je stem prze ko na ny, że do tych cza -
so we do świad cze nie na szych ze spo łów ba -
daw czych i skon cen tro wa nie się w naj bliż -
szych la tach na ja sno wy ty czo nych ce lach
przy nie sie zna czą ce od kry cia, za rów no w za -
kre sie ba dań pod sta wo wych, jak i tych, któ -
re znaj dą za sto so wa nie w te ra pii cho rób zwią -
za nych przy czy no wo z RNA. 

Przy zna nie sta tu su KNOW to pre stiż, ale
tak że wy mier ne ko rzy ści, my ślę tu np. o do -
dat ko wym fi nan so wa niu. Jak wpły nie ono
na dal szy roz wój wy dzia łu? Czy rów nież stu -
den ci od czu ją, że stu diu ją na naj lep szym
uni wer sy tec kim wy dzia le?

Sta tus KNOW „Po znań skie Kon sor cjum
RNA” uzy ska ło nie speł na mie siąc te mu

i obec nie znaj du je się w fa zie or ga ni za cyj -
nej. We wnio sku wy raź nie okre śli li śmy za da -
nia, któ re chcie li by śmy zre ali zo wać przy po -
mo cy uzy ska nych środ ków. Jed nym z naj -
waż niej szych za dań jest po wo ła nie mię dzy -
na ro do wych stu diów dok to ranc kich. Ich
uczest ni kom za pew nio ne zo sta ną bar dzo do -
bre wa run ki ma te rial ne, co po zwo li im cał -
ko wi cie sku pić się na ba da niach na uko wych.
Rów nież na si naj lep si stu den ci od czu ją,
że – jak to pa ni uję ła – kształ cą się na bar -
dzo do brym wy dzia le. Chcę pod kre ślić, że już
obec nie stan dar dem jest udział stu den tów
w ze spo łach roz wią zu ją cych waż ne pro ble -
my na uko we. KNOW z pew no ścią zwięk szy
te moż li wo ści. Wy dział sys te ma tycz nie zmie -
rza w kie run ku jed nost ki ba daw czej, w któ -
rej co raz po wszech niej szą me to dą dy dak tycz -
ną bę dzie me to da pro jek tu. Do ta cja pro ja ko -
ścio wa, któ rą otrzy ma my, z pew no ścią uła twi
jej upo wszech nie nie. Dru gi przy kład wią że
się z za da niem po wo ła nia no wych grup ba -
daw czych. W ostat nich la tach utwo rzy li śmy
już kil ka na ście ta kich ze spo łów, naj czę ściej
wo kół mło dych li de rów, któ rzy zdo by li wcze -
śniej do świad cze nie mię dzy na ro do we i le -
gi ty mu ją się po waż ny mi osią gnię cia mi na -
uko wy mi. Do tąd in we sto wa li śmy w to bar -
dzo ogra ni czo ne środ ki wy dzia ło we, te raz za -
mie rza my wy ko rzy stać środ ki z do ta cji pro -
ja ko ścio wej. 

Głów nym ce lem kon fe ren cji by ło py -
ta nie o ro lę so li dar no ści, par ty cy pa -
cji oby wa tel skiej i kul tu ry nie za leż nej

w funk cjo no wa niu sfe ry pu blicz nej. Rocz -
ni cy „25 lat wol no ści” to wa rzy szą dys ku sje
do ty czą ce kon dy cji de mo kra cji, któ re od sła -
nia ją róż no rod ne pro ble my, zwią za ne z me -
cha ni zma mi jej kształ to wa nia i wzmac nia nia.
Sym po zjum sta ło się miej scem, gdzie teo re -
ty cy i prak ty cy ży cia pu blicz ne go mo gą

przed sta wić swo je uwa gi na te mat ak tu al ne -
go sta nu ży cia pu blicz ne go, oraz py tać o ro -
lę, ja ką od gry wa w nim za an ga żo wa nie oby -
wa tel skie i kul tu ra nie za leż na. Or ga ni za to ra -
mi kon fe ren cji by li: In sty tut Fi lo zo fii UAM,
Stu dium Na uk Hu ma ni stycz nych i Spo łecz -
nych Po li tech ni ki Wro cław skiej, oraz Eu ro -
pej skie Cen trum So li dar no ści.

Dys ku sje i ba da nia w ra mach te go rocz ne -
go sym po zjum to czy ły się wo kół ta kich kwe -

stii pro ble mo wych, jak: war tość oby wa tel -
skie go i spo łecz ne go za an ga żo wa nia, dzie -
dzic two ru chu spo łecz ne go „So li dar ność”,
od po wie dzial ność in sty tu cji pu blicz nych
za kształ to wa nie po li ty ki pu blicz nej i ak ty -
wi za cji oby wa tel skiej, współ cze sne zna cze -
nie kul tu ry nie za leż nej. Ży wa dys ku sja roz -
wi nę ła się wo kół książ ki „So li dar ność a po -
li ty ka” Da vi da Osta, któ ry wy gło sił wy kład
otwie ra ją cy. 

O kon dy cji de mo kra cji
W dniach 6-8 czerwca 2014 roku w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu 
odbyło się 2. Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne „Aksjologie sfery publicznej”. 

”Mamy w naszym gronie specjalistów od najważniejszych

grup organizmów – od wirusów, bakterii i innych

mikroorganizmów, poprzez grzyby, rośliny

i podstawowe grupy zwierząt – do człowieka
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◗VIII zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu od by ło się 26 ma ja 2014
r. Prof. J. Wit koś, pro rek tor UAM wy stą pił na nim z re fe ra tem
pt.: „Ak tyw ność na uko wa pra cow ni ka UAM”. Se nat UAM
przy jął uchwa łę w spra wie nada nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau -
sa UAM prof. H. Sam so no wi czo wi oraz po zy tyw nie za opi nio -
wał wnio sek Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych
w spra wie wszczę cia po stę po wa nia o nada nie ty tu łu dok to ra
hc UAM prof. P. Nij kam po wi. Na stęp nie rek tor UAM prof.
B. Mar ci niak przed sta wił spra woz da nie z dzia łal no ści uni wer -
sy te tu w okre sie od 1 stycz nia 2013 r. do 31 grud nia 2013 r. Se -
nat UAM pod jął uchwa ły w spra wach: za twier dze nia spra woz -
da nia fi nan so we go UAM oraz wy ko na nia pla nu rze czo wo -fi -
nan so we go uczel ni za rok 2013 i pla nu rze czo wo -fi nan so we -
go UAM na rok 2014.

◗Se nat UAM pod jął tak że uchwa ły w spra wie utwo rze nia no -
wych kie run ków: na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz -
nej – po lo ni sty ka w kon tek stach kul tu ry (stu dia II stop nia);
na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych – za rzą -
dza nie śro do wi skiem (stu dia I i II stop nia); na Wy dzia le Ma -
te ma ty ki i In for ma ty ki – na ucza nie ma te ma ty ki i in for ma ty -
ki (stu dia I i II stop nia); fi lo lo gia an giel ska z pe da go gi ką pro -
wa dzo na wspól nie przez Wy dział An gli sty ki oraz Wy dział Pe -
da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu. Pod jął tak że uchwa łę o wy -
stą pie niu do Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go o wy da -
nie de cy zji, na da ją cej upraw nie nia Wy dzia ło wi Pe da go gicz -
no -Ar ty stycz ne mu w Ka li szu do pro wa dze nia stu diów na tym
kie run ku.

◗Se nat UAM pod jął uchwa ły o zmia nie uchwa ły w spra wie
okre śle nia efek tów kształ ce nia dla kie run ków stu diów pro wa -
dzo nych przez Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki; Wy dział
Fi zy ki; Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych; Wy -
dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu; 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; w spra wie
wa run ków i try bu przy jęć na I rok stu diów dok to ranc kich sta -
cjo nar nych i nie sta cjo nar nych w UAM w ro ku aka de mic -
kim 2014/2015; 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 kształ ce nia na stu -
diach dok to ranc kich.

◗ Se nat UAM przy jął tak że 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 2015/2016; 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 -
do wych i ogól no pol skich. Wy dał tak że po zy tyw ną opi nię
w spra wie mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne -
go: prof. R. Do ma na (Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki);
prof. J. Fieć ki (Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej); prof. K.
Ła stow skie go (Wy dział Na uk Spo łecz nych); prof. M. Paw la ka

(Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu); prof. G. Ve -
tu la nie go (Wy dział Neo fi lo lo gii).

◗Se nat UAM za twier dził umo wę o współ pra cy mię dzy UAM
a Uni wer sy te tem Long dong (Chi ny). Wgląd w uchwa ły Se na -
tu moż li wy bę dzie na stro nie www.amu.edu.pl oraz w rek to -
ra cie (po kój 107).

dr Do mi ni ka Na roż na

◗W dniach 12-17 ma ja Biu ro Wiel ko pol ski w Bruk se li, wspól -
nie z In sty tu tem Geo gra fii Spo łecz no – Eko no micz nej i Go -
spo dar ki Prze strzen nej UAM zor ga ni zo wa ło w Bruk se li staż
dla stu den tów stu diów po dy plo mo wych „Prze my sły kul tu ry
w po li ty ce roz wo ju miast i re gio nów”. W trak cie ty go dnio -
wej wi zy ty stu den ci spo tka li się z pra cow ni ka mi sta łe go przed -
sta wi ciel stwa RP przy UE oraz przed sta wi ciel stwa UNESCO
przy UE i za po zna li się z funk cjo no wa niem i za da nia mi in sty -
tu cji unij nych. Naj wię cej spo tkań po świę co no unij ne mu pro -
gra mo wi Kre atyw na Eu ro pa, któ ry jest naj waż niej szym in stru -
men tem dla roz wo ju mię dzy na ro do wej współ pra cy kul tu -
ral nej. Staż dla po nad 20 po znań skich stu den tów zo stał sfi -
nan so wa ny z pro jek tu „Zin te gro wa ny pro gram roz wo ju UAM:
Za awan so wa ne tech no lo gie dla roz wo ju wy so ko wy kwa li fi -
ko wa nych kadr dla go spo dar ki”. 

◗W kon kur sie o na gro dę rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
dla naj lep szej książ ki tech nicz nej o cha rak te rze dy dak tycz nym
wy róż nie nie otrzy ma ło Wy daw nic two Na uko we UAM
za książ kę dr Ewy Ba na cho wicz z UAM pt. „Struk tu ra i pa -
ra me try fi zycz ne bio po li me rów. Ba da nia z za sto so wa niem me -
tod roz pro sze nio wych i mo de lo wa nia kom pu te ro we go”. 

◗21 ma ja 2014 r. od by ło się in au gu ra cyj ne po sie dze nie Ra -
dy Na ro do we go Pro gra mu Roz wo ju Hu ma ni sty ki, pod czas
któ re go mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof. Le na Ko -
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lar ska -Bo biń ska wrę czy ła no mi na cje człon kom Ra dy no wej
ka den cji. W jej skład we szło 5 osób z UAM: prof. Ewa Do mań -
ska, prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk, dr Ema nu el Kul -
czyc ki, prof. Ewa Ste fa nia Re wers i prof. Je rzy Strzel czyk.

◗Pod czas wi zy ty w Po zna niu 2 czerw ca pre zy dent RP Bro -
ni sław Ko mo row ski wrę czył od zna cze nia pań stwo we za wy -
bit ne za słu gi dla Wiel ko pol ski, za osią gnię cia w pra cy za -
wo do wej i spo łecz nej, za za słu gi dla spo łecz no ści lo kal nej.
Zło tym Krzy żem Za słu gi zo stał od zna czo ny prof. Ry szard
Ci choc ki z In sty tu tu So cjo lo gii, pro dzie kan Wy dzia łu Na -
uk Spo łecz nych. 

◗Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja po świę co na po pra wie ochro -
ny ofiar prze stępstw od by ła się 9 czerw ca na Wy dzia le Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UAM. Or ga ni za to rem był Za kład Po stę -
po wa nia Kar ne go WPiA UAM w ra mach pro jek tu współ fi -
nan so wa ne go przez Ko mi sję Eu ro pej ską. Pro jekt, któ ry ko or -
dy nu je UAM, re ali zo wa ny jest wspól nie z re pre zen tan ta mi 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. Ce lem kon fe ren cji by ła
pre zen ta cja sys te mów po mo cy praw nej w Eu ro pie ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem Pol ski, Buł ga rii, Ło twy i Włoch,
a tak że dys ku sja na te mat kie run ków roz wo ju te go sys te mu. 

◗21 mar ca pre zy dent Fin lan dii Sau li Nii nistö przy znał prof.
Bo le sła wo wi Mro ze wi czo wi z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM
Or der Ry ce rza I Kla sy Or de ru Bia łej Ró ży Fin lan dii w uzna -
niu je go wie lo let niej pra cy w za kre sie sze rze nia wie dzy o ję -
zy ku, li te ra tu rze i kul tu rze fiń skiej w Pol sce, a tak że w roz -
wo ju dwu stron nej współ pra cy na uko wej po mię dzy Fin lan dią
i Pol ską. Uro czy stość wrę cze nia te go wy róż nie nia od by ła się 9
czerw ca w am ba sa dzie Fin lan dii w War sza wie.

◗Mi ro sław Za lew ski, ab sol went so cjo lo gii z UAM zo stał lau -
re atem Na gro dy im. Flo ria na Zna niec kie go, przy zna wa nej
przez Pol skie To wa rzy stwo So cjo lo gicz ne. dla naj lep szych prac
ma gi ster skich z so cjo lo gii. Lau re at jest au to rem pra cy „Ana -
li za dys kur su su icy dal ne go. Stu dium przy go to waw cze na przy -
kła dzie wia do mo ści z fo rum in ter ne to we go Przy ja cie le. org”,
któ ra zo sta ła na pi sa na pod kie run kiem prof. Krzysz to fa Po -
de mskie go. 

◗Dr Bo gu mi ła Ma te ja -Ja wor ska z In sty tu tu So cjo lo gii UAM
otrzy ma ła za swo ją pra cę dok tor ską Na gro dę im. Paw ła Stęp -
ki. Jest to na gro da przy zna wa na przez Kra jo wą Ra dę Ra dio -
fo nii i Te le wi zji oraz Uni wer sy tet War szaw ski, ma ją ca pro mo -
wać pra ce po dej mu ją ce te ma ty kę me diów elek tro nicz nych. Dr
Ma te ja -Ja wor ska jest au tor ką pra cy pt. „Po st te le wi zja? Wi dzo -
wie wo bec prze mian me diów”, któ rej pro mo to rem był prof.
Ra fał Droz dow ski. opr. mdz

Prof. Bog dan Mar ci niec
lau re atem 
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Wśród laureatów prestiżowego ogólnopolskiego konkursu
znalazł się prof. Bogdan Marciniec z UAM. Wyniki
zorganizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego plebiscytu „Nauka to wolność” na najciekawszy polski
wynalazek, osiągnięcie naukowe i wydarzenie ostatniego 25-lecia
ogłosiła minister Lena Kolarska-Bobińska. Spośród 25 propozycji
internauci wybrali te, które ich zdaniem były najważniejszymi
osiągnięciami polskiej nauki w minionym ćwierćwieczu.

Ogła sza jąc zwy cięz ców kon kur su mi ni ster Le na Ko lar ska -Bo biń ska
pod kre śli ła m.in. wa gę po pu la ry za cji osią gnięć na uko wych. Ca ły czas mu -
si my uczyć się  na uki otwar tej czy li ta kiej, któ ra po tra fi na wią zać dia log
ze spo łe czeń stwem – po wie dzia ła prof. Le na Ko lar ska -Bo biń ska – Chcia -
ła bym, że by na ukow cy kształ to wa li opi nię pu blicz ną i no wo cze sne spo łe -
czeń stwo. Na uka mu si być otwar ta i przy ja zna.

Pierw sze miej sce w ple bi scy cie przy pa dło prof. Hen ry ko wi Skar żyń -
skie mu, któ ry w 1992 ro ku  ja ko pierw szy w Pol sce  i Eu ro pie Środ ko -
wo -Wschod niej prze pro wa dził ope ra cję przy wra ca ją cą słuch oso bie głu -
chej. Dru gie miej sce w ple bi scy cie za jął prof. Grze gorz Pie trzyń ski z Ob -
ser wa to rium Astro no micz ne go Uni wer sy te tu War szaw skie go. Je go ze spół
do ko nał z nie zwy kłą do kład no ścią po mia ru od le gło ści do ga lak ty ki – Wiel -
kie go Ob ło ku Ma gel la na. 

Na po dium zna lazł się też prof. Bog dan Mar ci niec, wy bit ny che mik z na -
sze go uni wer sy te tu. Jest świa to wym au to ry te tem w dzie dzi nie che mii krze -
mo or ga nicz nej i ka ta li zy me ta lo or ga nicz nej. Współ two rzył no wą dys cy -
pli nę wie dzy – ka ta li zę me ta lo nie or ga nicz ną. Dzię ki re zul ta tom ba dań prof.
Mar ciń ca po wsta ją  za awan so wa ne ma te ria ły i na no ma te ria ły. Wy dał 15
ksią żek (w tym dzie więć po an giel sku) i 380 pu bli ka cji. Jed na z je go mo -
no gra fii zo sta ła w śro do wi sku spe cja li stów na zwa na „Bi blią” tej no wej
dzie dzi ny wie dzy che micz nej. Ma też 170 pa ten tów i zgło szeń, oraz 42
opra co wa nia tech no lo gicz ne. 14 z nich wdro żo no w Przed się bior stwie In -
no wa cyj no -Wdro że nio wym UNISIL w Tar no wie -Mo ści cach, pierw szym
uni wer sy tec kim spin -of fie. Zna ny jest też w po znań skim śro do wi sku ja ko
pro mo tor wie lu mło dych na ukow ców.

To, co naj waż niej sze dla współ cze snej cy wi li za cji, to efek tyw na re la cja:
od kry cia na uko we –in no wa cje – biz nes – mó wi prof.  Bog dan Mar ci -
niec – Utwo rzy li śmy w Po zna niu pierw szy w Pol sce park na uko wo -tech -
no lo gicz ny. Dzia ła w nim dziś po nad 80 firm i bu du je my la bo ra to ria dla
na stęp nych.  To miej sce, gdzie na uka spo ty ka się z biz ne sem, a mło dzi lu -
dzie ko mer cja li zu ją wy ni ki ba dań na uko wych. In te gra cja na uki z biz ne sem
jest wspa nia łym wy zwa niem. p.s. 



N A S Z  U N I W E R S Y T E T  WSPÓLNA PRZESTRZEŃ  NAUKOWA

1 8 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  c z e r w i e c  2 0 1 4

Mo wa o kon fe ren cji „Uniwersytet
w mieście – Uniwersytet dla miasta”,
któ ra od by ła się na UAM 5 czerw -

ca. Zdo mi no wa ły ją (kul tu ral ne) spo ry o to,
czy uni wer sy tet ma być w mie ście czy po -
za mia stem oraz po czu cie ze stro ny uni wer -
sy te tu, że nie dość jest przez mia sto i je go in -
sty tu cje do ce nia ny. Prof. Zbi gniew Pi lar czyk
we wpro wa dze niu już pod kre ślił, że choć by
fakt za ję cia przez UAM trze cie go miej sca
wśród pol skich uni wer sy te tów nie zo stał do -
sta tecz nie en tu zja stycz nie przy ję ty przez oto -
cze nie, a prze cież jest to wiel ki suk ces dla na -
szej sto sun ko wo mło dej uczel ni.

O przy go dach prze strzen nych kam pu su
na Mo ra sku mó wił prof. Je rzy Gu raw ski głów -
ny ar chi tekt te go kam pu su, zde cy do wa ny
zwo len nik „wy nie sie nia się” uczel ni z centrum
mia sta. Przy po mniał hi sto rię bu do wy Mo -
ra ska i jej ro man tycz ne za ło że nie ko mu ni -
ka cyj ne: me tro aż do Mu ro wa nej Go śli ny,
a wzdłuż je go nit ki po bu do wa ne róż ne uczel -
nie – nie tyl ko UAM, ale i np. Aka de mia Mi -
li cyj na. W 1974 ro ku, gdy wy gra li śmy kon kurs
na pro jekt – wspo mi nał – by li śmy mło dzi, peł -
ni en tu zja zmu. Do sta li śmy do za go spo da ro wa -
nia 360 ha, bez py ta nia czy ja to wła sność, bo
wte dy nikt na to nie zwra cał uwa gi. Mło dzi ar -
chi tek ci mie li wte dy też in ne oprócz me tra
nie speł nio ne ma rze nie: by nie po wsta wa ły

tam wy dzia ły, lecz coś w ro dza ju wspól nej
prze strze ni na uko wej. Me tro mia ło wjeż dżać
do środ ka kam pu su, wszyst kie bu dyn ki mia -
ły być zwró co ne do la su wzdłuż któ re go bie -
gła by stu denc ka espla na da. W 1978 ro ku ru -
szy ła bu do wa…cen tra li te le fo nicz nej, jak
na tam te cza sy szczyt tech ni ki (dziś bu dy nek
Ar chi wum), a po tem, jak to okre ślił prof. Gu -
raw ski, każ da czkaw ka po li tycz na od bi ja ła się
na pla nach bu do wy. Fi zy ka bu do wa na by ła
przez 15 lat, co dziś, gdy wiel kie in we sty cje
na Mo ra sku po wsta ją w rok, dwa la ta wy da -
je się nie praw do po dob ne. Prof. Gu raw ski jest
pod uro kiem Mo ra ska, uwa ża, że dziś choć by
ze wzglę du na wy ma ga nia tech nicz ne no wo -
cze snej apa ra tu ry uczel nia mu si być po -
za mia stem, a tak że z po wo du wiel kiej licz by

aut, któ re za kor ko wa ły by cen trum mia -
sta. I tyl ko na obrzeżach miasta na ukow cy
ma ją ide al ne wa run ki do pra cy: ci szę i przy -
ro dę nie mal wcho dzą cą do bu dyn ku. Jed no
go tyl ko de ner wu je – że ca ła prze strzeń we -
wnętrz na kam pu su to par kin gi, a je go zda -
niem ca ła ko mu ni ka cja po win na się od by wać
na pół no cy kam pu su, bez wjaz du do środ ka.
Wy stę pu ją ca po nim prof. Ewa Re wers moc -
no pod kre śla ła, że uni wer sy te ty hi sto rycz nie
po wsta wa ły w mia stach, a nie po za ni mi, że
od USA po Chi ny ar chi tek tu ra aka de mic ka
na le ży do naj bar dziej awan gar do wych i zdo -
bią cych mia sta. Zwró ci ła uwa gę, że sło wo
kam pus po cho dzi od camp – obóz czy li miej -
sce nie do bro wol ne go za mknię cia i że istot nie
Mo ra sko jest za mknię te ko mu ni ka cyj nie li nią
ko le jo wą, a we wnątrz pu ste, za mie ra ją ce
po godz. 18. Ma rzy jej się wła śnie tkan ka tę
pust kę wy peł nia ją ca i pod da je w wąt pli wość
czy po mo że tu sa ma bu do wa aka de mi -
ków – po trze ba cze goś wię cej, ja kiejś prze -
strze ni do upra wia nia za ba wy i two rze nia
sztu ki. Zwró ci ła też uwa gę, że nikt ze stu den -
ta mi nie kon sul tu je pla nów bu do wy czy za -
go spo da ro wa nia prze strze ni. Dla ści sło ści tu
przy po mnia no, że pro po zy cję roz wo ju Kam -
pu su Mo ra sko zgło sił jed nak że wła dzom
uczel ni Par la ment stu denc ki, zaś o tym co
uczel nia ro bi dla mia sta moż na prze czy tać

”Tak naprawdę to

uniwersytet tworzy

markę miasta, ale

tego nie widać 

Uni wer sy tet jest w mie ście
Było to spotkanie ważne
dla obydwóch stron:
miasta i uniwersytetu, 
bo obie te instytucje są 
ze sobą od wieków
związane

Prof. Jerzy Gurawski na konferencji: w tle pierwsze plany Moraska
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w co rocz nym spra woz da niu rek to ra. Tak na -
praw dę to uni wer sy tet two rzy mar kę mia sta,
pod kre śla ła prof. Re wers, ale te go nie wi dać:
trze ba prze rzu cić gó rę do ku men tów, by wy -
łu skać wszyst ko to, co uczelnia ro bi dla mia -
sta. Za ape lo wa ła na ko niec, by w związ ku ze
złą ko no ta cją sło wa kam pus mó wić o Mo ra -
sku: mia stecz ko uni wer sy tec kie. Pro po zy cję
zmia ny na zwy zgło sił też prof. Ja cek Sój ka,
mó wią cy o róż no rod no ści form uni wer sy te -
tów – od pa ry skie go, któ rym rzą dził bi skup,
po bo loń ski, gdzie to stu den ci za trud nia li pro -
fe so rów – w świe tle tak róż no rod nych form
opo zy cja „przed się bior stwo czy świą ty nia
wie dzy” jest fał szy wa. Prof. Sój ka w spra wie
nazw zgło sił tę sk no tę za tym, by Sza ma rze wo
za cząć na zy wać kam pu sem Ogro dy, bo to
o wie le pięk niej sza na zwa.

O ogro dzie wła śnie, Bo ta nicz nym, mó wi ła
prof. Ju sty na Wi land -Szy mań ska, któ ra po -
wtó rzy ła okre śle nie rek to ra UAM, że Ogród
Bo ta nicz ny jest da rem uczel ni dla mia sta:
utrzy my wa ny w 99 proc. przez uczel nię słu ży
bez płat nie wszyst kim miesz kań com ja ko jed -
no z ulu bio nych i pięk nych miejsc wy po czyn -
ku – w sa mym tyl ko ma ju ogród od wie dzi -
ło 40 tys. osób. „Bo ta nik” or ga ni zu je też róż -
ne szla chet ne im pre zy cie szą ce się du żym po -
wo dze niem: kon cer ty, spo tka nia po etyc kie,
ma jów kę na otwar cie se zo nu. Moż na tu od -
być prak tycz ny kurs ogrod ni czy, a od te go ro -
ku ru sza cie ka wa ak cja „Szkol ne ogro dy Po -
zna nia”, w któ rej pra cow nik Ogro du Bo ta nicz -
ne go za pro jek tu je ogro dy dla kil ku szkół.
Ogród wspie ra wszel kie „zie lo ne” ak cje, da -
ro wu je nad wyż ki z ho dow li ro ślin. Choć
na im pre zy przy cho dzą ty sią ce osób, UAM
za sła bo się na nich pro mu je – twier dzi ła prof.
Wi land -Szy mań ska – i do cho dzi do ta kich pa -
ra dok sów, że wie le osób uwa ża „Bo ta nik”
za wła sność Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.

Na ko niec głos za bra ła rzecz nik UAM dr
Do mi ni ka Na roż na, przed sta wia jąc ana li zę
pu bli ka cji o UAM i udo wad nia jąc, że jest bar -
dzo ma ło pu bli ka cji o uni wer sy te cie ja ko pod -
mio cie kul tu ry. Oka za ło się, że naj wię cej pi -
szą o nas (w ko lej no ści) por tal epo znań,
WTK, IKS, Głos Wiel ko pol ski. Cie ka we jest
to, ja kie im pre zy uni wer sy tec kie w kwiet -
niu 2014 (bo tyl ko ten okres ana li zo wa ła dr
Na roż na) by ły naj bar dziej opi sy wa ne. Są to
w ko lej no ści Fe sti wal Na uki i Sztu ki, Dni Tu -
ry sty ki w Col le gium Geo gra phi cum, fe sti wal
stu denc ki CIN-ART, III Dyk tan do Po kut ne
i 111 lat po znań skiej an gli sty ki. Po stu lo wa ła
szko le nia me dial ne i po wo ła nie rzecz ni ków
pra so wych na każ dym wy dzia le…

Ma ria Ry bic ka

Idea kla strów jest sto sun ko wo no wa,
do pol skiej go spo dar ki za wi ta ła za le d -
wie 10 lat te mu, ale już dziś moż -
na po wie dzieć, że przy no si wy mier ne
ko rzy ści dla lo kal nej przed się bior czo -
ści. Kla ster to sto wa rzy sze nie firm i in -
sty tu cji funk cjo nu ją cych w jed nej
bran ży i na tym sa mym ob sza rze geo -
gra ficz nym, któ re go dzia ła nie opar te
jest na za sa dach sy ner gii. 

Przed się bior cy zor ga ni zo wa ni w kla ster
ma ją ła twiej szy do stęp do po zy ski wa nia fun -
du szy, pro wa dze nia pro jek tów ba daw czo -
-roz wo jo wych czy no wych tech no lo gii. Sło -
wem w gru pie ła twiej się roz wi jać i ła twiej
po ko ny wać trud no ści pro ce du ral ne, zwią -
za ne np. z funk cjo no wa niem fir my. Ma to
nie ba ga tel ne zna cze nie, zwłasz cza dla ma -
łych i śred nich przed się biorstw. 

Je den z ta kich kla strów po wstał wła śnie
na te re nie Po znań skie go Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz ne go Fun da cji UAM. 6 czerw -
ca na stą pi ło uro czy ste otwar cie Wa ste -Kla -
stra zrze sza ją ce go fir my z bran ży ochro ny
śro do wi ska i go spo dar ki od pa da mi. W uro -
czy sto ści udział wzię li przed sta wi cie le
GOAP, Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Po zna -
niu oraz Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska
Urzę du Mia sta Po zna nia. Jo an na Pod gór ska,
z -ca dy rek to ra De par ta men tu Roz wo ju
Przed się bior czo ści i In no wa cyj no ści PARP,
przed sta wia jąc głów ne za sa dy dzia ła nia kla -
strów chwa li ła zna ną po znań ska przed się -
bior czość. I mi mo, że dzia łal ność Wa ste -

-Kla stra do pie ro zo sta ła za in au gu ro wa na,
ofe ro wa ła wszech stron ną po moc na przy -
szłość. 

Go spo dar ka od pa da mi mu si być in no wa -
cyj na – de kla ro wał dy rek tor no wo pow sta -
łe go Cen trum Go spo dar ki Od pa da mi, prof.
Wło dzi mierz Urba niak z Wy dzia łu Che mii
UAM – bo cią gle po ja wia ją się no we pro duk -
ty, któ re prę dzej czy póź niej znaj dą się na wy -
sy pi sku. Ten cykl ni gdy się nie koń czy, dla te -
go stru mień jed no rod nych śmie ci to praw dzi -
we wy zwa nie dla che mi ka. Cen trum w swo -
jej ofer cie ma sze ro ki ze staw ana liz la bo ra -
to ryj nych od wy kry wa nia azbe stu w wo dzie,
gle bie i po wie trzu, po ba da nia ja ko ści wo dy
czy ozna cza nia szko dli wo ści od pa dów. Uni -
ka to we la bo ra to rium zor ga ni zo wa no na ba -
zie pię ciu pra cow ni wy po sa żo nych w spe -
cja li stycz ny sprzęt po mia ro wy. Zwie dza nie
pra cow ni by ło jed ną z atrak cji dla zgro ma -
dzo nych na uro czy sto ści go ści. 

Jest to ko lej ne, ostat nie ogni wo ini cja ty wy,
z któ rej je ste śmy zna ni w ca łej Pol sce, re la cji
mię dzy od kry cia mi na uko wy mi a biz ne -
sem, – mó wił prof. Bog dan Mar ci niec. Kla -
ster to ko lej ne, obok Cen trum Za awan so -
wa nych Tech no lo gii Che micz nych, Ze spo -
łu In ku ba to rów Wy so kich Tech no lo gii oraz
in ku ba to rów tech no lo gicz nych i la bo ra to -
riów przed się wzię cie PPN-T. Naj waż niej sze,
bo jak mó wił prof. Mar ci niec, dla che mi ka
naj waż niej szy jest pro dukt, a po mysł, aby
z od pa dów zro bić „coś” (w do my śle cie ka -
we pro jek ty na uko we) – jest po cią ga ją cy. 

mz

Kla ster na Ru bie ży 
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ZPio trem Pio trow skim nie zga dzam się w pa ru kwe stiach,
np. kie dy twier dzi, że „trze ba i na le ży pi sać sy la bu sy, ale
bez cu dzy sło wów”. Uwa żam, że tzw. sy la bu sów nie na le -

ży pi sać w ogó le; je że li pi sać coś po dob ne go, to naj wy żej kon spek -
ty. Nie cho dzi tu o dru go rzęd ny spór ter mi no lo gicz ny; ana li -
za współ cze snej, póź no -post mo der ni stycz nej „no wej fa li” w żar -
go nie dys cy plin hu ma ni stycz nych i spo łecz nych po ka zu je, że
zmia ny ter mi nów, słów, nazw rze czy i po jęć są tej fa li kwin te sen -
cją, sta no wią o jej isto cie. Wspo mnia na re for ma – a po win no
się ją na zwać „re wo lu cją”, i to „im por to wa ną re wo lu cją”, gdyż sta -
ra się nie tyl ko wpro wa dzić coś „no we go”, ale przed tem zbu rzyć
wszyst ko, co „sta re”, a przy by wa do Pol ski z Za cho du – wy ka zu -
je sze reg cech owej „fa li”. W tym też pew nie nie zga dza my się
z prof. Pio trow skim, któ ry jest en tu zja stą naj now szych prze ja wów
twór czo ści ar ty stycz nej. 

Ta ką ce chą jest na przy kład prze ko na nie, że wszyst ko, co ro -
bio no w prze szło ści, a szcze gól nie w Pol sce, jest do ni cze go. Tę
pew ność sie bie, iście mło dzień czą za ro zu mia łość, wi dać w „Bi -
blio gra fiach” za le ca nych urzę do wo „re for ma cyj nych” pu bli ka cji,
igno ru ją cych do ro bek pol skiej my śli dy dak tycz nej, a fi nan so wa -
nych przez po li tycz no -ad mi ni stra cyj ne agen dy. Bi blio gra fie te za -
wie ra ją, oprócz tych agend do ku men tów, wy łącz nie ty tu ły an glo -
ję zycz nych prac z XXI wie ku (zu peł nie tak, jak w pu bli ka cjach

che mi ków czy fi zy ków). Au to rzy ta kich po praw nych po li tycz -
nie tek stów jaw nie nie mal prze ko nu ją, że to, co ro bi ły w prze szło -
ści wyż sze uczel nie, by ło do ni cze go, że „od cza su obo wią zy wa -
nia no wych za sad w za kre sie two rze nia i re ali zo wa nia ofer ty dy -
dak tycz nej istot nie po pra wia się ja kość kształ ce nia, że wzra sta sa -
mo świa do mość ka dry dy dak tycz nej, za jęć choć wie le wciąż po -
zo sta je tu jesz cze do zro bie nia.”. Sko ro ja kość kształ ce nia do pie -
ro za czy na się po pra wiać od pa ru lat, to aż strach po my śleć, jak
mo gła ona wy glą dać w cza sach Ku pi sie wi czów, Oko niów, Za -
bo row skich, Pie te rów (to tyl ko nie któ rzy z igno ro wa nych dzi -
siaj dy dak ty ków) – nie mó wiąc już o cza sach Ossow skich, Aj -
du kie wi czów, Łu ka sie wi czów, Ko tar biń skich, In gar de nów… Swo -
ją dro gą, cho ciaż z pew no ścią obie pa nie Au tor ki ma ją spo re do -
świad cze nie aka de mic kie, jed nak bar dziej do wie rzał bym Ma rii
Zió łek w spra wach ka ta li zy he te ro ge nicz nej, a Ewie Kra skow skiej
w kwe stiach pol skiej pro zy ko bie cej, niż im obu (a na wet re cen -
zent ce ich Va de me cum, też che micz ce) w spra wach teo rii dy dak -
tycz nych.

Ce chą post -(post) mo der ni stycz nych cza sów i tek stów jest też
ich non sza lan cja me to do lo gicz na i lo gicz na; zresz tą prze ja wia się
ona tak że w ła two ści wcho dze nia w kom pe ten cje nie swo ich dzie -
dzin (li te ra tu ro znaw ca Bau dril lard uda je so cjo lo ga, je go ko le ga
Der ri da – fi lo zo fa, Lyotard i wszy scy in ni – fi zy ków i ma te ma -
ty ków). W tek stach prze ko nu ją cych do re for my, w tym – do sy -
la bu sów, spo tkać moż na ta kie ory gi nal ne kon sta ta cje: „Nie ule -
ga jed nak wąt pli wo ści fakt, że efek tyw ność za jęć bę dzie mia ła
miej sce je dy nie wte dy, je że li znaj dą się od po wied nie na rzę dzia
któ re ją zwe ry fi ku ją i po twier dzą”. Jak nie ma na rzę dzi we ry fi ku -
ją cych coś, to te go cze goś nie ma? Stłucz ter mo metr, nie bę dziesz
miał go rącz ki…

Nie brak ukry tych sprzecz no ści: z jed nej stro ny „sy la bu sy” rze -
ko mo nie słu żą „kon tro li ad mi ni stra cyj nej aka de mic kiej spo łecz -
no ści”, ale z dru giej – sta no wią „ro dzaj umo wy mię dzy oso bą pro -
wa dzą cą za ję cia a stu den ta mi” (do daj my: umo wy na rzu co nej, nie
prze strze ga ją cej za sa dy swo bo dy umów), przy czym „spo so by
pro wa dze nia za jęć, spo so by i kry te ria oce nia nia nie mo gą się roz -
mi jać z tym, co zo sta ło za pi sa ne w sy la bu sie”, a „Stu den ci mo gą
[…] spraw dzić, czy to, co się dzie je na kon kret nych za ję ciach z da -
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O tzw. Sy la bu sach

Za dużo nakładów, 
za mało korzyści

O tzw. sylabusach i o całym ich szerokim kontekście trzeba nie przestawać dyskutować. Po pierwsze dlatego,
że nie ma dla nauki takich zdań – oprócz jałowych tautologii – których nie powinna ciągle próbować
podważać; po drugie dlatego, że „sylabusy” i ich kontekst dotyczą działań dydaktycznych,
nauczania – a nauczanie jest innym z naszych zadań. I po trzecie dlatego, że winniśmy nie tylko uczyć
studentów, ale też dawać im przykład postaw poszukujących, twórczych, nonkonformistycznych, otwartych
na dyskusję. Chwała Piotrowi Piotrowskiemu, który z właściwą sobie dezynwolturą opublikował swój
odważny, „pół-otwarty” list o tzw. sylabusach. 

”Uważam, że tzw. sylabusów 

nie należy pisać w ogóle; jeżeli pisać 

coś podobnego, to najwyżej konspekty
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ne go przed mio tu, w isto cie pro wa dzi do zde fi nio wa nych efek tów
kształ ce nia i czy do trzy my wa ne są in ne ele men ty owej „umo wy”,
ja ką jest sy la bus”. A je śli nie są do trzy my wa ne, to stu dent sam uka -
rze „oso bę pro wa dzą cą”, czy tyl ko do nie sie ad mi ni stra to ro wi? To
wła śnie jest kon tro la. 

Słusz nie po ję cie „efek tu kształ ce nia” od róż nia się od po ję cia
„ce lu”. Dla cze go prze tłu ma czo no out co me ja ko „efekt” – a nie
ja ko „wy nik” (czy li re zul tat) – nie wia do mo. Skąd jed nak kto kol -
wiek miał by wie dzieć, ja kie bę dą (u stu den ta!) wy ni ki pra cy dy -
dak tycz nej (na uczy cie la i stu den ta), sko ro prze wi dy wać ma na -
uczy ciel, a efek ty osią gać stu dent, dwie róż ne „stro ny umo wy”?
Mo że my w umo wie za pi sać cel, do któ re go się dą ży w ja kimś dzia -
ła niu, ale za pi sać sze reg osta tecz nych je go wy ni ków (w do dat ku
za leż nych nie tyl ko od nas) moż na do pie ro po je go za koń cze niu.
Prze wi dy wa nie w na ukach em pi rycz nych jest oczy wi ście nie tyl -
ko moż li we, ale i ko niecz ne (po to ma my pra wa na uki, zda nia ści -
śle ogól ne i re gu ły wnio sko wa nia); tu jed nak ma my do czy nie nia
z dzie dzi ną na uk spo łecz nych (z wiel ką licz bą zmien nych i ew.
ge ne ra li za cja mi hi sto rycz ny mi), i prze wi dy wać mo że my tyl ko
w ra mach roz wa żań sta ty stycz nych, osią ga jąc (w przy pad ku „sta -
ty stycz nej ma sy” stu den tów) naj wy żej okre ślo ne praw do po do -
bień stwo ja kie goś wy ni ku, przy odro bi nie szczę ścia zmie rza ją ce
do tzw. roz kła du nor mal ne go. Ce chą post mo der ni stycz ne go my -
śle nia jest utoż sa mia nie nie tyl ko mia ry z rze czą mie rzo ną („ter -
mo me tru z go rącz ką”), ale – sze rzej – na zwy ja kiejś rze czy z rze -
czą sa mą (de sy gna tem na zwy). To wia ra w ma gicz ną jak by moc
ter mi nu: je śli uda się wy my śleć na zwę ja kiejś rze czy, to ist nie nie
owej rze czy wy da je się prze są dzo ne. „We dług de fi ni cji […] ozna -
cza on [ter min „kwa li fi ka cje”] „efek ty kształ ce nia, po świad czo -
ne dy plo mem, świa dec twem, cer ty fi ka tem lub in nym do ku men -
tem wy da nym przez upraw nio ną in sty tu cję po twier dza ją cym
uzy ska nie za kła da nych efek tów kształ ce nia”. Mó wiąc pro ściej – to
np. świa dec two ma tu ral ne, dy plom ukoń cze nia stu diów wyż szych
[…].” No więc: efekt kształ ce nia, czy pa pie rek z je go na zwą? Al -
bo: „Bu dul cem ram kwa li fi ka cji są efek ty kształ ce nia (EK). Słu -
żą one przede wszyst kim do opi su po szcze gól nych kwa li fi ka cji
[…]. EK to za sób wie dzy…” itd. A więc „EK” są „bu dul cem ra -
my”, in stru men tem opi su, czy też ich treść jest czę ścią tre ści „kwa -
li fi ka cji”?

No we ter mi ny, no we zna cze nia daw nych ter mi nów, mno że nie
ho mo ni mów i sy no ni mów to cha rak te ry stycz ne dla post mo der -
ni stycz ne go my śle nia i ję zy ka. Jak słusz nie za uwa żył El lis, „Ta teo -
ria kul tu ry ma rów nież swój wła sny ję zyk, któ re go wszy scy aspi -
ru ją cy do eli ty mu szą się na uczyć. Ską di nąd słu ży on utrzy ma niu
pod wie lo ma wzglę da mi nie sta bil nej sy tu acji. Od ci na on no wą
teo rię od wcze śniej szej my śli – co jest przy dat ne, po nie waż gdy -
by te raz uży wa ło się tych sa mych ter mi nów, co wcze śniej, znacz -
nie ła twiej by ło by do strzec ogra ni cze nia no wej teo rii.” 

Zga dzam się z prof. Kra skow ską i prof. Zió łek, że „po cząt ko wa
nie chęć, a na wet wro gość do tak skon stru owa nej „kar ty przed -
mio tu” […] stop nio wo ła god nia ła i dziś prze wa ża opi nia o jej
przy dat no ści”. My ślę, że młod si z nas wi dzą w „sy la bu sach” te plu -
sy, któ rych nie mie li oka zji zo ba czyć w kon spek tach, bo tych już
nie ma; nie któ rzy star si po pro stu chcą mieć tak dla nich cen ny
świę ty spo kój, a wszy scy pod da ją się dzia ła niu me cha ni zmu
sztucz nych po trzeb, któ re two rzy się, by mieć zbyt na no we pro -
duk ty. „Jest to ja ko ścio wo no wa sy tu acja na ryn ku, gdy nie „po -
pyt ro dzi po daż”, a na od wrót – „po daż ro dzi po pyt”, po nie waż wy -
obraź nia kon su men ta nie na dą ża za wy obra że niem pro du cen ta
i nadaw cy usług”, i na stę pu je „ta ka nie współ mier ność po da ży
i po trzeb, przy któ rej ry nek za czy na kształ to wać owe po trze by,
jed no cze śnie zni ża jąc się do nie wy gó ro wa nej wy obraź ni bier nej
więk szo ści, wy kształ co nej w te sto wym sys te mie edu ka cji oraz wy -
cho wa nej na wzor cach pop -kul tu ry” 1. W świe cie wol ne go ryn -

ku wy ko rzy stu je się w tym ce lu in stru men ty pro mo cji i re kla -
my. W świe cie dyk ta tu ry – wy star czy na kaz. Nie ste ty, wszyst ko
wska zu je na to, że ży je my w tym dru gim: „Nad ta ką oczy wi sto -
ścią, jak po wią za nie za war to ści sy la bu sa z ak tu al ny mi re gu la -
cja mi praw ny mi (usta wa, roz po rzą dze nia) oraz z wy ma ga nia mi
Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej, nie bę dzie my się tu roz wo -
dzić” – pi szą cy to wa ne już tu Au tor ki (eu fe mi stycz ne „po wią za -
nie z” za miast „wy ni ka nie z” zdra dza nie ja ką – słusz ną – nie pew -
ność co do ob li ga to ryj no ści owych „re gu la cji praw nych”) 2. No
tak, ta kiej si le roz sąd niej jest się nie prze ciw sta wiać. Naj roz sąd -
niej jest z nią współ pra co wać. Jak to wy ra ził krą żą cy ja kiś czas te -
mu po UAM wier szyk: „Kto się boi, że jest pa ka za ma chem na na -
szą pra cę, niech wie, że praw da jest ta ka: naj le piej sa me mu być
w pa ce”.

„Sy la bu sy” nie słu żą ani stu den tom (ob cho dzą ich tyl ko „wy -
mo gi eg za mi na cyj ne”), ani na uczy cie lom aka de mic kim. W jed -
nym z in sty tu tów UAM po ja wił się np. ta ki oto apel do wy kła -
dow ców: 

„W związ ku z do sto so wa niem no we go wzo ru sy la bu sów do wy -
mo gów Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji po ja wi ła się wśród stu den -
tów da le ko po su nię ta dez orien ta cja w od nie sie niu do wy ko rzy -
sty wa nej w tych że sy la bu sach ter mi no lo gii. Po dej mu jąc sto sow -
ną in ter wen cję re ko men du je my Pań stwu oraz go rą co za chę ca my
do pod ję cia wy sił ku ob ja śnie nia kło po tli we go na zew nic twa
uczest ni kom pro wa dzo nych przez Pań stwa za jęć. Pierw sze za -
ję cia w każ dym se me strze, bę dą ce czę sto spo tka niem or ga ni za -
cyj nym, war to prze zna czyć na do in for mo wa nie stu den tów w za -
kre sie: ce lów mo du łu kształ ce nia, za kła da nych efek tów kształ ce -
nia (wie dza, umie jęt no ści, kom pe ten cje spo łecz ne), a tak że tre -
ści kształ ce nia i me tod ich prze ka za nia. Po nad to, przy go to wa ny
przed roz po czę ciem za jęć sy la bus, na le ży omó wić lub wska zać
miej sce, w któ rym moż na za po znać się z je go tre ścią.

Tek sty „sy la bu sów” skła da ją się z dwóch ro dza jów czę ści: „czę -
ści ob cych” (nazw punk tów, ta be lek i ich ko lumn, róż nych sym -
bo li, skró tów, pseu do -ter mi nów, itp.) oraz „czę ści na szych” (trzy -
lub czte ro krot ne stresz cze nia na szych za jęć, li te ra tu ra przed mio -
to wa). Je że li stu den ci nie ro zu mie ją te go dru gie go ro dza ju czę ści,
to nie szko dzi; na ich ob ja śnia niu wła śnie po le ga ją pla no wa ne za -
ję cia. Gdy by ob ja śnie nie ta kie by ło moż li we w cią gu jed nych
(pierw szych) za jęć, ich resz ta mo gła by się już nie od być. Je że li na -
to miast stu den ci nie ro zu mie ją te go pierw sze go ro dza ju czę ści
tek stu, to już nie na sza wi na. Ich ob ja śnie nia naj le piej do ko na ją
ich au to rzy, al bo pro pa ga to rzy, al bo zwo len ni cy. Ca ła ta ro bo ta
jest po pro stu nie efek tyw na: za du żo na kła dów, za ma ło ko rzy ści.

Prof. Sta ni sław Ja kób czyk

”Skoro jakość kształcenia dopiero

zaczyna się poprawiać od paru lat,

to aż strach pomyśleć, jak mogła ona

wyglądać w czasach Kupisiewiczów,

Okoniów – nie mówiąc już o czasach

Ossowskich, Ajdukiewiczów,

Kotarbińskich, Ingardenów...
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Milicyjne
cele zamiast
studentów

Budynek Collegium Iuridicum

przy Świętym Marcinie kryje

w sobie historię, o której dotąd

wiedziało niewielu.

W podziemiach budynku przez

kilka lat znajdowała się

komenda wojewódzka milicji.

Teraz część pomieszczeń,

związanych z wydarzeniami

Poznańskiego Czerwca 1956 r.,

będzie mieć charakter

muzealny.
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Za przy go to wa nie eks po zy cji od po wia da
Mu zeum Po wsta nia Po znań skie go Czerw -
ca. Po miesz cze nia prze ję li śmy od UAM już

kil ka lat te mu. Przez la ta za le ga ły w nich jed nak
ar chi wa, któ rych nie by ło gdzie scho wać – mó wi
Krzysz tof Gły da, kie row nik mu zeum. Pla ców -
ce prze ka zał je po przed ni dzie kan Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UAM – prof. To masz So ko -
łow ski.

Za in te re so wa nie pla ców ki ty mi po miesz cze -
nia mi nie jest przy pad ko we. W la tach 1949-1956
znaj do wa ła się tu ko men da wo je wódz ka mi li cji.
Zli kwi do wa no ją po wy da rze niach Czerw -
ca 1956 r. Część tłu mu ze bra ne go pod Zam kiem
szła w kie run ku uli cy Ko cha now skie go i po dro -
dze we szła do ko men dy. Tam de mon stru ją cy spo -
tka li się z życz li wym sto sun kiem mi li cjan tów.
Część z nich przy łą czy ła się na wet do tłu -
mu – mó wi Gły da.

Wła dze, nie za do wo lo ne z ta kie go ob ro tu sy -
tu acji, w cią gu kil ku mie się cy po zba wi ły mi li -
cjan tów tej sie dzi by. W ten spo sób, od 1 stycz -
nia 1957 r. bu dy nek, któ ry przed woj ną na le żał
do spół dziel czo ści ban ko wej a wcze śniej, w cza -
sie pru skich za bo rów, do ban ku Ra if fe isen, prze -
ka za no na sze mu uni wer sy te to wi.

Pod zie mia bu dyn ku od te go cza su słu ży ły
UAM ja ko ar chi wum, choć w la tach 60. funk cjo -
no wa ły tu tak że sto łów ka i klub „Ma czu ga”. Mi -
mo to przez bli sko 60 lat nie wie le się zmie ni ły
i do dziś utrzy mu ją zim ny mi li cyj ny kli mat. 

Do po miesz czeń pro wa dzą scho dy, na któ rych
szczy cie znaj du je się po tęż na kra ta. Po zej ściu
na dół, wą skie i krę te ko ry ta rze pro wa dzą do po -
nad 20 po miesz czeń, z któ rych zde cy do wa -
na więk szość po sia da że la zne drzwi z za su wą
i wi zje rem. Pięć z nich słu żyć bę dzie mu zeum.
W po zo sta łych na dal znaj du ją się ar chi wa na szej
uczel ni, co moż na do strzec przez ko lej ne ju da -
sze. Te po miesz cze nia to czte ry ce le, w tym kar cer
bez okna, oraz po miesz cze nie, w któ rym znaj do -
wa ła się praw do po dob nie umy wal nia – wy ja śnia

Gły da, wpro wa dza jąc nas po pierw szej z cel. We -
wnątrz le żą zło żo ne po bo kach pry cze, sto ły
i stoł ki pa mię ta ją ce okres głę bo kie go PRL.
Otrzy ma li śmy je przed kil ko ma dnia mi z za kła -
du kar ne go w Ra wi czu – tłu ma czy, do da jąc, że
mu zeum li czy jesz cze na ko lej ną do sta wę po dob -
ne go wy po sa że nia sprzed 60 lat. Obok nich le ży
por tret Sta li na. To nie jest aku rat pa miąt ka
z tam tych cza sów. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej
krę cił tu film o żoł nier zach wy klę tych i tak tu ten
por tret po zo stał – mó wi Gły da.

Ma łe, kil ku na sto me tro we po miesz cze nia słu -
ży ły ja ko „do łek”. Tra fia li tu głów nie kry mi na -
li ści, jed nak nie moż na wy klu czyć, że w ce lach
za my ka no rów nież więź niów po li tycz nych. Ten
wą tek ba da po znań ski IPN. Oprócz ana li zy do -
ku men tów, na ukow cy z in sty tu tu po ja wi li się
w pod zie miach Col le gium Iu ri di cum i za po mo -
cą pro fe sjo nal ne go sprzę tu ze ska no wa li wszyst -
kie ścia ny w ce lach. Na odra pa nych tyn kach za -
uwa żyć moż na bo wiem na pi sy po zo sta wio ne
przez daw nych więź niów, ta kie jak: „Nu sia nie
za łam się”, ry su nek pi sto le tu opa trzo ny na pi sem
„To mnie zgu bi ło” czy wy ry ty krzyż. Są róż ne
sym bo le i na pi sy, nie ste ty więk szość nie czy tel nych
i trud no je jed no znacz nie zin ter pre to wać – przy -
zna je Gły da.

Mu zeum Po znań skie go Czerw ca w cią gu kil -
ku mie się cy za mie rza przy go to wać w daw nych
ce lach wy sta wę eks po zy cyj ną. Bę dzie to ko lej ny
obiekt z okre su PRL-u, któ rym opie ku je się pla -
ców ka. In ny – zim no wo jen ny schron prze ciw -
ato mo wy – znaj du je się pod jed nym z do mów
przy ul. Słup skiej w Krzy żow ni kach i kil ka ra zy
w ro ku otwie ra ny jest dla zwie dza ją cych. Sa mo
mu zeum znaj du je się w Zam ku. Obok se tek fo -
to gra fii ob ra zu ją cych wy da rze nia Czerw ca 1956
r., pa mią tek po za mor do wa nych, od two rzo nych
wnętrz po miesz czeń z lat 50, zo ba czyć moż -
na w nim tak że frag ment czoł gu, a na wet sta ry
tram waj.

Fi lip Cze ka ła
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Wśro dę 11 czerw ca w Au li Uni wer -
sy tec kiej po raz trze ci od by ło się
Ko lo ro we Ab so lu to rium. Jesz cze

na chwi lę przed roz po czę ciem uro czy sto -
ści sa la wrza ła gwa rem dzie cię cym gło sów.
By ło gło śno, ra do śnie i oczy wi ście ko lo ro -
wo, bo dzie cia ki na uro czy stość wło ży ły
swo je fir mo we barw ne ko szul ki. 

Ta ką pu blicz ność trud no utrzy mać w ry -
zach w trak cie dłu giej uro czy sto ści. Or ga ni -
za to rom to się uda ło, a nie ma łe za słu gi miał
też Chór Ka me ral ny pod dy rek cją Jo an ny
Piech -Sła wec kiej, któ ry za pro po no wał pu -
blicz no ści wspól ne od śpie wa nie „Po je dzie my
na łów”. Na sce nę wkro czy li Ma ciek z III kla -
sy, Ma te usz z szóst ką z ma te ma ty ki i Ania,
któ ra ma uro dzi ny w ma ju, wy bra ni zo sta li też

wszy scy chłop cy o imie niu Mi ko łaj. W trak -
cie śpie wu po ja wi ło się ca łe sta do róż nych
zwie rzą tek. Oprócz za ba wy by ło też oczy wi -
ście do stoj nie. By ła „Gau de Ma ter Po lo nia”, był
też ubra ny w to gę rek tor Ko lo ro we go Uni wer -
sy te tu prof. Zbi gniew Pi lar czyk, któ ry jak co
ro ku po dzię ko wał „stu den tom” za wy tę żo ną
pra cę i przy po mniał o tra dy cji cho dze nia z ro -
dzi ca mi na lo dy po za koń cze niu na uki. Pa dły
też sło wa uzna nia dla Ra dy Pro gra mo wej KU
i or ga ni za to rów z Dzia łu Pro mo cji i Mar ke -
tin gu UAM z Re na tą Po pio łek na cze le. 

Chęć udzia łu w te go rocz nej edy cji KU wy -
ra zi ła re kor do wa licz ba 5 tys. dzie ci, jed nak
in deks otrzy ma ło tyl ko 440 uczniów szkół
pod sta wo wych z Po zna nia i Wiel ko pol ski
m.in. Kro to szy na, Mie ści ska czy Stę sze wa.

To mniej niż w edy cjach wcze śniej szych,
w któ rych uczest ni czy ło śred nio 600 osób.
To świa do ma de cy zja Ra dy Pro gra mo wej
KU – mó wi ła Re na ta Po pio łek – Pod ję li śmy
ją, bo trud no by ło po mie ścić tak licz ne gru py,
po za tym za le ża ło nam na lep szym kon tak cie
ma łej pu blicz no ści z wy kła dow cą. 

Mniej nie zna czy go rzej. W tym ro ku wy -
kła dy dla KU za pro po no wa ło aż 13 wy dzia -
łów oraz po raz pierw szy Ogród Bo ta nicz ny
i Bi blio te ka Uni wer sy tec ka. Po zwo li ło to
na więk sze zróż ni co wa nie ofer ty edu ka cyj -
nej, a dzie ci w gru pach mo gły wy słu chać
dwóch róż nych wy kła dów. Nie za wie dli też
ma li wy kła dow cy, któ rzy chęt nie opo wia da li
o swo ich pa sjach np. że glar stwie, ro bo ty ce,
ale też np. o cu krzy cy.  mz
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Jak buł ka z ma słem orze cho wym...
Uniwersytet był dla mnie szerszym oknem na świat, był źródłem wiedzy i radości,
przygodą, którą chcę powtórzyć, … był jak bułka z masłem orzechowym
– tak wspominali rok nauki na Kolorowym Uniwersytecie jego mali studenci. 
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Au to rem pu bli ka cji „Ge ne za i pa le -
oeko lo gia ko ra low co wo -li liow co -
wych „wi szą cych ogro dów” z de wo -

nu po łu dnio we go Ma ro ka” jest Mi chał Ja ku -
bo wicz, dok to rant z Wy dzia łu Geo gra fii
i Geo lo gii UAM. „Wi szą ce ogro dy” to tro chę
pro wo ka cyj na na zwa pa le oeko sys te mu zło żo -
ne go z ko ra low ców i li liow ców po wsta łe go
w okre sie de wo nu. Są to zwie rzę ta – osia dłe or -
ga ni zmy przy po mi na ją ce nie co ro śli ny, po -
wszech nie wy stę pu ją ce w pa le ozo iku – tłu ma -
czy Ja ku bo wicz – Eko sys tem, któ ry opi sa łem,
po ra stał strop czy li gór ną po wierzch nię pod -
mor skiej próż ni skal nej, wi sząc do gó ry no ga -
mi – stąd po rów na nie do wi szą cych ogro dów.
Na te nie zwy kłe ska mie nie li ny Ja ku bo wicz
na tknął się przy pad kiem w trak cie re ali za cji
gran tu mi ni ste rial ne go w ska łach de woń skich
Ha mar La gh dad w Ma ro ku. Po szu ku jąc ko -
ra low ców ty pu am plek sus od krył nie ty po wo
umiej sco wio ne or ga ni zmy. Miał szczę ście.

Ta kie zna le zi sko jest czymś zu peł nie nie co -
dzien nym, bar dzo rzad kim – mó wi – Po nie -
waż wszyst kie te or ga ni zmy wy twa rza ły kal -
cy to we szkie le ty, za cho wał się ich do kład ny ob -
raz. Moż na za ob ser wo wać jak one ro sły, jak
na wza jem się prze ra sta ły, a wszyst ko to umiej -
sco wio ne w pra daw nej, de woń skiej próż ni
skal nej.

„Wi szą ce ogro dy” pod da ne zo sta ły szcze -
gó ło wym ba da niom na uko wym, po twier dza -
ją cym ich au ten tycz ność. Owo cem tych ana -
liz jest na gro dzo na pu bli ka cja. Mi chał Ja ku -
bo wicz pra cu je w Za kła dzie Bio ge ogra fii i Pa -
le oeko lo gii UAM. Jak mó wi, pa sjo nu je go
geo lo gia okre su de wo nu, w szcze gól no ści zaś
Ma ro ko i eko sys te my zwią za ne z daw ny mi
wy pły wa mi hy dro ter mal ny mi i tzw. wy się ka -
mi me ta nu na dnie mor skim. Do te go rocz nej
edy cji te go kon kur su na naj lep szą pra cę dok -
to ran ta zgło szo nych zo sta ło 40 prac w tym 14
z UAM. mz

Wna szym cy klu o tym, jak na in nych
uczel niach pro jek to wa ne są wnę -
trza, dziś o ko lo rze. Je rzy Gu raw -

ski, je den z głów nych ar chi tek tów kam pu su
Mo ra sko, opo wia dał nie daw no, jak licz ne
kon tro wer sje wzbu dzi ło za pro jek to wa nie
przez nie go za baw nych róż no ko lo ro wych
szyb w łącz ni ku Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz -
nych i Geo lo gicz nych. Tak, Mo ra sko jest ele -
ganc kie w po znań skim sty lu – ra czej żad nych
eks tra wa gan cji, sto no wa ne od cie nie, spo koj -
na ar chi tek tu ra. Ma to oczy wi ście swo je wiel -
kie za le ty. Ale…czy każ dy z nas, a szcze gól nie
gdy jest mło dy, nie tę sk ni za odro bi ną sza leń -
stwa? Czy moc ny, go rą cy ko lor nie wpra wia
nas w do bry na strój? Czy nie jest czło wie ko -
wi po trzeb ny, zwłasz cza gdy nad cho dzą sza re
je sien ne i zi mo we dni, a jest ich u nas wie le?
Spójrz cie na te zdję cia z no wo wy bu do wa nej
bi blio te ki uni wer sy tec kiej w Cot t bus. Cy kla -
men? Wście kły se le dyn? Cze mu nie? maj

Pod mor skie „wi szą ce ogro dy”

Praca naukowa opisująca niezwykle rzadkie skamienieliny organizmów z okresu dewonu zwyciężyła
w kategorii nauk ścisłych i nauk o Ziemi, w II edycji Konkursu Oddziału PAN w Poznaniu na najlepszą
oryginalną pracę twórczą doktoranta, opublikowaną w roku 2013.
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ko lo ry
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Kla sycz na bry ła bu dyn ku ro bi wra że nie
ukry te go w cen trum mia sta mo nu -
men tal ne go pa ła cu. Pro jekt po wstał

w pra cow ni po znań skie go ar chi tek ta Ro ge ra
Sław skie go ja ko za ple cze so cjal ne dla stu den -
tów Uni wer sy te tu Po znań skie go. No wy Dom
Aka de mic ki, bo tak pier wot nie na zy wa ła się
dzi siej sza „Han ka”, za pro jek to wa ny zo stał
z my ślą o cią gle ro sną cej licz bie stu den tów Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. W do ku men cie z 30
lip ca 1928 ro ku czy ta my: Przy Wa łach Lesz -
czyń skie go pod nr. 6 po bu do wa no Dom Aka de -
mic ki, z któ re go wy koń czo ną zo sta ła i od da -
na do użyt ku dnia 1 ma ja 1927 ro ku pierw sza
część (resz ta gma chu oraz ofi cy na po bu do wa -
na na tym sa mym te re nie, wy koń czo na do sta -
nu su ro we go, bę dzie od da na do użyt ku 15 mar -
ca 1928 ro ku). Ad mi ni stra cję bu dyn ku po wie -
rzo no Sto wa rzy sze niu Stu den tów Uni wer sy te -
tu Po znań skie go „Brat nia Po moc”. 

W za cho wa nych w Ar chi wum UAM do ku -
men tach od na leźć moż na szcze gó ło we da ne
do ty czą ce kosz tów bu do wy i funk cji po szcze -
gól nych po miesz czeń. Czy ta my za tem, że
I część gma chu głów ne go przy Wa łach Lesz -
czyń skie go o 899 m kw. i 14.742 m kw. obu do -
wa nej prze strze ni kosz to wa ła ogó -
łem 730.000 zł. W bu dyn ku po miesz czo no
w 126 po ko jach 136 stu den tów. (..) W II czę ści
gma chu głów ne go (…) znaj du je po miesz cze nie
w 102 po ko jach 131 stu den tów oprócz te go
miesz czą się w kon dy gna cji su te ren i przy zie -

mia 4 miesz ka nia 2-po ko jo we z kuch nią dla ofi -
cja li stów, kuch nia cen tral na Brat niej Po mo cy
o po jem no ści 1000 por cji dzien nie z ubi ka cja -
mi go spo dar cze mi, sa le ja dal ne, czy tel nia, ka -
pli ca itd. (…) a w 6 ubi ka cjach przy zie mia mie -
ścić się bę dą biu ra Brat niej Po mo cy, biu ra Ko -
ła Me dy ków i warsz tat fry zjer ski. 

Wię cej szcze gó łów do ty czą cych miesz kań -
ców do mu po da je spra woz da nie rocz ne
za 1932 rok, ja kie wła ści cie lo wi bu dyn ku
przed ło ży ła „Brat nia Po moc”. Z te go do ku men -
tu do wia du je my się, że w Do mu Aka de mic kim
miesz ka ło wów czas 399 stu den tów, ale te go -
rocz ny na pływ wnio sków o przy zna nie miesz -
kań w Do mach Aka de mic kich był więk szy niż
lat po przed nich, co w nie ma łej mie rze spo wo do -
wa ne by ło pa nu ją cym kry zy sem go spo dar czym.
Z te go też po wo du ma ter jal ne po ło że nie więk -
szo ści mło dzie ży aka de mic kiej po zo sta wia ło
wie le do ży cze nia i stąd po moc „Brat niej Po mo -
cy” mu sia ła być wy dat niej sza. Wnio sków
o miesz ka nia na rok aka de mic ki 1932/33 zło żo -
no ogó łem 616 z cze go uwzględ nio no 415. Za -
zna czyć na le ży, iż wszyst kie wnio ski zło żo ne
przed wiel kie mi fer ja mi, o ile za słu gi wa ły
na uwzględ nie nie zo sta ły uwzględ nio ne. Za rzą -
dza nie bu dyn kiem po wie rzo no oso bom mło -
dym, ale nie ge ne ro wa ło to więk szych pro ble -
mów, a sto sun ki wza jem ne mię dzy kie row ni -
kiem Do mu a miesz kań ca mi by ły w cią gu ca -
łe go ro ku spra woz daw cze go jak naj lep sze. Miesz -
kań cy Do mu – ko le dzy zro zu mie li sy tu ację ko -

le gi kie row ni ka i w ni czem nie sta ra li się mu
utrud niać speł nie nia je go obo wiąz ków i od wrot -
nie w mia rę moż li wo ści kie row nik sta rał się
uwzględ niać ży cze nia ko le gów – miesz kań ców.
To też stwier dzić na le ży, iż po mię dzy kol.
kol. – miesz kań ca mi a ko le gą – kie row ni kiem
w cią gu ca łe go ro ku spra woz daw cze go pa no wa -
ła zu peł na har mon ja.

W bu dyn ku przy Wa łach Lesz czyń skie go
na sta łe za trud nio nych by ło 3 por tje rów oraz 2
po moc ni ków por tje rów, któ rzy pil no wa li po -
rząd ku, w ko tłow ni pra co wał 1 pa lacz, a na se -
zon zi mo wy przy da ny mu był 1 po moc nik.
O po rzą dek w po ko jach stu denc kich dba ło 17
ko biet -sprzą ta czek, wy peł nia ją cych swo je za -
da nia w go dzi nach od 9.00 do 13.00. 

„Re gu la min we wnętrz ny dla miesz kań ców
Do mu Aka de mic kie go” z 12 czerw ca 1927 ro -
ku pod po wia da nam, jak mo gło wy glą dać ży -
cie ów cze snych stu den tów. Wie my np., że bez -
względ nie prze strze ga ne by ły za sa dy hi gie ny
i czy sto ści, a w do mu prze by wać mo gły tyl ko
oso by zdro we. Do za kwa te ro wa nia nie zbęd -
ne by ło świa dec two zdro wia, a cho rzy miesz -
kań cy DA prze by wać w do mu tym przez czas
dłuż szy nie mo gą, mia no wi cie, gdy cho dzi o cho -
ro bę ob łoż ną lub za raź li wą lub bu dzą cą od ra -
zę, o czym roz strzy ga ku ra tor. W ra zie za cho -
rze nia wi nien miesz ka niec w sa mym dniu za -
cho rze nia po wia do mić o tem go spo da rza pię tra.

Aka de mik za my ka ny był o go dzi nie 12
w no cy: wra ca ją cy póź niej do do mu sy gna li -

„Han ka” ma 87 lat 
Przy Wałach Leszczyńskiego, pod nr. 6 – dziś ten adres już nic nikomu nie mówi, choć
wskazuje budynek, który stoi niezmiennie w tym samym miejscu prawie od stu lat.
Mowa o jednym z najstarszych poznańskich domów akademickich: „Hanka”. 
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zu ją swój po wrót dys kret nie oraz pła cą stró -
żo wi noc ne mu 20 gro szy. Pier wot nie w aka -
de mi ku miesz ka li tyl ko pa no wie. Ko bie -
tom wstęp do DA był bez względ nie za bro -
nio ny. Po nad to nie wol no by ło pa lić ty to -
niu, za bie rać klu cza od po ko ju, udo stęp -
niać go oso bom trze cim, bądź za mie niać
się na łóż ka. Nie do zwo lo ne też by ło trzy -
ma nie bro ni pal nej lub siecz nej, a tak że nie
wol no by ło wcho dzić do do mu w sta nie nie -
trzeź wym, mo gą cym za kłó cić spo kój do mo -
wy i dać po wód od ob ni że nia po wa gi D. A.

W za cho wa nej w Ar chi wum UAM do -
ku men ta cji od na leźć tak że moż na kil ka
szcze gó łów do ty czą cych znaj du ją cej się
w D. A. ka pli cy. W li ście ów cze sne go rek -
to ra UP prof. Sta ni sła wa Kasz ni cy do księ -
dza pra ła ta Prą dzyń skie go z 12 czerw -
ca 1930 ro ku czy ta my np. Od po wia da jąc
na pi smo Księ dza Pra ła ta z 26. II prze sy łam
w za łą cze niu żą da ne oświad cze nie w spra -
wie prze zna cze nia przy bu dów ki w do mu
aka de mic kim przy Wa łach Lesz czyń skie go
na wiecz ne cza sy na ce le ka pli cy dla kul tu
re li gji rzym sko -ka to lic kiej. Na to miast z do -
ku men tów nie co póź niej szych do wia du -
je my się, że w owej ka pli cy od by wa się co -
dzien na ran na msza św. Od pra wia na przez
ks. Ka pe la na Ko wal kow skie go, oraz co nie -
dzie lę rów nież msza św. W Do mach Aka -
de mic kich zy ska ła so bie wśród star sze go
spo łe czeń stwa du żą po pu lar ność. 

Wróć my do spra woz da nia „Brat niej
Po mo cy”, któ re w spo sób skru pu lat ny
opi su je je go miesz kań ców. Wie my stąd,
że w owym ro ku 1932 w N. D. A. wśród
licz ne go gro na miesz kań ców by ły
m.in. 23 oso by z Byd gosz czy, 11 z Obor -
nik, 10 z Ostro wa. Tyl ko 4 stu den tów by -
ło wy zna nia in ne go niż rzym sko -ka to -
lic kie (3 ewan ge lic ko -au gs bur skie go i 1
pra wo sła wia). Ro dzi ce 66 stu den tów by li
rol ni ka mi, 55 – urzęd ni ka mi pań stwo -
wy mi, 14 – urzęd ni ka mi pry wat ny mi
i 45 – eme ry ta mi. Zde cy do wa na więk -
szość stu den tów utrzy my wa na by ła
przez ro dzi ców, za le d wie 56 z nich pra -
co wa ło, a bez środ ków do ży cia po zo sta -
wa ło 14. 

Na nie co prze sło dzo ny ob raz ży cia stu -
denc kie go tam te go okre su nie co świa tła
rzu ca pro to kół z in cy den tu, któ ry miał
miej sce w Śnia dal ni Brat niej Po mo cy
w 1933 r. A oto ca ła hi sto ria:

Sto ło wi za trud nie ni w Śnia dal ni kil ka -
krot nie uskar ża li się, że je den z Pa nów Stu -
den tów po zje dze niu obia du nie uisz czał na -
leż no ści, wy cho dząc ukrad kiem z sa li. Wo -
bec te go Kie row nic two zwró ci ło szcze gól ną
uwa gę na wspo mnia ne go Pa na. Dnia 13.
Lu te go 1933. R. oko ło go dzi ny 14-tej po zna -
ny przez po szko do wa nych kel ne rów stu dent,
jak póź niej oka za ło się o na zwi sku Wę gler
Jó zef, stu dent III ro ku hi sto rii po skon su mo -

wa niu obia du usi ło wał wy mknąć się z sa li
ja dal nej nie za pła ciw szy za obiad. Na in ter -
pe la cję skie ro wa ną do Pa na Wę gle ra przez
sto ło we go o za pła ce nie ra chun ku za rów no
za obiad z dnia dzi siej sze go jak i po przed -
nich wy mie nio ny ude rzył kel ne ra w pierś
i prze mo cą wy rwał się, ucie ka jąc Wa ła mi
Lesz czyń skie go w kie run ku Cy ta de li. W po -
ścig za ucie ka ją cym pu ści ło się sze reg Ko -
le gów, a mię dzy in ny mi świad ko wie zaj ścia
Kol. Kol. Ka ba ciń ski i Son nen berg. Pan Wę -
gler zo stał za trzy ma ny przez szo fe ra i do -
pro wa dzo ny do Wy dzia łu Go spo dar cze go
Brat niej Po mo cy T. S. U. P.

W trak cie woj ny No wy Dom Aka de -
mic ki, jak wie le in nych bu dyn ków, zo stał
po waż nie uszko dzo ny. W do ku men cie z 6
mar ca 1948 ro ku w spra wie ko niecz no ści
szyb kiej od bu do wy do mu sza cun ko we
kosz ty in we sty cji wy ce nia ne są
na 48 225.000 zł. Od bu do wa NDA przy czy -
ni się w po waż nej mie rze do zła go dze nia
strasz li wej nę dzy miesz ka nio wej mło dzie ży
aka de mic kiej. Mło dzież ta miesz ka czę sto -
kroć w wa run kach urą ga ją cych naj pry mi -
tyw niej szych wy mo gom hi gie ny. Wia do mo,
że wśród mło dzie ży aka de mic kiej sze rzy się
gruź li ca. Ra por ty Uni wer sy tec kiej Opie ki
Zdro wot nej wy ka zu ją, że licz ba cho rych
na gruź li cę prze wyż sza pro cen to wy stan
przed wo jen ny kil ka krot nie. W cia snych
i nie opa la nych po ko jach miesz ka ją nie jed -
no krot nie stu den ci cho rzy ze zdro wy mi, co
gro zi prze nie sie niem gruź li cy na zdro wych.
Tak że ucze nie się w po ko jach za miesz ka łych
przez wiel ką ilość stu den tów sta je się wprost
ilu zo rycz ne, a jest ono prze cież głów nym za -
da niem i naj waż niej szym obo wiąz kiem stu -
den ta.

Woj na przy nio sła też kil ka in nych
zmian w hi sto rii bu dyn ku. Zmie ni ła się
na zwa uli cy, a dom zy skał on no wą pa tron -
kę, Han kę Sa wic ką, dzia łacz kę ko mu ni -
stycz ną, prze wod ni czą cą ZWM. Pod tą na -
zwą Dom Stu denc ki przy alei Sta lin gradz -
kiej bę dzie funk cjo no wał do koń ca lat 80,
kie dy to de cy zją Se na tu UAM prze mia no -
wa ny zo sta nie na „Han kę”. 

Od kil ku lat co raz gło śniej mó wi ło się
o na glą cej po trze bie re mon tu „Han ki”.
Nie wąt pli wie czas jej świet no ści mi nął.
W kon kur sie na re mont aka de mi ka we
wrze śniu ubr. udział wzię ło 17 pra cow ni
pro jek to wych, wy gra ło biu ro Iron To wer
In ve st ment, któ re zbu do wa ło m.in. Sa lę
Zie mi MTP. W no wej „Han ce” znaj dą
się 1-oso bo we po ko je stu denc kie z ła zien -
ka mi, bę dzie też sa la te atral na i czy tel nia
z ka wiar nią pod szkla ną ko pu łą. Mo że
znaj dzie się też ta bli ca, upa mięt nia ją ca jej
naj słyn niej sze go miesz kań ca, Ja na No wa -
ka -Je zio rań skie go, któ ry ze wzru sze niem
od wie dził po la tach aka de mik i od na lazł
w nim swój po kój… mz

Jed nym z dzia łań w ra mach „Mo stów Sztu ki”
by ło stwo rze nie mu ra lu na ścia nie bu dyn ku
WPA UAM. To for ma ar ty stycz nej wy po wie -

dzi, któ rej in spi ra cją jest współ cze sne mia sto
i mło dzi miesz kań cy Ka li sza. W pią tek 6 czerw -
ca od by ło się uro czy ste otwar cie mu ra lu. Je go
pro jekt przy go to wał Hank Fo re man, ar ty sta z Ap -
pa la chian Sta te Uni ver si ty we współ pra cy z prof.
Mo ni ką Ko strze wą z WPA.

Pro jekt „Mo sty Sztu ki, Ka lisz 2013” sku piał nie
tyl ko dzia ła nia stu den tów i wy kła dow ców ka li -
skiej uczel ni oraz za gra nicz nych go ści, ale był tak -
że skie ro wa ny do gim na zja li stów i li ce ali stów,
któ rzy wzię li oni udział m.in. w two rze niu mu ra -
lu, dzia ła niach hap pe nin go wych oraz kon kur sie
pla stycz nym.

„Mo sty Sztu ki” skie ro wa ne by ły przede wszyst -
kim do lu dzi mło dych. Po my sło daw com za le ża -
ło, aby jed na z głów nych idei przed się wzię cia,
kon cen tru ją ca się na „bu do wa niu mo stu” mię -
dzy hi sto rią Ka li sza a je go współ cze snym ob li -
czem sta ła się bli ska wła śnie mło dzie ży. Mło dzież
współ two rzy ła mu ral i wzię ła udział w hap pe nin -
gu „Ka lisz pło nie!”, przy go to wa nym przez stu -
den tów II ro ku z Pra cow ni Cy fro wej Edy cji Ob -
ra zu pod kie run kiem prof. Mał go rza ty Gar dy,
Na ta lii Czar ciń skiej i Lesz ka Ku bia ka. 

W ostat nim dniu pod su mo wa no rów nież
kon kurs pla stycz ny pod ha słem „JA-TY Spo -
tka nie”. Ucznio wie mie li w nim od nieść się
do hi sto rii mia sta i tra gicz nych wy da rzeń z ro -
ku 1914, ale rów nież do in dy wi du al ne go spo -
so bu poj mo wa nia przez współ cze sne go mło de -
go czło wie ka te ma tu „Ja -Ty Spo tka nie”. Ko or -
dy na to rem kon kur su pla stycz ne go by ła dr Na -
ta lia Cze kal ska. Na kon kurs na pły nę ło po -
nad 60 prac. Na gro dy otrzy ma li: Klau dia
Adam czew ska – Gim na zjum w Mło dzie żo wym
Ośrod ku Wy cho waw czym w Ce re kwi cy, An -
na Błoch – MDK w Ostro wie Wlkp. i Ber nard
Ko strze wa – Gim na zjum nr 9 w Ka li szu, a wy -
róż nie nia: Na ta lia Moch – MDK w Ostro wie,
Ju lian na Go łą bek – Nie pu blicz ne Gim na zjum
w Ja ro ci nie, Na ta lia Zmy słow ska – ZSE
w Ostro wie Wlkp., Iza bel la Dzia dek – Gim na -
zjum nr 9 w Ka li szu, Ju sty na Pi niec ka – Li ceum
Pla stycz ne w Ka li szu, Ju lia Mo siń ska – Gim na -
zjum w Opa tów ku. AG

Ka li skie 
„Mo sty Sztu ki”

Maj upły nął na Wy dzia le Pe da go gicz no -Ar -
ty stycz nym UAM w Ka li szu pod zna kiem
pro jek tu „Mo sty Sztu ki Ka lisz 2014”. Pod -
czas ty go dnia ar ty stycz nych dzia łań wy -
kła dow cy z Pol ski i z za gra ni cy bu do wa li
na płasz czyź nie sztu ki mo sty, umoż li wia ją -
ce po łą cze nie te go, co re al ne z tym, co ist -
nie je w sfe rze ma rzeń i pla nów.
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◗Uro dzi ny (95!) na sze go uni wer sy te tu – zgod nie z do rocz nym
zwy cza jem – uczczo no (7. V) uro czy stym kon cer tem uczel nia -
nych ze spo łów mu zycz nych. W pierw szej czę ści słu cha li śmy
m.in. utwo rów M. Bem bi no wa, K. Szy ma now skie go, A. Pa er ta
i H. M. Gó rec kie go w wy ko na niu Chó ru Aka de mic kie go UAM
pod dyr. Be aty Biel skiej. Dru gą wy peł ni ła „Glo ria” – dzie ło An -
to nie go Vi val die go w wy ko na niu so li stów, Chó ru Ka me ral ne -
go UAM Krzysz to fa Szy dzi sza i Or kie stry Ka me ral nej UAM
pod dyr. Alek san dra Gre fa. Kon cert ko men to wa ła Ewa Ko la nus.
(Pi sa li śmy o tym wy da rze niu tak że w po przed nim nu me rze.) 

◗25 lat te mu Chór „Po znań skich Sło wi ków” wy stą pił w War -
sza wie pod ba tu tą Le onar da Bern ste ina. Wraz z ka to wic ką
NOSPR, na kon cer cie w 50. rocz ni cę wy bu chu II woj ny świa to -
wej, wy ko nał mo nu men tal ny utwór „Chi che ster Psalms” au -
tor stwa słyn ne go kom po zy to ra, dy ry gen ta i pia ni sty. Wów czas
do te go wy stę pu chór przy spo so bił prof. Stu li grosz. 12 pa -
nów – sło wi ków do dzi siaj wspo mi na to wy da rze nie i z tym
więk szą ra do ścią uczest ni czy ło w po now nych po la tach, dłu gich
pró bach „Psal mów”, tym ra zem pod kie run kiem Ma cie ja Wie -
lo cha. W wie czo rze Fil har mo nii (9. V) sta no wi ły one głów ny
punkt pro gra mu mu zy ki na szych cza sów. Po pro wa dził go mło -
dy ło tew ski dy ry gent Ainars Ru bi kis, bar dzo uta len to wa ny
i świet nie wy kształ co ny. Ja ko chło piec śpie wał w Chó rze Ka te -
dral nym w Ry dze, z któ rym go ścił też w Au li UAM. Do sko na -
le wy czuł kli mat i sty li sty kę dzie ła Bern ste ina, na wią zu ją ce go
do tra dy cji ży dow skiej. W po znań skim suk ce sie „Psal mów” wal -
nie uczest ni czył tak że Jan Ja kub Mo no wid – po ru sza ją cą, kon -
tra te no ro wą par tią so lo wą. Kon cert za ty tu ło wa ny „Sa -
crum – pro fa num” do peł ni ły: „Sym pho nic Pray er” (ro dzaj „sym -
fo nicz nej mo dli twy o po kój”) ło tew skie go kom po zy to ra Alek -
san dra Cze rep ni na (1899-1977) i daw no nie gra na u nas, naj -
słyn niej sza Sym fo nia Ar thu ra Ho neg ge ra, zwa na „Li tur gicz ną”. 

◗Nie ty po wy cha rak ter miał wie czór fil har mo nicz ny (16. V),
wy peł nio ny mu zy ką Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta i Car la
Phi lip pa Ema nu ela Ba cha (jed ne go z sy nów Se ba stia na). Na es -
tra dzie – za miast or kie stry sym fo nicz nej – po ja wia ły się na prze -
mian: ze spół 13. so li stów, gra ją cych na obo jach, klar ne tach, roż -
kach i ro gach, na fa go tach i…kon tra ba sie oraz smycz ko wy ze -
spół ka me ral ny z kla we sy nist ką. Kon cert roz po czął i za koń czył
pierw szy – naj pierw czte re ma, a po tem trze ma czę ścia mi Se -
re na dy (Gran Par ti ta) W. A. Mo zar ta. W tej „opra wie” za brzmia -
ły dwie Sym fo nie na in stru men ty smycz ko we (nr 1 i nr 3) C. Ph.
Ba cha. Au to rem te go ory gi nal ne go pro gra mu tzw. Har mo nie -
mu sik był Chri sto pher Ho gwo od. Nie ste ty stan zdro wia, po -
now nie nie po zwo lił bry tyj skie mu ar ty ście przy być do Po zna -
nia. Za stą pił go ko lej ny przed sta wi ciel licz ne go, mło de go po ko -
le nia uta len to wa nych ka pel mi strzów – Ariel Zuc ker mann, zna -

ko mi cie in ter pre tu ją cy ma ło zna ne dzie ła ba ro ko we. Dla człon -
ków na szej or kie stry sta ły się one tak że oka zją do uda ne go po -
pi su w for mie ka me ral ne go mu zy ko wa nia. 

◗Da le ki też od wy pra co wa ne go przez dzie się cio le cia stan dar -
du był 437. Kon cert Po znań ski (24. V). Słu cha cze te go po pu lar -
ne go cy klu otrzy ma li znów por cję wpraw dzie wiel kiej mu zy ki,
lecz w du żej mie rze nie ła twej w od bio rze, mi mo sta ran nie ob -
ja śnia ją ce go wpro wa dze nia słow ne go Krzysz to fa Sza niec kie go.
Po kla sycz nej uwer tu rze Lu dwi ga van Beetho ve na „Le ono ra III”,
przy szła kon fron ta cja z dzie łem współ cze snym: Kon cer tem for -
te pia no wym An drze ja Pa nuf ni ka, pol skie go kom po zy to ra, któ -
re go 100 uro dzi ny w br ob cho dzi my. W 1954 r. opu ścił kraj i do -
pie ro w 1990 r. (na rok przed zgo nem), po raz pierw szy po now -
nie wy stą pił w War sza wie, dy ry gu jąc m.in. wła śnie tym utwo -
rem. So list ką by ła wte dy Ewa Po błoc ka, któ ra tak że te raz za pre -
zen to wa ła Kon cert po zna nia kom – przy ję ty z za in te re so wa niem
i życz li wo ścią. Szko da jed nak, że po prze rwie dyr. Ma rek Pi ja -
row ski – spo śród sied miu po ema tów sym fo nicz nych Ry szar da
Straus sa – wy brał „Ta ko rze cze Za ra tu stra”, bo daj naj mniej (po -
za wstę pem i ta jem ni czo brzmią cym ty tu łem) przy stęp ny dla
tzw. sze ro kiej pu blicz no ści przy kład do rob ku twór cze go te go
kom po zy to ra i za ra zem ostat ni akord 53. se zo nu Kon cer tów Po -
znań skich.

◗Wie czo rem słow no -mu zycz nym chcia ło by się na zwać 111.
Kon cert Tar go wy fil har mo ni ków (30. V). Mu zy ka za ję ła le d -
wie 50 mi nut, a resz tę cza su (po za prze rwą) – wy peł ni ły: po -
wi ta nie pre ze sa Za rzą du MTP An drze ja Byr ta oraz ko men ta rze
pro gra mu i roz mo wa na es tra dzie dy ry gen ta Jur ka Dy ba ła z so -
li stą. Nim za brzmiał kon cer to wy ty tuł „Ame ry ka nin w Pa ry żu”,
czy li słyn na fan ta zja, al bo – jak chcą in ni – po emat sym fo nicz -
ny Geo r ge’a Ger sh wi na, trze ba by ło wy słu chać Su ity jaz zo wej
nr 2 Dy mi tra Szo sta ko wi cza z po pu lar nym wal cem,
a po niej – cie ka wost ki z ży cio ry su zna mie ni te go kom po zy to -
ra. Na pew nym przy ję ciu Szo sta ko wicz za ło żył się, że w go dzi -
nie „z pa mię ci” zin stru men tu je na wiel ką or kie strę za sły sza -
ne go wła śnie…foks tro ta „Tea for Two” V. Vo ur man sa. I tak w 45.
mi nut po wsta ła 3-mi nu to wa mi nia tur ka „Ta hi ti Trott” je go au -
tor stwa. W na szej pa mię ci zaś ra czej na pew no po zo sta nie wy -
stęp na fil har mo nicz no -tar go wym wie czo rze, zna ko mi te go wir -
tu oza trąb ki, Szwaj ca ra Giu lia no Som mer hal de ra w Kon cer cie
Vla di mi ra Pe ski na, ro syj skie go twór cy i trę ba cza, zmar łe go
w 1988 r.

◗ „Za cza ro wa na trąb ka” ścią gnę ła też do au li UAM w Dniu
Dziec ka (1. VI) człon ków ru chu „Pro Sin fo ni ka” na spo tka nie
z wy ko naw ca mi piąt ko we go kon cer tu i frag men ta mi je go pro -
gra mu. (rp) 
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Wdniach 6-8 czerw ca 2014 r. w ho len der skim Ein -
dho ven od był się 34. Mię dzy na ro do wy Tur niej Pił -
ki Noż nej im. prof. Van Lint. W tur nie ju, oprócz

ze spo łu AZS UAM Po znań, udział wzię ły ze spo ły z Ho lan -
dii, Bel gii, Czech, Sło wa cji oraz Nie miec. AZS UAM Po znań
wy stą pił w skła dzie:

Ka ta rzy na Osia dło, Ad rian na Syp niew ska, Chry szu la Ka -
nel lo po ulou, Agniesz ka Grze cho wiak, Bar ba ra Na dwor na, Eli -
za Ko wal ska, Pau la Fron czak, Ju sty na Ja kusz, Mo ni ka Me -
lin ger, Pau li na Ry twiń ska, tre ner: Woj ciech We iss.

Na to miast w fi na ło wym me czu Aka de mic kich Mi strzostw
Pol ski w Opo lu pod opiecz ni Grze go rza Szaj ka: ko szy ka rze KU
AZS UAM w me czu z dru ży ną ALK War sza wa wy ni -
kiem 80:68 wy wal czy li wi ce mi strzo stwo Pol ski i srebr ne me -
da le dla ca łej dru ży ny. 

„Zło ty suk ces” od niósł tak że nasz lek ko atle ta. W tym sa -
mym cza sie, ale na dru gim koń cu Pol ski od by ły się bo wiem
Aka de mic kie Mi strzo stwa Pol ski w lek kiej atle ty ce zor ga ni -
zo wa ne przez AZS Po li tech ni ki Bia ło stoc kiej. W za wo dach
wy star to wa ło po nad 1300 lek ko atle tów i lek ko atle tek z 80 pol -
skich uczel ni i by ła to naj więk sza te go ty pu im pre za w kra ju.
Tym bar dziej cie szy zło ty me dal dla re kor dzi sty Pol ski, Ar -
tu ra Ostrow skie go, bie ga cza z UAM Po znań, któ ry wy grał naj -
licz niej ob sa dzo ny bieg na dy stan sie na 1500m z wy ni -
kiem 3:44.52. Po nad to w bie gu na 800 m nasz za wod nik za -
jął też dru gie miej sce.

opr. mec, źró dło www.azs.pl  

Z księ gi spor to wych suk ce sów 
Czerwiec przyniósł wiele „złotych” i „srebrnych”
zwycięstw akademickim zespołom AZS UAM.
Zespół kobiecy Klubu Uczelnianego AZS UAM
zwyciężył w prestiżowym Międzynarodowym
Turnieju Piłki Nożnej w Eindhoven w Holandii. 
To kolejny sukces w tym sezonie kobiecego zespołu
UAM, prowadzonego przez Wojciecha Weissa. 
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Ju we na lia od kil ku lat łą czą stu den tów
wszyst kich po znań skich uczel ni, za rów no
pu blicz nych jak i pry wat nych. W tym gro -

nie jed ny mi z licz niej szych są stu den ci na sze -
go Uni wer sy te tu. 

Jak co ro ku, or ga ni za to rzy po sta ra li się te -
ma tycz nie po dzie lić im pre zę. Ci, któ rym bie -
żą ce kon cer ty nie przy pa da ły do gu stu mo gli
prze nieść się pod dru gą sce nę, gdzie do mi no -
wa ła mu zy ka klu bo wa.

Pierw sze go dnia, kie dy wstęp na wszyst kie
kon cer ty był wol ny, re per tu ar był zróż ni co wa -
ny. Naj pierw na sce nie za mel do wał się Ha ba -
kuk, któ ry śpie wał wła sne in ter pre ta cje pio se -
nek Jac ka Kacz mar skie go. Sym bo licz na obec -
ność „bar da So li dar no ści”, obok pe ere low skie -
go po cho du, do sko na le wpi sy wa ła się w ob cho -
dy 25. rocz ni cy wol nych wy bo rów w Pol sce.
Po tem cie szy li się mi ło śni cy cięż szych brzmień,
gdy na sce nie po ja wi li się Ele anor Gray i Ter ri -
fic Sun day. Dzień za koń czy ły kon cer ty
gwiazd – Much oraz Stra chów na La chy.

Pią tek przy cią gnął z ko lei na ul. Buł gar -
ską głów nie fa nów kli ma tów elek tro nicz no -

-klu bo wych. Na sce nie gra li naj pierw Dj Mi -
cha el & Dj Qba, po któ rych po ja wił się Bra -
in fre ezer. Gwiaz da mi dnia by ły jed nak ob -
ja wie nie pol skiej sce ny – ze spół Kamp oraz
Dj Ne eveld i Tom No vy.

So bo ta to przede wszyst kim wy stęp Kul -
tu. Gru pa z le gen dar nym Ka zi kiem Sta szew -
skim na cze le za śpie wa ła swo je naj więk sze
hi ty – po sce nie „bieżył ba ra nek” a na po że -
gna nie wo ka li sta za grał je den z naj bar dziej
zna nych swo ich ka wał ków – „Pol skę”. – To
był naj lep szy kon cert na tych ju we na liach.
Za gra li wszyst kie ulu bio ne utwo ry. Świet ne
wra że nie zro bi ły na mnie jed nak tak że
w czwar tek Stra chy na La chy – mó wi ła Mar -
ta, stu dent ka I ro ku za rzą dza nia na na szym
Uni wer sy te cie.

Nim Kult po ja wił się na es tra dzie, stu den -
tów ba wi li Far ben Leh re, Ca ła Gó ra Bar win -
ków oraz Rust. Do dat ko wą atrak cją te go
dnia by ła moż li wość ob rzu ca nia się far ba mi
w prosz ku. Za ba wa, któ ra od by wa ła się
za roz sta wio ny mi pa ra wa na mi przy cią gnę -
ła set ki stu den tów.

Ostat ni dzień skie ro wa ny był na to miast
do mi ło śni ków hip -ho pu. Kon cer ty da li bas
Taj pan, Zeus, Te -Tris z Po gzem a ca łą czte -
ro dnio wą im pre zę za mknę li So kół i Ma ry -
sia Sta ro sta.

Te go rocz ne ju we na lia zda ły eg za min za -
rów no mu zycz nie jak i or ga ni za cyj nie. Spe -
cjal nie dla do jeż dża ją cych na kon cer ty uru -
cho mio no do dat ko wą li nię tram wa jo wą
nr 30, któ ra łą czy ła cen trum mia sta ze sta -
dio nem. Dłu żej niż zwy kle kur so wa ły tak że
in ne li nie tram wa jo we ja dą ce przez uli cę
Grun waldz ką. O po rzą dek na miej scu im -
pre zy i do oko ła niej dba ło 300 ochro nia rzy
oraz 200-oso bo wa straż stu denc ka.

Jak za po wia da ją or ga ni za to rzy, przy szło -
rocz ne ju we na lia tak że od bę dą się
pod INEA Sta dio nem. – To do bre miej sce
na ta kie im pre zy. Ma rzy mi się jed nak, że by
część kon cer tów od by wa ła się nie
pod a na sta dio nie. W koń cu im pre za od by -
wa się już wte dy, gdy Lech skoń czył se -
zon – su ge ru je Ma te usz, ab sol went po li to -
lo gii na UAM. Fi lip Cze ka ła

Znów 
rządzili 
miastem

Z czterech dni zabawy cieszyli się studenci
między 5 a 8 czerwca. Tegoroczne Juwenalia
po raz pierwszy odbywały się przy INEA
Stadionie przy ul. Bułgarskiej. Na scenie zagrali
m.in. Strachy na Lachy, Tom Novy i Kult.
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Stu denc ki we hi kuł cza su
Spod Are ny na INEA Sta dion – ta ką tra są prze szedł te go rocz ny ju we na lio wy po chód. Wy jąt -
ko wy by ło on jed nak głów nie z in ne go wzglę du – stu den ci pa ra do wa li prze bra ni w stro je
zwią za ne z cza sa mi PRL. Po wód? 25. rocz ni ca pierw szych wol nych wy bo rów w Pol sce.

Uczest ni cy ju we na liów w tym ro ku
spo tka li się pod Are ną, a nie jak zwy -
kle przed Col le gium Mi nus. Wszyst -

ko za spra wą no wej lo ka li za cji im pre zy. Tym
ra zem za miast na sta dio nie AZS przy ul. Pu -
ła skie go, czte ro dnio we świę to od by wa ło się
pod Sta dio nem INEA. 

Te mat prze mar szu to efekt przy pa da ją cej
dzień wcze śniej rocz ni cy pierw szych wol nych
wy bo rów w Pol sce. W 2014 ob cho dzi my ju bi -
le usz 25-le cia wol no ści w Pol sce. Świę to stu den -
tów to świę to wol no ści, dla te go  nie mo gli śmy
po stą pić ina czej jak uho no ro wać wol ne wy -
bo ry po cho dem z te ma tem prze wod nim: „25

lat wol no ści. Rok 1989 w Pol sce i na świe cie” -
wy ja śnia li or ga ni za to rzy ju we na liów. Pa tro -
nat nad po cho dem ob jął Pre zy dent RP Bro -
ni sław Ko mo row ski. 

Stu den tom jak co ro ku nie za bra kło fan ta -
zji. Pod Are ną, gdzie stu den ci otrzy ma li klu -
cze do mia sta od wi ce pre zy den ta Po zna nia
Da riu sza Ja wor skie go, moż na by ło się czuć,
jak by śmy cof nę li się w cza sie. W po cho dzie
je cha ły fiat 126p, sy re na, tar pan, mi li cyj ny tra -
bant czy tak sów ka - du ży fiat, zna na z se ria -
lu Sta ni sła wa Ba rei „Zmien ni cy”, któ ra po dró -
żo wał m.in. Lech Wa łę sa. Stu den ci prze bra -
ni by li za dzia ła czy „So li dar no ści”, mi li cjan -
tów, a na wet urny wy bor cze czy kart ki ży wie -
nio we. Przed wy mar szem mię dzy fi la ra mi
Are ny roz po star to ol brzy mi pla kat „W sa mo
po łu dnie”, na wią zu ją cy do te go, któ ry po ja wił
się w wy bo rach w 1989 r. Stu den tom przy po -
mnia no tak że o prze bie gu wy bo rów, a pod
Are ną ode gra no scen ki na wią zu ją ce do zda -
rzeń z prze ło mu lat 80. i 90.  Fi lip Cze ka ła
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