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Se sja eg za mi na cyj na w In sty tu cie Fi lo lo gii Kla sycz nej II warsz ta ty dla uczest ni ków pro gra mu „AMU Re se arch Pro gram”, 
przy szłych dok to ran tów z Izra ela w Col le gium Hi sto ri cum 

Re mont ho lu i ko ry ta rzy w Col le gium Ma ius Pokoje dla anglistów, w starym Collegium Chemicum

Trzy no we win dy po wsta ją na Kam pu sie Ogrody, dawniej Szamarzewo Pra ce wy koń cze nio we w pierw szych po ko jach 
w no wym Col le gium Hi sto ri cum
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KK r ó t k o
◗Ka pi tu ła Na gro dy Na uko wej Mia sta Po zna nia pod prze wod -
nic twem prof. Sta ni sła wa Lo ren ca przy zna ła sty pen dia na uko -
we mło dym ba da czom. W gro nie lau re atów zna la zło się czte -
rech na ukow ców z UAM: Mag da le na Bed na rek z Wy dzia łu
Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, Pau li na Go ła ska z Wy dzia łu Stu -
diów Edu ka cyj nych, Kon rad Je rzy Kap cia z Wy dzia łu Fi zy ki
oraz Mar cin Ru now ski z Wy dzia łu Che mii.

◗Stu den ci ma te ma ty ki: Pa weł Bu dzia now ski, Bar tło miej Przy -
byl ski i To masz Stro iń ski za ję li pierw sze miej sce w fi na łach
Nie za leż nych Ogól no pol skich Mi strzostw w Ana li zie Da nych,
któ re od by ły się we Wro cła wiu. Im pre za ta or ga ni zo wa na by -
ła przez Ko ło Na uko we Sta ty sty ki Ma te ma tycz nej Po li tech ni -
ki Wro cław skiej we współ pra cy z Fun da cją Roz wo ju Po li tech -
ni ki Wro cław skiej.

◗Wśród lau re atów ostat niej edy cji kon kur su im. Jó ze fa Mar -
cin kie wi cza na naj lep szą pra cę stu denc ką z ma te ma ty ki or ga -
ni zo wa ne go przez Pol skie To wa rzy stwo Ma te ma tycz ne zna -
la zło się dwóch ab sol wen tów Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for -
ma ty ki. Trze cią na gro dę (ex aequo) zdo by ła An na Czy żak
za pra cę pt. Ko mu ta to ry w al ge brze ope ra to rów, na pi sa ną
pod kie run kiem prof. dra hab. Paw ła Do mań skie go, a wy róż -
nie nie uzy skał Adam Na wroc ki za pra cę pt. O funk cjach pra -
wie okre so wych wzglę dem mia ry Le bes gue’a przy go to wa ną
pod kie run kiem prof. Da riu sza Bu ga jew skie go.

◗Za kład Stu diów Ni der landz kich i Po łu dnio wo afry kań skich
kie ro wa ny przez prof. Je rze go Ko cha uru cho mił no wy pro -
gram stu diów ma gi ster skich. Po ło żo no w nim na cisk m.in.
na roz wi ja nie u stu den tów kom pe ten cji in ter kul tu ro wych, na -
ukę stra te gii tłu ma cze nio wych czy biz ne so wy ję zyk ho len der -
ski. We współ pra cy z Pol sko -Ho len der ską Izbą Han dlo wą po -
znań scy ni der lan dy ści od lat or ga ni zu ją dla stu den tów sta że
w za kła dach pra cy, a w ra mach no we go pro gra mu stu diów
mo gą in ten sy fi ko wać kon tak ty z biz ne sem ho len der skim w re -
gio nie (m. in. wy kła dy ho len der skich in we sto rów dla stu den -
tów fi lo lo gii ni der landz kiej). 

◗Ab sol went ka so cjo lo gii, Ka ta rzy na Czar no ta otrzy ma ła wy róż nie nie spe -
cjal ne im. Jac ka Ku ro nia w ra mach XIX edy cji Kon kur su im. J. J. Lip skie go.
Ka ta rzy na Czar no ta jest au tor ką pra cy pt. „Kon te ne ry so cjal ne ja ko prze jaw se -
gre ga cji spo łecz nej”, któ rej pro mo to rem był prof. Krzysz tof Po de mski. 

◗Za kład Stu diów Ni der landz kich i Po łu dnio wo afry kań skich WA wziął udział
w En tre pre neurs mar ket or ga ni zo wa nym z oka zji przy jaz du kró la Ni der -
lan dów Wil le ma Ale xan dra do Po zna nia w dniu 25 czerw ca 2014 ro ku. Za -
kład był spe cjal nym go ściem tar gów in we sto rów, po nie waż od lat bli sko
współ pra cu je z ho len der ski mi fir ma mi dzia ła ją cy mi w Po zna niu i Wiel ko -
pol sce. Ze spół po znań skich ni der lan dy stów otrzy mał w ubie głym ro ku wy -
róż nie nie od Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej oce nia ją cej pro gra my stu diów
oraz ich prak tycz ną re ali za cję.

◗6 stu den tów UAM zo sta ło lau re ata mi trze ciej edy cji kon kur su ogło szo ne -
go przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. W tym ro ku fi nan so -
wa nie otrzy ma 86 pro jek tów na uko wych re ali zo wa nych przez wy bit nych
stu den tów w pol skich uczel niach i in sty tu tach. Wy róż nie ni mło dzi ba da cze
re pre zen tu ją trzy ob sza ry na uk: hu ma ni stycz ne i spo łecz ne, przy rod ni cze
i me dycz ne oraz ści słe i tech nicz ne. Stu den ci otrzy ma ją na swe pro jek ty po -
nad 15 mln zł. To środ ki na ba da nia, ale też na mi ni mal ne wy na gro dze nie
na po zio mie 2,5 tys. zł mie sięcz nie. A oto lau re aci z UAM. Na uki hu ma ni -
stycz ne: Piotr Ale xan dro wicz, Ja go da Bu dzik, Ma ciej Grzel czyk, Pa weł Kacz -
mar ski; na uki przy rod ni cze i me dycz ne: Zu zan na Fi lu tow ska, Ka ta rzy -
na Frąt czak. opr. mdz

Pro jekt In sty tu tu Za chod nie go wy grał w kon kur sie ogło szo nym przez
MSZ na spo so by współ pra cy z Po lo nią. Twór cy pro jek tu chcą stwo rzyć
sieć na ukow ców o pol skich ko rze niach w Niem czech.

Po la cy w Niem czech są trze cią co do wiel ko ści gru pą imi gran tów, co ma ło
jest wi docz ne, bo nie są zin te gro wa ni. Wie lu Po la ków i oso by o pol skich ko -
rze niach pra cu je w róż nych pla ców kach ba daw czych i uczel niach, czę sto o so -
bie nie wie dząc. Ich in te gra cji ma wła śnie słu żyć pro jekt „Pol scy Na ukow cy
w Niem czech”. Ma słu żyć nie tyl ko wza jem ne mu po zna niu się i wy mia nie do -
świad czeń, ale tak że ma dać moż li wość wspól nych ba dań, do tar cia do in for -
ma cji o sty pen diach i gran tach; ma rów nież pro mo wać osią gnię cia tych pol -
skich ba da czy w Niem czech i w Pol sce. Pro jekt skie ro wa ny jest do pra cow -
ni ków na uko wych, ale tak że dok to ran tów i stu den tów. Nie daw no roz po czę -
ty, do pie ro się roz wi ja, ale cie ka we, ja kie przy nie sie re zul ta ty. 

Wię cej na www.iz.po znan.pl/pnwn. maj 

Efek tem wie lo let niej współ pra cy Pra cow ni Dy dak -
ty ki Geo gra fii i Edu ka cji Eko lo gicz nej Wy dzia łu Na -
uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM z Po znań -

skim Sto wa rzy sze niem Oświa to wym oraz Spo łecz nym
Gim na zjum „Dę bin ka” w Po zna niu jest or ga ni za cja Mię -
dzysz kol ne go Gim na zjal ne go Kon kur su Geo gra ficz ne go
„OBIEŻYŚWIAT”. Ideą kon kur su jest roz wi ja nie za in te -
re so wań geo gra fią, po głę bia nie wia do mo ści i do sko na le -
nie umie jęt no ści geo gra ficz nych. W VII edy cji kon kur su
pt. „Pla ne ta Zie mia i jej ży wio ły” głów ną na gro dę, I miej -
sce i Pu char Kon kur su OBIEŻYŚWIAT 2014 otrzy mał ze -
spół Spo łecz ne go Gim na zjum nr 2, II miej sce za ję ła gru pa
z Gim na zjum nr 44, a III miej sce – Gim na zjum nr 11.

dr hab. Iwo na Pio trow ska 

Po la cy, łącz cie się OBIEŻYŚWIAT 2014
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Prof. Ro man Hau ser z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
UAM, prze wod ni czą cy Kra jo wej Ra dy Są dow nic twa
oraz pre zes Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go otrzy -

mał ty tuł dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie -
-Skło dow skiej w Lu bli nie. Uro czy stość od by ła się 25 czerw -
ca 2014 r. na Wy dzia le Hu ma ni stycz nym UMCS. Se nat UMCS
na dał ten ty tuł prof. Hau se ro wi za wy bit ne osią gnię cia w dzie -
dzi nie ma te rial ne go, pro ce du ral ne go i eg ze ku cyj ne go pra wa
ad mi ni stra cyj ne go oraz po stę po wa nia są do wo -ad mi ni stra -
cyj ne go, a tak że za szcze gól ny wkład w kształ to wa nie no we -
go ła du pu blicz ne go RP po przez bu do wa nie nie za leż no ści,
pre sti żu i po zy cji są dow nic twa ad mi ni stra cyj ne go. usi

Po go da do skwie ra ła wszyst -
kim, za rów no za pro szo -
nym go ściom jak i przy by -

łym licz nie na uro czy stość miesz -
kań com osie dla. Fru wa ły kart ki
z prze mó wie niem, słoń ce pa li ło
w oczy, prze szka dzał szum ru -
chli wej uli cy. Prze strzeń jak naj -
bar dziej nie od po wied nia na ta -
kie uro czy sto ści, a jed nak… Po -
mnik sta nął w miej scu, któ re
w trak cie swo je go dłu gie go ży cia
prze mie rzał pro fe sor. Tu w po bli -
żu jest ka wiar nia Haj du czek,
do któ rej za bie rał nas dzia -
dek – tłu ma czy ła obec na na uro -
czy sto ści wnucz ka pro fe so ra Zo -
fia – obok kiosk, gdzie pre nu me -
ro wał ga ze ty, tu taj by ła też je go
ulu bio na księ gar nia w wie żow cu,
był też ko ściół – mó wi ła ze wzru -
sze niem. Dzia dek był dla niej
naj waż niej szą oso bą w ży ciu.
Uczył po zy tyw ne go spoj rze nia
na świat, od kry wał ta jem ni ce
ksią żek, za bie rał do te atru, na -
uczył cie szyć się drob nost ka -
mi – wspo mi na ła. 

Au to rem pro jek tu po mni ka jest
prof. Han na Ma ria Ogra bisz -Kra -
wiec z Wy dzia łu Pe da go gicz no -
-Ar ty stycz ne go UAM w Kaliszu.
Pro sta bry ła z pia skow ca zwień -
czo na sym bo licz nym or łem i li te -
ra mi UAM wkom po no wa na zo -

sta ła w no wo cze sną ar chi tek tu rę
tej czę ści par ku. Wo kół po mni -
ka sta nę ły do ni ce z ro śli na mi
i ław ki. U do łu obe li sku na pis
„Chcę, że by Pol ska” pod kre śla ją -
cy za an ga żo wa nie pro fe so ra
w spra wy pań stwa i uni wer sy te -
tu. W trak cie swo jej krót kiej, bo
trwa ją cej za le d wie dwa mie sią ce
ka den cji rek tor skiej – mó wił obec -
ny rek tor UAM prof. Bro ni sław
Mar ci niak – pro fe sor po zwo lił
nam po czuć, czym mo że być wol -

ność. Do sym bo li ki miej sca od -
wo ły wał się w swo im wy stą pie niu
pre zy den ta Po zna nia Ry szard
Gro bel ny. Wśród zna jo mych bu -
dyn ków, bli sko ro dzin ne go do mu
i są sia dów – mó wił – ten obe lisk
po ka zu je, jak wiel ką moc jed no -
cze nia ma ją wiel kie oso bo wo ści.
Dzię ki pro fe so ro wi Ziół kow skie mu
na uro czy sto ści po ja wi li się przed -
sta wi cie le róż nych śro do wisk:
trzech rek to rów uni wer sy te tu, wła -
dze mia sta i osie dla, przy ja cie le

i ro dzi na ale tak że… miesz kań cy
osie dla – wy li czał. 

We wspo mnie niach swych
uczniów i ko le gów z Wy dzia łu
So cjo lo gii UAM pro fe sor Ja nusz
Ziół kow ski po zo stał ja ko wy kła -
dow ca, na któ re go eg za min nie
wy pa da ło przy cho dzić nie przy -
go to wa nym. Nie ucho dzi ło też
być nie obec nym na je go wy kła -
dach. Był czło wie kiem życz li -
wym, nie zwy kle ser decz nym, ale
też sta now czym i upar cie dą żą -
cym do ce lu. I to wła śnie od wa -
gę cy wil ną pro fe so ra Ja nu sza
Ziół kow skie go pod kre ślał abp
Gą dec ki, me tro po li ta po znań ski.
Wie lu mo że być mą drych, do sko -
na łych w swo ich dzie dzi nach,
nie wie lu na to miast po tra fi z po -
dob nym za an ga żo wa niem bro nić
wła snych prze ko nań – mó wił
na mo ment przed po świę ce niem
obe li sku. 

Wy po wiedź abp. Gą dec kie go
prze ko na ła pa nią Zo fię, miesz -
kan kę osie dla o tym, że po dob -
ne po mni ki po win ny po wsta wać.
Sa ma, jak pod kre śla ła, nie zna ła
pro fe so ra, ale dzię ki uro czy sto ści
po zna ła je go do ko na nia i dla niej
był czło wie kiem przez du że „C”,
a dla ta kich, jej zda niem, war to
wy ci nać drze wa…

mz

Ho no ro wy ty tuł dla prof. Ro ma na Hau se ra

Pro fe sor z obe li skiem w tle
W pełnym słońcu, na skwerku pomiędzy ulicami Marcelińską i Grochowską w prawdziwym letnim skwarze
odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci profesora Janusza Ziółkowskiego, 
pierwszego demokratycznie wybranego rektora UAM i szefa kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. 

Odsłonięcie obelisku upamiętniającego prof. Janusza Ziółkowskiego
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Bez wa ha nia mo gę po wie dzieć, że Sła wo -
mi ra Wron kow ska na le ży do gro na na -
szych naj wy bit niej szych pro fe so rów, któ -

rzy w naj więk szym stop niu de cy du ją o kra jo -
wej i mię dzy na ro do wej re no mie UAM – do dał
rek tor – któ rzy współ two rzą je go ob li cze, je go
po zy cję na uko wą i dy dak tycz ną oraz sta no wią
o je go kul tu ro twór czym od dzia ły wa niu w mie -
ście, re gio nie i kra ju.

Kon fe ren cja na uko wa na te mat prak ty ki
i teo rii i sto so wa nia kon sty tu cji w Pol sce, któ -
ra od by ła się te go sa me go dnia w Col le gium
Iu ri di cum No vum de dy ko wa na by ła ju bi lat -
ce za la ta Jej owoc nej dzia łal no ści; za to, że
po ukoń cze niu stu diów praw ni czych w UAM
wła śnie tu taj zde cy do wa ła się kon ty nu ować
swo ją za wo do wą dro gę, roz wi jać wszel kie jej
aspek ty: dzia łal ność na uko wą, po pu la ry za tor -
ską, or ga ni za cyj ną, dy dak tycz ną i wy cho waw -
czą. Jej do ko na nia na wszyst kich tych płasz -
czy znach – przy po mniał w swo im wy stą pie -
niu je den z jej na uczy cie li, prof. Hen ryk Ol -
szew ski. Idąc tro pem te go wy kła du po wie -
dzieć war to, że prof. Wron kow ska …jest ty ta -
nem pra cy.

Oprócz czyn ne go uczest nic twa w ży ciu na -
uko wym, zna ko mi cie wy peł nia po wie rza ne
jej mi sje. Wy star czy wspo mnieć choć by funk -
cję pro rek to ra, człon ka Se na tu, czy prze wod -
ni czą ce go Se nac kiej Ko mi sji Praw nej, a tak że

au to ra sta tu tu UAM. Cie szy się też au to ry te -
tem i uzna niem rów nież po za uni wer sy te tem,
o czym świad czą zaj mo wa ne przez nią licz -
ne pre sti żo we sta no wi ska w kra jo wych i mię -
dzy na ro do wych gre miach. Prof. Ol szew ski
wy mie nił tu wie lo let nie człon ko stwo w Ra -
dzie Le gi sla cyj nej przy Pre ze sie Ra dy Mi ni -
strów, kie ro wa nie ze spo łem eks per tów ds.
pra wa i le gi sla cji przy Pre ze sie Ra dy Mi ni -
strów, człon ko stwo i prze wod ni cze nie w Ko -
mi te cie Na uk Praw nych PAN, a koń cząc
na wy bo rze jej przez Sejm RP na sę dzie go
Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, któ ry to urząd
pia stu je od 2010 ro ku do dziś.

Na szcze gól ne uzna nie za słu gu je rów nież
do ro bek twór czy i dy dak tycz ny, któ ry zgro -
ma dzi ła w po sta ci ty sią ca go dzin spę dzo nych
w sa lach wy kła do wych, nie mal że osiem dzie -
się ciu prac na uko wych i licz nych pod ręcz ni -
ków aka de mic kich, a przede wszyst kim po -
kaź ne go gro na wy pro mo wa nych ma gi strów
i dok to rów. 

Ro le waż ne, do brze gra ne
By ło ich wie le, jak przy po mi na no pod czas

uro czy sto ści. Wszyst kie by ły do brze gra ne
i waż ne – nie tyl ko dla niej sa mej – przy po mi -
nał prof. Ol szew ski. Przed la ty za in te re so wa -
ła się teo rią pań stwa i pra wa i za trud ni ła w ka -
te drze, w któ rej ta dys cy pli na by ła z po wo dze -

niem upra wia na. To w tej ka te drze ukształ to -
wa ła się jej oso bo wość, roz wi nę ły nur ty ba -
daw czych fa scy na cji oraz two rzył warsz tat
pra cy i do sko na li ły się for my ko mu ni ko wa -
nia się z mło dzie żą praw ni czą. To by ła ka te -
dra, któ rej od po cząt ku wy dział za wdzię czał
wie le. To tu dzia ła li wiel cy ucze ni: Cze sław
Zna mie row ski i Zyg munt Ziem biń ski. Pierw -
szy – praw nik, ale też fi lo zof i lo gik – miał
umysł głę bo ki, ję zyk pre cy zyj ny i ostry, sze ro -
kie ho ry zon ty in te lek tu al ne i po dej mo wał fra -
pu ją ce te ma ty, pi sał cie ka we trak ta ty, wy wie -
rał wpływ na oto cze nie w la tach mię dzy woj -
nia; swo isty kult je go oso by i je go obec ność
w tra dy cji wy dzia ło wej trwa ją wła ści wie
do dziś. Zyg munt Ziem biń ski był naj wy bit -
niej szym teo re ty kiem pra wa dru giej po ło wy
ubie głe go wie ku, nie tyl ko w Po zna niu, ale
w Po zna niu po nad wszel ką wąt pli wość. Był
au to rem pio nier skich i fun da men tal nych prac
teo re tycz nych, waż nych po znaw czo, ale i do -
nio słych dla prak ty ki praw ni czej. Pro wa dził
do sko na łe se mi na rium i ko chał swo ich
uczniów Wie lu przy zna je dziś chęt nie i z du -
mą, że uczęsz cza li na je go se mi na rium; by ło
ono ro dza jem pa triar chal nej ro dzi ny o za -
ostrzo nym ry go rze; obec ność w nim no bi li -
to wa ła i wciąż no bi li tu je. Przez ca ły czas by -
ła ka te dra miej scem, w któ rym iskrzy ło
od im pul sów, to czy ła się nie ustan na wy mia -

Jubileusz profesora jest
zawsze świętem jego
macierzystej uczelni. Tak jest
i dziś. Jesteśmy uczestnikami
pięknej i radosnej
uroczystości, świętujemy dziś
jubileusz pracy naukowej
prof. Sławomiry
Wronkowskiej 
– jednego z filarów
poznańskiej Almae
Matris – powiedział 
prof. Bronisław Marciniak,
rektor UAM. 
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Od do brej teo rii 
do do bre go pra wa
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na po glą dów, wy bu cha ły na uko we spo ry,
trwał dys kurs, któ ry do brze słu żył na uce. 

Gro mad ka „od Ziem biń skie go”
To szczę ście pra co wać w ta kim ze spo le:

Ma ciej Zie liń ski i Le szek No wak, An na Mi -
chal ska, Sta ni sław Cze pi ta, Ka zi mierz Świ ry -
do wicz, Woj ciech Pa try as i ca ła ple ja da mło -
dych ba da czy. Wspo mi nam o tym, bo ju bi lat -
ka nie mo gła le piej tra fić – mó wił prof. Ol -
szew ski – Uzy ska ła moż ność czer pa nia z naj -
lep szych wzo rów. Ale oczy wi stym jest, że naj -
wię cej za wdzię cza so bie, swo im ta len tom, upo -
rze, pra co wi to ści, zna ko mi tej or ga ni za cji
w urze czy wist nia niu sta wia nych so bie za dań,
po czu ciu od po wie dzial no ści za re zul tat do cie -
kań uczo ne go. Sła wo mi ra Wron kow ska jest
hu ma ni stą o umy śle ści słym; ba da czem wraż -
li wym, in te lek tu al nie zdy scy pli no wa nym, ra -
cjo nal nym, pre cy zyj nym w po słu gi wa niu się
sło wem, uważ nym w słu cha niu zda nia in nych,
ma ją cym świa do mość wię zi łą czą cych pra wo -
znaw stwo z po krew ny mi na uka mi hu ma ni -
stycz ny mi i spo łecz ny mi. Za wsze wy cho dzi ła
z za ło że nia, że do bre pra wo, sku tecz nie strze -
gą ce ła du spo łecz ne go za le ży od do brej spój nej
teo rii. I jesz cze jed no – ja ko gwa rant na uko -
wej ra cjo nal no ści: po tra fi ła cięż ko pra co wać,
ale też za wsze – tak to wi dzę – znaj do wa ła
czas na ra cjo nal ny wy po czy nek; z wdzię kiem
i umia rem ko rzy sta ła z da rów ży cia. Mą dre
ich wy bo ry po ma ga ły we wzma ga niu na uko -
wej ak tyw no ści. 

Mą dre wy bo ry
Sła wo mi ra Wron kow ska szyb ko wkom po -

no wa ła się w ży cie wy dzia łu i uczel ni. Sta wa -
ła się waż ną ich czę ścią, sa ma za czy na ła
kształ to wać pa nu ją cy w nich kli mat. Ko lej ne
awan se na stę po wa ły bez za ha mo wań, a jed -
nak – choć by ły wy da rze nia mi na uko wy mi,
wy da ją się dziś bez prze ło mo we go zna cze nia
w jej ka rie rze. Bo Sła wo mi ra Wron kow ska
po ko ny wa ła for mal ne szcze ble w aka de mic -
kiej dra bi nie jak by po dro dze; nie pi sa ła dla
stop ni i ty tu łów; awan so wa ła, bo jej na uko -
wa, na uczy ciel ska i or ga ni za cyj na ak tyw ność
sta wa ła się co raz bar dziej im po nu ją cą, a jej
au to ry tet w śro do wi sku sta wał się co raz bar -
dziej wi docz ny i co raz bar dziej bez spor ny.
U je go pod staw tkwi ły róż ne prze słan ki, m.in.
fakt, że jej osią gnię cia w ba da niu, na ucza niu
i or ga ni zo wa niu rów no wa ży ły się i wza jem -
nie uzu peł nia ły. Bo dla zdo by cia au ten tycz -
ne go au to ry te tu w śro do wi sku uczel nia nym
trze ba łą czyć wszyst kie ro dza je ak tyw no ści,
dzia ła tu bo wiem – jak by to pew nie okre ślił
fi zyk – pra wo na czyń po łą czo nych. Twier dzę
i pod kre ślam to z mo cą – cią gnął prof. Ol -
szew ski – że Sła wo mi ra Wron kow ska osią gnę -
ła stan rów no wa gi we wszyst kich trzech dzie -
dzi nach w for mie kli nicz nej, bli skiej do sko -
na ło ści. Jest wy bit nym ba da czem, świet nym

wy kła dow cą i po pu la ry za to rem wie dzy, opie -
ku nem na uko wym oraz ofiar nym dzia ła czem
spo łecz nym. Mia łem nie jed no krot nie oka zję
spo ty kać się z jej współ pra cow ni ka mi i wy cho -
wan ka mi: i za każ dym ra zem by łem uję ty sza -
cun kiem i ser decz no ścią, z ja ką wy po wia da li
się o sze fo wej.

Sztu ka two rze nia pra wa
Sła wo mi ra Wron kow ska by ła do sko na le

przy go to wa na do po dej mo wa nia te ma tów
waż nych i trud nych, po sia da ją cych za rów no
wa lo ry po znaw cze jak i uży tecz ność spo łecz -
ną, prak tycz ną. Bu rzy ła mi ty, nie ści sło ści, błę -
dy. Za czy na ła od stu diów nad pro ble ma ty ką
praw pod mio to wych, ba da ła na ro słą wo kół
nich apa ra tu rę po ję cio wą oraz jej od dzia ły wa -
nie na sys tem praw ny. Od sła nia ła przy czy ny
spo rów wer bal nych i za ję ła się po ję cia mi wy -
ko ny wa nia i nad uży wa nia pra wa. Jej mo no -
gra fia „Ana li za po ję cia pra wa pod mio to we go”
(1973) uzna na zo sta ła w li te ra tu rze praw ni -
czej za wzór pre cy zji i prze ni kli wo ści teo re -
tycz nej. Dru gim wcze snym nur tem w ba da -
niach ju bi lat ki są pra ce do ty czą ce ogól nych
pro ble mów teo rii pra wa, istot nych po jęć pra -
wo znaw stwa i za gad nień me to do lo gicz nych.
Ode gra ła po waż ną ro lę w opra co wa niu nor -
ma tyw nej teo rii źró deł pra wa, a uko ro no wa -
nie jej do cie kań na tym po lu sta no wi ła na pi -
sa na we spół z Ma cie jem Zie liń skim i Zyg -
mun tem Ziem biń skim roz pra wa o „Za sa dach
pra wa. Za gad nie niach ogól nych” (1974). Pra -
ca zo sta ła wy róż nio na I na gro dą w pre sti żo -
wym kon kur sie re dak cji „Pań stwa i Pra wa”
na naj lep sze pra ce ha bi li ta cyj ne. Do te ma ty -
ki za sad tech ni ki pra wo twór czej wra ca ła jesz -
cze nie raz, w pra cach ze spo ło wych, naj czę -
ściej we spół z Ma cie jem Zie liń skim, ale tak że
w pra cach sa mo dziel nych. Pi sa ła o tym,
na czym po le ga do bra le gi sla cja, o czym two -
rzą cy pra wo po win ni wie dzieć, o zna cze niu
kul tu ry praw nej w pra wo daw stwie, o na po ty -
ka nych nie do sko na ło ściach w sta no wie niu
i ogła sza niu pra wa, o ro li pre cy zyj ne go ję zy -
ka tek stów praw nych, o pra wo daw cy ne ga -
tyw nym, o wy zwa niach, ja kie po ja wia ją się
przed praw ni kiem po wej ściu Pol ski do Unii

Eu ro pej skiej. Opra co wa nia by ły rze tel ne,
ujaw nia jąc sta łe do sko na le nie warsz ta tu pra -
cy na uko wej, ro sną cą umie jęt ność zwię złe go
i pre cy zyj ne go for mu ło wa nia my śli oraz
ostroż ność w de fi nio wa niu tez i dy rek tyw me -
to do lo gicz nych. 

W la tach 90-tych pod ję ła Sła wo mi ra Wron -
kow ska ba da nia nad za sa dą de mo kra tycz ne -
go pań stwa praw ne go. Włą czy ła się tym sa -
mym do ży wej de ba ty, ja ka to czy ła się w Pol -
sce nad tą pod sta wo wą kon struk cją wpi sa ną
do Kon sty tu cji RP z 1997 r. Re zul ta tem głę -
bo kich prze my śleń, pod da wa nych we ry fi ka -
cji na wła snym se mi na rium oraz wi docz nych
w licz nych wy kła dach, wy gła sza nych na wie -
lu uni wer sy te tach i w trak cie licz nych kon fe -
ren cji i sym po zjów, by ła opu bli ko wa na pod jej
re dak cją i z wła snym współ au tor stwem ze -
spo ło wa pu bli ka cja o isto cie de mo kra tycz ne -
go pań stwa praw ne go. 

Już wte dy pi sał wy bit ny teo re tyk pra wa
i kon sty tu cjo na li sta prof. Piotr Win czo rek:
„Pa ni prof. Sła wo mi ra Wron kow ska jest jed -
nym z naj wy bit niej szych przed sta wi cie li teo -
rii i fi lo zo fii pra wa w Pol sce, któ ra z wiel kim
po wo dze niem kon ty nu uje i twór czo roz wi ja
do ro bek po znań skiej szko ły teo rii pra wa,
Wszech stron na ak tyw ność twór cza, ma ją ca
opar cie w rze tel nej wie dzy teo re tycz nej o pań -
stwie i pra wie, jak że przy dat na w prak ty ce
spo łecz nej za uwa ża na i ak cep to wa na przez
ośrod ki na uki pra wa w kra ju i za gra ni cą,
otwo rzy ły przed nią dro gę do god no ści i sta -
no wisk, o ja kich więk szość na wet bar dzo wy -
bit nych praw ni ków mo że tyl ko ma rzyć”. 

Do słów prof. Win czor ka prof. Hen ryk Ol -
szew ski od wo łał się jesz cze raz na za koń cze -
nie swo je go wy stą pie nia, cy tu jąc z re cen zji
prac ju bi lat ki prze ko na nie, że „pro fe sor Sła -
wo mi ra Wron kow ska przez wie le lat po twier -
dzać bę dzie swe ogrom ne ta len ty uczo ne go
i wy kła dow cy, roz wi jać w spo sób zna czą cy teo -
rię pra wa i le gi sla cji oraz uczest ni czyć w do sko -
na le niu prak ty ki kra jo we go pra wo twór stwa”.
Te pro ro cze sło wa się zi ści ły.

Opr. Jo lan ta Le nar to wicz 
(w opar ciu o wy stą pie nie 

prof. Hen ry ka Ol szew skie go)

”– Uzyskała możność czerpania z najlepszych wzorów.
Ale oczywistym jest, że najwięcej zawdzięcza sobie,
swoim talentom, uporze, pracowitości, znakomitej
organizacji w urzeczywistnianiu stawianych sobie
zadań, poczuciu odpowiedzialności za rezultat
dociekań uczonego
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W In sty tu cie Psy cho lo gii od 2005 ro ku
pro wa dzo ne są stu dia z ko gni ty wi sty ki.
Czym jest ta dys cy pli na? 

Na zwa „ko gni ty wi sty ka” to pol ski od po -
wied nik an giel skie go wy ra że nia co gni ti ve
scien ce i ozna cza na ukę zaj mu ją cą się ba da -
niem jak to, cze go nie da się bez po śred nio za -
ob ser wo wać, wpły wa na to, co za ob ser wo wać
się da je. Uj mu jąc to nie co do kład niej, ko gni -
ty wi sty ka to na uka o tym, jak czyn no ści umy -
słu (czy li to, cze go nie wi dać) de ter mi nu ją
ludz kie za cho wa nia. Je den ze współ twór ców
no wej dys cy pli ny, wy bit ny psy cho log Geo r ge
Mil ler, na pi sał „ko gni ty wi sty ka wy sko czy ła
z ło na cy ber ne ty ki i sta ła się sza no wa nym, in -
ter dy scy pli nar nym przed się wzię ciem re ali zo -
wa nym na swój wła sny ra chu nek”. By ła ona le -
kar stwem na fru stra cję, w ja ką wpa dli ba da -
cze po szu ku ją cy wy ja śnień ludz kich ro zum -
nych za cho wań, ta kich np. jak ko mu ni ka cja
ję zy ko wa, pla no wa nie dzia łań czy umie jęt -
ność gry w sza chy. Otóż uświa do mi li oni so -
bie, że za da niu te mu nie po do ła żad na z do -
tych cza so wych na uk z osob na i że wy ma ga to
zin te gro wa nia wie dzy z róż nych dys cy plin.
W ten spo sób po wsta ła mul ti dy scy pli nar na
na uka, któ ra od swe go za ra nia zaj mu je się wy -
ja śnia niem te go, jak dzia ła umysł. Re ali zu je to
za da nie bu du jąc mo de le me cha ni zmów umy -

sło wych. Do te go ce lu wy ko rzy stu je wie dzę
o prze twa rza niu in for ma cji, o bu do wie i funk -
cjach mó zgu, o pro ce sach psy cho lo gicz nych
oraz o in nych aspek tach dzia ła nia umy słu,
któ ry mi zaj mu ją się m.in. fi lo zo fo wie, lo gi -
cy, ję zy ko znaw cy czy ba da cze sztucz nej in te -
li gen cji. Dzi siaj nie ma już wąt pli wo ści, że ko -
gni ty wi sty ka to peł no praw na dys cy pli na aka -
de mic ka roz wi ja na i na ucza na w naj lep szych
uni wer sy te tach i in sty tu tach na uko wych
w Eu ro pie i Sta nach Zjed no czo nych. W Pol -
sce ko gni ty wi sty ka upra wia na jest
od lat 90. XX wie ku. Za in te re so wa nie nią
w na szym kra ju zde cy do wa nie ro śnie, choć
tak jak to by ło z in for ma ty ką czy bio tech no -
lo gią, wzrost za po trze bo wa nia na usłu gi eks -
perc kie ko gni ty wi stów za le ży i od po wsta nia
od po wied nio roz wi nię tej in fra struk tu ry tech -
no lo gicz nej jak i spo łecz nej. Np. to ko gni ty -
wi sta po tra fi kom pe tent nie oce nić uży tecz -
ność stro ny in ter ne to wej, za pro jek to wać efek -
tyw ny po znaw czo pro gram do e -le ar nin gu
czy do ra dzić, jak za sto so wać re gu ły pro jek to -
wa nia uni wer sal ne go. 

Czy zga dza się pan z opi nią, że w na szym
kra ju świa do mość przy dat no ści eks per tyz
ko gni ty wi stycz nych jest cią gle nie wiel ka?
Mo że jesz cze nie czas na ko gni ty wi sty kę
w Pol sce? Mo że to tyl ko przej ścio wa mo da

i za miast za nią po dą żać, le piej po cze kać
i na ra zie sku pić się na roz wi ja niu już ist nie -
ją cych dys cy plin na uki? 

Do ty ka my tu szer szej kwe stii: kie dy i w ja -
ki spo sób bu do wać przy czół ki no wo cze sno -
ści? Bo nie mam wąt pli wo ści, że ko gni ty wi -
sty ka nie jest mo dą, lecz jed nym z ta kich
przy czół ków. Je śli z uzna niem pa trzy my
na przy ro do znaw ców ba da ją cych ota cza ją -
cy nas świat, to dla cze go mie li by śmy spo glą -
dać po dejrz li wie na tych, któ rzy pró bu ją two -
rzyć na ukę o umy śle? Ko gni ty wi sty ka, i nie
tyl ko zresz tą ona, przy czy nia się do zmia ny
za sta ne go ob ra zu na uki. Do nie daw na hu ma -
ni sty ka ja wi ła się ja ko świą ty nia i osto ja tra -
dy cji, a na uki przy rod ni cze ja ko awan gar da
po stę pu. Nic dziw ne go, że współ pra ca mię -
dzy ni mi nie wy da wa ła się moż li wa. Za da -
niem tej pierw szej mia ło być pie lę gno wa nie
pa mię ci, za da niem dru gich – two rze nie no -
wej wie dzy i wy kra cza nie ku przy szło ści. Do -
nio słość ko gni ty wi sty ki po le ga nie tyl ko
na tym, że uczy ni ła umysł peł no praw nym
przed mio tem ba dań na uko wych, ale tak że
i na tym, że bu du je so lid ne mo sty mię dzy na -
uka mi przy rod ni czy mi a spo łecz ny mi i hu -
ma ni stycz ny mi. Nie da się ba dać umy słu bez
wie dzy o tym, jak mózg prze twa rza in for ma -
cje, ale też nie spo sób bu do wać mo de li dzia -

Ko gni ty wi sty ka nie jest chi me rą

Z prof. Andrzejem Klawiterem z Zakładu Logiki i Kognitywistyki 
w Instytucie Psychologii (na WNS) UAM rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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ła nia umy słu od ze ra, po prze sta jąc wy łącz nie
na wła snych in tu icjach i igno ru jąc do ro bek
daw niej szych i współ cze snych fi lo zo fów, psy -
cho lo gów, a tak że re pre zen tan tów in nych na -
uk spo łecz nych i hu ma ni stycz nych. Nie dar -
mo wy bit ny neu ro ko gni ty wi sta An to nio Da -
ma sio da je swo im książ kom ty tu ły ta kie jak
Błąd Kar te zju sza czy W po szu ki wa niu Spi no -
zy. Ko gni ty wi sty ka bez pod bu do wy hu ma ni -
stycz nej by ła by płyt ka, a bez na rzę dzi na uk
przy rod ni czych – bez sil na.

Od no szę wra że nie, że przed sta wia pan
ko gni ty wi sty kę „z lo tu pta ka.” A gdy by po -
rzu cić tę pta sią per spek ty wę i po wró cić
na na sze uni wer sy tec kie po dwór ko? Ja kie
miej sce zaj mu je na nim ko gni ty wi sty ka?
Pro szę opo wie dzieć o ba da niach, ja kie pro -
wa dzi cie.

Rdzeń po znań skiej gru py ko gni ty wi stycz -
nej two rzą oso by pra cu ją ce w dwóch jed nost -
kach In sty tu tu Psy cho lo gii: Za kła dzie Lo gi ki
i Ko gni ty wi sty ki oraz La bo ra to rium Ba da -
nia Dzia łań i Po zna nia. Tym pierw szym kie -
ru je prof. Ma riusz Urbań ski, tym dru -
gim – prof. Grze gorz Kró li czak. Gru pę tę two -
rzą dwa ze spo ły ba daw cze. Je den sku pia się
na lo gicz nych pod sta wach mo de lo wa nia pro -
ce sów po znaw czych, dru gi – na ba da niu,
za po mo cą neu ro obra zo wa nia, mó zgo wych
me cha ni zmów de cy du ją cych o spraw no ści
ma nu al nej oraz ję zy ko wej. Li de rem pierw szej
gru py jest wy bit ny lo gik, prof. An drzej Wi -
śniew ski, li de rem dru giej – zna ko mi ty neu -
ro nau ko wiec, prof. Grze gorz Kró li czak. Oby -
dwaj to ba da cze o utrwa lo nym, mię dzy na -
ro do wym au to ry te cie, pu bli ku ją cy w naj lep -
szych cza so pi smach ze swo ich dys cy plin. Do -
dam, że oby dwaj uzy ska li też pre sti żo we gran -
ty Ma estro przy zna ne im przez Na ro do we
Cen trum Na uki. Czyż to, że 2 spo śród 11
gran tów Ma estro re ali zo wa nych w na szej
uczel ni pro wa dzo ne są przez ko gni ty wi stów,
a dwaj in ni człon ko wie na szej gru py (prof.
Ma riusz Urbań ski oraz dr Pa weł Łup kow ski)
rów nież otrzy ma li po waż ne gran ty, nie świad -
czy o uzna niu dla osią gnięć ba daw czych po -
znań skiej ko gni ty wi sty ki? Od tych do świad -
czo nych ba da czy uczą się mło dzi adep ci, wy -
kształ ce ni w na szej uczel ni. Kil ko ro z nich
pra cu je w świet nych ośrod kach na uko wych
w Sta nach Zjed no czo nych, Niem czech czy
Da nii, kil ko ro in nych przy go to wu je dok to ra -
ty w UAM pod opie ką pro mo to rów z na szej
gru py ko gni ty wi stycz nej. Mło dzi nie mu szą
już wy jeż dżać za gra ni cę, by uzy skać do stęp
do no wo cze snej apa ra tu ry. Sprzęt uży wa ny
w La bo ra to rium Ba da nia Dzia łań i Po zna nia
po zwa la pro wa dzić rów nie za awan so wa ne
eks pe ry men ty jak te, któ re wy ko nu je się
w naj lep szych pla ców kach za gra nicz nych.

A jak ra dzi cie so bie z kształ ce niem stu -
den tów? Przy znam, że trud no mi wy obra -
zić so bie tak mul ti dy scy pli nar ny kie ru nek
stu diów. Prze cież, na wet gdy by uda ło się

stwo rzyć w mia rę spój ny ich pro gram, to
skąd wziąć stu den tów, któ rzy od wa żą się je
pod jąć i wy trwa ją do koń ca w tym po sta -
no wie niu? 

Uwa żam, że uda ło nam się po ka zać, że au -
ten tycz nie mul ti dy scy pli nar ne stu dia nie są
żad ną chi me rą. Przy go to wa nia do ich uru -
cho mie nia za bra ły nam kil ka lat, a od paź -
dzier ni ka 2005 ro ku re gu lar nie przyj mu je my
po nad 100 mło dych adep tów ko gni ty wi sty -
ki. Fakt, że nie ma my kło po tów z na bo rem
po ka zu je, że do brze skon stru owa na ofer ta
atrak cyj nych choć trud nych stu diów, li czyć
mo że na spo ry od zew ze stro ny am bit nych
ma tu rzy stów. Kie dy za czy na li śmy, by li śmy je -
dy ni w Pol sce. Po tem w na sze śla dy po szły
ko lej no: UMK, UJ, UMCS a ostat nio UW
i USz. Jed nak tyl ko w na szym uni wer sy te cie
pro wa dzo ne są jed no li te stu dia ma gi ster skie
z ko gni ty wi sty ki i tyl ko u nas pro wa dzo ne są
one w In sty tu cie Psy cho lo gii. Sko ro mo wa
o mo im In sty tu cie, to mu szę pod kre ślić, że
bez życz li wo ści i po mo cy ze stro ny dy rek cji
oraz ko le ża nek i ko le gów psy cho lo gów nie -
wie le uda ło by nam się zdzia łać. Naj wię cej za -
wdzię cza my prof. Je rze mu Brze ziń skie mu,
któ ry nie tyl ko przy jął nas do In sty tu tu, kie -
dy śmy szu ka li bez piecz nej przy sta ni dla na -
sze go ko gni ty wi stycz ne go przed się wzię cia,
ale tak że ak tyw nie uczest ni czył w two rze niu
pro gra mu stu diów. Bez je go wspar cia z pew -
no ścią nie po wio dło by się wie le z na szych
pro jek tów. Do dam, że na sze stu dia oce nia -
ne by ły przez Uni wer sy tec ką Ko mi sję Akre -
dy ta cyj ną i otrzy ma li śmy ja ko je dy ni w kra -
ju naj wyż szą moż li wą oce nę. Opra co wa ny
przez nas pro gram stu diów jest zgod ny z ar -
chi tek to ni ką ko gni ty wi sty ki. Zna czy to, że
fun da men tem pro wa dzo ne go u nas kształ ce -
nia jest pięć dys cy plin ba zo wych: psy cho lo -
gia, bio lo gia, fi lo zo fia, lo gi ka i in for ma ty ka.
Nad ni mi nad bu do wa ne są sztucz na in te li -
gen cja, neu ro nau ka i ję zy ko znaw stwo ko gni -
tyw ne. Po szcze gól ne blo ki przed mio tów re -
ali zo wa ne są rów no le gle, ba zu jąc na so bie na -
wza jem, wpro wa dza jąc stu den tów ko lej no
w co raz bar dziej za awan so wa ne za gad nie nia
po szcze gól nych dys cy plin. Na tu ral nym ich
uzu peł nie niem oraz zwień cze niem wza jem -

ne go prze ni ka nia się i do peł nia nia jest ob -
szer ny blok ko gni ty wi stycz nych przed mio -
tów kie run ko wych.

Tak bo ga ty pro gram stu diów wy ma ga
od po wied niej ka dry – licz nej i o zróż ni co wa -
nych kom pe ten cjach.

Od sa me go po cząt ku za kła da li śmy, że nie
mu si my się znać na wszyst kim i nie bę dzie my
wszyst kie go na uczać sa mi. Naj lep si in for ma -
ty cy, le ka rze czy neu ro bio lo go wie ra czej nie
za trud nią się w In sty tu cie Psy cho lo gii, ale bar -
dzo chęt nie po pro wa dzą za ję cia dla za an ga -
żo wa nych stu den tów; stąd też za pra sza li śmy
i za pra sza my do nas spe cja li stów spo za In sty -
tu tu Psy cho lo gii, z wy dzia łów: Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki, Fi zy ki, Neo fi lo lo gii, Bio lo gii na -
sze go uni wer sy te tu, ale tak że spo za UAM:
z Po li tech ni ki Po znań skiej, po znań skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Po znań skie go
Cen trum Su per kom pu te ro wo -Sie cio we go, in -
sty tu tów PAN: Bio cy ber ne ty ki i In ży nie rii
Bio me dycz nej oraz Bio lo gii Do świad czal nej
im. M. Nenc kie go z War sza wy. Ko rzy sta my
też co raz czę ściej z do świad czeń i umie jęt no -
ści na szych ab sol wen tów, za pra sza jąc ich
do pro wa dze nia za jęć prak tycz nych, na któ -
rych uczą te go, czym zaj mu ją się na co dzień
w swo jej pra cy za wo do wej: w ja ki spo sób ko -
gni ty wi stycz ną teo rię prze ku wać w za sto so -
wa nia. Dla każ de go kie run ku stu diów edu ka -
cyj na au tar kia jest szko dli wa, a dla stu diów
mul ti dy scy pli nar nych, ta kich jak ko gni ty wi -
sty ka, by ła by za bój cza.

Ja kie dal sze pla ny? 
Ży je my w cie ka wym kra ju i w cie ka wych

cza sach, co zna czy, że mu si my być przy go to -
wa ni na róż ne nie spo dzian ki, któ re czy ha ją
na nas na każ dym kro ku. Pra cu je my nad po -
pu la ry za cją ko gni ty wi sty ki, nad tym, że by jej
mul ti dy scy pli nar ność nie by ła trak to wa na ja -
ko za sło na dym na igno ran cji (zda rza ją się
w kra ju pró by two rze nia pod szyl dem ko gni -
ty wi sty ki stu diów „o ni czym”). Sta ra my
się – z co raz lep szym skut kiem – że by wśród
pra co daw ców ro sła świa do mość te go, co po -
tra fią ko gni ty wi ści i że by ro sło za po trze bo wa -
nie na ich eks perc ką wie dzę. A przede wszyst -
kim kon se kwent nie bu du je my świa to wej kla -
sy ośro dek na uko wy.

”Doniosłość kognitywistyki polega nie tylko na tym,
że uczyniła umysł pełnoprawnym przedmiotem
badań naukowych, ale także i na tym, że buduje
solidne mosty między naukami przyrodniczymi
a społecznymi i humanistycznymi.
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Dwu set na rocz ni ca uro dzin Oska ra
Kol ber ga ob ję ta zo sta ła na 37 se sji
Kon fe ren cji Ge ne ral nej UNESCO pa -

tro na tem tej or ga ni za cji, a Sejm RP na pod sta -
wie uchwa ły z 12 grud nia 2013 ro ku, usta no -
wił rok 2014 Ro kiem Oska ra Kol ber ga. W ślad
za tym mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go przy jął pro gram „Kol berg 2014 – Pro -
me sa”, sprzy ja ją cy przy go to wa niu prac i wy da -
rzeń zwią za nych z dzia łal no ścią te go ba da cza
i mu zy ka. W dniach 22-23 ma ja br. w Au li Lu -
brań skie go UAM i Ośrod ku Na uki PAN w Po -
zna niu ob ra do wa ła pod pa tro na tem ho no ro -
wym Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go i ko mi te tu ho no ro we go, w któ rym
przy jął udział rek tor UAM prof. Bro ni sław
Mar ci niak, mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
„Dzie ło Oska ra Kol ber ga ja ko dzie dzic two na -
ro do we i eu ro pej skie”, naj waż niej sze wy da rze -
nie na uko we Ro ku Kol ber gow skie go. Oskar
Kol berg i je go pra ce zna la zły uzna nie i są trak -
to wa ne ja ko po waż ny wkład do na uki i kul tu -
ry pol skiej i eu ro pej skiej. 

Dzia łal ność Oska ra Kol ber ga (1814-1890)
by ła wie lo kie run ko wa. Naj waż niej sze by ło
jed nak gro ma dze nie, po rząd ko wa nie i utrwa -

la nie da nych do ty czą cych kul tu ry lu do wej.
Do ku men ta cję kul tu ry lu do wej uznał za swo -
je głów ne za da nie, wręcz mi sję, któ rą re ali zo -
wał z ogrom ną de ter mi na cją i po świę ce niem,
od kła da jąc przy go to wa nie syn tez: Ja przy naj -
mniej mam to prze ko na nie, że jesz cze lat kil -
ka na ście, a mo że kil ka dzie siąt zbie rać, i to z po -
spie chem, i ogła szać bę dzie my mu sie li ma te ria -
ły nim do wnio sków, a wresz cie do za da wal -
nia ją cej syn te zy przyjść po tra fi my. Wy ni ki tych
prac za warł w opu bli ko wa nych przez sie bie 33
to mach „Lu du” i „Ob ra zów et no gra ficz nych”
oraz w kil ku dzie się ciu po zo sta wio nych te -
kach. Ob li cze nia do ko na ne w In sty tu cie im.
Oska ra Kol ber ga, na pod sta wie to mów re edy -
ko wa nych i no wo wy da nych, nie uwzględ nia -
ją ce jesz cze ma te ria łów po zo sta ją cych w te -
kach, in for mu ją o im po nu ją cej licz bie 33 992
tek stach pie śni i przy śpie wek ta necz nych
oraz 20 697 za pi sa nych me lo diach, któ rym to -
wa rzy szy wie le, trud nych do uję cia w licz bach
da nych do ty czą cych nie ma te rial nej i ma te rial -
nej kul tu ry lud no ści głów nie wiej skiej z ziem
przede wszyst kim daw nej Rzecz po spo li tej, nie
tyl ko te re nów et nicz nie pol skich, ale rów nież
li tew skich, bia ło ru skich i ukra iń skich; po nad -

to z Łu życ, Czech i Sło wa cji oraz Sło wiańsz -
czy zny Po łu dnio wej. Po wstał zbiór ma te ria -
łów nie ma ją cy so bie rów ne go w XIX-wiecz -
nej Eu ro pie, zgro ma dzo ny na pod sta wie przy -
go to wa ne go pro gra mu uzy ski wa nia da nych
w te re nie; wy pra co wa na zo sta ła tak że kon cep -
cja przed sta wia nia ca ło ścio we go ob ra zu kul -
tu ry lu do wej po szcze gól nych re gio nów, urze -
czy wist nio na w po sta ci mo no gra fii re gio nal -
nych ogła sza nych przez ba da cza. Ce lem tych
prac by ło przy go to wa nie ma te ria łów dla
kształ tu ją cej się et no gra fii/et no lo gii i in nych
dys cy plin na uko wych, ale rów nież re ali za cja
waż nych za dań spo łecz nych: do war to ścio wa -
nie lu du po przez wska za nie na je go po ten cjał
kul tu ro twór czy oraz na istot ne miej sce w na -
ro dzie. Na pi sał, i to na pod sta wie ob ser wa cji
z Wiel ko pol ski: „chłop stoi przy swo jej na -
ro do wo ści nie wzru sze nie”, przy czym na ro -
do wość poj mo wał ja ko ze spół cech et nicz -
nych.

Oskar Kol berg po nad to opu bli ko wał kil -
ka na ście ar ty ku łów, re cen zji i po le mik z za -
kre su et no lo gii. Był tak że „pi sa rzem mu zycz -
nym”. Ogło sił wie le ar ty ku łów na te mat mu -
zy ki i mu zy ków, jest au to rem po nad 1100 ha -

Oskar Kol berg, Wiel ko pol ska
i nasz Uni wer sy tet
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seł z te go za kre su przy go to wa nych dla „En cy -
klo pe dii po wszech nej” Sa mu ela Or gel bran da,
uka zu ją cej się w la tach 1859-1868, rów nież
w cza sie po wsta nia stycz nio we go, gro ma dzą -
cej w ze spo le au tor skim eli tę in te lek tu al ną ze
wszyst kich trzech za bo rów. Po zo sta wił war -
to ścio wy zbiór li stów, w su mie po nad pół to -
ra ty sią ca, szczę śli wie za cho wa nych. Był kom -
po zy to rem. Je go kom po zy cje spo tka ły się,
obok słów uzna nia, z kry ty ką. Oskar Kol berg
po ro ku 1859 stop nio wo re zy gnu je z kom po -
no wa nia. Pra ca urzęd ni ka i na uczy cie la mu -
zy ki do star cza ła środ ków do ży cia oraz
na pro wa dze nie ba dań i ogła sza nie ich wy -
ni ków. Do pie ro od ro ku 1871 Oskar Kol berg
otrzy my wał wspar cie fi nan so we od pol skich
in sty tu cji po ma ga ją cych na uce, za wsze jed -
nak że wy star cza ją ce na po kry cie tyl ko czę ści
kosz tów dru ku ko lej nych to mów. Waż ne by -
ło uczest nic two w dzia łal no ści to wa rzystw na -
uko wych, przede wszyst kim w Ko mi sji An -
tro po lo gicz nej Aka de mii Umie jęt no ści i kie -
ro wa nie sek cją et no lo gicz ną tej że Ko mi sji. 

Nie do god no ści ba dań te re no wych, a tak -
że trud no ści i na wet upo ko rze nia zwią za ne ze
zdo by wa niem środ ków na wy da nie ko lej nych
to mów re kom pen so wa ne by ły wy ra za mi
uzna nia prze ka zy wa ny mi w roz mo wach, pu -
bli ka cjach i w ko re spon den cji. Trwa łą war tość
dzie ła do strze gła m. in. po zna nian ka Bi bian -
na Mo ra czew ska: Z przy jem no ścią do wia du ję
się… żeś do peł nił przed się wzię tej pra cy
nad tra dy cja mi lu du na sze go; dzi siaj nie umie -
ją dzie ła te go oce nić…, w przy szło ści bę dzie
to jed nak że źró dło, do któ re go uda wać się bę -
dą tak ba da cze prze szło ści, jak i sztuk mi strze
pol scy. Po ma ga ły oso by gosz czą ce ba da cza
na wsi i w ten spo sób uła twia ją ce gro ma dze -
nie ma te ria łów, ob szer ne by ło gro no współ -
pra cow ni ków. Wie lo krot nie współ cze śni mu
ucze ni wska zy wa li na wy jąt ko wość prac
Oska ra Kol ber ga w ska li ca łej Sło wiańsz czy -
zny. Oskar Kol berg po wo ła ny zo stał na człon -
ka i człon ka ho no ro we go pol skich i za gra nicz -
nych to wa rzystw na uko wych. Wy ra sta ją ca
z przyj mo wa nia no wych pa ra dyg ma tów na -
uko wych kry ty ka to mów „Lu du” i „Ob ra zów
et no gra ficz nych”, for mu ło wa na pod ko niec
ży cia ba da cza, ni gdy nie by ła kry ty ką to tal ną.
Wy so kiej oce nie prac Oska ra Kol ber ga to wa -
rzy szy ła po zy tyw na opi nia o je go ce chach
oso bo wo ścio wych. Z dwóch moż li wych
do przy ję cia sta no wisk: au to no mii dzie ła
w sto sun ku do oso by je go twór cy i in te gral -
ne go ich związ ku, w przy pad ku Oska ra Kol -
ber ga obo wią zu je to ostat nie. 

Do Wiel ko pol ski Oskar Kol berg przy je chał
po raz pierw szy w ro ku 1840. W Po zna niu u J.
K. Żu pań skie go, pu bli ku je pierw szy zbiór
„Pie śni lu du pol skie go” (1842-1845), ko lej ny
ogło sił w „Przy ja cie lu Lu du” w Lesz nie w la -
tach 1846-47. W tym że cza so pi śmie umie ścił,
już w ro ku 1837, ar ty kuł „Uła mek o mu zy ce
wiel ko pol skiej”. Ko rzy stał ze zbio rów i ce nił

wy so ko Po znań skie To wa rzy stwo Przy ja ciół
Na uk, choć nie uzy skał od nie go wspar cia fi -
nan so we go. Miał w Wiel ko pol sce wie lu przy -
ja ciół, m. in. wy mie nio ną już Bi bian nę Mo ra -
czew ską, od wie dzał ich i pro wa dził z ni mi ko -
re spon den cję. W la tach 60. i 70. wie lo krot nie
przy jeż dża do Wiel ko pol ski i pro wa dzi tu ba -
da nia te re no we, wę dru jąc po wsiach – nie bez
przy gód – i ko rzy sta jąc z go ści ny w za przy jaź -
nio nych dwo rach. W la tach 1875-1882 wy da -
je w Kra ko wie w sied miu to mach „Wiel kie
Księ stwo Po znań skie” w ra mach wiel kiej se -
rii „Lud. Je go zwy cza je, spo sób ży cia, mo wa,
po da nia, przy sło wia, ob rzę dy, gu sła, za ba wy,
pie śni, mu zy ka i tań ce”. Tuż przed śmier cią,
w ro ku 1890, opu bli ko wał tom „Ka li skie”.
Z tek rę ko pi śmien nych ogło szo no w ro -
ku 1967 tom „Ka li skie i Sie radz kie”. Obec nie
przy go to wa ne są do wy da nia to my su ple men -
tów do „Wiel kie go Księ stwa Po znań skie go”
i „Ka li skie go”. 

Na uni wer sy te cie po znań skim, ów cze snej
Wszech ni cy Pia stow skiej, znaw cą i ko rzy sta -
ją cym ze zbio rów Oska ra Kol ber ga był prof.
Jan Sta ni sław By stroń, kie ru ją cy w la -
tach 1919-1925 Ka te drą Et no lo gii i Folk lo -
ry sty ki. Po II woj nie świa to wej za in te re so wa -
ni ma te ria ła mi kol ber gow ski mi by li mu zy ko -
lo dzy: prof. Adolf Chy biń ski i je go ucznio wie.
W ro ku 1961 kie row nic two re dak cji dzieł
wszyst kich Oska ra Kol ber ga Pol skie go To wa -
rzy stwa Lu do znaw cze go, po wo ła nej uchwa -
łą Ra dy Pań stwa, przej mu je prof. Jó zef Bursz -
ta, kie row nik Ka te dry Et no gra fii UAM. Prze -
no si ją do Po zna nia, umiesz cza w po miesz -
cze niach po zo sta ją cych wów czas w dys po -
zy cji uni wer sy te tu przy ul. Kan ta ka 4, two -
rzy ze spół edy to rów, pro jek tu je ca łość wy daw -
nic twa prze wi dzia ne go na 85 to mów. Po znań
stał się naj po waż niej szym ośrod kiem edy tor -
stwa kol ber gia nów i stu diów nad ni mi.
Po śmier ci prof. J. Bursz ty funk cję re dak to ra
na czel ne go obej mu je prof. Bo gu sław Li net -
te, tak że z UAM. Re dak cja zmie ni ła swój sta -
tus w ro ku 1998 prze kształ ca jąc się, z ini cja -
ty wy dyr. Ja na Pał ki, w sto wa rzy sze nie „In sty -
tut im. Oska ra Kol ber ga”, na dal po zo sta ją ce
w ści słym związ ku z uni wer sy te tem. Więk -

szość pra cow ni ków In sty tu tu to ab sol wen ci
UAM. Prze wod ni czą cym ko mi te tu re dak cyj -
ne go „Dzieł wszyst kich” był przez dłu gie la ta
prof. Ge rard La bu da, od 2008 ro ku jest nim
prof. Alek san der Po sern -Zie liń ski. Pro fe so ro -
wie UAM, m. in. J. Bursz ta, Z. Ja sie wicz, Cz.
Ku dzi now ski, W. Ku rasz kie wicz, B. Li net te, T.
Sku li na, W. So bi siak bra li udział w re da go wa -
niu ko lej nych to mów. To In sty tut Et no lo gii
i An tro po lo gii UAM był jed nym z or ga ni za -
to rów wy mie nio nej już kon fe ren cji „Dzie ło
Oska ra Kol ber ga ja ko dzie dzic two na ro do -
we i eu ro pej skie”, któ ra zgro ma dzi ła 58 re fe -
ren tów z Pol ski oraz Bia ło ru si, Czech, Li twy,
Nie miec (Łu ży ce), Ro sji, Ser bii i Ukra iny. Jej
uczest ni ków, w imie niu władz uni wer sy te tu
przy wi tał pro rek tor UAM prof. Zbi gniew Pi -
lar czyk i wraz z przed sta wi ciel ką mi ni ster stwa
kul tu ry i dzie dzic twa kul tu ro we go wrę czył
prof. Bo gu sła wo wi Li net te me dal „Za słu żo -
ne mu Kul tu rze Glo ria Ar tis”, przy zna ny przez
mi ni stra Bog da na Zdro jew skie go. Pro fe so ro -
wie A. Po sern -Zie liń ski i M. Bu chow ski prze -
wod ni czy li ob ra dom ple nar nym, a spo śród
czte rech sek cji kon fe ren cji dwo ma kie ro wa li
pro fe so ro wie Wal de mar Ku li gow ski i Ry szard
Wie czo rek, tak że z na sze go uni wer sy te tu. Dla
przy go to wa nia i prze bie gu kon fe ren cji waż ne
by ły pra ce dr An ny Brze ziń skiej oraz gru py
stu den tów UAM, współ dzia ła ją cych z dr Ewą
An ty bo rzec, dyr. Ja nem Pał ką, Ma cie jem Pro -
cha ską i dr. Łu ka szem Smo lu chem z In sty tu -
tu im. Oska ra Kol ber ga. Współ pra ca z In sty -
tu tem i opra co wa nie ma te ria łów kol ber gow -
skich stwo rzy ły do god ne wa run ki pra cy na -
uko wej wie lu pra cow ni kom uni wer sy te tu,
przede wszyst kim et no lo gom i mu zy ko lo gom.
Ich pra ca z ko lei umoż li wi ła re ali za cję za dań
In sty tu tu.

Dzie ła Oska ra Kol ber ga po zo sta ną nie oce -
nio nym źró dłem do ba dań nad kul tu rą pol -
ską i wie lu in nych eu ro pej skich grup na ro do -
wych i et nicz nych w XIX wie ku. Peł nią jed no -
cze śnie w co raz szer szym za kre sie waż ną
funk cję kul tu ro twór czą: toż sa mo ścio wą oraz
in spi ra cji twór czo ści i dzia łal no ści kul tu ral -
nej dla spo łecz no ści na ro do wych i lo kal nych. 

prof. Zbi gniew Ja sie wicz

”Dokumentację kultury ludowej uznał za swoje
główne zadanie, wręcz misję, którą realizował
z ogromną determinacją i poświęceniem,
odkładając przygotowanie syntez
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– W 2014 ro ku po now nie pod wyż szo ne
zo sta ją upo sa że nia pra cow ni ków UAM. Czy
moż na tę pod wyż kę płac po rów ny wać
z ubie gło rocz ną? 

Za nim bę dę mó wić o te go rocz nych za sa -
dach pod wyż sze nia wy na gro dzeń, za cznę
od stwier dze nia, że do ta cja pod mio to wa, ja ką
nasz uni wer sy tet otrzy mał w 2014 ro ku by ła
nie co wyż sza niż przed ro kiem, ale przede
wszyst kim uwzględ nia ła fakt, że w ubie głym
ro ku zo sta ła ona zwięk szo na o po nad 30 mln
zło tych do ta cji ce lo wej prze zna czo nej na pod -
wyż sze nie wy na gro dzeń. Kwo ta ta by ła za war -
ta w te go rocz nej do ta cji pod mio to wej i dla te -
go moż li we by ło nie tyl ko utrzy ma nie pod wy -
żek, któ re przy zna li śmy przed ro kiem, ale tak -
że włą cze nie do wy na gro dze nia za sad ni cze go
na uczy cie li aka de mic kich kwot fa kul ta tyw -
nych, przy zna nych w ubie głym ro ku – tro chę
ase ku ranc ko – do 30 czerw ca 2014 r. Obec ne
pod wyż ki do da wa ne są za tem do wy na gro dze -
nia po więk szo ne go wcze śniej o to fa kul ta tyw -
ne wy na gro dze nie.

– Czy w tym ro ku uni wer sy tet otrzy mał
rów nież do ta cję ce lo wą na pod wyż ki? 

W trze ciej de ka dzie ma ja otrzy ma li śmy pi -
smo z Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go za wia da mia ją ce o zwięk sze niu do ta cji
pod mio to wej o kwo tę pra wie 32,06 mln zło -
tych, sta no wią cej do ta cję ce lo wą prze zna czo -
ną na zwięk sze nie wy na gro dzeń pra cow ni ków
uczel ni od 1 stycz nia 2014 r. Tak jak w ubie -
głym ro ku, w ra mach tej kwo ty mu szą się zmie -
ścić wszel kie po chod ne, któ re uczel nia mu si
do li czać do każ dej zło tów ki wy pła co nej ja ko
wy na gro dze nie. Sa me skład ki na ubez pie cze -
nia zdro wot ne (tzw. ZUS pra co daw cy) to kwo -
ta po nad 5 mln zło tych. Je dy na róż ni ca w tym
ro ku po le ga na tym, że na mo cy usta wy oko ło -
bu dże to wej przy ję tej przez Sejm na 2014 rok,
do ta cja ce lo wa zwol nio na jest z od pi su na Za -
kła do wy Fun dusz Świad czeń So cjal nych. For -
mal nie rzecz uj mu jąc, zwięk sza to w tym ro -
ku kwo tę do po dzia łu na pod wyż ki. Ale ZFŚS
jest przez to w tym ro ku nie co niż szy, a w ro -
ku 2015 trze ba bę dzie zna leźć środ ki na po kry -
cie od pi su na ZFŚS.

– Spra wa od pi sów nie za wsze jest do kład -
nie ro zu mia na.

Tak, od pi sy by wa ją źró dłem nie po ro zu mień.
Je śli np. pra cow nik otrzy mu je pod wyż sze nie
mie sięcz ne go wy na gro dze nia za sad ni cze go
o kwo tę 120 zł, to uczel nia two rzy od tej kwo -
ty mie sięcz ny su ma rycz ny od pis w wy so ko -
ści 106 zł. Za tem ta ka mie sięcz na pod wyż ka
„kosz tu je” w su mie 226 zł (w księ go wym slan -
gu mó wi się, że to kwo ta pod wyż ki brut to).
Oczy wi ście kwo ta od pi sów czę ścio wo wra ca
do pra cow ni ków ja ko do dat ki sta żo we, pre -
mio we, trzy nast ka, na gro dy ju bi le uszo we, na -
gro dy rek to ra, od pra wy… 

Wspo mnia na przy kła do wo kwo ta 120 zł nie
tra fia jed nak w tej wy so ko ści na kon to pra cow -
ni ka, bo to kwo ta brut to. Jest ona umniej sza -
na – przede wszyst kim o za licz kę na po da tek
do cho do wy, skład ki ubez pie cze nio we (tzw.
ZUS pra cow ni ka) i in ne. Ale to do ty czy wszyst -
kich na szych wy na gro dzeń.

– Czy te go rocz ne za sa dy po dzia łu środ -
ków na pod wyż sze nie wy na gro dzeń by ły
ta kie, jak przed ro kiem? 

Nie. Przede wszyst kim dla te go, że rek tor zre -
ali zo wał za po wie dzia ne przed ro kiem zróż ni -
co wa nie wy na gro dzeń ze wzglę du na efek tyw -
ność pra cy. Nie jest traf nym roz wią za niem
przy zna nie ta kiej sa mej kwo ty pod wyż ki każ -
de mu, bo – po wiedz my so bie szcze rze – nie
wszy scy jed na ko wo do brze pra cu ją. Wła ści we
jest za tem róż ni co wa nie wy na gro dzeń w za leż -
no ści od ja ko ści pra cy. Rek tor za de cy do wał, że
z do ta cji ce lo wej na le ży wy dzie lić do 25% tej
kwo ty z prze zna cze niem na uzna nio we zwięk -
sze nie wy na gro dzeń dla naj bar dziej ce nio nych
pra cow ni ków. Kwo ta ta sta no wi po nad 7,5 mln
zło tych. 

Jed nak nie jest ła twe wy pra co wa nie za sad
po zwa la ją cych, by uzna nio we wy róż nie nie
gru py pra cow ni ków mia ło cha rak ter mo ty wu -
ją cy in nych do wy daj niej szej pra cy. Je śli wy róż -
nia ją cy się pra cow nik w tym ro ku otrzy ma, po -
wiedz my, kil ku set zło to wą do dat ko wą pod wyż -
kę wy na gro dze nia, bę dzie to mia ło skut ki w la -
tach na stęp nych. A co z pra cow ni kiem, któ ry
w tym ro ku nie uzy skał ta kiej pro efek tyw no -

ścio wej pod wyż ki? W la tach na stęp nych to on
mo że się oka zać lep szym pra cow ni kiem, a po -
zo sta nie go rzej wy na gra dza nym.

Ja kie za tem opra co wać kry te ria i za sa dy, by
w la tach na stęp nych, już bez do ta cji ce lo wej,
utrzy mać w po li ty ce pła co wej moż li wość
zwięk sza nia wy na gro dze nia dla naj le piej pra -
cu ją cych pra cow ni ków? Szu ka nie roz wią za nia
te go dy le ma tu by ło ele men tem mo ich roz mów,
któ re z upo waż nie nia rek to ra pro wa dzi -
łem – zgod nie z prze pi sa mi pra wa pra -
cy – z przed sta wi cie la mi trzech związ ków za -
wo do wych dzia ła ją cych w uni wer sy te cie,
z Kry sty ną An drze jew ską, prze wod ni czą cą Ko -
mi sji Za kła do wej NZSS „So li dar ność” i za stę -
pu ją cym ją prof. Ka zi mie rzem Świ ry do wi -
czem, dr. Woj cie chem Ka miń skim, pre ze sem
ZNP w UAM oraz Tho ma sem Anes si,, prze -
wod ni czą cym Związ ku Za wo do we go Na uczy -
cie li Aka de mic kich UAM. By te no we za sa dy
po li ty ki pła co wej za cząć sto so wać, wspól nie
zde cy do wa li śmy, by kwo tę wy dzie lo ną przez
rek to ra wy pła cić w 2014 r. ja ko rocz ne wy na -
gro dze nie mo ty wa cyj ne dla 20% pra cow ni ków
uczel ni. Kie row ni cy pod sta wo wych i in nych
jed no stek or ga ni za cyj nych uni wer sy te tu
do koń ca lip ca otrzy ma ją pi sma, w któ rych bę -
dą okre ślo ne trzy licz by pra cow ni ków: na uko -
wo -dy dak tycz nych i na uko wych (łącz nie), dy -
dak tycz nych oraz nie bę dą cych na uczy cie la mi.
Dzie ka ni lub in ni kie row ni cy bę dą pro sze ni
o wy ty po wa nie, w ra mach tych trzech grup,
pra cow ni ków, któ rzy otrzy ma ją na po cząt ku
grud nia do dat ko we rocz ne wy na gro dze nie
mo ty wa cyj ne – na uko wo -dy dak tycz ni i na -
uko wi po 6 tys. zł, po zo sta li po 3 tys. Jed nak za -
nim doj dzie do wy ty po wa nia pra cow ni ków
do te go wy na gro dze nia, dzie ka ni w po ro zu -
mie niu z przed sta wi cie la mi związ ków za wo -
do wych okre ślą i ogło szą przej rzy ste kry te ria,
na pod sta wie któ rych wy róż nią nie któ rych
pra cow ni ków. Do dat ko we wy na gro dze nie bę -
dzie mia ło mo ty wa cyj ny cha rak ter tyl ko wte -
dy, je śli pra cow ni cy bę dą wie dzieć, że – sta ra -
jąc się o zwięk sze nie efek tyw no ści swo jej pra -
cy – mo gą li czyć na zwięk sze nie swo je go wy -
na gro dze nia. Za kła dam, że kwo ta prze zna czo -

Te go rocz na
pod wyż ka
Z prof. An drze jem Le sic kim,
pro rek to rem UAM, 
roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 
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na w tym ro ku na wy na gro dze nie mo ty wa cyj -
ne bę dzie w ca ło ści od two rzo na w ro ku 2015
i bę dzie po now nie roz dzie lo na wśród pra cow -
ni ków wg usta lo nych wcze śniej kry te riów. Mo -
że tra fić do tych sa mych pra cow ni ków, a mo że
do in nych. Za kła dam, że ewen tu al na ko lej -
na do ta cja ce lo wa na pod wyż ki po zwo li tę
kwo tę po więk szyć, przez co wy pła ci my wy -
na gro dze nie mo ty wa cyj ne więk szej licz bie pra -
cow ni ków, bądź zwięk szy my kwo ty wy płat.
Oce niam, że ta ki me cha nizm umoż li wi w każ -
dym ro ku od twa rza nie kwo ty na wy na gro dze -
nie mo ty wa cyj ne, któ re sta nie się sta łym ele -
men tem na szych płac.

– Jak po dzie lo no po zo sta łą część do ta cji
ce lo wej? 

Re gu lu je to po ro zu mie nie za war te 23 czerw -
ca 2014 r. po mię dzy rek to rem a przed sta wi cie -
la mi związ ków za wo do wych. Je go treść zo sta -
ła ogło szo na, więc nie bę dę przy ta czał kwot
przy pa da ją cych mie sięcz nie dla po szcze gól -
nych pra cow ni ków, za leż nie od te go czy są na -
uczy cie la mi aka de mic ki mi czy nie, a tak że
od te go, na ja kich sta no wi skach pra cu ją.
Chciał bym jed nak omó wić za sa dy, ja ki mi kie -
ro wa li śmy się usta la jąc te kwo ty. Kwo ta po zo -
sta ła po od ję ciu wy żej wy mie nio nej kwo ty 7,5
mln na pod wyż ki mo ty wa cyj ne, po zwa la ła
na śred nie pod wyż sze nie wy na gro dze nia
w gra ni cach 6,5%. 

– Tu ko lej ny raz na stę pu je po wrót do od -
wiecz ne go py ta nia, czy lep sza jest pod wyż -
ka pro cen to wa czy kwo to wa. 

Związ ki za wo do we jed no znacz nie opo wie -
dzia ły się za pod wyż ką kwo to wą. Ja uwa żam
na to miast, że kwo to we pod wyż ki za bu rza ją
wy pra co wa ne sys te my pła co we, re gu lu ją ce re -
la cje po mię dzy wy na gro dze nia mi. Tyl ko pro -
cen to we pod wyż ki po zwa la ją za cho wać ta kie
re la cje. 

Po słu żę się hi po te tycz nym przy kła dem. Za -
łóż my, że w przy kła do wym kra ju dzia ła in sty -
tu cja, w któ rej sta ran nie wy pra co wa no sys tem
pła co wy, wg któ re go dy rek tor tej in sty tu cji za -
ra bia 4 ra zy wię cej niż prze cięt ny pra cow nik;
daj my na to – dy rek tor za ra bia 400 do la rów,
pra cow nik – 100. Ale w wy ni ku cu du go spo -
dar cze go, któ ry na stą pił w tym kra ju, w ko lej -
nym ro ku moż na by ło przy znać pod wyż kę,
przy czym od gór nie za de cy do wa no, że ma ona
mieć kwo to wo jed na ko wą wy so kość, po wiedz -
my, 4000 do la rów. Po ta kiej pod wyż ce dy rek -
tor bę dzie za ra biał 4400, pra cow nik 4100, czy li
dy rek tor bę dzie za ra biał tyl ko 7% wię cej. Ten,
bar dzo uprosz czo ny przy kład ilu stru je, jak
kwo to we pod wyż ki ruj nu ją wy pra co wa ne sys -
te my pła co we. Gdy by w tym przy kła do wym
kra ju przy znać pod wyż kę w jed na ko wej dla
wszyst kich w wy so ko ści 1000% do tych cza so -
we go wy na gro dze nia, to ów dy rek tor za ra biał -
by 4000 do la rów, a pra cow nik 1000, czy li dy -
rek tor na dal za ra biał by 4 ra zy ty le co pra cow -
nik. Oczy wi ście te hi po te tycz ne przy kła dy ni -
jak się ma ją do na szej rze czy wi sto ści, w któ rej

ma my na uczel ni pra cow ni ków za ra bia ją cych
nie wie le wię cej niż pła ca mi ni mal na, a każ dy
nasz pro fe sor po rów nu ją cy swo je upo sa że nie
z za rob ka mi pro fe so rów w Niem czech, Fran -
cji i in nych kra jach Za cho du czę sto od czu wa
upo ko rze nie. 

Za tem pod wyż ka w for mie „jed na ko wa
kwo ta dla wszyst kich pra cow ni ków” jest nie
do przy ję cia. Dla cze go pra cow ni kom, któ rzy
po wie lu, cza sem czter dzie stu la tach cięż kiej,
efek tyw nej pra cy, do szli do ja ko ta kich za rob -
ków, ob ni żać re la tyw nie te wy na gro dze nia? Ale
z dru giej stro ny, czy sta pod wyż ka pro cen to -
wa też jest trud na do przy ję cia – pi sa łem o tym
przed ro kiem. Nie ma my pra wi dło wych re la -
cji po mię dzy wy na gro dze nia mi po szcze gól -
nych grup pra cow ni czych, więc nie ma po trze -
by peł ne go sta bi li zo wa nia tych re la cji.

– A za tem co? De cy zję pod jąć trze ba! 
Pró bo wa li śmy ze związ kow ca mi wy pra co -

wać roz wią za nie po śred nie. Kwo ty tak, ale
zróż ni co wa ne w za leż no ści od sta no wisk i po -
zy cji w uczel ni. Przy świe ca ło nam przy tym
prze ko na nie, że po win ni śmy pa mię tać o pra -
cow ni kach naj mniej za ra bia ją cych. Dla pra -
cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi przy pa -
dła kwo ta 6,97 mln zło tych. Po sta no wi li śmy
kwo ty in dy wi du al nych pod wy żek usta lić w re -
la cji do kil ku prze dzia łów pła co wych (szcze gó -
ły są za war te w przy wo ły wa nym już po ro zu -
mie niu z 23 czerw ca br.). Pra cow nik za ra bia -
ją cy 1500 zł otrzy mał pod wyż kę 120 zł, sta -
no wią cą 8% je go do tych cza so we go wy na gro -
dze nia. Pra cow nik za ra bia ją cy 4000 zł – 180 zł,
ale to tyl ko 4,5% te go, co otrzy my wał
przed pod wyż ką. 

– To dla cze go nie moż na by ło tych kwot
usta lić na wyż szym po zio mie? 

Bo pra cow ni ków w prze dzia łach do 2200 zł
ma my pra wie 1700, a tych o wyż szych wy na -
gro dze niach ok. 500. Każ de 10 zł w tej pierw -
szej gru pie, prze li cza ne przez licz bę pra cow ni -
ków, po chła nia spo rą kwo tę z tej prze wi dzia -
nej na pod wyż ki. A po wy dzie le niu kwo ty
na pod wyż ki mo ty wa cyj ne bra ko wa ło już
środ ków na do dat ko we pod wyż ki. 

– Jak w gru pie na uczy cie li róż ni co wa no
staw ki pod wy żek?

W tej gru pie kwo to wo naj niż sze pod wyż ki
(185-210 zł na mie siąc) otrzy ma li wy kła dow -
cy, asy sten ci, lek to rzy i ku sto sze dy plo mo wa -
ni. Po za ku sto sza mi (któ rych jest w ca łej uczel -
ni 4, słow nie czte rech), ta gru pa otrzy ma ła re -
la tyw nie naj wyż szą kwo tę pod wyż ki, sta no wią -
cą 8-9,5% do tych cza so we go wy na gro dze nia.
W ubie głym ro ku naj wyż sza zsu mo wa na kwo -
ta pod wyż ki za sad ni czej i fa kul ta tyw nej przy -
pa dła ad iunk tom. W tym ro ku otrzy ma li 300 zł
na mie siąc, ale to sta no wi 8,2% ich prze cięt ne -
go wy na gro dze nia. W gru pie pro fe so rów zwy -
czaj nych i nad zwy czaj nych pod wyż ki kwo to -
wo są naj wyż sze (315-370 zł), re la tyw nie ta -
kie jak śred nia uni wer sy tec ka (ok. 6,3-6,5%).
Do dam, że gdy by zsu mo wać pod wyż ki ubie -

gło - i te go rocz ne, to ad iunk ci w la tach 2013-
2014 otrzy ma li 710 zł pod wyż ki, a pro fe so ro -
wie – 665-720 zł. 

Pro szę nie za po mi nać, że co pią ty na uczy ciel
aka de mic ki i co pią ty pra cow nik nie bę dą cy na -
uczy cie lem mo że li czyć na do dat ko we wy na -
gro dze nie mo ty wa cyj ne (mie sięcz nie 500 zł
pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni i na uko -
wi, 250 zł – dy dak tycz ni i nie bę dą cy na uczy -
cie la mi – z tym, że wy pła ty bę dą rocz ne).

– Ja ka jest re la cja wy na gro dze nia w UAM
do sta wek mi ni ste rial nych?

Przed ro kiem mó wi łem o tym, że mi ni ster
roz po rzą dze niem okre ślił mi ni mal ne wy na -
gro dze nia obo wią zu ją ce w uczel niach od 1
stycz nia, ko lej no, 2013, 2014 i 2015 r. Obec -
nie na si na uczy cie le aka de mic cy ma ją wy na -
gro dze nia sta no wią ce od 110% kwo ty mi ni -
mal nej obo wią zu ją cej od 1.01.2014 r. (w gru -
pach pra cow ni ków dy dak tycz nych) do 125-
127% (pro fe so ro wie, ale też ku sto sze dy plo mo -
wa ni). Ad iunk ci za ra bia ją te raz 114%, więc na -
dal re la tyw nie tro chę za ma ło. Wy na gro dze nia
obec ne prze wyż sza ją mi ni mal ne, któ re bę dą
obo wią zy wać od 1.01.2015 r., za wy jąt kiem
star szych wy kła dow ców ze stop niem dok to -
ra. Nie ste ty nie by ło środ ków, by w tym ro ku
przy znać im więk szą kwo tę mie sięcz ne go
zwięk sze nia wy na gro dze nia. Oczy wi ście pra -
cow ni cy ci otrzy ma ją 1 stycz nia przy szłe go ro -
ku od po wied nie pod wyż sze nie wy na gro dze -
nia.

– Skła do wą płac są do dat ki funk cyj ne. Czy
i one ule gną istot nej zmia nie? 

Nie by ły one pod wyż sza ne od pię ciu lat. Zo -
sta ną zwięk szo ne od 1 wrze śnia te go ro ku.
Oczy wi ście wy so kość kwot zwięk sza ją cych do -
dat ki funk cyj ne bę dzie zróż ni co wa na. 

– Czy omó wi li śmy wszyst kie ele men ty te -
go rocz nej pod wyż ki? 

Do dam, że kwo ta bli ska 1,5 mln zło tych
prze wi dzia na zo sta ła na tzw. ko rek ty wy na gro -
dzeń, przede wszyst kim w gru pie pra cow ni ków
nie bę dą cych na uczy cie la mi. Cho dzi o to, by
sko ry go wać nie wła ści we re la cje wy na gro dzeń
po mię dzy nie któ ry mi pra cow ni ka mi. Pra cow -
nik za trud nia ny 15 lat te mu otrzy mał wy na -
gro dze nie ta kie, ja kie wte dy, oko ło 2000 ro ku,
obo wią zy wa ło. Po nie waż nie by ło środ ków
na pod wyż ki (po za ty mi kwo to wo jed na ko wy -
mi dla sta no wisk), je go wy na gro dze nie po zo -
sta ło na tym sa mym po zio mie. Pra cow nik za -
trud nia ny 10 lat póź niej, na tym sa mym sta no -
wi sku, mógł otrzy mać wyż sze wy na gro dze nie
i dzi siaj sy tu acja jest ta ka, że pra cow nik o zna -
czą co dłuż szym sta żu pra cy za ra bia mniej niż
pra cow nik za trud nio ny nie tak daw no. Kwo -
ta na ko rek ty wy na gro dzeń ma te dys pro por -
cje znieść lub przy naj mniej zmniej szyć. 

Od 2008 r. jest usta lo na siat ka sta no wisk i wy -
na gro dzeń z ni mi zwią za ny mi dla pra cow ni ków
na uko wo - i in ży nie ryj no -tech nicz nych. W ra -
mach tej siat ki prze wi du je się ko rek ty wy na gro -
dzeń, a tak że moż li wość awan so wa nia ➔
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(na wyż sze sta no wi ska lub do wyż szej gru py)
w za leż no ści od sta żu pra cy (w dzie się cio let -
nich in ter wa łach). Siat ka ta zo sta ła oczy wi ście
sko ry go wa na w 2013 ro ku, jest też ko ry go wa -
na w tym ro ku. Każ de go ro ku gru pa tech ni ków
ma ko ry go wa ne wy na gro dze nia zgod nie z tą
siat ką. Co praw da wy na gro dze nia dla po szcze -
gól nych sta no wisk nie róż nią się wiel ki mi kwo -
ta mi (o 100-150 zł), ale cza sem in dy wi du al -
na ko rek ta wy na gro dze nia mo że wy no sić na -
wet po nad 300 zło tych. Ko ry go wa ne są też wy -
na gro dze nia pra cow ni ków bi blio tecz nych,
w tym ro ku przede wszyst kim tych ku sto szy
o sta żu po nad 30-let nim, któ rzy ta kiej ko rek -
ty nie otrzy ma li w ostat nich la tach.

Od 1 stycz nia 2014 r. pod wyż szo ne bę dą też
wy na gro dze nia pra cow ni ków do mów stu denc -
kich, któ rych wy na gro dze nia fi nan so wa ne są
z fun du szu po mo cy ma te rial nej dla stu den tów
i dok to ran tów. Od 1 stycz nia br. pod wyż szo -
ne zo sta ły rów nież staw ki wy na gro dzeń dla
pra cow ni ków, któ rzy na swój wnio sek otrzy -
mu ją pod wyż szo ne wy na gro dze nie przez
ostat nie 27 mie się cy pra cy przed przej ściem
na eme ry tu rę. 

– Przy ję to ogól ną za sa dę, że wszyst kie
zwięk sze nia wy na gro dzeń (po za rocz nym

wy na gro dze niem mo ty wa cyj nym i pod wyż -
ką do dat ków funk cyj nych) przy zna ne bę dą
od 1 stycz nia 2014 r. Czy li wła śnie te pod -
wyż ki te raz do sta je my? 

1 lip ca br. na uczy cie le otrzy ma li wy na gro -
dze nia za li piec po więk szo ne o kwo tę pod wyż -
ki za leż nej od sta no wi ska, po dob nie nie nau -
czy cie le zwięk szo ne wy na gro dze nie otrzy ma -
ją 10 sierp nia (przy wy pła cie za li piec). Zgod -
nie z in for ma cją prze ka za ną przez kwe sto ra, 18
lip ca wszyst kim pra cow ni kom spła co na zo sta -
ła pod wyż ka za pierw sze sześć mie się cy. Z tym,
że kwo ty ko rekt wy na gro dze nia wy pła co ne zo -
sta ną w ter mi nie póź niej szym. Za tem nie któ -
rych pra cow ni ków, zwłasz cza wśród nie nau -
czy cie li, cze ka nie spo dzian ka. Otrzy ma ją jesz -
cze jed ną pod wyż kę w tym ro ku, nie mó wiąc
o tym, że co pią ty mo że li czyć na wy na gro dze -
nie mo ty wa cyj ne za 2014 rok.

– Roz dzie la nie pie nię dzy to spra wa de li -
kat na, a je śli jesz cze wią że się to z oce ną pra -
cow ni ków – tym bar dziej. Pod no szą się gło -
sy nie za do wo le nia? 

Wła śnie do rek to ra wpły nął apel pod pi sa ny
przez po nad stu pra cow ni ków nie bę dą cych na -
uczy cie la mi aka de mic ki mi. Nie chciał bym te raz
się do te go ape lu od no sić. Ale za pew niam, że

z wiel ką uwa gą się z nim za po zna ję. Głos każ de -
go pra cow ni ka jest dla mnie waż ny, za słu gu ją cy
na wy słu cha nie. Li czę, że ten ar ty kuł nie któ re
spra wy wy ja śnia. Je śli nie, to nie wy klu czam zor -
ga ni zo wa nia spo tka nia, w trak cie któ re go mógł -
bym dal sze wy ja śnie nia przed sta wić lub od po -
wie dzieć napy ta nia. Go tów je stem zpo ko rą wy -
słu chać wszel kich uwag, a tak że pro po zy cji in -
nych roz wią zań. Te go rocz ne re gu la cje przy go -
to wy wa li śmy sta ra jąc się po go dzić in te re sy, cza -
sem sprzecz ne, róż nych grup pra cow ni czych.
Moż li we, że w przy szłym ro ku uczel nia uzy ska
ko lej ne środ ki napod wyż ki ipew ne kwe stie uda
się ure gu lo wać ina czej, le piej. Dzi siaj jed nak da -
le ki był bym od de kla ra cji. 

– Ol brzy mia pra ca zo sta ła jed nak wy ko na na…
To też na za koń cze nie chciał bym po wtó rzyć

ubie gło rocz ne po dzię ko wa nia za współ pra cę
dla przed sta wi cie li wszyst kich związ ków za wo -
do wych; za at mos fe rę zro zu mie nia, po waż ną
dys ku sję, kon struk tyw ne pro po zy cje. Dzię ku -
ję też pra cow ni kom Dzia łu Kadr i Or ga ni za -
cji oraz Dzia łu Płac i Sty pen diów - za dzia ła nia
ope ra cyj ne. Tak jak w ze szłym ro ku po wiem,
że jed no czył nas wspól ny cel – jak naj le piej wy -
ko rzy stać przy zna ne środ ki dla do bra pra cow -
ni ków na sze go uni wer sy te tu. 

Wy kła dy od by wa ły się od 7 do 18 lip ca. Pod czas nich dok -
to ran ci i mło dzi astro no mo wie mo gli do wie dzieć się,
jak ana li zo wać in for ma cje otrzy ma ne w cza sie ob ser wa -

cji, ja kich na rzę dzi uży wać do zbie ra nia da nych oraz jak two -
rzyć wła sne pro gra my do te go ce lu. Za ję cia od by wa ły się w sa li
wy kła do wej i pra cow ni kom pu te ro wej In sty tu tu Ob ser wa to rium
Astro no micz ne UAM przy ul. Sło necz nej. 

Nie za my ka no się jed nak tyl ko w czte rech ścia nach tej pla ców ki.
W ra mach za jęć stu den ci od wie dzi li m.in. Ob ser wa to rium Astro -
ge ody na micz ne w Bo rów cu. Le żą ca oko ło 20 km od Po zna nia pla -
ców ka jest czę ścią Cen trum Ba dań Ko smicz nych PAN. Jest to je -
dy ne w kra ju ob ser wa to rium sto su ją ce dwie tech ni ki po mia ro -
we – la se ro wą i GPS. Na co dzień dzia ła ją tu trzy gru py ba daw -
cze: Służ ba Cza su, GPS i la se ro wa. Za da niem pierw szych jest utrzy -
ma nie wy so kiej do kład no ści po mia ru cza su, co wpły wa m.in.
na do kład ność po mia rów GPS i la se ro wych. Po zo sta li zaj mu ją się
głów nie ob ser wa cją sa te li tów. Pod czas zwie dza nia ob ser wa to rium
adep ci astro no mii mo gli za po znać się ze znaj du ją cy mi się tam urzą -
dze nia mi ba daw czy mi: sta cjo nar nym od bior ni kiem „GPS Tur bo Ro -
gue SNR-8000” (dzia ła od 20 lat), je dy nym w Pol sce sa te li tar nym
dal mie rzem la se ro wym (dzia ła od 1988 r.), wzor cem ce zo wym „HP-
5071A”, któ ry współ two rzy mię dzy na ro do wą i kra jo wą ska lę cza su
ato mo we go − ze gar AOS, zbu do wa ny mi w Bo rów cu sys te ma mi
do po rów ny wa nia skal cza su TTS-2 i TTS-3 czy od bior ni kiem
do od bio ru sy gna łów sa te li tów GPS, GLONASS i EGNOS – „Le ga -
cy EGGD Ja vad Na vi ga tion Sys tem”.

Od wie dzo no tak że re zer wat przy ro dy Me te oryt Mo ra sko, gdzie
moż na by ło zo ba czyć kra te ry po wsta łe 5 ty się cy lat te mu
po upad ku me te ory tu.

Po my sło daw cą i wy kła dow cą let niej szko ły astro no mów jest dr
Al bert Con rad, astro nom i in ży nier opro gra mo wa nia, któ ry swo je
do świad cze nie zdo był w naj lep szych ob ser wa to riach i in sty tu tach
na uko wych na świe cie, w tym w Ob ser wa to rium Keck na Ha wa jach
oraz w In sty tu cie Ma xa Planc ka w He idel ber gu. Fi lip Cze ka ła

Let nia szko ła astro no mów
„Software Systems for Astronomy” – taki tytuł nosiły szkolące młodych astronomów zajęcia 
zorganizowane przez dr. Alberta Conrada w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Wydziału Fizyki.
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Wte go rocz nej, XIV edy cji The Eu ro pe -
an Con fe ren ce Phy sics of Ma gne tism
udział wzię ło 411 fi zy ków z 24 kra -

jów re pre zen tu ją cych pra wie wszyst kie kon ty -
nen ty. Wśród uczest ni ków zna la zło się aż 150
osób z za gra ni cy, w tym z miejsc tak od le głych
jak Afry ka Po łu dnio wa, Ja po nia, Sta ny Zjed -
no czo ne, czy Ko rea Po łu dnio wa. W trak cie
trwa ją cej 5 dni kon fe ren cji za pre zen to wa no 32
wy kła dy ple nar ne, 61 pre zen ta cji ust nych i 276
po ste rów, dla któ rych trze ba by ło po sta wić spe -
cjal ne na mio ty, tak aby pre zen tu ją cy swo je wy -
ni ki mło dzi na ukow cy mo gli się po mie ścić.
W pro gra mie to wa rzy skim kon fe ren cji zna lazł
się kon cert Han ny Ba na szak, któ ra w Au li Uni -
wer sy tec kiej wy stą pi ła ze swo im jaz zo wym re -
per tu arem. Uczest ni cy zwie dzi li rów nież skan -
sen w Dzie ka no wi cach, Mu zeum Pierw szych
Pia stów na Led ni cy, pro mem pły wa li na wy spę
na Je zio rze Led nic kim. Część za in te re so wa nych
spo tka ła się z do mi ni ka ni nem o. Ja nem Gó rą
na Po lach Led nic kich i w mu zeum Ja na Paw ła II.
Dla osób to wa rzy szą cych uczest ni kom kon fe -
ren cji zor ga ni zo wa no spa cer ulicz ka mi Ostro -
wa Tum skie go i Sta re go Mia sta z an giel sko ję -
zycz nym prze wod ni kiem. 

Kon fe ren cja ma swo ja dłu gą, bo się ga ją -
cą 1975 ro ku, i bo ga tą tra dy cję. Już wów czas Po -
znań po wszech nie uwa ża ny był za cen trum ba -
dań ma gne ty zmu. Pierw sze kon fe ren cje, or ga -
ni zo wa ne przez pro fe so rów Ja nu sza Mor kow -
skie go z In sty tu tu Fi zy ki Mo le ku lar nej Pol skiej
Aka de mii Na uk i Bog da na Fech ne ra z Wy dzia -
łu Fi zy ki UAM mia ły cha rak ter ogól no pol ski, ale
już w la tach 90. ubie głe go wie ku po ja wi ła się
idea, aby do udzia łu za pro sić więk szą licz bę go -
ści z za gra ni cy. Wów czas to or ga ni za cję kon fe -
ren cji po wie rzo no prof. Ro ma no wi Mic na so wi
z Wy dzia ły Fi zy ki UAM i prof. Ste fa no wi Krom -
piew skie mu z In stu tu tu Fi zy ki Mo le ku lar nej
PAN Współ or ga ni za to rzy z obu in sty tu cji nie -
zmien nie dba ją o wy so ki po ziom me ry to rycz ny

i per fek cjo nizm or ga ni za cyj ny. Prof. R. Mic nas
(obec nie prze wod ni czą cy Ra dy Na uko wej IFM
PAN) trwa nie zmien nie (od ośmiu edy cji) ja ko
współ or ga ni za tor ze stro ny UAM, a in sty tut
PAN po wie rzał tę funk cję rów nież pro fe so rom
An drze jo wi Je zier skie mu i Fe lik so wi Sto biec kie -
mu. Ostat nie dwie kon fe ren cje (la ta 2011, 2014)
współ or ga ni zo wał prof. Bog dan Idzi kow ski
(obec nie dy rek tor IFM PAN), a od by wa ją ca się
co trzy la ta cy klicz na kon fe ren cja sta wa ła się co -
raz waż niej szym wy da rze niem o za się gu mię -
dzy na ro do wym. Obec nie w du żej mie rze o si le
tych spo tkań sta no wią wy ra zi ste oso bo wo ści
pro fe so rów Mic na sa i Idzi kow skie go 

Wy kła dy ple nar ne te go rocz nej edy cji do ty czy -
ły sze ro ko ro zu mia nych zja wisk ma gne tycz nych,
włą cza jąc naj now sze wy ni ki ba dań nad prze wod -
ni ków wy so ko tem pe ra tu ro wych, no wej ge ne ra -
cji urzą dzeń elek tro nicz nych, spin tro ni ki oraz
pół prze wod ni ków ma gne tycz nych. Zda niem
prof. Mic na sa, na suk ces te go rocz nej kon fe ren -
cji zło ży ły się m.in. wy kła dy prof. S. Ma ekwy
z Ja po nii, prof. J. An ser me ta ze Szwaj ca rii, prof.
B. Ke ime ra z Nie miec, prof. A. Ban si la z USA
oraz prof. T. Wój to wi cza z In sty tu tu Fi zy ki PAN.
Prof. T. Sto ry z In sty tu tu Fi zy ki PAN re fe ro wał
naj now sze od kry cie swo jej) gru py ba daw -
czej – izo la to ry to po lo gicz ne – ma te ria ły o po -
ten cjal nym za sto so wa niu w na no elek tro ni ce.
Po za tym pre zen to wa ne by ły naj now sze, fun da -
men tal ne ba da nia z za kre su zja wisk ma gne tycz -
nych, do ty czą cych cie czy spi no wych i szkła spi -
no we go przez pro fe so rów P. Men del sa z Fran -
cji i M. Voj ta z Nie miec. Cie ka we za sto so wa nie
gra fe nu ja ko ma te ria łu spin tro nicz ne go przed -
sta wił na swo im wy kła dzie B. Dlu bak z gru py
prof. A. Fer ta z Fran cji, no bli sty, któ ry oso bi -
ście na po znań skich kon fe ren cjach był już dwa
ra zy. Prof. Idzi kow ski zwró cił rów nież uwa gę
na cie ka wy wy kład prof. V. Fran co z Hisz pa nii
na te mat efek tu ma gne to ka lo rycz ne go. Efekt ta -
ki mo że zna leźć za sto so wa nie w al ter na tyw nych

me to dach chło dze nia, np. w bar dziej eko lo gicz -
nych lo dów kach.

Wy stą pie nia wszyst kich za pro szo nych go ści
do ty czy ły naj now szych wy ni ków ba dań, kre śli -
ły po ten cjal ne ścież ki dal sze go roz wo ju, by ły
oka zją do wy mia ny do świad czeń. Cie szę się, ze
oprócz aspek tów apli ka cyj nych w kon fe ren cji zna -
la zło się miej sce dla fun da men tal nej fi zy ki ma -
gne ty ków – mó wił prof. Ro man Mic nas – na -
uki bar dzo uni wer sy tec kiej, któ ra czę sto nie owo -
cu je szyb ki mi za sto so wa nia mi, ale przy czy nia się
do głęb sze go zro zu mie nia na tu ry zja wisk ma gne -
tycz nych i nad prze wod nic twa. Si łą tej kon fe ren -
cji – do da je prof. Idzi kow ski – jest fakt, że mi mo
że prof. Mic nas kła dzie tak du ży na cisk na fi zy -
kę teo re tycz ną, do świad czal ni cy – oso by we ry -
fi ku ją ce swo imi wy ra fi no wa ny mi eks pe ry men -
ta mi nie kie dy bar dzo skom pli ko wa ne mo de le
teo re tycz ne – rów nież wnie śli bar dzo istot ny
wkład w suk ces te go rocz ne go spo tka nia.

Or ga ni za cja kon fe ren cji to wspa nia ły przy -
kład wie lo let niej współ pra cy mię dzy In sty tu tem
PAN a Wy dzia łem Fi zy ki UAM. Bo, mi mo że
wy kła dy od by wa ły się w bu dyn kach uni wer sy -
tec kich, to jed nak bar dzo istot ną część obo wiąz -
ków (m. in. roz li cze nie fi nan so we), zwią za nych
z przy ję ciem tak du żej licz by uczest ni ków przy -
jął na sie bie In sty tut Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN. 

Cie ka wy i no wo cze sny pro gram na uko wy to
pod sta wa każ dej kon fe ren cji, jed nak waż ne są
też dzia ła nia po za nau ko we, mniej for mal ne, słu -
żą ce na wią zy wa niu kon tak tów. Istot ny mi punk -
ta mi te go rocz nej XIV edy cji by ło spo tka nie
w rek to ra cie i ko la cja dla za gra nicz nych wy kła -
dow ców, za pro szo nych w tym ro ku przez or ga -
ni za to rów, wy da na przez rek to ra UAM prof.
Bro ni sła wa Mar ci nia ka. Uczest ni kom utkwi ła
też w pa mię ci pre zen ta cja i zwie dza nie Wiel -
ko pol skie go Cen trum Za awan so wa nych Tech -
no lo gii zor ga ni zo wa ne przez prof. Bog da na
Mar ciń ca, któ re już za owo co wa ły na wią za niem
wie lu no wych kon tak tów na uko wych. mz

O magnetyzmie i magnetykach
na Kampusie Morasko
O magnetyzmie i magnetykach
na Kampusie Morasko
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N A S Z  U N I W E R S Y T E T  LETN IA  SZKOŁA

Największa międzynarodowa konferencja fizyków odbywająca się w Poznaniu – a prawdopodobnie 
i całym kraju – tak najkrócej można scharakteryzować wydarzenie, które miało miejsce pod koniec czerwca
(23-27) w Collegium Physicum na Morasku. 

Ponad 400 fizyków
zmieściło się 
na zdjęciu
grupowym

Ponad 400 fizyków
zmieściło się 
na zdjęciu
grupowym

Ponad 400 fizyków
zmieściło się 
na zdjęciu
grupowym
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Zwią za ne ze stu dia mi praw ni czy mi wspo mnie nia Je rze go Wal -
dorf fa, wzbu rzy ły nie co mo ją krew. Kie dy ich słu cha łam, roz -
po czy na łam wła śnie stu dia praw ni cze (oczy wi ście w Po zna niu)

i w gło wie mi się nie mie ści ło, by opo wia dać tak nie po waż ne rze czy
o tak po waż nym kie run ku! Wal dorff tym cza sem snuł swą opo wieść
o przed wo jen nym uni wer sy te cie w sto li cy Wiel ko pol ski, a ja do pie -
ro po chwi li zo rien to wa łam się, że jak zwy kle, z wła ści wą so bie au to -
iro nią, dro czy się z słu cha cza mi. Je rzy Wal dorff był stu den tem nie tyl -
ko po znań skie go pra wa, ale i po znań skie go kon ser wa to rium,
przy czym pod kre ślić na le ży, że o ile pierw sze stu dia ukoń czył z suk -
ce sem, o ty le dru gie po rzu cił. Mniej wię cej w po ło wie lat trzy dzie stych
zo stał człon kiem pa le stry i wy gło sił kil ka mów obroń czych przed są -
dem, jed nak że szyb ko skon sta to wał, że wo li pi sać niż być ad wo ka tem.
W 1935 ro ku za de biu to wał więc w „Ku rie rze Po ran nym” ja ko re cen -
zent mu zycz ny i do pra wa ni gdy nie wró cił. Choć nie wąt pli wie był
spek ta ku lar ną po sta cią, stał się człon kiem sto sun ko wo licz ne go klu -
bu praw ni ków okre śla nych prze kor nym mia nem „nie udacz ni ków”,
któ rzy po ukoń cze niu (a cza sa mi tak że po rzu ce niu) stu diów praw -
ni czych da li się po znać świa tu z cał ko wi cie od mien nej niż praw ni -
cza stro ny. A w rze czo nym klu bie, prócz le gen dar ne go kry ty ka mu -
zycz ne go i dr. Ja na Kul czy ka, czło wie ka uzna wa ne go za naj bo gat sze -
go Po la ka, są na tu ral nie tak że in ni ab sol wen ci po znań skie go pra wa.

Praw nik z Fil mów ki
Pro za ik, sce na rzy sta, re ży ser fil mo wy i te atral ny, a tak że pro fe sor

sztuk fil mo wych Fi lip Ba jon, ukoń czył po znań ski wy dział pra wa
w 1970 ro ku. Na stu dia re ży ser skie do słyn nej łódz kiej Fil mów ki, za -
pi sał się jesz cze przed otrzy ma niem dy plo mu praw ni ka. Wśród gło -
śnych fil mów, któ re wy re ży se ro wał ta kich jak „Ma gnat”, czy „Przed -
wio śnie”, naj gło śniej szym – zwłasz cza w wiel ko pol skiej sto li cy – jest
bez wąt pie nia „Po znań ‘56” opo wia da ją cy o tzw. Po wsta niu Po znań -
skim w spo sób – co Ba jon lu bi pod kre ślać – an ty rocz ni co wy, an ty -
kom ba tanc ki, an ty mar ty ro lo gicz ny, an ty po li tycz ny i an ty ro zra chun -

ko wy. Swo ją dro gą, z ogrom nym sen ty men tem wspo mi nam czas, kie -
dy ten ostat ni ob raz był krę co ny. By łam wte dy na II ro ku pra wa, a ko -
le żan ka z mo jej gru py, sza la ła ze szczę ścia bo uda ło jej się zo stać sta -
tyst ką u Ba jo na. Po ka zy wa ła wszyst kim jak fry zjer „z pla nu” pod ciął
jej wło sy, by przy po mi na ły fry zu ry z lat pięć dzie sią tych. 

Praw nik z Osca rem
W la tach sie dem dzie sią tych z za mia rem za wo jo wa nia świa ta dy plo -

ma cji przy był do po znań skiej szko ły pra wa Jan Kacz ma rek, zna ny dziś
świa tu ja ko Jan A. P. Kacz ma rek, wy bit ny kom po zy tor fil mo wy i zdo -
byw ca Osca ra za mu zy kę do fil mu „Ma rzy ciel”. W trak cie stu diów zro -
zu miał jed nak, że je go ma rze nia o dy plo ma cji ma ją ni kłe szan se na re -
ali za cję w rze czy wi sto ści PRL-u. Kłó ci ło by się to zbyt nio z mo imi prze -
ko na nia mi – po wie dział mi kie dyś w cza sie wy wia du. Przed woj ną dzia -
dek Kacz mar ka w jed nym z ko niń skich kin gry wał na pia ni nie ro biąc
pod kła dy do nie mych fil mów. To po nim dy plo mo wa ny praw nik i kom -
po zy tor -sa mo uk odzie dzi czył ta lent i mi łość do mu zy ki. W 1977 ro ku
w ra mach współ pra cy z Te atrem Ósme go Dnia stwo rzył ka me ral ną Or -
kie strę Ósme go Dnia i rzec by moż na, że od owe go Ósme go Dnia mu -
zy ka za czę ła grać w je go za wo do wym ży ciu nie tyl ko pierw sze skrzyp -
ce, ale wręcz nie usta ją ce par tie so lo we. Stu dia praw ni cze nie po szły
w las – pod kre ślił Kacz ma rek w cza sie na szej wspo mnia nej wcze śniej
roz mo wy. – Bar dzo się przy da ją, kie dy fi na li zu ję roz ma ite umo wy.

Praw nik no bli sta
Zer k nij my mo że te raz nie co po za gra ni ce Wiel ko pol ski, zwa żyw -

szy, że je den z pol skich praw ni ków -nie udacz ni ków otrzy mał w 1980
ro ku na gro dę No bla w dzie dzi nie li te ra tu ry. Mo wa oczy wi ście o Cze -
sła wie Mi ło szu, przed wo jen nym jesz cze ab sol wen cie wy dzia łu pra wa
Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie. Nasz wiel ki po eta, za raz
po ma tu rze, nie tyl ko zde cy do wał się na stu dia po lo ni stycz ne, ale w do -
dat ku je roz po czął. Jed nak że krót ko póź niej (nie któ re źró dła po da ją,
że już po dwóch ty go dniach) po rzu cił po lo ni sty kę i prze niósł się

Prawnicy „nieudacznicy”?

W czasach mojej młodości, gdy
człowiek nie wiedział, co ze sobą
zrobić po maturze, po prostu
szedł na prawo – wspominał
niegdyś legendarny krytyk
muzyczny Jerzy Waldorff,
absolwent Wydziału Prawa
i Administracji UAM, który
w tegorocznym rankingu
wydziałów prawa
„Rzeczpospolitej” uplasował się
na drugim miejscu.
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na pra wo. Śle dząc bio gra fię mło de go Mi ło sza trud no oprzeć
się wra że niu, że aż do wy bu chu woj ny po zo sta wał roz dar ty
mię dzy pra wem a po ezją. Je go ży cie za wo do we do 1939 wy -
da je się zu peł nie po zba wio ne kie run ku: tro chę ad wo ka tu ry,
tro chę ra dia, tro chę urzę do wa nia i przy sło wio we go prze kła -
da nia pa pier ków, ja kieś pro ble my z prze ło żo ny mi, zwol nie -
nia. Pa ra dok sal nie, to dra ma tycz ny czas II woj ny świa to wej
zdał się uświa do mić przy szłe mu no bli ście i wy kła dow cy uni -
wer sy te tu Ha rvar da, że je go du szą, ser cem i umy słem wła da
nie po dziel nie po ezja i że nie ma sen su wal czyć z jej dyk ta tem. 

Praw nik zma li no we go chru śnia ka i je go ku zyn
Gdy w do bie mię dzy woj nia mło dy Mi łosz ro ze zna wał do -

pie ro swo je prze zna cze nie, w pol skich krę gach li te rac kich dys -
ku to wa no go rą co o dzie łach dwóch pa nów, któ rych prócz
ta len tu pi sar skie go łą czy ły rów nież praw ni cze pro fe sje. Pierw -
szym z nich był Bo le sław Le śmian, no ta riusz z Za mo ścia. Le -
śmian ukoń czył pra wo na Uni wer sy te cie Świę te go Wło dzi -
mie rza w Ki jo wie i sły nął z ta kie go roz tar gnie nia, że do praw -
dy trud no po jąć, jak uda wa ło mu się przez ty le lat pra co wać
w cha rak te rze re jen ta, a póź niej no ta riu sza. Po mi ja jąc kwe -
stię, że pra ca ta mu sia ła go, ja ko bar dzo kre atyw ne go twór cę,
nie praw do po dob nie wręcz nu dzić, to wy ma ga ła do dat ko wo
ogrom ne go sku pie nia i su mien no ści, a tych po ecie nie ste ty
bra ko wa ło. Choć to mi ki wier szy au to ra „Ma li no we go chru -
śnia ka” sprze da wa ły się do brze, za ra biał na nich przede wszyst -
kim ich wy daw ca, spryt nie wy ko rzy stu ją cy przy za wie ra niu
umów wy daw ni czych i roz li cza niu ho no ra riów po tul ność
i wy co fa nie Le śmia na. (Swo ją dro gą po dob nie rzecz się mia -
ła z Ju liu szem Ver ne, nie do szłym praw ni kiem i sy nem praw -
ni ka, któ ry wy da jąc be st sel ler za be st sel le rem, le d wie wią zał
ko niec z koń cem, pod czas gdy wy daw ca dzię ki je go ta len to -
wi opły wał we wszel kie do stat ki). Sztan da ro wą aneg do tą por -
tre tu ją cą do sko na le nie za rad ność Le śmia na jest hi sto ria o tym,
jak to w 1929 ro ku je go za stęp ca upo zo ro waw szy wła ma nie
do kan ce la rii, skradł 20 ty się cy zło tych i znik nął. Po eta -no -
ta riusz ja ko oso ba po no szą ca od po wie dzial ność za swe go pra -
cow ni ka, zo bo wią za ny był zwró cić skra dzio ną kwo tę,
a przy tym tak że za le głe po dat ki. W tej trud nej sy tu acji po -
moc ną dłoń do Le śmia na wy cią gnę ła je go żo na, ofia ro wu jąc
mu swój dia dem, któ ry po zwo li ła mu sprze dać i w ten spo sób
wy wi kłać się z po wsta łe go dłu gu. Le śmian udał się więc z dia -
de mem do War sza wy, by tam sprze dać go za jak naj wyż szą ce -
nę i sprze dał, jed nak z War sza wy wró cił… bez pie nię dzy. Na -
to miast stry jecz nym bra tem Bo le sła wa był Jan Wik tor Le sman,
ab sol went war szaw skie go wy dzia łu pra wa, ad wo kat, spe cja li -
sta od pra wa au tor skie go, a tak że rad ca praw ny przed wo jen -
ne go ZAIKSu – któ ry prze szedł do hi sto rii pol skiej li te ra tu -
ry przede wszyst kim ja ko Jan Brze chwa. Ja ko cie ka wost kę do -
dam, iż Brze chwa był au to rem ko men ta rza do usta wy o pra -
wie au tor skim z 1926 ro ku. Książ ka przy go to wa na do dru ku
w 1939 ro ku oca la ła je dy nie w for mie eg zem pla rzy ko rek ty
dru kar skiej.

Praw nik, któ ry wstrzy mał słoń ce 
i wzru szył Zie mię
Spo śród pol skich ab sol wen tów pra wa, któ rzy sta li się zna -

ni wsku tek suk ce sów od nie sio nych w in nych niż pra wo dzie -
dzi nach, na le ży wy mie nić rów nież sce na rzy stę Krzysz to fa Pie -
sie wi cza, czy gwiaz dę pol skiej es tra dy Ha li nę Ku nic ką. Jed -
nak że naj słyn niej szym pol skim praw ni kiem -nie udacz ni kem
nie odmien nie po zo sta je od wie ków Mi ko łaj Ko per nik, któ ry
po za astro no mią bar dzo ak tyw nie zaj mo wał się prze cież tak -
że pra wem. Alek san dra Po lew ska

Zwy cięz cą te go rocz nej edy cji „The In ter na tio nal Ste fan
Ba nach Pri ze for a Do cto ral Dis ser ta tion in the Ma the -
ma ti cal Scien ces” zo stał Duń czyk – dr Dan Pe ter sen
z Uni wer sy te tu w Ko pen ha dze. Na gro dzo na roz pra wa no -
si ty tuł: To po lo gy of mo du li spa ces and ope rads i zo sta ła
na pi sa na pod kie run kiem prof. Ca re la Fa be ra w KTH
Roy al In sti tu te of Tech no lo gy w Sztok hol mie. Za wie ra
ona al ge bra icz ny i geo me trycz ny opis ro dzin wszyst kich
po wierzch ni ze struk tu rą ze spo lo ną i speł nia ją cych pew -
ne na tu ral ne za ło że nia. 

Ju ry pod prze wod nic twem prof. An ny Zdu nik z Uni wer -
sy te tu War szaw skie go, prze ana li zo wa ło 21 roz praw dok tor -
skich z Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej (7 prac z Pol ski, 3 ze
Szwe cji, 3 z Ukra iny, po 2 pra ce z Nor we gii, Sło wa cji i Wę -
gier i po 1 z Czech i Es to nii), wszyst kie na bar dzo wy so -
kim po zio mie.

W pierw szym eta pie kon kur su no mi no wa no do na gro dy
na stę pu ją ce oso by:
• Ma ciej Do łę ga (Uni wer sy tet Wro cław ski)
• Mi chał Go liń ski (Uni wer sy tet Ada ma Mic kie wi cza w Po -

zna niu)
• Mi chał Pi lip czuk (Uni wer sy tet w Ber gen)
• Dan Pe ter sen (KTH Roy al In sti tu te of Tech no lo gy, Szwe cja)
• Ewe li na Za tor ska (Uni wer sy tet War szaw ski)

Na stęp nie, po dys ku sji me ry to rycz nej nad osią gnię cia mi
na uko wy mi pię ciu wy ty po wa nych kan dy da tów, w wy ni ku taj -
ne go gło so wa nia ju ry pod ję ło jed no myśl ną de cy zję. Bar dzo
cie szy nas fakt, że zwy cięz cą VI edy cji kon kur su zo stał skan -
dy naw ski ma te ma tyk. Dwa la ta te mu Mię dzy na ro do wą Na -
gro dę Ba na cha zdo był Wę gier pra cu ją cy w An glii, rok te mu Po -
lak, któ ry swój staż na uko wy od by wał w Nor we gii – mó wi Jan
Sme la pre zes fir my Eric pol – Do bry od dźwięk na na szą ini cja -
ty wę w za gra nicz nych krę gach na uko wych to no bi li ta cja i mo -
ty wa cja, by wspie rać na uki ma te ma tycz ne. Ich ran ga w Pol sce
po win na ro snąć i za chę cać wszyst kich uzdol nio nych lu dzi
do przy jaz du do Pol ski. 

Uro czy ste wrę cze nie na gro dy od bę dzie się pod czas wspól -
nej kon fe ren cji nie miec kie go i pol skie go to wa rzy stwa Ma -
te ma tycz ne go we wrze śniu w Po zna niu. Lau re at otrzy ma
naj wyż szą w hi sto rii kon kur su na gro dę o war to ści 25 ty się -
cy zło tych.

Na gro da Ba na cha zo sta ła usta no wio na w 2008 r. Jest wspól -
nym przed się wzię ciem fir my Eric pol oraz Pol skie go To wa rzy -
stwa Ma te ma tycz ne go. Sta no wi wy raz uzna nia ze jed nej z czo -
ło wych pol skich firm te le in for ma tycz nych dla ro li, ja ką my -
śle nie ma te ma tycz ne od gry wa we współ cze snym świe cie. Ce -
lem usta no wie nia na gro dy jest pro mo cja i wspar cie fi nan so -
we naj zdol niej szych mło dych ma te ma ty ków. Pro jekt ma tak -
że na ce lu po pu la ry za cję do rob ku Ste fa na Ba na cha oraz pol -
skiej na uki. Jest na gro da pre sti żo wą i jed ną z naj wyż szych
przy zna wa nych w dzie dzi nie ma te ma ty ki w Pol sce. 

Jan Mal kie wicz

Mi chał Go liń ski z UAM
wśród naj lep szych 
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Szcze gól ne zna cze nie w tym ma ją wszel kie kon fe ren cje mię dzy -
na ro do we, któ re po zwa la ją nie tyl ko na po ka za nie wła snych usta -
leń, ale rów nież wy mia nę do świad czeń ze śro do wi ska mi, czę -

sto ma ją cy mi dość skrom ny kon takt z pro wa dzo ny mi w Pol sce ba da -
nia mi. O ile w wy ni ku wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej zde cy do -
wa nie uła twio ny zo stał pro ces do cie ra nia do ta kich in for ma cji, czy
wy mia ny po glą dów z hi sto ry ka mi państw za chod nich, to kon tak ty
na Wscho dzie nie są już tak ła twe. W ostat nich mie sią cach nie sprzy -
ja im tak że co raz bar dziej gęst nie ją ca i skom pli ko wa na sy tu acja po -
li tycz na, bę dą ca efek tem wy da rzeń na Ukra inie. 

Tym cen niej szym i waż niej szym wy da je się pod trzy my wa nie kon -
tak tów z ro syj skim świa tem na uki tak, by moż li wa by ła wy mia na po -
glą dów nie tyl ko na uko wych, nie ko niecz nie kon tro lo wa na przez apa -
rat wła dzy. Tym bar dziej, że nasz uni wer sy tet po sia da za war te umo -
wy o współ pra cy z kil ko ma uczel nia mi na wscho dzie i kon tak ty te
uwa ża za waż ny ele ment współ pra cy mię dzy na ro do wej. Tak że z Pań -
stwo wym Uni wer sy te tem w Sankt Pe ters bur gu W ra mach tej współ -
pra cy w paź dzier ni ku ze szłe go ro ku do szło do kon fe ren cji „Wal ki
na po łu dnio wo -wschod nich wy brze żach Bał ty ku w śre dnio wie czu
i cza sach no wo żyt nych” któ ra or ga ni zo wa na by ła przez uczel nię
z Sankt Pe ters bur ga i Uni wer sy tet Opol ski, przy wspar ciu Kon su la tu
Ge ne ral ne go RP w Sankt Pe ters bur gu. 

Kon fe ren cja, w któ rej uczest ni czy li pol scy hi sto ry cy z UW, UMC-
S, Uni wer sy te tu Opol skie go i UAM w oso bie prof. Ma cie ja Fran za, za -
owo co wa ła nie tyl ko przy go to wa niem ko lej ne go nu me ru „Stu dia Sla -
vi ca et Bal ca ni ca Pe tro po li ta na”, któ ry ma się uka zać w tym ro ku, ale
rów nież na wią za niem no wych kon tak tów, w tym tak że z pręż nie dzia -
ła ją cym Mu zeum Ar ty le rii, Wojsk In ży nier skich i Wojsk Wspar cia Mi -
ni ster stwa Obro ny Fe de ra cji Ro syj skiej. Na wią za ne kon tak ty przy czy -
ni ły się do za pro sze nia na te go rocz ną V Mię dzy na ro do wą Kon fe -
ren cję Na uko wą „Woj na i uzbro je nie. No we usta le nia i ma te ria ły”, któ -
ra od by ła się po mię dzy 14 a 16 ma ja te go ro ku. Uczest ni czy ło
w niej 218 hi sto ry ków i mu ze al ni ków z kil ku kra jów Eu ro py, oraz
wszyst kich naj waż niej szych ośrod ków na uko wych i mu ze al nych pań -
stwa ro syj skie go. 

Kon fe ren cja sta no wi ła nie tyl ko fo rum dys ku sji, sku pia ją cych się
wo kół kwe stii I woj ny świa to wej, choć po ru sza ne by ły tak że pro ble -
my wo jen XVIII_XIX wie ku, czy też dru giej woj ny świa to wej. 

Efek tem przy go to wań do tej kon fe ren cji trwa ją cych od je sie ni ze -
szłe go ro ku, jest 4-to mo we wy daw nic two, do ku men tu ją ce wy si łek
twór czy wszyst kich jej uczest ni ków. 

Kon fe ren cji to wa rzy szy ła tak że wiel ka wy sta wa „Stal i Krew”, po ka -
zu ją ca uni kal ne uzbro je nie, mun du ry i ry sun ki z okre su I woj ny świa -
to wej. Zwłasz cza te ostat nie by ły wy jąt ko wo cie ka we. Nie dość, że nor -

Po znań w Sankt Pe ters bur gu
i nie tyl ko
Prowadzenie badań naukowych powoduje nie tylko przyjemność odwiedzania archiwów 
czy bibliotek, ale również dzielenia się wynikami swoich ustaleń badawczych ze środowiskiem
na kolejnych spotkaniach, czy konferencjach naukowych. 

Jeden z zaprezentowanych na wystawie rysunków, obrazujący walkę rosyjskiej piechoty i artylerii
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mal nie nie do stęp ne, głę bo ko scho wa ne w za so bach piw nic
mu ze al nych, to do dat ko wo bę dą ce efek tem de cy zji do wódz -
twa ar mii car skiej, któ ra w 1914 ro ku skie ro wa ła na front ry -
sow ni ków, by do ku men to wa li w ten spo sób zwy cię ski po chód,
jak są dzo no, ar mii car skiej na Za chód. Woj na za koń czy ła się
upad kiem ca ra tu, ale ry sun ki z li nii fron tu po zo sta ły, sta jąc się
uni kal nym ma te ria łem do ku men tu ją cym ży cie ar mii w tam -
tych cza sach.

Maj był dość in ten syw nym mie sią cem w ży ciu na uko wym,
a zwłasz cza w utrzy my wa niu kon tak tów mię dzy na ro do wych
na te re nie Ro sji. Obok wiel kiej kon fe ren cji w Sankt Pe ters bur -
gu, w od da lo nym o oko ło 300 ki lo me trów Wiel kim No wo gro -
dzie, na dzia ła ją cym tam Pań stwo wym Uni wer sy te cie im. Ja -
ro sła wa Mą dre go od był się „Ty dzień Mię dzy na ro do wy”, w któ -
rym uczest ni czy li na ukow cy z dzie się ciu kra jów ca łe go świa -
ta, współ pra cu ją cy z tą uczel nią w ra mach Pro gra mu
TEMPUS, któ ry dzia ła tak że na na szym uni wer sy te cie. By ła
to wy jąt ko wa oka zja nie tyl ko do po zna nia no wo grodz kiej
uczel ni, z któ rą war to na wią zać kon takt i współ pra cę, zwłasz -
cza w ob rę bie Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UAM, bo wiem szcze -
gól nie dla po znań skich ar che olo gów i et no lo gów moż na by
zna leźć tam zna ko mi tych part ne rów, ale tak że na wią za nia ko -
lej nych kon tak tów tak że z na ukow ca mi z choć by Sta nów Zjed -
no czo nych.

Obec ność po znań skich hi sto ry ków woj sko wo ści w Sankt
Pe ters bur gu to nie tyl ko efekt za pro szeń na kon fe ren cję mię -
dzy na ro do we, ale tak że ści słej re ali za cji pla nów ba daw czych
gran tu alo ko wa ne go na na szym uni wer sy te cie, a po świę co ne -
go li stom het mań skim pię ciu het ma nów ko ron nych z ro du
Po toc kich her bu Pi la wa, któ rzy peł ni li ten urząd od po ło -
wy XVII do po ło wy XVII wie ku. Pro gram ten ma cha rak ter
mię dzy na ro do wy i obok hi sto ry ków z Po zna nia uczest ni czą
w nim na ukow cy z War sza wy, Opo la i Bu da pesz tu. 

Efek tem pod ję cia kwe rend ar chi wal nych by ło nie tyl ko do -
tar cie do ma te ria łów ar chi wum Mu zeum Ar ty le rii, Wojsk In -
ży nier skich i Wojsk Wspar cia, ale tak że do za so bów od dzia łu
rę ko pi sów Ro syj skiej Bi blio te ki Na ro do wej w S. Pe ters bur -
gu, czy też ar chi wum In sty tu tu Hi sto rii Ro syj skiej Aka de mii
Na uk. Szcze gól nie ten dru gi zbiór był do tąd ma ło wy ko rzy -
sty wa ny, a znaj du ją ce się w nim ko lek cje li stów, nadań, przy -
wi le jów, czy też uni wer sa łów pol skich wład ców od cza sów
Zyg mun ta I Sta re go ocze ku ją na od czy ta nie i opra co wa nie.
Jest szan sa, że dzię ki pro wa dzo nym od ze szłe go ro ku ba da -
niom, moż li we bę dzie choć czę ścio we po zy ska nie tam tej szych
źró deł i wpro wa dze nie ich do szer sze go obie gu ba daw cze go.
Ta ki wła śnie cel mia ła zor ga ni zo wa na przez Za kład Hi sto rii
Woj sko wo ści In sty tu tu Hi sto rii UAM, wspól nie z Uni wer sy -
te tem Opol skim, Ar chi wum Pań stwo wym w Opo lu i To wa -
rzy stwem Mi ło śni ków Sta ro żyt no ści, Mię dzy na ro do wa Kon -
fe ren cja Na uko wa „Po toc cy w dzie jach Rze czy po spo li tej, któ -
ra mia ła miej sce w dniach 8-9 ma ja te go ro ku. To je den z ko -
lej nych ele men tów upo wszech nia nia po zy ska ne go ma te ria -
łu ar chi wal ne go. W za ło że niu bo wiem ini cja to rów te go pro -
jek tu, czy li pro fe so rów To ma sza Cie siel skie go i Ma cie ja Fran -
za, ar ty ku łom to wa rzy szyć bę dzie pierw sza ko lek cja li stów het -
mań skich, po zy ska nych w wy ni ku pro wa dzo nych kwe rend.

Kwe ren dy te, dzię ki po zy ska nym środ kom w ra mach gran -
tu, pro wa dzo ne są w Sankt Pe ters bur gu, Mo skwie, Wil nie,
Miń sku, Lwo wie, Ki jo wie, Bu da pesz cie, Pa ry żu, Dreź nie, Rzy -
mie i wszyst kich naj waż niej szych pol skich ar chi wach. Ma to
po zwo lić nie tyl ko na po zy ska nie moż li wie peł ne go zbio ru li -
stów het mań skich, in te re su ją cych nas osób z dzie jów Rze czy -
po spo li tej, ale tak że pu bli ka cję se rii pię ciu to mów źró deł. 

prof. Ma ciej Franz

Pol skę re pre zen to wa ły prof. Syl wia Adam czak -Krysz to -
fo wicz, prof. Ca mil la Badstübner -Ki zik, dr Mar ta Ja na -
chow ska -Bu dych i dzie się ciu stu den tów Wy dzia łu Neo -

fi lo lo gii z In sty tu tu Lin gwi sty ki Sto so wa nej UAM.
Pro jekt trwał dwa ty go dnie. Uczest ni cy mo gli uczęsz czać

na je den z trzech kur sów, pod czas któ rych po ru sza ne by ły
róż ne aspek ty te ma tu prze wod nie go. Osno wę za jęć wy ty cza -
ły kon kret ne za gad nie nia. I tak w pierw szym ty go dniu za sta -
na wia no się „Do ko go na le ży mia sto?”, in te re so wa no się „Od -
kry wa niem miejsc – opi sy wa niem świa tów: „Po mnij na po -
mnik!”. Zaś w ko lej nych dniach uczest ni cy spo tka nia zaj mo -
wa li się ta ki mi za gad nie nia mi jak: „Mia sto ja ko mu zeum”,
„Prze strze nie ja ko klucz do na ucza nia kra jo znaw stwa na za -
ję ciach z ję zy ka ob ce go”. Na ko niec zaj mo wa no się hi sto rycz -
ny mi prze strze nia mi miej ski mi po zna wa ny mi po przez me -
dia i moż li wy mi do wy ko rzy sta nia w dy dak ty ce np. jak ob ra -
zy, tek sty, fil my i przed mio ty z lat 20-tych i 30-tych moż na wy -
ko rzy sty wać na za ję ciach ję zy ka nie miec kie go ja ko ob ce go.

wię cej in fo. na stro nie: http://www.ru.nl/eu ro pe an spa ce/ 

– Pod czas każ de go z se mi na riów za sta na wia li śmy się nad po -
szcze gól ny mi aspek ta mi prze strze ni miej skiej Ber li na i jej po -
ten cja łem w na ucza niu ję zy ków ob cych. Na szym za da niem by -
ło za pew nie nie so bie od po wied nie go za ple cza w uję ciu za rów -
no teo re tycz nym jak i prak tycz nym, by stwo rzyć ma te ria ły dy -
dak tycz ne do na uki ję zy ka nie miec kie go. 

Pra ca od by wa ła się w mię dzy na ro do wych ze spo łach i – jak
sa ma na zwa pro gra mu wska zu je – by ła bar dzo in ten syw na. 

Go rą co za chę cam do udzia łu w po dob nych wy mia nach mię -
dzy na ro do wych, po nie waż umoż li wia ją po sze rze nie ho ry zon -
tów, do sko na le nie ję zy ków ob cych, po zna wa nie świa ta i wspo -
ma ga ją nasz ogól ny roz wój, a przede wszyst kim – po ma ga ją
nam po znać sa me go sie bie – mó wi Ju sty na Ma łec ka, stu dent -
ka II ro ku lin gwi sty ki sto so wa nej.

J.M

Na tro pie 
eu ro pej sko ści
Przedstawiciele ośmiu uczelni europejskich

z pięciu krajów pod hasłem „Na tropie

przestrzeni europejskiej – język kultura

i tożsamość” spotkało się tej wiosny w Berlinie,

by podczas dwutygodniowego programu

poznawać języki, kraj, miasto i wzajemne

relacje.



By ła ona oka zją do dys ku sji po mię dzy
kul tu ro znaw ca mi, hi sto ry ka mi, so cjo -
lo ga mi i an tro po lo ga mi z Pol ski i z Nie -

miec. Ostat ni dzień kon fe ren cji słu żył pla no -
wa niu wspól ne go du że go pro jek tu ba daw cze -
go na te mat toż sa mo ści na po gra ni czu pol sko -
-nie miec kim. 

5 lip ca, pod czas dwóch se sji dys ku to wa no
na te mat iden ty fi ka cji z per spek ty wy kul tu ro -
znaw czej, a na stęp nie z per spek ty wy hi sto rycz -
nej. Do te ma tu kon fe ren cji, a za ra zem pla no -
wa ne go pro jek tu ba daw cze go wpro wa dzi ła
prof. Be ata Ha lic ka. Bez po śred nie ko men ta rze
wy gło si ły so cjo loż ka prof. Ulri ke Na gel, eme -
ry to wa na pro fe sor so cjo lo gii Uni wer sy te tu

w Mag de bur gu oraz li te ra tu ro znaw czy ni prof.
Gra ży na Bar ba ra Szew czyk z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w Ka to wi cach. W tej sa mej se sji dr Mar -
ta Bą kie wicz z Pol sko -Nie miec kie go In sty tu -
tu Ba daw cze go w Słu bi cach za pre zen to wa ła
pro jekt ha bi li ta cyj ny: „Kul tu ro wo -li te rac ka
bio gra fia Od ry”, sko men to wa ny na stęp nie
przez prof. Szew czyk. 

W ko lej nej se sji prof. Paul Za lew ski z Uni -
wer sy te tu Via dri na przed sta wił pro jekt ba daw -
czy: „In sty tu cje ochro ny za byt ków a ma te rial -
ne dzie dzic two kul tu ro we na pol sko -nie miec -
kim po gra ni czu po 1945 ro ku”. Dr Bar ba ra Jań -
czak z Pol sko -Nie miec kie go In sty tu tu Ba daw -
cze go przed sta wi ła na to miast swój pro jekt ha -

bi li ta cyj ny: „In sty tu cjo nal ne i spo łecz ne ob li -
cze bi lin gwi zmu po gra ni cza pol sko -nie miec -
kie go – ana li za pol skiej stro ny”. Oba re fe ra ty
sko men to wał dr Mar ce li Tu re czek z Uni wer -
sy te tu Zie lo no gór skie go. 

Trze cia se sja kon fe ren cji słu ży ła przyj rze niu
się pro ble ma ty ce po gra ni cza i toż sa mo ści
z per spek ty wy hi sto ry ków. Pod czas mo de ro -
wa nej przez prof. Ja na M. Pi skor skie go z Uni -
wer sy te tu Szcze ciń skie go se sji, prof. Jörg Hack -
mann przed sta wił pla ny ośrod ka szcze ciń skie -
go do ty czą ce ba dań po gra ni cza. Dr Pa weł Mig -
dal ski rów nież ze Szcze ci na za pre zen to wał za -
gad nie nie: „Oswa ja nie prze strze ni hi sto rycz -
nej Po mo rza Za chod nie go w la tach 1945-
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Są sie dzi zza Od ry
Od 5 do 7 lipca 2014 w ramach projektu „Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich
i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku”, realizowanego przez zespół pod kierunkiem prof. Beaty Halickiej
z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach, odbyła się interdyscyplinarna polsko-niemiecka konferencja. 

Kra jo bra zy po gra ni cza

Przejście graniczne Porajów-Zittau, gdzie stykają się trzy granice: polska, czeska i niemiecka
FOT. JOSEP VILA
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1989”. Na to miast Mag da le na Ka miń ska, pra -
cu ją ca przy pro jek cie w Pol sko -Nie miec kim
In sty tu cie Ba daw czym za pre zen to wa ła wy kład
na te mat znisz czeń i od bu do wy miast na Zie -
miach Za chod nich po 1945 ro ku: „Mo ty wa cje,
wraż li wo ści i stra te gie oswa ja nia”. Wy stą pie nia
sko men to wa li prof. Hans Hen ning Hahn z Ol -
den bur ga oraz dr Jan Mu se kamp z Eu ro pej -
skie go Uni wer sy te tu Via dri na. 

Po dłu gim dniu ob rad uczest ni cy mie li oka -
zję wziąć udział w krót kim spa ce rze po „Słub -
fur cie”. W ko lej ny dzień uczest ni cy spo tka nia
swo ją uwa gę sku pi li na per spek ty wie so cjo lo -
gicz nej. Dr Ira Spie ker oraz Uta Bret sch ne ider
z Dre zna (In sti tut für Sächsi sche Ge schich te
und Volks kun de e. V.) pre zen to wa ły wy ni ki
swo je go pro jek tu: „Są sie dzi. Zbli że nia i ogra ni -
cze nia po 1945 ro ku w opo wie ściach (au to -)

bio gra ficz nych oraz pla ny na przy szłość”. Re -
pre zen tant ki In sty tu tu So cjo lo gii z Uni wer sy -
te tu Zie lo no gór skie go, dr An na Miel cza rek -Żej -
mo oraz dr Jo an na Frąt czak -Müller pre zen to -
wa ły pro jekt ba daw czy: „Miesz kań cy wo je -
wódz twa lu bu skie go i Bran den bur gii wo bec
swo je go re gio nu i są sia dów zza Od ry”. Wy stą -
pie nia ko men to wa li na ukow cy z In sty tu tu Fi -
lo zo fii i So cjo lo gii PAN z War sza wy, dr An na
Wy le ga ła oraz dr Piotr Fi lip kow ski. 

Po po łu dniu uczest ni cy kon fe ren cji w Kro -
śnie Od rzań skim dys ku to wa li na te mat: „Mia -
sto Kro sno Od rzań skie w po szu ki wa niu re gio -
nal nej toż sa mo ści”. 

Ko lej ny dzień spę dzo ny na stat ku pły ną cym
z Kro sna Od rzań skie go do Frank fur tu nad Od rą słu -
żył dys ku sji o pla no wa nym pro jek cie ba daw czym. 

Kon fe ren cja mo gła od być się dzię ki fun du -
szom Eu ro pej skie go Uni wer sy te tu Via dri na
w ra mach dzia łal no ści Via dri na Cen ter „B/Or -
ders in Mo tion” oraz dzię ki do ta cji Pol sko -Nie -
miec kiej Fun da cji na rzecz Na uki. 

Magdalena Abraham-Diefenbach

Wma ju te go ro ku b. r. na po gra ni czu
pol sko -nie miec kim prze pro wa -
dzo no spe cja li stycz ne ćwi cze nia

te re no we, re ali zo wa ne w ra mach pro jek tu In -
ten si ve Pro gram me: Bor der lands: Bor der
Land sca pe Across Eu ro pe fi nan so wa ne go
z fun du szy eu ro pej skich. Or ga ni za to rem tych
ćwi czeń był Za kład Eko lo gii Kra jo bra zu,
a oso ba mi bez po śred nio za an ga żo wa ny mi za -
rów no od stro ny me ry to rycz nej, jak i or ga ni -
za cyj nej, by ły: dr Iwo na Mar ku szew ska oraz
Mar ta Ku bac ka. Te go rocz na edy cja, koń czą -
ca pro jekt, by ła kon ty nu acją ubie gło rocz nej,
re ali zo wa nej na po gra ni czu ka ta loń sko -fran -
cu skim. 

Kon sor cjum pro jek tu two rzą trzy uczel nie:
Uni wer sy tet Wschod niej Fin lan dii w Jo en suu,
Uni wer sy tet Gi roń ski ((Ka ta lo nia, Hisz pa nia)
oraz UAM. Głów nym ko or dy na to rem pro jek -
tu jest dr Min na Tan ska nen z Wy dzia łu Na uk
Geo gra ficz nych i Hi sto rycz nych Uni wer sy te -
tu Wschod niej Fin lan dii, na to miast ko or dy -
na to ra mi z po zo sta łych uczel ni part ner skich
są: prof. Jo sep Vi la Sub i rós z Wy dzia łu Geo -

gra fii (Gi ro na) oraz dr Iwo na Mar ku szew ska
z Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo -
gicz nych (UAM).

Kurs in ten syw ny kie ro wa ny był do stu den -
tów stu diów ma gi ster skich kie run ków geo -
gra ficz nych kra jo bra zu z uni wer sy te tów par -
ty cy pu ją cych w w/w przed się wzię ciu. W pro -
jek cie wzię ło udział 30 stu den tów (po 10 osób
z każ de go ośrod ka uni wer sy tec kie go) oraz 6
na uczy cie li aka de mic kich (każ dy uni wer sy -
tet re pre zen to wa ny był przez 2 na uczy cie li
aka de mic kich). Kurs miał na ce lu po sze rze -
nie wie dzy stu den tów o wy ko rzy sta niu kon -
cep cji kra jo bra zu ja ko na rzę dzia ba dań teo -
re tycz nych, kon cen tru ją cych się na kwe stiach
po gra ni cza. In ter dy scy pli nar ne ba da nie ob -
sza rów po gra ni cza uwzględ nia ło uwa run ko -
wa nia kra jo bra zo we, go spo dar cze, hi sto rycz -
ne, kul tu ro we i spo łecz ne. Mo du ły teo re tycz -
ne do ty czy ły m.in. me to dycz ne go uję cia ba -
dań po gra ni cza, uwa run ko wań hi sto rycz -
nych i po li tycz nych roz wo ju miast bliź nia -
czych, jak rów nież wpro wa dze nia do pro ble -
ma ty ki sys te mu pla no wa nia prze strzen ne go

oraz ochro ny kra jo bra zu w Pol sce oraz
Niem czech. Mo du ły teo re tycz no -prak tycz ne
obej mo wa ły wi zy ty i spo tka nia w in sty tu -
cjach ad mi ni stra cji pu blicz nej, przed się bior -
stwach ob słu gu ją cych mia sta oraz or ga ni za -
cjach spo łecz nych i kul tu ro wych funk cjo nu -
ją cych w mia stach bliź nia czych: Słu bi ce -
-Frank furt, Gu bin -Gu ben, Łęk ni ca -Bad Mu -
skau oraz Zgo rze lec -Go er litz. Na to miast
w ra mach mo du łu prak tycz ne go, pra cu jąc
w gru pach mię dzy na ro do wych, stu den ci wy -
ko rzy sta li zdo by tą wie dzę kon cen tru jąc się
na za gad nie niach do ty czą cych: zmian kra jo -
bra zu po gra ni cza, po strze ga niu gra ni cy, toż -
sa mo ści kul tu ro wej po gra ni cza, zna cze nia
przej ścia gra nicz ne go i współ pra cy go spo dar -
czej oraz usłu go wo -han dlo wej ro li po gra ni -
cza. Szcze gó ło we ba da nia zo sta ły prze pro wa -
dzo ne w Słu bi cach i Frank fur cie. Efek tem
tych prac są ra por ty, do stęp ne na stro nie in -
ter ne to wej https://wi ki. uef. fi/di splay/Bor -
der lands/Po znan+2014. Tam też znaj du ją się
in for ma cje do ty czą ce ubie gło rocz nej edy cji
pro jek tu. I. M

Studenci pracują w zespołach Zwiedzanie Słubic
FOT. IWONA MARKUSZEWSKA

FO
T.

 A
LE

KS
A

N
D

RA
 IB

RA
G

IM
O

W

FOT ROSER PASTOR



FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

Rok 2014 jest dla pa na pro fe so ra z wie lu
po wo dów ju bi le uszo wy…

O tak, na zbie ra ło się tro chę. Prze kro czy -
łem 60. rok ży cia, mam za so bą 35 lat pra cy
za wo do wej i 20 lat za trud nie nia w In sty tu -
cie, obec nie Wy dzia le Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa UAM. 

Jak wy glą da ły pa na pierw sze kro ki na -
uko we? Czy de cy zja o wy bo rze stu diów
dok to ranc kich by ła kon se kwen cją do brych
wy ni ków na stu diach? Czy mo że ktoś za in -
spi ro wał pa na do ka rie ry na uko wej?

Mo że to za brzmi ba nal nie, ale hi sto ria i śle -
dze nie współ cze sno ści by ło mo ja pa sją
od wcze snych lat szkol nych, kie dy to po chła -
nia łem ki lo gra my li te ra tu ry hi sto rycz nej, czę -
sto zu peł nie przy pad ko wo do bra nej. Stu dia
hi sto rycz ne na ów cze snym Wy dzia le Fi lo zo -
ficz no -Hi sto rycz nym UAM by ły więc lo gicz -
ną kon se kwen cją kon ty nu acji mo ich za in te -
re so wań. In sty tut Hi sto rii UAM w la tach sie -
dem dzie sią tych to by ła praw dzi wa po tę ga, re -
no mą i sła wą ustę po wał tyl ko In sty tu to wi Hi -
sto rii PAN w War sza wie, W IH UAM mia łem
za szczyt uczest ni czyć w za ję ciach i wy kła dach
wy bit nych hi sto ry ków, że wspo mnę jed nym
tchem pro fe so rów Ge rar da La bu dę, Ja nu sza
Pa jew skie go, Wi tol da Ja kób czy ka, Je rze go To -
pol skie go, Cze sła wa Łu cza ka, Le cha Trze cia -
kow skie go, An to nie go Czu biń skie go,
a z młod szych wy bi ja ją cych się Je rze go Strzel -
czy ka i Sta ni sła wa Sier pow skie go. Aha, zna -
łem jesz cze prof. Hen ry ka Łow miań skie go,
choć był on już od dłuż sze go cza su na eme ry -
tu rze. Spo ty ka łem go czę sto w bi blio te ce
UAM, gdzie na mięt nie czy tał „Prze gląd Spor -
to wy”. Stu dia hi sto rycz ne ukoń czy łem w cią -
gu trzech lat w try bie in dy wi du al nym, co
wów czas by ło ab so lut ną no wo ścią, a dzię ki
wy so kiej śred niej otrzy ma łem dy plom z wy -
róż nie niem, a tym sa mym moż li wość ubie ga -
nia się o stu dia dok to ranc kie na… fi lo zo fii, bo
na hi sto rii nie by ło.. Mia ło to tak że swój prak -
tycz ny wy miar, bo dzię ki ów cze snym prze -
pi som otrzy ma łem miesz ka nie w blo ku po -
za ko lej no ścią. Niem ca mi in te re so wa łem się
od po cząt ku stu diów, bo tak po krę co ne dzie -
je te go pań stwa i na ro du mo gły rze czy wi ście

fa scy no wać. Pra cę ma gi ster ską i dok tor ską
po świę ci łem re la cjom nie miec ko -wło skim
w okre sie fa szy zmu. Nie miec ki zna łem, ale
wło skie go nie. Mój mistrz, świet ny ita lia ni -
sta prof. Sier pow ski nie wi dział w tym pro ble -
mu i…trze ba by ło się na uczyć. Dłu go po zo -
sta łem w krę gu kul tu ry ro mań skiej, bo ha bi -
li ta cję po świę ci łem woj nie do mo wej w Hisz -
pa nii. Ale za strze gam, do ge ne ra ła Fran co
mam sto su nek ne ga tyw ny i wie lo krot nie da -
wa łem te mu wy raz, choć by w pro gra mach
TVP Hi sto ria.

W osta tecz no ści skon cen tro wał się pan
na Niem czech współ cze snych i sto sun kach
pol sko -nie miec kich.

Dro ga do te go by ła da le ka. Przez 32 la ta
zwią za ny by łem z po znań skim In sty tu tem Za -
chod nim, gdzie pro ble ma ty ka niem co znaw -
cza by ła głów nym przed mio tem ba dań.
Po ha bi li ta cji od sze dłem od hi sto rii i po świę -
ci łem się współ cze sno ści. Wie lo krot nie prze -
by wa łem w pań stwach nie miec kich, głów nie
w RFN, ale też i NRD na róż ne go ro dza ju po -
by tach sty pen dial nych, go ścin nych wy kła -
dach, czy też kon fe ren cjach. Uzbie ra ło by się
te go łącz nie z 6-7 lat. Mia łem moż li wość po -
znać wie lu wy bit nych uczo nych, dzien ni ka -
rzy, czy po li ty ków. Z nie któ ry mi na wet, jak
z kanc le rza mi Hel mu tem Koh lem, Hel mu tem
Schmid tem, mi ni strem Han sem -Die tri chem
Gen sche rem, pre mie ra mi rzą dów kra jo wych
mia łem oka zję do wy mia ny po glą dów. Z wie -
lo ma na ukow ca mi z Nie miec współ pra cu ję
od lat, choć by w ko le gium re dak cyj nym dwu -
mie sięcz ni ka „WeltTrends” w Ber li nie/Pocz -
da mie miesz czą ce go się w ab so lut nej czo łów -
ce pism po li to lo gicz nych RFN. Mo ja bli ska
przy jaźń i współ pra ca z prof. Jo che nem
Franz ke, ale też i Ra imun dem Kräme rem
z Uni wer sy te tu w Pocz da mie, da tu je się
od 1993 ro ku i prze trwa ła nie jed ne pró by. To
są też przy ja cie le Pol ski i życz li wie pa tro nu ją
na szym prze mia nom. 

Tak więc moż li wa jest przy jaźń po mię dzy
Po la ka mi i Niem ca mi?

Chy ba co do te go nie ma wąt pli wo ści,
pod wa run kiem, że w re la cjach z Ber li nem nie
bę dzie my prę żyć mu sku łów, bo to nie ma naj -

mniej sze go sen su i na ra ża nas na śmiesz ność.
Ta kiej wa gi w sto sun kach z Niem ca mi, ja ką
po sia da Fran cja, ze zro zu mia łych wzglę dów
nie osią gnie my ni gdy. Sta re, ale prag ma tycz -
ne pol skie przy sło wie prze cież mó wi, że le piej
przy jaź nić się z bo ga tym, zdro wym itd. Każ -
dy po waż ny na uko wiec, (ale nie na uko wiec -
-po li tyk) zaj mu ją cy się Niem ca mi bez tru du
za uwa ży, że ran ga Pol ski w po li ty ce za gra nicz -
nej Nie miec sys te ma tycz nie wzra sta i są na to
licz ne do wo dy. Niem cy z sza cun kiem i po dzi -
wem pa trzą na na sze do ko na nia w cią gu
ostat nich 25 lat, a „Po lni sche Wirt schaft” to
brzmi dum nie! 

To za in te re so wa nia na uko we, a co po -
za ni mi?

Od wie lu lat czy tam spo ro na te mat eno -
lo gii i uwa żam, że mam coś do po wie dze nia
w tej spra wie. Zresz tą na wła snej mi ni -win ni -
cy o wdzięcz nej na zwie „Tut ti mun di” sam
pro du ku ję wi no bia łe, ró żo we i w mniej szej
ska li czer wo ne. Głów nie na pre zen ty i uży -
tek wła sny. Nie któ rzy z przy ja ciół i zna jo mych
na wet je chwa lą. Po za tym, hm, kie dyś gra łem
na gi ta rze w ze spo le mło dzie żo wym, po sia -
da łem tak do no śny, wy ra zi sty głos, że zo sta -
łem na wet so li stą. Ale na po waż nie to za wsze
trak to wa łem sport. Od cza su stu diów w la tach
sie dem dzie sią tych gra łem w siat ków kę, choć
nie po sia da łem spe cjal nych fi zycz nych pre -
dys po zy cji. Re gu lar nie dwa ra zy w ty go dniu
w sa li na Sza ma rzew skie go gra li śmy re kre -
acyj nie w siat ków kę pod czuj nym okiem tre -
ne ra An drze ja Ko ziń skie go. Wie lu z mo ich
ów cze snych part ne rów z dru ży ny to dzi siaj
sza cow ni pro fe so ro wie róż nych spe cjal no ści,
peł nią cy od po wie dzial ne funk cje we wła -
dzach UAM. Trwa ło to aż do 2002 r. do kon -
tu zji ko la na, któ ra mnie wy eli mi no wa ła z gry.
Prze rzu ci łem się więc na re gu lar ne pły wa nie.

No wła śnie, po dob no pra wie co dzien nie
moż na pa na spo tkać na pły wal ni uni wer -
sy tec kiej i to już o 6.00 ra no! 

Na rzu ci łem so bie ta ki styl, gdyż je stem ty -
po wym „skow ron kiem”, ale ubo le wam, że
wie czo rem nie mo gę in ten syw nie pra co wać
na uko wo i dość wcze śnie oczy mi się za my -
ka ją.

Hi sto ria i śle dze nie
współ cze sno ści 
jest mo ją pa sją 

Z prof. Bogdanem Koszelem
rozmawiają Adam Barabasz i Marcin Piechocki 

N A S Z  U N I W E R S Y T E T MIĘDZY  GRANICAMI

2 2 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  l i p i e c / s i e r p i e ń  2 0 1 4



l i p i e c / s i e r p i e ń  2 0 1 4  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 3l i p i e c / s i e r p i e ń  2 0 1 4  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 3

N A S Z  UNIWERSYTET

Głów nym ce lem tej pol sko -nie miec kiej
współ pra cy jest stwo rze nie ma te ria -
łów dy dak tycz nych o Po wsta niu War -

szaw skim i do sko na le nie kom pe ten cji in ter -
kul tu ro wych. To tak że oka zja do pod szli fo wa -
nia umie jęt no ści ję zy ko wych, na wią za nia no -
wych zna jo mo ści czy od kry wa nia hi sto rii
na no wo.

Pro jekt po prze dzo ny był wie lo ty go dnio wy -
mi przy go to wa nia mi, w trak cie któ rych stu -
den ci uczest ni czy li w za ję ciach na te mat prze -
bie gu, przy czyn oraz skut ków Po wsta nia War -
szaw skie go. Uwień cze niem tej pra cy był wy -
jazd do War sza wy ośmiu kil ku oso bo wych
grup, w skład któ rych wcho dzi li stu den ci
z Mar bur ga i Po zna nia. 

To nie co dzien ne se mi na rium pro jek to we
zgro ma dzi ło 54 uczest ni ków. Uni wer sy tet
Phi lip p sa w Mar bur gu re pre zen to wa li stu den -
ci róż nych kie run ków ze spe cja li za cją na uczy -

ciel ską, na to miast UAM – stu dent ki lin gwi -
sty ki sto so wa nej ze spe cja li za cją glot to dy dak -
tycz ną, trans la to rycz ną i in ter kul tu ro wą.
Opie kę nad stu den ta mi spra wo wa li: prof. Syl -
wia Adam czak -Krysz to fo wicz i dr Pa weł
Rybsz le ger (UAM), dr hab.  An tje Stork,
dr An ge la Schmidt -Bern hardt i Vic to ria Sto -
ro zen ko (Uni wer sy tet w Mar bur gu) oraz Ju -
sty na Gmi trzuk (Mu zeum Po wsta nia War -
szaw skie go). 

Naj waż niej szym part ne rem by ło Mu zeum
Po wsta nia War szaw skie go, dzię ki któ re mu
przez ca ły ty dzień mie li śmy do stęp do eks po -
zy cji i pu bli ka cji edu ka cyj nych, a eks per ci
Mu zeum słu ży li po mo cą me ry to rycz ną. Mu -
zeum przy go to wa ło dla nas rów nież cykl wy -
kła dów, dzię ki któ rym po zna li śmy róż ne opi -
nie na te mat Po wsta nia War szaw skie go, do -
wie dzie li śmy się, czym jest Oral Hi sto ry oraz
w ja ki spo sób moż na prze pro wa dzać wy wia -

dy z oso ba mi, któ re pa mię ta ją tam te wy da rze -
nia. Pro jekt umoż li wi ło wspar cie Fun da cji
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej. 

Nie za bra kło też spo tkań in te gra cyj nych.
Do brą oka zją ku te mu by ły wspól ne po sił ki,
czy gry miej skie, któ re sta no wi ły dla nas wy -
zwa nie ję zy ko we, spraw dza ły orien ta cję w te -
re nie, umie jęt ność ko rzy sta nia z ma py, ale
tak że da wa ły nam moż li wość bliż sze go po -
zna nia się i prze ży cia cze goś wy jąt ko we go. 

Ty dzień spę dzo ny w sto li cy był owoc ny. Po -
wsta ło wie le no wo cze snych ma te ria łów dy -
dak tycz nych, ta kich jak vi de oca sty, pod ca -
sty, gry dy dak tycz ne on li ne czy we bqu esty
o te ma ty ce po wstań czej, któ re bę dą póź niej
udo stęp nio ne na ofi cjal nych stro nach pro jek -
tu i Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go. 

Mał go rza ta No wa kow ska
Stu dent ka LS

Wy dział Neo fi lo lo gii

Dzia ła jąc w myśl umac nia nia i jed no cze nia aka de mic kie go śro -
do wi ska Po zna nia in sty tu ty dwóch czo ło wych uczel ni po -
znań skich pod ję ły ini cja ty wę pod pi sa nia po ro zu mie nia,

w któ rym wy ra ża ją wza jem ną wo lę współ pra cy na po zio mie dy dak -
tycz nym i na uko wo -ba daw czym. De kla ra cja wo li zo sta ła pod pi sa -
na dnia 16.05.2014 przez prof. Ta de usza Stry ja kie wi cza, dy rek to ra In -
sty tu tu Geo gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen -
nej na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM oraz
prof. Woj cie cha Bo nen ber ga, dy rek to ra In sty tu tu Ar chi tek tu ry i Pla -
no wa nia Prze strzen ne go na Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Po -
znań skiej. Uro czy stość od by ła się na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych UAM na Kam pu sie Mo ra sko.

Pod pi sa na de kla ra cja wo li współ pra cy obej mu je za gad nie nia zwią -
za ne z geo gra fią spo łecz no -eko no micz ną, go spo dar ką prze strzen ną, ar -
chi tek tu rą i urba ni sty ką. Współ pra ca bę dzie do ty czy ła nie tyl ko dzia -
łal no ści na uko wo -ba daw czej, ale tak że udzia łu stu den tów i pra cow ni -
ków na uko wo -dy dak tycz nych w wy bra nych za ję ciach i wy da rze niach
na uko wych, or ga ni zo wa nia warsz ta tów na uko wo -dy dak tycz nych i wy -
staw prac stu denc kich, a tak że nie od płat ne go, wza jem ne go udo stęp nie -
nia ba zy na uko wo -ba daw czej i dy dak tycz nej.

W dniu 16 ma ja, oprócz uro czy ste go pod pi sa nia po ro zu mie nia,
w IGSEiGP zo sta ła otwar ta wy sta wa prac zre ali zo wa nych w Za kła dzie
Ar chi tek tu ry Miejsc Pra cy i Re kre acji przez stu den tów Wy dzia łu Ar -
chi tek tu ry PP. Na stęp nie od by ły się za ję cia z GIS (Geo gra phic In for -
ma tion Sys tem) dla stu den tów Wy dzia łu Ar chi tek tu ry. Wy kład wpro -
wa dza ją cy za ty tu ło wa ny „Sys te my in for ma cji geo gra ficz nej i ich za -
sto so wa nie w pla no wa niu prze strzen nym” wy gło sił dr Krzysz tof Sta -
cho wiak, a na stęp nie od by ły się kil ku go dzin ne warsz ta ty „ArcGIS

w pla no wa niu prze strzen nym” pro wa dzo ne przez dr. Ję drze ja Ga dziń -
skie go. W dru gim dniu, 17 ma ja, stu den ci go spo dar ki prze strzen nej
na UAM go ści li na Wy dzia le Ar chi tek tu ry. Wpro wa dze nia w za gad -
nie nia do ty czą ce róż no rod nych środ ków wy po wie dzi ar ty stycz nej
w za kre sie tech nik ry sun ko wych, ma lar skich i gra ficz nych do ko nał
za stęp ca kie row ni ka Ka te dry Ry sun ku, Ma lar stwa, Rzeź by i Sztuk Wi -
zu al nych, dr szt. Prze my sław Tom czak. Po wy kła dzie wpro wa dza ją -
cym od by ły się za ję cia prak tycz ne z gra fi ki warsz ta to wej – li no ry tu,
któ re współ pro wa dzo ne by ły przez stu den tów WAPP, dzia ła ją cych
w ko le na uko wym EduArt. dr inż. arch. Do mi ni ka Paz der

dr Pa weł Mo tek

Przeszłość łą czy na ro dy
„Pol sko -nie miec ki ty dzień pro jek to wy. Po wsta nie War szaw skie: wspól ne po szu ki wa nie śla dów po 70 la tach”
to ini cja ty wa stu den tów i wy kła dow ców Uni wer sy te tu Phi lip p sa w Mar bur gu oraz UAM. 

Ra zem moż na wię cej
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Pro jekt AMUL, bo o nim tu mo wa,
stwo rzo ny w In sty tu cie Psy cho lo gii
UAM pod kie run kiem prof. An ny I.

Brze ziń skiej, re ali zo wa ny jest od paź dzier ni -
ka 2013 ro ku. Dzia ła nia, w któ re włą czy li się
stu den ci i dok to ran ci psy cho lo gii, ko gni ty wi -
sty ki, pe da go gi ki, bio lo gii, ma te ma ty ki, fi lo -
lo gii cze skiej, serb skiej, chor wac kiej, si no lo -
gii oraz teo lo gii obej mu ją pro wa dze nie róż -
no rod nych te ma tycz nie za jęć dla dzie ci
z przed szko li i szkół pod sta wo wych oraz mło -
dzie ży gim na zjal nej z ma łych miej sco wo ści
i wsi z Wiel ko pol ski, a tak że warsz ta ty dla ich
ro dzi ców, dziad ków i na uczy cie li. Pa tro nat
nad dzia łal no ścią AMUL-a ob ję li: pro rek tor
ds. stu denc kich UAM prof. Zbi gniew Pi lar -
czyk, dzie kan WNS UAM prof. Zbi gniew
Droz do wicz oraz dy rek tor In sty tu tu Psy cho -
lo gii UAM prof. Je rzy Brze ziń ski. In au gu ra cja
pro jek tu od by ła się 14 paź dzier ni ka 2013 ro -
ku w Szko le Pod sta wo wej im. Ja na i Ty tu sa
Dzia łyń skich w pod po znań skich Ple wi skach.
Od tam tej po ry prze je cha li śmy – po cią ga mi,
au to bu sa mi i sa mo cho da mi z na uczy cie la -
mi – łącz nie 4840 ki lo me trów i spo tka li śmy się
w 28 szko łach z 7601 dzieć mi, 614 ro dzi ca -
mi, 42 dziad ka mi i 512 na uczy cie la mi. Na sza
ofer ta spo tka ła się z bar dzo du żym za in te re so -
wa niem i wiel ką życz li wo ścią oraz go ścin no -
ścią dy rek to rów, na uczy cie li i ro dzi ców. Mie -
li śmy wie le oka zji do ob ser wa cji te go, ja ka jest
efek tyw ność róż nych form pro wa dze nia za jęć,
w co chęt niej an ga żu ją się dzie ci w przed szko -
lu, a w co ucznio wie młod si i star si. Ucznio -
wie du żo chęt niej uczest ni czy li w za ję ciach, gdy
da wa ły one moż li wość wie lo zmy sło we go do -
świad cza nia, kie dy mo gli coś nie tyl ko zo ba -
czyć, usły szeć, ale też do tknąć i – przede wszyst -
kim – sa me mu spró bo wać wy ko nać. Dzię ki te -
mu ucznio wie za mie nia li się w „ba da czy”
i „eks pe ry men ta to rów”- oce nia prof. An -
na Brze ziń ska. 

Gdy by pró bo wać to pod su mo wać – głów -
ną trud no ścią wy da je się brak umie jęt no ści
współ pra cy wśród dzie ci, a tak że oba wy na -
uczy cie li zwią za ne z wpro wa dza niem tej for -
my ak tyw no ści na lek cji. Dla te go też więk szość
pro po no wa nych warsz ta tów opar ta jest
na pra cy w ze spo łach, by po ka zać w ten spo -
sób, że pra ca ze spo ło wa na 45-mi nu to wej lek -
cji jest moż li wa do re ali za cji. Jest, co praw da,
gło śniej oraz wy ma ga to wcze śniej sze go nie co
in ne go niż za zwy czaj przy go to wa nia się na -
uczy cie la do lek cji, ale ko rzy ści, ta kie jak
wzrost mo ty wa cji do na uki, sty mu lo wa nie cie -

ka wo ści po znaw czej dzie ci, roz wi ja nie u nich
tzw. umie jęt no ści mięk kich – np. ne go cja cji,
współ pra cy, wy da ją się być te go war te.

Do świad cze nia z wy jaz dów są rów nież dla
nas – wo lon ta riu szy – wspa nia łą oka zją
do spraw dze nia się w ro li na uczy cie la. Po ca -
łym ro ku po dró żo wa nia po Wiel ko pol sce
uzbie ra li śmy spo ry ba gaż do świad czeń i re -
flek sji. Dzię ki nim moż na te raz do kład niej od -
po wie dzieć na py ta nie, któ re za da no nam
na po cząt ku na szej „AMUL-owej” przy go -
dy – Ale dla cze go wła ści wie „AMUL”?

Dla cze go Ak tyw ny? „Dzia ła nie” to jed no
z klu czo wych, obok „współ pra cy”, ha seł, któ -
re nam przy świe ca ją. Kie ru je my się za sa dą, że
naj wię cej moż na na uczyć się, bio rąc ak tyw ny
udział w za ję ciach (tzw. ucze nie przez do -
świad cza nie). Dla te go na sze za ję cia ma ją for -
mę warsz ta to wą – dzie ci i mło dzież pra cu ją
w ze spo łach nad ja kimś pro ble mem; nie są
bier ny mi ob ser wa to ra mi pro ce su, lecz ak tyw -
nie w nim uczest ni czą, przez co ma ją po czu -
cie spraw stwa i wpły wu na to, co zda rzy się
na lek cji. Dzię ki te mu ła twiej i chęt niej an -
ga żu ją się w pro po no wa ne przez nas za ję cia.
Two rzy my wie że z ma ka ro nu (ze słod ką pian -
ką na szczy cie!), eks pe ry men tu je my z che mią
(w kuch ni), mó wi my „nie” New to no wi, pro -
jek tu je my ro bo ty, zwie dza my Bał ka ny, cza sem
na wet da je my zwieść się ilu zjom optycz nym.
Sta ra my się po ka zać dzie ciom, że na uka nie
mu si ko ja rzyć się tyl ko z pod ręcz ni ka mi czy
kart ków ka mi, ale przede wszyst kim zwią za -
na jest z cią głym sta wia niem so bie py tań
i pró ba mi od po wie dzi na nie – ba da niem
i eks pe ry men to wa niem, za sta na wia niem się,
pró bo wa niem i spraw dza niem. 

Dla cze go Ma ły? Pro jekt skie ro wa ny jest
przede wszyst kim do dzie ci z przed szko li,
szkół pod sta wo wych i gim na zjów i stąd na -
zwa, ale nie tyl ko dla te go. „Ma ły” – bo od wie -
dza my ma łe mia stecz ka i wsie, do któ rych nie

do jeż dża po ciąg. To wła śnie te „ma łe” miej -
sca naj czę ściej za pra sza ją nas do sie bie i gosz -
czą nie zwy kle ser decz nie. Ce lem pro jek tu jest
do tar cie z cie ka wy mi za ję cia mi do dzie ci wła -
śnie z ta kich przed szko li i szkół oraz pro pa -
go wa nie tam na uki w in te rak tyw nej, dy na -
micz nej i przede wszyst kim cie ka wej for mie.

Dla cze go Uni wer sy tet? Wo lon ta riu sze,
któ rzy pro wa dzą za ję cia to stu den ci, dok to -
ran ci i pra cow ni cy UAM. Chce my po ka zać,
że spo łecz ność aka de mic ką two rzą lu dzie,
któ rzy chcą za chę cić swo im przy kła dem (bo
więk szość z nas uro dzi ła się i wy cho wa ła
w ta kich wła śnie ma łych miej sco wo ściach)
uczniów do re flek sji nad wła sną przy szło -
ścią i kon ty nu owa nia edu ka cji – rów nież
w szko łach wyż szych. 

Dla cze go La ta ją cy? Ja ko stu den ci wy cho -
dzi my z ini cja ty wą i je ste śmy go ść mi róż nych
szkół – „la ta my” z na szym ob woź nym kra -
mem roz ma ito ści w róż ne miej sca. La ta ją -
cy – bo ma my wi zję – a jak wia do mo, wi zjo -
ne rzy czę sto „bu ja ją” (i la ta ją) w ob ło kach.
Wi zja ta do ty czy kre owa nia szko ły nie sche -
ma tycz nej, opar tej nie na hie rar chii, lecz
na pod mio to wym po dej ściu do ucznia
i na współ pra cy mię dzy ucznia mi, na uczy cie -
la mi, ro dzi ca mi, dy rek cją i wszyst ki mi in ny -
mi pra cow ni ka mi szko ły.

Co da lej? Za in te re so wa nie pro jek tem
znacz nie prze ro sło na sze ocze ki wa nia sprzed
pra wie ro ku. W związ ku z licz ny mi zgło sze -
nia mi, ale i lep szą dia gno zą po trzeb przed -
szko li i szkół bę dzie my kon ty nu ować na szą
ini cja ty wę rów nież w ko lej nym ro ku aka de -
mic kim w spo sób bar dziej za pla no wa ny.
Chce my bar dziej włą czyć szko ły do pla no wa -
nia za jęć z na szym udzia łem, chce my za chę -
cić uczniów do wy ko ny wa nia za dań ze spo ło -
wych, wy ma ga ją cych wyj ścia po za przed szko -
le i szko łę i współ pra cy z róż ny mi oso ba mi
i in sty tu cja mi w lo kal nym śro do wi sku. 

Ka ro li na Nie mier
stu dent ka psy cho lo gii i pe da go gi ki UAM

Wła dzom na sze go uni wer sy te tu, Wy dzia łu
Na uk Spo łecz nych i In sty tu tu Psy cho lo gii bar -
dzo dzię ku ję za wspar cie fi nan so we i or ga ni -
za cyj ne. Wszyst kim stu den tom, któ rzy pro wa -
dzi li za ję cia, ale szcze gól nie stu den tom psy cho -
lo gii i ko gni ty wi sty ki dzię ku ję za ser ce i za an -
ga żo wa nie, za po świę co ny czas i wspa nia ły
kon takt i z naj młod szy mi i naj star szy mi
ucznia mi.

prof. An na I. Brze ziń ska

Ak tyw ny Ma ły Uni wer sy tet La ta ją cy 
Najbardziej interesujące okazały się zajęcia pt.: Iluzje – czyli jak oszukać mózg?, Emocje z czarodziejem,
Co ma makaron do plecaka?, Chemia w kuchni, Nie-Newton, Mnemotechniki, O emocjach
przy obiedzie, Dobra strona internetowa, Bajkowe Czechy, Wizyta na Bałkanach.
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◗Daw no nie go ści li śmy w Po zna niu Ewy Pod leś. Z tym więk szą ra -
do ścią i sa tys fak cją (6. VI) moż na by ło znów roz ko szo wać się fe -
no me nal nym kunsz tem wo kal nym ar tyst ki (jej wi zy tę – przy oka -
zji – w UAM, od no to wa li śmy już w po przed nim nu me rze). Na es -
tra dzie za pre zen to wa ła ca łą ska lę swe go uni ka to we go kontr al -
tu – od Gluc ka po Ver die go. Sześć wiel kich arii two rzy ło oś te go nad -
zwy czaj ne go wie czo ru. Szczy to wym punk tem w pierw szej czę ści by -
ła aria z „Cy ru sa w Ba bi lo nie” Gio ac chi no Ros si nie go, a po prze -
rwie – frag ment kan ta ty „Alek san der New ski” Ser gie ja Pro ko fie -
wa i aria Azu ce ny z „Tru ba du ra” Giu sep pe Ver die go. En tu zjazm słu -
cha czy śpie wacz ka na gro dzi ła aż dwo ma re we la cyj nie wy ko na ny mi
bi sa mi: ty ra dą Ma co chy z „Kop ciusz ka” Ju le sa Mas se ne ta i arią Iza -
be li z „Włosz ki w Al gie rze” Ros si nie go. Współ au to rem suk ce su so -
list ki był znów dy ry gent Łu kasz Bo ro wicz. Przede wszyst kim zna -
ko mi cie przy go to wał fil har mo ni ków do ro li to wa rzy szy śpie wacz ce
w tym nie co dzien nym dla nich re per tu arze, a po nad to do peł nił pro -
gram cie ka wy mi i świet nie za gra ny mi, ope ro wy mi im pre sja mi in -
stru men tal ny mi. Obok ta kich hi tów, jak Me dy ta cja z „Tha is” Mas -
se ne ta, czy In ter mez zo z „Ry cer sko ści wie śnia czej” Pie tro Ma sca -
gni’ego, za brzmia ła też m.in. Uwer tu ra do za po mnia nej ope ry Ros -
si nie go „Au re lian w Pal mi rze”, któ rą – o czym ma ło kto wie – kom -
po zy tor po now nie wy ko rzy stał w… „Cy ru li ku se wil skim” – do dziś
bo daj naj więk szym prze bo ju ar cy mi strza z Pe sa ro.

◗Na ostat nie (13. VI) spo tka nie z me lo ma na mi w se zo nie 2013/14,
Fil har mo nia za pro si ła Bar tło mie ja Ni zio ła, pol skie go skrzyp ka za -
miesz ka łe go w Szwaj ca rii, lecz w wy jąt ko wy spo sób zwią za ne go z Po -
zna niem. Tu taj u Ja dwi gi Ka li szew skiej od był stu dia w AM, a w au li
UAM wy grał (wraz z P. Pław ne rem) X Kon kurs Wie niaw skie go. Stąd
wy ru szył w świat. Ar ty sta te raz przy po mniał się po zna nia kom dzie -
łem So fi ji Gu baj du li ny, współ cze snej – bar dzo ostat nio po pu lar nej
kom po zy tor ki ro syj sko -ta tar skiej, od lat osia dłej w Niem czech. Kon -
cert skrzyp co wy „In Tem pus Pra esens” (W cza sie te raź niej szym), po -

wsta ły w la tach 2006-2007, S. Gu baj du li na de dy ko wa ła An nie -So -
phie Mut ter i jed no cze śnie wska za ła na swą in spi ra cję trze cią Zo -
fią – So fią, sta ro te sta men to wą fi gu rą Mą dro ści Bo żej. By li śmy świad -
ka mi zna ko mi te go, pol skie go pra wy ko na nia te go utwo ru. Ory gi nal -
nym skła dem or kie stry (m. in. bez…skrzy piec, za to z ogrom ną per -
ku sją, z kla we sy nem, cze le stą i for te pia nem oraz z trze ma tu ba mi
wa gne row ski mi) dy ry go wał Ma rek Pi ja row ski. Na po czą tek i ko niec
kon cer tu do brał po wszech nie zna ne dzie ła: Uwer tu rę „Eg mont” Lu -
dwi ga van Beetho ve na i II Sym fo nię Jo han ne sa Brahm sa, do da -
jąc – wraz z ży cze nia mi me lo ma nom do brych wa ka cji – Brahm sow -
ski bis w po sta ci Tań ca wę gier skie go. 

◗Za koń cze nie ro ku szkol ne go (15. VI) urzą dzi ła w au li UAM tak że
Po znań ska Szko ła Chó ral na Je rze go Kur czew skie go. Wy stą pi ły jej
wszyst kie trzy ze spo ły wo kal ne: Chór Dzie cię cy „Ku ku łecz ki”
pod kier. Ja dwi gi Nie mier, Chór Dziew czę cy pod kier. Do ro ty Woj -
now skiej oraz Po znań ski Chór Chło pię cy Jac ka Sy kul skie go, a tak -
że so li ści – ucznio wie i ab sol wen ci szko ły. W ob szer nym pro gra mie
mu zy ki pol skiej nie za bra kło przy po mnie nia utwo rów w opra co wa -
niu pa tro na uczel ni.

◗W zgo ła in nych ryt mach i na stro jach (25. VI) to czy ło się spo tka nie
w au li z Han ną Ba na szak, zna ną po znań ską pio sen kar ką i gru pą to -
wa rzy szą cych jej in stru men ta li stów, za ty tu ło wa ne „Jaz zo we kli ma ty”.

◗Na to miast ostat ni czerw co wy wie czór piąt ko wy (27. VI) za ję ła ko lej -
na edy cja zna ko mi te go cy klu upo wszech nie nio we go „Spe aking Con -
terts” au tor stwa Mar ci na Som po liń skie go, po świę co na mu zy ce An -
to nio Vi val die go, ści ślej – je go słyn nym „Czte rem po rom ro ku”. Już
wie le dni wcze śniej o tym zda rze niu wie dzia ło pra wie ca łe mia sto.
Mło dzież szkol na, wraz z ulot ka mi o kon cer cie, czę sto wa ła prze chod -
niów praw dzi wy mi zie lo ny mi…po ra mi. Czte ry ty sią ce sztuk tych
wa rzyw po da ro wał or ga ni za to rom ogrod nik – me lo man. W efek -
cie – wy peł nio na po brze gi pu blicz no ścią au la – przez dwie go dzi -
ny de lek to wa ła się uro kiem nie tyl ko czte rech kon cer tów skrzyp co -
wych we nec kie go ar cy mi strza z prze ło mu XVII i XVIII stu le cia bra -
wu ro wo wy ko na nych przez Mar ci na Su szyc kie go, kon cert mi strza fil -
har mo ni ków. Po zna ła tak że frag men ty in nych dzieł Vi val die go,
zwłasz cza wo kal nych, m.in. dzię ki kre acji so pra nist ki Ma rze ny Mi -
cha łow skiej. A przy oka zji – jak zwy kle w tym cy klu – wzbo ga ci ła się
o mnó stwo in for ma cji i aneg dot o ty tu ło wym bo ha te rze: kom po zy -
to rze po nad 800 utwo rów, skrzyp ku, na uczy cie lu, po ecie, du chow -
nym… Ży wą mu zy kę uzu peł nia ły – film, a na de wszyst ko sło wo.
Mar cin Som po liń ski co rusz ba tu tę za mie niał na mi kro fon szyb ko
na wią zu jąc kon takt ze słu cha cza mi in te re su ją cą opo wie ścią. Or kie -
strę Ka me ral ną Col le gium F sta no wi ły tym ra zem wy łącz nie pa nie
(F – jak fe mi ni num), śpie wa ły „Skow ron ki” czy li Chór Dziew czę cy
przy go to wa ny przez Ali cję Sze lu gę. W su mie – moc ny akord na ko -
niec se zo nu mu zycz ne go. (rp) 
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Lek tu ra Li stu św. Ja ku ba wy peł -
ni ła 149. pre zen ta cję Ver ba Sa -
cra – Mo dli twy ka tedr pol skich

(22 VI). W ro li lek to ra w ka te drze po -
znań skiej wy stą pił lau re at Na gro dy
im. Ro ma na Brand sta et te ra na Fe sti -
wa lu Sztu ki Sło wa Ver ba Sa cra 2003
Da riusz Be re ski. Teo lo gicz ne prze sła -
nie Li stu przy bli żył ks. dr To masz Siu -
da – mo de ra tor Dzie ła Bi blij ne go
w Ar chi die ce zji Po znań skiej i pro rek -
tor Wyż szej Szko ły Fi lo lo gii He braj -
skiej w To ru niu. Opra wę mu zycz ną
dla tek stu sta no wi ły im pro wi za cje
na te mat se kwen cji cho ra ło wych
w wy ko na niu Ka ta rzy ny Stro iń skiej -
-Sie rant (for te pian) i Ja na Adam czew -
skie go (sak so fon so pra no wy).

Jak za uwa żył ks. dr T. Siu da, List św.
Ja ku ba na le ży do li stów ka to lic kich,
czy li po wszech nych – ad re so wa nych
do uni wer sal nych od bior ców. Tekst
na zwa ny li stem jest ra czej ho mi lią czy
ka te che zą za wie ra ją cą za chę ty i na ka -
zy do ty czą ce ży cia co dzien ne go
chrze ści jan. Wie le uwa gi św. Ja kub
po świę ca re la cji wia ry i uczyn ków,
któ ra przez wie le wie ków by ła przed -
mio tem roz wa żań, dys ku sji i spo rów
róż nych odła mów chrze ści jan aż
do na szych cza sów. Klu czo we zda nie:
„Wi dzi cie, że czło wiek do stę pu je
uspra wie dli wie nia na pod sta wie
uczyn ków, a nie sa mej tyl ko wia -
ry” – w in ter pre ta cji re for ma to ra

Mar ci na Lu tra ozna cza ło uspra wie -
dli wie nie (oca le nie// zba wie nie) czło -
wie ka w opar ciu o je go (do bre)
uczyn ki. Jed nak jest to uprosz cze nie,
bo św. Ja kub nie prze ciw sta wia wia -
ry i uczyn ków, lecz wia rę sa mą – wie -
rze z uczyn ka mi i pod kre śla sym bio -
zę mię dzy wia rą i uczyn ka mi. Wia ra
po win na wy ra żać się w kon kret nym
czy nie mi ło ści bliź nie go. Do bre
uczyn ki wy ni ka ją z uspra wie dli wie -
nia, są kon se kwen cją, owo cem ła ski
Bo żej. Ta kie sta no wi sko – o uspra wie -
dli wie niu z ła ski – zo sta ło też uzgod -
nio ne w do ku men cie wspól nym
chrze ści jan z 31 X 1999 r. 

Czerw co wa pre zen ta cja w ju bi le -
uszo wym 15. ro ku re ali za cji pro jek tu
Ver ba Sa cra by ła też oka zją do po -
dzię ko wań je go po my sło daw cy i re -
ży se ra Prze my sła wa Ba siń skie go dla
osób, któ re od po cząt ku uzna ły, że
pro jekt po wi nien być re ali zo wa ny
z udzia łem uni wer sy te tu. Pierw sza,
bez chwi li wa ha nia po par ła pro jekt,
gdy jesz cze nie by ło wia do mo, co z te -
go wyj dzie, prof. Bo że na Chrzą stow -
ska, któ ra bez chwi li zwło ki po szła
do ów cze sne go pro rek to ra UAM prof.
Bog da na Wal cza ka, by po parł ten
pro jekt. I tak się sta ło. Dzię ki tym oso -
bom zy ska li śmy po par cie uni wer sy te -
tu – pod kre ślił P. Ba siń ski, dzię ku jąc
za ich wiel kie ser ce. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz
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Wy daw nic two Na uko we
UAM za wy da ne w tym ro -
ku książ ki zdo by ło 4 zna czą -
ce wy róż nie nia. No mi na cję
do Na gro dy im. Jó ze fa Łu ka -
sze wi cza 2014 otrzy ma ła
książ ka Krzysz to fa Kur ka
Te atry pol skie w Po zna niu
w la tach 1850-1875. Re per -
tu ary, ar ty stycz ne idee, po li -
tycz ne kon tek sty.

W kon kur sie na naj traf niej -
szą sza tę edy tor ską pod -
czas XX Wro cław skich Tar -
gów Książ ki Na uko wej wy -
róż nie nie zdo by ła książ ka
Ma rze ny Szmyt La te Neo li -
thic Land sca pes on the Po lish
Low land: pe ople, cul tu re and
eco no my – 4th and 3rd mil -
len nia BC in Ku ja wy.

Wy róż nie nie spe cjal ne
w Kon kur sie Na czel nej Or -
ga ni za cji Tech nicz -
nej – TECHNICUS 2014
na V War szaw skich Tar gach
Książ ki uzy ska ły opra co wa -
ne przez. M. Ja ro szew ską
wspo mnie nia Ma ria na Re -
jew skie go, jed ne go z trój ki
słyn nych kryp to lo gów, któ -
rzy zła ma li ta jem ni cę Enig -
my pt. Wspo mnie nia z mej
pra cy w Biu rze Szy frów Od -
dzia łu II Szta bu Głów ne go
w la tach 1930-1945.

Wy róż nie nie za naj lep szą
książ kę tech nicz ną o cha -
rak te rze dy dak tycz nym
na VIII Tar gach Książ ki
Aka de mic kiej i Na uko wej
ACADEMIA 2014 otrzy ma -
ła pra ca Ewy Ba na cho wicz
Struk tu ra i pa ra me try fi -
zycz ne bio po li me rów. Ba da -
nia z za sto so wa niem me tod
roz pro sze nio wych i mo de lo -
wa nia kom pu te ro we go.

Wiara i czyny SPO TKA NIA Z KSIĄŻ KĄ
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Przy go to wa nia do opra co wa nia ze sta -
wów za dań eg za mi na cyj nych oraz opi -
su po zio mów kom pe ten cji roz po czę to

już w la tach 90. Rów no cze śnie szko lo no eg -
za mi na to rów, kształ co no au to rów za dań i za -
bie ga no o apro ba tę mię dzy na ro do we go sto -
wa rzy sze nia ALTE (As so cia tion of Lan gu age
Te sters In Eu ro pe) dla pol skie go sys te mu po -
świad cza nia zna jo mo ści ję zy ka. Pierw sze
w dzie jach Rze czy po spo li tej pań stwo we eg za -
mi ny cer ty fi ka to we od by ły się w War sza wie
i Kra ko wie w czerw cu 2004 ro ku. 

Od cza su po wo ła nia tzw. gru py ro bo czej ds.
te stów, a obec nie – Ze spo łu Au to rów Za dań
i Eg za mi na to rów, w dzia ła niach tych bio rą
udział rów nież pra cow ni cy po znań skie go Stu -
dium Ję zy ka i Kul tu ry Pol skiej dla Cu dzo ziem -
ców ja ko eg za mi na to rzy, au to rzy za dań i au -
dy to rzy. Pra ce ZAZiE prze zna czo ne są dla po -
trzeb Pań stwo wej Ko mi sji Po świad cza nia Zna -
jo mo ści Ję zy ka Pol skie go ja ko Ob ce go
przy Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go, któ ra zle ca przy go to wa nie od po wied -
nich ma te ria łów i kon tro lu je prze bieg eg za mi -
nów, a tak że wy da je cer ty fi ka ty po świad cza ją -
ce zna jo mość ję zy ka pol skie go. Nad zór ad mi -
ni stra cyj ny nad ca łym pro ce sem cer ty fi ka cji
spra wu je Biu ro Uzna wal no ści Wy kształ ce nia
i Wy mia ny Mię dzy na ro do wej MNiSW, na któ -
re go stro nie in ter ne to wej www.cer ty fi kat pol -
ski.pl znaj du ją się szcze gó ło we in for ma cje
na te mat dzia łal no ści Ko mi sji.

Cer ty fi ka ty z ję zy ka pol skie go są uzna wa -
ne na ca łym świe cie oraz ce nio ne ja ko do ku -
ment przy dat ny w ka rie rze za wo do wej
i w edu ka cji. Ma ją ta ką sa mą war tość, jak te
wy da wa ne przez Bri tish Co un cil, Al lian ce
Française, Go ethe In sti tut czy In sti tu to Ce -
rvan tes. 

Cer ty fi kat pol ski to je dy ny pań stwo wy eg -
za min z ję zy ka pol skie go ja ko ob ce go, któ ry
od ro ku 2012 ma sta tus eg za mi nu do nio słe -
go. Uzy ska nie cer ty fi ka tu umoż li wia zda ją ce -
mu do pusz cze nie do róż ne go ty pu dzia łal no -
ści, na przy kład w służ bie zdro wia w pol skich
szpi ta lach i przy chod niach oraz w służ bie cy -
wil nej. Na je go pod sta wie moż na sta rać się
o oby wa tel stwo pol skie. Po do ku ment ten się -

ga co raz czę ściej mło dzież klas ma tu ral nych
w Niem czech, na Bia ło ru si czy w USA, ma jąc
szan sę uzy ska nia do dat ko wych punk tów
w trak cie eg za mi nu ma tu ral ne go. Cer ty fi kat
zwal nia też oso by pla nu ją ce dal szą na ukę
w Pol sce z ję zy ko wych kur sów przy go to waw -
czych przed roz po czę ciem stu diów. 

Za in te re so wa nie eg za mi na mi ro śnie la wi -
no wo nie tyl ko w Pol sce, ale i na ca łym świe -
cie, zwłasz cza po ro ku 2012. Sta ło się tak
zwłasz cza od cza su obo wią zy wa nia (od 15
sierp nia 2012 ro ku) no wej usta wy o oby wa tel -
stwie Rze czy po spo li tej Pol skiej uchwa lo nej
przez Sejm RP. Od te go cza su licz ba zda ją cych
wzro sła do po nad dwóch ty się cy rocz nie,

a Biu ro Uzna wal no ści Wy kształ ce nia i Wy -
mia ny Mię dzy na ro do wej wy da ło w ostat nim
dzie się cio le ciu już nie mal sześć ty się cy cer ty -
fi ka tów po świad cza ją cych zna jo mość ję zy ka.
Eg za mi ny (prze pro wa dza ne do tąd na trzech
po zio mach B1, B2 i C2) od by wa ją się na ca -
łym świe cie, po cząw szy od No we go Jor ku
i Chi ca go, przez Do rt mund, Pa ryż, Lil le, Ne -
apol, Ate ny, Ma dryt, Ir kuck, No wo sy birsk,
Mo skwę, Ka li nin grad, Sankt Pe ters burg,
Lwów, Ży to mierz, Łuck, Dnie pro pie trowsk aż
po To kio, Seul i Pe kin. W Pol sce sta łe ośrod -
ki eg za mi na cyj ne miesz czą się w uni wer sy tec -
kich cen trach na ucza nia ję zy ka pol skie go ja -
ko ob ce go w War sza wie, Kra ko wie i Po zna niu,

a w ostat nim cza sie prze pro wa dza no eg za mi -
ny tak że we Wro cła wiu w Ło dzi i Lu bli nie.

W Po zna niu eg za mi ny cer ty fi ka to we prze -
pro wa dza ne są od ośmiu lat na Wy dzia le Fi -
lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej. Do tej po ry do eg -
za mi nów przy stą pi ło tu po nad 300 osób,
przy by łych nie tyl ko z ca łej Eu ro py, lecz tak -
że z Bra zy lii, Ja po nii, Ka zach sta nu, Ko rei Po -
łu dnio wej, Ni ge rii i USA. Mi mo iż zwy kle
do eg za mi nu pań stwo we go przy stę pu je tyl ko
drob na część na szych stu den tów, każ de go ro -
ku or ga ni zu je my dla nich spe cjal ne kur sy
przy go to waw cze, na któ rych kan dy da ci roz -
wią zu ją za da nia tek sto we, po zna ją bu do wę
eg za mi nu i roz wi ja ją wszyst kie spraw no ści ję -
zy ko we. Ta ki tre ning oka zu je się przy dat ny
na wet dla tych osób, któ re miesz ka ją w Pol sce
od dłuż sze go cza su i świet nie ra dzą so bie
w ko mu ni ka cji po pol sku. Naj więk szą jed nak
trud ność spra wia zda ją cym pi sa nie, zwłasz -
cza tym oso bom, któ re nie prze szły re gu lar -
ne go kur su ję zy ko we go bądź zna ją ję zyk tyl -
ko z do mu ro dzin ne go i na uczy ły się go spon -
ta nicz nie w cza sie po by tu w Pol sce. Trud ne
by wa też słu cha nie, tym bar dziej, je śli kan dy -
da ci nie zna ją od po wied nich tech nik ćwi cze -
nia szcze gól nej kon cen tra cji uwa gi.

Z per spek ty wy po znań skiej, bio rąc
pod uwa gę spe cy fi kę Stu dium Ję zy ka i Kul tu -
ry Pol skiej dla Cu dzo ziem ców, naj pil niej szą
po trze bą jest dziś do łą cze nie do do tych cza so -
we go skła du no wych eg za mi na to rów po sia -
da ją cych szcze gó ło we przy go to wa nie (Po znań
dys po nu je trze ma eg za mi na to ra mi i jed nym
człon kiem Pań stwo wej Ko mi sji). Po nad to
ocze ku je się na wpro wa dze nie do cer ty fi ka cji
ko lej nych po zio mów dla po cząt ku ją cych (A1
i A2). Sta no wi ło by to za chę tę dla słu cha czy,
więk szość bo wiem uczest ni ków se me stral -
nych lub rocz nych kur sów to stu den ci i sty -
pen dy ści, za czy na ją cy tu taj na ukę ję zy ka pol -
skie go. Z pew no ścią chęt nie spró bo wa li by
swo ich sił w eg za mi nie na niż szych po zio -
mach. Jest na dzie ja, że już nie dłu go bę dą ta -
ką moż li wość mie li.

dr Iza be la Wie czo rek 
Stu dium Ję zy ka i Kul tu ry Pol skiej 

dla Cu dzo ziem ców UAM

10 lat pol skiej cer ty fi ka cji 
Mija 10 lat, odkąd wprowadzono państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego.
Ówczesna minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka powołała 1 sierpnia 2013 roku
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Równocześnie
Sejm RP znowelizował Ustawę o języku polskim, wprowadzając do niej rozdział dotyczący
certyfikacji. Był to wynik wieloletnich starań całego środowiska nauczycieli języka polskiego jako
obcego i współpracy największych ośrodków akademickich. 

”Cer ty fi ka ty z ję zy ka
pol skie go są uzna wa ne
na ca łym świe cie oraz
ce nio ne ja ko do ku ment
przy dat ny w ka rie rze
za wo do wej i w edu ka cji
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Zwy cięz cą tych pierw szych za wo dów zo stał uczeń I LO im. Ka -
ro la Mar cin kow skie go w Po zna niu Ta de usz Ma rek Kry gow -
ski, póź niej ab sol went Wy dzia łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che -

mii UAM, obec nie pro fe sor che mii na Wy dzia le Che mii Uni wer sy -
te tu War szaw skie go. W tym sa mym ro ku po wo ła no Ko mi tet Głów -
ny Olim pia dy Che micz nej, a ten usta no wił sie dem Ko mi te tów
Okrę go wych, w tym Okręg Po znań ski, któ ry swym za się giem obej -
mo wał wo je wódz two po znań skie i wro cław skie. W ro ku 1975,
po wpro wa dze niu no we go po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go zmie nio no
gra ni cę okrę gu, w któ rym zna la zło się pięć wo je wództw Wiel ko pol -
ski i wo je wódz two zie lo no gór skie. Po wrót do du żych wo je wództw
nie spo wo do wał ko rekt te go ob sza ru.

Od ro ku 1964 or ga ni za cja I i II eta pu spo czy wa w rę kach osób
zwią za nych z Wy dzia łem Che mii UAM. Prze wod ni czą cy mi Ko -
mi te tu Okrę go we go zo stał doc. dr hab. Mi chał Kieł czow ski, a na -
stęp nie prof. Ma ria Szmy tów na z Aka de mii Me dycz nej. W cza sie
jej ka den cji or ga ni za cja za wo dów ko or dy no wa na by ła przez wi -
ce prze wod ni czą ce go dr. Wie sła wa Wa sia ka z UAM. Ko lej nym
prze wod ni czą cym zo stał prof. Le cho sław Ło mo zik – peł ni te
funk cję już 30 lat. 

We wcze snym okre sie szcze gól ną ro lę w or ga ni za cji olim pia dy
ode grał Ka zi mierz Kru szo na z ku ra to rium oświa ty w Po zna niu, któ -
ry ca łe ser ce od dał Olim pia dzie. Zmarł na gle w noc przed roz po -
czę ciem XXXII edy cji Olim pia dy. Po nim funk cje se kre ta rza spra -
wo wa ła Bo że na Po go rzel ska, a na stęp nie Kry sty na Jan kow ska -Wa -
siak. One wraz z prze wod ni czą cym i prof. Wie sła wem Wa sia kiem,

wi ce prze wod ni czą cym prze ję li ca łość obo wiąz ków or ga ni za cyj -
nych I i II eta pu za wo dów. Dla Wy dzia łu Che mii UAM Olim pia da
jest jed ną z form dzia łal no ści pro wa dzą cą do wzro stu za in te re so -
wa nia tą ga łę zią wie dzy, a uczest ni cy Olim pia dy są zwy kle naj lep -
szy mi stu den ta mi, któ rzy po ukoń cze niu stu diów roz po czy na ją czę -
sto pra ce ba daw cze. Dzia łal ność człon ków KO uła twia kon tak ty
z na uczy cie la mi i mło dzie żą z ak tyw nych szkół.

Każ de go ro ku do za wo dów w tej jed nej z naj trud niej szych w Pol -
sce olim piad, przy stę pu je bli sko ty siąc uczniów z trzy na stu okrę -
gów, w tym oko ło 70 uczniów z Okrę gu Po znań skie go. 

W tro sce o po pra wie nie po zy cji Okrę gu Po znań skie go
w uczniow skich po tycz kach, z ini cja ty wy prze wod ni czą ce go KO or -
ga ni zo wa ny jest na Wy dzia le Che mii UAM od ro ku 1994 kon kurs
che micz ny dla mło dzie ży szkół śred nich, trak to wa ny ja ko swe go ro -
dza ju przed bie gi olim pij skie. W su mie wzię ło w nim już udział bli -
sko 10 ty się cy uczniów, głów nie z za chod niej czę ści Pol ski.
Przed II i fi na ło wym eta pem Olim pia dy pro wa dzo ne są przez pra -
cow ni ków na sze go wy dzia łu ćwi cze nia la bo ra to ryj ne dla uczest -
ni ków tych eta pów. Za ję cia cie szą się za in te re so wa niem uczniów
i ich na uczy cie li, umoż li wia jąc za wod ni kom lep sze za po zna nie się
z pro ble ma mi czę ści prak tycz nej Olim pia dy. Wy dział Che mii i Od -
dział Po znań ski PTCh fun du je co rocz nie na gro dy dla naj lep szych
uczniów na sze go Okrę gu. Po nad to od ubie głe go ro ku usta no wio -
na zo sta ła przez nasz wy dział na gro da spe cjal na dla naj młod sze go
lau re ata fi na łów, któ ra wrę cza na jest na uro czy stym za koń cze niu
Olim pia dy w War sza wie. prof. Le cho sław Ło mo zik

Po tycz ki mło dych che mi ków

W roku 2014 odbywa się XL jubileuszowa edycja Olimpiady Chemicznej dla uczniów ze szkół
ponadpodstawowych z całej Polski. Pierwsze zawody dla uczniów zainteresowanych chemią 
i pragnących porównać swoje umiejętności zorganizowano w Katowicach w roku 1954. 
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Zopłat zwol nie ni zo sta li stu den ci, któ rzy
roz po czę li w mi ja ją cym wła śnie ro ku
aka de mic kim 2013/2014 stu dia po sze -

rzo ne o do dat ko we fa kul te ty. Wia do mość ta
zo sta ła sze ro ko od no to wa na w lo kal nej pra -
sie, a pla no wa na przed ga bi ne tem rek to ra stu -
denc ka pi kie ta w tej spra wie – od wo ła na. Jak
po da ją dzien ni ki, jej or ga ni za to rzy z za do wo -
le niem od no to wa li swój suk ces na Fa ce bo oku.
Czy jed nak fak tycz nie by ło to tak wiel kie zwy -
cię stwo? Otóż wy da je się, że nie. A ca łą spra -
wę moż na pod su mo wać w je den spo sób: bu -
rza w szklan ce wo dy.

De cy zja Se na tu UAM po dyk to wa na zo sta -
ła wer dyk tem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
któ ry 5 czerw ca br. uznał, że po bie ra nie pie -
nię dzy za na ukę na uczel niach pań stwo wych
ła mie za pi sa ne w kon sty tu cji za sa dy spra wie -
dli wo ści spo łecz nej. Opła ty sto ją też
w sprzecz no ści z za pi sem mó wią cym, że w RP
na uka jest bez płat na. Zgod nie z wy ro kiem
Try bu na łu prze pi sy o od płat no ści prze sta ną
obo wią zy wać od 30 wrze śnia 2015 ro ku. Wie -
le uczel ni z opłat re zy gnu je już dziś. Ta kie
dzia ła nie re ko men du je też KRASP ar gu men -
tu jąc m.in., że oso by, któ re wnio sły opła ty,
po wy ro ku mo gą do ma gać się ich zwro tu
przed są dem, cze go le piej unik nąć. 

Kon tro wer syj ny za pis wszedł w ży cie
w paź dzier ni ku 2011 ro ku. Wów czas je go za -
sad ność tłu ma czo no m.in. stu denc ką nie fra -
so bli wo ścią. Zda rza ły się bo wiem przy pad -
ki, w któ rych stu den ci roz po czy na li na ukę

na kil ku kie run kach, a po tem w mia rę zwięk -
sza ją cych się obo wiąz ków z nich re zy gno wa -
li, blo ku jąc tym sa mym miej sce swo im ko le -
gom. Opła ty mia ły tę kwe stie roz wią zać, dys -
cy pli nu jąc stu den tów. 

Ar gu men ta cja ta wy da je się jak naj bar dziej
słusz na, a po twier dza ją to ba da nia na uko we,
rów nież te naj now sze pt. „Czy zmia ny w roz -
kła dzie opłat ma ją wpływ na za cho wa nie stu -
den tów i uczel ni wyż szych?” prze pro wa dzo -
ne na po trze by Ko mi sji Eu ro pej skiej przez
dwie nie za leż ne or ga ni za cje: Deut sches Zen -
trum für Hoch schul - und Wis sen scha fts for -
schung (DZHW) z Ha no we ru i Hi gher Edu -
ca tion Stra te gy As so cia tes (HESA) z To ron -
to w Ka na dzie. W je go ra mach ana li zo wa no
wpływ zmian sta wek cze sne go w dzie wię ciu
kra jach z róż ny mi mo de la mi fi nan so wa nia
w cią gu ostat nich 15 lat (Au stria, Ka na da,
Zjed no czo ne Kró le stwo -An glia, Fin lan dia,
Niem cy, Wę gry, Pol ska, Por tu ga lia i Ko rea Po -
łu dnio wa). Pra ca przy go to wa na na fa li to czą -
cej się obec nie w UE de ba ty o fi nan so wa niu
szkol nic twa po ka za ła, że zwięk sze nie cze sne -
go nie ma na ogół więk sze go wpły wu na pod -
ję cie de cy zji o stu dio wa niu. Istot ny, a czę sto
też i de cy du ją cy, wy da je się być sys tem do ta -
cji i po ży czek. 

Opła ty za dru gi kie ru nek mia ły szan se zdy -
scy pli no wać stu den tów, zmu sić do po dej mo -
wa nia bar dziej świa do mych de cy zji, a do dat -
ko wy bo nus w po sta ci zwol nień z opłat np.
stu den tów z naj wyż szą śred nią, za pew ne mo -

ty wo wa ły by do efek tyw niej szej na uki. Dru gi
kie ru nek stu diów to dla wie lu osób, zwłasz -
cza tych uczą cych się na spe cjal no ściach nie -
prze kła da ją cych się bez po śred nio na wy ko -
ny wa ny za wód, moż li wość skon kre ty zo wa -
nia swo jej ścież ki za wo do wej. Jed nak i tu taj
trze ba za cho wać umiar, bo zwy czaj nie nie da
się trzy mać kil ku srok za ogon. A nic tak nie
iry tu je wy kła dow cy, jak tłu ma cze nie nie obec -
no ści na za ję ciach ko niecz no ścią za li cze nia
in nych ćwi czeń. W swo jej ofer cie obec nie
UAM ma aż 202 kie run ki i spe cjal no ści stu -
diów, jest więc w czym wy bie rać, zwłasz cza
że te naj now sze co raz bar dziej przy bli ża ją
w per spek ty wie moż li wość pra cy. Przy kła -
dem mo że być te go rocz na no wość: Hu ma ni -
sty ka w szko le – po lo ni stycz no – hi sto rycz ne
stu dia na uczy ciel skie przy go to wa ne wspól nie
przez Wy dzia ły Hi sto rycz ny i Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej. 

Opła ty za stu dia na dru gim i ko lej nym kie -
run ku na UAM wpro wa dzo ne zo sta ły w ubie -
głym ro ku aka de mic kim 2013/2014. W prak -
ty ce do ty czy ły one stu den tów, któ rzy w tym
wła śnie ro ku zde kla ro wa li ta ką go to wość.
Wszy scy po zo sta li, któ rzy na ukę pod ję li
wcze śniej – pła cić nie mu sie li. W su mie pro -
blem do ty czył gru py oko ło 100 osób. W od -
nie sie niu do ogól nej licz by stu den tów to nie -
wiel ki pro cent. De cy zję Se na tu UAM w tym
kon tek ście na le ży od czy tać w ka te go rii zdro -
wo roz sąd ko wych po dyk to wa nych prag ma ty -
zmem. mz

W roku akademickim 2014/2015 UAM oferuje kandydatom na studia
wyższe 67 kierunków studiów 
(łączna liczba kierunków i specjalności studiów wynosi 202). 
Wśród nich nowymi kierunkami studiów są: 
1. Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia

nauczycielskie – profil praktyczny – studia stacjonarne I stopnia prowadzone
łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

2. Polonistyka w kontekstach kultury – profil ogólnoakademicki – studia
stacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

3. Zarządzanie środowiskiem – profil ogólnoakademicki – studia stacjonarne I i II stopnia
prowadzone przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Ponadto uczelnia oferuje studia prowadzone w języku angielskim
na następujących kierunkach studiów:
1. Bałkanistyka – studia stacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział Filologii

Polskiej i Klasycznej.
2. Biotechnologia – studia stacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział Biologii.
3. Chemia, specjalność chemia ogólna – studia stacjonarne II stopnia

prowadzone przez Wydział Chemii.

4. Etnologia – studia stacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział
Historyczny.

5. Filologia, specjalność studia śródziemnomorskie – studia stacjonarne II stopnia
prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

6. Filologia angielska, specjalność język angielski i komunikacja
międzykulturowa w Europie – studia stacjonarne II stopnia prowadzone
wspólnie przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą na Wydziale Anglistyki w Collegium Polonicum w Słubicach.

7. Kulturoznawstwo, specjalność komunikacja międzykulturowa – studia
stacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych.

8. Ochrona środowiska – studia stacjonarne II stopnia prowadzone przez Wydział
Biologii.

9. Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne II stopnia prowadzone przez
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

10. Stosunki międzynarodowe – studia stacjonarne II stopnia prowadzone
wspólnie przez UAM i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie
nad Odrą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Collegium
Polonicum w Słubicach. 

Dru gi kie ru nek od te raz za dar mo
Pod czas czerw co we go po sie dze nia Se nat UAM jed no gło śnie prze gło so wał de cy zję 
zno szą cą opła ty za dru gi i ko lej ny kie ru nek stu diów.

No we kie run ki stu diów w ro ku aka de mic kim 2014/2015 
Wia do mość, opu bli ko wa na 27-05-2014 
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To masz Ge now w no cy z 1 na 2 grud nia
ze szłe go ro ku po sta no wił usu nąć nie -
le gal ne ba ne ry re kla mo we na ul. Prze -

my sło wej. W trak cie zry wa nia za trzy ma ła go
po li cja, spę dził kil ka na ście go dzin w aresz cie
i nie przy jął grzyw ny, któ rą chcia no go uka -
rać. O za trzy ma niu stu den ta zro bi ło się gło -
śno w ca łej Pol sce. Spra wa To ma sza Ge no wa
tra fi ła osta tecz nie do są du, któ ry uznał go
za win ne go, jed nak udzie lił mu je dy nie na ga -
ny, ale naj uważ niej sze, że o wal ce o es te ty kę
mia sta zro bi ło się gło śno.

Dziś To masz Ge now jest jed ną z osób od -
po wie dzial nych za ak cję „Wil da na glanc”.
Ra zem z pla sty kiem miej skim, stu diem gra -
ficz nym PoorNoMore i sto wa rzy sze niem
WILdzianie, któ re go je stem człon kiem wal -
czy my o po pra wę es te ty ki na trzech uli cach: 28
Czerw ca, Wierz bię ci ce i Gór na Wil da – mó -
wi Ge now. Wspól nie chcą na kło nić wła ści -
cie li i na jem ców lo ka li do po pra wy es te ty ki
swo ich bu dyn ków. Przy go to wu je my za dar -
mo pro jekt no wej re kla my oraz zaj mu je my się
pro ce sem pro duk cji. Wła ści ciel lo ka lu pła ci
po ło wę ce ny pro duk cji, dru gą po ło wę po kry -
wa spon sor. Je ste śmy w trak cie roz mów z kil -
ko ma fir ma mi – tłu ma czy Adam Ry chlew ski
z PoorNoMore.

O tym, że wy gląd ulic Wierz bię ci ce, 28
Czerw ca i Gór na Wil da draż ni tak że sa mych
miesz kań ców świad czą ba da nia. Bli sko 3/4
miesz kań ców oce ni ło, że w ich dziel ni cy jest
za du żo no śni ków re kla mo wych, 2/3 uzna -
ło, że są one nie este tycz ne, a bli sko 60 pro -
cent an kie to wa nych uzna ło, że są one
w złym sta nie.

Nad mier na ilość no śni ków re kla mo wych, ja -
ką cha rak te ry zu je się Wil da spra wia, że ma my
do czy nie nia ze „śle po tą ban ne ro wą”, czy li od -
ru cho wym igno ro wa niem przez prze chod niów
tre ści re kla mo wej bę dą cej w nad mia rze w ich
oto cze niu. Zmniej sze nie ilo ści no śni ków, po pra -
wa ich ja ko ści, za dba nie, by miej sca do te go
nie prze zna czo ne po zo sta ły wol ne od re kla my,
pod nie sie atrak cyj ność dziel ni cy, zwięk szy za -
do wo le nie miesz kań ców oraz zwięk szy sku tecz -
ność prze ka zu re kla mo we go – oce nia ją or ga -
ni za to rzy ak cji Wil da na Glanc.

Fi lip Cze ka ła

Stu dent, któ ry chce Wil dę 
wy czy ścić „na glanc” 
Zrobiło się o nim głośno, gdy policja zatrzymała go za zrywanie nielegalnych reklam. Teraz Tomasz Genow,
student filozofii na UAM, współpracuje z urzędnikami i wspólnie z nimi walczy z reklamowym chaosem.
Na poznańskiej Wildzie przekonują właścicieli nieruchomości, by szpetne banery zamienili na estetyczne szyldy. 
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Za ję cia od by wa ją się w ha li spor to wej przy ul. Za gaj ni ko -
wej 9 – w dni ro bo cze w go dzi nach od 9: 00 do 12: 00 oraz
od 17: 00 do 20: 00. Na wszyst kich za ję ciach pra cow ni cy stu -

dium peł nią ro le kon sul tan tów i tre ne rów – mó wi Ma ciej Cza ro nek,
ko or dy na tor wa ka cyj nych za jęć.

Za ję cia są bez płat ne, a do uczęsz cza nia w nich wy star czy od po -
wied ni strój. Udział w za ję ciach mo że wziąć każ dy stu dent i pra -

cow nik UAM. Za pi sy pro wa dzo ne są ma ilo wo, jed nak ma ją one dla
nas je dy nie cha rak ter in for ma cyj ny. Na każ dych za ję ciach po ja wia
się oko ło 20-30 osób – tłu ma czy Cza ro nek. Ta kie wa ka cyj ne za ję -
cia w SWFiS or ga ni zo wa ne są po raz pierw szy. Or ga ni za to rzy ma -
ją na dzie ję, że za in te re so wa nie bę dzie na ty le du że, by po wtó -
rzyć za ję cia w ko lej nych la tach. 

Fi lip Cze ka ła

Fi lip Przy mu siń ski zro bił to w cza sie 4h: 17min: 00,00. Za ten
wy czyn za wod nik dru ży ny UAM SZPOT TRIATHLON już
trze ci raz z rzę du w za wo dach tria th lo no wych z cy klu Enea

Tri To ur roz gry wa nych w Szcze ci nie zdo był zło ty me dal.
Tra sa by ła bar dzo wy ma ga ją ca, a stro me pod jaz dy i to wa rzy szą -

cy upał nie uła twia ły za da nia – przy znał nasz tria th lo ni sta. Do dać

trze ba, że pierw sze miej sce w swo jej gru pie wie ko wej (50 – 59 LAT)
za jął rów nież An drzej Le wan dow ski, za wod nik UAM TRIATHLON
POZNAŃ. Naj bliż sze zma ga nia na szych spor tow ców bę dzie my mo -
gli śle dzić na za wo dach ENEA Po znań Tria th lon w dniach 26-27
lip ca (in for ma cja w na stęp nym nu me rze).

opr. mec

Ping -pong i si łow nia w wa ka cje
Spędzasz wakacje w Poznaniu i chcesz aktywnie wykorzystać ten czas? Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu UAM prowadzi dla wszystkich studentów i pracowników UAM bezpłatne zajęcia tenisa stołowego
i w siłowni.

Tria th lon po uni wer sy tec ku
W grupie ponad 650 zawodników przepłynął kanałem Odry dystans 1900 metrów, przejechał
ulicami Szczecina na rowerach 90 kilometrów i przebiegł 20 kilometrów po centrum miasta.
A to wszystko w 30-stopniowym upale! 

FOT. ARCHIWUM FILIPA PRZYMUSIŃSKIEGO



Po znań je za chwy cił, uni wer sy tet ocza -
ro wał prze strze nią no wo cze snych bu -
dyn ków na Mo ra sku, nie za wio dła też

po go da, bar dzo moc no zbli żo na do tej, któ rą
ma ją na co dzień w To le do. W upal nym, pra -
wie hisz pań skim słoń cu zwie dza li śmy uczel -
nię i mia sto w to wa rzy stwie go ści z Uni wer -
sy te tu Ca stil la La Man cha. Ara nxa Ca -
staño Tába ra, Ge ma Lo pez Brio nes i Ara ce li
Ro dri gu ez Pe rez od wie dzi ły re dak cję ŻU
w ra mach pro gra mu Era smus dla pra cow ni -
ków ad mi ni stra cji. Na co dzień pra cu ją w rek -
to ra cie, dla te go szcze gól nie za in te re so wa ne
by ły kon tak tem z dzia ła mi pro mo cji i mar ke -
tin gu, współ pra cy z za gra ni cą i oczy wi ście re -
dak cją na sze go mie sięcz ni ka. Ara nxa z praw -
dzi wie dzien ni kar skim za cię ciem za pi sy wa ła
wszyst kie in for ma cje o UAM – jak mó wi ła,
po wsta nie z te go ra port z po dró ży. Na swo im
uni wer sy te cie od po wie dzial na jest za przy go -
to wy wa nie in for ma cji dla pra sy, kon takt
z me dia mi oraz sze ro ko ro zu mia ną pro mo -
cję. Te ma tów do wspól nych roz mów nie bra -
ko wa ło. Praw dzi wą la wi nę py tań wy wo łał np.
obej rza ny w Sa li Se na tu film pro mu ją cy
UAM, bo jak się oka za ło jest ona au tor ką sce -
na riu sza do po dob ne go spo tu re kla mo we go
na swo jej uczel ni. W trak cie pię ciu wspól nych
dni od wie dzi li śmy Stu dio Fil mo we, Szko łę Ję -
zy ko wą, Biu ro Pra so we, Bi blio te kę oraz Dział
Pro mo cji i Mar ke tin gu. Za py ta ne o wra że nie
twier dzi ły, że naj więk sze zro bi ło na nich Ko -
le gium Eu ro pej skie w Gnieź nie. No wo cze sna
in fra struk tu ra, urok mia sta i otwar tość pra -
cow ni ków ko le gium spra wi ły, że Ge ma de -
kla ro wa ła po moc w przy go to wa niu sto sow -
nej umo wy mię dzy na szy mi uczel nia mi.

W pla nie na szych wi zyt zna lazł się też In sty -
tut Fi lo lo gii Ro mań skiej, po któ rym opro wa -
dzi ła nas dr Mał go rza ta Spy cha ła. Kom pe ten -
cje ję zy ko we i po ziom pro wa dzo nych stu diów
wy war ły du że wra że nie na na szych go ściach.
„Ta pa ni mó wi le piej niż ja” pod su mo wa ła
roz mo wę uro dzo na w Za mo rze Ara nxa (re -
gion, któ ry ucho dzi za ko leb kę ję zy ka ka sty -
lij skie go). Ge ne ral nie tych unie sień by ło
znacz nie wię cej, w du żej mie rze wy pły wa ły
one z róż nić mię dzy na szy mi mia sta mi
i uczel nia mi. Znaj du ją cy się w To le do Uni -
ver si dad de Ca stil la La Man cha mi mo, że du -
żo młod szy od UAM, ko rzy sta z za ple cza sta -
rych śre dnio wiecz nych bu dyn ków. Za ję cia
pro wa dzo ne są w ma łych hi sto rycz nych sa -

lach, któ rym brak no wo cze sne go roz pę du po -
miesz czeń na Mo ra sku. Za to hi sto ria sa me -
go mia sta, ma ją ca swo je ko rze nie na dłu go
przed przy by ciem pierw szych emi sa riu szy
Ce sar stwa Rzym skie go, sta no wi o po tęż nym
po ten cja le mia sta. To le do: Mia sto Trzech Kul -
tur, sto li ca re gio nu, któ rej pa tro nu je Don Qu -
ijo te z La Man chy dys po nu je do sko na łym za -
ple czem do pro wa dze nia stu diów fi lo lo gicz -
nych, hi sto rycz nych czy z za kre su ar chi tek tu -
ry. Łącz nie w swo ich mu rach UCLM (Uni -
wer sy tet dzia ła w czte rech mia stach Cu en ca,
Ciu dad Re al, Al ba ce te i To le do) mie ści oko -
ło 30 000 stu den tów, 2500 na uczy cie li aka de -
mic kich oraz oko ło 1100 pra cow ni ków ad mi -
ni stra cji. mz
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Od To le do do Po zna nia i...Od To le do do Po zna nia i...
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