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Gra miejska UAM „Atomowa zagadka” 

Pochód z Placu Wolności rozpoczął tegoroczne JuwenaliaĆwiczenia poznańskich antyterrorystów w Collegium HCP z udziałem 
250 studentów i aspirantów straży pożarnej przed ŚDM i szczytem NATO

Wampiriada – honorowe krwiodawstwo w Collegium Maius, 
na UAM zebrano łacznie 53 639 ml krwi

Nagrody PAN dla najlepszych doktorantów

W Dniu Dziecka w rektoracie można było spotkać najmłodszego
rektora świata
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Podpisano umowę o współpracy pomiędzy UAM a firmami Egnyte
Poland oraz STX NEXT

W rektoracie podpisano prozumienie pomiędzy UAM, Sądem
Okręgowym, Inspektoratem Służby Więziennej oraz francuską
Krajową Szkołą Sądową w Roubauix w sprawie wymiany stażystów 



c z e r w i e c  2 0 1 6  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  3

ŻYCIE
UNIWERSYTECKIE

UAM PozNAŃ
nr 6(273) | czerwiec 2016

Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rektorat, 60-712 Poznań, 
ul. wieniawskiego 1 

e-mail: redakcja@amu.edu.pl
www.zycie.amu.edu.pl

Adres redakcji: 
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
Biuro redakcji: Joanna Muszyńska

Zdjęcia na okładkach: Maciej Męczyński

Opracowanie graficzne: Agata Rząsa 
Druk: MULTiGRAF R. Ellert, J. Tomczuk
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe Multigraf s.c.
85-135 bydgoszcz, ul. bielecka 76C

Redaktor naczelna: Jolanta Lenartowicz, jolenmedia@gmail.com
Redakcja: Magda ziółek, magdazio@amu.edu.pl,
Maria Rybicka, maria.nowak88@gmail.com
Foto: Maciej Męczyński, fotouam@amu.edu.pl
Stali współpracownicy: 
Adam barabasz, Danuta Chodera-Lewandowicz, Filip Czekała,
Aleksandra Polewska, Romuald Połczyński
Korekta: Maria Nowak

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów.
za treść zamieszczanych ogłoszeń, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada. zapraszamy do wszechstronnej współpracy.

Numer oddano do druku 20 czerwca 2016 roku

Lubisz ŻYCIE?  Polub nas na Facebooku!
www.facebook.com/ZycieUniwersyteckieMiesiecznik

W NUMERzE

Okładka: Absolutorium Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

NA PUDLE
4 | UAM znów w trójce

najlepszych
Nasza drużyna – UAM
Z prorektorem UAM prof.
Jackiem Witkosiem rozmawia
Jolanta Lenartowicz 

REKRUTACJA
6 | Studiując pod dobrą marką

NASz UNiwERSyTET
7 | Pomysły na kształcenie

Młodzi organicznicy 
XXi wieku – kim są?

z PERSPEKTywy REKToRA
8 | Kulturotwórcza rola UAM

wyDARzENiA
9 | Krótko

PoETA RENESANSU
10 | Literacki czwartek i cały rok

z Klemensem Janickim

wyDARzENiA
11 | z Kalisza do Portugalii

SPoTKANiA
12 | Amen na Polach Lednickich

zbLiżENiA
13 | błogosławiony Frassati u nas

25-lecie poznańskiej
ukrainistyki

SPoTKANiA
14 | Twarze z moich albumów

PRzEz oDRę
16 | budując mosty 

i łącząc dwa brzegi

NASz UNiwERSyTET

17 | zagłada i gwiazdy.
Przeszłość w prozie
Stanisława Lema 

LiTERATURA

18 | Nominowani 
do Nagrody-Stypendium
im. Stanisława barańczaka

NASz UNiwERSyTET

19 | Szanujmy wspomnienia

Sensacja na Placu
Kolegiackim

NASz UNiwERSyTET

20 | Uniwersytet... odwiedza nas
w domu

21 | ii Noc Filmowa na Patio

PRoMoCJA

22 | PPNT wspiera naukowców
UAM

Międzynarodowe startupy
powstaną w Poznaniu

NASz UNiwERSyTET

22 | To Erasmus 
otworzył mi Europę 

w wielokulturowym gronie

KULTURA

26 | Aula koncertowa

NA SPoRTowo

27 | w drodze do Rio...
Z florecistką, reprezentantką
klubu AZS UAM Hanną
Łyczbińską rozmawia Joanna
Muszyńska

Pro fe sor Han na Su choc ka,
Kie row nik Ka te dry Pra wa
Kon sty tu cyj ne go UAM zo sta ła
mia no wa na 10 czerw ca 2016
ro ku ho no ro wą prze wod ni -
czą cą Ko mi sji We nec kiej.

Ko mi sja We nec ka (ofi cjal nie:
Eu ro pej ska Ko mi sja na rzecz De -
mo kra cji przez Pra wo) to or gan
do rad czy Ra dy Eu ro py do spraw
pra wa kon sty tu cyj ne go. Li czy po -
nad stu człon ków – kon sty tu cjo -
na li stów i eks per tów od pra wa
mię dzy na ro do we go.

Pro fe sor Su choc ka by ła człon -
kiem Ko mi sji We nec kiej nie prze -
rwa nie od 1991 do kwiet nia 2016
ro ku. W kwiet niu rząd nie zgło sił
jej kan dy da tu ry na ko lej ną ka den -
cję. Miej sce H. Su choc kiej i dru -
gie go od wo ła ne go człon ka prof.
Krzysz to fa Drze wiec kie go za ję li
dwaj pro fe so ro wie z re ko men da -
cji rzą du Be aty Szy dło. Ho no ro wa
funk cja dla Su choc kiej, to dru gi

ta ki przy pa dek w Ko mi sji. W ze -
szłym ro ku ta ką no mi na cję otrzy -
mał przed sta wi ciel Wę gier. 

Wy bór by łej pol skiej pre mier
na no wą funk cję od był się przez
akla ma cję. l.

Prof. H. Su choc ka ho no ro wą 
prze wod ni czą cą Ko mi sji We nec kiej 
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Ran kin gi uczel ni prze pro wa dza ne od kil ku -
na stu lat sta ły się waż nym na rzę dziem ilu -
stro wa nia sy tu acji w szkol nic twie wyż szym.
Kto z te go, kto na tym ko rzy sta?

Szko ły wyż sze przy kła da ją do nich du żą wa -
gę. To jest nie tyl ko zna ko mi ty ma te riał słu żą -
cy stu den tom i słu cha czom ja ko wska zów ka
czy pod po wiedź przy wy bo rze szko ły, ale tak -
że na rzę dzie, dzię ki któ re mu uczel nie po rów -
nu ją się mię dzy so bą. Mo że też po móc
w za ist nie niu pol skich uczel ni w ran kin gach
świa to wych. Tak na praw dę to te ran kin gi są dla
nas wszyst kich: dla stu den tów, uczel ni, or ga ni -
za to rów szkol nic twa. Dzię ki nim mo że my zo -
ba czyć, gdzie się lo ku je ta czy in na uczel nia,
ja kie ma wy li czo ne pre cy zyj nie punk ty świad -
czą ce o jej ja ko ści. Ran kin gi są trak to wa ne ja -
ko punkt od nie sie nia, spo sób zo rien to wa nia
się w sy tu acji, w prze strze ni aka de mic kiej kon -
ku ren cji. Chcę pod kre ślić, że one wię cej po ma -
ga ją niż... ko mu kol wiek szko dzą. Po za tym
wie le mó wią o czyn ni kach, de cy du ją cych
o oce nie: o tych, na któ re ma my wpływ i o tych,
na któ re go nie ma my. Są też przy czyn kiem
do sta wia nia py tań i szu ka nia na nie od po wie -
dzi. Na pew no nie moż na się na nie gnie wać.

A pan, jak są dzi, czy ła twiej jest za bły snąć
w ja kiejś dzie dzi nie czy trzy mać sta ły wy rów -
na ny po ziom? 

Są dzę, że jed nak trud niej utrzy my wać sta łą
po zy cję, zwłasz cza gdy ona jest do bra. Każ dy
ran king po słu gu je się przy oce nach wie lo ma

zmien ny mi, tak więc chcąc punk tów nie tra -
cić, cią gle trze ba je mieć na uwa dze. Jed no ra -
zo wy wy skok w gó rę czę sto jest wła śnie…
jed no ra zo wy, nie po twier dza się przy ko lej -
nych oce nach. My, tzn. UAM, bę dą cy na wy -
so kiej po zy cji, ca ły czas czu je my za so bą
od dech kon ku ren cji. W tym ro ku uda ło się ją
o ma ły uła mek punk tu wy prze dzić. Ale ko -
niecz na tu by ła na praw dę ol brzy mia pra ca. 

No tak, sa mo się to nie zro bi ło i nie ma ła
jest tu za słu ga pa na i pa na ze spo łu. 

Wła ści wie, nie do koń ca, bo ze spół mu siał
rze tel nie ze brać wie le da nych i przy go to wać ich
ze sta wie nia na po trze by ran kin gu; tu bar dzo
du żą ro lę ode gra ła p. Na ta lia Chro miń ska. To
jest wy nik pra cy ca łej uczel ni. Bo gra o ran king
jest grą ze spo ło wą, a ze spół na zy wa się UAM.

zmie rze nie ja ko ści da nej uczel ni to nie ła -
twa spra wa. Jest ty le aspek tów, któ re na le -
ży brać pod uwa gę, wie le oko licz no ści… 

Tak, po my sło daw cy ran kin gu po słu gu ją się
spe cjal nie opra co wy wa ny mi i wciąż do sko na -

UAM zNóW W TRój CE NAj LEP SzYCH
w odwiecznym pojedynku „na szczycie”, w tegorocznej edycji rankingu szkół wyższych Perspektywy 2016,

zwyciężył Uniwersytet warszawski, wyprzedzając o 1,8 punktu Uniwersytet jagielloński. 
UaM, ze stratą do lidera 17,7 punktu, zajął kolejny, siódmy raz, miejsce trzecie. 

z pro rek to rem UaM prof. Jac kiem wit ko siem roz ma wia jo lan ta Le nar to wicz 

NA SzA dRU ŻY NA – UAM

Na ko lej nych miej scach upla so wa ły się
trzy naj lep sze pol skie po li tech ni ki:
Po li tech ni ka War szaw ska, Po li tech -

ni ka Wro cław ska i Aka de mia Gór ni czo -Hut -
ni cza im. Sta ni sła wa Sta szi ca w Kra ko wie.

Sie dem ra zy trze cie miej sce?  Czy to w sa -
mo w so bie jest suk ce sem? Czy  po przecz ka,
ja ką co ro ku wy zna cza ją Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski i  War szaw ski  jest, czy oka że się kie -
dyś,  dla na szej uczel ni do po ko na nia?  Czy
trud niej jest bły snąć fa jer wer kiem,  cho ciaż

w jed nej ka te go rii, czy też utrzy mać się  dłuż -
szy czas na  tak wy so kim po zio mie?  

Ko men tu je rek tor UAM prof.  Bro ni sław
Mar ci niak: 

Je stem z wy ni ku  za do wo lo ny,  bar dzo za do -
wo lo ny. Nie ukry wam, że mo im zda niem,
utrzy my wa nie  wy so kiej „for my” i obro na zdo -
by te go miej sca  jest trud niej sza. Ca ły aka de -
mic ki świat wal czy o co raz  wyż sze ran kin go we
lo ka ty.  Nie dać się zdy stan so wać  wca le nie
gor szym od nas,  to dziś wy si łek ogrom ny.

Nasz uni wer sy tet jest uczel nią mniej szą niż
dwaj głów ni ry wa le, któ rzy  już szyb ciej do sto -
so wa li się do zmian.  Nad to nie ma my w swo -
jej struk tu rze kie run ków tech nicz nych i ści śle
eko no micz nych, a one  po trzeb ne są  bar dzo
go spo dar ce  i w kla sy fi ka cji  przy no szą punk ty
m.in. za in no wa cyj ność, wdro że nia, pa ten ty.
Nie ma my też wy dzia łu me dycz ne go,  a w je go
ob rę bie prze cież   in ter dy scy pli nar ne  ba da nia
me dycz no -przy rod ni cze są mo to rem na pę do -
wym na uki  na uni wer sy te cie.  
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Prorektor prof. Jacek Witkoś odbiera
dyplom za zajęcie III miejsca 
dla UAM w rankingu Perspektyw
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lo ny mi na rzę dzia mi. ocen uczel ni aka de mic -
kich do ko nu je się, ana li zu jąc po nad 30 kry te -
riów, po dzie lo nych na 6 grup. Są to: pre stiż,
po ten cjał na uko wy, efek tyw ność na uko wa,
wa run ki stu dio wa nia, umię dzy na ro do wie nie,
in no wa cyj ność. 

A mo że jest tak, że po przecz ka usta wio -
na jest bar dzo wy so ko i nie je ste śmy w sta -
nie jej prze sko czyć? 

oby dwie zwy cię skie uczel nie, ow szem, po -
sta wi ły po przecz kę wy so ko i trud no mi dziś
po wie dzieć, na ile mo że my zmniej szać do nich
dy stans. Pró bo wać mu si my, choć na ra zie
szans na prze go nie nie nie wi dzę. UJ i UW są
na praw dę do bre. Mam jed nak na dzie ję, że nie
po cią gnie to za so bą istot nych zmian w fi nan -
so wa niu, bo i o tym war to my śleć, wal cząc
o miej sce w ran kin gach. Je że li fi nan so wa nie
opar te bę dzie na fi lo zo fii gran tów, a przy dzie -
la nie gran tów za le żeć bę dzie od oce ny nie za -
leż nych gre miów i od ja snych kry te riów – to
na sze szan se na fi nan so wa nie bę dą do bre. 

Jak bu du je się ran kin gi? 
No cóż, wpraw dzie mot to przyj mo wa ne

przez in sty tu cje, zaj mu ją ce się ran kin ga mi,
wzię te z ha sła za wie szo ne go w po ko ju Al ber -
ta Ein ste ina brzmi: „nie wszyst ko co się li czy,
mo że być po li czo ne i nie wszyst ko, co mo że
być po li czo ne – się li czy”, to jed nak ja koś się
to uda je. Na przy kład weź my kry te rium
„efek tyw ność na uko wa”. Bie rze się tu
pod uwa gę roz wój ka dry wła snej, nada ne
stop nie na uko we, efek tyw ność po zy ski wa -
nych środ ków ze wnętrz nych na ba da nia, cy -
to wa ne pu bli ka cje, in deks Hir scha, udział
w pro gra mach ra mo wych, stu dia dok to ranc -
kie. zaś oce nia jąc pre stiż uczel ni zwra ca się

uwa gę na pre fe ren cje pra co daw ców, oce nę
przez ka drę aka de mic ką, uzna nie mię dzy na -
ro do we, wy bór uczel ni przez olim pij czy -
ków… z tych cząst ko wych ocen stwa rza się
po rów ny wal ne ob ra zy kon kret nych szkół
wyż szych. Chciał bym tu za zna czyć, że naj bar -
dziej po pu lar ny u nas ran king Per spek tyw,
opar ty na mię dzy na ro do wych ba da niach jest
kom pa ty bil ny z róż ny mi in ny mi ran kin ga mi
eu ro pej ski mi. Na wet po bież ne przej rze nie
wy ni ków ran kin gu ka że do strzec, że do ra -
chun ku nie bie rze się np. wszyst kich pu bli ka -
cji, tyl ko te, któ re uka za ły się w ba zie
SCoPUS. A to wy klu cza więk szość pu bli ka -
cji z za kre su na uk hu ma ni stycz nych i spo łecz -
nych. Nie li czą się więc w ran kin gu
mo no gra fie, na wet je śli są bar dzo ce nio ne,
a z ra cji struk tu ry UAM wie le ta kich prac
wła śnie u nas po wsta je. Tak więc w ran kin gu
Per spek tyw bie rze się pod uwa gę co dru gą
z na szych pu bli ka cji. I ta cy fra jest licz ni kiem
w ułam ku opi su ją cym efek tyw ność na uko wą.
zaś mia now nik te go ułam ka to ogól na licz ba
na uczy cie li aka de mic kich, bez wzglę du na to
czy pro wa dzą ba da nia, czy nie. Wy nik te go
ułam ka jest aku rat dla nas nie ko rzyst ny, min.
z po wo du wie lu lek to rów i wy kła dow ców za -
trud nio nych na wy dzia łach fi lo lo gicz nych.

Na te go rocz nym „świa dec twie”, bo prze -
cież i tak ran kin gi moż na trak to wać, nie zna -
la zły się stop nie z wy krzyk ni kiem: naj lep sze
w Pol sce! Ma my tyl ko oce ny do bre… 

UAM nie wy stę pu je w żad nej ka te go rii
na miej scu pierw szym. Na dru gim ma my
jed ną oce nę – z ochro ny śro do wi ska.
W więk szo ści przy pad ków po śród oce nia -
nych 40 grup kie run ków, UAM zaj mu je miej -

sce trze cie. Ta ką do brą po zy cję zy ska ły fi lo -
lo gie ob ce, fi lo lo gia pol ska, fi lo zo fia, hi sto ria,
so cjo lo gia, pra wo, po li to lo gia, kie run ki bio -
lo gicz ne, pe da go gi ka i edu ka cja, kul tu ro -
znaw stwo, dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja
spo łecz na – a więc cał kiem spo ro kie run ków.
Na miej scu 5. upla so wa ła się ad mi ni stra cja,
psy cho lo gia, dzien ni kar stwo i ko mu ni ka cja
spo łecz na, kie run ki bio lo gicz ne.

Co pa na mar twi w tych ze sta wie niach, co
cie szy?

Mar twi mnie wła śnie to, że nie ma my nic
na pierw szym miej scu. Cie szy zaś fakt, że mi -
mo trud no ści utrzy mu je my swo ją trze cią po -
zy cję. Nie chcę tu de fi nio wać tych miejsc,
gdzie bar dzo po trze bu je my wzmoc nie nia. Po -
wiem tyl ko – ta kie go wzmoc nie nia po trze bu -
je my. Aby do ko nać zna czą cych zmian,
ko niecz ne by ło by moc niej sze prze orien to wa -
nie na sze go uni wer sy te tu na uczel nię ba daw -
czą. Po cie chą jest fakt, że więk szość osób so bie
to uświa da mia. 

Ja ki ob raz ide al ne go uni wer sy te tu mógł -
by po wstać w opar ciu o da ne z te go rocz ne -
go ran kin gu? 

Był by to uni wer sy tet pro wa dzą cy ba da nia
na świa to wym po zio mie, bli sko po wią za ny
z ryn kiem pra cy, z go spo dar ką, stwa rza ją cy
stu den tom jak naj lep sze wa run ki na uki.
A nad wszyst kim pa no wa ło by ha sło „ja kość”:
wy so ka ja kość ba dań na uko wych, ja kość za -
rzą dza nia uczel nią, ja kość we wcho dze niu
w kon takt z oto cze niem spo łecz nym i biz ne -
so wym. osią dzia ła nia ta kiej ide al nej uczel -
ni mu si być więc kul tu ra jak naj wyż szej
ja ko ści i ra cjo nal ne wzo ro wa nie się na naj -
lep szych w Eu ro pie i świe cie. z

Je ste śmy uni wer sy te tem kla sycz nym, któ -
ry obok ba dań pro wa dzi roz bu do wa ną dy -
dak ty kę, a to nie za wsze znaj du je od bi cie
w ran kin go wych kry te riach. Je stem za do -
wo lo ny z te go, że i w tym ro ku uda ło się
trze cie miej sce utrzy mać. I po wiem szcze -
rze: uczel nie, z któ ry mi prze gry wa my – są
po pro stu lep sze we dług kry te riów ran kin -
gu. Ża łu ję tyl ko, że w żad nej ka te go rii ani
spe cjal no ści nie uda ło się nam w tym ro ku
uzy skać naj wyż szej lo ka ty. Sta bil ne trze cie
miej sce to wy nik pra cy ca łej spo łecz no ści
UAM, a tak że ze spo łu, któ ry pod kie run -
kiem prof. Wit ko sia przy go to wy wał ma te -
ria ły do an kie ty ran kin gu. To on od bie rał
w War sza wie te go rocz ny dy plom w imie niu
na sze go uni wer sy te tu i je go pra cow ni ków,
któ rzy, jak już wcze śniej wspo mnia łem,
na co dzień pra co wa li na ten suk ces. z
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Wręczenie dyplomów w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2016
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Tak jest w wy pad ku stu diów trzy se me -
stral nych, na któ re na bór pro wa dzo ny
jest na se mestr let ni. Są to m.in. go -

spo dar ka prze strzen na na Wy dzia le Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych na stu -
diach II stop nia czy apli ka cja in ter ne tu rze czy
na Wy dzia le Fi zy ki. W wy pad ku stu diów sta -
cjo nar nych I stop nia i jed no li tych stu diów
ma gi ster skich wy ni ki bę dą zna ne już 12 lip -
ca. Wcze śniej kan dy da ci zo bo wią za ni są do -
peł nić for mal no ści zwią za nych m.in.
z wy bo rem kie run ku stu diów, wpi sa niem wy -
ni ku ma tu ral ne go, uisz cze niem opła ty re kru -
ta cyj nej, a tak że po dej ściem do do dat ko we go
eg za mi nu wstęp ne go. Ten prze wi dzia ny jest
w kil ku przy pad kach, m.in. na Wy dzia le Pe -
da go gicz no – Ar ty stycz nym w Ka li szu na kie -
run kach: edu ka cja ar ty stycz na w za kre sie
sztuk pla stycz nych lub sztuk mu zycz nych,
na re ży se rii dźwię ku (Wy dział Fi zy ki), czy
w koń cu na Wy dzia le Teo lo gicz nym na spe -
cjal no ści ka płań skiej. 

W su mie Uni wer sy tet kształ ci na 285 kie -
run kach i spe cjal no ściach z te go cześć stu den -
ci wy bie ra ją na wyż szych la tach stu diów.
W ma te ria łach mar ke tin go wych prze czy ta my,
że do dys po zy cji wszyst kich stu den tów po zo -
sta ną obiek ty o łącz nej po wierzch ni 400 m
kw., a na uczać bę dzie 3-ty sięcz ne gro no pra -
cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych. 

Prze glą da jąc ofer tę dy dak tycz ną war to
zwró cić uwa gę na kie run ki i spe cjal no ści
przy go to wa ne w ję zy ku an giel skim. W tym
ro ku po ja wi ło się kil ka no wych in te re su ją -
cych pro po zy cji. za in te re so wa ni mo gą apli -
ko wać na stu dia kul tu ro znaw cze, po świę co ne
wy bra nym za gad nie niom li te rac kim, bądź
zo rien to wa nych na hi sto rię kon kret ne go zja -
wi ska np. te atru i dra ma tu bry tyj skie go.
W ofer cie po ja wi ły się za tem: na Wy dzia le Fi -
lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej stu dia o pro fi lu
ogól no aka de mic kim: Cen tral Eu ro pe an and
Bal kan Stu dies (I stop nia) oraz En glish Stu -
dies: Li te ra tu re and Cul tu re – pro fil ogól no -
aka de mic ki (I stop nia) na Wy dzia le
An gli sty ki. Są też spe cja li za cje: na Wy dzia le
Neo fi lo lo gii: Em pi ri cal Lin gu istics and Lan -
gu age Do cu men ta tion – pro fil ogól no aka de -
mic ki (stu dia II stop nia) i na Wy dzia le
An gli sty ki: e atre and Dra ma in En glish –
pro fil ogól no aka de mic ki (stu dia II stop nia). 

Cie ka wą pro po zy cję przy go to wał dla kan -
dy da tów Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz -

nej w po ro zu mie niu z Wy dzia łem Neo fi lo lo -
gii. Stu dia po lo ni stycz no -ger ma ni stycz ne
(I stop nia) re ali zo wać ma ją wy bra ne aspek ty
pro gra mów stu diów po lo ni stycz nych i ger ma -
ni stycz nych. Tym sa mym pre de sty nu ją ab sol -
wen tów do wy ko ny wa nia za wo du na uczy cie la
ję zy ka pol skie go lub nie miec kie go (szko ła
pod sta wo wa), bądź też pra cy tłu ma cza. 

za pew ne du żym za in te re so wa niem cie szyć
się bę dzie za rzą dza nie i pra wo w biz ne -
sie – pro fil prak tycz ny, re ali zo wa ne na stu -
diach I i II stop nia na Wy dzia le Pra wa
i Ad mi ni stra cji. Kie ru nek za stą pić ma nie -
zwy kle po pu lar ne w la tach ubie głych za rzą -
dza nie. No wy kie ru nek re ali zo wać bę dzie
za rów no pod sta wo we za gad nie nia z za kre su
or ga ni za cji i za rzą dza nia, jak rów nież wy bra -
ne aspek ty na uk eko no micz nych oraz pra wa.
Dla stu den tów te go kie run ku prze wi dzia ne
zo sta ną spe cjal ne prak ty ki i sta że, po zwa la -
ją ce roz wi jać umie jęt no ści prak tycz ne. 

Je śli pod lu pę weź mie my spe cjal no ści, wy -
bór wśród no wo ści jest znacz nie więk szy.
W tym wy pad ku li de rem są fi lo lo gie. Na Wy -
dzia le An gli sty ki po ja wi ła się spe cjal ność fi -
lo lo gia an giel sko -chiń ska – pro fil
ogól no aka de mic ki (stu dia I stop nia),
a na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
moż na roz po cząć na ukę na spe cjal no ści stu -
dia po łu dnio wo sło wiań skie – pro fil ogól no -
aka de mic ki (stu dia I stop nia). Nie ty po wą
ofer tę przy go to wał Wy dział Neo fi lo lo gii. za -
chę ca jąc do stu diów na spe cjal no ści ko mu -

ni ka cja wi ze run ko wo -me dia cyj na (pro fil
ogól no aka de mic ki, stu dia II stop nia). 

z cie kaw szych po zy cji war to wy mie nić re -
ali zo wa ne na Wy dzia le Stu diów Edu ka cyj -
nych spe cjal no ści re so cja li za cja z ele men ta mi
kry mi no lo gii – pro fil ogól no aka de mic ki
(stu dia II stop nia) oraz re so cja li za cja dzie ci
i mło dzie ży nie do sto so wa nych spo łecz -
nie – pro fil ogól no aka de mic ki (stu dia II stop -
nia). W za ło że niach de dy ko wa ne są one
m.in. ab sol wen tom re so cja li za cji na stu -
diach I stop nia. De cy du jąc się na jed ną z wy -
bra nych spe cja li za cji, stu den ci bę dą mu sie li
de cy do wać, w ja kiej gru pie do ce lo wej chcą
re ali zo wać się za wo do wo. 

Idąc z du chem cza su w ofer cie dy dak tycz -
nej UAM po ja wi ły się też stu dia o cha rak te -
rze in ter dy scy pli nar nym, pro wa dzo ne we
współ pra cy ze spe cja li sta mi z in nych uczel ni.
Tak jest w przy pad ku apli ka cji in ter ne tu rze -
czy. Jest to pro fil ogól no aka de mic ki (stu -
dia II stop nia, 1,5-rocz ne) pro wa dzo ny przez
Wy dział Fi zy ki i Uni wer sy tet Eko no micz ny
w Po zna niu. W tym se me strze ru sza re kru ta -
cja na kie run kach: ana li ty ka żyw no ści – pro -
fil ogól no aka de mic ki (stu dia II stop nia)
pro wa dzo na wspól nie przez Wy dział Che mii
oraz Uni wer sy tet Przy rod ni czy, a tak że nie co
póź niej, bo we wrze śniu, na neu ro bio lo gię
(pro fil ogól no aka de mic ki, stu dia II stop nia)
pro wa dzo ną wspól nie przez Wy dział Bio lo -
gii, Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz ne go oraz
Uni wer sy tet Przy rod ni czy. (mz)

Stu diu jąc pod do brą mar ką
„stu diuj pod do brą mar ką” – pod tym ha słem 1 czerw ca ru szy ła re kru ta cja na rok aka de mic ki 2016/2017.

na UaM po trwa ona w skraj nych przy pad kach aż do 15 mar ca 2017 ro ku! 
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Do udzia łu w spo tka niu or ga ni za to rzy,
a więc Biu ro Ra dy ds. Ja ko ści Kształ ce -
nia UAM i Prze wod ni czą cy Ra dy ds.

Ja ko ści Kształ ce nia, prof. Ra fał Mól oraz Wy -
dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, za pro si li sze -
ro kie gro no aka de mic kie, któ re mu bli skie są
za gad nie nia zwią za ne z pod no sze niem stan dar -
dów kształ ce nia. W Sa li Mic kie wi cza po ja wi ły
się m.in. oso by, któ re przy czy ni ły się do wdro -
że nia struk tur pro ja ko ścio wych na UAM: prof.
Ma ria zió łek, pierw sza peł no moc nik rek to ra ds.
za rzą dza nia ja ko ścią kształ ce nia, oraz prof. Jo -
achim Cie ślik peł no moc nik ds. oce ny ja ko ści
kształ ce nia. Kon fe ren cja w za mie rze niach or ga -
ni za to rów ma za po cząt ko wać cy klicz ne spo tka -
nia, któ rych ce lem bę dzie dzie le nie się
do świad cze nia mi, czy li tzw. do bry mi prak ty ka -
mi w tym za kre sie. 

otwie ra jąc kon fe ren cję swo imi spo strze że -
nia mi po dzie lił się pro rek tor ds. kształ ce nia,
prof. Krzysz tof Kra sow ski, nad zo ru ją cy pra ce
Ra dy od mo men tu jej po wsta nia, a więc od je -
sie ni 2008 ro ku. Przy po mniał on nie przy chyl ne
na stro je to wa rzy szą ce pierw szym dzia ła niom
ze spo łu ds. ja ko ści kształ ce nia na UAM. Sys tem
pro ja ko ścio wy bu do wa li śmy z wiel kim mo zo -
łem – mó wił. Przez pra wie rok przy go to wy wa li -
śmy pro jek ty struk tu ral ne, or ga ni za cyj ne
sys te mu, któ re go do tąd w Uczel ni nie by ło. Na -
po ty ka li śmy przy tym na wie le pro ble mów i nie
cho dzi ło tu o sa mą kon cep cję, któ rą wy my śli ła
dla nas prof. Zió łek. Naj więk szy opór sta wia li
pra cow ni cy. Część pro fe sor skie go es ta bli sh men tu
uwa ża ła dzia ła nia pro ja ko ścio we za ini cja ty wę
z „pie kła ro dem”, któ ra do pro wa dzi do nie po -

trzeb nej biu ro kra ty za cji. Pa mię tam nie zwy kle ży -
wio ło we spo tka nia z 2008 ro ku, w trak cie któ rych
pa da ły kry tycz ne sło wa pod ad re sem te go przed -
się wzię cia. Mó wio no: „uni wer sy tet nie jest fa bry -
ką sa mo cho dów! Po co nam ja kaś „ja kość”,
wy star czą re la cje mistrz i uczeń!” Pa da ły skraj ne
sfor mu ło wa nia ty pu „bo lo ni za cją” ży cia uczel ni,
przy wo łu jąc ne ga tyw ne sko ja rze nia zna ne z hi -
sto rii. Mu sie li śmy za tem wal czyć rów nież z tym
nie przy chyl nym na sta wie niem. 

Se nat UAM uchwa łę do ty czą cą ja ko ści kształ -
ce nia przy jął w stycz niu 2010. Funk cjo nu je ona
z drob ny mi po praw ka mi do dnia dzi siej sze go.
z per spek ty wy ostat nich 8 lat dzia ła nia te moż -
na oce niać w ka te go rii suk ce su. UAM jest li de -
rem na płasz czyź nie dzia łań pro ja ko ścio wych
w ska li ca łe go kra ju. Po twier dza ją to m.in. wy -
róż nie nia przy zna wa ne przez Pol ską Ko mi sję
Akre dy ta cyj ną. To oczy wi ście nie mo że nas uspo -
ka jać – mó wił prof. Kra sow ski, po nie waż nie ma
dzieł do sko na łych. My ślę, że w ko lej nej ka den cji,
już pod prze wod nic twem pro rek tor prof. Be aty
Mi ko łaj czyk, pra ce te bę dą da lej kon ty nu owa ne.
Po win ni śmy jed nak mieć świa do mość, że w ni -
czym nie ustę pu je my nie tyl ko pol skim, ale też za -
gra nicz nym uczel niom. 

W trak cie kon fe ren cji przed sta wio ne zo sta ły
do ko na nia wy dzia ło wych ze spo łów ds. ja ko ści
kształ ce nia. Efek ty, ja kie zo sta ły w cią gu tych
ostat nich lat wy pra co wa ne – mó wił prof. Ra fał
Mól prze wod ni czą cy RJK, czę sto zna ne są le piej
ko mi sji akre dy ta cyj nej niż szer szej spo łecz no ści
uni wer sy te tu. Dla te go ta kie spo tka nia są bar dzo
waż ne po nie waż pod no szą ogól ną świa do mość
te go co dzie je się na uczel ni.

Ja ko pierw sze za pre zen to wa ne zo sta ły m.in.
pro jek ty na gro dzo ne w kon kur sach do ty czą cych
dzia łań pro ja ko ścio wych roz pi sy wa nych w cią -
gu ostat nich trzech lat przez pro rek to ra prof.
Krzysz to fa Kra sow skie go. Głos za bra li m.in. go -
spo da rze spo tka nia prof. Jo an na Wój cik i prof.
To masz Mi zer kie wicz, pre zen tu jąc do ko na nia
ze spo łu bu du ją ce go ja kość kształ ce nia na Wy -
dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej. Uwa gę
uczest ni ków zwró ci ły m.in. kom plek so wość prac
pro ja ko ścio wych na wy dzia le, a tak że wy pra co -
wa ne me to dy dzia ła nia (co mie sięcz ne spo tka -
nia, dys ku sje itp.). Na stęp nie o wpro wa dza niu
stan dar dów i pro ce dur oce nia nia efek tów kształ -
ce nia na Wy dzia le Che mii mó wił dr hab. Ma ciej
Trej da. Prof. Ma ria zió łek, od no sząc się do wy -
po wie dzi dr Alek san dry Jan kow skiej z Wy dzia -
łu An gli sty ki, do ty czą cej efek tyw ne go oce nia nia
za mie rzo nych efek tów kształ ce nia, za uwa ży ła, że
na le ży na no wo zde fi nio wać ob cią że nia dy dak -
tycz ne wy ni ka ją ce z pen sum na uczy cie li aka de -
mic kim. Nie któ re for my oce ny pra cy stu den ta
wy ma ga ją więk sze go na kła du pra cy. Jest to zwią -
za ne z po trze bą częst szych spo tkań, ko rek ty wy -
ni ków ba dań, dla te go na le ża ło by to uwzględ nić
rów nież w ob cią że niach dy dak tycz nych. Na ko -
niec dr Re na ta Du dziak i dr Szy mon Kon wer ski
z Wy dzia łu Bio lo gii przed sta wi li swój po mysł
na pro wa dze nia za jęć w ple ne rze. oka zu je się, że
moż na je cie ka wie i atrak cyj nie dla obu stron
prze pro wa dzić, na wet w bez po śred nim oto cze -
niu bu dyn ku dy dak tycz ne go. Trze ba jed nak pa -
mię tać, że bio lo dzy są w tym wzglę dzie
na uprzy wi le jo wa nej po zy cji są sia du jąc bez po -
śred nio z la sem na Mo ra sku. (mz)

Pomysły na kształcenie
„czy mamy dobre pomysły na kształcenie?” – zastanawiali się organizatorzy pierwszej konferencji poświęconej jakości kształcenia

pt. „Uniwersytet dobrych praktyk”, która odbyła się 24 maja w salonie Mickiewicza pod kopułą, collegium Maius. 

Pra ca or ga nicz na wpi sa na jest w dzie dzic -
two Wiel ko pol ski. Jed nak czy na pew no?
Or ga ni za to rzy kon kur su „Mło dzi or ga -
nicz ni cy XXI wie ku” po szu ki wa li do 10
czerw ca sym bo licz nych na stęp ców Emi lii
Scza niec kiej, Ka ro la Mar cin kow skie go
oraz De zy de re go Chła pow skie go.

oka za ło się, że stu den tów aspi ru ją cych
do ty tu łu ak ty wi sty, fi lan tro pa czy spo łecz ni ka
jest wie lu – wpły nę ło 66 zgło szeń. W każ dej
z trzech ka te go rii prze wi dzia no przy zna nie na -
gro dy głów nej w wy so ko ści 8 tys. zł, a tak że
dru gie go i trze cie go miej sca (od po wied nio: 5

tys. zł i 3 tys. zł). Ka pi tu ła kon kur so wa ob ra -
do wa ła pod prze wod nic twem rek to ra UAM
prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka, a w jej skład we -
szli po nad to: prof. To masz Ło dy gow ski, rek tor
Po li tech ni ki Po znań skiej, Hu bert zo bel
z Urzę du Mar szał kow skie go, Fi lip Ja sku ła,
przed sta wi ciel Bz WBK, prof. Ja cek Gu liń ski,
dy rek tor PPNT i pre zes za rzą du Fun da cji
UAM, prof. Ta de usz Wal las, dzie kan WNPiD,
Ma ria Bu ziń ska, za stęp ca kanc le rza UAM, Ka -
ta rzy na No wak z ze spo łu Rad ców Praw nych
UAM oraz dr Do mi ni ka Na roż na, rzecz nik
pra so wy UAM, ko or dy na tor i kie row nik pro -

jek tu. Człon ko wie ka pi tu ły wy ło ni li zwy cięz -
ców, któ rych na zwi ska ogło szo ne zo sta ną pod -
czas uro czy stej ga li kon kur su „Mło dzi
or ga nicz ni cy XXI wie ku”. 

Kon kurs i ga la są czę ścią pro jek tu „Kul tu ra
przed się bior czo ści dla miesz kań ców Wiel ko -
pol ski”, re ali zo wa ne go przez UAM oraz Po li -
tech ni kę Po znań ską przy wspar ciu Ban ku
za chod nie go WBK. Pro jekt jest współ fi nan so -
wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go
Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020. z

Młodzi organicznicy XXI wieku – kim są?
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A oto kilka przykładów 
tej działalności: 

za so by UAM otwar te dla miesz kań -
ców mia sta i re gio nu

ogród Bo ta nicz ny to nie tyl ko miej sce, gdzie
stu den ci na uk przy rod ni czych po głę bia ją prak -
tycz ną wie dzę o ro śli nach, to rów nież pięk ny
park otwar ty dla miesz kań ców Po zna nia. To tu -
taj wśród roz wi ja ją cej się wio sną przy ro dy od -
po czy wa ją i spa ce ru ją Po zna nia cy, po zna jąc
i po dzi wia jąc pięk ne ro śli ny z róż nych za kąt -
ków świa ta. Dru gim miej scem spa ce ro wym dla
Po zna nia ków, nie za leż nie od po ry ro ku i po go -
dy, jest pięk nie ją cy z dnia na dzień, kam pus
Mo ra sko. Tu taj prze cha dza ją się z dzieć mi
i upra wia ją sport miesz kań cy są sia du ją cych
z kam pu sem osie dli. W Au li Uni wer sy tec kiej,
pięk nej, hi sto rycz nej sa li o nie zwy kłej aku sty -
ce, nie tyl ko roz brzmie wa Gau de amus Igi tur
na po cząt ku ro ku aka de mic kie go. To jed no
z naj waż niej szych po znań skich cen trów kul tu -
ro wych. Tu taj od by wa ją się wy so kiej ran gi kon -
kur sy, np. Kon kur sy Skrzyp co we im. H.
Wie niaw skie go, kon cer ty świa to wych gwiazd,
w tym lau re atów Kon kur sów Cho pi now skich.
Au la uży cza na jest Fil har mo nii Po znań skiej,
któ ra or ga ni zu je co ty go dnio we kon cer ty oraz
in ne kon cer ty oko licz no ścio we do stęp ne dla
ca łej spo łecz no ści Po zna nia i oko lic. To tu taj
od by wa ją się wy stę py or kie stry ka me ral nej
Agniesz ki Ducz mal czy Mię dzy na ro do we Fe -
sti wa le Chó rów Uni wer sy tec kich,, Uni ver si tas
Can tat”. To tu taj pre zen tu ją swój re per tu ar zna -
ko mi te ze spo ły mu zycz ne uni wer sy te tu: Chór
Aka de mic ki i Chór Ka me ral ny oraz or kie stra
Ka me ral na. or ga ni zu ją one dla spo łecz no ści
aka de mic kiej i miesz kań ców Po zna nia wie le
kon cer tów, z któ rych kil ka wpi sa ło się na sta łe
w tra dy cje kul tu ral ne mia sta: kon cert no wo -
rocz ny oraz kon cert z oka zji świę ta UAM
w dniu 7 ma ja. In nym przy kła dem jest Bi blio -
te ka Uni wer sy tec ka, udo stęp nia ją ca swo je zbio -
ry spo łecz no ści mia sta i re gio nu. Ma ona
cha rak ter in sty tu cji pu blicz nej, otwar tej
na współ pra cę z ca łym śro do wi skiem na uki,
kul tu ry i szkol nic twa. 

Me ce nat uni wer sy te tu nad do bra mi
kul tu ry i mia sto twór cza ro la UAM

Uni wer sy tet obej mu je rów nież me ce na tem
do bra kul tu ry w Po zna niu i po za je go gra ni ca -
mi. za byt ko we bu dyn ki w cen trum mia sta
oraz za byt ko we pa ła ce uni wer sy tec kie w Cią -

że niu, Guł to wach i obrzyc ku, bę dą ce jed no -
cze śnie Do ma mi Pra cy Twór czej, miej sca mi
spo tkań na ukow ców, swo ją świet ność i za cho -
wa nie hi sto rycz nej war to ści za wdzię cza ją sta -
ra niom uni wer sy te tu. Pięk nie od no wio ne
przez UAM i oświe tlo ne no cą gma chy Col le -
gium Mi nus i Col le gium Ma ius do da ją uro ku
Po zna nio wi. Kam pus aka de mic ki na Mo ra sku
z no wo cze sny mi la bo ra to ria mi i sa la mi wy kła -
do wy mi oraz kam pus Śród miej ski to no wy ład
prze strzen ny i za go spo da ro wa nie te re nu, któ -
re rów nież wzbo ga ca ją ar chi tek tu rę na sze go
mia sta.

Po pu la ry za cja wie dzy 
i osią gnięć na uko wych

Uni wer sy tet w swo jej mi sji ma nie tyl ko zdo -
by wa nie wie dzy, ale rów nież jej po pu la ry zo wa -
nie. ofer tą edu ka cyj ną dla wszyst kich,
nie za leż nie od wie ku i pro fe sji, jest Po znań ski
Fe sti wal Na uki i Sztu ki, któ ry po przez róż no -
rod ne for my prze ka zu (wy kła dy, pre zen ta cje,

warsz ta ty) stał się spe cy ficz nym ro dza jem kon -
tak tu śro do wi ska aka de mic kie go ze spo łe czeń -
stwem. Po dob ną ro lę peł nią Noc Na ukow ców
i Noc Bio lo gów or ga ni zo wa ne przez pra cow -
ni ków na uko wych oraz stu den tów. Sku pia ją
one rze sze do ro słych, mło dzie ży, a na wet dzie -
ci. To, co dla na ukow ców jest oczy wi ste, dla
wie lu od wie dza ją cych mo że być in spi ru ją ce.
Tar gi Edu ka cyj ne or ga ni zo wa ne na te re nie
MTP przez aka de mic ki Po znań przed sta wia ją
ofer ty po znań skich szkół wyż szych. Uni wer sy -
tet jest rów nież obec ny w pro gra mach te le wi -
zji po znań skiej w po sta ci wy kła dów
po pu lar no nau ko wych, fil mów o wy bit nych
po sta ciach uni wer sy te tu, czy ostat nio te le wi zji
in ter ne to wej. od po nad 50 lat UAM po sia da
swo je Wy daw nic two Na uko we, któ re pu bli ku -
je pod ręcz ni ki, skryp ty, słow ni ki, a tak że cza -
so pi sma na uko we. Wy daw nic two jest
po my sło daw cą i or ga ni za to rem Po znań skich
Dni Książ ki Na uko wej, gro ma dzą cych wy daw -
ców z ca łej Pol ski.

Kulturotwórcza rola UAM
,,...Europejskie uniwersytety mocno redefiniują swoją rolę. Uniwersytetu nie można traktować jedynie jako miejsca

przekazywania wiedzy. Uniwersytet od samego początku był i musi także pozostać miejscem, które ma odpowiadać
wyzwaniom społecznym, kulturowym i ekonomicznym…” – piszą kościelniak i Makowski. Dlatego uniwersytet 
nie zamyka się w swoich murach. otwiera się na społeczeństwo, służy swojemu regionowi i jego mieszkańcom.

za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej 
odznakę honorową za zasługi dla kultury polskiej otrzymał rektor UAM prof.
bronisław Marciniak. w imieniu ministra kultury i dziedzictwa narodowego wręczył
ją marszałek województwa wielkopolskiego wojciech Jankowiak. odznakę otrzymali
również: dr Marian Król, prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, Edmund
Dudziński, dyrektor biura zarządu THC, odtwórca roli ignacego Paderewskiego, a także
Dominik Górny, członek zarządu THC, dziennikarz i poeta. (na)
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Kształ to wa nie ka pi ta łu spo łecz ne go 
Uni wer sy tet kreu je i pro mu je stan dar dy

po staw oraz za cho wań spo łecz nych. Nie za -
po mi na o swo jej hi sto rii. Świę to 90-le cia
Aka de mic kie go Po zna nia (7 ma ja 2009 ro -
ku) zgro ma dzi ło rek to rów, se na ty uczel ni
po znań skich, przed sta wi cie li władz kra jo -
wych, wo je wódz kich i miej skich i by ło świę -
tem ca łe go mia sta. Pro mu jąc wy bit ne
po sta cie na uki i kul tu ry uni wer sy tet przy -
zna je dok to ra ty ho no ris cau sa. Wśród lau re -
atów moż na wy mie nić m.in. M.
Skło dow ską -Cu rie, K. Ił ła ko wi czów nę, W.
Szym bor ską, oj ca Św. Ja na Paw ła II, I. Pa de -
rew skie go i K. Pen de rec kie go. Ich ży cio ry sy
i za słu gi zo sta ły opi sa ne w ko lej nych to mach
pu bli ka cji „Dok to rzy ho no ris cau sa Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu”
wy da wa nej przez Wy daw nic two Na uko we
UAM. Uni wer sy tet nie za po mi na rów nież
o se nio rach, któ rzy na eme ry tu rze znaj du ją
czas na na ukę i po sze rza nie swo jej wie dzy.
W ra mach Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku
pro po nu je swo im słu cha czom wie le in te re -
su ją cych za jęć jak wy kła dy, se mi na ria, na ukę
ję zy ków ob cych, warsz ta ty ar ty stycz ne, za ję -
cia ru cho we, wę drów ki po Po zna niu, zwie -
dza nie Pol ski. Uni wer sy tet ma tak że swo ją
ofer tę dla naj młod szych w ra mach Ko lo ro -
we go Uni wer sy te tu, któ re go ideą jest po łą -
cze nie za ba wy z na uką, do dat ko wo na sy co ne
ele men ta mi tra dy cji uni wer sy tec kich. Spo -
łecz ność aka de mic ka in te gru je się nie tyl ko
po przez na ukę i im pre zy kul tu ral ne, ale rów -
nież przez sport. Co rocz ny Dzień Spor tu or -
ga ni zo wa ny w ma ju na UAM gro ma dzi nie
tyl ko stu den tów, ale i pra cow ni ków na uki
upra wia ją cych róż ne go ro dza ju dys cy pli ny
spor to we. No wo cze sne obiek ty spor to we
(ba sen, sa le spor to we, kor ty te ni so we) do -
stęp ne są rów nież dla osób z po za uczel ni.

Kul tu ro twór cza ro la UAM to tak że ak tyw -
na dzia łal ność kół na uko wych, ze spo łów, te -
atrów i róż ne go ty pu grup stu denc kich oraz
waż ne dla kul tu ry wy da rze nia, jak choć by
przy zna wa nie wspól nie z mia stem Po zna -
niem na gród li te rac kich Mic kie wi cza i Ba -
rań cza ka. 

Tak więc pro mo cja na uki i edu ka cji, udo -
stęp nia nie in fra struk tu ry uczel ni dla po trzeb
kul tu ry, sztu ki, spor tu, re kre acji, spra wo wa -
nie me ce na tu nad przed się wzię cia mi ar ty -
stycz ny mi pro wa dzi do zwięk sze nia
kul tu ro twór czej ro li uczel ni w re gio nie.
za mo im po przed ni kiem rek to rem prof. Sta -
ni sła wem Paw łow skim mo gę po wie dzieć:
„Uni wer sy tet jest tą szczę śli wą in sty tu cją, któ -
ra nie stoi żad ne mu urzę do wi na za wa dzie,
wszyst kim jest po trzeb na, a po win na być rów -
nież umi ło wa ną. Pra gnę, aby każ dy oby wa tel
Po zna nia znał ce le i za da nia na szej uczel ni”.

prof. Bro ni sław Mar ci niak 
Rek tor UAM

za „Ga ze tą wy bor czą” –

3 ma ja 2016 r.

K R ó T K O

◗Pierw szy w dzie jach uczel ni dzień Hi sto -
ry ka od był się 4 czerw ca w Col le gium Hi sto -
ri cum. Im pre za mi ła cha rak ter otwar ty i by ła
ad re so wa na do osób za in te re so wa nych hi sto -
rią: uczniów, stu den tów, ab sol wen tów i pra -
cow ni ków uni wer sy te tu. W pro gra mie
zna la zły się m.in. wy kła dy zna nych pro fe so -
rów, warsz ta ty źró dło we, de ba ta na te mat „Stu -
dia hi sto rycz ne i co da lej?”, kon kur sy
pla stycz ne dla dzie ci, sa lon gier plan szo wych,
ki no hi sto rycz ne, czy ta nie ba jek i le gend hi sto -
rycz nych. za in te re so wa ni mo gli też zwie dzić
no wo cze sny bu dy nek Col le gium Hi sto ri cum.
Im pre zie to wa rzy szy ły: kier masz ksią żek hi -
sto rycz nych oraz licz ne wy sta wy te ma tycz ne
w bi blio te ce Wy dzia łu Hi sto rycz ne go. 

◗ „Um bra” to ty tuł no we go przed sta wie nia,
któ re przy go to wał Uni wer sy tec ki Te atr
GRANdA UAM. Pre mie ra od by ła się
w czerw cu w je życ kim Cen trum Kul tu ry.
Pro jekt „Um bra”- tłu ma czą or ga ni za to -
rzy – po wstał z chę ci zmie rze nia się z prze strze -
nią nie te atral ną i pró bą stwo rze nia spek ta klu
ty pu si te -spe ci fic per for man ce tj., wi do wi ska
w miej scu szcze gól nym/zna le zio nym. Fa bu ła
przed sta wia nia przy bra ła for mę tzw. spek ta -
klu kro czą ce go. Wi dow nia zwie dza ko lej ne
miej sca, w któ rych za aran żo wa ne są po szcze -
gól ne etiu dy two rzą ce fa bu łę spek ta klu.  

◗No wy pro jekt Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej
no si na zwę StudentoBUs. Do po dró ży
w stro nę suk ce su za pro sze ni zo sta li stu den ci,
któ rzy chcie li by za pre zen to wać swo je dzia ła -
nia o cha rak te rze na uko wym, ar ty stycz nym
oraz prak tycz nym. Jak de kla ru ją or ga ni za to -
rzy, Bi blio te ka Uni wer sy tec ka chce stać się
łącz ni kiem spo łecz no ści aka de mic kiej wszyst -
kich wy dzia łów i miej scem pro mo cji twór czo -
ści stu denc kich. Uczest ni cy pro jek tu  ma ją
moż li wość pre zen ta cji: osią gnięć i za in te re so -
wań  na uko wych, wy staw pla stycz nych, wy -
stę pów mu zycz nych, twór czo ści li te rac kiej,
ma łych form te atral nych. Ja ko pierw sza za pre -
zen to wa ła się Pau li na Ko niuk – Fon ży chow -
ska, opo wia da jąc o pa sji pi sa nia i two rze nia
ani ma cji po klat ko wych.

◗Suk ce sy pra cow ni ków Wy dzia łu Ma te ma -
ty ki i In for ma ty ki. Dr Mar cin Jun czys -Do -
wmunt oraz To masz Dwo jak za ję li I miej sce
w kon kur sie na opra co wa nie au to ma tycz ne -
go sys te mu tłu ma cze nia wia do mo ści pra so -
wych z ję zy ka ro syj skie go na ję zyk an giel ski.
Tym sa mym po ko na li ośrod ki na uko we uwa -
ża ne do tych czas za wio dą ce w pa ra dyg ma cie
tłu ma cze nia sta ty stycz ne go (Uni ver si ty of
Edin bo ro ugh) oraz w pa ra dyg ma cie za sto so -
wań sie ci neu ro no wych  (Uni ver si ty of Mont -
re al). Kon kurs od był się w ra mach Work shop
for Ma chi ne Trans la tion (WMT) 2016, naj -

waż niej szej na świe cie kon fe ren cji na uko wej
po świę co nej za gad nie niom zwią za nym z tłu -
ma cze niem ma szy no wym. z ko lei I na gro da
w kon kur sie „Mo de lo wa nie ryn ku ener gii”
o na gro dę pre ze sa Enei przy pa dła ze spo ło wi
stu den tów Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma -
ty ki UAM w skła dzie: Mag da le na Kło sow ska,
Da riusz Ra taj czyk i Pau li na zię ba. Ce lem
kon kur su by ła po pu la ry za cja te ma ty ki funk -
cjo no wa nia ryn ku ener gii oraz za po zna nie
stu den tów ze spe cy fi ką pra cy ana li ty ka. za -
da nie kon kur so we do ty czy ło ana li zy od dzia -
ły wa nia pro duk cji ener gii przez elek trow nie
wia tro we na po zio my cen ener gii na ryn ku
SPoT. or ga ni za to ra mi przed się wzię cia by li:
Wy dział In for ma ty ki i Go spo dar ki Elek tro -
nicz nej Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Po -
zna niu oraz Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki UAM, przy wspar ciu Enea SA
oraz Enea Tra ding.

◗8 czerw ca w Au li UAM od by ło się uro czy -
ste za koń cze nie V edy cji Ko lo ro we go Uni -
wer sy te tu UAM. Ab so lu to rium oraz gra tu la cje
od pro rek to ra UAM prof. zbi gnie wa Pi lar czy -
ka ode bra ło 400 uczniów z Po zna nia i wo je -
wódz twa wiel ko pol skie go. Dzię ki współ pra cy
z wszyst ki mi wy dzia ła mi UAM ko lo ro wi stu -
den ci mie li moż li wość za zna jo mie nia się
z każ dą dzie dzi ną wie dzy. Uczest ni czy li też
w za ję ciach przy go to wa nych przez La bo ra to -
rium Wy obraź ni PPNT FUAM. In for ma cje
o ko lej nej edy cji KU bę dą od wrze śnia na stro -
nie www.ko lo ro wy uni wer sty et.amu.edu.pl
oraz pro fi lu FB KU.

◗ ja ro slav Ru diš kul to wy cze ski pi sarz oraz
współ za ło ży ciel ze spo łu Kaf ka Band od -
wie dził In sty tut Fi lo lo gii Sło wiań skiej
UAM. Au tor m.in. prze ło żo nych na ję zyk
pol ski po wie ści Nie bo pod Ber li nem, Ci sza
w Pra dze, Ko niec pun ku w Hel sin kach
i Gran dho tel, współ twór ca słyn nej po sta ci
ko le ja rza z cze sko -pol sko -nie miec kie go po -
gra ni cza, Alo isa Ne bla był w Po zna niu
w dniach 13-14 czerw ca. W ra mach wi zy ty
za pla no wa no dwa spo tka nia po łą czo ne
z pro mo cją je go naj now szej po wie ści Ale ja
na ro do wa, któ ra kil ka ty go dni te mu uka za -
ła się w pol skim prze kła dzie. 

◗ 8 czerw ca w Sa lo nie Mic kie wi cza
pod Ko pu łą w Col le gium Ma ius od by ła się
pro mo cja ksią żek prof. jó ze fa To ma sza
Po krzyw nia ka Igna cy Kra sic ki. Wśród pi -
sa rzy pol skie go oświe ce nia oraz pierw szej
peł nej edy cji kry tycz nej Ko me dii Igna ce go
Kra sic kie go. W spo tka niu udział wzię li pra -
cow ni cy Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej a tak że za pro sze ni go ście, m.in. prof.
Je rzy Sno pek z In sty tu tu Ba dań Li te rac kich
PAN. (mz)
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Po nie waż two rzył swe wier sze wy łącz -
nie po ła ci nie, po zo sta je dziś Ja nic ki
w pew nym za wie sze niu mię dzy ob sza -

rem za in te re so wa nia ba da czy li te ra tu ry sta -
ro pol skiej i fi lo lo gii kla sycz nej. za słu gu je
jed nak na wy do by cie z cie nia, na wet je śli
w sta ra niach o de dy ko wa nie mu ca łe go ro ku
(o co wy stą pi ła Ra da Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej UAM na wnio sek dr. hab.
Ra fa ła Ro so ła) prze grał Ja nic ki w pol skim
Sej mie z Hen ry kiem Sien kie wi czem. Kan dy -
da tu ry te tyl ko po zor nie wy da ją się nie współ -
mier ne, po nie waż obaj twór cy zo sta li
na gro dze ni naj wyż szym wy róż nie niem li te -
rac kim swo ich cza sów.

Nim bo wiem ufun do wa na zo sta ła li te rac -
ka Na gro da No bla, naj wyż szym od zna cze -
niem dla lu dzi pió ra w no wo żyt nej Eu ro pie
był tzw. laur po etyc ki, otrzy my wa ny od ce sa -
rza lub pa pie ża. Na gro dę tę i ty tuł po ety
uwień czo ne go stwo rzo no w cza sach re ne san -
su, na wią zu jąc do tra dy cji sta ro żyt nych.
Pierw szym po etą na gro dzo nym lau ro wym
wień cem zo stał Fran ce sco Pe trar ka. Wśród
pol skich po etów za szczy tu te go do stą pi ło za -
le d wie kil ku – pierw szym był Jan Dan ty szek,
któ ry przy jął tę na gro dę w 1516 r. od ce sa rza
Mak sy mi lia na I, a 24 la ta póź niej to wła śnie
Kle mens Ja nic ki otrzy mał z rąk Mar can to nio

Con ta ri nie go, peł no moc ni ka ce sa rza Ka ro -
la V, ty tuł po eta lau re atus. Dzia ło się to
w chwi li, gdy mło dy po eta ukoń czył stu dia
na uni wer sy te cie w Pa dwie, zy sku jąc ty tuł
dok to ra na uk wy zwo lo nych i fi lo zo fii. Był to
fakt szcze gól nie god ny po dzi wu, gdyż za -
szczy ty te osią gnął syn zwy kłe go chło pa, uro -
dzo ny w nie wiel kiej wsi Ja nusz ko wo
pod Żni nem, któ ry do wszyst kie go do szedł
dzię ki si le wła sne go ta len tu i wspar ciu god -
nych me ce na sów – An drze ja Krzyc kie go
i Pio tra Kmi ty.

Kle mens Ja nic ki, wy cho wa nek Aka de mii
Lu brań skie go w Po zna niu, dok tor uni wer sy -
te tu pa dew skie go, by wa lec dwo ru kró lew -
skie go w Kra ko wie, pi sał po ezje wy łącz nie
po ła ci nie. Prof. Igna cy Le wan dow ski, znaw -
ca i pro pa ga tor twór czo ści Ja ni cju sza, stwier -
dza, że o współ cze snych so bie lu dziach
i wy da rze niach, o swo ich prze ży ciach w kra -
ju i po za je go gra ni ca mi two rzył w ję zy ku ła -
ciń skim po ezję tak pięk ną, jak by był jed nym
ze sta ro żyt nych miesz kań ców nad Ty brem.
za wie ra ona ca łe bo gac two wąt ków od te ma -
ty ki re li gij nej, hi sto rycz nej, po li tycz nej, przez
po ezję oko licz no ścio wą, dwor ską i au to bio -
gra ficz ną. Rów nież pod wzglę dem for mal -
nym wy ka zy wał Ja nic ki bie głość – ele gie,
epi gra ma ty, sa ty ry, epi ta la mia, stem ma ta

i epi ta fia, spi sa ne ele ganc kim dys ty chem ele -
gij nym spla ta ją się w je go twór czo ści w in try -
gu ją cą ca łość.

Nie ste ty, przed wcze sna śmierć wy trą ci ła
po ecie pió ro z rę ki, gdy miał za le d wie dwa -
dzie ścia sześć lat. z cza sem je go twór czość
po szła nie mal w za po mnie nie. Tym bar dziej
sto sow nym wy da je się przy wo ła nie pa mię ci
o nim w ro ku 500. rocz ni cy je go uro dzin tu,
w Wiel ko pol sce, z któ rej po cho dzi, w Po zna -
niu, gdzie po bie rał na uki, na uczel ni czu ją cej
się spad ko bier czy nią Aka de mii Lu brań skie -
go. za da nie to po sta wi li so bie pra cow ni cy In -
sty tu tu Fi lo lo gii Kla sycz nej UAM, czy niąc
Ja nic kie go pa tro nem róż no ra kich dzia łań
o cha rak te rze na uko wym i po pu la ry za tor -
skim, któ re na uni wer sy te cie i w Po zna niu
bę dą się od by wa ły przez ca ły rok. Naj now sze
z nich – przy go to wa ny wraz z Bi blio te ką Kór -
nic ką czwar tek li te rac ki pt. Kle mens Ja nic -
ki – po eta lau rem zwień czo ny od by ło się 12
ma ja w Sa li zło tej Pa ła cu Dzia łyń skich. Dys -
ku sję nad twór czo ścią „pol skie go owi diu sza”
i po śmiert ny mi lo sa mi je go po ezji pro wa dzi li
pra cow ni cy IFK: prof. Piotr Be ring, dr Mo -
ni ka Mia zek -Mę czyń ska i prof. Piotr Urbań -
ski, a wier sze Ja ni cju sza re cy to wa li Ma ria
Ma cie jew ska i Kac per Ko ło dziej, stu den ci fi -
lo lo gii kla sycz nej. 

Ale to tyl ko jed no z wy da rzeń two rzą cych
„Rok Kle men sa Ja nic kie go”. Trwa już kon -
kurs trans la tor ski „o waw rzyn Ja nic kie go”,
na to miast je sie nią ma się od być pre zen ta cja
po ezji Ja nic kie go w ra mach cy klu „Ver ba Sa -
cra”, a tak że wień czą ca ca łość kon fe ren cja na -
uko wa po świę co na ży ciu i twór czo ści po ety
(szcze gó ło we in for ma cje na stro nie
i.amu.edu.pl, a tak że na pro fi lu ob cho dów
na Fa ce bo oku). Być mo że w ten spo sób uda
się po ezję Kle men sa Ja nic kie go „z mro ku
wy nu rzyć na świa tło”. Po eta za chę cał do te go
swo je wier sze, pi sząc w Ele gii I Tri stia: „I li -
ber, i tan dem […] in lu cem te ne bris pro gre -
dia re tu is”. Pięć set na rocz ni ca uro dzin
Kle men sa Ja nic kie go to bez wąt pie nia do bra
oka zja, by za lśni ły one po now nie swym re -
ne san so wym bla skiem.

Mo ni ka Mia zek -Mę czyń ska

Literacki czwartek i cały rok
z Klemensem janickim

truizmem wydaje się przypominanie słów stanisława jachowicza: „cudze chwalicie, swego nie znacie”. 
jednak tkwiąca w nich przestroga, by nie lekceważyć własnego dziedzictwa i tradycji, może stać się w 2016 roku

zachętą do poświęcenia uwagi nieco zapomnianemu, acz wybitnemu poecie polskiego renesansu – 
klemensowi janickiemu (1516-1542/3). 
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literacki Czwartek z Klemensem
Janickim w Pałacu Działyńskich

w ramach Wielkiej Majówki UAM



Prof. Ko strze wa bra ła udział w za ję ciach
z mło dzie żą aka de mic ką, pro wa dzi ła
dys ku sje na te mat au tor skich me tod

gra ficz nych i kon struk cyj nych w pro jek to wa -
niu ubio ru. Warsz ta ty po łą czo ne by ły z pro ce -
sem pro to ty po wa nia mo dy. Pod czas za jęć
za po zna ła się z tech no lo gia mi gra ficz ny mi,
dzie wiar ski mi i odzie żo wy mi sto so wa ny mi
w UBI oraz wy po sa że niem pra cow ni uczel ni
part ner skiej. Pod czas wi zy ty wła dze uni wer sy -
te tu w Co vilhă przed sta wi ły uczel nię i pod le -
głe de par ta men ty zwią za ne ze sztu ką
i de si gnem oraz zwią za ne z uni wer sy te tem
Mu seu de La nifícios.

W dniach 24-31 ma ja w Mu seu de La -
nifícios od by ła się wy sta wa prof. Mo ni ki Ko -
strze wy za ty tu ło wa na Struc tu re for De sign,
na któ rej au tor ka po ka za ła gra fi ki wy ko na ne
w tech ni ce akwa for ty, si to dru ku i tech nik cy -
fro wych z udzia łem struk tur pre pa ro wa nych
me to dą au tor ską oraz ubio ry – obiek ty. Pra -
ce gra ficz ne dru ko wa ne zo sta ły na tka ni nie
i ubio rach w tech ni kach di gi tal print. By ła to
waż na część wi zy ty, pod czas któ rej stu den ci,
wy kła dow cy oraz wła dze uczel ni part ner skich
kon fron to wa ły do świad cze nia ar ty stycz ne
i dy dak tycz ne. 

Go spo da rze w trak cie spo tkań pre zen to wa li
im po nu ją ce za ple cze edu ka cyj ne uni wer sy te tu,
zbu do wa ne na fun da men tach jed nej z naj star -
szych fa bryk włó kien ni czych, zwią za nej z pro -
duk cją weł ny w Por tu ga lii. Pra cow nie
wzor ni cze wy ko rzy stu ją ce tra dy cje kul tu ro we
re gio nu, roz wi ja ją ce no wo cze sne tech no lo gie
dzie wiar skie i gra ficz ne, otwar te są na dzia ła nia
ar ty stycz ne i ukie run ko wa ne na po trze by prze -
my słu. Pod czas spo tkań prze pro wa dzo no wie -
le roz mów na te mat moż li wo ści współ pra cy
mię dzy WP-A a UBI. Prof. Mo ni ka Ko strze wa,
w trak cie otwar te go wy kła du dla stu den tów pt.
Ro la struk tu ry i for my ubio ru w pro ce sie two rze -
nia spój nej ide owo ko lek cji mo dy, pre zen to wa ła
rów nież me to do lo gię kształ ce nia na WP-
A i przed sta wia ła ofer tę edu ka cyj ną, za chę ca -
jąc do ko rzy sta nia z moż li wo ści współ pra cy
mię dzy wy kła dow ca mi oraz wy mia ny stu den -
tów w ra mach pro gra mów eu ro pej skich. 

Prof. Rui A. Lo pes Mi gu el z UBI wy ra ził za -
in te re so wa nie wspól ny mi dzia ła nia mi ar ty -
stycz ny mi i po sze rza niem współ pra cy
mię dzy na ro do wej. Dy rek tor Mu seum de La -
ni fi cios i ze spół pra cow ni ków hi sto rycz nej
prze strze ni eks po zy cyj nej za ofe ro wa li po moc
i wo lę dal szej współ pra cy. (mk)
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z Ka li sza do Por tu ga lii
Prof. Mo ni ka ko strze wa, pro dzie kan wy dzia łu Pe da go gicz no -ar ty stycz ne go w ka li szu zo sta ła za pro szo na przez

wła dze Uni ver si da de da Be ira in te rior w co vilhă (UBi) w Por tu ga lii do za pre zen to wa nia wy sta wy au tor skiej
i przed sta wie nia ofer ty edu ka cyj nej wP-a ja ko uczel ni part ner skiej. 

Pracownia – prototypownia mody

fo
t.

 M
. M

ig
U

eL

Wystawa autorska M. Kostrzewy Structure for design w Portugalii
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Amen na Po lach Led nic kich
w sobotę 4 czerwca na Polach Lednickich, nad brzegiem jeziora Lednica, nieopodal miejsca, gdzie być może Mieszko i

przyjął chrzest, zgromadziło się ok. 60 tysięcy młodych ludzi z całej Polski oraz goście z europy, ameryk i azji. 

Spo tka nie prze bie ga ło pod ha słem
„Amen” i by ło zwień cze niem wcze -
śniej szych trzech spo tkań, przy go to wu -

ją cych do ju bi le uszu 1050-le cia Chrztu Pol ski
pod ha sła mi: „W imię oj ca”, „W imię Sy na”
oraz „W imię Du cha Świę te go”. 

Te go rocz ne spo tka nie by ło wy jąt ko we:
pierw sze bez oj ca Ja na Gó ry, ale też z wie lu
po wo dów bar dzo ra do sne, bo ju bi le uszo we –
dwu dzie ste, prze bie ga ją ce pod zna kiem
1050-tej rocz ni cy Chrztu Pol ski i 800-le cia
za ko nu do mi ni ka nów. W spo tka niu uczest -
ni czył pry mas Czech kard. abp Do mi nik Du -
ka oP, pry mas Pol ski abp Woj ciech Po lak, bp
Edward Daj czak, bp Hen ryk To ma sik, abp
Hen ryk Mu szyń ski, bp Da mian Bryl oraz
pro rek tor UAM prof. zbi gniew Pi lar czyk.
Spo tka niem do wo dzi li no wi dusz pa ste rze
Wspól no ty LEDNICA 2000 – o. Woj ciech
Prus oP i o. Ma ciej So szyń ski oP.

Jak za wsze naj waż niej szą chwi lą spo tka nia
by ła ad o ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu
zwień czo na wy bo rem Chry stu sa oraz sym -
bo licz nym przej ściem przez Bra mę III Ty -
siąc le cia w kształ cie ry by ozna cza ją cej Je zu sa
Chry stu sa. Wszy scy uczest ni cy otrzy ma li
tra dy cyj ne sym bo le led nic kie: Pi smo Świę te,
drew nia ny krzyż z na dru ko wa nym sło wem
„Amen” na pi sa nym rę ką o. Ja na Gó ry. or ga -
ni za to rzy jak za wsze przy go to wa li sym bo -
licz ne pro ce sje – mi ste ria, ob ra zu ją ce tre ści
bę dą ce przed mio tem re flek sji. W tym ro ku
by ły to chrzest Miesz ka i je go wy bór Chry -
stu sa ja ko Bo ga praw dzi we go, je dy ne go,
moc niej sze go niż boż ko wie z drew na i ka -
mie nia cio sa ni oraz ewan ge licz na mi sja św.
Do mi ni ka gło sze nia Do brej No wi ny aż po
krań ce świa ta.

zgro ma dze ni uczest ni czy li we Mszy św.
spra wo wa nej przez ab pa Woj cie cha Po la ka.

Ho mi lię wy gło sił bp Edward Daj czak, któ -
ry wy cho dząc od ewan ge licz nej przy po wie -
ści o siew cy zwró cił uwa gę, by śmy czy ta jąc
Sło wo Bo że, trak to wa li je ja ko sło wo skie ro -
wa ne do nas, sło wo, któ rym Bóg mó wi, by
coś kon kret ne go prze ka zać, sło wo, któ re ma
dzia łać, któ re nie jest prze ka zem in for ma -
cji, ale któ re ma moc spraw czą, moc prze -
mia ny ży cia.

Spo tka nie, na któ re tak licz nie – wbrew
wcze śniej szym oba wom – sta wi li się uczest -
ni cy, po zwa la z na dzie ją pa trzeć w przy -
szłość i wie rzyć, że  Wspól no ta
LEDNICA 2000, któ rej dusz pa ste rza mi są o.
Woj ciech i o. Ma ciej, bę dzie w sta nie po nieść
da lej i roz wi nąć dzie ło za po cząt ko wa ne
przez oj ca Ja na Gó rę. 

Ka likst Na gel
Dok to rant Ka te dry Teo rii i Fi lo zo fii Pra wa

na WPiA UAM
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Przy stoj ny, wy spor to wa ny bru net. Lu bia -
ny, to wa rzy ski, świet nie tań czył. Syn za -
moż nych i wpły wo wych ro dzi ców. Cóż

miał w ży ciu do ro bo ty, jak tyl ko dać się nieść
tej fa li po myśl nych oko licz no ści? A jed nak to
mu zu peł nie nie wy star cza ło. Je go za wo ła niem
by ło ver so l’al to: ku gó rze. Uwiel biał wspi nać
się w gó rach i na dłu go przed Ka ro lem Woj ty -
łą od krył, jak w ta kich wę drów kach zbli żać się
do Bo ga ra zem z in ny mi. Był do bry, po ma gał
w ser decz ny, dys kret ny spo sób. od wie dzał
bied nych, nie peł no spraw nych, trę do wa tych
i niósł im po moc: ku po wał na rzę dzia, po zwa -
la ją ce im stwo rzyć warsz tat pra cy; wy ku py wał
rze czy za sta wio ne w lom bar dzie, przy no sił le -
kar stwa, żyw ność, speł niał po słu gi, je śli by li
cho rzy. Wła śnie w ta kim bied nym do mu za ra -
ził się He ine -Me di na…Umiał słu chać. Wszę -
dzie niósł ra dość. za ło żył z przy ja ciół mi dla
do sko na le nia się To wa rzy stwo Ciem nych Ty -
pów, gdzie w sta tu cie na pi sał, że człon ków ma
być nie wie lu, ale… do brych jak ma ka ron. Uro -
cza, wzru sza ją ca po stać. Na po grze bie sta wi ły
się, ku zdu mie niu ro dzi ny, tłu my osób, któ rym
po mógł, a do do mu wciąż nad cho dzi ły dzie -
siąt ki li stów z kon do len cja mi…Ktoś po wie -

dział o nim „ro ze śmia na świę tość”. Choć żył
tak krót ko, jest w je go ży cio ry sie mnó stwo
war tych po zna nia wąt ków, da ją cych do my śle -
nia re flek sji, jak i aneg dot. Je go re li kwie bę dą
to wa rzy szy ły Świa to wym Dniom Mło dzie ży
w Kra ko wie. W czwar tek, 14 lip ca, bę dzie moż -
na w Po zna niu du cho wo jesz cze bar dziej zbli -
żyć się do tej po sta ci. Do Dusz pa ster stwa

Aka de mic kie go Mo ra sko, któ rej jest pa tro nem,
przy je dzie re li kwia: ce dro wa trum na z cia łem
bło go sła wio ne go Pier Gior gia Fras sa tie go. Ks.
Ma te usz Na pie ra ła go rą co za pra sza wszyst kich
aka de mi ków (i nie tyl ko) do sank tu arium
na os. So bie skie go 116 – i tych mło dych, któ -
rzy mo gą w nim zo ba czyć swe go ró wie śni ka
i tych star szych, któ rym mo że przy po mnieć
wła sne dzie ci. 

A oto plan uro czy sto ści:

14 lipca (czwartek)
godz. 15 Koronka do Miłosierdzia bożego
godz. 16 Film „Historia współczesnego cudu”
godz. 16.30 Czuwanie modlitewne
z różańcem
godz. 18.30 Uroczysta Msza św.
godz. 20.30 Listy Frassatiego czyta
Aleksander Machalica
godz. 22 Droga Światła: 14 spotkań z Jezusem
zmartwychwstałym z wykorzystaniem
fragmentów pism Frassatiego
godz. 23 Czuwanie

15 lipca (piątek)
godz. 8 Msza św. i pożegnanie relikwii. 

Bło go sła wio ny Fras sa ti u nas
Pier giorgio frassati. Urodził się w 1901 roku w turynie, zmarł w 1925 na chorobę Heinego-Medina. 

skrywał złe samopoczucie, nie chcąc – to tak do niego podobne – psuć obchodów jakiegoś rodzinnego
jubileuszu. Może, gdyby pomoc przyszła wcześniej…

To przed się wzię cie – mó wi se kre tarz kon fe ren -
cji dr Łu kasz Ma łec ki – jest kon ty nu acją za -
po cząt ko wa ne go w 2011 r. z ini cja ty wy

dy rek to ra In sty tu tu Fi lo lo gii Ro syj skiej prof. An drze ja
Si tar skie go oraz kie row ni ka Za kła du Ukra ini sty ki prof.
Te tia ny Ko sme dy cy klicz ne go spo tka nia. Je go ce lem jest
in te gra cja śro do wi ska ję zy ko znaw ców i li te ra tu ro -
znaw ców (tzw. ukra ini stów) z po szcze gól nych uczel ni
wyż szych za rów no z Pol ski, jak i za gra ni cy. Te go rocz -
na kon fe ren cja mia ła szcze gól ny cha rak ter, gdyż zo -
sta ła zor ga ni zo wa na w ju bi le uszo wym ro ku 25-le cia
ist nie nia za kła du Ukra ini sty ki, funk cjo nu ją ce go
w ra mach In sty tu tu Fi lo lo gii Ro syj skiej. 

Pro gram kon fe ren cji obej mo wał 4 sek cje te ma -
tycz ne: teo ria i prak ty ka ko mu ni ka cji – ak tu al ne za -

gad nie nia prag ma lin gwi sty ki; pro ble my prze kła do -
znaw stwa i na ucza nie ję zy ka ukra iń skie go ja ko ob ce -
go; za gad nie nia ukra iń skie go li te ra tu ro znaw stwa,
kon cep to lo gii i kul tu ro lo gii; ba da nia kom pa ra ty stycz -
ne w ob rę bie pa ra dyg ma tu kul tu ro lo gicz ne go i li te ra -
tu ro znaw cze go. 

W spo tka niu wzię ło udział po nad 40 osób re pre -
zen tu ją cych ośrod ki aka de mic kie z Ukra iny (Lwów,
Ki jów, Tar no pol, Ber diańsk, za po ro że, Dro ho bycz,
Ki ro wo grad, Dnie pro pie trowsk, Użho rod i in.) oraz
Pol ski (Kra ków, Lu blin, Sie dl ce, War sza wa, Wro cław).
Wy gło szo ne re fe ra ty zo sta ną opu bli ko wa ne w ko lej -
nych nu me rach cza so pi sma „Stu dia Ukra ini ca Po sna -
nien sia”. Ł.M

Więcej: pres sto.amu.edu.pl/in dex.php/sup

25-le cie po znań skiej ukra ini sty ki
w dniach 20-21 ma ja br., na wy dzia le neo fi lo lo gii w in sty tu cie fi lo lo gii ro syj skiej od by ła się iii mię dzy na ro do wa

kon fe ren cja na uko wa z cy klu „Ukra ini sty ka: wczo raj, dziś, ju tro…”.
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Mło dzi w per spek ty wie tych, któ rzy
zna ją ŚDM je dy nie z re la cji w me -
diach, to po pro stu im po nu ją cy, pe -

łen ener gii i ra do ści tłum. Ro bią cy du że
wra że nie, trud ny do za po mnie nia, ale jed nak
ano ni mo wy tłum. Dla mnie tam ci mło dzi to
bar dzo kon kret ne twa rze, imio na i hi sto rie. 

je stem Tut si
Je śli mia ła bym wska zać oso bę, z któ rą spo -

tka nie wy ci snę ło we mnie naj głęb szy ślad, bez
wąt pie nia by ła by to Al phon si ne, 25-let nia
wów czas na uczy ciel ka fran cu skie go z rwan dyj -
skie go ple mie nia Tut si. Choć Al phon si ne
uczest ni czy ła tak że w ju bi le uszo wym spo tka -
niu Ja na Paw ła II z mło dy mi świa ta w Rzy mie
w 2000 ro ku, ja po zna łam ją kil ka na ście ty go -
dni wcze śniej, w trak cie ju bi le uszo wej piel -
grzym ki pa pie ża do zie mi Świę tej, na któ rej
spo tkał się z mło dzie żą na Gó rze Bło go sła -
wieństw w Ga li lei. Spa li śmy w na mio tach
nad Je zio rem Ge ne za ret, w miej scu gdzie
przed wie ka mi wy da rzył się dru gi cud roz -
mno że nia chle ba. A pro pos chle ba, śnia da nia
je dli śmy w ja dło daj ni, któ rej sto li ki roz sta wio -

ne by ły na po wie trzu. Pięk ne miej sce. Mnó -
stwo palm, wi dok na le gen dar ne je zio ro, obok
ogrom ny sad cy tru so wy. Mło dych by ło wie lu,
więc czę sto trze ba by ło szu kać wol ne go miej -
sca, by usiąść i zjeść. Tam te go mar co we go ran -
ka je den sto lik był pra wie wol ny, więc ra zem
z przy ja ciół mi ru szy li śmy do nie go nie mal bie -
giem. Sie dzia ła przy nim po god na dziew czy -
na o cy na mo no wej skó rze i set kach

cie niu teń kich czar nych war ko czy ków na gło -
wie. Ja dła ka nap kę z se rem i oliw ka mi. Bar dzo
szyb ko na wią za li śmy roz mo wę i usły sze li śmy
hi sto rię, któ ra… Jak by to po wie dzieć? ode bra -
ła nam ape tyt? Nie praw do po dob nie kon tra sto -
wa ła ze sce ne rią, w któ rej ją usły sze li śmy?
Al phon si ne by ła z ple mie nia Tut si. Miesz ka ła
w Ki ga li, sto li cy Rwan dy. Mia ła du żą ro dzi nę,
z któ rą miesz ka ła w du żym, ład nym do mo -
stwie. W 1994 ro ku, kie dy przez jej kraj prze -
to czy ła się be stial ska woj na do mo wa, mia ła 19
lat. Hu tu, któ rzy nie na wi dzi li Tut si, za bi li ma -
cze ta mi nie mal wszyst kich jej bli skich, a na -
stęp nie spa li li dom. Przy ży ciu zo sta ła tyl ko
ona i jej wu jek. z dnia na dzień zo sta ła bez ro -
dzi ny i ja kie go kol wiek ma jąt ku. Mi mo te go
w ży ciu chy ba nie wi dzia łam bar dziej po god -
nej i po go dzo nej z ży ciem oso by. Spo koj nie ja -
dła swo ją ka nap kę z oliw ka mi i opo wia da ła
nam, że Bóg po mógł jej się pod nieść. Nie mia -
ła do Nie go pre ten sji, nie stra ci ła wia ry, choć
gdy by tak się sta ło, nikt by się nie zdzi wił. Nie
za ła ma ła się. By ła człon kiem gru py ewan ge li -
za cyj nej w Ki ga li, któ ra na wo ły wa ła do wza -
jem ne go prze ba cze nia tak Tut si jak i Hu tu.

Twarze z moich albumów
Światowe Dni Młodzieży były największą przygodą mojej młodości. tak naprawdę nie wyobrażam sobie

mojego – także dorosłego życia – bez ludzi, których spotykałam w częstochowie, Paryżu, rzymie, toronto,
kolonii czy sydney. 

ŚDM – Sydney 2008

Misjonarze na Światowych Dniach Młodzieży w Toronto
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Woj na skoń czy ła się tyl ko for mal nie – tłu ma -
czy ła nam – Pó ki te dwa ple mio na się nie po jed -
na ją nie bę dzie moż na mó wić o żad nym
rze czy wi stym po ko ju. Wciąż iskrzy. Za za pra -
sza nie do po jed na nia moż na stra cić ży cie. Kie -
dy Tut si wi dzą, że ja, też Tut si, mó wię,
prze bacz cie Hu tu, są pew ni, że z Hu tu współ -
pra cu ję. A kie dy mó wię to Hu tu, ci my ślą, że to
ja kaś pro wo ka cja. Ale to je dy na dro ga do praw -
dzi we go po ko ju. Mó wi ła nam, że spo tka nia
z pa pie żem za wsze do da ją jej no wych sił. I, że
choć w Rwan dzie jest strasz na bie da, za wsze
bę dzie ro bi ła co w jej mo cy, by zna leźć środ ki
na spo tka nia z nim. 

Ser bo wie, Chor wa ci i Al Ka ida
Sko ro już o woj nie mo wa, nie mo gę nie

wspo mnieć o in nych mło dych, któ rych pro ble -
my go spo dar cze, po li tycz ne czy kon flik ty
zbroj ne nie by ły w sta nie po wstrzy mać
przed wy pra wa mi na Świa to we Dni Mło dzie -
ży. Bo Al phon si ne i po nad 400 jej rwan dyj -
skich współ to wa rzy szy nie by li żad ny mi
wy jąt ka mi. W 1993 ro ku na spo tka nie z Ja nem
Paw łem II do De nver przy by ły du że gru py
mło dych Chor wa tów i Ser bów. Roz pa da ją ca
się Ju go sła wia po grą żo na by ła wów czas w sły -
ną cej z krwa wych ma sakr i no wych obo zów
kon cen tra cyj nych woj nie, w któ rej te dwa wro -
gie so bie na ro dy od gry wa ły naj istot niej sze ro -
le. Tym cza sem na spo tka niu z Ja nem
Paw łem II mło dzi Chor wa ci i Ser bo wie trzy -
ma li się wciąż ra zem. Sia da li osten ta cyj nie
obok sie bie, by za ma ni fe sto wać świa tu, że chcą
po jed na nia i za koń cze nia bał kań skiej ma sa kry.
De mon stro wa li ca ły mi so bą, że to nie ich woj -
na. Dwa la ta póź niej to sa mo po wtó rzy li w cza -
sie spo tka nia w Ma ni li na Fi li pi nach.
W la tach 80. na racz ku ją ce jesz cze rzec moż -
na, spo tka nia mło dych z pa pie żem, wy jeż dża li
tak że, mi mo wiel kich kom pli ka cji, Po la cy. Jed -
ną z nich by ła miesz kan ka cen tral nej Pol ski.
Po po wro cie roz po czę ła na ukę w kla sie ma tu -
ral nej i choć by ła bar dzo do brą uczen ni cą
oznaj mio no jej, że w ogó le nie zo sta nie do -
pusz czo na do eg za mi nu doj rza ło ści. Ja ko po -
wód wska za no udział w Świa to wym Dniu
Mło dzie ży. Hi sto ria ma jed nak pięk ny hap py
end. Dziś tam ta re pre sjo no wa na ma tu rzyst ka
jest dy rek to rem re no mo wa ne go li ceum ogól -
no kształ cą ce go w swo im mie ście. Kie dy 11
wrze śnia 2001 ro ku ter ro ry ści z Al Ka idy za -
ata ko wa li wie że World Tra de Cen ter w No -
wym Jor ku, wpro wa dza jąc świat w trwo gę, nie
tyl ko ja by łam nie mal pew na, że w ob li czu no -
wych, glo bal nych za gro żeń, Jan Pa weł II od -
wo ła (al bo cho ciaż prze su nie na spo koj niej szy
czas) pla no wa ne na li piec 2002 ro ku Świa to we
Dni Mło dzie ży w To ron to. Tym cza sem mi ja ły
ty go dnie, a po tem mie sią ce, a za pi sy na wy jazd
do Ka na dy trwa ły w naj lep sze. By łam roz dar -

ta. Bar dzo chcia łam je chać, ale ja ko świe żo
upie czo na au tor ka pra cy ma gi ster skiej o ter ro -
ry zmie mię dzy na ro do wym, wie dzia łam, że to
ry zy ko. Du że ry zy ko. Wie lu mo ich zna jo mych
zre zy gno wa ło wów czas z wy jaz du. Bę dzie cie
po da ni ter ro ry stom jak na ta cy – prze ko ny wa li
mnie do re zy gna cji. Ale po le cia łam do To ron -
to. Nie dla te go, że by łam ta ka od waż na, ale dla -
te go, bo czu łam, że je śli te go nie zro bię i je śli
nic się nie sta nie, bę dę te go ża ło wać do koń ca
ży cia. Pa mię tam do sko na le strach, z ja kim
wcho dzi łam na Do wn sview, miej sce cen tral -
ne go spo tka nia z Ja nem Paw łem II. Pa mię tam
oł tarz przy po mi na ją cy wie że WTC na Exhi bi -
tion Pla ce, gdzie go wi ta li śmy. Pa mię tam też
wie czor ne wia do mo ści te le wi zyj ne po spo tka -
niu na Do wn sview, któ re oglą da łam w do mu
gosz czą cych mnie po lo nu sów. To ron toń ski po -
li cjant, py ta ny czy mia ły miej sce ja kieś eks ce -
sy, od po wie dział sam zdu mio ny tym co mó wi:
by ło eks tre mal nie spo koj nie! Eks tre mal -
nie! – po wtó rzył, uży wa jąc do kład nie te go sło -
wa. A swo ją dro gą w spo tka niu w To ron to brał
udział An tho ny, na sto let ni syn no wo jor skie go
stra ża ka, Fran ka Pa lom bo, któ ry zgi nął w ru -
inach pierw szej z wież WTC. Dziś An tho ny
jest księ dzem.

Top Se cret!
Nie je den mło dy chło pak, bę dą cy uczest ni -

kiem ŚDM, zo stał księ dzem. Ale je den, któ re -
go spo tka łam, zo stał tak że bi sku pem. I to
w ja kich oko licz no ściach i miej scu! W cza sie
spo tka nia w Pa ry żu w 1997 ro ku, mo ja przy -
ja ciół ka i ja zwie dza ły śmy w wol nym cza sie
mia sto. Bę dąc w po bli żu Se kwa ny szu ka ły śmy
ko goś, kto zro bił by nam zdję cie z rze ką w tle.
Ko go kol wiek. I wte dy wy ro sło przed na mi
dwóch mło dych Azja tów w ka nar ko wych t -
-shir tach, za któ ry mi ma sze ro wa li po słusz nie
in ni Azja ci, dla od mia ny w nie bie skich ko szul -
kach. „Żół ci” by li prze wod ni ka mi po Pa ry żu,

„nie bie scy” piel grzy ma mi z Ja po nii. Po pro si -
ły śmy o zdję cie tych pierw szych i jak zwy kle
w ta kich sy tu acjach, od sło wa do sło wa, przed -
sta wi li śmy się so bie. Pe ter i Paul przy je cha li
do Pa ry ża z Leu ven w Bel gii. Są dzi łam, że są
sy na mi ja kichś azja tyc kich imi gran tów osia -
dłych w Bel gii, ale w pew nym mo men cie obaj
po wie dzie li, że bar dzo ko cha ją Ja na Paw -
ła II i ma ją na dzie ję, że oba li ko mu nizm w ich
kra ju. I coś mi prze sta ło się kle ić. Ko mu -
nizm? – za py ta łam – W Bel gii? Nie je ste śmy
z Bel gii – od po wie dział Pe ter – Je ste śmy z Chin,
w Bel gii stu diu je my w se mi na rium du chow nym.
Ja poń scy piel grzy mi by li nad zwy czaj cier pli wi,
więc Pe ter i Paul opo wie dzie li nam w ogrom -
nym skró cie o tym, co się dzie je w Chi nach.
Na przy kład o po li ty ce uro dzeń, któ rą do -
świad czo na by ła tak że ich ro dzi na. By łam wte -
dy bar dzo mło da i zu chwa ła, więc za py ta łam
wprost, czy są z chiń skie go Ko ścio ła Pod ziem -
ne go. Czy li za ka za ne go przez re żim bo po -
słusz ne go Wa ty ka no wi. Uśmiech nę li się
ta jem ni czo. Nie od po wie dzie li. Gdy za py ta -
łam, jak się wy do sta li z Chin do eu ro pej skie go
se mi na rium, od par li, że nie by ło to ta kie trud -
ne, bo na pi sa li w po da niu, że chcą stu dio wać
teo lo gię. A dla władz chiń skich teo lo gia ozna -
cza ła świec kie stu dia, nie se mi na rium du chow -
ne. Wy mie ni li śmy ad re sy, je den z Ja poń czy ków
zro bił nam wspól ne zdję cie. Gdy po wie dzia -
łam mo im no wym ko le gom, że bę dę pi sać re -
la cję z Pa ry ża do ga ze ty stu denc kiej, Pe ter
spo waż niał i nie mal mi roz ka zał: don’t pu blish
our pic tu re! Re mem ber, top se cret! Nie opu bli -
ko wa łam. Choć bar dzo chcia łam. Mi nę ło wie -
le lat. Nasz kon takt urwał się, jak wie le in nych.
Rok te mu za uwa ży łam na Fa ce bo oku za pro -
sze nie do gro na zna jo mych. By ło to za pro sze -
nie od Pau la! Gdy po la tach roz po czę li śmy
roz mo wę na cza cie, do wie dzia łam się, że on
wy stą pił z se mi na rium i jest in for ma ty kiem
w Pa ry żu. A co u Pe te ra? – za py ta łam. Nie
wiesz?! – do rzu cił ikon kę z wiel ki mi, zdzi wio -
ny mi ocza mi – Zo stał nie daw no bi sku pem
w Chi nach! Po tem udzie lił mi od po wie dzi
na py ta nie, któ re za da łam 17 lat wcze śniej,
a od po wiedź brzmia ła: tak, by li śmy z Ko ścio ła
Pod ziem ne go i dla te go nie chcie li śmy, byś pu -
bli ko wa ła na sze zdję cie. I na ko niec wkle ił
do okien ka dia lo go we go frag ment in for ma cji
pra so wej „Mgr Pe ter Xin Mao Feng, uro dzo -
ny w 1968 ro ku, w 1990 ro ku ukoń czył se mi -
na rium du chow ne w Lo uva in, w Bel gii, zo stał
bi sku pem die ce zji Jing Xian (dziś Heng Shui)
i jest pierw szym bi sku pem wy świę co nym
od 1980 ro ku”. I co waż ne w tej hi sto rii – mia -
no wa ny na bi sku pa przez Ja na Paw ła II.
o mło dych z mo ich al bu mów ze Świa to wych
Dni Mło dzie ży mo gła bym na praw dę dłu go
opo wia dać…

Alek san dra Po lew ska

Indianie na ŚDM w Toronto w 2002 r.
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Wdniu 25 ma ja od by ła się uro czy -
stość z oka zji 77. uro dzin prof.
Szwar ca, po łą czo na z wrę cze -

niem księ gi ju bi le uszo wej pt. Po obu tro nach
Od ry. Eu ro pej skie, na ro do we i re gio nal ne
aspek ty są siedz twa pol sko -nie miec kie go (Ber -
lin 2016). Au to ra mi tek stów de dy ko wa nych
prof. An drze jo wi J. Szwar co wi są naj bliż si
pra cow ni cy (prof. Alek san dra Chy lew ska -
-Tölle, prof. Be ata Ha lic ka, prof. Bri git ta Hel -
big -Mi schew ski, prof. Grze gorz Pod rucz ny,
dr Mar ta Ja dwi ga Bą kie wicz, dr Prze my sław

Choj now ski, dr Alek san dra Ibra gi mow, dr
Bar ba ra Ali cja Jań czak, dr Ra fał Moc ny, dr
An drzej Pu kacz, dr Ale xan der Tölle, dr Mał -
go rza ta zdu niak -Wik to ro wicz) i współ pra -
cow ni cy (prof. Ma ciej Ma ło lep szy, prof. Pe ter
Schif fau er, dr Jo an na Dłu gosz, dr Iza be la Ję -
drze jow ska -Schif fau er, dr Mar cin Krzy mu -
ski, dr Krzysz tof Woj cie chow ski, Bła żej
Kaź mier czak, Da niel J. Lem men) sku pie ni
wo kół In sty tu tu. Książ kę otwie ra lau da cja
rek to ra UAM, prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka,
lau da cja pre zy den ta Uni wer sy te tu Via dri na,

prof. Ale xan dra Wölla oraz przy czy nek o ży -
ciu i na uko wej dzia łal no ści ju bi la ta au tor stwa
prof. Ja na C. Jo er de na, kie row ni ka Ka te dry
Pra wa Kar ne go, Mię dzy na ro do we go Pra wa
Kar ne go, i Pra wa Po rów naw cze go i Fi lo zo fii
Pra wa na Wy dzia le Pra wa UEV. 

Uro czy stość otwo rzył dr Krzysz tof Woj cie -
chow ski, dy rek tor ad mi ni stra cyj ny Col le gium
Po lo ni cum, któ ry pod kre ślił za słu gi na uko wo -
-or ga ni za cyj ne dy rek to ra In sty tu tu po słu gu -
jąc się me ta fo rą ka mie nia wę giel ne go, któ rym
okre ślił ca ło kształt je go dzia łal no ści na rzecz

Bu du jąc mo sty i łą cząc dwa brze gi

„Mó wię tak: To jest wiel ka rze ka: 
na ma pach ozna cza się li nią za wsze wy raź ną.”
/Jan Go czoł: Rze ka/

wyraźną cezurę w historii funkcjonowania collegium Polonicum wyznacza działalność Polsko-niemieckiego
instytutu Badawczego w collegium Polonicum, interdyscyplinarnej jednostki naukowo-badawczej UaM
i Uniwersytetu europejskiego Viadrina we frankfurcie nad odrą. spiritus movens tej unikatowej jednostki

naukowo-badawczej był prof. andrzej j. szwarc, pełniący od chwili powstania instytutu funkcję dyrektora.
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współ pra cy pol sko -nie miec kiej. W na stęp -
nej ko lej no ści głos za brał prof. Ale xan der
Wöll, pod kre śla jąc za an ga żo wa nie prof.
Szwar ca dla idei stwo rze nia wspól ne go
mię dzy uczel nia ne go Pol sko -Nie miec kie go
Wy dzia łu. Prof. Krzysz tof Kra sow ski, pro -
rek tor UAM, po od czy ta niu li stu gra tu la -
cyj ne go rek to ra UAM, zło żył oso bi ste
ży cze nia, pod kre śla jąc, że trud no wy mie nić
i oce nić ogrom do ko nań ju bi la ta w wie lo -
let niej dzia łal no ści na rzecz wspól no ty uni -
wer sy tec kiej. W pa mię ci przy wo łał
mo ment pierw szych roz mów na te mat
stwo rze nia Pol sko -Nie miec kie go In sty tu tu
Ba daw cze go oraz pew ność co do wy bo ru
je go pierw sze go dy rek to ra, któ ra to wa rzy -
szy ła wła dzom UAM. z ko lei prof. Jo er den
przy po mniał cza sy kon sty tu owa nia się Col -
le gium Po lo ni cum i wkład ju bi la ta w roz -
wój tej pla ców ki na uko wo -ba daw czej. Prof.
Uwe Schef fler, kie row nik Ka te dry Pra wa
Kar ne go, Pra wa Kar ne go Pro ce so we go
i Kry mi no lo gii na Wy dzia le Pra wa UEV,
w swo jej mo wie pod kre ślił w szcze gól no ści
za an ga żo wa nie prof. Szwar ca w roz wój pol -
sko -nie miec kich stu diów praw ni czych pro -
wa dzo nych do dnia dzi siej sze go przez
WPiA UAM i Wy dział Pra wa Eu ro pej skie -
go UEV, dba łość o kształ ce nie na ryb ku
praw ni cze go i en tu zja stycz ne za an ga żo wa -
nie w pra cę dy dak tycz ną. Punk tem kul mi -
na cyj nym spo tka nia by ło prze ka za nie
księ gi ju bi le uszo wej prof. Szwar co wi przez
prof. Chy lew ską -Tölle któ ra w imie niu au -
to rów za miesz czo nych tek stów po dzię ko -
wa ła ju bi la to wi za trud wło żo ny
w funk cjo no wa nie Pol sko -Nie miec kie go
In sty tu tu Ba daw cze go. 

ostat nią część spo tka nia wy peł ni ła
mo wa prof. Szwar ca, któ ry nie kry jąc
wzru sze nia po dzię ko wał wszyst kim
za udział w uro czy sto ści, w szcze gól no ści
re dak to rom i au to rom księ gi ju bi le uszo -
wej. Po wo dem ra do ści prof. Szwar ca by -
ły za war te w niej tre ści, ko re spon du ją ce
z głów ny mi te ma ta mi ba daw czy mi In sty -
tu tu oraz do ku men tu ją ce ba da nia eu ro -
pej skich, na ro do wych i re gio nal nych
pro ble mów i kon tak tów kul tu ro wych.
Prof. Szwarc po in for mo wał, że w ro -
ku 2016 przy pa da 60-let nia rocz ni ca je go
związ ków z UAM, na któ rym w 1956 ro -
ku roz po czął stu dia, a w ro ku 1961 za -
trud nio ny zo stał ja ko na uczy ciel
aka de mic ki. Przy wo łał at mos fe rę spo tkań
i roz mów waż nych dla je go roz wo ju za -
wo do we go, a tak że dla roz wo ju Col le -
gium Po lo ni cum i Pol sko -Nie miec kie go
In sty tu tu Ba daw cze go. ogrom ną ra do -
ścią i du mą na pa wa ju bi la ta, co pod kre -
ślił w prze mó wie niu, ze spół pra cow ni ków

In sty tu tu, skła da ją cy się z przed sta wi cie li
róż nych dzie dzin i dys cy plin na uko wych,
co uwi dacz nia je go in ter dy scy pli nar ny,
du ży do ro bek. Na po twier dze nie swych
słów przy to czył kil ka da nych sta ty stycz -
nych: 5 pro fe so rów ze stop niem dok to ra
ha bi li to wa ne go, 9 osób ze stop niem dok -
to ra, 51 pro jek ty na uko wo -ba daw cze, 27
uzy ska nych gran tów na łącz ną kwo tę
oko ło 1,4 mln zło tych, 20 mię dzy na ro do -
wych kon fe ren cji na uko wych i 168 afi lio -
wa nych w In sty tu cie pu bli ka cji. 

Wy stą pie nia go ści mia ły cha rak ter nie
tyl ko ofi cjal ny. Dzie li li się też aneg do ta mi
i wspo mnie nia mi z okre su wie lo let niej
przy ja ciel skiej współ pra cy z ju bi la tem.
Gło sy te zło ży ły się na por tret sza no wa ne -
go i uzna ne go w kra ju i za gra ni cą au to ry -
te tu na uko we go, znaw cy pra wa kar ne go
ma te rial ne go, mię dzy na ro do we go i eu ro -
pej skie go pra wa kar ne go oraz pra wa spor -
to we go; uczest ni ka i kie row ni ka ta kich
pro jek tów na uko wo -ba daw czych jak:
„Wy bra ne pro ble my w świe tle nie miec kie -
go, ja poń skie go i pol skie go pra wa kar ne -
go”, „Do ping w spo rcie”, „Kształ to wa nie się
prze stęp czo ści prze ciw ko ro dzi nie”, „Wy -
bra ne pro ble my od po wie dzial no ści
za prze stęp stwa i wy kro cze nia dro go we
po zo sta ją ce w związ ku ze   spo ży ciem al -
ko ho lu”, „Unij no -eu ro pej ska po li ty ka kar -
na z per spek ty wy pol skie go pra wa
kar ne go”; czło wie ka od da ne go na uce, pol -
sko -nie miec kie mu po jed na niu, któ ry
wspie ra mi sję bu do wa nia mo stów mię dzy
na ro da mi, kul tu ra mi i po rząd ka mi praw -
ny mi. 

Udział w uro czy sto ści ju bi le uszo wej stał
się oka zją dla mnie, au tor ki tek stu,
do wspo mnie nia o pierw szym spo tka niu
z prof. Szwar cem w 2012 ro ku, w któ rym
przy stą pi łam do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej
na sta no wi sko asy sten ta dy rek to ra Pol sko -
-Nie miec kie go In sty tu tu Ba daw cze go.
Spy ta łam wów czas prof. Szwar ca, prze -
wod ni czą ce go ko mi sji kon kur so wej, ja kie
bę dą kry te ria oce ny pra cy oso by za trud -
nio nej na tym sta no wi sku. od po wiedź,
któ rą usły sza łam, wszyst ko wy ja śnia ła:
„Pra co wi tość i jej wy ni ki”. Nie mo głam
wów czas wie dzieć, jak sze ro ko otwo rzą się
przed mną drzwi po ob ję ciu tej funk cji, jak
wie le bę dzie mi da ne na uczyć się od czło -
wie ka z ogrom nym do świad cze niem w za -
rzą dza niu i or ga ni za cji pra cy. Pa ra fra zu jąc
przy to czo ne na wstę pie sło wa z wier sza Ja -
na Go czo ła mó wię tak: prof. Szwarc ozna -
cza się na ścież ce dro gi za wo do wej wie lu
osób bar dzo wy raź ną li nią. Rów nież
na mo jej. 

Mar ta J. Bą kie wicz

Mo no gra fia wpi su je twór czość Sta ni sła wa
Le ma w głów ne nur ty pol skiej pro zy po -
wo jen nej, w tym w po ko le nie Ko lum bów,
pro zę ma łe go re ali zmu, pro zę pa cy fi stycz -
ną oraz roz ra chun ki in te li genc kie. Po zo -
sta wia jąc na mar gi ne sie fu tu ry stycz ne
wi zje, hi sto rię fi lo zo fii i dys ku sje z oświe -
ce niem, au tor ka kon cen tru je się na wąt -
kach, któ re do ty czą dwu dzie sto wiecz nej
hi sto rii, od no szą się do kon kret nych wy da -
rzeń hi sto rycz nych oraz bio gra ficz nych
do świad czeń. W książ ce po świę co nej śla -
dom za gła dy Ży dów lwow skich, obec nym
w pro zie Sta ni sła wa Le ma, kon tekst hi sto -
rycz ny obej mu je okres od XIX wie ku, gdy
roz po czę ła się po lo ni za cja ga li cyj skich Ży -
dów, aż do lat sie dem dzie sią tych wie ku na -
stęp ne go, kie dy to pi sarz był in wi gi lo wa ny
przez bez pie kę. Tło dla in ter pre ta cji po -
wie ści re ali stycz nych oraz fan ta stycz no -na -
uko wych au to ra Cy be ria dy sta no wią tak że
nie zna ne do tej po ry fak ty z bio gra fii pi sa -
rza. Dzię ki licz nym kwe ren dom ar chi wal -
nym moż li we by ło uzu peł nie nie wie dzy
na te mat mię dzy wo jen nych oraz wo jen -
nych lo sów ro dzi ny Sta ni sła wa Le ma oraz
spro sto wa nie kil ku naj czę ściej po ja wia ją -
cych się w je go bio gra fiach błę dów. 

zA GłA dA I GWIAz dY.
PRzE Szłość W PRo zIE

STA NI SłA WA LE MA
Agniesz ka Ga jew ska
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Przy po mnij my, że Ka pi tu ła II edy cji PNL
spo śród oko ło 80 zgło szo nych do kon -
kur su osób wy ty po wa ła tro je kan dy da tów

do te go wy róż nie nia. Na gro dę -Sty pen dium
otrzy ma ła osta tecz nie Mag da le na Ki ciń ska
za książ kę „Pa ni Ste fa”, jed nak o krok od zwy cię -
stwa by li też Ja kub Ma łec ki oraz Mar ta ole sik.
Dy le ma ty ju ro rów PNL przed wy bo rem lau re -
ata naj le piej od da je wy po wiedź prze wod ni czą -
ce go Ka pi tu ły i jej głów ne go pro mo to ra prof.
Pio tra Śli wiń skie go: Co kol wiek uczy ni my, ko go -
kol wiek wy bie rze my lub nie wy bie rze my, na sze
su mie nie nie bę dzie czy ste. Każ dy z tych au to rów,
każ da z tych au to rek za słu gu je na tę na gro dę. 

Przed sta wia jąc w kwiet niu no mi no wa nych
do Na gro dy -Sty pen dium tak o Ja ku bie Ma łec -
kim m.in. mó wił prof. Śli wiń ski: Au tor po wie ści
„Dy got”, któ ry nie jest sta now czo de biu tan -
tem – mi mo mło de go wie ku ma już na swo im
kon cie 6 ksią żek – jest sza le nie pra co wi ty; za pew -
ne je go wiel ko pol skość od gry wa pew ną ro lę. Stu -
dio wał w Po zna niu. Nie miał szczę ścia, bo nie
na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza, ale
w po bli żu, więc nie błą dził aż tak strasz nie. I fak -
tycz nie, uro dzo ny w Ko le Ja kub Ma łec ki (1982),
ab sol went Aka de mii Eko no micz nej w Po zna -
niu, tłu macz li te ra tu ry z ję zy ka an giel skie go, ja -
ko pi sarz za de biu to wał w 2007 r. opo wia da niem
„Dło nie” opu bli ko wa nym w ma ga zy nie „Scien -
ce Fic tion, Fan ta sy i Hor ror”. Już rok póź niej
uka za ły się dwie je go po wie ści: „Błę dy” i „Prze -
myt nik cu du”, w 2009 r. ko lej na – „za księ go wa -
ni”, w 2011 dwie na stęp ne – „Dżo zef”
i „W od bi ciu”, w 2013 – „od wrot niak” i wresz -
cie w 2015 – do ce nio ny przez Ka pi tu łę PNL

„Dy got”. Pro fe sor Śli wiń ski, za chę ca jąc do lek -
tu ry tej książ ki, mó wił: „Dy got” jest po wie ścią hi -
sto rycz no -ro dzin no -oby cza jo wą, ma w so bie coś
z sa gi ro dzin nej, opo wie ści o dwóch ro dzi nach,
któ rych lo sy w pew nym mo men cie się splo tły,
opo wie ści roz cią gnię tej na kil ka dzie siąt lat ‒
od dwu dzie sto le cia przez okres wo jen ny, po wo -
jen ny aż do współ cze sno ści, więc jest ta po wieść
wzier ni kiem w hi sto rię XX wie ku. To jest za ra -
zem hi sto ria, któ rą mo gli by śmy na zwać po wie -
ścią ta jem nic [...] Jest tam ta ka za gad ko wa
hi sto ria al bi no sa i sto sun ku, ja ki wspól no ta pier -
wot na, wiej ska, ma ło mia stecz ko wa ma do lu dzi
in nych pod ja kim kol wiek wzglę dem – tak dzie je
się na ca łym świe cie, więc jest to wpi sa nie w pe -
wien kon tekst psy cho lo gicz ny. Wresz cie jest tu du -
żo hi sto rii mi ło snych, dra ma tycz nych, a na wet
me lo dra ma tycz nych. I na wet je śli się cza sem na tę
książ kę zży ma my, bo pew ne ka wał ki by ły już
u Pro usta i Pru sa, w lep szym nie co wy da niu, to
nic z tej zło ści nie wy ni ka, bo czy ta my na dal.
Prze wod ni czą cy Ka pi tu ły PNL za uwa żył też, że
jest to wy so kiej ja ko ści czy ta dło, choć za zwy czaj
sło wem „czy ta dło” okre śla my książ ki, któ rych nie
czy ta my al bo któ rych nie sza nu je my. W tym
przy pad ku jest to czy ta dło, któ re się czy ta od po -
cząt ku do koń ca, peł ne za let li te rac kich i nie złe -
go warsz ta tu. 

Pro wa dzą cy wie czor ne spo tka nie z lau re ata -
mi na gród oraz z po zo sta ły mi no mi no wa ny mi
w CK za mek (5 V) pi sarz, pu bli cy sta, fe lie to ni -
sta, dzien ni karz te le wi zyj ny i ra dio wy Je rzy So -
snow ski sko ja rzył „Dy got” z po wie ścią rze ką,
choć nie jest tak ob szer ny jak in ne te go ty pu
utwo ry, z czym zgo dził się Ja kub Ma łec ki: Rze -

ka to waż ny mo tyw w po wie ści o ży ciu od po cząt -
ku do koń ca. Au tor po wie ści fan ta stycz nych za -
py ta ny, na ile ta po wieść osa dzo na jest
w rze czy wi sto ści, wy ja wił, że jej pod sta wą by ły
praw dzi we hi sto rie ro dzin ne, któ re prze mie lił,
po szat ko wał i uło żył w jed ną hi sto rię. Do dał też:
Za wsze in te re so wa ło mnie wię cej niż rze czy wi -
stość. Na py ta nie Je rze go So snow skie go, czy
w po ło wie XX wie ku by li jesz cze Po la cy, któ rzy
wie rzy li w za bo bon al bi no sa, po twier dził, że tak
by ło, zaś Mag da le na Ki ciń ska za uwa ży ła, że jest
tak na dal. Na do wód przy to czy ła hi sto rię dziew -
czyn ki po czę tej in vi tro, prze śla do wa nej od lat
przez spo łecz ność ma łe go mia stecz ka. 

Przy bli ża jąc w lu tym dru gą kan dy dat kę
do Na gro dy -Sty pen dium im. Sta ni sła wa Ba rań -
cza ka Mar tę ole sik, prof. Śli wiń ski po wie dział
m.in., że au tor ka książ ki „Miesz cza nin na gó rze
Mo ria. Sřren Kier ke ga ard, no wo cze sny pod miot
i oswa ja nie ab so lu tu”: du żo mó wi o fi lo zo fii i dy -
le ma tach ży cio wych, tak że o dy le ma tach ser co -
wych, od no sząc je do Kier ke ga ar da, pro to pla sty
eg zy sten cja li zmu XIX-wiecz ne go, a za ra zem zna -
ne go ze swo ich kon cep cji eg zy sten cjal no -teo lo -
gicz nych. Do dał też: Na pi sa ła książ kę, któ rej
obec ność w kon kur sie mo że pań stwa dzi wić, bo
ktoś mo że po wie dzieć, że to książ ka aka de mic ka.
Ona jest do pew ne go stop nia książ ką aka de mic -
ką, ale to nie grzech czy tać książ ki aka de mic kie,
wszak jest to na gro da współ fi nan so wa na przez
uni wer sy tet, a za tem jej hu ma ni stycz ny wy miar
jest dla nas istot ny, a po dru gie – aka de mic ka, ale
jak na pi sa na! Na pi sa na z ogrom nym ta len tem li -
te rac kim, z du żym szwun giem, z wiel kim wy czu -
ciem po sta ci. 

W roz mo wie z au to ra mi w CK za mek Je rzy
So snow ski uznał książ kę Mar ty ole sik za roz -
pra wę fi lo zo ficz ną na te mat za cho wa nia jed -
nost ki w ob li czu hi sto rii. za dał też au tor ce
py ta nie, czy jed nost ka jest w sta nie prze zwy cię -
żyć wy alie no wa nie. W od po wie dzi Mar ta ole -
sik stwier dzi ła, że do sko na łym przy kła dem
wy alie no wa nia (ze spo łecz no ści fi lo zo fów aka -
de mic kich) i pró by je go prze zwy cię że nia był
Sřren Kier ke ga ard, któ ry czy tał He gla i ro zu miał
opi sa ny przez nie go me cha nizm hi sto rii wy mia -
ta ją cej po dro dze wszyst ko. So snow ski pod kre -
ślił rów nież, że po wieść „Miesz cza nin na gó rze
Mo ria” to wy ra fi no wa ny wy kład, w któ rym za -
miast dow ci pów co kil ka stron po ja wia się za -
ska ku ją cy czy tel ni ka frag ment na pi sa ny
w in nym po rząd ku ję zy ko wym. 

Da nu ta Cho de ra -le wan do wicz 
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od kwiet nia ar che olo dzy z In sty tu tu Pra hi sto rii UAM pra cu -
ją na Pla cu Ko le giac kim w Po zna niu. Przed la ty w tym miej -
scu stał je den z naj więk szych ko ścio łów w Pol sce i naj wyż szy

bu dy nek w Po zna niu – ko le gia ta św. Ma rii Mag da le ny w Po zna niu.
Na jej re lik ty na tra fi li już po kil ku dniach. Te raz wy kop, w któ rym
pra cu ją, jest już znacz nie głęb szy, a od kry cia za ska ku ją. Ża den z ar -
che olo gów nie przy pusz czał bo wiem, że na tra fią na śla dy jed nej
z pierw szych tre pa na cji czasz ki w Pol sce.

Prze ska nu ją szkie let
Na wy jąt ko wy szkie let na tra fio no 3 czerw ca. znaj do wał się w dru -

giej war stwie po chów ków. Sza cu je się, że po cho dzi z prze ło -
mu XVI i XVII wie ku. Ktoś za glą dał do wnę trza czasz ki tej oso by.
Wi dać, że jest to rów ne le kar skie cię cie. To zna le zi sko mo że być po rów -
ny wal ne z naj wcze śniej szy mi ta ki mi za bie ga mi w Pol sce, któ re mia ły
miej sce w 1613 r. Po znań był więc w awan gar dzie no wo cze snej me dy -
cy ny – mó wi dr Igna czak.

Na ra zie nie wia do mo do ko go mógł na le żeć od kry ty szkie let. z ra -
cji miej sca po chów ku – we wnątrz ko le gia ty – moż na za kła dać, że był
to ktoś za słu żo ny dla Po zna nia. We dług wstęp nych usta leń cia ło na -
le ży do do ro słe go męż czy zny. od po wie dzi na wię cej py tań ma ją dać
spe cja li stycz ne ba da nia. Chce my spró bo wać usta lić, kim by ła ta oso -
ba, czy na coś cho ro wa ła, jak wy glą da ła – mó wi dr Igna czak. Szkie let
zo sta nie do kład nie zmie rzo ny, ze ska no wa ny i prze ba da ny. Ar che olo -
gom ma w tym po móc prof. Ja nusz Pion tek, dy rek tor In sty tu tu An -
tro po lo gii na Wy dzia le Bio lo gii UAM.

do ko nał te go słyn ny le karz?
Wia do mo, że w ko le gia cie po cho wa no m.in. dr. Jó ze fa Stru sia, jed -

ne go z naj słyn niej szych po znań skich le ka rzy. Dr Igna czak nie wy klu -

cza, że to on lub któ ryś z je go uczniów mógł być au to rem te go za bie -
gu. W tam tych cza sach nie by ło wie lu le ka rzy, któ rzy mo gli po wa żyć
się na ta ki za bieg – pod kre śla. Jó zef Struś był na dwor nym me dy kiem
zyg mun ta Sta re go i zyg mun ta Au gu sta. Le czył tak że tu rec kie go suł -
ta na Su lej ma na Wspa nia łe go. Ja ko pierw szy na świe cie opi sał też wie -
le zja wisk zwią za nych z krą że niem. 

Pra ce ar che olo gicz ne na Pla cu Ko le giac kim ma ją po trwać do koń -
ca lip ca. fi lip Cze ka ła

Sen sa cja na Pla cu Ko le giac kim
szkielet z czaszką przeciętą na pół, datowany na xVii w., odnalazł zespół archeologów podczas prac na Placu
kolegiackim w Poznaniu. to ważne odkrycie. Widać, że jest to lekarskie cięcie. Mamy więc do czynienia z jedną
z pierwszych w Polsce i w Europie trepanacji czaszki – mówi kierujący pracami dr Marcin ignaczak z instytutu

Prahistorii UaM.
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Rzecz to sta ra jak świat – wspo mnie nia. Nie wie le
jed nak osób zda je so bie spra wę z mo cy sen ty men -
tu, ja kim da rzy się Al mae Ma tris. Trzy to mo wy cykl
Z aka de mic kie go po dwór ka zre ali zo wa ny z ini cja -
ty wy dr Do mi ni ki Na roż nej i dr. Pio tra lis sew skie -
go, wy kła dow ców Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa UAM, to pierw szy ta ki uni wer sy -
tec ki pro jekt w Pol sce, bę dą cy pró bą ochro ny hi -
sto rii, któ re nie rzad ko w zde rze niu z nie ubła ga nym
bie giem cza su, pło wie ją. 

za ło że niem pu bli ka cji by ło przed sta wie nie UAM z in nej per spek ty -
wy, przy jed no cze snej je go pro mo cji i zwró ce niu uwa gi na fakt współ ist -
nie nia kil ku ogniw spo łecz no ści aka de mic kiej. Pierw sza część cy klu
zo sta ła po świę co na wspo mnie niom wy kła dow ców o nie sa mo wi tych lo -
sach stu den tów – m.in. ma gi stran ta so cjo lo gii, któ ry ostat ni rok stu diów
spę dził nie w wy dzia ło wych mu rach, a w aresz cie śled czym, co nie prze -
szko dzi ło mu w obro nie pra cy dy plo mo wej. Tom dru gi jest ni czym in -
nym, jak re wan żem stu den tów. Du ża roz pię tość cza so wa tych opo wie ści

(w książ ce znaj du ją się aneg do ty za rów no obec nych stu -
den tów, jak i tych zwią za nych z uczel nią kil ka de kad te mu)
oraz zmia na wa run ków spo łecz no -ustro jo wych, wca le nie
wpły nę ły na re la cje wy kła dow ców i stu den tów, któ rzy
wciąż mie rzą się z ty mi sa my mi pro ble ma mi, tru dem za -
spo ka ja nia gło du wie dzy i bo jem o oce ny. z ko lei trze cia
pu bli ka cja sku pi ła się na tych, któ rzy na uni wer sy tet mu -
szą jesz cze tro chę po cze kać, a mia no wi cie dzie ciach bio rą -
cych udział w Ko lo ro wym Uni wer sy te cie. 

Jak wi dać po ty tu łach cy klu – Wy kła dow cy o stu den tach,
Stu den ci o wy kła dow cach, Ko lo ro wy Uni wer sy tet – szko ła wyż sza to su ma
kil ku skła do wych. Wszyst kie te hi sto ryj ki z przy mru że niem oka, po ka -
zu ją ce że „stu dent po tra fi”, hu mo ry stycz nie za bar wio ne re la cje z aka de -
mic kich ko ry ta rzy, ale rów nież sen ty men tal ne wspo min ki i po ka za nie
dzie cię cej per spek ty wy po strze ga nia świa ta, nie tyl ko zdo by ły sym pa tię
czy tel ni ków i zo sta ły przez nich cie pło przy ję te (sta jąc się in spi ra cją dla
in nych uczel ni), ale przede wszyst kim przy po mnia ły, że naj lep sze hi sto -
rie pi sze ży cie. Do mi ni ka Pa cyń ska

SzA NUj MY WSPo MNIE NIA
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otym, czy spraw dzian ten wy padł po -
myśl nie, roz ma wiam z dr. Ste fa nem
Ha bry ło, sze fem pierw szej w kra ju

te le wi zji te go ty pu, je go za stęp cą Ada mem
Pie trzy kow skim, mó zgiem tech nicz nym
przed się wzię cia oraz z przed sta wi cie la mi już
dziś 12-oso bo we go ze spo łu te le wi zji, prof.
Wal de ma rem Ku li gow skim, kie row ni kiem
ze spo łu i je go za stęp cą, Ka ta rzy ną Wa lą.

To pierw sza te go ty pu te le wi zja nie tyl ko
w śro do wi skach aka de mic kich, ale w ogó le
w kra ju – mó wi dr Ha bry ło – a to zna czy, że
nie ma my wzo ru. Do każ de go z za sto so wa -
nych roz wią zań do cho dzi li śmy i do cho dzi my
sa mi. I do ty czy to za rów no roz wią zań or ga ni -
za cyj nych, two rze nia ze spo łu re dak cyj ne go,
ra mów ki pro gra mo wej... Mu sie li śmy do na -
szych po my słów prze ko ny wać wła dze uczel ni,
de cy den tów. Prze ko ny wać nie prze ko na nych
i przy zwy cza jać śro do wi sko, za chę cać
do współ pra cy z na mi, o spra wach fi nan so -
wych i wy po sa że nio wych nie mó wiąc, choć
prze cież nie jest nie spo dzian ką, że te le wi zja to
me dium nie wy ra sta ją ce z bie dy. Nie wiem,
jak by śmy so bie po ra dzi li, gdy by nie Adam…
Dzię ki je go wie dzy, pra co wi to ści i ol brzy mim
sa mo za par ciu uda ło nam się po ko nać wie le
ba rier. A sko ku na ka sę nie by ło, więc nie by -
li śmy w sta nie ku pić no we go pro gra mu emi -
syj ne go. Adam po tra fił ten pro gram, bę dą cy
wów czas w pro mo cji, do na szych po trzeb za -
adap to wać. 

Dzię ki te mu nie mu sie li śmy wy dać kil ku -
dzie się ciu ty się cy eu ro. Zwłasz cza, że ich prze -
cież nie mie li śmy – do da je ze śmie chem Adam
Pie trzy kow ski – Mie li śmy na to miast szczę ście,
bo oka za ło się, że wy ma rzo ne go wprost part ne -
ra ma my do słow nie pod bo kiem, na wy cią gnię -
cie rę ki. Mo wa tu o Po znań skim Cen trum
Su per kom pu te ro wo -Sie cio wym, in sty tu cji afi -
lio wa nej przy In sty tu cie Che mii Bio or ga nicz nej
PAN. Łą czy ona wszyst kie jed nost ki na uko we
(uczel nie, in sty tu ty ba daw cze) za po mo cą sie ci
miej skiej, za rzą dza sie cią Pio nier: Pol skim In -
ter ne tem Optycz nym. Jest jed nym z Pol skich
Cen trów Kom pu te ro wych Du żej Mo cy. Pod ję -
te roz mo wy trwa ły ja kiś czas, ale za koń czy ły się
po wo dze niem. Oni dys po nu ją ogrom nym po -
ten cja łem tech no lo gicz nym, my zaś mo że my się
pod jąć wy peł nie nia tych tech nicz nych ram wła -

ści wy mi tre ścia mi. Cen trum Kom pu te ro wo -
-Sie cio we mia ło nie co in ny niż my po mysł. Za -
mie rza ło stwo rzyć te le wi zję „na żą da nie.” Nas
zaś in te re so wa ła te le wi zja emi tu ją ca pro gram
przez ca łą do bę. Sta nę ło na tym, że by po wsta -
ła usłu ga te le wi zji hy bry do wej, opar ta
na współ pra cy VOD z te le wi zją li ne ar ną in ter -
ne to wą w try bie nadaw czym. Cen trum umoż -
li wia nam też ma ga zy no wa nie na szej pro duk cji
na swo ich ser we rach, co jest bar dzo waż ne dla
bez pie czeń stwa na szych za so bów, któ re nie mo -
gą być prze cho wy wa ne w jed nym miej scu. Ma -
my do stęp do jed ne go z naj więk szych ser we rów
w kra ju za dar mo. To jest ten ko lej ny „ka mień
szczę śli wy”. Krót ko mó wiąc, ni gdy w ży ciu by -
śmy ta kich środ ków, ja kie dzię ki Cen trum ma -
my do dys po zy cji, nie zgro ma dzi li.

Czy li ra my tech nicz ne są do bre. Jak się je
za peł nio no, kto przy tym pra cu je? 

Sze ro kie tu moż li wo ści otwie ra ją no we pro -
gra my – pod kre śla prof. Ku li gow ski – Po -
wsta ło ich oko ło 20. Przy cią ga my oso bo wo ści
uni wer sy tec kie, za pra sza my do ko men ta rzy
przed sta wi cie li kul tu ry. Wśród no wych pro -
gra mów są np. „Flesz aka de mic ki”, fe lie ton
„Bez ko men ta rza”, „Sło wa od no wa„(o po -
ezji), „Va de me cum suk ce su”, „No wo ści Wy -
daw nic twa Na uko we go”, „Uni wer sy tet
w obiek ty wie”, „Ko men tarz ty go dnia”, „Stu -

denc kie ko ła na uko we”. W pro gra mie są też
spo ty in for ma cyj ne, za po wie dzi wy da rzeń
uni wer sy tec kich i wy dzia ło wych, re por ta że
i in for ma cje z ży cia wy dzia łów. Dzię ki nam
wi dzo wie po zna wa li uczo nych, pra cow nie na -
uko we, zwy cza je i oby cza je aka de mic kie,
uczest ni czy li w kon cer tach, po ka zach. Uni wer -
sy tet sta wał się im przez to co raz le piej zna ny,
co raz bliż szy. Na sze pro gra my, do przy go to wy -
wa nia któ rych przy kła da li śmy du żą sta ran -
ność, po pro stu ob ja śnia ły lu dziom
aka de mic kość Po zna nia. Przyj mo wa no je
z co raz więk szym za in te re so wa niem. Zo sta li -
śmy za uwa że ni w sze ro kiej te le prze strze ni,
tak że po za Po zna niem. 

Na co dzień nada wa nie pro gra mo wi rze -
czy wi ste go kształ tu to rów nież pra ca re dak -
to ra i re ali za to ra Ka ta rzy ny Wa li. 

Są trzy fi la ry tej te le wi zji – dzia łal no ści aka -
de mic kiej – mó wi Ka ta rzy na Wa la – pierw szy
to in for ma cja, któ ra po zwa la po zna wać się le -
piej w ob rę bie uni wer sy te tu, słu ży ko mu ni ka -
cji we wnętrz nej, po ka zu je kto nad czym
pra cu je. Po dru gie, wy kła dow ca na przy kład
ma szan se za ist nie nia nie tyl ko w ra mach
dzie dzi ny, któ rą upra wia, ale ja ko eks pert
w róż nych spra wach ogól nych. Trze ci fi lar to
trans mi sje na ży wo. To one po zwa la ją wie lu
lu dziom uczest ni czyć w ży ciu aka de mic kim

Uni wer sy tet... od wie dza nas w do mu
od czasu, kiedy w styczniu naukowa telewizja UaM ruszyła, minęło pół roku. Można rzec, że to próba

generalna, kiedy całą koncepcję, wszystkie propozycje rozwiązań organizacyjnych, programowych
i technologicznych sprawdzała codzienna praktyka, bo wtedy dopiero odpowiedzieć można, czy oczekiwania

twórców tego przedsięwzięcia i oczekiwania odbiorców sprawdzają się. 
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bez wy cho dze nia z do mu. Przez te le wi zję uni -
wer sy tet... od wie dza nas w do mu.

Naj waż niej sze w na szej pra cy jest to, że sta -
ra my do ra mów ki wpro wa dzać te ma tycz ne ty -
go dnie. Na przy kład wia do mo, że coś waż ne go
bę dzie się dzia ło, przy je dzie waż ny gość, to wo -
kół to wo kół te go sta ra my się stwo rzyć wła ści -
wą „obu do wę”: a to roz mo wy ze spe cja li sta mi,
ko men ta rze, roz mów ki, ma te ria ły ar chi wal ne.
Dzię ki te mu wy da rze nie na bie ra wie lo wy mia -
ro we go kon tek stu, jest po pro stu cie kaw sze.
Pra ca w na szej re dak cji jest in ten syw na i za -
wsze ze spo ło wa. Mu si my ze so bą współ grać, bo
wy star czy w tym prze ka zie je den błąd, a ca ła
kon cep cja tra ci swój po żą da ny kształt. 

Nie po wio dło się jed nak – mó wi prof. Ku li -
gow ski – przy cią gnąć do współ pra cy sze ro kich
krę gów stu den tów. Na po cząt ku wy da wa ło się
że za pa leń ców nie bra ku je. Ale wnet za pał
słabł, kie dy oka zy wa ło się, że trze ba wziąć się
do pra cy. Chcie li śmy an ga żo wać we współ two -
rze nie pro gra mu wszyst kie jed nost ki dzia ła ją -
ce na uczel ni. Utwo rzy li śmy sieć
ko re spon den tów -re dak to rów, któ rzy na bie żą -
co mo gli by prze sy łać in for ma cje do cen trum re -
dak cyj ne go. Szko li li śmy ich. Nie ste ty, skut ki nie
by ły ta kie, jak ocze ki wa no. Otóż dla wie lu osób,
któ rych dzie ka ni po szcze gól nych wy dzia łów
wy zna cza li ja ko ko re spon den tów, by ło to za ję -
cie z mu su, a więc za bra kło en tu zja zmu. Nie
spraw dzi li się też stu den ci wo lon ta riu sze, gdy
współ pra ca z te le wi zją oka za ła się być nie spo -
ra dycz ną roz ryw ką, a po pro stu obo wiąz kiem.
Po zo sta li nie licz ni. Są dzę jed nak, że w mia rę
jak te le wi zja na sza moc niej za cznie wcho dzić
w ży cie uni wer sy te tu to bę dzie się po pra wiać. 

Pierw szy etap mi nął, spraw dzian zda ny
i po prze rwie wa ka cyj nej, kie dy to uni wer sy -
tet zwal nia, stu den ci opusz cza ją mia sto,
a ucze ni za my ka ją się w po ko ju i spo ko -
ju – te le wi zja uni wer sy tec ka chce za pro po -
no wać ko lej ny etap. W cza sie tej prze rwy
bę dzie moż na jed nak ko rzy stać z te le wi zji
na ży cze nie. Na to miast TV na ży wo przy go -
to wu je się do ko lej ne go se zo nu. Co w nim? 

Po pierw sze od świe ża my się tech no lo gicz -
nie – mó wi dr Ha bry ło – chce my ta kiej wer sji
pro gra mu emi syj ne go, któ ra po zwo li od bie rać
nas na wszel kich no śni kach. Za mie rza my też
na UAM na każ dym wy dzia le za ło żyć te le bi -
my, na któ rych przez ca łą do bę moż na oglą dać
nasz pro gram. W te le wi zji na ży wo chce my
wpro wa dzić in te rak tyw ność, tak aby na si słu -
cha cze mo gli za da wać py ta nia, ko men to wać
itp. Ca ły czas też pra cu je my nad ja ko ścią no -
wej ofer ty pro gra mo wej, nad ra mów ką
na przy szły se zon. Mu si my być lep si, sko ro…
to w pla nach ma my. Je że li się chce my roz wi jać,
mu si my iść da lej. Ja kość pod każ dym wzglę -
dem mu si być bar dzo do bra.

Jolanta lenartowicz

Wcią gu mie sią ca od za ło że nia
Ko ła Na uko we go za wo dów Te -
le wi zyj nych i Fil mo wych przy -

go to wa na zo sta ła Noc Fil mo wa na Pa tio,
w cza sie któ rej kil ka set osób obej rza ło trzy
fil my na świe żym po wie trzu. Pierw sza edy -
cja, któ rą stu den ci stwo rzy li pod okiem swo -
je go opie ku na, dr Do mi ni ki Na roż nej oraz
współ or ga ni za to ra No cy, Ra dy Sa mo rzą du
Stu den tów WNPiD, oka za ła się na ty le do -
brze przy ję ta, że nie mal od ra zu za pa dła de -
cy zja, że bę dzie to im pre za cy klicz na. Tym
sa mym rok póź niej, w pią tek 20 ma ja, pa tio
WNPiD po now nie wy peł ni ło się pra cow ni -
ka mi na uko wy mi i stu den ta mi, głod ny mi
nie tyl ko wra żeń fil mo wych.

Te go rocz na Noc Fil mo wa na Pa tio by ła
przy go to wa na ze zde cy do wa nie więk szym
roz ma chem niż pierw sza edy cja, a to
w znacz nej mie rze za słu ga gran tu wy wal -
czo ne go przez Biu ro Pra so we UAM we
wspł pra cy z Ko łem w kon kur sie „Tu miesz -
kam, tu zmie niam”, zor ga ni zo wa nym przez
Bank za chod ni WBK. otrzy ma ne środ ki
prze zna czo ne zo sta ły m.in. na sprzęt i pro -
mo cję wy da rze nia. Na to miast dzię ki wspar -
ciu ze stro ny uni wer sy te tu i wy dzia łu

przy by li go ście zo sta li po czę sto wa ni na po -
ja mi i prze ką ska mi. Na No cy obec ni by li
prek tor UAM prof. zbi gniew Pi lar czyk,
dzie kan WNPiD prof. Ta de usz Wal las,
zastępca kanc lerza UAM Ma ria Bu ziń ska
oraz Iza be la Paw lak, dy rek tor Bz WBK.

Po dob nie jak w ubie głym ro ku wy świe tlo -
ne zo sta ły trzy fil my wy bra ne w gło so wa niu
przez in ter nautw. Pro wa dzą cy im pre zę Alek -
san dra Jeż i Ję drzej Mar kie wicz za pro si li
zgro ma dzo nych do udzia łu w pierw szym
kon kur sie. za fil mo wo – in te lek tu al ne zma -
ga nia od po wia da li An na Woj cie chow ska
i Ad rian War was. Po kon kur sie – fil my,
z ktrych każ dy po prze dzo ny był pre lek cją.
W cza sie trwa nia im pre zy wszy scy mo gli
zro bić so bie na pa miąt kę zdję cie w fo to bud -
ce. Na pu fach i le ża kach, za ja da jąc się po -
pcor nem, ka nap ka mi i piz zą, naj wy tr wal si
„fil mo żer cy” do trwa li do pią tej ra no.

Te go rocz na noc fil mo wa po łą czo na by ła
rów nież z warsz ta ta mi fil mo wo -dzien ni kar -
ski mi. Pod czas warsz ta tów moż na by ło do -
wie dzieć się, jak zbu do wa ne jest stu dio
fil mo we, na czym po le ga mon taż, a tak że po -
czuć się jak re por ter w te re nie. 

Biuro Prasowe UAM

II Noc Filmowa na Patio
Ponad rok temu w głowach członków nowopowstałego 

koła naukowego zrodziła się potrzeba zorganizowania wydarzenia,
które przyciągnie miłośników kina z całego UaM. 
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Kino plenerowe na WNPID
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Przy kła dy wspar cia moż na by mno żyć:
sty pen dia dla dok to ran tów i nie tyl ko,
kur sy z przed się bior czo ści dla stu den -

tów uni wer sy te tu, wspól ne ba da nia czy po moc
przy wdra ża niu tech no lo gii do firm. W 2012
ro ku PPNT Fun da cji UAM, uru cho mił fun -
dusz in we sty cyj ny, fi nan so wa ny z Pro gra mu
ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka.
W ra mach tej ini cja ty wy po my sło daw cy i fir -
my mie li szan sę uzy skać wspar cie prze kra cza -
ją ce na wet 800 000 zł. Roz wój po my słów
w ra mach pro jek tu za pla no wa no na czte ry eta -
py. Pierw szym był wy bór naj cie kaw szych pro -
jek tów z ca łej Pol ski o naj więk szym po ten cja le
roz wo jo wym. Na stęp nie wy bra ne pro jek ty zo -
sta ły prze ku te w pro fe sjo nal ne biz ne spla ny
i ana li zy fi nan so we, a po my sło daw cy uzy ska li
do stęp do szko leń me ne dżer skich oraz apa ra -
tu ry la bo ra to ryj nej do ba dań che micz nych
i bio tech no lo gicz nych. Trze cim eta pem by ło
do fi nan so wa nie no wo pow sta łej spół ki w ra -
mach fun du szu. z po nad dwu stu po my słów
z ca łej Pol ski, do fi nan so wa nie w łącz nej wy so -
ko ści ośmiu mi lio nów zło tych, uzy ska ło 13
star tu pów z trzech branż: ICT, bio tech no lo gia
i che mia. Część no wo po wsta łych firm do łą -
czy ła do gro na lo ka to rów PPNT, po zo sta łe zlo -
ka li zo wa ne zo sta ły w War sza wie, Wro cła wiu
i Kra ko wie.

Po my sły z UAM wspie ra ne 
przez PPNT Fun da cji UAM
Wśród do ka pi ta li zo wa nych z fun du szu za -

ląż ko we go star tu pów zna la zła się fir ma IC So -
lu tions dr. Ra fa ła Wit kow skie go oraz dr.
Krzysz to fa Krzyw dziń skie go z Wy dzia łu In for -
ma ty ki UAM. Mo ty wem prze wod nim wszyst -
kich po dej mo wa nych przez IC So lu tions
dzia łań jest idea in vi si ble com pu ting, czy li pro -
jek to wa nia roz wią zań in tu icyj nych i przy ja -
znych w uży ciu. Efek tem te go jest, że
ko rzy sta nie z roz wią zań in for ma tycz nych sta -

je się ła twe, a z wy so kich tech no lo gii mo że ko -
rzy stać każ dy, bez wzglę du na wiek, wy kształ -
ce nie czy sta tus spo łecz ny. 

Dr Krzysz tof Krzyw dziń ski jest rów nież
twór cą sys te mu in te rak tyw nej roz ryw ki Kno -
oc ker, łą czą ce go ak tyw ność ru cho wą z wir tu -
al ną rze czy wi sto ścią. Gra w Kno oc ker po le ga
na uży ciu do wol nej pił ki ja ko kon tro le ra gry.
Gra cze ma ją za za da nie tra fiać w ani ma cje
kom pu te ro we, po ja wia ją ce się na in te rak tyw -
nej ścian ce. In no wa cyj na tech no lo gia Kno oc -
ker opar ta na sys te mie czuj ni ków
ul tra dź wię ko wych umoż li wia pre cy zyj ną lo ka -
li za cję miej sca ude rze nia pił ki. PPNT za an ga -
żo wał się rów nież w po wsta nie i roz wój tej
tech no lo gii, za pew nia jąc do fi nan so wa nie, ana -
li zy ryn ko we, pro mo cję, kon tak ty biz ne so we
oraz wspar cie na eta pie pro to ty po wa nia.

ICPen na mi sjach oBWE, 
w szpi ta lach oraz na uczel ni 
Na ukow cy z ICSolutions opra co wa li sys tem

ICPen. To dłu go pis cy fro wy funk cjo nu ją cy
w tech no lo gii, któ ra po tra fi za rzą dzać do wol -
ny mi do ku men ta mi pa pie ro wy mi oraz prze -
pro wa dzać ich au to ma tycz ną di gi ta li za cję.
W do bie cy fro we go prze sy łu da nych, kie dy
czas gra bar dzo istot ną ro lę, ICPen kom plek -
so wo od po wia da na po trze by sta wia ne przez
jed nost ki ba daw cze dzia ła ją ce przede wszyst -
kim w te re nie i po za mu ra mi la bo ra to riów. Jest
sze ro ko wy ko rzy sty wa ny przez wszyst kie fir -
my i in sty tu cje, któ re two rzą do ku men ty pa -
pie ro we i do tej po ry mu sia ły je prze pi sy wać
do in nych sys te mów lub ska no wać. obec nie
zy sku je co raz więk szą po pu lar ność mię dzy in -
ny mi w szpi ta lach (np. szpi tal Kli nicz ny im. Ks.
An ny Ma zo wiec kiej przy ul. Ka ro wej w War -
sza wie), or ga ni za cjach mię dzy na ro do wych
(or ga ni za cja Bez pie czeń stwa i Współ pra cy
w Eu ro pie), ad mi ni stra cji (np. Sąd okrę go wy
w Po zna niu), a tak że na UAM. Dłu go pis cy fro -

wy i sys tem ICPen po zwa la ją na jed no cze sne
po wsta wa nie do ku men tów w wer sji pa pie ro wej
oraz ich elek tro nicz nych od po wied ni ków. Co
wię cej, pod pis wy ko na ny dłu go pi sem cy fro wym
speł nia wy mo gi eu ro pej skiej nor my
ISO/IEC 19794-7 od no śnie be ha wio ral ne go
pod pi su bio me trycz ne go. Sło wem sys tem ICPen
jest in tu icyj ny, pro sty w ob słu dze i jed no cze śnie
za cho wu je naj wyż sze stan dar dy bez pie czeń -
stwa – tłu ma czy dr Ra fał Wit kow ski. 

Tech no lo gia ICPen wraz z elek tro nicz nym
dłu go pi sem wkrót ce bę dzie tak że wy ko rzy sty -
wa na przez In sty tut Mor ski w Gdań sku. Do In -
sty tu tu ra por to wa ne są wszel kie nie po ko ją ce
zja wi ska za uwa żo ne przez pły wa ją ce po mo -
rzach stat ki. Każ dy sta tek do ku ją cy w Gdań -
sku bę dzie wy po sa ża ny w dłu go pi sy cy fro we.
za pi sy wa ne dłu go pi sa mi da ne do stęp ne są bez
prze pi sy wa nia czy ska no wa nia w sys te mie in -
for ma tycz nym, a dzię ki moż li wo ści prze sy ła -
nia ich z dłu go pi su na ser wer przy po mo cy
sie ci GSM, spo rzą dza ne ob ser wa cje są od ra zu
do stęp ne dla pra cow ni ków In sty tu tu Mor skie -
go pra cu ją cych sta cjo nar nie.

Kno oc ker – zPPNT donaj więk szych
par ków roz ryw ki
In te rak tyw ny sys tem roz ryw ki Kno oc ker,

dzię ki mię dzy in ny mi wspar ciu PPNT Fun da -
cji UAM, mo że po chwa lić się zre ali zo wa ny mi
wdro że nia mi w ca łej Pol sce. znaj du je się w ta -
kich miej scach jak np. Park Fraj da Po znań, La -
bo ra to rium Wy obraź ni PPNT, Fa mi ly Park
Byd goszcz, Ho use of En glish Rop czy ce, Stre fa
za ba wy i Edu ka cji Fi koł ko wo Łódź, Cen trum
Roz ryw ki BingoBongo War sza wa, Ro bo ty
i Spół ka, Plac za baw Mi li lan dia Mie chów, Ho -
tel Nar vil Se rock, Ho tel Astor Ja strzę bia Gó ra
czy też Cen trum Roz ryw ki Sło necz ny Park
Brzeg. In te rak tyw na roz ryw ka Kno oc ker
wzbu dzi ła rów nież za in te re so wa nie po znań -
skich Term Mal tań skich. Kno oc ker go ścił tam

PPNT wspie ra 
na ukow ców UAM

Łączymy biznes z nauką – mówi prof. jacek guliński, dyrektor
Poznańskiego Parku naukowo-technologicznego i prezes zarządu

fundacji UaM – w praktyce oznacza to także realne wsparcie 
dla naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Międzynarodowe warsztaty EU-XCEl w Poznańskim          
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nam po cząt ku te go ro ku pod czas fe rii zi mo -
wych. Nie daw no zo sta ła do ko na na naj więk sza
in sta la cja w hi sto rii Kno oc ker, gdzie w jed nym
miej scu znaj du je się aż 6 sys te mów in te rak tyw -
nej roz ryw ki Kno oc ker. Tą nie co dzien ną atrak -
cję moż na spo tkać w Kra inie za baw Bo gi lu
w miej sco wo ści Wio ska pod Po zna niem.

Wspar cie   Fun da cji UAM
Wspar cie PPNT Fun da cji UAM nie ogra ni -

cza się tyl ko do po mo cy fi nan so wej. Park za -
pew nia opie kę i po moc na ukow com
w pro ce sie ko mer cja li za cji oraz wpro wa dza nia
pro duk tu na ry nek. W przy pad ku IC So lu tions
prze pro wa dzi li śmy mię dzy in ny mi ana li zy pa -
tent land sca pe oraz fre edom to ope ra te. Ana li -
zy po ka zy wa ły naj ak tyw niej sze pod mio ty
pa ten tu ją ce w dzie dzi nie dzia łal no ści przed się -
bior stwa IC So lu tions oraz we ry fi ko wa ły moż -
li wo ści wpro wa dze nia tech no lo gii na ry nek
pol ski – tłu ma czy prof. Ja cek Gu liń ski, dy rek -
tor PPNT i pre zes za rzą du Fun da cji UAM.
W każ dym przy pad ku, pod czas pra cy z fir mą
lub na ukow cem, PPNT Fun da cji UAM za pew -
nia sze ro ki wa chlarz usług, do pa so wa ny
do po trzeb. Fir ma Kno oc ker otrzy ma ła m.in.
wspar cie w za kre sie ana li zy obec ne go mo de lu
biz ne so we go przed się bior stwa. Pod czas warsz -
ta tów stwo rzo no wspól nie z wła ści cie lem mo -
del biz ne so wy fir my, a na stęp nie spi sa no go
w po sta ci ra por tu. In ną usłu gą by ło za pro po -
no wa nie mo de lu dzia łal no ści fir my w kra jach
eu ro pej skich w opar ciu o sieć dys try bu cji i mo -
del fran czy zo wy.

Do dat ko wo PPNT Fun da cji UAM wspie ra
fir my w dzia ła niach pro mo cyj nych, tak waż -
nych z punk tu wi dze nia suk ce su no wej mar ki
na ryn ku. za pew nia opie kę oraz in for ma cje
do ty czą ce np. wy da rzeń biz ne so wych, sie ci
kon tak tów, tar gów, kon kur sów dla przed się -
bior ców czy na ukow ców itp.

An na Ciam ciak 

Warsz ta ty od by wa ły się w ra -
mach unij ne go pro gra mu
EUXCEL. To pro gram

wspie ra ją cy przed się bior czość wśród
mło dych lu dzi. Pro jekt po le ga na two -
rze niu mię dzy na ro do wych grup, któ re
wspól nie, przez ok. 5 mie się cy, bę dą
pra co wać nad roz wo jem swo je go po -
my słu na biz nes. InQbator Po znań skie -
go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go,
ja ko je dy ny w Pol sce, go ścił u sie bie
uczest ni ków EUXCEL i wspie rał ich
w pra cy nad roz wo jem po my słów. 

Pra ce nad two rze niem star tu pów
roz po czę ło w PPNT 31 uczest ni ków
z 10 róż nych kra jów: Ir lan dii, Da nii,
Hisz pa nii, Gre cji, Pol ski, Nie miec,
Luk sem bur ga, Bel gii, Ru mu nii oraz
Buł ga rii. Są wśród nich za rów no oso -
by z do świad cze niem biz ne so wym,
pro wa dzą ce star tu py, jak i mło dzi lu -
dzie ze świe ży mi po my sła mi, en tu zja -
zmem i wie dzą, go to wi za ło żyć wła sną
fir mę. 

EU-XCEL to eu ro pej ski pro jekt, któ -
re go ce lem jest wspar cie mło dych po -
my sło daw ców chcą cych stwo rzyć
mię dzy na ro do wy, in no wa cyj ny start -
-up. Uczest ni cy pro gra mu mo gą li czyć
na wspar cie pro fe sjo na li stów z ca łej
Eu ro py oraz bez płat ne warsz ta ty biz -
ne so we. Uczest ni cy bę dą wspól nie roz -
wi jać po my sły i two rzyć tech no lo gie
zwią za ne m.in. z in ter ne tem, roz wią za -
nia mi IT w służ bie zdro wia lub roz wo -
ju spo łecz ne go, du ży mi ba za mi da nych
czy e -com mer ce. W te go rocz nej edy cji
po znań skie go scru mu EUXCEL zna la -
zło się aż 20 osób z do świad cze niem
w bran ży IT. 

Warsz ta ty trwa ły do piąt ku 10
czerw ca. Pod sta wo wym za da niem
uczest ni ków w cią gu 5 dni scru mu by -
ło stwo rze nie kon cep cji star tu pa ICT
na pod sta wie pro ble mów za ob ser wo -

wa nych na ryn ku. Uczest ni cy po cho -
dzi li z róż nych kra jów, dla te go ła twiej
by ło im im pro jek to wać roz wią za nia
na ska lę glo bal ną. Po warsz ta tach cze -
ka ich 12 ty go dni pra cy zdal nej,
przy dal szym wspar ciu eks per tów, mię -
dzy in ny mi z InQbatora PPNT. Star tu -
py o naj więk szym po ten cja le uzy ska ją
moż li wość wy jaz du na fi nał do Mo na -
chium, któ ry od bę dzie się w paź dzier -
ni ku 2016 ro ku. 

EU-XCEL to ini cja ty wa po wsta ła
w ra mach unij nych pro gra mów Ho ry -
zont 2020 oraz Star tup Eu ro pe. obec -
nie od by wa się II edy cja pro gra mu.
Pierw sza edy cja przy cią gnę ła ok. 600
uczest ni ków z ca łej Eu ro py. zwy cięz cy
otrzy ma li od po wied nio: I miej sce:
5000 Eu ro, II miej sce: 3000 EUR,
III miej sce: 2000 EUR. 

Pol skim part ne rem pro gra mu jest
InQbator Po znań skie go Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz ne go.

***
Po znań ski Park Na uko wo -Tech no -

lo gicz ny – pierw szy te go ty pu park
w Pol sce. od po nad 20 lat two rzy ide -
al ne wa run ki dla osób po szu ku ją cych
in no wa cyj nych roz wią zań. Part ner
w pro ce sie ko mer cja li za cji wy ni ków
ba dań na uko wych i tech no lo gicz nych
w go spo dar ce. Współ pra cu je z na -
ukow ca mi oraz biz ne sem, łą cząc te
dwa śro do wi ska. za pew nia kom plek -
so we wspar cie dla po cząt ku ją cych
przed się bior ców. Po ma ga w pro ce sie
po zy ski wa nia środ ków unij nych, na -
wią zy wa nia kon tak tów z part ne ra mi
za gra nicz ny mi czy wpro wa dza nia no -
wych roz wią zań tech no lo gicz nych lub
in no wa cyj nych. ofer tę uzu peł nia ją no -
wo cze sne, świet nie wy po sa żo ne po -
wierzch nie la bo ra to ryj ne i biu ro we,
za ple cze IT, a tak że spe cja li stycz -
na apa ra tu ra ba daw cza. (na)

Mię dzy na ro do we star tu py
po wsta ną w Po zna niu

6 czerwca ruszyły międzynarodowe warsztaty, których
uczestnicy będą tworzyli innowacyjne firmy i wcielali w życie

nowatorskie pomysły na biznes. 
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            Parku Naukowo-Technologicznym



Je stem szczę śli wa, po nie waż otrzy ma łam
szan sę po by tu w Pol sce przez 10 mie się -
cy, że by stu dio wać na jed nym z naj lep -

szych uni wer sy te tów w ca łym kra ju. Te raz,
kie dy mo je stu dia do bie ga ją koń ca, chcę po -
wie dzieć: „Tu jest na praw dę świet nie!”.

Po mię dzy pol ski mi, a bia ło ru ski mi uczel -
nia mi jest bar dzo du ża róż ni ca np. u nas rok
aka de mic ki za czy na się 1 wrze śnia, li cen cjat
trwa 5 lat i nie mo że my de cy do wać, ja kie
przed mio ty stu dio wać... Tu taj, na UAM, jest
zu peł nie ina czej. Pierw sze 2 ty go dnie mo gli -
śmy uczęsz czać na wszyst kie za ję cia z róż -
nych wy dzia łów i zde cy do wać, cze go chce my
się uczyć. Ja ko stu den ci pro gra mu mię dzy na -
ro do we go mo gli śmy wy rzu cić z li sty te
przed mio ty, któ rych nie chcie li śmy stu dio -
wać lub do dać do li sty te, któ re nas in te re su -
ją. Na po cząt ku by ło to dla mnie dziw ne,
po nie waż na Bia ło ru si jest to nie moż li we.

Wszyst ko to jed nak do ty czy sys te mów
edu ka cyj nych, o któ rych nie chcę te raz mó -
wić. Uwierz cie mi na sło wo: „UAM to oczy -
wi ście nie oxford, ale jest na praw dę su per!”

Ży cie w spo łecz no ści... jest świet ne wszę -
dzie! Szcze gól nie, kie dy miesz ka się w aka de -
mi ku. Na Bia ło ru si nie mo głam je chać
na stu dia do in ne go mia sta, po nie waż miesz -

ka łam z ro dzi ca mi. Wła śnie z te go po wo du
czę sto ucie ka łam z do mu. W bia ło ru skim
aka de mi ku na szczę ście ni gdy nie miesz ka -
łam. Tu taj, w Po zna niu, miesz kam w do mu
stu denc kim już od 10 mie się cy i bar dzo do -
brze się czu ję. Ta ki aka de mik to pięk ne miej -
sce! za nim za pu kasz do ja kichś drzwi,
za sta na wiasz się, w ja kim ję zy ku bę dzie cie
roz ma wiać. Kie dy ktoś je otwie ra, mó wisz
„cześć” w trzech ję zy kach, że by nie zro bić
błę du, co jest na praw dę dziw nym uczu ciem. 

Wra ca jąc do uni wer sy te tu, jest jesz cze jed -
na nie spo dzian ka, po nie waż ni gdy nie wy -
obra ża łam so bie, że czło wiek mo że my śleć
w róż nych ję zy kach w tym sa mym cza sie!
Ma my wy kła dy w ję zy ku an giel skim, lu dzie
obok mnie mó wią po pol sku, a stu den ci
z mo ich grup aka de mic kich mię dzy wy kła -
da mi mó wią w swo ich oj czy stych ję zy kach…
z te go po wo du na po cząt ku bar dzo mnie bo -
la ła gło wa. Po 2-3 mie sią cach na stu diach za -
uwa ży łam, że my ślę w trzech ję zy kach ze
wzglę du na to, gdzie te raz je stem i kto jest
obok mnie. Cza sa mi na wet zda rza się, że my -
ślę i mó wię rów no cze śnie w tych oby dwóch
ję zy kach, sło wo w jed nym, sło wo w dru gim.

To ty le na te mat stu diów. Co mo gę po wie -
dzieć o Pol sce? Czu ję się tu taj jak w do mu, je -

śli nie zwra cać uwa gi na in ny ję zyk. Lu dzie są
tro szecz kę bar dziej uprzej mi, jest wię cej pięk -
nych bu dyn ków niż u nas... ogól nie jest tak
sa mo jak na Bia ło ru si, z tym, że Po la cy mó -
wią o po li ty ce za wsze i wszę dzie, a my w ogó -
le nie zwra ca my na nią uwa gi. Bar dzo mi się
tu taj po do ba i chcia ła bym zo stać tu dłu żej.
Kie dy wró cę do do mu, to wy da je mi się, że
naj lep sze wspo mnie nia zwią za ne z tym kra -
jem, bę dą z je go ludź mi oraz wy da rze nia mi.

Pol ska po da ro wa ła mi bar dzo du żo. Wcze -
śniej my śla łam, że py tać ko goś „Skąd je steś?”
jest dziw nie, bo na Bia ło ru si jest ła twiej zna -
leźć szpie ga, niż cu dzo ziem ca. Te raz to py ta -
nie jest dla mnie zu peł nie nor mal ne.
Wcze śniej ni gdy nie by łam za gra ni cą (nie li -
cząc Ro sji i Ukra iny, bo to nie jest dla nas nic
in ne go), a te raz by łam już w więk szo ści kra -
jów Eu ro py. Nie zwra cam już uwa gi na ko lor
skó ry i kształt oczu, co wię cej, stu diu ję z oso -
ba mi z in nych kra jów ma ją cy mi zu peł nie in -
ną kul tu rę, co cał ko wi cie zmie nia mój po gląd
na świat.

P.S. Te raz pod czas spo tkań to wa rzy skich
pierw szym to a stem jest „Zdro wie te go, kto
wy my ślił Era smus Mun dus”. 

An to ni na Je zier ska, 
stu dent ka z Bia ło ru si
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To Era smus otworzył mi Eu ro pę 
Po cho dzę z Bia ło ru si – kra ju, gdzie sy no ni ma mi sło wa „eu ro pa” są ra dość, szczę ście i świet ne ży cie. 

nie mo gę po wie dzieć do kład nie, ale co dru ga oso ba (wszyst kie je śli cho dzi o mło dych lu dzi) chce przy je chać tu
cho ciaż by na kil ka mie się cy, kil ka lat, al bo na wet na ca łe ży cie.
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Na świe cie po nad 4,5 mi lio na stu den -
tów uczy się po za gra ni ca mi swo je go
kra ju – do no si Fun da cja Edu ka cyj -

na Per spek ty wy. We dług pro gnoz, do ro -
ku 2020 licz ba ta się po dwoi. Po nad po ło wa
mię dzy na ro do wych stu den tów to Azja ci:
Chiń czy cy, Hin du si i Ko re ań czy cy. Więk szość
stu den tów z za gra ni cy gosz czą kra je oECD.
Na li ście naj po pu lar niej szych kie run ków stu -
dio wa nia za gra ni cą są Sta ny zjed no czo ne, Au -
stra lia, Wiel ka Bry ta nia, Niem cy i Fran cja.
Do tej wiel kiej piąt ki tra fia po nad po ło wa

wszyst kich stu den tów za gra nicz nych na świe -
cie. 7% z nich od nie daw na wy bie ra się rów -
nież do Chin.

W Pol sce stu diu je obec nie 57 119 stu den tów
za gra nicz nych ze 157 kra jów, czy li o po nad 10
ty się cy wię cej niż w ro ku po przed nim. zna czą -
cą ich część sta no wią stu den ci z Ukra iny i Bia -
ło ru si. Pol skie uczel nie od no to wu ją
bez pre ce den so wy na pływ stu den tów z tych
kra jów. We dług naj now szych da nych GUS,
w tym ro ku aka de mic kim na pol skich uczel -
niach jest oko ło 30.589 Ukra iń ców, czy li o 7197

wię cej niż rok te mu. Tym sa mym sta no wią oni
już po nad 53% ogó łu stu den tów za gra nicz nych.
Wzrost ten jest z jed nej stro ny spo wo do wa ny
kon se kwent ną mar ke tin go wą i pro mo cyj ną ak -
cją pol skich uczel ni na Wscho dzie, z dru giej
skom pli ko wa ną sy tu acją po li tycz ną w tym re -
jo nie. Tak licz na obec ność przed sta wi cie li jed -
nej na cji mo że ro dzić pew ne kon flik ty. Stąd też
ko niecz ne bę dą w naj bliż szym cza sie dzia ła nia
wspie ra ją ce wła ści wą in te gra cję tych stu den tów
na uczel ni i w spo łecz no ści lo kal nej. Dru gą naj -
więk szą gru pę stu den tów za gra nicz nych w Pol -
sce we dług „Per spek tyw” sta no wią Bia ło ru si ni
(jest ich 4615), na ko lej nych miej scach są Nor -
we go wie (1581), Hisz pa nie (1407) i Szwe dzi
(1291). 

Nie ste ty, w Pol sce na dal uczy się pro cen to -
wo nie tyl ko o wie le mniej stu den tów za gra -
nicz nych niż w naj wy żej roz wi nię tych kra jach
za cho du czy w Chi nach, ale też mniej niż u na -
szych są sia dów: w Cze chach, na Wę grzech,
Sło wa cji, Li twie, Ło twie, Es to nii, a na wet
w Buł ga rii. 

Rów nież na UAM w tym ro ku stu dio wa ło
wie lu stu den tów ze Wscho du, choć nie sta no -
wi li oni więk szo ści. W re dak cji Ży cia Uni wer sy -
tec kie go na prak ty ce po ja wi ła się
An to ni na Je zier ska, stu dent ka z Bia ło ru si, któ -
ra po dzie li ła się z na mi krót ką re flek sją na te mat
stu dio wa nia w wie lo kul tu ro wym gro nie.  mz

W wie lo kul tu ro wym gro nie
ocenia się, że w skali globalnej rynek studiów międzynarodowych przynosi krajom goszczącym około 100 miliardów

dolarów rocznie. w Polsce szacunkowy wkład studentów zagranicznych do gospodarki to w tej chwili około
150 milionów euro rocznie – zatem jest to stawka, o którą w najbliższym czasie warto zawalczyć.

Na nurkowaniu w Grecji 
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◗Moc nym akor dem za koń czy ła się (6. V) fil -
har mo nicz na Mo zar tia na – cykl czte rech wie -
czo rów, upa mięt nia ją cych 260. rocz ni cę
uro dzin Wol fgan ga Ama de usza. o mas ze -
het ma ir, uro dzo ny w Sal zbur gu skrzy pek i dy -
ry gent, wy stę pu ją cy z czo ło wy mi na świe cie
ze spo ła mi, pie lę gnu ją cy mi wzor co we wy ko -
naw stwo, fe no me nal nie za grał słyn ny G -du ro -
wy Kon cert W. A. Mo zar ta, a z to wa rzy szą cych
mu fil har mo ni ków wy kre ował nad zwy czaj nie
współ brz mią cą or kie strę – o szla chet no ści
dźwię ku daw no nie sły sza nym z tej es tra dy.
Kla sę wir tu ozo stwa ar ty sta po ka zał też w bi sie:
czę ści so lo wej So na ty, zmar łe go w 1970 r. nie -
miec kie go kom po zy to ra B. A. zim mer man na.
owa cyj nie przy ję to rów nież – dy ry go wa ne
przez T. ze het ma ira – po zo sta łe punk ty pro -
gra mu: Uwer tu rę do ope ry „Dy rek tor te atru”
i XXXIII Sym fo nię Mo zar ta oraz Sym fo nię Fi -
lo zof Jo se pha Hayd na. Sło wo wpro wa dza ją ce
wy gło sił prof. R. D. Go lia nek.

◗Tra dy cyj ny uni wer sy tec ki Kon cert Ma jo wy
(7. V) wy peł ni ły trzy ze spo ły UAM: or kie stra
Ka me ral na pod dyr. Alek san dra Gre fa oraz
chó ry – Aka de mic ki Be aty Biel skiej i Ka me ral -
ny Krzysz to fa Szy dzi sza, a tak że gość spe cjal -
ny – or kie stra Ka me ral na Pol skie go Ra dia
„Ama deus”. obok Mo zar tow skie go Di ver ti -
men to KV 136, słu cha li śmy też m.in. pio se nek
Joh na Len no na, McCartneya i Mi cha ela Jack -
so na. Punk tem kul mi na cyj nym jed nak że by ła
ko lej na pre zen ta cja utwo ru, po wsta łe go
na ubie gło rocz ny Fe sti wal Uni ver si tas Can tat,
dzie ła zu zan ny Ko ziej „Arion” do frag men tów
tek stu owi diu sza, wy bra nych przez prof. Syl -
we stra Dwo rac kie go – w wy ko na niu Chó ru
Ka me ral ne go UAM (przyg. przez Jo an nę
Piech -Sła wec ką) i or kie stry „Ama deus”
pod dyr. Agniesz ki Ducz mal. I tak jak słu cha -
cze kwiet nio we go kon cer tu „Ama deu sa” (pi -
sa li śmy o tym w po przed nim nu me rze),
rów nież go ście wie czo ru uni wer sy tec kie go en -
tu zja stycz nie przy ję li twór ców i wy ko naw ców
kom po zy cji. Aplau zem na gro dzo no też Ro -
mans an da lu zyj ski Pa blo de Sa ra sa te – de dy -
ka cję dyr. Ducz mal i jej or kie stry dla rek to rów
UAM: ustę pu ją ce go prof. Bro ni sła wa Mar ci -
nia ka i wła śnie wy bra ne go prof. An drze ja Le -
sic kie go. Pierw sze mu – w po dzię ko wa niu
za ser ce dla mu zy ki, dru gie mu – z na dzie ją
na twór czą kon ty nu ację do brej tra dy cji. Pro -
gram za po wia da ła Ewa Ko la nus

◗13 ra zy wy brzmia ła (12. V) eks po zy cja Kon -
cer tu skrzyp co we go Jo han ne sa Brahm sa ja ko
test wa lo rów dźwię ko wych 11 in stru men tów,

do pusz czo nych do fi na łu XIII Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Lut ni cze go im. Hen ry ka Wie -
niaw skie go. Dwu czę ścio we, pu blicz ne
prze słu cha nia skrzy piec kon kur so wych po -
prze dzi ły te sty wło skie go in stru men tu za byt -
ko we go, a na stęp nie prof. Bar tosz
Bry ła – za spe cjal nym pa ra wa nem – z to wa -
rzy sze niem fil har mo ni ków po znań skich
pod dyr. Łu ka sza Bo ro wi cza, pre zen to wał
dźwięk ukry tych pod nu me ra mi od 1 do 11
lut ni czych dzieł. Jesz cze te go sa me go wie czo -
ru ju ro rzy usta li li ko lej ność naj lep szych skrzy -
piec, a po otwar ciu ko pert z ich au to ra mi,
ogło si li wy ni ki kon kur su. Lau re atem I i II na -
gro dy oka zał się Ji Hwan Park z Ko rei Płd.,
miesz ka ją cy w Cre mo nie, sto li cy świa to we go
lut nic twa. Rów no rzęd ną II na gro dę otrzy mał
po zna niak Krzysz tof Kru pa, a III na gro -
dę – Fran cuz Phi lip pe Ma hu. 

◗Dwa dni póź niej (14. V) Łu kasz Bo ro -
wicz – ja ko dy ry gent i ko men ta tor – po pro wa -
dził 453. Kon cert Po znań ski, tym ra zem
wy łącz nie z nie ła twą w od bio rze mu zy -
ką XX wie ku. W 120 rocz ni cę uro dzin Bo le sła -
wa Sza bel skie go, przy po mnia no je go Toc ca tę
(na sa li obec na by ła cór ka, p. Ma ria Sza bel ska),
po czym po raz pierw szy w Pol sce usły sze li -
śmy 11 wa ria cji, czy li Di ver sions na for te pian
(le wą rę kę!) i or kie strę Ben ja mi na Brit te na.
Słyn ny an giel ski twór ca na pi sał ten utwór dla
pia ni sty Pau la Wit t gen ste ina, któ ry w I woj nie
świa to wej stra cił pra we ra mię. Pie kiel nie trud -
ne i fra pu ją ce dzie ło, ze zro zu mia łych wzglę -
dów bar dzo rzad ko wy ko ny wa ne, zna ko mi cie
za grał Hu bert Rut kow ski. Mło dy, lecz zna ny
już w świe cie pia ni sta, ka me ra li sta i pe da gog,
owa cyj nie przy ję ty do dał jesz cze ory gi nal ny bis
(na obie rę ce): Ga vot te z So na ty for te pia no wej
Je an -Phi lip pe’a Ra me au. Wie czór za mknę -
ła VII Sym fo nia An tarc ti ca Ral pha Vau gha -
na Wil liam sa, rów nież An gli ka, zna ne go
jed nak że głów nie z mu zy ki fil mo wej. Jej echa,
a tak że in spi ra cje po etyc kie, wy raź nie od naj -
du je my w wiel kim fre sku or kie stro wym, uzu -
peł nia nym pięk nem gło sów
żeń skich – so lo we go so pra nu i chó ru. Dłu go -
trwa ły mi okla ska mi ob da rzy ła pu blicz ność
wy ko naw ców: Ma rię Roz y nek -Ba na szak i pa -
nie z Po znań skie go Chó ru Ka me ral ne go B.
Mi cha łow skie go oraz so li stów i ze spół fil har -
mo ni ków, a na de wszyst ko dyr. Bo ro wi cza. 

◗Wy da rze niem, o któ rym me lo ma ni dłu go nie
za po mną był (20. V) wy stęp Sa bi ny Mey er, jed -
nej z naj bar dziej zna nych na świe cie ar ty stek.
od kil ku dzie się cio le ci Niem ka za pie ra dech

słu cha czy swą wir tu oze rią i mu zy kal no ścią. Gra
na klar ne tach i dzię ki jej ta len to wi oraz wy jąt -
ko wej oso bo wo ści in stru men ty te znów trium -
fu ją na es tra dach sym fo nicz nych
i ka me ral nych. Nas Sa bi ne Mey er za fa scy no wa -
ła wy ko na niem I Kon cer tu klar ne to we go Car -
la Ma rii We be ra i dwo ma aria mi kon cer to wy mi
W. A. Mo zar ta, opra co wa ny mi na klar net i or -
kie strę przez A. N. Tark man na. Po ich owa cyj -
nym przy ję ciu do da ła – rów nież
fa scy nu ją cy – Me nu et z kwin te tu C. M. We be -
ra, w któ ry fil har mo ni cy włą czy li się bez dy ry -
gen ta. Na to miast wcze śniej pod ba tu tą Łu ka sza
Bo ro wi cza stwo rzy li nad zwy czaj spój ną z so -
list ką kre ację. Po prze rwie zaś bra wu ro wo wy -
ko na li VII Sym fo nię Ser gie ja Pro ko fie wa.
Po wsta łe w 1952 r. ostat nie dzie ło ro syj skie go
twór cy ni czym lu stro od bi ja je go na stro je i me -
ta mor fo zy po li tycz ne. Koń czy ło się me lan cho -
lij ną, smut ną fra zą – po je dyn czym dźwię kiem
i tak je usły sze li śmy. Ale jak przy po mniał dyr
Bo ro wicz, rów nież świet ny ko men ta tor wie czo -
ru – pod wpły wem ra dziec kich kry ty -
ków – kom po zy tor zmie nił fi nał sym fo nii.
Aplauz sa li spra wił, iż po znań scy fil har mo ni -
cy – na bis – tak że i z tą wer sją nas za po zna li.

◗Na za jutrz (21. V) dla klu bów „Pro Sin fo ni -
ki” – Sa bi ne Mey er i fil har mo ni cy po wtó rzy li
piąt ko wy pro gram. 

◗Ko lej ny Spe aking con cert (23. V) przy cią gnął
do au li UAM kom plet – w du żej czę ści – mło -
dych słu cha czy i ro dzin z dzieć mi, któ rych
uwa gę prof. Mar cin Som po liń ski przez pół to -
rej go dzi ny po tra fił sku pić nad trud nym te ma -
tem związ ków na uki (m.in. ma te ma ty ki
i astro no mii) z mu zy ką. Na zwi ska i do ko na nia
ar cy mi strzów jed nej i dru giej dzie dzi ny, ilu -
stro wa ły wy bra ne przy kła dy dźwię ko we i ob -
ra zy fil mo we. Wy stą pi ła lut nist ka
Klau dy na Żoł nie rek i – jak zwy kle – or kie stra
Col le gium F. W fi na le za grał 9-me tro wy ga li -
le ofon, przy rząd ba daw czy spe cjal nie na tę
oka zję zbu do wa ny, praw do po dob nie wg ory -
gi nal nych szki ców Ga li le usza. So li stą był – po -
pro szo ny z wi dow ni – Ję drzej So lar ski,
wi ce pre zy dent Po zna nia. Je go ro la po le ga ła
na zgod nym ze wska za nia mi dy ry gen ta, ryt -
micz nym uru cha mia niu ku lek, któ re spa da jąc
w dłu gą ryn nę ga li le ofo nu, po ru sza ły dzwon -
ki o róż nych wy so ko ściach dźwię ku. zna ny
Ca non Jo han na Pa chel be la za brzmiał no wy mi
bar wa mi. Pięk ny, znów do brze prze my śla ny
i spo ry mi na kła da mi zre ali zo wa ny mu zycz ny
„do kształt”, pu blicz ność na gro dzi ła owa cyj nie.

(rp) 
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Ja ka dro gę trze ba przejść by być naj lep szą?
Ka rie rę spor to wą roz po czę łam w 1999 ro ku

w klu bie No wy So kół To ruń. Na uczy ciel wf -
-u za pro sił mnie na pierw szy tre ning szer mier -
czy. Ja ko dziec ko mia łam smy kał kę
do spor tów. Tre nin gi po zwa la ły mi wy rzu cić
z sie bie ener gię oraz po czuć ad re na li nę zwią -
za ną z ry wa li za cją. W 2004 ro ku tre no wa łam
w Bu dow la nych To ruń, a w la tach 2010-2014
re pre zen to wa łam bar wy Sie tom AzS AWF
Gdańsk, aż w koń cu w tym sa mym ro ku roz -
po czę łam dzia ła nia w klu bie AzS UAM. Tu taj
tra fi łam na lu dzi, któ rzy we mnie uwie rzy li
i za in we sto wa li w mo ją przy szłość.

Ja kich wy rze czeń wy ma ga ten sport?
Przede wszyst kim naj wię cej na rze kam na brak

cza su na in ne za ję cia. Wy jaz dy na zgru po wa nia
i za wo dy są czę ste. Chcia ła bym móc wię cej prze -
by wać z ro dzi ną i zna jo my mi.

Na czym po le ga ją tre nin gi w szer mier ce,
z ja kich eta pów się skła da ją?

Tre ning w szer mier ce, po dob nie jak w in -
nych dys cy pli nach, jest bar dzo zło żo ny. za le -
ży od te go w ja kim okre sie przy go to wań
je stem (przy go to waw czym, star to wym czy
przej ścio wym). Kie dy stra tu ję, skła da się
głów nie z wal ki i lek cji in dy wi du al nych, na to -
miast w okre sie przy go to waw czym wię cej jest
ćwi czeń kon dy cyj nych i ko or dy na cyj nych.

Ile go dzin dzien nie po świę ca pa ni na tre -
nin gi i czy są one in dy wi du al nie do sto so wy -
wa ne do da ne go za wod ni ka?

W cią gu dnia mam dwie jed nost ki tre nin go -
we. Jed ną z pod sta wo wych za sad w szer mier ce
jest in dy wi du ali za cja tre nin gów tzw. lek cje. Tre -
ner uczy nas tech ni ki i tak ty ki. Po nie waż szer -
mier ka jest spor tem wal ki, więk szość szko leń
od by wa się w gru pach w po sta ci spa rin gów.

Si łow nia, ćwi cze nia kon dy cyj ne, jo ga
do wy ci sze nia? Jak pa ni przy go to wu je się
do każ dych za wo dów?

Przed star tem ukła dam swo je my śli. Ro bię
wi zu ali za cję roz grzew ki i wal ki. Ni gdy nie
wiem, kto bę dzie mo im prze ciw ni kiem, więc
sta ram się przy po mnieć so bie do bre ak cje

i wy eli mi no wać błę dy, któ re mo gą kosz to wać
utra tę punk tu.

Tre nu je pa ni szer mier kę od 10 ro ku ży cia,
dla cze go wła śnie tę dys cy pli nę?

Po nie waż bra łam udział w za wo dach ogól no -
spraw no ścio wych już w szko le pod sta wo wej.
Na uczy ciel wf za uwa żył mo je pre dys po zy cje
do upra wia nia wszel kie go spor tu. za pro sił mnie
na pierw szy tre ning i tak już zo sta ło.

Czy Olim pia da by ła pa ni ma rze niem?
oczy wi ście, że tak. Re pre zen to wa nie Pol ski,

wal ka o me dal jest ogrom nym speł nie niem. zo -
sta ły za le d wie dwa mie sią ce, w cią gu te go cza su
sta ram się przy go to wy wać jak naj le piej, by być
w for mie. za wo dy roz gry wa ją się w cią gu jed ne -
go dnia, któ ry mo że oka zać się zwy cię skim!

Cze go naj bar dziej oba wia się pa ni pod czas
igrzysk: ry wa li, bra ku szczę ścia czy mo że
spad ku for my?

We flo re cie dam skim star tu ją 32 za wod nicz ki
w Rio. Nie ma eli mi na cji gru po wych. od ra zu
wal czy my do 15 tra fień. Przed igrzy ska mi od bę -
dzie się lo so wa nie. I wła śnie ono na pa wa mnie
naj więk szą oba wą. Nie chcia ła bym tra fić na jed -
ną z za wod ni czek, z któ rą do tej po ry cięż ko mi
się wal czy ło. Pre fe ru je ona styl wal ki, któ ry mi
nie od po wia da.

Jak pa ni spę dza dzień wol ny?
Rzad ko u mnie wy stę pu je. Przede wszyst kim

za le ży od sa mo po czu cia, nie kie dy od po czy wam
w sa mot no ści, in nym ra zem w gro nie ro dzi ny
i przy ja ciół.

Czym in te re su je się pa ni po za spor tem?
Lu bię czy tać książ ki, ar ty ku ły psy cho lo gicz ne.

Po nad to ce nię so bie do bre ki no.
Czy nie czu ła się pa ni kie dyś tak zmę czo na,

że mó wi ła so bie: dość, już dłu żej nie wy trzy -
mam?

Pew nie nie raz się zda rzy ło, że chcia łam rzu -
cić tre no wa nie. Szcze gól nie, gdy by ły gor sze dni.
Jed nak za wsze so bie wma wiam, że po tych gor -
szych dniach przyj dą lep sze!

Kto jest dla pa ni wspar ciem oprócz tre ne ra?
Tak, tre ner jest dla mnie bar dzo waż na oso -

bą. Spę dza my ze so bą mnó stwo cza su. Ale naj -

bliż sza jest mi sio stra bliź niacz ka, któ ra rów nież
tre nu je szer mier kę. Bar dzo do brze się ro zu mie -
my. Wspól nie wy jeż dża my na zgru po wa nia
i za wo dy.

Po wie dzia ła pa ni w ja kimś wy wia dzie, że
w szer mier ce trze ba mieć tro chę szczę ścia.
Czy mo że pa ni to wy ja śnić?

Tak, zga dza się. Do brym przy kła dem jest lo -
so wa nie przed igrzy ska mi. Mo gę tra fić na ła -
twiej szą lub trud niej szą za wod nicz kę. I tu mo gę
li czyć tyl ko na szczę ście. Na to miast na Pu cha -
rach Świa ta po wal kach gru po wych, roz sta wia -
jąc się z sil nym nu me rem moż na od ra zu wy brać
moc ną za wod nicz kę, któ ra tak na praw dę go rzej
wal czy ła w eli mi na cjach gru po wych.

Jak ra dzi so bie pa ni ze stre sem?
Stres trak tu ję ja ko ele ment mo ty wa cyj ny.

Świad czy o tym, że za wod ni ko wi za le ży na do -
brym wy stę pie. Przed tur nie jem prze ko nu ję sie -
bie, że czas na przy go to wa nia już był i te raz
po zo sta je wy ko nać to, co do mnie na le ży.

Czy zda rzy ło się kie dyś pod czas za wo dów,
że otrzy ma ła pa ni czar ną lub czer wo ną kart kę?

Na szczę ście ni gdy nie otrzy ma łam czar nej.
Na to miast zda rzy ło się, że do sta łam czer wo ną.
Wy ni ka ło to z bra ku spraw ne go sprzę tu szer -
mier cze go bądź bra ku na pi su na ka mi zel ce.
W szer mier ce kon se kwen cją otrzy ma nia czer -
wo nej kart ki jest kar ne tra fie nie.

Jak prze ko na ła by pa ni in nych do te go, że
war to po dej mo wać wiel kie wy zwa nia?

Uwa żam, że po sta wie nie so bie ce lu w ży ciu
jest bar dzo istot ne. Nie waż ne, czy jest on du ży
czy ma ły, waż ne by wie dzieć, gdzie sta wiać ko -
lej ne kro ki. Ma rze nia się speł nia ją, jed nak trze -
ba być wy trwa łym w tym, co się ro bi.

Han na Łycz biń ska 
Ka rie rę roz po czę ła ja ko 10 lat ka. Ener gicz na,
drob na blon dyn ka o wa lecz nej du szy po ko ny -
wa ła ko lej ne ry wal ki. z cza sem awan so wa ła
do naj lep szej szes nast ki na dru gich za wo dach
Pu cha ru Świa ta, po dob nie na Mi strzo stwach
Eu ro py i Świa ta. Te suk ce sy otwo rzy ły jej drzwi
do olim pia dy.

W dro dze
do Rio...

z flo re cist ką, 
re pre zen tant ką klu bu azs UaM

Han ną Łycz biń ską 
roz ma wia jo an na Mu szyń ska

z flo re cist ką, 
re pre zen tant ką klu bu azs UaM

Han ną Łycz biń ską 
roz ma wia jo an na Mu szyń ska

z flo re cist ką, 
re pre zen tant ką klu bu azs UaM

Han ną Łycz biń ską 
roz ma wia jo an na Mu szyń ska

fot. Maciej Męczyński




