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Śpiewanie bez granic
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Ambasador Filipin był gościem rektora UAM

Spo tka nie Align
w Po zna niu 

zor ga ni zo wa ne
przez 

Uni wer sy tec ką 
Ko mi sję 

Akre dy ta cyj ną

Pół́kolonie sportowe UAM: wielki finał Copa America
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Ze smut kiem spo łecz ność aka de mic ka UAM przy ję ła wia do mość o śmier ci dr. Ja na
Kul czy ka, ab sol wen ta UAM, przed się bior cy, jed ne go z naj bo gat szych Po la ków, 
me ce na sa kul tu ry, spor tu i na uki, fi lan tro pa i wi zjo ne ra.

Jan kul czyk ukoń czył pra wo na Wy dzia le Pra wa i ad mi ni stra cji uaM oraz uzy skał dok to rat
w In sty tu cie Na uk Po li tycz nych (wów czas w ra mach Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych) na szej uczel ni.

kon tak tu z uczel nią nie stra cił mi mo sze ro kich kon tak tów nie mal z ca łym świa tem…
Od 1999 ro ku przy zna wa ne są na uni wer sy te cie sty pen dia Fun du szu im. ro dzi ny kul czy ków
wspie ra ją ce mło dych, zdol nych uczo nych. W mi nio nym ro ku dr Jan kul czyk ufun do wał tak że
sty pen dia dla stu den tów z ukra iny, któ rzy przy je cha li kształ cić się na uaM. dzia łal no ścią
na rzecz spo łecz no ści aka de mic kiej uaM chciał dać każ de mu szan sę na po sze rza nie moż li wo ści
roz wo ju in te lek tu al ne go. On wie rzył w na ukę. 

Bę dzie nam Go bra ko wać nie tyl ko ja ko współ pra cow ni ka, ale przede wszyst kim ja ko 
czło wie ka od da ne go idei uni wer sy te tu. Je stem prze ko na ny, że Je go dzie dzic two i pla ny bę dą 
kon ty nu owa ne – po wie dział na wieść o śmier ci Ja na kul czy ka, rek tor uaM, prof. Bro ni sław
Mar ci niak. (l)

Od Szedł JaN kul czyk

WIe rzył W Na ukę
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Wydarzenia
4 | Krótko

nauka poszła w las...

Prof. Halina zgółkowa uhonorowana
została najwyższym odznaczeniem
Lasów Państwowych – „Kordelasem
Leśnika Polskiego”

5 | diamentowi studenci z UaM

Świat w wymiarze nano
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Wydarzenia
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dla stażystów z izraela 

Współpraca z Grupą allegro

Kurs dokształcający 
na Wydziale anglistyki 

PerSPeKtyWy
8 | Przyszłość uniwersytetu zależy

od jego pracowników

z prof. andrzejem Lesickim,
prorektorem UaM, rozmawia jolanta
Lenartowicz

PoStaCi Wybitne
10 | to jest mój uniwersytet

Księga doktorów HC UaM

W ŚWieCie doKUMentóW
12 | Fałszywe papiery 

narzędziem przestępstw

naSz UniWerSytet
13 | narody zjednoczone 

w studenckiej odsłonie

MUzyKa
14 | Universitas Cantat 2015 

– fiesta barw i dźwięków

PatrząC WSteCz
16 | ocena życia oczyma seniora

naukowo-dydaktycznego

ProMoCja
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z biznesem i edukacją

KobietoM trUdniej
20 | na szczeblach kariery

naSz UniWerSytet
22 | Pierwsze poznańskie juwenalia

KULtUra
23 | aula koncertowa

SPotKania
24 | nowe wyzwania 

dla akademickich biur Karier

naSz UniWerSytet
25 | Chemicy protestują 

26 | Gdybym pisała o Poznaniu

z Sarą Schwardt, korespondentką
astrid Lindgren rozmawia aleksandra
Polewska

27 | Łamacze enigmy czekają
na muzeum

uni wer sy tet im. ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu to miej sce, gdzie war to stu dio wać.

Tak zde cy do wa li in ter nau ci, a za ra zem czy tel -
ni cy „Gło su Wiel ko pol skie go”, któ rzy  za gło so -
wa li na uaM w ple bi scy cie „uczel nia war ta
wy bo ru”. Nasz uni wer sy tet zdo był 13 881 gło -
sów, zaj mu jąc tym sa mym pierw sze miej sce
w ran kin gu. 

Na uro czy sto ści przy zna nia ty tu łu „uczel ni
war tej wy bo ru”, któ ra od by ła się w czwar tek 16
lip ca 2015 r. w re dak cji „Gło su Wiel ko pol skie -
go”, uaM re pre zen to wał pro rek tor uaM prof.
zbi gniew Pi lar czyk. „Bar dzo się cie szy my, że
po znań ska al ma Ma ter zy ska ła tak wiel kie
uzna nie wśród na szych czy tel ni ków i in ter nau -
tów” – na pi sa li w li ście gra tu la cyj nym do rek -
to ra uaM prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka
przed sta wi cie le ga ze ty: re dak tor na czel ny
„Gło su Wiel ko pol skie go” adam Paw łow ski,
oraz wi ce pre zes od dzia łu Pol ska Press Mar cin
Fursz pa niak. usi

Wy bra li UAM 

nASZ UnIwErSYtEt WYdARzEniA
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◗19 czerw ca na uaM go ści li prof. West min r. a. Ja mes, pro dzie kan
Wy dzia łu Pra wa uni ver si ty of the West In dies, ca ve Hill, Brid ge town,
Bar ba dos i prof. ali na ka czo row ska -Ire land z te go sa me go uni wer sy -
te tu. Go ście zo sta li przy ję ci przez pro rek to ra uaM prof. Jac ka Wit ko -
sia. Na Wy dzia le Pra wa i ad mi ni stra cji uaM prof. West min r. a.
Ja mes wy gło sił wy kład pt Ti me for Chan ge – The use of the Con sti tu -
tion as an in stru ment of Op pres sion in the Com mon we alth Ca rib be an.

◗W dniach 21-25 czerw ca uaM go ścił de le ga cję z uni ver si ty of Mas -
sa chu setts, lo well.  Prof. lu is Fal con, prof. Ju lie Nash oraz prof. an -
drew J. Har ris mie li oka zję spo tkać się z aka de mic ką spo łecz no ścią
Wy dzia łu an gli sty ki, Wy dzia łu Fi zy ki, Wy dzia łu Hi sto rycz ne go, Wy -
dzia łu Na uk Po li tycz nych i dzien ni kar stwa, Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych, Wy dzia łu Neo fi lo lo gii oraz Wy dzia łu Pra wa i ad mi ni stra cji.
dru ga część de le ga cji w oso bach: Su priya cha kra bar ti, Pe ter Ga ines,
ro bert H. Gi les, Xi feng Qian, Mi cha el Spe idel i ro hit Sri va sta va
uczest ni czy li w pol sko -ame ry kań skiej kon fe ren cji za ty tu ło wa nej From
Na no to Glo bal: Scien ti fic Brid ge over the Atlan tic, re ali zo wa nej w ra -
mach pro jek tu pt. „uaM – po nadna ro do we i in ter dy scy pli nar ne roz -
wią za nia XXI wie ku”, któ ra od by wa ła się na Wy dzia le Fi zy ki.

◗Pol ska eks po zy cja na ro do wa „Post -apo ca lyp sis”, któ rej ku ra to rem
by ła dr hab. agniesz ka Je lew ska, a współ pro jek tan tem dr Mi chał kraw -
czak otrzy ma ła zło ty Me dal 13. Pra skie go Qu adrien na le – naj więk -
sze go na świe cie wy da rze nia wy sta wien ni cze go, po świę co ne go
sztu kom wi zu al nym i per for ma tyw nym. 

◗26 czerw ca w ogło szo nym przez Dzien nik Ga ze tę Praw ną IX ran kin gu
Wy dzia łów Pra wa, Wy dział Pra wa i ad mi ni stra cji uaM zajął III miej -
sce w ka te go rii szkół pu blicz nych. 

◗Pod czas nie szpo rów w wi gi lię uro czy sto ści Świę tych Pio tra i Paw -
ła 28 czerw ca abp Sta ni sław Gą dec ki wrę czył w ka te drze po znań skiej
na gro dy „Opti me Me ri to ar chi dio ece sis Po sna nien sis”, za słu żo nym
dla ar chi die ce zji po znań skiej oso bom za an ga żo wa nym w dzia łal ność
cha ry ta tyw ną, ewan ge li za cyj ną i dusz pa ster ską. Wśród od zna czo nych
me da lem „Opti me Me ri to” zna lazł się Prze my sław Ba siń ski, ini cja tor
ogól no pol skie go cy klu „Ver ba Sa cra – Mo dli twy ka tedr pol skich”.
Współ or ga ni za to rem przed się wzię cia jest uaM. 

◗Prof. Ju liusz Tysz ka, kie row nik za kła du Per for ma ty ki w In sty tu cie
kul tu ro znaw stwa uaM zo stał jed nym z czwor ga lau re atów Na gro dy
Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go w dzie dzi nie twór czo ści ar -
ty stycz nej, upo wszech nia nia i ochro ny dóbr kul tu ry za rok 2015. ce -
re mo nia wrę cze nia na gród od by ła się 30 czerw ca w Te atrze No wym.

◗W dniach od 6 do 10 lip ca na Wy dzia le Bio lo gii uaM od by ła się je -
de na sta edy cja Po znań skiej let niej Szko ły Bio in for ma ty ki. W tym ro -
ku za gad nie nia do ty czy ły ba dań na uko wych zwią za nych z no wo cze sną
ana li zą rNa.

◗W dniach od 31 sierp nia do 9 wrze śnia od bę dzie się XXIV edy cja
kur su let nie go In ter na tio nal Pro tec tion of Hu man Ri ghts – Re so lu tion
of Con flicts Con cer ning Mi no ri ties or ga ni zo wa ne go przez Po znań skie
cen trum Praw czło wie ka INP PaN oraz Wy dział Pra wa i ad mi ni -
stra cji uaM. kurs skie ro wa ny jest przede wszyst kim do mło dych ak -
ty wi stów w dzie dzi nie praw czło wie ka: praw ni ków, dzien ni ka rzy,
na ukow ców, stu den tów i pra cow ni ków or ga ni za cji po za rzą do wych,
za rów no z kra ju jak i za gra ni cy. opr. mdz

Prof. Halina zgółkowa, językoznawczyni, która 
na co dzień kieruje zakładem Retoryki, Pragmalingwistyki
i dziennikarstwa w instytucie Filologii Polskiej UAM
otrzymała prestiżowe „leśne” wyróżnienie. 

uho no ro wa na zo sta ła naj wyż szym od zna cze niem la sów Pań -
stwo wych  – „kor de la sem le śni ka Pol skie go” nada wa nym le śni -
kom, któ rzy swo ją wie lo let nią pra cą od da li szcze gól ne za słu gi dla
roz wo ju pol skich la sów. Mo gą go otrzy mać rów nież oso by spo za
śro do wi ska le śni ków, któ re w szcze gól ny spo sób za słu ży ły się dla
roz wo ju la sów Pań stwo wych.  Ta ka for ma naj wyż sze go wy róż nie -
nia na wią zu je do ho no ro wej i pa rad nej bro ni no szo nej przez le śni -
ków w okre sie II rP.

Na py ta nie, ja kie dro gi do pro wa dzi ły do la su i le śni ków, od po -
wia da: By łam z ni mi, to zna czy z le śni ka mi i ich le śny mi sprawami
od daw na, od za wsze. A za czę ło się od te go, że po pro szo no mnie, ja -
ko ju ro ra kon kur sów kra so mów czych, człon ka ra dy pro gra mo wej
kon kur su Mistrz Mo wy Pol skiej, abym by ła ju ro rem rów nież w kon -
kur sie le śne go ba ja nia. Le śni cy są wspa nia ły mi ga wę dzia rza mi, ma -
ją bar dzo bo ga te słow nic two. Po tra fią wspa nia le opo wia dać o le sie
i przy ro dzie. Zgo dzi łam się, oczy wi ście, bo to pięk ny po mysł ta kie go
swo bod ne go opo wia da nia – ba ja nia. To co raz rzad sza for ma ko mu -
ni ko wa nia się. Cie szę się, że je stem z ni mi od 9 lat. 

Prof. zgół ko wa ma te raz pra wo do no sze nia i kor de la sa ze sta li
nie rdzew nej i pa rad ne go mun du ru le śni ka. len

Na uka po szła w las...
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Małgorzata Kolicka z Wydziału Biologii 
(Różnorodność i związki filogenetyczne brzuchorzęsków (Gastrotricha) na przedpolu
arktycznych lodowców – konsekwencja zmian klimatu),

Michał Misiak z Wydziału Nauk Społecznych 
(Poznawcze i afektywne reakcje na niemoralne sukcesy – integracja teorii fundamentów
moralnych z teorią kapitalizacji. Badania laboratoryjne w nurcie psychofizjologii społecznej),

Marta Kaczanowicz z Wydziału Historycznego
(Teby w czasach XXV dynastii. Nieinwazyjne rozpoznanie, cyfrowa dokumentacja i analiza
wybranych grobowców kuszyckich z terenu nekropoli tebańskiej),

Michalina Skupin z Wydziału Fizyki
(Wpływ wybranych surfaktantów na właściwości amyloidogenne różnych form peptydu beta),

Wojciech Jenerałek z Wydziału Historycznego
(Pozyskiwanie złota w pradziejowej i starożytnej Macedonii. Interdyscyplinarne badania dotyczące
wydobycia złota na stanowisku Amalara w północnej Grecji oraz jego kontekst europejski),

Tymoteusz Mądry z Wydziału Prawa i Administracji
(Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego),

Przemysław Górecki z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
(Męskość w polskiej prozie emancypacyjnej po 1989 roku) na

Dia men to wi stu den ci z UAM
rozstrzygnięto IV edycję programu Diamentowy Grant. Co roku maksymalnie 100 najzdolniejszych studentów w Polsce

może zostać jego laureatami. Z radością informujemy, że z UAM spośród 13 zgłoszonych wniosków 7 zostało
zakwalifikowanych do finansowania. wskaźnik sukcesu wynosi zatem 54%. Łączne dofinansowanie to 1 260 543 zł.

dia men to wy grant to pro gram mi -
ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go, któ -
re go ce lem jest przy spie sze nie roz wo ju
na uko we go lau re atów przez umoż li wie nie
re ali zo wa nia wła sne go pro jek tu ba daw -
cze go oraz szyb sze go roz po czę cia stu diów
dok to ranc kich (bez ty tu łu ma gi stra). Wy -
so kość do fi nan so wa nia wy no si mak sy -
mal nie 200 tys. zł, a pro jekt nie mo że
trwać dłu żej niż czte ry la ta. lau re ata mi
mo gą zo stać stu den ci, któ rzy ma ją za so -
bą już po ło wę dro gi do ma gi ster ki, a więc
świe żo upie cze ni in ży nie ro wie, li cen cja ci
oraz stu den ci jed no li tych stu diów ma gi -
ster skich, któ rzy ukoń czy li trze ci rok stu -
diów w ro ku ogło sze nia kon kur su (je śli
stu dia trwa ją 6 lat – po czwar tym ro ku).
W pro gra mie mo gą uczest ni czyć rów nież
pol scy stu den ci lub ab sol wen ci, któ rzy od -
by li stu dia I stop nia w jed nost kach za gra -
nicz nych.

Lista laureatów Diamentowego Grantu 2015 z UAM:

Jak kon tro lo wać ma te rię na po zio mie po je dyn czych ato mów
i czą ste czek, a w ten spo sób ma ni pu lo wać wła ści wo ścia mi ma -
te ria łów do za sto so wań dla elek tro ni ki, prze my słu, śro do wi ska

czy me dy cy ny? czym jest kon cep cja mi nia tu ry za cji i czy „na no”
w przy pad ku in no wa cyj nych ma te ria łów zna czy szyb ciej, sku tecz -
niej i bez piecz nie? czy na no tech no lo gia od po wie i spro sta ro sną -
cym wy ma ga niom ludz ko ści od no śnie no wych i in no wa cyj nych
roz wią zań tech no lo gicz nych? Ja kie bę dą ma te ria ły i tech no lo gie
przy szło ści i czy wy prą obec nie ist nie ją ce i sto so wa ne?

Na ta kie i wie le in nych py tań pró bo wa ło od po wie dzieć po -
nad 300 na ukow ców z ca łej Pol ski pod czas 7 kra jo wej kon fe ren -
cji Na no tech no lo gii or ga ni zo wa nej w Po zna niu przez cen trum
NanoBioMedyczne uaM na te re nie Mię dzy na ro do wych Tar gów
Po znań skich w dniach 25-27 czerw ca 2015.

Wśród in no wa cyj nych ma te ria łów bę dą cych przed mio tem na -
uko wej dys ku sji zna lazł się z ca łą pew no ścią gra fen, któ ry już dziś
re wo lu cjo ni zu je licz ne dzie dzi ny, głów nie elek tro ni kę, ale rów -
nież ener ge ty kę czy bio me dy cy nę. za pre zen to wa ne zo sta ły tak -
że naj now sze wy ni ki ba dań do ty czą ce wie lo funk cyj nych
na no czą stek, po zwa la ją cych na jed no cze sną dia gno sty kę oraz le -
cze nie no wo two rów czy in nych cho rób. Na no cząst ki te moż -
na po rów nać do na no -ro bo tów, któ re po ru sza ją się wraz ze
stru mie niem krwi do star cza jąc le ki do cho ro bo wo zmie nio nych
ob sza rów. 

Świat w wy mia rze na no

In ny mi po ru sza ny mi pro ble ma mi pod czas 7kkN by ły rów nież ta kie
za gad nie nia jak: 
◗czy na no tech no lo gia zwięk szy po jem ność ba te rii?
◗Jak zwięk szyć pręd kość chi pów? 
◗Jak po zy skać wię cej czy stej ener gii?
◗czy na no ma te ria ły za gwa ran tu ją mak sy mal ną wy daj ność pro ce sów ka -
ta li tycz nych?
◗Jak otrzy mać nie zwy kle czu łe sen so ry ga zo we czy bio sen so ry?
◗Ja kie ma te ria ły na no kom po zy to we znaj dą za sto so wa nie w in ży nie rii
tkan ko wej?
◗W ja ki spo sób z wy ko rzy sta niem na rzę dzi na no tech no lo gicz nych moż -
na do star czać le ki do no wo two rów czy dNa do ko mó rek?

Se sjom na uko wym to wa rzy szy ła część wy sta wo wa po nad 35 firm pre zen -
tu ją cych naj now szy sprzęt słu żą cy do pro wa dze nia ba dań w dzie dzi nie na -
no nau ki i na no tech no lo gii. (na)
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Osiem in ten syw nych dni ze sztu ką,
nie mal pięć dzie siąt wy da rzeń, po -
nad set ka lu dzi kul tu ry z ca łe go

świa ta: mię dzy na ro do wy Fe sti wal Sztu ki
MOST | dIe BrÜcke to pro po zy cja z roz -
ma chem, dla wszyst kich, któ rzy chcie li spę -
dzić cie ka wie czas w pięk nej sce ne rii
nad Od rą. Ten fe sti wal nie zna gra nic, stąd
pro gram trze ciej edy cji im pre zy sta no wi wy -
pad ko wą twór czo ści ar ty stów ukra iń skich,
nie miec kich i pol skich. Te go rocz na edy cja
od by wa ła się pod ho no ro wym pa tro na tem
pre zy den ta rP, Bro ni sła wa ko mo row skie go.

W pią tek, 3.07 otwar ta by ła naj więk sza
w eu ro pie fo to gra ficz na ga le ria ple ne ro wa.
Po nad set ka prac stu den tów trzech eu ro pej -
skich uczel ni ar ty stycz nych za wi sła na mo ście
łą czą cym Słu bi ce i Frank furt nad Od rą. Te go
dnia też moż na by ło wziąć udział w otwar -
ciach dwóch wy staw – dru giej czę ści pro jek tu
„Wol ność” Pio tra Wój ci ka oraz se rii fo to gra fii
z cy klu „yester day’s San dwich: 60s 70s” Bo ry -
sa Mi chaj ło wa. W ko ście le ma riac kim mie ści -
ła się ob szer na wy sta wa, uka zu ją ca roz wój
sztu ki no wo cze snej we lwo wie. zna la zły się

tam pra ce au tor stwa wy bit nych ar ty stów: a.
Sa haj da ko vsky’ego, V. ko styr ki, T. Ba ra bash,
czy O. Per kow sky’ego. W tym sa mym miej scu
i cza sie od by ło się się otwar cie wy sta wy fo to -
gra fii Ta ra sa Po ła taj ki pt. War. 11 por tra its, po -
łą czo ne z au tor skim ko men ta rzem ar ty sty.
do te go gło śna wy sta wa Igo ra Ga ida ia por tre -
tu ją ca lu dzi Maj da nu i spo tka nie z le gen dą fo -
to re por ta żu, Ta de uszem rol ke. 

dla mi ło śni ków ki na or ga ni za to rzy przy go -
to wa li spo tka nia au tor skie, któ rych go ść mi
by li m. in.: ar ka diusz Ja ku bik, zbi gniew za -
ma chow ski, ewa Błasz czyk, Ja nusz za or ski
i Gra ży na Wolsz czak. ki no let nie na dzie dziń -
cu col le gium Po lo ni cum za ser wo wa ło moc -
ne, ukra iń skie fil my. By ło moż na zo ba czyć
„Ple mię” (reż. M. Sla bo sh pit sky), czy „Maj -
dan. re wo lu cja god no ści” Sier gie ja łoź ni cy.
Na wiel bi cie li do ku men tu cze ka ła stre fa fil -
mów wy bra nych przez Bieł sat TV i pro jekt
Ba by lon’13.

Mu zycz nie pro gram wy glą dał też cie ka wie.
Wiel ki ple ne ro wy kon cert od był się w ra mach

tra sy la to zeT i dwój ki, któ re go gwiaz da mi
by ły: ukra iń ska wo ka list ka Ja ma la, ra fał Brzo -
zow ski, ania Wy szko ni, do na tan & cleo, Vi -
deo, łu kasz za gro bel ny, Pec tus, Ola Ni zio
i lo ka. Wy da rze nie trans mi to wa no w te le wi -
zyj nej dwój ce i na an te nie ra dia zeT z hi sto -
rycz ne go sta dio nu miej skie go w Słu bi cach.
Grat ką dla wie lu oka zał się kon cert raya Wil -
so na, wo ka li sty le gen dar nej gru py Ge ne sis.
Wy stą pi ła an na Ma ria Jo pek z pro jek tem
współ two rzo nym z kra kow skim ze spo łem
krOke. kon cert za koń czył po kaz ogni
sztucz nych nad Od rą. Wiel bi cie le bar dziej ka -
me ral nych wy stę pów wy bra li dep tak przy mo -
ście, gdzie usły sze li m.in. kwar tet Prze mka
ra mi nia ka, blu eso wy Nad miar, czy jaz zu ją cy
pro jekt Jo an ny „dol ly” do la ty. By ła też oka zja
do spo tka nia ze zbi gnie wem Hoł dy sem.

W cią gu ośmiu dni (3 – 10 lip ca) w Słu bi -
cach i we Frank fur cie nad Od rą za ro iło się
od prze róż nych wy da rzeń ar ty stycz nych i roz -
ryw ko wych. W mia stach by ło moż na na po -
tkać te atry ulicz ne, czy uczest ni ków
pro fe sjo nal nych warsz ta tów fil mo wych, któ -
rym pa tro nu je ca non. na

Fe sti wal bez gra nic 
w Słu bi cach i we frank fur cie nad od rą od by ła się trze cia edy cja Mię dzy na ro do we go fe sti wa lu Sztu ki 
MoSt | DIE BrÜCKE. w pro gra mie by ły kon cer ty, wy sta wy, pro jek cje fil mo we, spek ta kle te atral ne, 

warsz ta ty i spo tka nia z gwiaz da mi. 

Otwarcie Wystawy Wolności – druga część projektu Piotra Wój́cika na festiwalu Most / die Brücke w Słubicach
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W dniach 6-11 lip ca 2014 r. na UAM od by ły się i warsz ta ty 
dla uczest ni ków pro gra mu „AMU Re se arch Pro gram”, 
przy szłych dok to ran tów po cho dzą cych z izra ela.  

Przez 6 dni warsz ta tów stu den ci z Izra ela bra li udział w za ję ciach,
wy kła dach oraz spo tka niach in dy wi du al nych z opie ku na mi na uko wy -
mi z uaM, a ję zy kiem warsz ta tów był ję zyk an giel ski. Stu den ci z Izra -
ela uczest ni czy li mię dzy in ny mi w wy kła dach z me to do lo gii ba dań
na uko wych, obec nych ba dań na uko wych pro wa dzo nych na uaM oraz
za sad uży wa nia aka de mic kie go ję zy ka an giel skie go. co dzien nie każ -
dy z uczest ni ków warsz ta tów spo ty kał się tak że ze swo im opie ku nem
na uko wym w ce lu okre śle nia te ma tu roz pra wy dok tor skiej, opra co -
wa nia pla nu pra cy, jak i pra cy na uko wej dla dok to ran ta na naj bliż szy
rok aka de mic ki. zgod nie z za ło że nia mi pro gra mu, warsz ta ty od by wa -
ją się raz do ro ku i po trzech la tach, uczest nik pro gra mu ma rok
na skoń cze nie roz pra wy i jej obro nę. W tym ro ku po raz pierw szy pod -
czas warsz ta tów od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja: De li ve ring
cle ar and con ci se mes sa ge: an exer ci se on aca de mic spe aking for PhD
Can di da tes from Po land and Isra el, w któ rej uczest ni czy li sta ży ści
z Izra ela oraz pol scy dok to ran ci uaM. 

Jo an na za dar ko 

1 lip ca 2015 r. zo sta ło pod pi sa ne po ro zu mie nie o współ pra cy po mię -
dzy uni wer sy te tem im. ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu a Gru pą al le -
gro Sp. z o.o. uaM re pre zen to wał prof. Ma rek Na wroc ki – pro rek tor
uaM ds. in for ma ty za cji i współ pra cy z go spo dar ką oraz prof. Je rzy ka -
czo row ski – dzie kan Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, a Gru pę al -
le gro – Woj ciech Bur kot. W myśl po ro zu mie nia Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki oraz Gru pa al le gro za de kla ro wa li chęć współ pra cy w ce -
lu wy mia ny do świad czeń mię dzy teo re ty ka mi i prak ty ka mi in for ma ty -
ki, po zy ska nie part ne ra do fi nan so wa nia ba dań i dy dak ty ki oraz
do od by wa nia prak tyk przez naj lep szych stu den tów i uła twie nia naj lep -
szym ab sol wen tom uzy ska nia pierw szej pra cy, a tak że przy go to wa nia
ko mer cyj nej ofer ty kon sul tin go wej i szko le nio wej. Usi 

III edy cja warsz ta tów dla sta ży stów z Izra ela 

na kurs po świę co ny pi sa niu ar ty ku łów do re no mo wa nych cza so -
pism an glo ję zycz nych je go or ga ni za to rzy z Wy dzia łu An gli sty ki
za pra sza ją oso by, któ re chcia ły by do sko na lić umie jęt ność pi sa nia
ar ty ku łów na uko wych w ję zy ku an giel skim, w szcze gól no ści pra -
cow ni ków na uki i dok to ran tów, któ rzy chcie li by pu bli ko wać
w wy so ko punk to wa nych cza so pi smach.

kurs ma pro fil prak tycz ny. uczest ni cy bę dą po zna wać taj ni ki ję zy ka
i struk tu ry ar ty ku łu na uko we go w ję zy ku an giel skim. Otrzy ma ją wska -
zów ki, jak wy brać naj lep sze cza so pi smo dla pre zen ta cji wy ni ków swo -

ich ba dań oraz do wie dzą się, jak sku tecz nie przejść pro ces re cen zji. za -
po zna ją się też w prak ty ce z no wo cze sny mi na rzę dzia mi za rzą dza nia bi -
blio gra fią. kurs po pro wa dzą oso by z Wy dzia łu an gli sty ki, któ re
pu bli ku ją w czo ło wych cza so pi smach w swo ich dys cy pli nach, dzia ła ją
w re dak cjach cza so pism z list a i c, a przy tym są ce nio ny mi dy dak ty -
ka mi. za ję cia pla no wa ne są na so bo ty od paź dzier ni ka 2015 do stycz -
nia 2016 (24 X,  14 i 28 XI, 12 XII, 9 i 23 I), od go dzi ny 10: 00. chęt nych
pro si my o zgła sza nie się w ter mi nie do 15 paź dzier ni ka 2015.

Kie row nik kur su: prof. Ro bert lew

Kurs do kształ ca ją cy na Wy dzia le An gli sty ki 

Jak pi sać ar ty ku ły do czo ło wych cza so pism an glo ję zycz nych

Współ pra ca z Gru pą Al le gro
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Pod ję te przez UAM zmia ny   w spo so bie
za rzą dza nia   fi nan sa mi (obo wią zu ją ce od
1 stycz nia br.), a tak że za po wia da ne  zmia ny
or ga ni za cyj ne, prze ło żą się na sy tu ację pra -
cow ni ków i sto sun ki pra cy. Ro dzi to sze reg
py tań. Jak w no wej sy tu acji wy glą dać bę -
dzie  przyj mo wa nie no wych pra cow ni ków?
Czy moż na do ra dzić, jak zo stać  pra cow ni -
kiem UAM? Ja kie w tej mie rze obo wią zu ją
i ja kie bę dą obo wią zy wa ły  stan dar dy?

za nim za cznę mó wić o pro wa dze niu spraw
ka dro wych po wej ściu w ży cie za rzą dze nia rek -
to ra o opty ma li za cji za rzą dza nia fi nan sa mi
na uaM, chciał bym po wie dzieć kil ka słów
o bar dzo istot nych zmia nach w po li ty ce ka dro -
wej, ja kie ma ją miej sce od 2013 ro ku. Przede
wszyst kim uni wer sy tet stop nio wo od cho dzi
od za wie ra nia sto sun ków pra cy na czas okre -
ślo ny na rzecz za trud nia nia na czas nie okre -
ślo ny. Ta ką for mę umo wy o pra cę uni wer sy tet
sto su je za rów no wo bec no wo za trud nia nych
ad iunk tów, jak i ad iunk tów za trud nia nych
od ro ku 2011, któ rym koń czy się czas okre ślo -
ny w pierw szej umo wie – od ro ku do czte rech
lat. Po dob nie ad iunk ci po uzy ska niu stop nia
dok to ra ha bi li to wa ne go – je śli ko niecz ne jest
za war cie no we go sto sun ku pra cy (bo wy ga sa
umo wa lub okres mia no wa nia na czas okre ślo -
ny) – mo gą li czyć na za trud nie nie na czas nie -
okre ślo ny al bo da lej na sta no wi sku ad iunk ta
al bo, po wy gra niu kon kur su, na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go. z pro fe so ra mi
nad zwy czaj ny mi ze stop niem dok to ra ha bi li -
to wa ne go, któ rym wy ga sa 6-let ni okres mia -
no wa nia, za wie ra na jest umo wa o pra cę
na czas nie okre ślo ny. za trud nie nia na czas nie -
okre ślo ny do ty czą rów nież na uczy cie li aka de -
mic kich na sta no wi skach dy dak tycz nych
(tak że tych, któ rzy by li mia no wa ni, a po wy -
gra niu kon kur su ubie ga ją się o wyż sze sta no -
wi sko), cho ciaż w przy pad ku np. za trud nia nia
na sta no wi sku star sze go wy kła dow cy ad iunk -
tów, któ rzy nie uzy ska li stop nia dok to ra ha bi -
li to wa ne go, do mi nu ją umo wy na czas
okre ślo ny (ro zu mia ne ja ko do dat ko wy czas
na ukoń cze nie ha bi li ta cji). z na uczy cie la mi

aka de mic ki mi są oczy wi ście za wie ra ne tak że
umo wy na czas okre ślo ny, np. w ra mach pro -
jek tów (na czas ich trwa nia) lub dla re ali za cji
okre ślo ne go cza sem za da nia. W przy pad ku
pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka -
de mic ki mi obo wią zu je usta lo na już daw no za -
sa da za trud nie nia ko lej no na okres prób ny,
po tem w ra mach pierw szej umo wy na sto sun -
ko wo krót ki (zwy kle rocz ny) czas okre ślo ny
i osta tecz nie na umo wę na czas nie okre ślo ny. 

Te roz wią za nia są ko rzyst ne dla pra cow ni -
ków, za pew nia ją sta bil ność za trud nie nia… 

Oczy wi ście tak, mu szę jed nak pod kre ślić, że
za war cie umo wy na czas nie okre ślo ny nie
zwal nia z ter mi no we go uzy ski wa nia stop ni
i ty tu łów. zgod nie z usta wą i sta tu tem na sta -
no wi sku ad iunk ta bez stop nia dok to ra ha bi li -
to wa ne go moż na od 1 paź dzier ni ka 2013 r.
pra co wać 8 lat (a sta tut prze wi du je wa run ki
skra ca nia lub prze dłu ża nia te go okre su), a no -
wo za trud nia ni pra cow ni cy na sta no wi sku
pro fe so ra nad zwy czaj ne go mu szą brać
pod uwa gę za pis sta tu tu mó wią cy o 12-let nim
okre sie pra cy na tym sta no wi sku bez ty tu łu.

Czy li na uni wer sy te cie od cho dzi się od tak
zwa nych umów śmie cio wych… 

To wła ści wie ni gdy nie mia ło miej sca na na -
szym uni wer sy te cie. Wie lo krot nie przy róż -
nych oka zjach pod kre ślam, że uni wer sy tet im.
ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu nie trak tu je
za trud nia nia pra cow ni ków na umo wy cy wil -

no -praw ne ja ko for my sta łe go za trud nie nia
(czy li w ra mach tzw. „umów śmie cio wych”).
umo wy ta kie są za wie ra ne w szcze gól nych
przy pad kach dla zre ali zo wa nia okre ślo nych
za dań z oso ba mi, któ re al bo ma ją sta łe za trud -
nie nie u in nych pra co daw ców, al bo są na szy -
mi pra cow ni ka mi, a zle ca się im do dat ko we
za da nia róż ne od przypisanego za kre su obo -
wiąz ków. Ist nie ją oczy wi ście spo ra dycz ne wy -
jąt ki (np. wo la ta kiej for my za trud nie nia
wy ra ża na przez za trud nia ną oso bę).

Ja kich jesz cze zmian spo dzie wać się moż -
na w sfe rze za rzą dza nia ka dra mi? 

War to tu wspo mnieć o istot nych zmia nach,
któ re we szły w ży cie 1 paź dzier ni ka 2014 r. wraz
z no we li za cją usta wy Pra wo o szkol nic twie
wyż szym. Po przed nia no we li za cja na ka zy wa ła
prze pro wa dza nie kon kur su przed każ dym no -
wym za trud nie niem na uczy cie la aka de mic kie -
go w wy mia rze prze kra cza ją cym okre ślo ną
część eta tu. co praw da, już wcze śniej w sta tu -
cie przy ję li śmy za sa dę prze dłu ża nia za trud nie -
nia na tym sa mym sta no wi sku bez kon kur su,
ale te raz jest to usank cjo no wa ne za pi sa mi usta -
wo wy mi (pa mię tać tyl ko trze ba, że bez kon kur -
su moż li we jest prze dłu że nie za trud nie nia
na tym sa mym sta no wi sku, je śli do tych cza so -
we za trud nie nie wy no si ło co naj mniej 3 la ta).
Wresz cie – ofi cjal nie, usta wo wo – bez kon kur -
su moż na za trud niać pra cow ni ków kie ro wa -
nych do pra cy w uaM np. przez uczel nie

Przy szłość uni wer sy te tu 
za le ży od je go pra cow ni ków

Z prof. andrzejem Lesickim,
prorektorem UaM,
rozmawia Jolanta Lenartowicz
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za gra nicz ne lub re kru to wa nych do re ali za cji
pro jek tów ba daw czych, je śli ta kie za trud nie nia
w pro jek tach są prze wi dzia ne.

Co za tem zmie ni ła de cen tra li za cja fi nan -
sów UAM w spra wach ka dro wych, któ ry mi
się pan zaj mu je? 

Jak już kil ka krot nie mó wi łem, ce lem wpro -
wa dze nia opty ma li za cji za rzą dza nia fi nan sa mi
by ło przede wszyst kim po wią za nie przy cho -
dów jed no stek or ga ni za cyj nych z kosz ta mi
w miej scu ich po wsta wa nia. ce lem nie by ły
zmia ny ka dro we, zwłasz cza ro zu mia ne ja ko re -
duk cja ka dry (czy to na uczy cie li czy nie nau -
czy cie li). zgod nie z no wy mi za sa da mi
fi nan so wy mi, to dzie ka ni de cy do wać ma ją
o skła dzie ka dro wym swo ich wy dzia łów, bio -
rąc pod uwa gę sy tu ację fi nan so wą, w ja kiej wy -
dzia ły się znaj du ją. Jed nak sta now czo
pod kre ślam, że przy ję ta za sa da utrzy ma nia
przy cho dów wy dzia łu w 2015 r. na po zio -
mie 90% kosz tów z 2013 r. po win na gwa ran -
to wać w tym ro ku fi nan se (pen sje) dla
wszyst kich pra cow ni ków (sta ła prze nie sie -
nia 0,9 w al go ryt mie po dzia łu do ta cji pod sta -
wo wej za pew nia rów nież wy dzia łom
od two rze nie wy na gro dzeń z pod wyż ka mi
z 2014 r.). 

To bez piecz na sta ła prze nie sie nia. Czy jed -
nak wszy scy mo gą spać spo koj nie? 

I tak, i nie. Fak tem jest ma le ją ca dra ma tycz -
nie licz ba stu den tów nie sta cjo nar nych, co
oczy wi ście ozna cza po gor sze nie sy tu acji fi nan -
so wej uni wer sy te tu i wy dzia łów, któ re wie lu ta -
kich stu den tów re kru to wa ły. Je śli cho dzi
o stu den tów sta cjo nar nych, to sy tu acja jest
zróż ni co wa na. Są wy dzia ły, na któ rych ich licz -
ba wzra sta (i to w stop niu po zwa la ją cym ca łej
uczel ni nie od czu wać skut ków ni żu de mo gra -
ficz ne go), ale są też wy dzia ły, któ re od no to wu -
ją znacz ne zmniej sze nie licz by stu diu ją cych.

Kto w de cen tra li zu ją cym się uni wer sy te -
cie bę dzie de cy do wał o ko niecz no ści przy ję -
cia ta kie go czy in ne go pra cow ni ka,
w opar ciu o ja kie kry te ria?

dzie ka ni, je śli dzia łać bę dą zgod nie z no wy -
mi re gu ła mi. To oni przy go to wu jąc plan fi -
nan so wy wy dzia łu po win ni prze ana li zo wać
sy tu ację ka dro wą wy dzia łu i wszel kie spo dzie -
wa ne zmia ny (awan se w wy ni ku uzy ski wa nia
stop ni i ty tu łów, odej ścia na eme ry tu rę, nie -
prze dłu że nie za trud nie nia) i na tej pod sta wie
przed sta wić rek to ro wi do ak cep ta cji pla ny do -
ty czą ce no wych za trud nień. Ta kie pla ny
w tym ro ku dzie ka ni przy go to wu ją współ pra -
cu jąc z p. agniesz ką Gro chot, za stęp cą kwe -
sto ra. Po ak cep ta cji sa mi – we dług re guł
opi sa nych w sta tu cie – bę dą ogła szać kon kur -
sy (lub w przy pad ku za trud nień w wy mia rze
nie więk szym niż pół eta tu przed sta wiać
wnio sek o za trud nie nie do za opi nio wa nia
przez ra dę wy dzia łu). 

Czy mo gą na stą pić re duk cje za trud nie nia?
na ile de cy du ją ce bę dą w tej mie rze pla ny fi -
nan so we, na ile na uko we, ba daw cze?

Jak po wie dzia łem, o ka drze wy dzia łów ma -
ją de cy do wać dzie ka ni, bio rąc pod uwa gę pla -
ny fi nan so we przez nich przy go to wy wa ne.
Pla ny te po win ny uwzględ niać nie tyl ko spo -
dzie wa ne ru chy ka dro we, ale tak że ca łą dzia -
łal ność na uko wą, dy dak tycz ną i or ga ni za cyj ną
wy dzia łu. do pie ro po tem moż na po dej mo wać
de cy zje o ewen tu al nych no wych za trud nie -
niach. uwa żam, że na dal moż li we bę dzie
przede wszyst kim od twa rza nie eta tów. Ma le -
ją ca licz ba stu den tów, na wet na tych naj le piej
sto ją cych fi nan so wo wy dzia łach, po win na być
czyn ni kiem ogra ni cza ją cym, ba – wy klu cza ją -
cym two rze nie no wych eta tów. Te ewen tu al nie
moż na pla no wać w ra mach no wo po zy ski wa -
nych środ ków, np. do ta cji ce lo wych, pro jek tów
ba daw czych. W prak ty ce dzie kan po wi nien
przed sta wić rek to ro wi plan za trud nie nia
na ca ły rok i uzy skaw szy ak cep ta cję dla pla no -
wa nych za trud nień w okre ślo nym przez sie bie
mo men cie ogła szać kon kur sy. Po roz strzy gnię -
ciu kon kur su lub uzy ska niu sto sow nej opi nii
ra dy wy dzia łu wnio ski o za trud nie nie tra fią
do rek to ra. zgod nie z za pi sa mi usta wo wy mi
i sta tu to wy mi pra cow ni ka za trud nia rek tor (ja -
ko pra co daw ca) na wnio sek dzie ka na za opi -
nio wa ny przez wła ści wą ra dę. Ta ki jest tryb
za trud nia nia na uczy cie li. W przy pad ku pra -
cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi dzie ka -

ni bę dą kie ro wać do rek to ra lub kanc le rza
wnio ski o za trud nie nie, uza sad nio ne pla nem
fi nan so wym.

Czy re gu ły te do ty czą wy łącz nie wy dzia -
łów?

Te za sa dy do ty czą tak że in nych jed no stek
or ga ni za cyj nych, z tą róż ni cą, że ich kie row ni -
cy otrzy ma li de cy zję o li mi cie kosz tów, na pod -
sta wie któ rej przy go to wa li pla ny fi nan so we
swo ich jed no stek, obej mu ją ce oczy wi ście kwe -
stie za trud nie nia.

Ja kie  ist nie ją tu pre fe ren cje?
Moc no pod kre ślam w swo jej wy po wie dzi

pry mat sy tu acji fi nan so wej (głów nie tej
kształ to wa nej przez do ta cję pod mio to wą)
nad de cy zja mi ka dro wy mi. ale pa mię tam
oczy wi ście, że uni wer sy tet ma za da nia nie tyl -
ko dy dak tycz ne. Pro wa dze nie ba dań na uko -
wych to pod sta wo wy fi lar na szej dzia łal no ści.
dla te go tak waż ne jest ubie ga nie się o gran ty

wspie ra ją ce ba da nia na wy dzia łach, za bie ga -
nie o to, by po przez wy so ką oce nę pa ra me -
trycz ną uzy ski wać zna czą ce środ ki
na dzia łal ność sta tu to wą, wresz cie sta ra nie
się o naj wyż sze oce ny Pka, bo te też mo gą
prze ło żyć się na spe cjal ne do ta cje pro ja ko -
ścio we – wszyst ko ra zem mo że uła twić pro -
wa dze nie spraw ka dro wych.

Ra cjo na li zo wa nie za trud nie nia to tro chę
jak pie lę gna cja ogro du. nie rzad ko trze ba coś
usu nąć, że by po sa dzić no we lub uszla chet nić
wy bra ne ro śli ny. Czy spo dzie wa ne są zmia ny
w try bie „roz sta wa nia się” z pra cow ni ka mi?
Ja kie?

czy po rów ny wać opi sy wa ne prze ze mnie
zmia ny do pie lę gna cji ogro du? Moż na do szu ki -
wać się ja kiejś ana lo gii. Je śli od twa rza nie eta tów
jest wła ści wie je dy ną dro gą do za trud nie nia no -
wych pra cow ni ków, zwłasz cza re kru to wa nych
z gro na no wych dok to rów, ab sol wen tów stu -
diów dok to ranc kich, to nie war to cze kać na roz -
wią za nia wy ni ka ją ce z upły wa ją ce go cza su.
za trud nia nie no wych ad iunk tów to prze cież za -
trud nia nie po ten cjal nych przy szłych pro fe so -
rów. Bez nich uni wer sy tet nie bę dzie mógł
ist nieć i się roz wi jać. Na le ży za tem do ko nać
spra wie dli wych, rze tel nych prze glą dów ka dro -
wych i zre zy gno wać z pra cow ni ków, co do któ -
rych ist nie ją wąt pli wo ści, czy wła ści wie
wy ko nu ją swo je obo wiąz ki. I to się już dzie je.
Nie na zy wał bym jed nak tych dzia łań re duk cją
za trud nie nia, a ra czej okre ślił bym mia nem pra -

wi dło wej po li ty ki ka dro wej. zna czą co wzro sła
w tym ro ku licz ba pra cow ni ków oce nio nych ne -
ga tyw nie przez wy dzia ło we ze spo ły oce nia ją ce
w trak cie co rocz nie do ko ny wa nej oce ny okre -
so wej. część tych ocen to już dru gie oce ny ne -
ga tyw ne, w ta kich przy pad kach rek tor nie ma
po la do ma new ru.

koń cząc, chciał bym do bit nie pod kre ślić, że
przy szłość uni wer sy te tu za le ży od je go pra -
cow ni ków. To ich wie dza, umie jęt no ści, za an -
ga żo wa nie w pra cę, osią gnię cia na uko we,
dy dak tycz ne i or ga ni za cyj ne sta no wią po ten -
cjał, któ re go nie moż na za prze pa ścić. do władz
rek tor skich na le ży za tem za pew nie nie pra cow -
ni kom jak naj lep szych wa run ków pra cy, tak że
po przez traf ne roz wią za nia sto so wa nej po li ty -
ki ka dro wej. By na uni wer sy te cie mie li po czu -
cie bez pie czeń stwa i sta bil no ści za trud nie nia,
chcie li tu pra co wać. By mie li moż li wo ści roz -
wo ju, któ ry bę dzie suk ce sem ca łej uczel ni.

”Do władz rektorskich należy zatem zapewnienie
pracownikom jak najlepszych warunków pracy, także
poprzez trafne rozwiązania stosowanej polityki kadrowej
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dość po wie dzieć, że li sta za sług i osią -
gnięć ju bi lat ki by ła tak dłu ga, że kie dy
prof. Bo że na Po po wska od czy ty wa ła

po ła ci nie oko licz no ścio wy dy plom, zgro ma -
dzo na na sa li pu blicz ność na mo ment za wa ha -
ła się, ko mu naj pierw bić bra wa, czci god nej
ju bi lat ce, czy mo że czy ta ją cej go z nie na gan ną
dyk cją pro mo tor ce dok to ra tu. 

16 czerw ca z ini cja ty wy Wy dzia łu Pra wa
i ad mi ni stra cji uaM od by ła się uro czy stość od -
no wie nia dok to ra tu prof. Te re sy rab skiej.
W au li lu brań skie go col le gium Mi nus, sa li,
z któ rą ju bi lat kę wią że wie le istot nych dla niej
wspo mnień, za sie dli przed sta wi cie le władz mia -
sta, re gio nu, rek to rzy, sa mo rzą dow cy, po li ty cy,
na ukow cy oraz stu den ci. Wszy scy, któ rzy mie li
moż li wość ko rzy sta nia z wie dzy i do świad cze -
nia prof. rab skiej. Obec na by ła też ro dzi na. 

Ak tyw ność na po lu na uko wym prof. Te re sy
Rab skiej jest im po nu ją ca – mó wi ła prof. Bo że -
na Po po wska – Ska la za in te re so wań na uko -
wych by ła i jest sze ro ka. Na prze strze ni lat
zmie nia ła się, po nie waż pa ni pro fe sor za wsze
ba da ła to, co mia ło, lub po win no mieć szcze gól -
nie waż ne zna cze nie dla ustro ju pań stwa i ła du
go spo dar cze go w na szym kra ju. Prof. Te re sa
rab ska jest nie kwe stio no wa nym au to ry te tem
w dzie dzi nie pu blicz ne go pra wa go spo dar cze -
go. Mo men tem prze ło mo wym dla jej na uko -
wych do ko nań by ły prze mia ny ustro ju
pań stwa i wy ni ka ją ce z te go zmia ny sys te mu
go spo dar cze go i obo wią zu ją ce go pra wa. Wów -

czas za ję ła się za gad nie nia mi zwią za ny mi
z praw ny mi prze mia na mi w kra ju: z kon sty tu -
cyj ny mi za sa da mi go spo dar ki ryn ko wej, ze
struk tu rą i funk cjo no wa niem apa ra tu ad mi ni -
stra cji rzą do wej i sa mo rzą do wej, z miej scem
i ro lą sa mo rzą du te ry to rial ne go i go spo dar cze -
go. W po lu jej za in te re so wań zna la zły się też
kwe stie praw ne do ty czą ce re gio nów w zde cen -
tra li zo wa nej struk tu rze pań stwa, po li ty ka re -
gio nal na oraz re ali za cja za dań pu blicz nych
w no wych ukła dach, któ re w la tach 90-tych
do pie ro zy ski wa ły one swo je miej sce w na uce.
Sys te ma ty za cja tych za gad nień, ba da nia
nad kwe stia mi po ję cio wy mi i kon struk cja mi
teo re tycz ny mi – praw ny mi, sta ły się fun da -
men tem no wej na uki, w ra mach współ cze -
snych ga łę zi pra wa, a mia no wi cie pu blicz ne go
pra wa go spo dar cze go. Prof. Te re sa rab ska jest
au tor ką de fi ni cji te go przed mio tu, któ ra po ja -
wia się nie mal we wszyst kich pod ręcz ni kach
pu blicz ne go pra wa go spo dar cze go. a jej za słu -
gi na tym po lu przy czy ni ły się do wy od ręb nie -
nia po znań skiej szko ły pu blicz ne go pra wa
go spo dar cze go.

Z uwa gi na ten fakt – mó wi ła prof. Bo że -
na Po po wska – po zwo li łam so bie, wy gła sza jąc 18
lat te mu lau da cje z oka zji ju bi le uszu 45-le cia prof.
Te re sy Rab skiej, przy to czyć krą żą ce w na szym
śro do wi sku okre śle nie pa ni pro fe sor ja ko pierw -
szej da my w gro nie pol skich ad mi ni stra ty wi stów,
zaj mu ją cych się pu blicz nym pra wem go spo dar -
czym.

Wspo mnie nia, któ ry mi w trak cie uro czy sto -
ści po dzie li ła się z za pro szo ny mi ju bi lat ka, po -
zwo li ły przy wró cić w pa mię ci po sta ci
i wy da rze nia za pi sa ne w hi sto rii uni wer sy te tu.
Osią dla tych wspo mnień sta ła się au la lu brań -
skie go, nie my świa dek naj waż niej szych mo -
men tów jej ży cia. W tym gma chu 70 lat
te mu – mó wi ła prof. rab ska – roz po czę ła się mo -
ja dłu ga dro ga za wo do wa, nie ro ze rwal nie zwią -
za na z uni wer sy te tem. To tu taj, w Col le gium
Mi nus, dzie ka na cie Wy dzia łu Praw no -Eko no -
micz ne go skła da łam, na rę ce prof. Zyg mun ta Li -
sow skie go, by łe go rek to ra UP, po da nie o przy ję cie
na stu dia. Tu taj zdo by wa łam wie dzę praw ni czą,
by po wie lu la tach, w ga bi ne cie ów cze sne go rek -
to ra prof. Al fon sa Klaf kow skie go, otrzy mać dy -
plom dok to ra na uk praw ni czych – wy li cza ła
– Na tej sto sun ko wo nie wiel kiej prze strze ni to czy -
ło się ca łe mo je ży cie stu denc kie i za wo do we.
Dziś, sto jąc w tym miej scu, mam nie od par te wra -
że nie, że czas za to czył ko ło. 

W nie sprzy ja ją cych wa run kach po li tycz nych,
ale w to wa rzy stwie wy bit nych po sta ci po znań -
skie go uni wer sy te tu roz wi ja ła się ka rie ra na uko -
wa prof. Te re sy rab skiej. W gro nie tych
au to ry te tów po czyt ne miej sce zaj mu je prof. Ma -
rian zim mer mann. By ło dla mnie wy jąt ko wym
da rem pra co wać w pro wa dzo nej przez nie go ka -
te drze – mó wi ła – To on w du żej mie rze kształ -
to wał mój sto su nek do uni wer sy te tu i do na uki.
Wów czas po ję łam, że ka te dra to nie tyl ko jed nost -
ka struk tu ral na, ale ży wa, pul su ją ca tkan ka, wy -

To jest mój uni wer sy tet

Było uroczyście i podniośle, jak na uniwersytecki
jubileusz przystało. Z malutką nutką nostalgii.

Pięćdziesiąt lat wytężonej pracy naukowej trudno
podsumować na zimno w kilku słowach, zwłaszcza

kiedy na w roli jubilatki występuje osoba tak
zasłużona dla uniwersytetu, jak prof. teresa rabska. 
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peł nia ją ca mi sję uni wer sy te tu i re ali zu ją ca cząst -
kę je go pod sta wo wych za dań.

au la lu brań skie go by ła też świad kiem wy bo -
ru prof. rab skiej na pro rek to ra ds. stu denc kich.
Jak mó wi, to był ogrom ny za szczyt, zwa żyw szy,
że jej kan dy da tu rę po par ło gre mium aka de mic -
kie, a nie, jak od by wa ło się to wów czas, wła dze
cen tral ne. Peł nie nie funk cji pro rek to ra w tych
nie zwy kle trud nych wa run kach po zwo li ło mi głę -
biej po znać uni wer sy tet. Uni wer sy tet ja ko au ten -
tycz ną wspól no tę pra cow ni ków i mło dzie ży
aka de mic kiej złą czo nej, jak to po sta na wia sta tut,
jed no ścią za dań, praw i obo wiąz ków. I tak wła -
śnie ro zu miał i re ali zo wał te za da nia ów cze sny
rek tor, mój rek tor, ośmie lam się po wie dzieć, świę -
tej pa mię ci prof. Fran ci szek Kacz ma rek. Mia łam
na dzie ję, ma rzy łam, że bę dzie na dzi siej szej uro -
czy sto ści. Nie ste ty... Pra gnę zło żyć hołd rek to ro -
wi tam tych lat, wy bit nej po sta ci. Prof. Fran ci szek
Kacz ma rek był zna mie ni tym rek to rem i wspa -
nia łym czło wie kiem. 

Istot nym ele men tem do ko nań za wo do wych
pro fe sor Te re sy rab skiej by ły suk ce sy w pra cy
na uczy cie la aka de mic kie go. łącz nie wy pro mo -
wa ła po nad 700 ma gi strów, 10 dok to rów,
a pod jej opie ką na uko wą prze wo dy ha bi li ta cyj -
ne ukoń czy ło 3 sa mo dziel nych pra cow ni ków.
za an ga żo wa ła się rów nież w po dy plo mo we
kształ ce nie pra cow ni ków sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, kie ru jąc utwo rzo nym przez sie bie w la -
tach 90-tych stu dium pra wa te ry to rial ne go. 

Roz po czy na jąc pra cę na uni wer sy te cie w ogó -
le nie my śla łam o pra cy na uko wej – mó wi ła prof.
rab ska – I zu peł nie ob ca by ła dla mnie myśl o tak
zwa nej ka rie rze na uko wej. Co wię cej, nie lu bi -
łam pi sać i uczyć. Do pie ro szcze gól na at mos fe ra
w ka te drze, se mi na ria na uko we pro wa dzo ne
pod kie run kiem prof. Ma ria na Zim mer man na,
dys ku sje, bu dzi ły za in te re so wa nia i bu do wa ły
fun da men ty pra cy na uko wej. Me mu mi strzo wi
za wdzię czam wpro wa dze nie na tę bar dzo trud -
ną i dłu gą dro gę na uki, osią ga nie po stę pów i stop -
ni na uko wych.

Istot ne miej sce w swo im prze mó wie niu prof.
Te re sa rab ska po świę ci ła ro dzi nie. W cie płych
sło wach dzię ko wa ła za wspar cie i po moc ze
stro ny naj bliż szych, có rek i nie ży ją ce go już mę -
ża. Mo je ży cie ro dzin ne spla ta ło się z ży ciem uni -
wer sy te tu. Był i jest on mo im dru gim do mem.
Sym bo lem tej szcze gól nej wię zi by ło nada nie mi
w ro ku 2004 Palm Uni wer sy tec kich. Je stem szczę -
śli wa i dum na, że tych wszyst kich wspa nia łych
god no ści do stę pu ję od te go uni wer sy te tu, ośmie -
lam się po wie dzieć, mo je go uni wer sy te tu – koń -
czy ła swo je prze mó wie nie prof. Te re sa rab ska.

I choć nie jest to przy ję te w pro gra mie te go
ty pu uro czy sto ści, na ko niec jesz cze raz głos za -
brał rek tor uaM, prof. Bro ni sław Mar ci niak:
Pa ni pro fe sor, po twier dzam: to jest pa ni uni wer -
sy tet – mó wił wzru szo ny. 

Mag da le na zió łek 

do koń ca okre su mię dzy wo jen ne go,
a więc w cią gu 17 lat, zna la zły się
w nim 24 na zwi ska. Po 12-let niej

prze rwie spo wo do wa nej oku pa cją i bra kiem
no mi na cji, ko lej ny dok to rat miał miej sce
w 1951 r. Mia ła upły nąć dal sza de ka da, za -
nim uni wer sy tet przy stą pił do re gu lar ne go
ob da rza nia swą naj wyż szą god no ścią wy bit -
nych po sta ci, głów nie ze świa ta na uki – zwy -
kle dwóch rocz nie, je dy nie w 1965 r. – 5,
a w 1968 na wet 8. ale by wa ły też nie kie dy
prze rwy. 

Po znań ska al ma Ma ter wy szła obron ną rę -
ką za rów no w trud nych po li tycz nie pierw -
szych po wo jen nych dzie się cio le ciach, jak
i póź niej nie sza fu jąc naj wyż szą god no ścią
w sto sun ku do po li ty ków. Je dy ny wy ją tek sta -
no wi ła w 1974 r. Mar got Ho nec ker, mi ni ster
oświa ty Nrd i żo na tam tej sze go przy wód cy
par tyj ne go. Po prze ło mie paź dzier ni ko -
wym 1956 r. ho no ro we dok to ra ty otrzy ma li
m. in. am bro ise Jo bert, ka zi mierz Ty mie -
niec ki, Jó zef ko strzew ski, al fred Oha no wicz,
cze sław zna mie row ski, Hen ryk łow miań ski,
Ja nusz Pa jew ski, Jan cze ka now ski, Mi ko łaj
rud nic ki, ro man Pol lak oraz by li rek to rzy:
ka zi mierz aj du kie wicz i Je rzy Susz ko. 

Po dwu let niej prze rwie ko lej ną se rię za in -
au gu ro wa ła na po cząt ku ro ku aka de mic kie -
go 1981/82 ka zi mie ra Ił ła ko wi czów na. li czy
do chwi li obec nej nie mal pół set ki a do mi nu -
ją tu ucze ni i lu dzie kul tu ry, po li ty ków kra jo -
wych re pre zen tu je Jan No wak -Je zio rań ski,
ab sol went uP), na li ście znaj du ją się Jan Pa -
weł II, zwią za ny z Po zna niem kar dy nał ze -
non Gro cho lew ski, Günter Grass, ro bert
Ma xwell.

Są to god ne sza cun ku po sta cie i dla te go
z peł nym uzna niem przyj mu je my po świę -
co ny im cykl wy daw ni czy Dok to rzy ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza,
któ re go tom I Okres mię dzy wo jen ny w opra -
co wa niu Sta ni sła wa Sier pow skie go i Jó ze fa
Ma li now skie go (Po znań 2015, s. 173) opu -
bli ko wa ny przez Wy daw nic two Na uko we
uaM w pięk nej sza cie gra ficz nej, do brze
wpi su je się w cykl pu bli ka cji po prze dza ją -
cych stu le cie po wsta nia al mae Ma tris Po -
sna nien sis. Przej rzy ste, ale do brze

udo ku men to wa ne in for ma cje o 23 pa nach
i jed nej (wspo mnia nej wy żej) da mie pol -
skiej a za ra zem świa to wej na uki uzu peł nio -
ne są tek sta mi do ku men ta cyj ny mi
(lau da cje, wspo mnie nia), re pro duk cja mi
dy plo mów oraz ozdo bio ne ich fo to gra fia mi.
ca łość uzu peł nia bi blio gra fia oraz in deks
oso bo wy, otwie ra syn te tycz ny a za ra zem do -
sko na le udo ku men to wa ny wstęp, po prze dza
zaś przed mo wa pió ra prof. Bro ni sła wa Mar -
ci nia ka, rek to ra uaM. Pi sze on o naj wyż -
szym wy róż nie niu uni wer sy tec kim:
Otrzy my wa li je, by wa ło, że za bie ga li o nie,
tak że po li ty cy, dy plo ma ci, dzia ła cze spo łecz -
ni, lu dzie ze świa ta kul tu ry, sztu ki, biz ne su.
Zmien ne ko le je, ja ki mi bie ży hi sto ria, za chę -
ca ją do za du my nad sprzę że niem zwrot nym:
nada nie god no ści dok to ra ho no ris cau sa za -
wie ra w so bie za rów no za szczyt dla uczel ni,
jak i dla dok to ra ho no ro we go.

kil ka osób ze wzglę dów lo so wych nie zdo -
ła ło ode brać dy plo mu, w zde cy do wa nej
więk szo ści jed nak lau re aci by li obec ni
na uni wer sy te cie, a uro czy sta pro mo cja by ła
świę tem nie tyl ko uczel ni. Wspo mnieć na le -
ży tu Fer dy nan da Fo che’a, Igna ce go Pa de rew -
skie go, pre zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go.
W wy ka zie spo ty ka my na zwi ska Wiel ko po -
lan za słu żo nych w cza sach na ro do wej nie wo -
li, pro fe so rów zwią za nych z Wszech ni cą
Pia stow ską od chwi li jej po wsta nia, zna ko mi -
tych uczo nych z po zo sta łych ośrod ków aka -
de mic kich. W wy jąt ko wych sy tu acjach
wrę cza nie dy plo mów od by wa ło się po za Po -
zna niem. I tak 21 li sto pa da 1932 r. we lwo -
wie na uni wer sy te cie Ja na ka zi mie rza
zna ko mi te mu fi lo zo fo wi i psy cho lo go wi ka -
zi mie rzo wi Twar dow skie mu dy plom wrę czył
pro rek tor uP w to wa rzy stwie dzie ka na Wy -
dzia łu Hu ma ni stycz ne go i pro mo to ra, lau re -
at zaś po dzię ko wał we wzru sza ją cych
sło wach, któ re we szły do tek stu za ty tu ło wa -
ne go O do sto jeń stwie uni wer sy te tu, opu bli ko -
wa ne go wkrót ce w Po zna niu (1933), któ re go
bi blio fil ska edy cja (wraz z tłu ma cze niem
na ję zyk an giel ski) za in au gu ro wa ła w 2011 r.
cykl ju bi le uszo wych pu bli ka cji al mae Ma tris
i zaj mu je dziś wśród nich szcze gól ne miej sce. 

Marceli Kosman

KSIĘGA DOKTORÓW HC UAM
wśród publikacji z dekady poprzedzającej stulecie UAM poczesne

miejsce zajmują te dotyczące rektorów (ich szereg rozpoczęła zgodnie
z chronologią księga poświęcona Heliodorowi Święcickiemu) oraz

członkom wspólnoty akademickiej obdarowanym godnością doktora
honoris causa. Uzyskały ją dotąd ponad 130 osoby, a poczet otwiera

Maria Skłodowska – Curie w 1922 r.
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Prze stęp stwa te po wo du ją nie jed no krot nie
gi gan tycz ne – nie wy obra żal ne dla prze -
cięt ne go miesz kań ca kra ju – stra ty skar -

bu pań stwa. Do ty ka ją one każ de go z nas – są
po kry wa ne przez każ de go z nas po przez ob ni że -
nie re al nych do cho dów i wzrost ob cią żeń po dat -
ko wych – twier dzi prof. Hu bert ko łec ki z uaM,
spe cja li sta tech nicz no -kry mi na li stycz nych ba -
dań au ten tycz no ści do ku men tów pu blicz nych.

Sku tecz ne za bez pie cze nie do ku men tów pu -
blicz nych przed fał szer stwem oraz opra co wa nie
szyb kich, nie nisz czą cych i nie za wod nych me -
tod we ry fi ka cji au ten tycz no ści tych do ku men -
tów ma istot ne zna cze nie nie tyl ko dla każ de go
z nas, ale ma tak że fun da men tal ne zna cze nie dla
le gal no ści, pew no ści i bez pie czeń stwa ob ro tu
praw no -eko no micz no -fi nan so we go w Pol sce.
W kon se kwen cji – ma ono rów nież zna cze nie
dla eko no micz ne go bez pie czeń stwa pań stwa. 

upo rząd ko wa nie tej dzie dzi ny ży cia jest więc
wiel kim wy zwa niem dla praw ni ków. I aby mu
spro stać, or ga ni zu je się cy klicz ne kon fe ren cje
pod wspól nym ha słem Tech nicz no -kry mi na li -
stycz ne ba da nia au ten tycz no ści do ku men tów pu -
blicz nych. licz ne przy kła dy prze stęp cze go

wy ko rzy sta nia fał szy wych (pod ro bio nych) lub
sfał szo wa nych (prze ro bio nych) do ku men tów
moż na zna leźć rów nież w ma te ria łach po przed -
nich kon fe ren cji, któ re tej te ma ty ce by ły po świę -
ca ne. Pierw sza kon fe ren cja z te go cy klu od by ła
się w li sto pa dzie 1997 r., dru ga w stycz niu 2000
r., trze cia we wrze śniu 2001 r., czwar ta we wrze -
śniu 2003 r., pią ta we wrze śniu 2005 r., szó sta we
wrze śniu 2007 r., siód ma we wrze śniu 2009 r.,
ósma we wrze śniu 2011 r. i dzie wią ta – we wrze -
śniu 2013. 

Trze ba pa mię tać, że pu bli ko wa ne sta ty sty ki
fał szerstw do ku men tów uwzględ nia ją je dy nie
fał szer stwa ujaw nio ne. Nie od zwier cie dla ją one
licz by wszyst kich fał szerstw rze czy wi ście po peł -
nio nych, wsku tek cze go uka zu ją one po mniej szo -
ny ob raz te go prze stęp stwa – pod kre śla prof.
Hu bert ko łec ki, or ga ni za tor cy klu kon fe ren cji
tech nicz no -kry mi na li stycz ne ba da nia au ten -
tycz no ści do ku men tów pu blicz nych. 

Istot ny wpływ na po ziom ujaw nial no ści fał -
szerstw do ku men tów ma „ujaw nial ność spo łecz -
na”, uwa run ko wa na zna jo mo ścią cech
au ten tycz no ści do ku men tów i zwią za ne z tym sy -
gna li zo wa nie or ga nom ści ga nia przez oby wa te li

po dej rzeń o nie au ten tycz no ści do ku men tów bę -
dą cych w obie gu (ob ro cie praw no -eko no micz -
nym). Nie ste ty, w na szym spo łe czeń stwie -jak
wy ni ka to z wie lu ba dań pre zen to wa nych
na oma wia nych tu kon fe ren cjach – wie dza o ce -
chach au ten tycz no ści i za bez pie cze niach an ty fał -
szer skich za sto so wa nych w bę dą cych w obie gu
do ku men tach pu blicz nych – jest bar dzo ni ska.
Z te go wzglę du nie zwy kle istot ne jest in ten syw ne
po pu la ry zo wa nie w spo łe czeń stwie wie dzy o ce -
chach au ten tycz no ści do ku men tów i sto so wa nych
w nich za bez pie cze niach an ty fał szer skich oraz
o naj prost szych spo so bach ich spraw dza nia. 

Ten sam po stu lat do ty czy tak że licz nej rze szy
pra cow ni ków róż nych pio nów i ogniw ad mi ni -
stra cji rzą do wej oraz sa mo rzą do wej. dla te go
ko niecz ne jest prze pro wa dza nie spraw dzia nów
zna jo mo ści za bez pie czeń an ty fał szer skich do -
ku men tów oraz spo so bów we ry fi ka cji ich au -
ten tycz no ści wśród pra cow ni ków ad mi ni stra cji,
ma ją cych z ni mi co dzien ny kon takt służ bo wy.
Pa ra li żu ją ca jest nie fra so bli wość de cy den tów
nie któ rych or ga nów ad mi ni stra cji cen tral nej,
nie pre cy zu ją cych cech for mal nych i za bez pie -
czeń blan kie tów nie któ rych ro dza jów do ku -

Fał szy we pa pie ry
na rzę dziem prze stępstw

w dy na micz nie roz wi ja ją cej się w Pol sce prze stęp czo ści eko no micz no -fi nan so wej ro lę naj waż niej sze go na rzę dzia
prze stęp stwa speł nia ją do ku men ty. Przy ich po mo cy po peł nić moż na kil ka dzie siąt ro dza jów prze stępstw 

go spo dar czych, bez uru cha mia nia ja kiej kol wiek dzia łal no ści pro duk cyj no -han dlo wo -usłu go wej. 

zabezpieczenia dokumentów widoczne w świetle ultrafioletowym 
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POziMUn jest po znań skim od po wied ni -
kiem MUn (Mo del Uni ted na tions) czy li
sy mu la cji ob rad na ro dów zjed no czo -
nych, od by wa ją cych się w wie lu miej -
scach na świe cie. Po le ga ją one
na wie lo go dzin nych ob ra dach, w któ -
rych uczest ni cy wcie la ją się w przed sta -
wi cie li przy dzie lo nych im kra jów in nych
niż oj czy sty. 

aby wziąć udział wcze śniej mu szą za po -
znać się z ak tu al ną sy tu acją po li tycz ną i go -
spo dar czą wy bra ne go pań stwa, a tak że mieć
ogól ną wie dzę o świe cie. Pod czas kon fe ren -
cji spo ty ka ją się w gru pach, by spie rać
na wcze śniej za pro po no wa ne te ma ty. W tym
ro ku są to m.in. re for my ra dy Bez pie czeń -
stwa, kon flik ty w Su da nie i Su da nie Po łu -
dnio wym, bez pie czeń stwo żyw no ści,
oka le cza nia na rzą dów płcio wych ko biet,
wzmoc nie nie po zy cji praw nej ko biet – do -
stęp do wy mia ru spra wie dli wo ści, ro syj ski
kry zys fi nan so wy – efek ty eko no micz ne,
geo po li tycz ne i spo łecz ne, itd.

POZiMUN – to świet na za ba wa – prze ko -
nu je Mi cha li na Na dol na, or ga ni za tor ka kon -
fe ren cji. Sto imy w ho lu col le gium Iu ri di cum
No vum, wła śnie roz po czę ła się prze rwa
na ka wę. Wo kół nas tło czą się roz ga da ni mło -
dzi lu dzie. W Po zna niu są od dwóch dni, za -
tem za pew ne po ja wi ły się już pierw sze
te ma ty, moż ne na wią za ły rów nież pierw sze
przy jaź nie. udział w kon fe ren cji to dla nich
oka zja, aby ćwi czyć umie jęt no ści ery stycz ne
i ora tor skie. Bio rąc udział w dys ku sji mu szą

prze cież przy go to wać się, ze brać nie zbęd ne
ar gu men ty, zna leźć w so bie od wa gę, aby za -
brać głos. Nie mniej jed nak ten ele ment prze -
by wa nia w mię dzy na ro do wej gru pie
przy ja ciół mu si być nie zwy kle istot ny, sko ro
co ro ku ty le osób de cy du je się na udział w te -
go ty pu spo tka niach. I wła śnie dla te go,
otwie ra jąc kon fe ren cję an na Bra tek, jed -
na z or ga ni za to rek zwró ci ła się do ze bra nych:
dro dzy obec ni i przy szli przy ja cie le…

Or ga ni za to rem POziMuN-u na Wy -
dzia le Pra wa i ad mi ni stra cji uaM jest ko -
ło Na uko we Pra wa Mię dzy na ro do we go
i dy plo ma cji „In ter Gen tes”, któ re dzia ła
pod opie ką dr Na ta lii Bu chow skiej z za kła -
du Pra wa Mię dzy na ro do we go i Or ga ni za -
cji Mię dzy na ro do wych. Jed nak praw dzi wą
si łę te go przed się wzię cia sta no wią stu den -
ci. dwie pierw sze edy cje są ich wspól nym
suk ce sem. 

Śred nia wie ku to dwa dzie ścia pa rę lat,
dol na gra ni ca po zwa la ją ca na udział w im -
pre zie to 18. kon fe ren cja skie ro wa na jest
do osób, któ re ma ją okre ślo ne po glą dy po -
li tycz ne i umie ją bro nić wła snych prze ko -
nań. W ję zy ku an giel skim lub jak
prze wi du ją to za sa dy – fran cu skim.
do udzia łu w te go rocz nej edy cji zgło si ło się
oko ło 50 uczest ni ków. Więk szość z nich
przy je cha ła z eu ro py, ale są też oso by z Bra -
zy lii i kra jów Bli skie go Wscho du. Mi mo
suk ce sów dwóch po przed nich edy cji cią gle
ma ło jest osób z Pol ski.

(mz)

men tów źró dło wych. Przy kła dem mo że tu być
usta wo wy brak wy mo gu sto so wa nia jed no li tych
w ca łym kra ju za bez pie czeń an ty fał szer skich
w for mu la rzach skró co nych od pi sów ak tów
uro dze nia, któ re sta no wią pra źró dło do wy ro -
bie nia dal szych do ku men tów oso bi stych. Fakt
ten uła twia m.in. „kra dzież toż sa mo ści”.

Nie po kój bu dzi tak że fakt, że dzi siej szy ab sol -
went stu diów praw ni czych czy ad mi ni stra cyj -
nych otrzy mu je szcząt ko wą wie dzę nt.
za bez pie czeń do ku men tów przed fał szer stwem
i spo so bów we ry fi ka cji ich au ten tycz no ści. Nie
otrzy mu je on tak że ko niecz nej wie dzy na te mat
prak tycz ne go aspek tu sto so wa nia do ku men tów
elek tro nicz nych/cy fro wych i elek tro nicz nych
pro ce dur praw nych, któ re to środ ki nie tyl ko bę -
dą sta no wi ły przy szłość ob ro tu praw ne go, ale
rów nież głów ne na rzę dzie in for ma tycz nych
oszustw eko no micz no -fi nan so wych (co w nie -
któ rych kra jach już ma miej sce). 

ak tu al ne sta tyst ki fał szerstw do ku men tów,
obok wspo mnia ne go już od zwier cie dla nia po -
mniej szo ne go ob ra zu zja wi ska, obar czo ne są
co naj mniej trze ma istot ny mi nie do sko na ło -
ścia mi: 

l. Iden tycz nie trak to wa ne są w nich fał szer -
stwa o róż nym cię ża rze ga tun ko wym (są one li -
czo ne „na sztu ki”; iden tycz na jest więc w nich
wa ga sta ty stycz na ta kich prze stępstw, jak fał -
szer stwo le gi ty ma cji szkol nej szko ły pod sta wo -
wej i fał szer stwo do ku men tów fi nan so wych
umoż li wia ją cych wy pro wa dze nie z Pol ski 4,25
bln zł). 

2. Sta ty sty ka po li cyj na w jej obec nej po sta ci
ma war tość tyl ko hi sto rycz no -po znaw czą. Od -
zwier cie dla na si le nie prze stęp czo ści „wstecz”,
bra ku je jej więc przy dat no ści wy kryw czej
i prag ma tycz no -przy szło ścio wej (w tym – pre -
wen cyj nej). 

3. Moż na mieć wąt pli wo ści co do praw dzi -
wo ści nie któ rych da nych za miesz czo nych
w pu bli ko wa nych sta ty sty kach, a tym sa -
mym – co do ich wia ry god no ści – czy ta my
we wstę pie do wy da nych ostat nio w for mie
książ ko wej ma te ria łów po kon fe ren cyj nych
z ostat niej, dzie wią tej kon fe ren cji. To mik za -
wie ra tek sty 29 re fe ra tów z kon fe ren cji
TkBadP-9 oraz na za łą czo nej pły cie cd
barw ne pre zen ta cje mul ti me dial ne, ilu stru ją -
ce oma wia ne w nich za gad nie nia. Pu bli ko wa -
ne tu re fe ra ty uka zu ją się bez istot nej
in ge ren cji me ry to rycz nej w opra co wa nia do -
star czo ne przez au to rów. In ge ren cja re dak cyj -
na zmie rza ła głów nie do zwięk sze nia
for mal nej przej rzy sto ści me ry to rycz nej struk -
tu ry da ne go opra co wa nia.  

Oprac. J. l 

ad res dla ko re spon den cji: 
ko lec ki@amu.edu.pl
lub hu ko lec ki@neo stra da.pl 

Na ro dy Zjed no czo ne
w stu denc kiej od sło nie

Warsztaty w Collegium iuridicum novum
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z ekwa do ru i z Fi li pin, z Por to ry ko i re -
pu bli ki Po łu dnio wej afry ki, z Ser bii
i ukra iny przy le cia ły i przy je cha ły

do Po zna nia roz śpie wa ne stu denc kie gro ma dy,
by choć na mo ment za cie ka wić swą kul tu rą
i sztu ką no wych słu cha czy, ale też skon fron to -
wać się w swym kunsz cie z pol ski mi chó ra mi
aka de mic ki mi. Te mu ostat nie mu ce lo wi słu ży -
ła – jak za wsze – es tra da uni wer sy tec kiej au li.
Fe sti wa lo wą at mos fe rą ob dzie lo no jed nak tak -
że miesz kań ców wie lu stron Wiel ko pol ski. za -
gra nicz ne chó ry wy stą pi ły w Mu ro wa nej
Go śli nie, we Wrze śni, Gro dzi sku Wlkp., lu so -
wie, dą brów ce i w Wą grow cu. 

rów nież po znań skie ze spo ły: chór ka me -
ral ny i Or kie stra Ba ro ko wa aka de mii Mu zycz -
nej, chór „Co ro da Ca me ra” uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go, Scho la Gre go riań ska „In c li -
na au rem” ar cy bi sku pie go Se mi na rium du -
chow ne go, chór Po li hym nia aWF, chór
„Vo lan tes So ni” Po li tech ni ki, chór Wyż szej
Szko ły za wo do wej w Pi le oraz chór ka me ral -

ny Wy dzia łu Pe da go gicz no -ar ty stycz ne go
uaM w ka li szu i rzecz ja sna – oby dwa chó ry
uaM: aka de mic ki i ka me ral ny, a tak że
„BeFour”, czy li kwar tet so li stek te go dru gie go,
po nio sły fe sti wa lo wy kli mat uni ver si tas can -
tat -2015 do sal do mów kul tu ry i ko ścio łów Po -
zna nia, Pi ły i Wą grow ca. To ogrom ne
przed się wzię cie lo gi stycz ne i ar ty stycz ne, zna -
ko mi cie za po wia da ło i do peł nia ło 4-dnio wy fi -
nał zda rze nia

Gdy na es tra dzie au li uaM, wie czo rem 24.
czerw ca, po ja wił się chór pro fe so ra Szy dzi sza,
przy mi kro fo nie sta nął pro rek tor prof. Ja cek
Wit koś i pa dły sło wa po wi ta nia, wie lo barw ne
au dy to rium, zło żo ne głów nie z go ści ze świa ta,
do słow nie za grzmia ło. Go rą ca, emo cjo nal na,
ży wio ło wa re ak cja pu blicz no ści sta ła się od tąd
ce chą omal każ de go kwa dran sa fe sti wa lo wych
po pi sów.

Go spo da rze roz po czę li wy stęp uni wer sal -
nym, ra do snym „Can tus Glo ria sus” pol skie go
współ cze sne go twór cy Jó ze fa Świ dra, by po -

tem – tak jak dwa la ta te mu – przy wi tać każ de -
go uczest ni ka spo tka nia na je go na ro do wą nu -
tę. dwa chó ry ukra iń skie – z ra cji li czeb no ści
i są siedz twa – pierw sze mo gły nadać styl i for -
mę po dzię ko wa nia za pio sen kę „Hej pły we ka -
cza” W. Ja kyr ne ca – z wi dow ni do śpie wu jąc
re fren. ale chwi lę póź niej już ży wio ło wo re ago -
wa li afry ka nie z rPa. W serb skiej pie śni J. Ga -
vri lo vi cha do łą czył akor de oni sta J. Bucz kow ski.
dla ekwa dor czy ków so la za śpie wał kwar tet
„BeFour”. Nie spo sób wy wa żyć, kto w dal szym
cią gu bar dziej gło śno od po wia dał na ory gi nal -
ne de dy ka cje – Fi li piń czy cy, czy Por to ry kań czy -
cy? Na pew no apo geum na stą pi ło po ostat nim
akor dzie, po my śla nym znów dla wszyst kich,
czy li pol skim „Zbój nic kim” w aran ża cji Jac ka Sy -
kul skie go, któ rym chór ka me ral ny uaM
krzysz to fa Szy dzi sza za koń czył swój wy stęp.

z nie ukry wa nym wzru sze niem słu cha li śmy
aż dwóch ze spo łów ukra iń skich. Pań stwo wy
uni wer sy tet im. Go go la w Nie ży nie, re pre zen -
to wał chór Mło dzie żo wy o sym bo licz nej na -

Uni ver si tas Can tat 2015 
– fie sta barw i dźwię ków

Pełen miesiąc – od 31 maja do 28 czerwca br. – trwał xII Międzynarodowy festiwal Chórów Uniwersyteckich. 17-letnie, 
ale jakże już dojrzałe dziecko, zrodzone w naszej Almae Mater, troskliwie pielęgnowane i dokarmiane przez jej kolejne
magnificencje. nade wszystko jednak systematycznie rozwijane artystycznie i organizacyjnie przez grono fachowców
i pasjonatów, skupionych w Chórze Kameralnym UAM i w stowarzyszeniu jego przyjaciół. Jednym i drugim gremium,

niestrudzenie przewodzi prof. Krzysztof Szydzisz. Już po raz dwunasty poznaliśmy efekt ich wielomiesięcznej, lecz w końcu
jakże satysfakcjonującej pracy. 

fot. MACIEJ MĘCZYŃSKI

Próba generalna chóru
z Orkiestrą PR Amadeus
pod dyrekcją Agnieszki duczmal
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zwie „Swi tycz”. Sło wo to okre śla ogrom ną świe -
cę, po chod nię, pla ne tę, ale też czło wie ka wal czą -
ce go o praw dę i wol ność. Tę wy mo wę zda wał się
też nieść pro gram, przy go to wa ny przez dy ry -
gent ki chó ru – prof. lud my łę Szum ską i prof.
lud my łę ko sten ko oraz pia nist kę Ha li nę Briu -
zgi nę.

dwa dni póź niej wy stą pił chór ka me ral ny
uni wer sy te tu Tech nicz ne go z char ko wa, za ło -
żo ny w 1951 r., szczy cą cy się mia nem na ro do -
we go ze spo łu ukra iny, kie ro wa ny przez Fe li xa
So ko la i dia nę Ore ki vską. I rze czy wi ście dał
prób kę wy so kie go kunsz tu zbio ro we go śpie wu
oraz uroz ma ico ne go re per tu aru. Gdy na ko niec
za brzmia ła „Mo dli twa za Ukra inę”, po ru sza ją -
ca pieśń M. ly sen ki, znaj du ją cy się na sa li chó -
rzy ści z Nie ży na, po wsta li z miejsc i roz po star li
wiel kie płót no z na ro do wy mi bar wa mi swej oj -
czy ny. za ni mi wsta ła ca ła au la…

zbli żo ny do ukra iń skich w ty pie kształ to wa -
nia dźwię ku serb ski chór aka de mic ki Stu denc -
kie go cen trum kul tu ral ne go w Ni szu pod dyr.
prof. zo ra na Sta ni sa vi je vi ca ma tak że za so bą
pięk ne kar ty wy stę pów (po nad ty siąc!) i suk ce -
sów w swo im kra ju i za gra ni cą. Wy ko nu je
utwo ry wszyst kich epok i ga tun ków. W Po zna -
niu sku pił się m.in. na przy kła dach folk lo ru
serb skie go i ma ce doń skie go.

li stę eu ro pej skich grup śpie wa czych za -
mknął chór aka de mic ki uaM, od czte rech lat
kon ty nu ują cy swe wspa nia łe, pół wiecz ne tra dy -
cje pod kie row nic twem Be aty Biel skiej. zgod -
nie z prze sła niem chó rzy stów i dy ry gent ki:
„nie sie my mu zy kę z ser ca do ser ca”, po słu cha li -
śmy naj pierw dwóch opu sów pol skiej twór czo -
ści sa kral nej – Mi ło sza Bem bi no wa i ka ro la
Szy ma now skie go, a w kon tra punk cie – po ja wi -
ła się… „Mał goś ka” ka ta rzy ny Ga ert ner do tek -
stu agniesz ki Osiec kiej i frag ment z mu si ca lu
al. Web be ra „Upiór w Ope rze” w aran ża cji J. Sy -
kul skie go.

XII uni ver si tas can tat po nad wszyst ko jed -
nak zdo mi no wa ły czte ry chó ry za oce anicz ne.
każ dy ich wy stęp był ro dza jem wi do wi ska, po -
łą cze niem ele men tów folk lo ru i współ cze snej
za ba wy mło dzie ży. Naj czę ściej ka ska dą spon ta -
nicz no ści i ra do ści. 

Po raz dru gi go ści li śmy chór uni wer sy te -
tu w Gu ay aqu il – po nad 2-mi lio no we go mia -
sta w za chod nim ekwa do rze. Na to miast już
trze ci raz od wie dził Po znań dy ry gent ze spo łu
prof. Fer nan do Gil es tra da, czło wiek z da le ka
roz po zna wal ny i en tu zja stycz nie wi ta ny
w tak że glo ba li zu ją cym się świe cie chó rzy stów.
Od 37 lat je go kom pa nia śpie wa cza, co ro ku
urzą dza u sie bie fe sti wa le (któ rych jest sze fem)
pod ha słem „śpiew chó ral ny jed no czy na ro dy”.
do Po zna nia przy by ła też z bu kie tem la ty no -
ame ry kań skich pie śni i ryt mów, a dla prof.
Szy dzi sza – z eks tra pre zen tem – ory gi nal nym,
ekwa dor skim… ka pe lu szem.

ka pi tal ną ilu stra cję róż no rod no ści et nicz -
nej, kul tu ro wej i ję zy ko wej re pu bli ki Po łu -
dnio wej afry ki sta no wił chór uni wer sy te tu
w Jo han nes bur gu pod kie row nic twem re net -
te Bo uwer. Nie zwy kle uta len to wa na dy ry -
gent ka – w cią gu za le d wie pa ru lat – po tra fi ła
gru pę stu den tów (głów nie eko no mii), je dy -
nie lu bią cych mu zy kę, na uczyć wspól ne go
śpie wu na po zio mie ze spo łu za wo do we go
naj wyż szej kla sy. Nad zwy czaj nie pięk nie za -
brzmiał cykl pie śni Nie la van der Wat ta Ka -
ra age san ge, opie wa ją cych uro ki pod gór skiej
kra iny rPa. W trak cie owa cji słu cha czy nie -
po strze że nie znik nę ła część chó ru. Jesz cze
jed nak nie umil kły bra wa, gdy es tra da sza -
cow nej, po znań skiej au li, za mie ni ła się w „po -
la nę” wiel kiej afry kań skiej fie sty. chó rzy ści
po czę ści sta li się tan ce rza mi. Śpiew zmie szał
się z okrzy ka mi – na prze mian ra do ści i gro -
zy… za gra ły tam ta my…Wy da wa ło się, że ży -
ran do le dzwo nią, że te go ha ła su i drgań nie
wy trzy ma ją or ga ny…

z are ci bo – na zwą mia sta na pół no cy Por -
to ry ko – mógł do tąd ko ja rzyć się naj więk szy
na świe cie ra dio te le skop, uwiecz nio ny m.in.
w kil ku fil mach fa bu lar nych. Tym cza sem
uni wer sy tet w are ci bo, współ wła ści cie la tej
gi gan tycz nej cza szy, roz sła wia tak że od 35 lat
i to nie tyl ko na kon ty nen cie ame ry kań skim,
chór kon cer to wy. Pod ba tu tą prof. Jo ame la
Gon za le za -So to wy ko nu je bar dzo sze ro ki re -
per tu ar – od po pu lar nych pio se nek por to ry -
kań skich, przez folk lor la ty no ame ry kań ski,
do utwo rów mu zy ki sa kral nej wszyst kich
epok. I ta ką też, uroz ma ico ną pół go dzin ną
ofer tę swych moż li wo ści ar ty stycz nych zło żył
na na szym fe sti wa lu.

dłu go w pa mię ci po zo sta nie rów nież chór
kon cer to wy uni wer sy te tu Fi li piń skie go, zwa ny
w skró cie „Ko ru sem” i okre śla ny „w swo jej oj -
czyź nie iko ną pro fe sjo nal ne go śpie wu sce nicz ne -
go”, al bo nie kie dy „ChoreoCapella”, bo wiem
ide al nie łą czy – o czym mo gli śmy się prze ko -
nać – pre zen to wa nie utwo rów wo kal nych
z cho re ogra fią, kie ru je nim śpie wacz ka ope ro -
wa i kan ta to wo -ora to ryj na, prof. Ja net Sa bas -
-ara ca ma. 

Show fi li piń skie go ko ru su, za mknął 3-
dnio we po pi sy fi na li stów 12. edy cji uni ver -
si tas can tat”, bar dzo do brze mo de ro wa ne,
po pol sku i po an giel sku, przez ewę Jar ma -
kow ską -ko la nus, an nę ko men dziń ską
i Grze go rza Si kor skie go.

Wie czór fi na ło wy (27. VI) – jak ka że tra dy -
cja – miał znów dwie od sło ny. Naj pierw sied -
mio ro za gra nicz nych go ści po ko lei
przy po mnia ło się – każ dy jed nym z naj efek tow -
niej szych punk tów swo je go pro gra mu. Ten mię -
dzy na ro do wy ka lej do skop śpie wa czy, opra wi li
sto sow ną ra mą go spo da rze: chór aka de mic ki
uaM i chór ka me ral ny uaM. 

No wo ścią zaś dru giej od sło ny by ło wspól ne
wy ko na nie pol skie go utwo ru współ cze sne go,
ale nie – jak do tąd – za mó wio ne go na tę oka zję,
lecz wy ło nio ne go w spe cjal nym kon kur sie kom -
po zy tor skim, ogło szo nym i prze pro wa dzo nym
przez dy rek cję fe sti wa lu. Je go lau re at ką zo sta -
ła 21-let nia to ru nian ka zu zan na ko ziej, stu -
dent ka II ro ku kom po zy cji na uni wer sy te cie
Mu zycz nym im. Fr. cho pi na w War sza wie. za -
in spi ro wa na tek stem pie śni Owi diu sza o ario -
nie – któ ra wg prof. Syl we stra dwo rac kie go,
tak że au to ra wy bo ru dzie ła, „we szła na sta łe
w tra dy cję mu zy ki i po ezji eu ro pej skiej” – mło da
kom po zy tor ka, jak mó wi w wy daw nic twie pro -
gra mo wym, sta ra ła się „stwo rzyć prze strzeń
dźwię ko wą, za nu rzyć słu cha cza (na wet do słow -
nie) w toń dźwię ków, aby róż ny mi środ ka mi
przed sta wić los Ario na”.

Wy da je się, że kil ku set mło dych, roz mi ło wa -
nych we wspól nym śpie wie lu dzi z wie lu stron
świa ta, wspar tych in stru men ta li sta mi Or kie stry
ka me ral nej Pr „ama deus” i pod rę ką wy traw -
nej ma estry agniesz ki ducz mal, zna ko mi cie
opo wie dzia ło epi zod z pra sta rej hi sto rii „ario -
na”. For mą na po zór tra dy cyj ną – a jed no cze śnie
z du chem na szych cza sów – pięk nie udźwię ko -
wio ną ta len tem twór czym zu zan ny ko ziej. Po -
świad czy ła to dłu ga, spon ta nicz na owa cja
pu blicz no ści dla wy ko naw ców, ale tak że dla
twór czy ni mu zy ki. Mu zy ki, któ ra ko lej ny raz
udo wod ni ła, że nie zna gra nic.

do tej my śli – w sło wach dzie sią tek po dzię -
ko wań – wie lo krot nie te go wie czo ru na wią zy -
wał prof. Szy dzisz. chy ba o ni kim nie
za po mniał, kto swym po my słem, pra cą, lub da -
rem ser ca wsparł, a zwłasz cza roz wi nął kil ku na -
sto let nią ideę i or ga ni za cję uni ver si tas can tat,
bo daj naj ory gi nal sze go wy da nia fe sti wa lu
od 1998 r.. dzie siąt ki bez i mien nych bo ha te rów
zda rze nia, otrzy ma ło swą chwi lę sa tys fak cji
i uścisk dło ni dy rek to ra. 

Bar dzo in te re su ją cym uzu peł nie niem emo -
cji wo kal nych, by ła np. wy sta wa pra cow ni ków
Wy dzia łu Pe da go gicz no –ar ty stycz ne go uaM
w ka li szu, roz sta wio na w hal lu au li, pt. „Syl wet -
ka in spi ra cją. Od gra fi ki do for my prze strzen nej
ubio ru”, za koń czo na po ka zem mo dy. Na pew -
no też po zo sta ną we wspo mnie niach nie zli czo -
ne spo tka nia, na wią za ne kon tak ty i przy jaź nie
za ku li sa mi fe sti wa lu – w klu bach i aka de mi -
kach, pod czas po że gnal nej no cy na dzie dziń cu
col le gium Mi nus.

Nim jesz cze w au li wy brzmia ło Gau de -
amus igi tur i nim pa dła sa kra men tal na for -
mu ła o za mknię ciu XII uni ver si tas can tat,
rek tor uaM prof. Bro ni sław Mar ci niak z ca -
łe go ser ca za pro sił – od ra zu na dwie na stęp -
ne edy cje fe sti wa lu: w 2017 ro ku, ale na de
wszyst ko w 2019 ro ku, kie dy na szej al mae
Ma ter za śpie wa my 100 lat. 

Ro mu ald Po łczyń ski
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Są dzę, że ta kie przy pad ki ma ją uza sad nie -
nie w za wo dzie na uczy ciel skim, czy wśród
pra cow ni ków na uki. Wcho dząc w XXI w.

se nio rzy nie za wsze ra dzą so bie z no wo cze sno -
ścią, In ter ne tem, licz ny mi prze ja wa mi glo ba -
li za cji, zwłasz cza spo łecz no -kul tu ro wej.
dłu go wiecz ność sta je się dla spo łe czeństw
wy zwa niem spo łecz no -kul tu ro wym, eko no -
micz nym, psy cho lo gicz nym, du cho wym
i me dycz nym. Na wet ONz za ję ła się ta spra -
wą uchwa la jąc w 1999 r. Mię dzy na ro do wy rok
Se nio ra i usta na wia jąc dzień 1 paź dzier ni ka
Mię dzy na ro do wym dniem Se nio ra. Jak pi sał
mój zna jo my le karz -hi gie ni sta zbi gniew Bart -
ko wiak, Świa to wy dzień zdro wia ob cho dzo -
ny 7 kwiet nia 1999 r. przy jął ha sło „do daj my
zdro wia do lat”, oraz za ini cjo wa no glo bal ny ruch
dla „ak tyw ne go Sta rze nia”. Na wet nie któ rzy
pu bli cy ści wy ka za li, że wła ści wie to nie ma lu -
dzi sta rych, tyl ko są ci, któ rzy się wcze śniej
uro dzi li. Jed nak znaj du ją się w spo łe czeń stwie
i ta cy, któ rzy sła bość fi zycz ną star szych wi dzą
wy łącz nie w ka te go riach eko no micz nych ja ko
ob cią że nie spo łe czeń stwa. Stąd już cien ka jest
nić wią żą ca lu dzi star szych z dys kry mi na cją,
bo wiem ży ją oni kosz tem młod szych ge ne ra -
cji. Ta kie fak ty są przy czy ną fru stra cji se nio -
rów, któ rzy wi dzą, że ich dłu go let nia pra ca,
ak tyw ność za wo do wa nie za słu gu ją na god ne
ży cie ostat nie go eta pu eg zy sten cji, okre ślo ne -
go ja ko „je sień ży cia”. 

Pa trząc na swe ży cie wstecz mo gę po wie -
dzieć, że je go nor mal ność stra ci łem 1 wrze -
śnia 1939 r. w wie ku 5 lat. czy mo je
dzie ciń stwo bez mat ki, wię zio nej w 6 obo zach
kon cen tra cyj nych; bez oj ca, któ ry był w woj -
sku do 1947 r., bez wła sne go do mu, a na wet le -
go wi ska, w śro do wi sku lu bel skim, jak że
róż nym od ro dzin ne go, po znań skie go, by ło
nor mal ne? Tu łacz ka za czę ła się za tem wcze -
śnie. Brat tra fił do ra do mia do nor mal nej ro -
dzi ny, ale też nie był tam do koń ca swój. Ja

krę ci łem się u krew nych wo kół lu bli na, spe -
cja li zu jąc się w wa ga ro wa niu, zwie dza niu lu -
bel skich pod zie mi, bi ja ty kach z mło dzie żą
z Hi tler ju gend. Tam też po zna łem spe cy fi kę
kul tu ro wą Ży dów, ich od ręb ność. Mo ja „szko -
ła” mie ści ła się pa rę kro ków od lu bel skie go get -
ta. do dziś sły szę sło wa sta re go Ży da, na sze go
są sia da, któ ry w 1939 r. po wie dział „my się
Niem ców nie bo imy, prze cież to kul tu ral ny na -
ród”. Wi dzia łem, jak ska to wał go póź niej nie -
miec ki żoł nierz i jak wów czas przy po mnia ła
mu je go sło wa mo ja mat ka. Po woj nie tra fi łem

do Szcze ci na, tam miesz ka łem w in ter na cie,
a że w kla sie by ło nas 63, a na uczy cie le by li
„z przy pad ku”, to zwy cza jo wo ury wa łem się
z lek cji grać w pił kę. Moi ko le dzy tra fi li
do szko ły z fron tu wschod nie go, za chod nie go.
Na an giel skim ko le ga grał i śpie wał an giel skie
czy wło skie pio sen ki, na ro syj skim na uczy ciel -
ka, re pa trio wa na z char bi na, po dob nie na -
ucza ła pie śni ro syj skich. ewe ne men tem mej
szkol nej edu ka cji był też fakt, że w szko le śred -
niej nie mia łem ni gdy bo ta ni ki, ale du żo zoo -
lo gii, wy kła da nej do brze. 

Ocena życia oczyma seniora
naukowo-dydaktycznego

Życie emerytowanego pracownika uczelni ma swoje blaski i cienie. radością winno napawać go znaczne
wydłużenie życia, sprawności intelektualnej, choć gorzej bywa tu ze sprawnością fizyczną, czy zdrowiem.

Przesunięcie granic procesów starzenia w ciągu stulecia o ok. 10 lat winno nas cieszyć i powodować
w niektórych zawodach przesunięcie w górę wieku emerytalnego.
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W 1950 tra fi łem do Go rzo wa Wlkp. Tam
przed ma tu rą za pro po no wa no mi stu dia me -
dycz ne w Mo skwie. ra dość jed nak trwa ła krót -
ko – nie mo głem przy jąć pro po zy cji otwie ra ją cej
mi drzwi do edu ka cji aka de mic kiej. Skut kiem te -
go po zna wa łem ży cie z in nej stro ny, a do pie ro
doj ście do wła dzy W. Go muł ki wy rwa ło mnie
z pra cy w pod go rzow skiej ce giel ni na stu dia.
Nie ste ty w 1954 r. zmarł mój oj ciec i przez wa -
ka cje za wsze pra co wa łem w go rzow skim Sti lo -
nie ja ko hy drau lik, a w za wo dzie tym uzy ska łem
sto pień cze lad ni ka – co w fe lie to nie ka ba re to -
wym ko bu szew skie go by ło atry bu tem w sto sun -
ku do in te li gen ta. 

Pro ble mem sta je się za tem wal ka z dys kry mi -
na cją lu dzi w po de szłym wie ku, włą cza nie tej
czę ści spo łe czeń stwa w ak tyw ne ży cie. Trans for -
ma cja ustro jo wa w od czu ciach wie lu osób po -
gor szy ła po ło że nie se nio rów.. Mo gę stwier dzić,
że świad cze nia me dycz ne są dla mnie kosz tow -
ne. z wie kiem po ja wia się też du że osa mot nie -
nie, po czu cie izo la cji, utra ta mło de go wy glą du.
Trud no mi pa trzeć w lu stro na si wi znę, ły sie nie,
zmarszcz ki. Po wa ża nie dla star szych w wie lu
kul tu rach to już mit. lu dzie sta rzy prze sta ją być
prze kaź ni ka mi hi sto rii, tra dy cji, kul tu ry. czy
psy chicz nie doj rza łem do sta ro ści? chy ba nie!
W ży ciu za wo do wym spraw dza łem się ja ko or -
ga ni za tor ze spo łów na uko wych i ja ko dy dak tyk.
Gdy po ha bi li ta cji wró ci łem z pra cy w aka de -
mii Me dycz nej w Po zna niu na uaM za na mo -
wą prof. Ste fa na ko zar skie go, za pra gną łem
re sty tu cji sil nej an tro po lo gii, do pro wa dza jąc
do po wsta nia In sty tu tu. ale w tym cza sie za bie -
gał o mo je za trud nie nie uni wer sy tet Szcze ciń -
ski, aWFiS w Gdań sku, czy tam tej szy
uni wer sy tet. By ły już pla ny zwią za ne z mo ją
oso bą, cze ka ło miesz ka nie i pa rę lat pra cy tam
na dru gim eta cie da wa ło mi sa tys fak cję. ale
w tym cza sie pa da ła an tro po lo gia w ło dzi i tam -
tej sze wła dze obie cy wa ły mi „róż no ści” by mnie
po zy skać. z cza sów mych związ ków z prof. J.
cze ka now skim na bra łem dy stan su do te go
ośrod ka, ale in te re su ją ce zbio ry i po moc władz
w awan so wa niu zdol nej mło dzie ży prze wa ży ły.
Obie ca nek miesz ka nio wych nie speł nio no, do -
jaz dy z Po zna nia do ło dzi i na po wrót, by ły
rów nie mę czą ce, co miesz ka nie w do mu Stu -
den ta. Pod wzglę dem na uko wym czy dy dak -
tycz nym uzy ska łem sa tys fak cję i wspa nia łą
współ pra cę ze śro do wi skiem me dycz nym, a gdy
już mnie łódź zmę czy ła, chcąc odejść do zie -
lo nej Gó ry, zo sta łem obar czo ny upo rząd ko wa -
niem ka te dry Wy cho wa nia Fi zycz ne go.
za da nie to by ło dla mnie nie mal nie wy ko nal -
ne – ukła dy i ukła dzi ki nie do po ko na nia. „Pod -
kra dzio no” mi dok to ran ta, wu efi stę, ale wo bec
próśb pa ni dzie kan spra wie nie nada łem roz gło -
su. Prze cho dząc do zie lo nej Gó ry zo sta wi łem
upo rząd ko wa ną łódz ką an tro po lo gię, któ ra ma
dziś wio dą ce miej sce w kra ju. 

Tra fi łem do WSP w zie lo nej Gó rze, gdzie
nie przy ją łem sta no wisk kie row ni czych,
a głów nie za ją łem się kształ ce niem kadr na -
uko wych, co mi się po wio dło. Wy kła da łem,
po dob nie jak w ło dzi, an tro po lo gię, bio me -
dycz ne pod sta wy roz wo ju, ana to mię funk cjo -
nal ną. Pra ca w zie lo nej Gó rze da ła mi wie le
sa tys fak cji na uko wych i dy dak tycz nych. Mój
wy cho waw ca ze szko ły śred niej, prof. Wła dy -
sław Ma gnu szew ski, po lo ni sta, zna jo my prof.
a. Saj kow skie go i pro rek to ra Ma cie jew skie go,
był pa tro nem sa li wy kła do wej, w któ rej lu bi -
łem pro wa dzić za ję cia. To prof. Ma gnu szew ski
„wy wal czył” zda nie mo jej ma tu ry w 1953 r.
Ob cią ża ło mnie wów czas wie le i mia łem
za sto su nek do wła dzy być uka ra ny. ko le ga
z mej kla sy Ta de usz ko rze niow ski, wspa nia ły
spor to wiec z Har cer skiej Or ga ni za cji Pod -
ziem nej, nie miał ty le szczę ścia. Na Środ ko -
wym Nad odrzu w la tach 50-tych dzia ła ło
ok. 25 tys. człon ków po dob nych or ga ni za cji,
ale czy się o nich pa mię ta? chy ba po seł Ma rek
Ju rek mógł by coś dla za mę czo ne go go rzo wia -
ni na zro bić? Pa mięć to trud na spra wa. Ja ko se -
nior da łem się zwer bo wać dla ra to wa nia
ka te dry WF w Po li tech ni ce ra dom skiej. Prze -
ła ma no mój upór i wy kła da łem dla WF-u ana -

to mię, an tro po lo gię, bio me dycz ne pod sta wy
roz wo ju, a przy oka zji znaj do wa łem hi sto rycz -
ne da ne ro dzin ne. Pra co wa łem tam w la -
tach 2009-2011. do jaz dy przy pła ci łem uda rem
mó zgu, a gdy spro wa dzo no mnie do „piw nicz -
ne go” po miesz cze nia za py ta no mnie „a gdzie
pan ma po ściel?” rek tor uczel ni miał wo bec
mnie pla ny pra cy na „tu ry sty ce”, bym ze chciał
ją współ or ga ni zo wać. Po zo sta nie w ra do miu
zdro wot nie by ło dla mnie nie re al ne. ale wy -
dru ko wa łem tam jed ną mo no gra fię i w pla -
nach wy daw ni czych na 2011 r. był
opra co wa ny, pod mo im kie run kiem, pod ręcz -
nik an tro po lo gii. Po zy cja cał ko wi cie przy go to -
wa na przez Wy daw nic two Na uko we
uni wer sy te tu ra dom skie go do dru ku, zo sta ła
przez wła dze zdję ta z pla nów wy daw ni czych
na wnio sek władz ur. Mo gę za pła cić i wy dać
to gdzie in dziej, ale są chy ba ja kieś za sa dy? Na -
wet re cen zen tom nie za pła co no za re cen zję.
Nie któ re mo je pu bli ka cje też pew ne cza so pi -
sma uzna wa ły za „tref ne”. Nie mo głem ogło sić

wspo mnie nia o prof. kry sty nie Mo drzew -
skiej – to cór ka ży dow skie go le ka rza z lu bli na,
ukoń czy ła an tro po lo gię we Wło szech, pra co -
wa ła też krót ko na uni wer sy te cie Po znań skim,
na stęp nie na uMcS. Skoń czy ła stu dia an tro -
po lo gicz ne i me dycz ne, by ła żoł nie rzem ak.
Wy rzu co na z kra ju w 1968 r. zro bi ła dru gi raz
dok to rat z ge ne ty ki w up psa li. Nie któ re mo je
opra co wa nia cen zu ro wał rów nież np. Nasz
dzien nik: „Wspo mnie nia o oj cu dok to rze cze -
sła wie Biał ku”. Nie daw no urzą dzo no mi 80-le -
cie na uni wer sy te cie zie lo no gór skim, gdzie
do sta łem oprócz „lau rek” me dal Pol skie go
Tow. Hi gie nicz ne go i skrom niej sze ob cho dy
na Wy dzia le Bio lo gii uaM. Mo gę za tem z tej
oka zji coś pod su mo wać, co mi się uda ło, a co
nie. Otóż to, co mi się nie uda ło, to po wrót
do nor mal no ści, na któ rą li czy łem w la -
tach 1980-81, słu żąc ja ko dzie kan Wy dzia łu
BiNOz uaM, u bo ku wspa nia łe go rek to ra Ja -
nu sza ziół kow skie go, w gro nie dzie ka nów,
z któ rych naj chęt niej wspo mi nam prof. a.
kam zo wą. ko mu ny nie lu bi łem, ale za jej cza -
sów uzy ski wa łem od zna ki, od zna cze nia, na -
gro dy na uko we. W wol nej Pol sce na 80-le cie
nie wy róż nio no mo jej dzia łal no ści, po za „laur -
ka mi”. a więc to, co ro bi łem przez ostat nie

ćwierć wie cze za słu gu je tyl ko na laur ki. Wy -
dok to ry zo wa łem 20 osób, in nych pro wa dzi -
łem, od da jąc pro mo tor stwo tym na do rob ku.
Na pi sa łem po nad 120 re cen zji prac dok tor -
skich. uczest ni czy łem w 40 ha bi li ta cjach i in -
nych po stę po wa niach pro mo cyj nych. Nie
tyl ko woj na by ła dla mnie twar dą szko łą ży cia,
gdzie wszyst ko od bie ga ło od nor my. Po woj -
nie, ja ko że odzie dzi czy łem po oj cu oprócz
pra co ho li zmu, sza ty mun du ro we, by łem
Macarthurem – wro giem ustro ju. Póź niej, do -
ko nu jąc swych ak cji or ga ni za cyj nych po za Po -
zna niem, nie uzy ska łem nor mal no ści, choć
pra ca ta da ła mi wie le sa tys fak cji. Ileż zno sić
mu sia ła mo ja żo na, któ ra to wa rzy szy ła mi
na wy ko pa li skach i in nych ba da niach, i na któ -
rą spadł cię żar wy cho wa nia dzie ci i pro wa dze -
nia do mu. Mo je re flek sje są więc zróż ni co wa ne
i czę sto bi ję się z my śla mi, czy mój al tru izm
wo bec po trze bu ją cych nie do ko ny wał się też
kosz tem mo ich naj bliż szych.

Prof. zw. dr hab. An drzej Ma li now ski

”Kult pieniądza, przemoc władzy, wobec której człowiek
czuje się bezradny, upadek wyższych wartości na rzecz
konsumpcjonizmu sprzyjają pauperyzacji ludzi starych,
żyjących często na poziomie ubóstwa
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Łą cze nie na uki z biz ne sem i wspie ra nie tych dwóch śro do wisk jest na -
szym ce lem od po cząt ku ist nie nia Par ku. Pro wa dzi my ba da nia na uko we
i re ali zu je my pro jek ty ba daw cze, po ma ga my w za ło że niu i roz wi nię ciu
wła snej dzia łal no ści go spo dar czej i wresz cie wspie ra my w po szu ki wa niu
źró deł fi nan so wa nia czy re ali zu je my szko le nia zwią za ne z po zy ski wa niem
gran tów w unij nym pro gra mie Ho ry zont 2020 – wy mie nia prof. Ja cek
Gu liń ski, dy rek tor PPNT i pre zes Fun da cji uaM.

od 50 ty się cy lat wstecz…
Na te re nie PPNT dzia ła Po znań skie la bo ra to rium ra dio wę glo we. To

pierw sza te go ty pu jed nost ka w eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej, da tu -
ją ca prób ki me to dą izo to pu wę gla 14c. Wy róż nia ją naj no wo cze śniej -
szy sprzęt słu żą cy do ba dań – ak ce le ra to ro wy spek tro metr ma so wy
(spek tro metr aMS). dzia łal ność Po znań skie go la bo ra to rium ra dio -
wę glo we go jest moż li wa dzię ki ści słej współ pra cy z la bo ra to rium aMS,
na le żą cym do uaM. Sto su je my naj no wo cze śniej szą obec nie tech ni kę ak -
ce le ra to ro wej spek tro me trii mas, wy ko nu jąc da to wa nie izo to pem wę -
gla 14C. Dzię ki niej moż na zba dać wiek przed mio tu do pra wie 50 000 lat
wstecz – tłu ma czy prof. To masz Go slar, kie row nik Po znań skie go la bo -

ra to rium ra dio wę glo we go PPNT, lau re at Pol skie go No bla w dzie dzi nie
na uk o ży ciu i zie mi. 

la bo ra to rium da tu je prób ki, któ rych po zy ska nie w du żych ilo ściach
jest trud ne (np. szcząt ki ro ślin) lub wręcz nie moż li we (frag men ty dzieł
sztu ki wy ko na nych z drew na, per ga mi nu, pa pie ru, tka nin, farb). Je go
głów ny mi klien ta mi są in sty tu cje na uko we z dzie dzi ny ar che olo gii, hi -
sto rii sztu ki, geo lo gii, geo mor fo lo gii, pa le okli ma to lo gii, pa le obo ta ni ki
itp. Ozna cze nia 14c znaj du ją rów nież za sto so wa nie w ba da niach bio -
che micz nych i w prze my śle spo żyw czym. 

…przez in no wa cyj ne roz wią za nia tech no lo gicz ne…
Obok uni ka to we go Po znań skie go la bo ra to rium ra dio wę glo we go

c14, w PPNT funk cjo nu ją tak że la bo ra to ria, w któ rych wy ko ny wa ne są
ba da nia słu żą ce pod no sze niu in no wa cyj no ści i trans fe ro wi tech no lo gii.
Współ pra cu je my z naj lep szy mi w kra ju na ukow ca mi oraz przed się bior -
stwa mi z róż nych branż. Na zle ce nie jed ne go z na szych klien tów opra co -
wa li śmy ma te riał ognio chron ny do szyb ze spo lo nych. Z ko lei dla fir my
z bran ży bu dow la nej opra co wa li śmy pre pa rat od grzy bia ją cy i osu sza ją cy
do tyn ków. In ny przy kład opra co wa nych przez nas tech no lo gii to udo sko -

Na Rubieży nauka łączy się
z biznesem i edukacją

w Poznańskim Parku naukowo-technologicznym fundacji UAM (PPnt) każdy, związany z biotechnologia,
chemią, fizyką, branżą It lub zainteresowany zakładaniem i prowadzeniem firmy, znajdzie coś dla siebie. Park

wspiera przedsiębiorców i młode firmy. w PPnt przeprowadza się badania wieku przedmiotów cennych
z punktu widzenia historii, sztuki i innych dziedzin życia społecznego. Park ma także ofertę dla

najmłodszych – we wrześniu zostanie otwarte Laboratorium wyobraźni – pierwsze centrum nauki
w wielkopolsce.

zespoł́ inkubatora Technologii Chemicznych pod kierownictwem prof. Hieronima Maciejewskiego
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na le nie przy czep no ści farb do fo lii sa mo przy lep nych, dzię ki cze mu np. lo -
go fir my z ta kiej fo lii trud niej się ście ra – mó wi prof. Hie ro nim Ma cie -
jew ski, za stęp ca dy rek to ra PPNT.

In ku ba tor Tech no lo gii che micz nych, któ ry zaj mu je się ba da nia mi
i pro wa dzi pra ce ba daw cze, jest miej scem, gdzie opra co wy wa ne są no -
we oraz opty ma li zo wa ne ist nie ją ce już tech no lo gie syn te zy związ ków
che micz nych, a tak że roz wią zy wa ne są pro ble my syn te tycz ne, tech no -
lo gicz ne i ana li tycz ne. ITch jest jed nost ką na sta wio ną na współ pra cę
przede wszyst kim z fir ma mi z bran ży che micz nej i po krew ny mi.

…i wspar cie przed się bior czo ści…
Od po nad 6 lat, eks per ci PPNT pro wa dzą za ję cia z przed się bior czo -

ści dla stu den tów i dok to ran tów uaM. W su mie sko rzy sta ło z nich już
po nad sześć set osób z dzie się ciu róż nych wy dzia łów uni wer sy te tu.
PPNT pro wa dzi pro gra my pre in ku ba cji i in ku ba cji. Fir my, któ re po trze -
bu ją no wej tech no lo gii, aby roz wi nąć dzia łal ność lub po cząt ku ją cy biz -
nes me ni, ko rzy sta ją ze szko leń lub do radz twa. W Po znań skim Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz nym moż na też wy na jąć po wierzch nię biu ro wą
i la bo ra to ryj ną. Na ukow cy, któ rzy zde cy du ją się na ko mer cja li za cję wy -
ni ków ba dań, mo gą li czyć w PPNT na sze ro ką po moc. eks per ci Par ku
za pew nia ją mię dzy in ny mi wspar cie w za rzą dza niu wła sno ścią in te lek -
tu al ną czy li do ra dza ją w za kre sie pa ten to wa nia, li cen cjo no wa nia itp. 

Po nad to PPNT dzię ki swo je mu fun du szo wi za ląż ko we mu in we stu -
je w spół ki opar te na tech no lo giach. Wśród nich moż na wy mie nić
choć by Ic So lu tions, fir mę za ło żo ną przez dr. ra fa ła Wit kow skie go

z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki uaM. Ic So lu tions wpro wa -
dzi ło na ry nek Ic Pen – dłu go pis cy fro wy, wy ko rzy sty wa ny przez fir -
my i in sty tu cje, któ re two rzą do ku men ta cję pa pie ro wą i do tej po ry
mu sia ły prze pi sy wać da ne do in nych sys te mów lub je ska no wać. Ic
Pen ro bi to za nie. Pro dukt był już wy ko rzy sty wa ny m.in. pod czas
gło so wa nia na pro jek ty zgło szo ne w ra mach po znań skie go bu dże tu
oby wa tel skie go. Obec nie zdo by wa co raz więk szą po pu lar ność wśród
pol skich szpi ta li.

…po ofer tę dla naj młod szych 
Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny to nie tyl ko ba da nia na -

uko we i biz nes. To tak że in no wa cyj ne po dej ście do edu ka cji. Od 2011
r. dzia ła na te re nie Par ku re no mo wa ne przed szko le, z któ re go chęt -
nie ko rzy sta ją pra cow ni cy PPNT i uaM. Na po cząt ku wrze śnia swo -
ją dzia łal ność roz pocz nie par ko we la bo ra to rium Wy obraź ni,
pierw sze cen trum na uki w Wiel ko pol sce, któ re bę dzie przy bli żać naj -
młod szym taj ni ki na uk ści słych i przy rod ni czych, aby w no wa tor ski
spo sób roz bu dzać cie ka wość świa ta oraz roz wi jać w nich ta len ty mło -
dych od kryw ców. la bo ra to rium szy ku je rów nież atrak cje dla mło -
dzie ży i do ro słych. Obec nie trwa ją jesz cze pra ce zwią za ne
z do po sa ża niem la bo ra to rium oraz roz mo wy ze spe cja li sta mi po -
szcze gól nych dzie dzin na uki, chcą cy mi roz po cząć współ pra cę z la -
bo ra to rium Wy obraź ni w ro li ani ma to rów i edu ka to rów. PPNT jest
otwar ty na współ pra cę z pa sjo na ta mi po pu la ry za cji na uki z uaM. 

(pro mo cja)

Przedszkole Parkowe Skrzaty PPnT zajęcia dydaktyczne na UAM

Poznańskie laboratorium Radiowęglowe

laboratorium wyobraźni PPnT
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Ścia ny po wo li za peł nia ją się. a je dy nym, co za dzi wia, mo że być fakt,
że w nie krót kiej, bo pra wie stu let niej hi sto rii uczel ni do rek tor skiej
ga le rii nie wkra dła się żad na ko bie ta. Po dob nie da się za uwa żyć

w uni wer sy te cie Me dycz nym, w uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po -
zna niu. Przy kła dy moż na mno żyć. Wy jąt kiem w Po zna niu jest aka de -
mia Mu zycz na, gdzie obec nie funk cję rek to ra peł ni prof.
Ha li na lor kow ska. a i w ska li kra ju nie le piej – jak do tąd ster rek to ra
dzier ży ła prof. ka ta rzy na cha ła siń ska -Ma cu kow. Tło ku też nie ma wśród
pro rek to rów, choć tu ko bie ty po ja wia ją się czę ściej. 

a prze cież w uaM, po dob nie jak i w ca łej Pol sce, ko bie ty sta no wią
aż 60 pro cent stu diu ją cych. czę ściej i le piej zda ją eg za mi ny, są pra -
co wi te, w ter mi nie na ogół koń czą stu dia – 64 proc. ma gi strów to ko -
bie ty. Tak więc, cho ciaż licz ba ko biet w pol skiej na uce cią gle ro śnie,
to wciąż rzad ko pia stu ją w niej naj wyż sze sta no wi ska, a na ko lej nych
szcze blach ka rie ry co raz wię cej ko biet wy pa da z na uki. Wśród pro -
fe so rów pań jest 21 proc. 

W uaM ob raz nie od bie ga od sche ma tu, co po twier dza ją da ne. Tu
na uni wer sy te cie pra cu je 2874 na uczy cie li aka de mic kich, w tym 1375 ko -
biet. Pro fe so rów zwy czaj nych jest w tej gru pie 258, a ko biet z tym stop -
niem 59. W gru pie pro fe so rów nad zwy czaj nych na 469
za trud nio nych – ko biet jest 150. Wśród nie speł na 1481 ad iunk tów ko -
biet jest 751.

zja wi sko sła bej re pre zen ta cji ko biet wśród na uko wych gwiazd nie jest,
co oczy wi ste, na szą spe cjal no ścią. Pro blem ist nie je od wie ków. co jed -
nak wca le nie zna czy, że nie da się utwo rzyć ga le rii ko biet wy bit nych, któ -
re do na uki wnio sły wie le istot nych od kryć. 

Na przy kład egip cjan ka Me rit Ptah (2700 p. n. e.), opi sa na ja ko
„głów ny me dyk” jest naj star szym ko bie cym na zwi skiem w hi sto rii na -
uki. aga me de by ła wspo mnia na przez Ho me ra ja ko uzdro wi ciel ka
w sta ro żyt nej Gre cji. agla oni ke, zna na jest z prze wi dy wa nia za ćmień.
Te ano to ma te ma tyk, uczen ni ca (i praw do po dob nie żo na) Pi ta go ra sa.
Ma rii Ży dów ce z alek san drii przy pi su je się wy na le zie nie kil ku in stru -
men tów che micz nych.

Nie bra ku je, rzecz ja sna, na zwisk pol skich: Ma ria Skło dow ska -cu rie
by ła Po lką i pierw szą ko bie tą któ ra otrzy ma ła Na gro dę No bla (1903, fi -
zy ka) i je dy ną wśród ko biet dwu krot ną jej lau re at ką. Współ pra co wa ły
z nią w Pa ry żu tak że pol skie uczo ne: Ja dwi ga Szmidt i ali cja do ra bial -
ska – fi zy ko che mik, pro fe sor Po li tech ni ki lwowskiejłódzkiej.

W każ dej epo ce da dzą się za uwa żyć te lub in ne prze ja wy dys kry mi no -
wa nia ko biet, a zwłasz cza ich do rob ku. Hi sto ry cy za in te re so wa ni te ma -
tem na świe tli li przy czy ny te go, a tak że ba rie ry, któ re mu sia ły po ko nać
i stra te gie, któ re mu sia ły przy jąć, aby ich pra ce by ły za ak cep to wa ne przez
śro do wi ska na uko we. Po prze ana li zo wa niu w 2013 ro ku po nad ty sią ca ar -
ty ku łów na uko wych z lat 1991-2005 oka za ło się, że na ukow cy czę ściej cy -
tu ją pra ce męż czyzn niż ko biet. W 2012 ro ku dwie ba dacz ki wy ka za ły, że
w Ho lan dii płeć ma wpływ na oce nę kan dy da tów na pro fe so rów w związ -
ku z przy wi le ja mi, ja kie ma ją na ukow cy męż czyź ni. Po dob ną sy tu ację za -
ob ser wo wa ły w tym sa mym ro ku dwie ba dacz ki we Wło szech
i po twier dzi ły ba da nia w uSa w Szwaj ca rii, gdzie zwró co no też uwa gę,
że me dia rza dziej kon tak tu ją się z na ukow ca mi ko bie ta mi, a pro fe so ro -
wie od po wia da ją oko ło 25% czę ściej na e -ma ile z na zwi ska mi, któ re pa -
su ją do bia łych męż czyzn. zja wi sko sys te ma tycz ne go po mi ja nia udzia łu
ko biet na ukow ców w pra cy ba daw czo -na uko wej i przy pi sy wa nia ich osią -
gnięć na ukow com -męż czy znom zwa ne efek tem Ma tyl dy (od imie nia
ame ry kań skiej dzia łacz ki na rzecz praw ko biet Ma til dy Ga ge, któ ra ja ko
pierw sza w koń cu XIX wie ku zwró ci ła uwa gę na zja wi sko dys kry mi na cji
osią gnięć na uko wych ko biet) ob ser wu je się do dziś.

Na przy kład Tro tu la, wło ska le kar ka ży ją ca na prze ło mie XI i XII wie -
ku, na pi sa ła dzie ła, któ re po jej śmier ci za czę to pu bli ko wać ja ko dzie ła
na pi sa ne przez męż czyzn, a na stęp nie za czę to kwe stio no wać sa mo ist -
nie nie Tro tu li. ro sa lind Fran klin – wie le współ cze snych pod ręcz ni ków
po mi ja jej za słu gi w od kry ciu he li kal nej struk tu ry dNa (nie do sta ła
ona na gro dy No bla, gdyż zmar ła 4 la ta przed jej wrę cze niem cric ko wi
i Wat so no wi).

ce ci lia Pay ne -Ga po sch kin na pod sta wie wła snych ob ser wa cji usta li -
ła, że głów nym pier wiast kiem wcho dzą cym w skład gwiazd jest wo dór.

Na szcze blach ka rie ry
Dwadzieścia dziewięć paradnych portretów zdobi gabinet rektora UAM. Z insygniami władzy, w większości

w strojach z gronostajami, lub gronostajo-podobnymi futerkami, stanowią znakomitą galerię sterników uczelni. 

Podczas tegorocznej
majówki studentki
na wyznaczonej ścianie
wpisywały 
co będą robić za 10 lat.
Jedna napisała: 
„Będę rektorem”
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Twier dze nie to od rzu ca no do ro ku 1929, gdy męż czy zna opu bli ko wał
pra cę na ten te mat.

li se Me it ner opi sa ła ja ko pierw sza teo re tycz ny aspekt zja wi ska roz sz -
cze pie nia ją dro we go. W 1944 ro ku Na gro dę No bla za pra cę nad roz sz -
cze pie niem ją dra ato mo we go otrzy mał Ot to Hahn. W 1950 ro ku ce cil
Po well otrzy mał na gro dę No bla za uży cie emul sji świa tło czu łej i wy two -
rze nie spe cjal nej emul sji ją dro wej do ba da nia pro ce sów ją dro wych
i za od kry cia zwią za ne z me zo na mi, do ko na ne przy za sto so wa niu tej me -
to dy. Pio nier skie pra ce w tym za kre sie pro wa dzi ła m.in. Ma riet ta Blau,
jed nak nie otrzy ma ła ona na gro dy mi mo no mi na cji przez er wi -
na Schrödin ge ra.

Męż czyź ni w uSa otrzy mu ją współ cze śnie nie pro por cjo nal nie wię cej
na gród w dzie dzi nie osią gnięć na uko wych, niż wy ni ka ło by to z ich sta -
tu su, przy czym róż ni ca na nie ko rzyść ko biet by ła znacz nie więk sza w la -
tach 90. 

Za wsze mi się wy da wa ło, że to w po li ty ce ko bie tom trud no jest wejść
na sam szczyt, otrzy mać je dyn kę na li ście wy bor czej, zo stać mi ni strem.
Oka zu je się, że w na uce, któ ra opie ra się na umie jęt no ściach, me ry to kra -
cji, na wła snym ka pi ta le ma my do czy nie nia z po dob ny mi czyn ni ka mi
utrud nia ją cy mi ka rie rę. Jed nak mi mo wszyst ko wśród pol skich na ukow -
ców i tak jest du żo wię cej ko biet niż w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej i to
jest pe wien fe no men. Co raz wię cej mło dych ko biet apli ku je o gran ty i je
wy gry wa. Re zul ta ty przy nio sła ak cja „Dziew czy ny na po li tech ni ki”, dzię -
ki któ rej ko bie ty na uczel niach tech nicz nych sta no wią już bli sko 40 proc.
stu diu ją cych. Wi dać, że w tym mło dym po ko le niu coś się zmie nia i jest to
fa la nie do za trzy ma nia rów nież w na uce – mó wi mi ni ster na uki. Po twier -
dza to prof. agniesz ka za lew ska – pierw sza ko bie ta, któ rą wy bra no
na prze wod ni czą cą ra dy eu ro pej skiej Or ga ni za cji Ba dań Ją dro wych
(cerN). 

dla cze go więc ko bie ty, ma jąc tak do bre przy go to wa nie me ry to rycz ne,
świet nie zda ne eg za mi ny, we wspi nacz ce do ty tu łu, ho no ru za szczy tu, gi -
ną gdzieś po dro dze? do po ło wy XIX w. do mi no wał po gląd, że przy czy -
ną mniej sze go udzia łu ko biet w na uce są ich ce chy bio lo gicz ne
i psy chicz ne, któ re mia ły po wo do wać ich mniej sze zdol no ści do zaj mo -
wa nia się dzia łal no ścią na uko wą. Obec nie prze wa ża po gląd, że pod sta -
wo wą przy czy ną są uwa run ko wa nia spo łecz ne, kul tu ro we i re li gij ne,
któ re w róż ny spo sób ogra ni cza ją ko bie tom moż li wość zaj mo wa nia się
dzia łal no ścią na uko wą i osią ga nia suk ce sów w tej dzie dzi nie.

Pre zes ame ry kań skie go Sto wa rzy sze nia uni wer sy tec kich Me na dże rów
Tech no lo gii Ja ne M. Mu ir wy ja śnia, że we dług prze pro wa dzo nych przez
jej ośro dek ba dań naj waż niej sze ba rie ry to: 
◗ Ni skie po czu cie pew no ści sie bie. 
◗ Brak men to ra, wzor ca i brak sie ci zna jo mych osób, z któ ry mi ko bie ty

mo gły by po roz ma wiać o swo ich wy zwa niach
◗ ko niecz ność łą cze nia pra cy za wo do wej i ży cia ro dzin ne go

Obok zna ne go ter mi nu szkla ny su fit, w nar ra cjach zwią za nych
z trud ny mi ka rie ra mi ko biet funk cjo nu je też okre śle nie „lep ka pod ło -
ga”. Ozna cza ono, że ko bie tom bra ku je pew no ści sie bie, a to do suk ce -
su jest tak sa mo po trzeb ne jak kom pe ten cje. ko niecz ność od mia ny tej
sy tu acji sta je się dla ko biet wy zwa niem, któ re mu one sa me naj pierw
mu szą spro stać. Po win ny roz wi jać zdol no ści przy wód cze i do sko na le -
nie oso bi ste go sty lu przy wódz twa; po win ny opa no wy wać i po dej mo -
wać stra te gię, któ ra po mo że roz wi nąć oso bi stą ka rie rę pra cow ni cy;
na le ży pra co wać nad tech ni ka mi nie zbęd ny mi dla sku tecz nie i ra cjo -
nal nie za rzą dza nych or ga ni za cji.

Nie do ce nia nie ko biet i po ten cja łu, ja ki pre zen tu ją we współ cze snym
świe cie, w eu ro pej skiej prze strze ni na uko wej zda je się być …mar no traw -
stwem. dla te go ko mi sja eu ro pej ska opra co wu jąc za sa dy eu ro pej skiej
kar ty Na ukow ca kła dzie du ży na cisk na rów no wa gę płci. Pi sze mię dzy
in ny mi: Pra co daw cy gran to daw cy po win ni sta wiać so bie za cel za pew nie -
nie re pre zen ta tyw nej rów no wa gi płci na każ dym szcze blu ka dry, w tym

na po zio mie opie ku nów na uko wych i me ne dże rów. cel ten po wi nien zo -
stać osią gnię ty na pod sta wie po li ty ki rów nych szans. 

czy tak się sta nie? Prof. Ja cek Wit koś, prze wod ni czą cy ko mi sji zaj mu -
ją cej się na uaM wdra ża niem za pi sów eu ro pej skiej kar ty Na ukow ca,
po wie dział: Są dzę, że wkrót ce mo że się to wy da rzyć. Rek tor to zwy kle jest
oso ba, któ ra zbie ra do świad cze nia na wcze śniej szych eta pach swo jej pra -
cy. Zbie ra się je głów nie, peł niąc funk cje dzie ka na i pro dzie ka na. A ta kich
ko biet jest u nas co raz wię cej To więc kwe stia nie dłu gie go cza su, by z tej
kuź ni kadr wy szła ko bie ta rek tor. 

Jo lan ta le nar to wicz
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Hi sto ria po znań skich ju we na liów się -
ga 1957 r. Wów czas im pre za od by ła
się pod na zwą „Stu denc kie ko zioł ki”.

afisz z pla no wa ny mi w pro gra mie wy da rzeń
moż na zo ba czyć na stro nie cyryl-a. 

Im pre za od by wa ła się wów czas dwa dni 
– 4 i 5 ma ja. Pierw sze go dnia – po dob nie jak te -
raz – stu den ci otrzy ma li od władz klu cze
do mia sta. Na stęp nie pla no wa no po chód
w „ko stiu mach nie z tej pla ne ty”. za ba wa od by -
wa ła się w dwóch miej scach – na Pla cu Mic kie -
wi cza i na Sta rym ryn ku i trwa ła ca łą noc.
dru gie go dnia od by wa ły się m.in. wy bo ry miss
ko zioł ków, wiel kie jam ses sion oraz „otwar cie
epo ki po ca łun ków”. Pierw szej edy cji ju we na liów
to wa rzy szy ły do dat ko we wy da rze nia: ki no let -
nie, kon cert ga lo wy w au li uaM oraz ope ra
„Śpią ca kró lew na” w ope rze.

„Stu denc kie Ko zioł ki” za koń czy ły skan da lem
po li tycz nym, bo prze bra nia i re kwi zy ty od czy -
ty wa ne, zresz tą słusz nie, ja ko nie bez piecz ne alu -
zje do ów cze snej rze czy wi sto ści, nie po do ba ły się
wła dzy. Ko lej ne uda ło się zor ga ni zo wać do pie -
ro w 1966 ro ku, cho ciaż nie bez pro ble mów, po -
nie waż był to rok mi le nij ny i wła dze z opo ra mi
zgo dzi ły się na or ga ni za cję im pre zy stu denc kiej,
oba wia jąc się za mie szek – wy ja śnia da nu ta
Bart ko wiak, ko or dy na tor ka cyryl-a. To wła -
śnie zdję cia z im pre zy sprzed 49 lat i jej ko lej -
nej edy cji, od by wa ją cej się rok póź niej,
mo że my zo ba czyć na stro nach cy fro we go re -
po zy to rium lo kal ne go. 

Ju we na lia tym ra zem od by wa ły się pod na -
zwą „Po znań skie Igry Ża kow skie”. Im pre zy tak -
że otwie ra ło prze ka za nie klu czy – tym ra zem
na scho dach ra tu sza. Na stęp nie ze Sta re go ryn -
ku ru szał po chód prze bie rań ców. Przed ra tu -
szem prze cho dzi li bam ber ka, kró lo wie,
ma ha ra dża z tur ba nem na gło wie, gó ra le, In dia -
nie czy żoł nie rze z róż nych epok a na wet „cy -
sorz”. Stro je by ły ory gi nal ne i nie sza blo no we,
choć nie ste ty na czar no -bia łych zdję ciach trud -
no roz po znać ich ko lo ry sty kę. Po chód pro wa -
dził m.in. uli ca mi czer wo nej ar mii (dziś Św.
Mar cin) i kra szew skie go. Na zdję ciach mo że -
my zo ba czyć mię dzy in ny mi stu den tów kie ru -
ją cych ru chem oraz ja dą cych na róż nych
plat for mach – umiesz czo nych na cię ża rów kach
i trak to rach, cią gnię tych przez ko nie czy na pę -
dza nych si łą wła snych nóg. Nie bra ko wa ło sa -
mo dziel nie zro bio nych lub prze ro bio nych
po jaz dów. Stu den ci z Po li tech ni ki po ru sza li się
war sza wą pick -upem, a pod ra tu szem zo ba czyć
moż na by ło trak tor za mie nio ny w lo ko mo ty wę. 

Głów ną are ną ju we na liów sprzed pół wie ku
był Sta ry ry nek. Wy stę py ar ty stycz ne od by wa -
ły się też w in nych miej scach: w par ku ka sprza -
ka (dziś park Wil so na), w klu bach stu denc kich,
jak i na ty łach Pa ła cu kul tu ry w po znań skim
zam ku. Wśród go ści by li m.in. Woj ciech Mły -
nar ski czy Ma ciej ze mba ty. 

Mło dzi lu dzie przy go to wy wa li bo ga ty pro -
gram ar ty stycz ny i pre zen to wa li go na uli cach,
pla cach i w klu bach stu denc kich. Ju we na lia
wień czył wy bór naj mil szej stu dent ki, któ rej uro -
czy sta ko ro na cja, naj czę ściej do ko ny wa na przez
rek to ra, od by wa ła się przed Au lą UAM – koń -
czy da nu ta Bart ko wiak.

ko lek cję fo to gra fii Je rze go No wa kow skie go
pre zen tu ją cych ju we na lia w la tach 60. XX wie -
ku moż na oglą dać na stro nie cy ryl.po znan.pl.
cy fro we re po zy to rium lo kal ne to por tal,
w któ rym zgro ma dzo ne są ma te ria ły zwią za ne
z Po zna niem. Skró co na na zwa – cyryl – nie
jest przy pad ko wa. Na wią zu je ona oczy wi ście
do cy ry la ra taj skie go, le gen dar ne go pre zy den -
ta Po zna nia w okre sie mię dzy wo jen nym.

zo ba czyć tam moż na za rów no zdję cia ulic
Po zna nia, jak i waż nych wy da rzeń w la -
tach 60., 70. i 80., fo to gra fie po ka zu ją ce Po znań
pod hi tle row ską oku pa cją, jak i wszel kie go ro -
dza ju wy da rze nia kul tu ral ne, ar chi wal ne pla ny
mia sta czy na wet pro jek ty bu dyn ków.

Part ne ra mi cyryl-a są te atry, ga le rie, cen -
tra kul tu ry i sztu ki, bi blio te ki, Mu zeum, fil har -
mo nia, MTP czy ar chi wum Pań stwo we
w Po zna niu. Wśród nich jest tak że uaM.
do re po zy to rium moż na prze ka zać tak że pry -
wat ne zdję cia zwią za ne z hi sto rią Po zna nia. 

Fi lip Cze ka ła

Pierw sze po znań skie ju we na lia
Dziś juwenalia to kilkudniowe święto z koncertami, biegiem juwenaliowym, który zastąpił tradycyjny pochód. 

Jak kiedyś wyglądało to studenckie święto? Przekonać się można o tym przeglądając zdjęcia Jerzego
nowakowskiego, które zamieściło Cyfrowe repozytorium Lokalne. na stronie cyryl.poznan.pl można zobaczyć

ponad 200 zdjęć sprzed 50 lat pokazujących pierwsze edycje tej imprezy. okazuje się, że różnic jest mniej, 
niż byśmy przypuszczali…
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◗W Mię dzy na ro do wym dniu dziec ka (1. VI) Or kie stra ka me ral -
na Pr „ama deus”, ko lej ny raz naj młod szym me lo ma nom spra wi ła
świet ną za ba wę – tym ra zem mu zy ką „Ob raz ków z wy sta wy” Mo de sta
Mu sorg skie go. Słyn ne dzie ło, zło żo ne z 10 mi nia tur for te pia no wych,
na ze spół ka me ral ny opra co wa ła agniesz ka ducz mal. Po wy sta wie
w wy obraź ni „spa ce ro wa li” wg ukła du cho re ogra ficz ne go Mi ro sła wa
ró żal skie go ucznio wie Po znań skiej Szko ły Ba le to wej. kon cer tem dy -
ry go wa ła an na ducz mal -Mróz, a nar ra tor ką by ła ali na kur czew ska.

◗Fil har mo ni cy (12. VI) za koń czy li 68. se zon ar ty stycz ny. II kon cert
for te pia no wy B -dur Jo han ne sa Brahm sa za grał 28-let ni Jo seph Mo og.
Mło dy, nie miec ki pia ni sta, uty tu ło wa ny już licz ny mi, waż ny mi na gro -
da mi mu zycz ny mi prze ko ny wu ją co wy ko nał to ar cy trud ne i ogrom ne
dzie ło, ro dzaj sym fo nii na for te pian i or kie strę, w któ rej w Po zna niu
zna lazł wie lu świet nych part ne rów, m.in. wio lon cze li stę Ma cie ja Je zier -
skie go, pięk nie dia lo gu ją ce go z pia ni stą w III czę ści kon cer tu. W po -
dzię ko wa niu za owa cyj ne przy ję cie przez słu cha czy so li sta po pi sał się
jesz cze na stro jo wym Pre lu dium alek san dra Skria bi na. Po prze rwie
pod ba tu tą Mar ka Pi ja row skie go, za brzmia ły Sym fo nicz ne me ta mor fo -
zy te ma tów Car la Ma rii We be ra – mniej zna ny utwór Pau la Hin de mi -
tha, po wsta ły w 1940 r. w uSa, do kąd nie miec ki kom po zy tor
wy emi gro wał, ucie ka jąc przed na zi sta mi. Pro gram za mknął je den
z prze bo jów es tra do wych – Po emat sym fo nicz ny ry szar da Straus sa
„We so łe fi gle Dy la So wi zdrza ła”. a z ży cze nia mi uda nych wa ka cji fil -
har mo ni cy i ich szef po że gna li me lo ma nów nad pro gra mo wym Ma zu -
rem ze „Strasz ne go dwo ru” Sta ni sła wa Mo niusz ki.

War to w tym miej scu pod kre ślić, że obok sta bil no ści po zio mu ar -
ty stycz ne go bo daj naj więk szym suk ce sem dy rek cji Fil har mo nii Po -
znań skiej jest dal sze po sze rze nie gro na uczest ni ków w wy da rze niach
tzw. kul tu ry wy so kiej, znaj du ją cych w słu cha niu mu zy ki za do wo le -
nie, a nie kie dy wprost ra dość. lu dzi wszyst kich prze dzia łów wie ku
i z bar dzo róż nych śro do wisk. Przez ca ły mi nio ny se zon, ty dzień
w ty dzień, au la wy peł nia ła się do ostat nie go krze sła, a jak że czę sto
ich bra ko wa ło. Ta kiej or ga ni za cji mu zycz nej wi dow ni na le żą się sło -
wa naj wyż sze go uzna nia.

z sa tys fak cją tak że od no to wu je my, że pły ta fir my duX, do ku -
men tu ją ca kon cert (6. VI 2014 w au li uaM i w jej wnę trzu za re je -
stro wa ny) ewy Pod leś z or kie strą Fil har mo nii Po znań skiej pod dyr.
łu ka sza Bo ro wi cza otrzy ma ła Na gro dę zło te go Or fe usza (l’Or phee
d’Or), przy zna ną przez fran cu ską aca de mie du di sque li ri que, wrę -
czo ną 24. VI br. w Pa ry żu. 

◗Wiel kim kon cer tem w au li uni wer sy tec kiej (19. VI) za koń czy ła rok
szkol ny i se zon ar ty stycz ny Po znań ska Szko ła chó ral na Je rze go kur -

czew skie go. es tra da i le wy bal kon le d wie po mie ści ły roz śpie wa nych
uczniów i ab sol wen tów, zgru po wa nych w chó rze dzie cię cym „ku ku -
łecz ki”, chó rze dziew czę cym, chó rze ka me ral nym oraz w naj bar dziej
zna nym w świe cie mu zycz nym – Po znań skim chó rze chło pię cym, no -
szą cym imię swe go za ło ży cie la i wie lo let nie go sze fa, a któ re go na zwi -
sko zdo bi te raz tę uni ka to wą szko łę. ze spół jej pe da go gów: d.
Woj now ska, Sł. ra czyń ska, k. ko tla rek, J. Sy kul ska, J. krenz i ł. Ma tu -
sik, przy go to wał na do rocz ny be ne fis naj po pu lar niej sze dzie ło car la
Orf fa „Car mi na bu ra na”, jak by stwo rzo ne przez wy bit ne go, XX-wiecz -
ne go nie miec kie go kom po zy to ra i pe da go ga z my ślą o tak róż nych gru -
pach wo kal nych (dzie cię ce, mło dzie żo we i doj rza łe gło sy).
kil ku set oso bo wy chór do peł ni ły dwa for te pia ny, przy któ rych za sie dli
cze sław łyn sza i Ma ciej Pa bich oraz sek stet per ku si stów. So lo we par -
tie wo kal ne wy ko na li: alek san dra Bor kie wicz (so pran), Vik tor Prie be
(kon tra te nor) i Ja nusz Sto lar ski (ba ry ton). Ogrom nym apa ra tem wy -
ko naw czym z per fek cją i wraż li wo ścią dy ry go wał Ja cek Sy kul ski, ar ty -
sta szcze gól nych za sług i suk ce sów, m.in. od no szo nych wła śnie w tej
sa li z chó rem aka de mic kim uaM.

◗dwie go dzi ny póź niej te go sa me go dnia (19. VI) au lę wy peł nił kom -
plet słu cha czy, cie ka wych po zna nia naj now szych ab sol wen tów po znań -
skiej aka de mii Mu zycz nej im. I. J. Pa de rew skie go, któ rych uczel nia
ob da rzy ła za szczy tem za gra nia kon cer tów dy plo mo wych z Or kie strą
Fil har mo nii Po znań skiej. chin ka yang Xu i Po lak adam do mu rat stu -
dio wa li w kla sie for te pia nu prof. ali cji kle dzik. Jed nak że dla a. do -
mu ra ta był to eg za min z dy ry gen tu ry, któ rej ta jem ni ce (rów no cze śnie!)
zgłę biał u prof. Je rze go Sal wa row skie go. Na swo je po pi sy dy plo mo we
wy bra li dwa ar cy trud ne utwo ry z tzw. że la zne go re per tu aru fil har mo -
nicz ne go: wspól ną in ter pre ta cję I kon cer tu d -moll Jo han ne sa Brahm -
sa, a po prze rwie mło dy ka pel mistrz dy ry go wał IV Sym fo nią Pio tra
czaj kow skie go. Gdy by mier ni kiem re zul ta tu od waż ne go wy zwa nia by -
ła tyl ko re ak cja słu cha czy (not eg za mi na to rów nie zna my), to rze czy -
wi ście po zna li śmy dwie no we, bar dzo cie ka we oso bo wo ści mu zycz ne.
Po zo sta je tyl ko im ży czyć po wo dze nia i śle dzić dal sze ich lo sy. 

◗Przez czte ry wie czo ry (od 24 do 27. VI) au lę bez resz ty za gar nę ła
mło dzież uczest ni cy fi na łu XII Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu chó rów
uni wer sy tec kich „uni ver si tas can tat”, o czym szcze gó ło wo moż -
na prze czy tać w in nym miej scu. 

◗Pod ha słem „Ta ostat nia nie dzie la” (28. VI) so li ści i ze spo ły po -
znań skie go Te atru Mu zycz ne go przy po mnie li naj po pu lar niej sze tek -
sty i me lo die 20-le cia mię dzy wo jen ne go. Gwiaz dą kon cer tu by ła
Gra ży na Bro dziń ska. (rp) 
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Tym cza sem wśród stu den tów I ro ku oboj ga płci znacz ny od se tek
nie wie, co chcia ło by ro bić po ukoń cze niu na uki, czę sto nie wie -
dzą te go też oso by roz po czy na ją ce stu dia ma gi ster skie. To su ge -

ro wa ło by, że do aka de mic kich biur ka rier po po ra dę usta wia ją się ko lej ki
nie zde cy do wa nych mło dych lu dzi. Tym cza sem, ow szem, gro no chęt -
nych fak tycz nie jest du że, cza sem na wet więk sze niż moż li wo ści ka dro -
we tych jed no stek, pro cen to wo jed nak to cią gle za ma ło. W kon tek ście
zmie nia ją cych się wy ma gań ryn ku pra cy przed aka de mic ki mi biu ra mi
ka rier ry su ją się no we wy zwa nia. O tych za da niach i re aliach pra cy do -
rad cy za wo do we go mó wi ła dr Mał go rza ta ro sal ska z za kła du kształ -
ce nia usta wicz ne go i do radz twa za wo do we go WSe uaM. Oka zją by ło
spo tka nia, któ re od by ło się 16 czerw ca z ini cja ty wy Biu ra ka rier uaM. 

W dS Jo wi ta spo tka ły się przed sta wi ciel ki aka de mic kich biur ka rier.
ce lem spo tka nia by ło m.in. prze dys ku to wa nie w obec no ści Bar tło mie -
ja Ba na sza ka, rzecz ni ka praw ab sol wen ta z MNiSW ra por tu nt. aka de -
mic kich biur ka rier. Miej sce spo tka nia nie by ło przy pad ko we. Biu ro
ka rier uaM jest jed nym z naj lep szych te go ty pu jed no stek w Pol sce. 

zmie nia ją ce się re alia to przede wszyst kim no wa gru pa od bior ców
usług aka de mic kich biur ka rier. Stu den ci, któ rzy dzi siaj po dej mu ją na -
ukę na uczel niach wyż szych, w du żej mie rze ma ją już za so bą pierw sze
do świad cze nia pra cy za rob ko wej. Ma ją rów nież zna cze nie bo gat szy ba -
gaż do świad czeń zwią za ny z po dró ża mi niż ich ro dzi ce, więk szą wie dzę
o świe cie. zmie nia ją kie run ki stu diów, re ali zu ją dwa fa kul te ty – to pa -
ra dok sal nie mo że utrud niać pra cę do rad ców za wo do wych i czę sto unie -
moż li wia od po wied nią oce nę roz wo ju ścież ki za wo do wej, np.
w kon tek ście mo ni to ro wa nia lo sów ab sol wen tów. Bo jak oce nić, czy da -
ny stu dent pra cu je w za wo dzie – py ta ła dr ro sal ska – w mo men cie, kie -
dy stu dio wał dwa kie run ki, al bo na uczel nie przy szedł, pra cu jąc już
w ja kimś za wo dzie? Na tak nie jed no rod ną gru pę od bior ców usług do -
rad czych na kła da ją się wy ma ga nia sta wia ne biu rom ka rier przez uczel -
nie. Po czę ści są to za da nia ge ne ro wa ne przez sam sys tem kształ ce nia,
oce nia ny w kon tek ście wy mier nych suk ce sów, któ rym jest np. zna le zie -
nie pra cy. atrak cyj ność da nej uczel ni po strze ga na jest przez kon ku ren -
cyj ność ab sol wen tów na ryn ku pra cy. Wpro wa dza się wskaź ni ki, ta kie

No we wy zwa nia 
dla Aka de mic kich Biur Ka rier

Statystycznie w Biurach Karier pracują głównie kobiety; one też najczęściej umawiają się na spotkania z doradcą
zawodowym. to studentki, znacznie częściej niż ich koledzy, mają odwagę przyznać, że potrzebują wsparcia

i pomocy w znalezieniu swojej pierwszej pracy. 
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jak np. śred nie za rob ki. Ry nek pra cy jest fe ty szy zo wa ny – mó wi ła ro sal -
ska – Sta wia się go na pierw szym miej scu za po mi na jąc, że stu dia słu żą
też in nym ce lom. Ce le prag ma tycz ne są tak prze ce nio ne, że nie za uwa ża
się, że stu dio wa nie po win no tez speł niać funk cje au to te licz ne. Te wszyst -
kie czyn ni ki spra wia ją, że pra cow ni cy biur ka rier po win ni sta wiać so bie
in ne prio ry te ty do rad cze de dy ko wa ne stu den tom na róż nych eta pach stu -
diów. Trze ba też pa mię tać, że stu den ci ma ja czę sto wdru ko wa ne przez
sys tem czy ro dzi ców prze ko na nia, czym jest suk ces i ka rie ra. Dla wie lu
z nich to pra ca w „bia łym koł nie rzy ku”. Dla te go pra ca do rad cy za wo do -
we go czę sto za czy na się od ko ry go wa nia tych ste reo ty pów. 

Wi nę po no si za to szko ła, ale też i ro dzi ce, któ rzy suk ce sy wła snych
dzie ci po strze ga ją przez pry zmat śred niej ocen. To w póź niej szym ży -
ciu prze kła da się na ce le, ja kie sta wia ją so bie stu den ci. Pa nu je wśród nich
prze ko na nie, że im wię cej, tym le piej. dla te go stu diu ją dwa lub wię cej
fa kul te ty, koń czą kur sy, zdo by wa ją cer ty fi ka ty. 

To pro wa dzi do ko lej nych skraj no ści. Stu den ci nie uczest ni czą w za -
ję ciach, ale je za li cza ją. Trud no jest po go dzić lo gi stycz nie stu dio wa nie
dwóch, trzech kie run ków. Otwar te po zo sta je py ta nie: cze go na uczy li się
w trak cie tych stu diów? Ale prze cież – mó wi ła dr ro sal ska – na tym po -
my śle ba zu ją nie któ re ogło sze nia re kla mo we uczel ni wyż szych, cze go przy -
kła dem jest do brze zna ne ha sło: dru gi kie ru nek 50% ta niej. 

Błę dem jest też two rze nie ofer ty edu ka cyj nej na ba zie ak tu al ne go za -
po trze bo wa nia na ryn ku pra cy, któ ry jest zmien ny i nie sta bil ny. uczci -
wy do rad ca nie bę dzie prze ko ny wał stu den tów do za wo dów przy szło ści,
opo wia dał o nad wyż ko wych czy de fi cy to wych bran żach. Po trzeb na jest
też zmia na spo so bu my śle nia: w kon cep cję ucze nia się przez ca łe ży cie
wpi sa ne jest do radz two za wo do we do stęp ne przez ca łe dłu gie ży cie za -
wo do we. zmia ny nie są ni czym złym, po win ny od po wia dać ak tu al nym
po trze bom. To mo gą być pie nią dze, ale też mniej sze ob cią że nie i wię cej
cza su po trzeb ne go na wy cho wa nie dzie ci. Na de wszyst ko – prze ko ny -
wa ła ro sal ska – po trzeb ne jest kształ to wa nie ak tyw nych po staw. To stu -
den tom po win no za le żeć naj bar dziej na zna le zie niu pra cy. 

W kon fe ren cji wziął też udział gość spe cjal ny: Gor Mar ti ro sy an, kie -
row nik Biu ra ka rier na Po li tech ni ce Or miań skiej. do Po zna nia przy je -
chał w ra mach pro gra mu era smus Plus, aby za po znać się pra cą Biu ra
ka rier uaM. W trak cie kon fe ren cji opo wia dał o swo jej pra cy. Gor zna -
ko mi cie mó wi po pol sku. Ja ko sty pen dy sta im. la ne’a kir klan da, w 2012
ro ku stu dio wał w War sza wie, pol skie go uczył się też w ar me nii. W trak -
cie swo je go po by tu miał oka zję za po znać się z róż ny mi me to da mi
doradztwa zawodowego re ali zo wa ny mi w biu rze ka rier. Jak mó wi, bar -
dzo cen na by ła dla nie go ta wy mia na do świad czeń. W trak cie mie sięcz -
ne go po by tu na uaM od był wie le spo tkań, uczest ni czył w kon fe ren cjach
i tar gach pra cy. Dzię ki uprzej mo ści pra cow ni ków biu ra ka rier mia łem
oka zję od być spo tka nia za rów no w jed nost kach aka de mic kich, jak i np.
w urzę dzie mia sta. To by ły bar dzo cie ka we do świad cze nia – mó wił.
Na Po li tech ni ce Or miań skiej stu diu je oko ło 4 ty się cy stu den tów, jest to
za tem jed nost ka zna cze nie mniej sza niż uaM. Nie mniej or miań skie
biu ro ka rier re ali zu je po dob ne me to dy pra cy: a więc do radz two dla stu -
den tów, udo stęp nia nie ofert pra cy, spo tka nia z pra co daw ca mi, se mi na -
ria i szko le nia. W ar me nii po szu ki wa ni są spe cja li ści w dzie dzi nie
in ży nie rii, dy na micz nie roz wi ja się bran ża IT, a tak że te le ko mu ni ka cja
i me cha ni ka. To co z per spek ty wy te go sta żu wy da je mi się cie ka we i war -
te prze nie sie nia na grunt uczel ni or miań skiej – mó wił Gor – to uni wer -
sy tec kie in ku ba to ry przed się bior czo ści. W ar me nii wła ści wie nie ma
pro ble mu bez ro bo cia. lu dzie, któ rzy nie mo gą zna leźć pra cy, mi gru ją
do kra jów by łe go związ ku ra dziec kie go. ro la Biu ra ka rier w tym kon -
tek ście po le ga na za trzy my wa niu mło dych wy kształ co nych lu dzi w kra -
ju. Ar me nia nie ma źró deł su row ców na tu ral nych ty pu ro pa czy gaz.
Na szym naj więk szym ka pi ta łem są lu dzie, dla te go tak waż ne jest ich za -
trzy ma nie. Z te go po wo du in ku ba to ry przed się bior czo ści mo gą być dla
nas ta kie waż ne– mó wił Gor Mar ti ro sy an. (mz)

Sza now na Pa ni Pre mier 
Z prze ra że niem od no to wu je my fakt dra stycz ne go zmniej sza nia

wy so ko ści do ta cji sta tu to wej skie ro wa nej przez Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go na utrzy ma nie po ten cja łu na uko we go wy -
dzia łów che micz nych uczel ni wyż szych w na szym kra ju. Pol ska che -
mia jest naj le piej roz po zna wal ną pol ską mar ką na uko wą na świe cie.
Wg ba zy Sco pus (El se vier) w dzie dzi nie na uk che micz nych (Che mi -
stry) Pol ska zaj mu je 13 miej sce na świe cie (!), wy prze dza jąc in ne
dzie dzi ny na uki w na szym kra ju. (…)

Nie ste ty, w cią gu ostat nich lat w ca łej gru pie jed no rod nej wy -
dzia łów che micz nych war tość do ta cji sta tu to wej na utrzy ma nie
po ten cja łu ba daw cze go dra ma tycz nie spa dła. W 2012 ro ku, któ ry
już wte dy wy da wał się trud ny, łącz na kwo ta dla wszyst kich wy -
dzia łów che micz nych w gru pie jed no rod nej wy nio sła 48,8 mln zł,
by w 2013 r. spaść do 41,2 mln zł, w 2014 r. zmniej szyć się da lej
do 39,4 mln zł – przy ist nie ją cej in fla cji. W tym ro ku sy tu acja jesz -
cze po gor szy ła się! (…)

Sza now na Pa ni Pre mier – w na szym prze ko na niu, sy tu acja jest
na ty le dra ma tycz na, że roz wa ża my w na szej de spe ra cji za sad ność
przy łą cze nia się do pro te stu przed sta wi cie li na uki zwa ne go „Czar ną
pro ce sją” i dla te go ape lu je my o po moc, aby nie do pu ścić do zni we -
cze nia naj lep szej pol skiej mar ki na uko wej, ja ką jest che mia. usi

Che mi cy pro te stu ją 
Dziekan wydziału Chemii prof. Henryk Koroniak,

w imieniu wydziałów chemicznych uczelni
wyższych, wystosował do apel, w którym wydziały
chemiczne protestują wobec zmniejszania dotacji

ze środków finansowych na naukę,
na finansowanie utrzymania potencjału

badawczego. 
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Astrid lind gren mo gła by być two ją bab -
cią, a sta ła się two ją przy ja ciół ką. Pi sa ły ście
do sie bie przez po nad trzy de ka dy. Jak roz -
po czę ła się ta nie zwy kła, choć wy łącz nie ko -
re spon den cyj na, re la cja?

Mia łam 13 lat, uwiel bia łam jej książ ki i ma -
rzy łam o tym, by zo stać ak tor ką. Na przy kład
ta ką jak liv ul l mann al bo In grid Berg man.
Wiel ką w każ dym ra zie. kie dy przy stą pio no
w Szwe cji do ekra ni za cji „Pip pi lang strumpf”
mia łam na dzie ję do stać w niej ty tu ło wą ro lę,
ale skoń czy ło się tak, że nie za pro szo no mnie
na wet na zdję cia prób ne. ale w 1971 ro ku do -
wie dzia łam się, że ma być tak że ekra ni zo wa -
na in na mo ja uko cha na książ ka: „Bia ły
ka mień” Gun nel lin de. Jej głów na bo ha ter ka
o imie niu Fi de li, wy da wa ła mi się bar dzo
do mnie po dob na, za tem znów za czę łam śnić
o ty tu ło wej ro li. zna la złam w ga ze cie ad res
astrid lind gren i po my śla łam, że być mo że
ona, któ ra jest sław na i zna wszyst kich waż -
nych lu dzi w Szwe cji, ze chcia ła by mi po móc
do stać ro lę Fi de li. 

zna la złaś ad res Astrid lind gren w ga ze cie?
Tak, pu bli ko wa no ta kie rze czy wów czas

w ga ze tach. Więc zna la złam i na pi sa łam
do niej. Pi sa łam o tym, że książ ki astrid są
świet ne i że uwa żam ją wspa nia łą pi sar kę, ale
za zna czy łam, że ekra ni za cje tych ksią żek uwa -
żam za kiep skie, po dob nie jak i od twór ców
głów nych ról! (Śmiech.) do rzu ci łam rów nież,
że sta ra łam się bez sku tecz nie o ro lę Pip pi, bo
za mie rzam w przy szło ści zo stać ak tor ką i za -
su ge ro wa łam, że gdy bym to ja gra ła Pip pi, film
był by z pew no ścią cie kaw szy. Wy mą drza łam
się nie sa mo wi cie. a na koń cu oczy wi ście po -
pro si łam astrid by po mo gła mi otrzy mać ro lę
Fi de li, o któ rą rów nież się sta ra łam. 

Ro li Fi de li nie do sta łaś, ale do sta łaś od po -
wiedź na list.

a w niej de li kat ną re pry men dę! (Śmiech.)
astrid py ta ła, czy ekra ni za cja jej ksią żek by ła -
by do bra tyl ko wte dy gdy by gra ła w niej Sa ra
ljung cranz? Bo tak brzmia ło mo je ro do we na -
zwi sko. czy ta jąc od po wiedź astrid po czu łam
się nie tyl ko za wsty dzo na. czu łam też ogrom -

ny ból! do tar ło do mnie, ile głu pich rze czy na -
pi sa łam. By ło mi strasz nie wstyd, że ta ka fan -
ta stycz na pi sar ka by ła prze ze mnie w grun cie
rze czy zmu szo na do na pi sa nia tych wszyst kich
nie mi łych rze czy. Po dar łam list i wy rzu ci łam
do to a le ty, a po tem, kie dy ochło nę łam, usia -
dłam i na pi sa łam do astrid jesz cze raz, chcia -
łam ją prze pro sić. 

A Astrid znów ci od pi sa ła, choć mia ła że la -
zną za sa dę, że na list czy tel ni ka od po wia da
tyl ko je den raz.

To by ło nie zwy kłe. astrid od pi sy wa ła
na każ dy list, ale tyl ko raz. zresz tą póź niej, kie -
dy ilość li stów, któ re otrzy my wa ła, prze sta ła
być moż li wa do ogar nię cia, za mó wi ła spe cjal -
ne pocz tów ki, któ re by ły wy sy ła ne w od po wie -
dzi do pi szą cych do niej czy tel ni ków, głów nie
dzie ci i na sto lat ków. a do mnie na pi sa ła dru gi
raz! a po tem ko lej ne ra zy! czu łam się ogrom -
nie wy róż nio na. By łam bar dzo zbun to wa ną
na sto lat ką, nie doj rza łą, mia łam pro ble my
w szko le, w do mu, czu łam się bar dzo sa mot -
na i nie ro zu mia na. O tym wszyst kim moż -
na prze czy tać w książ ce, bo mo je na sto let nie
li sty peł ne by ły emo cjo nal nych opi sów mo ich
roz ma itych trosk. astrid od no si ła się do nich
z wiel ką do bro cią, cie płem i uwa gą. cza sa mi
przy wo ły wa ła mnie też de li kat nie do po rząd -
ku, na przy kład kie dy wspo mnia łam, że po pa -
lam pa pie ro sy.

Po ma ga ła ci roz wią zy wać pro ble my?
W pew nym sen sie tak, cza sa mi dys kret nie

coś do ra dza ła lub od ra dza ła. ale dla mnie naj -
więk szą po mo cą był sam fakt, że ona jest, że

by ła kimś, kto mnie wy słu chu je, a wła ści wie
czy ta, z uwa gą. Sa ma ta świa do mość by ła dla
mnie ko ją ca. z cza sem rów nież ona za czę ła mi
pi sać o tym co ją gnę bi, np. o cho ro bie bra ta,
póź niej o je go śmier ci, o śmier ci go spo si. Opo -
wia da ła mi też w li stach o swo ich wnu kach, czy
o tym, jak by wa zmę czo na. czu łam się za -
szczy co na tym, że cza sem tak że i ona mi się
zwie rza.

dla cze go ni gdy się nie spo tka ły ście?
Mo że za cznę od te go, że umó wi ły śmy się, że

bę dzie my do sie bie pi sać tyl ko wte dy, kie dy bę -
dzie my czu ły po trze bę te go. co do spo tka nia,
astrid ni gdy mi go nie pro po no wa ła, a ja się
go nie do ma ga łam. Są dzę, że gdy by śmy się
spo tka ły i roz ma wia ły ze so bą, za miast pi sać,
na sza re la cja mia ła by zu peł nie in ny cha rak ter.
Nie bo ję się na wet twier dzić, że uboż szy. Na -
sze spo tka nia przez li sty da wa ły nam wiel ką in -
tym ność. My ślę, że astrid naj le piej wy ra ża ła
sa mą sie bie po przez pi sa nie, po dob nie jak i ja.
Pi sząc otwie ra ły śmy przed so bą na sze du sze.
Bra ta ni ca astrid po wie dzia ła mi, że kie dy
prze czy ta ła książ kę z na szy mi li sta mi, by ła bar -
dzo za sko czo na. Mi mo, że łą czy ła ją z cio cią
lind gren bar dzo do bra re la cja, ni gdy nie po -
zna ła jej od ta kiej stro ny, od ja kiej ja ją po zna -
łam i że choć by ły ro dzi ną, ni gdy nie po łą czy ła
ich ta ka za ży łość. 

W pew nym mo men cie za czę łaś pi sać
Astrid o swo im na wró ce niu, wspo mi nam
o tym, bo two je od kry cie wia ry przy wio dło
cię z cza sem do Po zna nia.

Od kry łam chrze ści jań stwo i za fa scy no wa -
łam się nim, kie dy mia łam 20 lat. Ta fa scy na -
cja trwa ca ły czas, nie mniej jed nak tro chę
wsty dzę się dziś spo so bu, w ja ki wów czas pi sa -
łam o mo im na wró ce niu, my ślę, że mo głam to
zro bić ina czej, ale dziś już te go nie zmie nię.
Oczy wi ście mo głam usu nąć z książ ki li sty, czy
ich frag men ty, w któ rych o mo jej wie rze pi szę,
ale nie zro bi łam te go, bo prze cież tak wte dy
czu łam, ta ka by łam. By ło by to fał szo wa nie rze -
czy wi sto ści, a po co? W Szwe cji trud no jest
roz ma wiać o Bo gu otwar cie, Szwe dzi bo ją się
te go, nie chcą. Tu wy zna je się za sa dę, że wia ra
to nie zwy kle oso bi sta spra wa, rzec by moż -
na in tym na. a swo ją dro gą, ja kiś czas te mu po -
my śla łam so bie, że chcia ła bym tym mo im
Szwe dom ja koś o Bo gu opo wie dzieć, ty le, że
nie mia łam żad ne go po my słu jak. krót ko po -
tem do sta łam wia do mość, że mo ja ko re spon -
den cja z astrid za mie ni się w książ kę
i opo wiem Szwe dom o Bo gu, tak sa mo jak
przed la ty opo wia da łam o nim astrid lind -
gren.

Gdy bym pi sa ła o Po zna niu
Z Sarą Schwardt,
korespondentką astrid Lindgren
rozmawia Aleksandra Polewska
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Jed ną z kon se kwen cji two jej fa scy na cji
chrze ści jań stwem by ło to, że w ma ju 1983
ro ku przy je cha łaś do Po zna nia.

Przy je cha łam do Po zna nia w ra mach tzw.
szko ły bi blij nej, mam na wet do dziś pa mięt -
nik, w któ rym uwiecz ni łam wra że nia z te go
po by tu. Pod da tą „11 ma ja 1983” za pi sa łam,
że miesz ka li śmy w klasz to rze do mi ni ka nów
i że oj ciec o imie niu To masz opro wa dzał nas
po klasz to rze. Pa mię tam też za baw ną sy tu -
ację z te go klasz to ru (za trzy ma li śmy się
tam 2 al bo 3 dni) wy ni kłą z nie pra wi dło wej
wy mo wy an giel skie go sło wa klu cze, czy li
keys. Pod szedł do mnie je den z za kon ni ków
i po wie dział zde cy do wa nym to nem, że mam
mu dać „kis”. Tro chę się zdzi wi łam, bo zro -
zu mia łam, że cho dzi mu o kiss czy li ca łu sa.
Skon ster no wa na uda wa łam, że nie ro zu -
miem, a on po wta rzał, że bym da ła mu ca łu -
sa. W koń cu znie cier pli wio ny wy cią gnął rę kę
i chwy cił le żą ce obok mnie klu cze. Wy bu -
chłam śmie chem, on po chwi li też. W Po zna -
niu bra li śmy udział w spo tka niu mło dzie ży,
na zy wa nej oa zą. Wiel kie wra że nie wy war ło
na mnie sku pie nie na mo dli twie tych mło -
dych. 

Wy sy ła łaś do Astrid li sty z gre cji, za sta na -
wiam się o czym na pi sa ła byś jej w li ście z Pol -
ski? Ja kie po zdro wie nia prze sła ła byś jej
na pocz tów ce z Po zna nia, gdy byś oczy wi ście
ją wy sy ła ła?

kie dy by łam do ro sła, a w 1983 ro ku mia -
łam 24 la ta, na sza ko re spon den cja nie by ła
już tak czę sta. W książ ce ła two za uwa żyć, że
w la tach 1981-1983 w ogó le do sie bie nie pi -
sa ły śmy. Nie by ło ku te mu wy raź ne go po wo -
du, po pro stu tak wy szło. To, co naj bar dziej
za pa mię ta łam z Po zna nia, już bez pa mięt ni -
ka, to lu dzie, któ rzy na uli cy, chy ba
przed klasz to rem do mi ni ka nów, ukła da li
kwia ty i pa li li świe ce, śpie wa li, to by ło wie -
czo rem. Tych lu dzi by ło mnó stwo. Pa mię tam
też po li cję, któ ra pró bo wa ła ich roz go nić,
choć ni cze go złe go nie ro bi li. To był dziw ny
dla mnie wi dok. Nie mam po ję cia, co się tam
wte dy dzia ło, ale nie za po mnę ni gdy tej at -
mos fe ry. Gdy bym pi sa ła astrid o Po zna niu,
moż li we, że na pi sa ła bym wła śnie o tym.

Choć w ma ju 1983 ro ku astrid Lind gren
mo gła zna leźć w swej skrzyn ce pocz to -
wej wi do ków kę z uni wer sy te tem po znań -
skim, a na jej od wro cie krót ką re la cję
z po grze bu le gen dar ne go do mi ni ka ni -
na oj ca Ho no riu sza Ko wal czy ka, to jed nak
nie zna la zła. dla cze go? od po wiedź na to
py ta nie zna Sa ra Schwardt, dłu go let nia
przy ja ciół ka pi sar ki, któ rej ko re spon den -
cję z Lind gren nie daw no opu bli ko wa no
w Pol sce.

Już za pół to ra ro ku w Po zna niu mo że
dzia łać no wo cze sne mu zeum po świę co -
ne trój ce wy bit nych kryp to lo gów 
– Ma ria no wi Re jew skie mu, Je rze mu 
Ró życ kie mu i Hen ry ko wi zy gal skie mu.
To wy cho wan ko wie na sze go uni wer sy -
te tu, któ rzy w 1932 r. zła ma li kod nie -
miec kiej ma szy ny szy fru ją cej Enig ma. 

Suk ces wy kształ co nych w Po zna niu kryp -
to lo gów miał ogrom ny wpływ na lo sy II woj -
ny świa to wej. umoż li wił on wy wia do wi
bry tyj skie mu roz szy fro wy wa nie de pesz nie -
miec kich, co, we dług eks per tów, po zwo li ło
na skró ce nie woj ny na wet o 2 la ta. Tym cza -
sem o trój ce wy bit nych kryp to lo gów, któ rzy
ukoń czy li stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le
Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym, czę sto się
w Po zna niu za po mi na. Przy po mi na o nich je -
dy nie po mnik sto ją cy przed zam kiem. Te raz
jed nak ma się to zmie nić. Pla ny za kła da ją po -
wsta nie Mu zeum enig my do koń ca 2016 r.
Jest na to spo ra szan sa, ale dzia ła nia trze ba
przy spie szyć – po twier dza po my sło daw ca po -
wsta nia pla ców ki, Szy mon Ma zur z ra dia
Mer ku ry.

O po my śle po wsta nia Mu zeum enig my pi -
sa li śmy na na szych ła mach pod ko niec 2013
r. W mię dzy cza sie po mysł na brał re al nych
kształ tów, a je den z je go go rą cych zwo len ni -
ków – Ma riusz Wi śniew ski, któ ry wów czas
był rad nym, dziś jest wi ce pre zy den tem Po -
zna nia i za bie ga o to, by po mysł zo stał zre ali -
zo wa ny. Trwa ją roz mo wy na te mat lo ka li za cji.
Mia sto roz ma wia z UAM o moż li wo ści stwo -
rze nia pla ców ki w Col le gium Hi sto ri cum
przy ul. Św. Mar cin, gdzie stu dio wa li i pra co -
wa li Re jew ski, Ró życ ki i Zy gal ski – wy ja śnia
Ma zur. Bu dy nek Wy dzia łu Hi sto rycz ne go
opusz cza ją wła śnie stu den ci, któ rzy od paź -
dzier ni ka stu dio wać bę dą na Mo ra sku.

Wię cej niż o lo ka li za cji wia do mo o for mie.
Ta ma być no wo cze sna i zde cy do wa nie in -
na niż wszel kie mu zea po świę co ne cza -
som II woj ny świa to wej. Nie chce my mó wić
o klę skach, mar ty ro lo gii. W na szym mu zeum
ra czej mo wa bę dzie o suk ce sie trój ki kryp to -
lo gów i na uki pol skiej – mó wi Ma zur.

Obec nie trwa ją pra ce nad kon cep cją mu -
zeum. Ze spół or ga ni za cyj ny for mal nie jesz cze
nie jest za wią za ny, ale pra cu je my już ze so bą.
Na sza wi zja kie ru je się bar dziej ku cen trum
za ba wy i roz ryw ki z kryp to lo gią i ma te ma ty -
ką niż do tra dy cyj nej for my mu zeum. Chce -
my przez nie za chę cać do kon tak tu z kró lo wą
na uk. Stąd chce my, by zwie dza ją cy na każ -

dym kro ku mu sie li roz wią zy wać za gad ki. Ich
trud ność ma być do sto so wa na do wie ku – wy -
ja śnia Ma zur.

cze go za tem na le ży się spo dzie wać
w środ ku? Chce my, by zna la zły się tam gry
kryp to lo gicz ne – tu ma my go to we po my sły,
któ re od kil ku lat wy ko rzy stu je Szy mon Dą -
brow ski, or ga ni za tor gier miej skich. Do te go
chce my wy ko rzy stać wir tu al ne mo de le Enig -
my, któ re przy go to wał, in te re su ją cy się tym te -
ma tem stu dent UAM – wy li cza Ma zur.

Grat ką bę dzie też re pli ka enig my, ja ka za -
gra w fil mie. Bo gu sław Wo ło szań ski, któ ry
w Po zna niu ostat nio krę cił „Sen sa cje XX wie -
ku”, obie cał, że po za koń cze niu zdjęć prze ka -
że na rzecz na szej pla ców ki ko pię ma szy ny
szy fru ją cej, któ ra po ja wia się na pla nie. Ma -
my też obiet ni cę, że po ja wi się on na otwar ciu
mu zeum – mó wi Ma zur.

Mu zeum enig my nie ma ogra ni czać się
tyl ko do dzia ła nia w cią gu dnia. For mu ła
bę dzie do pusz czać na przy kład zor ga ni zo -
wa nie po tań có wek w stro jach z lat 20 i kli -
ma cie ta kich za baw, na ja kich mo gli by wać
Re jew ski, Ró życ ki i Zy gal ski. W in nych mu -
ze ach, w któ rych do ty ka ne są te ma ty II woj -
ny świa to wej to ra czej nie by ło by
moż li we – za uwa ża Ma zur.

Fi lip Cze ka ła

Ła ma cze Enig my 
cze ka ją na mu zeum
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Pomnik poznańskich kryptologów przed CK zamek



trwa ją ca od kil ku lat re no wa cja mo nu men tal ne go 
bu dyn ku Col le gium Ma ius przy ul. Fre dry przy nio sła 
nie spo dzian ki. otóż przy oka zji pro wa dzo nych prac 

od sło nię to po li chro mie i ob ra zy olej ne znaj du ją ce się na łu kach
pod skle pie niem bu dyn ku. ob ra zy da to wa ne są na la ta
1905-1909. Wów czas po wsta wał gmach Col le gium Ma ius,
w któ rym znaj do wa ła się sie dzi ba Ko mi sji Ko lo ni za cyj nej. 
być mo że dzie ła za ma lo wa no, po nie waż po cho dzą z okre su
dzia łal no ści w Po zna niu tej nie miec kiej ko mi sji, któ rej za da -
niem by ło m.in. wy ku py wa nie pol skiej zie mi i prze ka zy wa nie
jej nie miec kim osad ni kom. Ko mi sja kon ser wa tor ska i UaM
pod ję ły de cy zje o tym, że po li chro mie po pra cach kon ser wa -
tor skich po zo sta ną w Col le gium Ma ius, a efekt tych prac 
oglą dać bę dzie moż na po 15 wrze śnia.


