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60-lecie Czerwca 56 – Wystawa poświęcona wydarzeniom czerwcowym
przed CK zamek
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Ce cha spe cy ficz ną współ cze snych spo łe czeństw jest zna -
czą cy udział lu dzi w ży ciu po li tycz nym. Ży cie to jest
bo ga te nie tyl ko w Pol sce, lecz w licz nych kra jach,

zwłasz cza Unii Eu ro pej skiej. Kie dyś kształ co no spe cja li stycz -
nie dy plo ma tów, po li ty ków na eli tar nych kie run kach stu diów,
ale współ cze śnie stu dia po li to lo gicz ne „ze szły pod strze -
chy”. I znaw ców pro ble mu jest wie lu. Ma to prze ło że nie
na wie dzę po li tycz ną ogól ną oraz wie dzę mło dzie ży na le żą -
cej do róż nych for ma cji po wią za nych z dzia ła ją cy mi par tia -
mi. Wła ści wie ta kie go roz po li ty ko wa nia spo łecz ne go nie by ło
do tąd na wet w II RP, gdzie dzia ła ły na uczel niach róż ne kor -
po ra cje. Czas PRL-u wy ci szył róż no rod ność, po dział był pro -
sty na „ko mu chów” i ich prze ciw ni ków oraz na du żą gru pę
tych stro nią cych od po li ty ki. Dziś po li ty ka wkra cza już
do szkół śred nich, związ ków mło dzie żo wych. Wszyst ko to nie
by ło by tak groź ne, gdy by nie wy raź na fo bia po li tycz na, czę sto
też kse no fo bia, na cjo na li zmy, a na wet ra sizm. Sfe ry po li tycz -
ne róż nych opcji nie ma ją nie ste ty kla sy, nie wi dać lu dzi bę -
dą cych „mę ża mi sta nu”, choć w II RP zna leź li by śmy ta kich
spo ro – R. Dmow ski, W. Wi tos, J. Pił sud ski, J. Pa de rew ski, I.
Mo ścic ki, I. Da szyń ski. Współ cze śni nam przy wód cy Pol ski ja -
koś tyl ko spo ra dycz nie za słu gu ją na mia no „mę ża sta nu”. Są
to dzia ła cze o róż nym po zio mie wy kształ ce nia, kul tu ry spo -
łecz nej, któ rych czę sto okre śla się ter mi nem „krzy ka cza”. Otóż
licz ba tych ostat nich szyb ko wzra sta, co znie chę ca lu dzi w wni -
ka nie w pro gra my róż nych ru chów po li tycz nych. Lu dzie do -
cho dzą do wnio sku, że nie war to tra cić cza su na in te re so wa nie
się tym, na co nie ma ją wpły wu. Jed nak że chce my czę sto czyn -
nie ob cho dzić ja kieś rocz ni ce – świę ta na ro do we i tu ro dzą się
pro ble my z ty pa mi, któ rych ce lem jest za kłó ca nie ta kich ob -
cho dów. Do tej po ry uwa ża ło się po zna nia ków za zwar tą gru -
pę lu dzi o dość jed no li tych po glą dach i wy raź nym sto sun ku
do władz. W świe tle te go ostat nie ob cho dy 60 rocz ni cy Po -
znań skie go Czerw ca roz cza ro wa ły. Wzo ro wo przy go to wa ne
uro czy sto ści, za pro sze ni go ście, czy przed sta wi cie le władz mo -
gli usły szeć wie le. Nie ża ło wa no tu ani by łe go pre zy den -
ta III RP, le gen dar ne go Le cha Wa łę sy, ani obec ne go pre zy den ta
An drze ja Du dy, pre zy den ta Po zna nia Jac ka Jaś ko wia ka i in -
nych. Krzy ki, wy zwi ska, epi te ty to jed nak jest za cho wa nie nie -
sto sow ne wo bec tych, któ rych da rzy my sym pa tią, czy
an ty pa tią. Dla cze go lu dzie nie po tra fią się róż nić w spo sób
kul tu ral ny? Nie ko cha ją cy się kie dyś Pił sud ski i Dmow ski we
wza jem nych kon tak tach dba li o for mę, a tu w Po zna niu jej
za bra kło. Lu dzie ma ją pra wo do róż nych po glą dów, wy zna -
wa nia róż nych ra cji, ale nie zni żaj my się do po zio mu zna ne -
go nam Ży ri now skie go. Wła dza nie jest po to, by ją ko chać,
zga dzać się z jej po czy na nia mi, któ re moż na kry ty ko wać, za -
cho wu jąc pe wien po ziom kul tu ry. Nie jed no krot nie pi sa łem,
że waż nym ele men tem kształ ce nia mło dych ge ne ra cji jest wy -
cho wa nie i kul tu ra. Jak że trud no by ło za uwa żyć w cza sie ob -
cho dów 60. rocz ni cy Po znań skie go Czerw ca owo wy cho wa nie
i kul tu rę, któ rą szczy cił się Po znań. Bio rą cy udział w ob cho -
dach lu dzie naj czę ściej pre ten do wa li do mia na in te li gen tów
i wie lu z nich po sia da ło wyż sze wy kształ ce nie. Ale zdo by wa -
jąc wie dzę fa cho wą, gdzieś głę bo ko scho wa ło się do bre wy cho -
wa nie i kul tu ra du żej czę ści po znań skiej in te li gen cji. Mo że
przy czy ną te go jest to, że za miast dys ku sji w sa lach uczel ni
wy cho dzi się z by le po wo du na uli ce i pla ce, gdzie krzyk po -
noć „coś” za ła twia.

Em. prof. zw. dr hab. An drzej Ma li now ski

Fobie polityczne

60 lecie Czerwca 56 – Prezydent RP Andrzej Duda i prezydent Węgier
János Áder na konferencji prasowej w Rektoracie UAM

60-lecie Czerwca 56
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◗Prof. Mi chał Bu chow ski z In sty tu tu Et no lo -
gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej UAM zo stał
człon kiem ho no ro wym Roy al An th ro po lo gi -
cal In sti tu te of Gre at Bri ta in and Ire land (RAI).
RAI jest wy so ce pre sti żo wą i naj star szą, dzia ła ją -
cą od po nad 150 lat or ga ni za cją od da ną spra wie
pro pa go wa nia an tro po lo gii. Li sta człon ków ho -
no ro wych z ca łe go świa ta jest bar dzo krót ka,
a znaj du ją się na niej ta cy wy bit ni ucze ni, jak No -
am Chom sky, Mar shall Sah lins, Ulf Han nerz,
Phi lip pe De sco la, Mau ri ce Go de lier, Eli sa beth
Col son, Ga nanth obey ese ke re i Fre de rik Barth.

◗Prof. Ju liusz Tysz ka z In sty tu tu Kul tu ro -
znaw stwa WNS UAM zo stał włą czo ny do gro -
na Ad vi so ry Bo ard Ma rvin Carl son e atre
Cen tre w Aka de mii Te atral nej w Szan gha ju,
zrze sza ją cej wy bit nych znaw ców te atro lo gii
i per for ma ty ki. De cy zję o po wo ła niu po znań -
skie go na ukow ca pod jął prof. Ma rvin Carl son
z Ci ty Uni ver si ty of New York – je den z „oj ców
za ło ży cie li” per for ma ty ki. 

◗Pro fe sor Bog dan Mar ci niec dy rek tor Cen -
trum Za awan so wa nych Tech no lo gii UAM zo -
stał wy bra ny na człon ka ko re spon den ta
Wy dzia łu Na uk Ści słych i Tech nicz nych Pol skiej
Aka de mii Umie jęt no ści w Kra ko wie. Dy plom
zo sta nie wrę czo ny na Uro czy stym Po sie dze niu
Na uko wym PAU 19 li sto pa da. 

◗Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja o mi gra cjach
przy mu so wych i uchodź cach Re thin king For -
ced Mi gra tion and Di spla ce ment: e ory, Po -
li cy, and Pra xis Sto wa rzy sze nia na rzecz
Stu diów nad Mi gra cja mi Przy mu so wy mi (In -
ter na tio nal As so cia tion for the Stu dy of For -
ced Mi gra tion) od by ła się w dniach od 12
do 15 lip ca 2016 ro ku na UAM.

Kon fe ren cje IASFM od by wa ją się co dwa la -
ta, gro ma dząc na ukow ców i prak ty ków z ca łe go
świa ta, w tym ro ku po raz pierw szy w Eu ro pie
Środ ko wo -Wschod niej. W kon fe ren cji udział
wzię ło bli sko 400 osób wśród nich przed sta wi -
cie le wio dą cych ośrod ków ba da ją cych zja wi sko
mi gra cji przy mu so wych, kil ku dzie się ciu uni wer -
sy te tów, in sty tu cji rzą do wych oraz or ga ni za cji
mię dzy na ro do wych, np. Mię dzy na ro do wej
or ga ni za cji ds. Mi gra cji, Le ka rzy bez Gra nic,
Wy so kie go Ko mi sa rza ds. Uchodź ców, Mię -
dzy na ro do we go Ko mi te tu Ra tow ni cze go, In sty -
tu tu Po li tyk Mi gra cyj nych.  Re thin king For ced
Mi gra tion and Di spla ce ment: e ory, Po li cy,
and Pra xis by ło współ or ga ni zo wa ne przez
Cen trum Ba dań Mi gra cyj nych, Wy dział Pra wa
i Ad mi ni stra cji oraz In sty tut Et no lo gii i An tro -
po lo gii Kul tu ro wej UAM. 

◗Ostat nia w tym ro ku pre zen ta cja z cy klu
„Uni wer sy tec kich Wy kła dów na Zam ku” od -
by ła się 21 czerw ca. Wy kład pt.: „Ab so lut

w pra wie, czy li cze go ab so lut nie nie wol no ro -
bić z pra wem” wy gło sił praw nik i fi lo zof prof.
Ma rek Smo lak z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji UAM. Wy kład do ty czył za sad praw nych, któ -
rych na ru sze nie uwa ża się za ab so lut nie
nie do pusz czal ne. od wo łu jąc się do zna ne go ha -
sła ame ry kań skie go fi lo zo fa pra wa L. L. Ful le ra
„Mo ral ność, dzię ki któ rej pra wo jest moż li we”
wy ja śnił, dla cze go ko niecz ność pu bli ka cji pra -
wa oraz za kaz na kła da nia przez pra wo obo wiąz -
ków nie moż li wych do speł nie nia jest
wy mo giem ko niecz nym dla ist nie nia po rząd ku
spo łecz ne go i praw ne go. Prof. Smo lak wy ka zy -
wał ta kie sy tu acje, w któ rych ab so lut na za sa da
nie dzia ła nia pra wa wstecz mo że pod le gać ogra -
ni cze niu. or ga ni za to ra mi spo tka nia by li: UAM,
Fun da cja UAM oraz CK za mek.

◗Dys ku sja pa ne lo wa: „Wy da rze nia 1956 ro ku
w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. Pró ba spoj -
rze nia trans na ro do we go” od by ła się 24 czerw -
ca w Bi blio te ce Ra czyń skich. Ce lem pa ne lu
by ło po rów na nie prze bie gu wy da rzeń 1956 ro -
ku w wy bra nych kra jach Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej oraz okre śle nie ich wpły wu
na dal szą ewo lu cję ko mu ni zmu. za ło żo na przez
or ga ni za to rów czy li IPN od dział w Po zna niu
oraz In sty tut Fi lo zo fii UAM per spek ty wa po -
rów naw cza i trans na ro do wa po zwo li ła od po wie -
dzieć na wie le py tań. Uczest ni cy spo tka nia
za sta na wia li się m.in. na ile zmia ny spo łecz ne
w 1956 by ły efek tem li be ra li za cji spo wo do wa nej
w 1953 r. śmier cią Sta li na, a na ile – pod skór ny -

mi pro ce sa mi eman cy pa cyj ny mi. Czy zmia ny
po li tycz ne w po szcze gól nych kra jach re gio nu
by ły re zul ta tem au to no micz ne go roz wo ju po -
szcze gól nych tych spo łe czeństw, czy efek tem li -
be ra li za cji za po cząt ko wa nej przez XX zjazd
KPzR. Dys ku to wa no o tym, w ja ki spo sób sy tu -
acja spo łecz no -po li tycz na tych kra jów wpły wa -
ła na po wsta nie re wi zjo ni zmu, re for mę Ko ścio ła
ka to lic kie go po So bo rze Wa ty kań skim II oraz la -
icy za cję i se ku la ry za cję ży cia spo łecz ne go.

◗Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa pt.
„Unia Eu ro pej ska -Ro sja. Dro gi wyj ścia z kry -
zy su. Punkt wi dze nia Nie miec, Ro sji i Pol ski
od by ła się na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa UAM w dniach 23-24 czerw -
ca. or ga ni za to ra mi spo tka nia by li: Uni wer sy tet
w Pocz da mie we współ pra cy z: Fun da cją
Współ pra cy Pol sko -Nie miec kiej, In sty tu tem
za chod nim w Po zna niu, Uni wer sy te tem Przy -
jaź ni Na ro dów w Mo skwie oraz WNPiD UAM.

◗O wło skich po dró żach Hen ry ka Sien kie wi -
cza opo wia da ła Li gia Hen czel -Wró blew ska.
Wy kład od był się 21 czerw ca w Bi blio te ce Uni -
wer sy tec kiej UAM w ra mach spo tkań Sto wa rzy -
sze nia Po lo nia -Ita lia. W no we li „Na ja snym
brze gu” Hen ryk Sien kie wicz na kre ślił po gląd:
„wie rzę, że każ dy czło wiek ma dwie oj czy -
zny – jed ną swo ją naj bliż szą, a dru gą – Ita lię”.
Wy kład dr Li gii Hen czel -Wró blew skiej pt. „Wło -
skie po dró że Hen ry ka Sien kie wi cza” wpi su je się
w ob cho dy Ro ku Hen ry ka Sien kie wi cza. 

k r ó t k o

◗De le ga cja z Zhe jiang Uni ver si ty Ning bo In sti tu te of Tech no lo gy z Chin od wie dzi ła UAM
w dniach 15 – 16 czerw ca. Chiń ską uczel nię re pre zen to wał pro rek tor uni wer sy te tu Ca isheng
MAo. z ra mie nia UAM go ści po dej mo wał prof. Ja cek Wit koś, pro rekt UAM wraz z prof. Be atą
Fry dry czak z IKE Gnie zno oraz prof. Mo ni ką Ko strze wą z WP-A w Ka li szu. Na spo tka niu pod -
pi sa no umo wę o współ pra cy w wy mia nie stu den tów, na pod sta wie któ rej już w le cie w IKE od -
bę dzie się szko ła let nia dla 37 stu den tów z chiń skie go uni wer sy te tu. Go ście mie li rów nież
moż li wość od by cia spo tkań na Wy dzia le An gli sty ki, Wy dzia le Neo fi lo lo gii oraz w In sty tu cie Kon -
fu cju sza. W trak cie spo tka nia omó wio no rów nież współ pra cę w wy mia nie na ukow ców i or ga ni -
za cję wspól nych kon fe ren cji.
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10 czerw ca, w pa ła cu w Górz nie k. ostro -
wa od by ła się uro czy stość wrę cze nia „Woj cie -
chów”, czy li pre sti żo wych wy róż nień Sta ro sty
ostrow skie go, któ ry mi ho no ro wa ne są wy -
bit ne oso bi sto ści ży cia spo łecz ne go, kul tu ral -
ne go i go spo dar cze go zie mi ostrow skiej.
Tra dy cja „Woj cie chów” się ga 2012 r., a na zwa
wy róż nie nia po cho dzi od imie nia Woj cie cha
Lip skie go – pierw sze go pol skie go sta ro sty
ostrow skie go i za ra zem wła ści cie la ma jąt ku
Lip skich. W tym ro ku ka pi tu ła, w kład któ -
rej we szli sta ro sta i wi ce sta ro sta ostrow ski,
prze wod ni czą cy ra dy po wia tu oraz prze wod -
ni czą cy klu bów i kół rad nych ra dy po wia tu
ostrow skie go, zde cy do wa ła się wy róż nić aż
sześć osób.

W ka te go rii EDUKACJA I NAUKA  laur
„Woj cie cha” zło żo ny zo stał na rę ce  prof. dr
hab. Ka zi mie rza Ja ku ba Il skie go. Pro fe sor Il -
ski to ab sol went Al ma Ma ter ostro vien sis,
dy rek tor In sty tu tu Hi sto rii UAM w Po zna niu
i dzie kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne go tej że
uczel ni. Do głów nych ob sza rów je go za in te -
re so wań ba daw czych na le żą: hi sto ria sta ro -
żyt na, hi sto ria bi zan tyj ska oraz   hi sto ria
Ko ścio ła Wschod nie go i chrze ści jań stwa. Jak
pod kre śli ła ka pi tu ła kon kur su, prof. Il ski na -
gro dzo ny zo stał za „nie kwe stio no wa ny do -
ro bek na uko wy i umie jęt ny dia log
mię dzy po ko le nio wy”.

„Woj ciech” – dla Ka zi mie rza Il skie go 
Prof. Ka zi mierz Il ski laureatem Na gro dy Sta ro sty Ostrow skie go „Woj cie chy 2016” 

Przed sta wi cie le wiel ko pol skich me diów
mie li oka zję zwie dze nia ku lu arów
Col le gium Mi nus UAM. „Me dia Trip”

od był się w śro dę, 2 lip ca 2016 ro ku. Dzien -
ni ka rze zo ba czy li Sa lę Se na tu, Sa lę Lu brań -
skie go, a tak że Au lę UAM. Pra cow ni cy Biu ra
Pra so we go za pre zen to wa li przed sta wi cie lom
pra sy hi sto rię bu dyn ku oraz sa me go uni wer -
sy te tu. Go ście przy by li na za pro sze nie rzecz -
ni ka pra so we go UAM, dr Do mi ni ki
Na roż nej. Dla wie lu dzien ni ka rzy by ło to
spo tka nie po la tach w mu rach uczel ni, w któ -
rej zdo by li wy kształ ce nie.

Me dia Trip na UAM
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Pierw szy na świe cie la ser po li me ro wy 
za si la ny elek trycz nie stwo rzy li na ukow cy
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu. We dług je go twór ców, la ser
mo że w przy szło ści zre wo lu cjo ni zo wać
me dy cy nę czy elek tro ni kę.

Pra ce nad stwo rze niem la se ra po li me ro we -
go pro wa dzo ne by ły w Po zna niu od po nad 10
lat. Nad po dob nym urzą dze niem pra co wa ły
ośrod ki na uko we na ca łym świe cie.

We dług prof. Je rze go Lan ge ra, kie row ni ka
Pra cow ni Fi zy ko che mii Ma te ria łów i Na no -
tech no lo gii Wy dzia łu Che mii UAM, za si la ny
elek trycz nie la ser po li me ro wy jest roz wią za -
niem tań szym od do tych czas sto so wa nych la -
se rów, szyb szy w pro duk cji, mo że też mieć
bar dziej wszech stron ne za sto so wa nie w prze -
my śle czy me dy cy nie.

Na ukow com uda ło się uzy skać ak cję la se ro -
wą z za sto so wa niem po li me ru prze wo dzą ce -
go – po lia ni li ny. Jest ona pierw szym pol skim
po li me rem prze wo dzą cym otrzy ma nym
w tym sa mym la bo ra to rium UAM już w po ło -
wie lat 70-tych ubie głe go wie ku.

„Od wie lu lat czo ło we la bo ra to ria na świe cie
sta ra ły się stwo rzyć la ser po li me ro wy, któ ry bę -
dzie za si la ny prą dem elek trycz nym. Dla lu dzi,
któ rzy zaj mu ją się tą dzie dzi ną jest to ta ki Świę -

ty Gra al. Po lia ni li na, któ rą za sto so wa li śmy
od daw na wy ka zy wa ła od bie ga ją ce od nor mal -
nej emi sji efek ty świe ce nia. Efek tem na szych ba -
dań nad tym po li me rem jest la ser” – po wie dział
we wto rek PAP prof. Lan ger.

Stwo rzo ne przez po znań skich na ukow ców
roz wią za nie jest na ra zie na eta pie urzą dze -
nia la bo ra to ryj ne go. „Ma te riał czyn ny sta no -

wi ta blet ka o śred ni cy 3 mm, gru bo ści 0,5 mm,
moż na ją jesz cze bar dziej zmi nia tu ry zo wać.
Po trzeb ne są dal sze pra ce, by uczy nić la ser
bar dziej po ręcz nym i sta bil nym w dzia ła -
niu” – po wie dział.

„No wy la ser w przy szło ści mo że zna leźć za -
sto so wa nie w opto elek tro ni ce; wszę dzie tam,
gdzie za ist nie je po trze ba ge ne ro wa nia mo du -
lo wa ne go pro mie nio wa nia la se ro we go. Na sze
roz wią za nie bę dzie mo gło za stą pić obec nie sto -
so wa ne la se ry. Prze wa ga nad obec ny mi roz wią -
za nia mi to przede wszyst kim uży cie zu peł nie
no we go ro dza ju ma te ria łu ak tyw ne go, je go niż -
szy koszt i za sto so wa na, zde cy do wa nie szyb sza
tech no lo gia pro duk cji” – do dał prof. Lan ger.

Na uko wiec pod kre ślił, że no wy la ser jest
w sta nie ge ne ro wać świa tło o róż nej dłu go ści fal.

„Moż na uzy skać świe ce nie mo no chro ma -
tycz ne, lub po li chro ma tycz ne, od nad fio le tu
do pod czer wie ni. To wy jąt ko wo cen na wła ści -
wość w przy pad ku la se rów” – do dał.

Biu ro Pra so we UAM po da ło, że do nie sie -
nie o wy ni kach ba dań po znań skich na ukow -
ców zo sta ło w ostat nich dniach opu bli ko wa ne
w Jo ur nal of Ma te rials Che mi stry C, wy da wa -
nym przez bry tyj skie Kró lew skie To wa rzy -
stwo Che micz ne.

fi lip Cze ka ła, Agniesz ka Książ kie wicz

Przed sta wi cie le czte rech jed no stek uni wer -
sy tec kich: Biu ra Pra so we go, Dzia łu Pro mo cji
i Mar ke tin gu, Uni wer sy tec kie go Stu dia fil -
mo we go oraz Ży cia Uni wer sy tec kie go,
uczest ni czy li w dwu dnio wym szko le niu
„Środ ki ma so we go ko mu ni ko wa nia a UAM”.

od by wa ło się ono 8-9 lip ca 2016, w Do mu
Pra cy Twór czej i Wy po czyn ku w obrzyc ku.
Po za kwa te ro wa niu na miej scu, ze bra ni wy -
słu cha li na stę pu ją cych pre lek cji: – dr Jo lan ta

Le nar to wicz , Ży cie Uni wer sy tec kie, „Nie
prosta sprawa mówić prosto. o ję zy ku pu bli -
ka cji w na uce”, 

– dr Ste fan Ha bry ło, Ośro dek Dy dak tycz no -
-Mul ti me dial ny – Uni wer sy tec kie Stu dio Fil mo -
we, „Pod su mo wa nie pierw sze go eta pu emi sji
Te le wi zji In ter ne to wej UAM. TV i pla ny tech -
nicz no -re ali za cyj ne na naj bliż szy okres”, 

– mgr An na Mły nar czyk, Dział Pro mo cji
i Mar ke tin gu,” za rzą dza nie mar ke tin go we”, 

– dr Do mi ni ka Na roż na, Biu ro Pra so we,
„Pro ce du ry ze wnętrz ne i we wnętrz ne Biu ra
Pra so we go UAM w kształ to wa niu re la cji
z me dia mi”.

Dru gi dzień szko le nia wy peł ni ły warsz ta -
ty oraz dys ku sje. Uczest ni cy zwie dzi li tak że
Dom Pra cy Twór czej i Wy po czyn ku
w obrzyc ku – wy ciecz kę po pro wa dził kie -
row nik obiek tu, Se ba stian Ka łuż ny. 

usi

Me dia w UAM 

Pierw szy ta ki la ser

Prof. Jerzey langer, kierownik Pracowni
fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii

Wydziału Chemii UAM
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oka za ło się, że stu den tów aspi ru ją -
cych do ty tu łu ak ty wi sty, fi lan tro pa
czy spo łecz ni ka jest wie lu – wpły nę -

ło 66 zgło szeń. W każ dej z trzech ka te go rii
prze wi dzia no przy zna nie na gro dy głów nej
w wy so ko ści 8 tys. zł, a tak że dru gie go i trze -
cie go miej sca (od po wied nio: 5 tys. zł i 3 tys.
zł). Ka pi tu ła kon kur so wa ob ra do wa ła
pod prze wod nic twem rek to ra UAM, prof.
Bro ni sła wa Mar ci nia ka, a w jej skład we szli
po nad to: prof. To masz Ło dy gow ski, rek tor
Po li tech ni ki Po znań skiej, Hu bert zo bel, dy -
rek tor De par ta men tu Wdra ża nia Pro gra mu
Re gio nal ne go Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, dy rek tor Fi -
lip Ja sku ła z Bz WBK, prof. Ja cek Gu liń ski,
dy rek tor PPN-T i pre zes za rzą du Fun da cji
UAM, prof. Ta de usz Wal las, dzie kan
WNPiD, Ma ria Bu ziń ska, za stęp ca kanc le rza
UAM, mec. Ka ta rzy na No wak z ze spo łu
Rad ców Praw nych UAM oraz dr Do mi ni ka
Na roż na, rzecz nik pra so wy UAM, ini cja tor -
ka i ko or dy na tor ka, kie ru ją ca pro jek tem.
Człon ko wie ka pi tu ły wy ło ni li zwy cięz ców,
któ rych na zwi ska ogło szo no pod czas uro czy -
stej ga li kon kur su „Mło dzi or ga nicz ni -
cy XXI wie ku”. 

Kon kurs i ga la „Mło dzi or ga nicz ni -
cy XXI wie ku” są czę ścią pro jek tu „Kul tu ra
przed się bior czo ści dla miesz kań ców Wiel ko -
pol ski” re ali zo wa ne go przez UAM oraz Po li -
tech ni kę Po znań ską przy wspar ciu Ban ku

za chod nie go WBK. Pro jekt jest współ fi nan -
so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
w ra mach Wiel ko pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020.

Kim są lau re aci? 
W ka te go rii „Emi lia Scza niec ka – ak ty -

wi sta” pierw sze miej sce za jął Adam Jan -
czew ski z UAM. zo stał uho no ro wa ny
za dzia łal ność w mło dzie żo wej po li ty ce spo -
łecz nej. Był m.in. prze wod ni czą cym Mło -
dzie żo wej Ra dy Mia sta Po zna nia, w któ rej
two rze niu brał ak tyw ny udział. Jest wi ce pre -
ze sem za rzą du sto wa rzy sze nia „Mło dzi dla
Po zna nia”, wi ce prze wod ni czą cym za rzą du
w Ra dzie osie dla Wo la.

W ka te go rii „Ka rol Mar cin kow ski – fi lan -
trop” lau re atem zo stał Woj ciech Sie roc ki
z Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu.
Woj ciech Sie roc ki to wo lon ta riusz w Ke nii.
or ga ni za tor wo lon ta ria tu stu den tów i le ka rzy
w Ke nii, prze pro wa dza zbiór ki sprzę tu me -
dycz ne go dla szpi ta la w Ke nii, zbiór ki obu wia
dla dzie ci z sie ro ciń ca w Afry ce i fun du szy
na bu do wę pom py wod nej w szpi ta lu. or ga -
ni za tor ogól no pol skiej kon fe ren cji ma ją cej
na ce lu pro pa go wa nie idei wo lon ta ria tu
w kra jach Po łu dnia.

W ka te go rii „De zy de ry Chła pow ski –
spo łecz nik” pierw sze miej sce przy zna no

Da wi do wi Abra mo wi czo wi z UAM. Jest on
prze wod ni czą cym za rzą du osie dla Świer -
cze wo, or ga ni za to rem spo tkań ra dy i za rzą -
du z miesz kań ca mi osie dla w ra mach
kon sul ta cji bu dże to wych. or ga ni zu je ak cje
„Sprzą ta nie Świa ta” i „Wio sen ne Po rząd ki”
dla miesz kań ców Po zna nia. Jest au to rem po -
my słu i or ga ni za to rem Dni Toż sa mo ści Re -
gio nal nej „Świer cze wo mo ją ma łą oj czy zną”
w SP 79. Ini cja tor trzech edy cji gim na zjal -
nych kon kur sów geo gra ficz nych „obie ży -
świat” dla mło dzie ży z wo je wódz twa
wiel ko pol skie go.

A tak na praw dę – mó wi Do mi ni ka Na roż -
na – wy gra li wszy scy no mi no wa ni, ca ła 66-oso -
bo wa gru pa. Z praw dzi wą ra do ścią i sa tys fak cją
pa trzy łam na nich, na lu dzi, któ rzy mi mio mło -
de go wie ku osią gnę li tak wiel ką doj rza łość i spo -
łecz ną wraż li wość, że zde cy do wa li się pod jąć
trud slu że nia in nym. W róż ny spo sób, w roz ma -
itych miej scach, ja ko wo lon ta riu sze w ho spi -
cjach, w Afry ce, ani ma to rzy dzia łań
na osie dlach, or ga ni za to rzy sta wia nia szkół
i zbie ra nia bu tów, ze szy tów, kre dek dla afry kań -
skich dzie ci. Mo gą na praw dę być wzo rem.
Praw dę po wie dziaw szy, ini cju jąc ten kon kurs,
nie wie rzy łam, że od bi je się on tak sze ro kim
echem, że przy cią gnie tak du żą gru pę mło dych
lu dzi. Ter min był krót ki, a jed nak…Dzię ku ję
lau re atom, uczest ni kom, spon so rom i wszyst -
kim, któ rzy w ja ki kol wiek spo sób wspar li na sze
po szu ki wa nia or ga nicz ni ków. B. P 

Mło dzi Or ga nicz ni cy XXI wie ku – kim są?
Pra ca or ga nicz na wpi sa na jest w dzie dzic two wiel ko pol ski. jed nak czy na pew no? or ga ni za to rzy kon kur su

„mło dzi or ga nicz ni cy XXi wie ku” po szu ki wa li sym bo licz nych po sta ci.
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Jest pan, jak wi dać, bar dzo upo rząd ko wa -
ny. za miast la wi ny słów wo li pan wzór. Al bo
pod su mo wu jąc ja kiś okres – ta be le, słup ki,
wy kre sy. W nich ła twiej zmie ścić dy na micz -
ny ob raz roz wo ju UAM i bi lans do ko nań uczy -
nić bar dziej przej rzy stym? 

Tak. Du ża uczel nia, ja ką jest UAM, wy ma ga
pew nych sta ty stycz nych ujęć i da nych. Po przez
ta be le i wy kre sy ła twiej moż na przed sta wić stan
uczel ni i jej roz wój, a tak że po li ty kę fi nan so wą,
in we sty cyj ną, na uko wą, dy dak tycz ną. oczy wi -
ście, te ta bel ki mu szą być w mia rę pro ste, nie
prze ła do wa ne da ny mi, tak aby po ka zy wa ły naj -
waż niej sze ten den cje, ilu stru jąc to zro zu mia le
i przej rzy ście. Ile słów by trze ba by ło użyć, by zi -
lu stro wać to, co np. ta be la mó wi już na pierw -
szy rzut oka? Ja ko przed sta wi ciel na uk
przy rod ni czych opie ram swo je ba da nia na fak -
tach wy ra ża nych licz ba mi. Wte dy ła twiej do -
trzeć do od bior ców, a po tem oni – ma jąc
przed oczy ma twar de fak ty – sa mi mo gą do ko -
ny wać pew nych po rów nań czy in ter pre ta cji. 

za tem po pa trz my na te słup ki, któ re pan
za warł w swo im, za my ka ją cym po dwój ną
ka den cję, spra woz da niu. li czeb ność stu den -
tów i dok to ran tów w ostat nich 8 la tach: kie -
dy słu pek był naj wyż szy, kie dy naj niż szy? 

Naj wyż sze wskaź ni ki, za rów no je śli cho dzi
o li czeb ność przyj mo wa nych na stu dia, jak
i ab sol wen tów opusz cza ją cych na szą uczel -
nię, za no to wa li śmy w 2013 ro ku, gdy wy da -
no po nad 20 000 in dek sów i 16 000
dy plo mów ukoń cze nia stu diów. Naj niż sze
war to ści w obu ka te go riach przy niósł
rok 2009, od po wied nio 16 000 i 10 000. 

Sko men to wał bym te da ne na stę pu ją co: za -
paść de mo gra ficz na nam nie gro zi. Na sza
uczel nia, mi mo ni żu de mo gra ficz ne go, nie
od czu wa ob ni żo ne go za in te re so wa nia stu -
dio wa niem, zwłasz cza wśród stu den tów sta -
cjo nar nych, a więc pod sta wo wej gru pie
kan dy da tów. W ostat nich 8 la tach ich licz ba
nie pod le ga ła du żym zmia nom. Krót ko mó -
wiąc, stu den ci chcą u nas stu dio wać i chęt nie
się zgła sza ją. zmniej szy ła się na to miast licz -
ba stu den tów nie sta cjo nar nych. 

Je śli cho dzi o li czeb ność ka dry aka de mic kiej
w la tach 2008-2016 to wa ha ła się ona w gra ni -
cach trzech ty się cy osób (naj wyż sze za trud nie -
nie by ło w ro ku 2014 – 3059, a naj niż sze
w 2008 – 2892. Po dob nie za trud nie nie nie na -
uczy cie li, a więc ad mi ni stra cji, pra cow ni ków

tech nicz nych i ob słu gi nie zmie nia ło się znacz -
nie w tych la tach i wy no si ło oko ło 2200 osób.

zna czą cym mier ni kiem ja ko ści da nej uczel -
ni są pu bli ka cje na uko we. W la tach 2008
do 2015 ich licz ba wzro sła z 6607 do 8227.
za do wa la to pa na? Po ka zu je nasz po ten cjał
na uko wy? Wi dać to tak że w ran kin gach? 

Po rów nu jąc się w tej ka te go rii z dwo ma uni -
wer sy tec ki mi pry mu sa mi, to jest UJ i UW, moż -
na od czuć pe wien nie do syt. Jed nak że trze ba
tak że zwró cić uwa gę na to, że waż na jest nie tyl -
ko licz ba pu bli ka cji, ale i to – a mo że przede
wszyst kim to – w ja kich one uka za ły się cza so -
pi smach. Wia do mo, że im więk szy ich pre stiż,
to i na sza pu bli ka cja zy sku je na waż no ści i zna -
cze niu; lep sza przez to jest pro mo cja na sze go
Uni wer sy te tu w mię dzy na ro do wej prze strze ni
ba daw czej. Po nad to war to pod kre ślić, że je ste -
śmy uni wer sy te tem kla sycz nym i nie mo że my
w nie któ rych ob sza rach kon ku ro wać z po li tech -
ni ka mi, szko ła mi me dycz ny mi, czy z uczel nia -
mi eko no micz ny mi. Ta kich niu an sów kry te ria
ran kin go we nie uwzględ nia ją. 

Uczel nia to nie fa bry ka, któ ra mu si przy no -
sić zysk, do brze jed nak jest, gdy fi nan se są
usta bi li zo wa nej i po twier dza ją bez pie czeń -
stwo ma te rial ne. Ta be la, któ ra to po twier -
dza, za pew ne cie szy pa na … 

Bar dzo mnie cie szy, gdyż nad wyż ka bi lan -
so wa, czy jak kto wo li zysk, zwięk sza na sze
moż li wo ści roz wo ju. Da je nam szan se two rze -
nia roz ma itych ce lo wych fun du szy, sty pen -
diów. Da je też sta bil ność fi nan so wą po li ty ce
in we sty cyj nej i ka dro wej. Ten bar dzo do by wy -
nik ubie gło rocz ny (oko ło 11,4 mln zł w 2015
r.) jest rów nież, a mo że głów nie, skut kiem de -

cen tra li za cji fi nan so wej ja ką wpro wa dzi li śmy
w UAM. To ozna cza, że w no wej sy tu acji dzie -
ka ni i ra dy wy dzia łów do brze go spo da rzy li
przy zna nym bu dże tem. Mam na dzie ję, że ta
ten den cja się utrzy ma, że wła ści wie wdro żo ny
i od po wied ni me cha nizm bę dzie to gwa ran to -
wał i w przy szło ści. 

Mó wi ło się, że na in we sty cje uni wer sy tec -
kie pły nę ła wy so ka fa la pie nię dzy. Jak wy so -
ka i co się skła da ło na jej two rze nie? Na co
wy dat ko wa no te pie nią dze? 

Po wiem szcze rze, że tak do bre go wy ni ku fi -
nan so we go nie spo dzie wa łem się. Na kła dy
na in we sty cje i re mon ty w na szej uczel ni
w cią gu dwóch ka den cji wy nio sły 1,2 mi liar -
da zło tych. W tym in we sty cje ku ba tu ro we
czy li bu dyn ki – po chło nę ły 740 mi lio nów,
apa ra tu ra i urzą dze nia – po nad 300 mi lio nów,
re mon ty – po nad 100 mi lio nów zło tych. Je -
ste śmy chy ba jed nym z naj więk szych in we -
sto rów w Wiel ko pol sce. Nie spo sób z te go się
nie cie szyć. W cią gu dwóch mi ja ją cych ka -
den cji uda ło się znacz nie zmie nić i po pra wić
in fra struk tu rę na szej uczel ni, nie tyl ko wy -
dzia łów przy rod ni czych, ale tak że wy dzia łów
hu ma ni stycz nych i spo łecz nych, głów nie
w Po zna niu, ale też w Ka li szu i w Pi le. 

Skąd mie li śmy ta kie pie nią dze? Czy to
szczę śli wy traf, że uczest ni czy li śmy ja ko be -
ne fi cjen ci w róż nych pro gra mach? 

Mie li śmy w ogó le ja ko szkol nic two wyż sze
do bry okres, je śli cho dzi o in we sty cje. Przy kła -
dy te go moż na wska zać w wie lu kra jo wych
ośrod kach aka de mic kich, gdzie po wsta wa ły
kam pu sy, cen tra ba daw cze, bi blio te ki… Mie li -
śmy szczę ście uczest ni czyć w re ali zo wa niu wie -

Po słup kach – w gó rę
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lo let nie go pro gra mu roz wo ju uchwa lo ne go
przez Sejm, po tem w je go no we li za cji – co da -
wa ło du żą sta bil ność i bez pie czeń stwo fi nan so -
we. Wspo mo gły nas środ ki fi nan so we z Unii
Eu ro pej skiej, dzię ki któ rym m.in. po wsta ły dwa
du że mię dzy uczel nia ne cen tra ba daw cze
na Mo ra sku. za an ga żo wa li śmy rów nież środ ki
wła sne, wy pra co wa ne przez UAM. 

Gdy by w kil ku punk tach miał pan ująć naj -
waż niej sze osią gnię cia, to w ru bry ce na uka
i edu ka cja co zo sta ło by umiesz czo ne? 

Po pierw sze – pro wa dze nie ba dań na wy -
so kim świa to wym po zio mie, na stęp nie – po -
wsta nie cen trów ba daw czych, o któ rych
wspo mi na łem przed chwi lą; utwo rze nie
wzor co we go w ska li kra ju sys te mu za pew nia -
nia ja ko ści kształ ce nia. Sta le też po sze rza my
na szą ofer tę dy dak tycz ną, w tym rów nież
ofer tę kur sów i pro gra mów ob co ję zycz nych
oraz śro do wi sko we i mię dzy na ro do we stu dia
dok to ranc kie. Wska zał bym też tu taj na sze -
ro ką edu ka cję spo łe czeń stwa od Ko lo ro we go
Uni wer sy te tu po cząw szy, po przez kla sy
i szko ły aka de mic kie aż po Uni wer sy tet Trze -
cie go Wie ku. Cie szy mnie też fakt, że na si pra -
cow ni cy wpi na jąc w kla pę ozna kę
UAM – de kla ru ją swój zwią zek z uczel nią.
Wy da li śmy ponad 5 000 ta kich znacz ków! 

A pod ha słem współ pra cy z oto cze niem?
Tu po sta wi li śmy głów nie na po dej mo wa nie

współ pra cy in te gru ją cej śro do wi sko na uko we
w ba da niach i dy dak ty ce, głów nie po przez

wspól ne pro jek ty ba daw cze i wspól nie pro wa -
dzo ne kie run ki stu diów. War to tak że wy mie nić
pew ne sym bo licz ne uro czy sto ści, któ re mo gą
być mia rą jed no ści po znań skie go śro do wi ska
aka de mic kie go. za li czyć do nich moż na 400-le -
cie aka de mic kie go Po zna nia, ju bi le usz 90-le cia
UAM czy wspól ną in au gu ra cję ro ku aka de mic -
kie go wszyst kich wyż szych uczel ni pu blicz nych
mia sta Po zna nia, od no to wa ną z za in te re so wa -
niem w ogól no pol skich me diach, któ ra by ła jak
gdy by sy gna łem do pod ję cia prób in te gra cji po -
znań skich uczel ni. UAM jest też w wie lu wy pad -
kach miej scem współ pra cy spe cja li stów
z róż nych uczel ni, sku pia jąc naj lep szych w da -

nych dzie dzi nach ba da czy. Krót ko mó wiąc, po -
ję cie „aka de mic ki Po znań” na bra ło wy raź niej -
sze go wi ze run ku. za waż ne uznał bym też na sze
dzia ła nia mia sto twór cze. Mam tu na my śli do -
brą ar chi tek tu rę i in fra struk tu rę kam pu sów,
utrzy my wa nie ogro du Bo ta nicz ne go do stęp ne -
go dla miesz kań ców Po zna nia, udo stęp nia nie
au li UAM ja ko sa li kon cer to wej, two rze nie Mu -
zeum Kryp to lo gów w daw nym Col le gium Hi -
sto ri cum i wie le in nych dzia łań
pro -śro do wi sko wych. Wy ra zem spo łecz ne go
za an ga żo wa nia UAM jest też ufun do wa nie wraz
z pre zy den tem Po zna nia wspól nej, pre sti żo wej
na gro dy li te rac kiej Ada ma Mic kie wi cza i na gro -
dy -sty pen dium Sta ni sła wa Ba rań cza ka.

Uni wer sy tet to plac nie usta ją cej bu do -
wy – mó wi się o UAM. Wiem, że cie szy każ de
no we po miesz cze nie. Któ ry z no wych obiek -
tów jest jed nak pa na ser cu naj bliż szy? 

Ja ko pro fe sor che mii, cie szę się z obec no ści
che mi ków na Mo ra sku, gdyż uwa żam, że przy -
rod ni cy po win ni być bli sko sie bie, co znacz nie
uła twia współ pra cę na uko wą i dy dak tycz ną. Po -
nad to za pe reł kę uwa żam Col le gium Ma ius
po prze pro wa dzo nej przez nas sta ran nej re no -
wa cji. To bo daj naj ład niej szy w Po zna niu,
a w UAM na pew no, gmach. A spo śród no wo
wy bu do wa nych za naj pięk niej szy uwa żam bu -
dy nek Wy dzia łu Pra wa. W ro ku 2011 pra cow -
nia ar chi tek to nicz na otrzy ma ła za nie go
na gro dę Pre zy den ta Mia sta Po zna nia im. Ja -
na Bap ty sty di Qu adro za naj lep szą re ali za cję ar -

chi tek to nicz ną. Wy so ko ce nię bi blio te kę
po lo ni stów przy Col le gium Ma ius, też zresz tą
na gro dzo ną tym sa mym wy róż nie niem.
W ogól no pol skim kon kur sie SARP-u bu dy nek
zo stał uzna ny za naj lep szą re ali za cję ar chi tek to -
nicz ną fi nan so wa ną ze środ ków pu blicz nych.

Czy po wiel kim bo omie in we sty cyj nym za -
tar ła się gra ni ca mię dzy bo ga tą Pół no cą,
a bied nym Po łu dniem, jak mó wi się o kam -
pu sie mo ra skim i śród miej skim? 

W znacz nym stop niu tak, ale to jesz cze nie
ko niec wszyst kich nie zbęd nych zmian. 

za miej sco we, no we ad re sy też od mie nia ją
wi ze ru nek uni wer sy te tu. 

Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li -
szu to peł no praw ny wy dział na sze go Uni wer sy -
te tu. Ma pięk nie zbu do wa ną część dy dak tycz ną
i au lę peł nią cą tak że funk cję sa li kon cer to wej dla
mia sta. Do mo der ni za cji zo stał jesz cze sta ry bu -
dy nek dy dak tycz ny, co bę dzie fi nan so wa ne ze
środ ków mia sta Ka li sza. W bli skiej przy szło ści
bę dzie to pięk ny, no wo cze sny kam pus. 

Czy moż na po wie dzieć, że te raz UAM już
nie ma więk szych po trzeb? A ja kie ma? Bo
i ta ką ru bry kę umie ścił pan w tym swo istym
bi lan sie za mknię cia, o któ rym roz ma wia my? 

Po nie waż, jak pa ni za uwa ży ła, lu bię ta be le,
przy go to wa łem w mo im spra woz da niu ta ką,
któ ra na te py ta nia od po wia da. Wska zu je ona
wśród za dań do wy ko na nia do koń cze nie pro -
gra mu wie lo let nie go (z obiek ta mi spor to wy mi
i aka de mi ka mi), za kup grun tów na Mo ra sku,
ada pta cję i re mont DS „Han ka”, do koń cze nie
bu do wy WPiA, ada pta cję daw ne go Col le gium
Che mi cum na po trze by Wy dzia łu An gli sty ki
i in nych jed no stek uczel ni, do koń cze nie prac
w Kam pu sie ogro dy, ada pta cję daw ne go Col -
le gium Hi sto ri cum i mo der ni za cję sta rych bu -
dyn ków WP-A w Ka li szu.

Część z nich już roz po czę to To są po trze by,
a jesz cze na le ży po my śleć o ar chi wum, o do -
mach stu denc kich dla Mo ra ska, o do mach
wy po czyn ko wych, pa ła cach…

Uni wer sy tet za wsze bę dzie miał swo je po -
trze by i za wsze bę dą przed wła dza mi uczel ni
sta wia ne no we za dnia. Wy mie nię choć by do -

bie ga ją ce fi na łu wie lo let nie sta ra nia o uzy ska -
nie od mia sta Po zna nia grun tów
przy le ga ją cych do no we go Col le gium Iu ri di -
cum (przy ul. Prze pa dek) z prze zna cze niem
na do my stu denc kie i dok to ranc kie czy rów nież
koń czą ce się sta ra nia o sprze daż nie któ rych
nie po trzeb nych nam nie ru cho mo ści, m.in. bu -
dyn ków Col le gium Hi po li ta Ce giel skie go, czy
wresz cie pro jekt Park Hi sto rii zie mi na Mo ra -
sku. Ży czę więc no wym wła dzom UAM i Uni -
wer sy te to wi, że by te i in ne z po zo ru
nie zisz czal ne ma rze nia i pla ny też się zi ści ły. Że -
by uda ło się na wet wy ci szyć „szep czą cy tram -
waj” pod okna mi Au li UAM. Po wo dze nia! z
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Od 23 lip ca od by wał się w Po zna niu Świa -
to wy Kon gres Na uk Po li tycz nych. To wiel kie
wy da rze nie nie tyl ko dla wy dzia łu, uni wer -
sy te tu, ale tak że dla Po zna nia. 

Po znań wy grał ry wa li za cję o współ or ga ni -
zo wa nie te go mię dzy na ro do we go fo rum po -
li to lo gów. In ter na tio nal Po li ti cal Scien ce
As so cia tion (IPSA) wy bra ło Po znań spo śród
ośmiu in nych miast eu ro pej skich. Jed nym
z nich był Am ster dam. 

Na ob ra dy w Po zna niu przy by ło ty sią ce
na ukow ców z ca łe go świa ta. Ta kie go kon -
gre su jesz cze w Po zna niu nie by ło. To
praw da? 

Praw da. Świa to we Kon gre sy Na uk Po li tycz -
nych, któ re od by wa ją się co dwa la ta, są naj -
waż niej szym wy da rze niem dla po li to lo gów
i in nych ba da czy ży cia po li tycz ne go, a ich lo -
ka li za cja jest pre sti żo wym wy róż nie niem dla
ośrod ka aka de mic kie go, bę dą ce go go spo da -
rzem. To tak że wy raz uzna nia dla mia sta,
w któ rym kon gres się od by wa i zna ko mi ta
szan sa na ich pro mo cję. War to do dać, że Świa -
to wy Kon gres Na uk Po li tycz nych po raz
pierw szy go ścił w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej, co jest do dat ko wym po wo dem
do sa tys fak cji dla ca łe go śro do wi ska pol skich
po li to lo gów. W tym kon gre sie wzię ło po -
nad 2800 uczest ni ków z 99 państw. 

Czym za słu żył się i Po znań na ta kie wy -
róż nie nie, bo tak to trze ba trak to wać?

Cóż, do kład nie 4 la ta te mu by li śmy tu w Po -
zna niu go spo da rza mi II ogól no pol skie go

Kon gre su Po li to lo gii z udzia łem po nad ty sią -
ca uczest ni ków. Do bra je go or ga ni za cja
i spraw ny prze bieg zo sta ły za pa mię ta ne przez
przy by łych do nas wte dy przed sta wi cie li
władz IPSA. Do te go mi ła at mos fe ra oraz wy -
star cza ją ce za ple cze umoż li wia ją ce od by wa nie
te go ty pu spo tkań spra wi ły, że na sze mia sto
mia ło szan sę. Na le ży w tym miej scu za zna -
czyć, że do suk ce su przy czy ni ła się zgod -

na współ pra ca Pol skie go To wa rzy stwa Na uk
Po li tycz nych, Po znań skiej Lo kal nej or ga ni za -
cji Tu ry stycz nej, Ma zur kas Tra vel Po land i na -
sze go Wy dzia łu. Wszyst kie te pod mio ty bra ły
udział w przy go to wy wa niu wnio sku do IPSA. 

To du ży ho nor dla śro do wi ska, ale nie ma -
łe wy zwa nie. zor ga ni zo wa nie tak ol brzy -
mie go spo tka nia, za pew nie nie miejsc
spo tkań, noc le gów, to nie ła twa spra wa.

Na szczę ście Po znań dys po nu je od po wied -
nią ba zą. My ślę tu przede wszyst kim o Sa li
zie mi MTP, któ ra by ła miej scem in au gu ra cji
Kon gre su, oraz in nych tar go wych po miesz -
cze niach, któ re zo sta ły za mie nio ne na sa le
kon fe ren cyj ne do prze pro wa dze nia spe cja li -
stycz nych se sji te ma tycz nych. Go ści li śmy też
uczest ni ków Kon gre su w Au li UAM, atak że
u nas, na Mo ra sku. W bo ga tym kil ku dnio -

wym pro gra mie prze wi dzie li śmy „Dzień Pol -
ski”. Wte dy wła śnie po li to lo dzy ze świa ta
wzię li udział w pre zen ta cji do rob ku pol skiej,
w tym po znań skiej po li to lo gii i po krew nych
dys cy plin na uko wych. By ła też część ar ty -
stycz na, pro gram ku li nar ny...

Tak, że by go ście za pa mię ta li Po znań nie
tyl ko ja ko ośro dek na uko wy, ale też ja ko
miej sce przy ja zne, war te po lu bie nia. 

Nie tyl ko w po lu bie niu rzecz. Ta kie wię zi
sta ją się po tem bar dzo przy dat ne, gdy kon -
stru uje się mię dzy na ro do we ze spo ły ba daw -
cze oraz roz wi ja mię dzy uczel nia ną wy mia nę
pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den tów.
Chciał bym do dać, że do efek tyw nej or ga ni -
za cji Kon gre su przy czy ni ły się tak że wła dze
Po zna nia. za dba ły one o to, aby m.in. spraw -
nie dzia ła ła ko mu ni ka cja. Na przy kład trze -
ba by ło o kil ka dni prze su nąć roz po czę cie
re mon tu Pest ki, tak aby to szyb ki tram waj
do wo ził na szych go ści do sie dzi by Wy dzia łu
na Mo ra sku. Ko lej ny tak waż ny i uda ny kon -
gres nie wąt pli wie wzmoc nił wi ze ru nek i roz -
po zna wal ność Po zna nia ja ko so lid ne go
part ne ra ta kich wiel kich wy da rzeń. Te go ty -
pu im pre zy ścią ga ją ko lej ne…

Co w tym ro ku by ło głów ną my ślą w tej
skom pli ko wa nej sy tu acji świa ta i Pol ski?

Głów nym te ma tem 24. Świa to we go Kon -
gre su Na uk Po li tycz nych za pro po no wa nym
przez ra dę pro gra mo wą IPSA by ła „Po li ty -
ka w świe cie nie rów no ści”. Wy bór ten do syć
zgod nie uzna li śmy za traf ny po nie -
waż – z uwa gi na pro ce sy skła da ją ce się
na zja wi sko na zy wa ne glo ba li za cją – po głę -
bia się nie rów no mier ny roz wój świa ta, kon -
ty nen tów, państw i grup spo łecz nych. Je go
re zul ta tem są roz war stwie nia i po dzia ły,
któ re pod trzy mu ją sta re i ro dzą no we kon -
flik ty oraz uprze dze nia tak że w ży ciu po li -
tycz nym. z ty mi, czę sto wie lo wy mia ro wy mi
wy zwa nia mi, mu szą zmie rzyć się po li ty cy
na ca łym świe cie. Kon gres był oka zją, by
po raz ko lej ny udo wod nić przy dat ność na -
uk o po li ty ce w kształ to wa niu efek tyw nej

Po li to lo dzy opa no wa li Po znań
z prof. Tadeuszem Walasem,

dziekanem wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa uAm,

rozmawia jolanta Lenartowicz 

”Kon gres był oka zją, by po raz ko lej ny udo wod nić przy dat ność
na uk o po li ty ce w kształ to wa niu efek tyw nej po li ty ki
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po li ty ki. Po nie waż do udzia łu w kon gre sie
zgło si ło się tak wie lu uczest ni ków – pro -
blem nie rów no ści roz pa try wa no z roz ma -
itych punk tów wi dze nia. 

By cie współ or ga ni za to rem to bez miar
spraw trud nych do za ła twie nia, to od po -
wie dzial ność i co tu kryć ciąż ka pra ca, ale
tak że spo sob ność za pre zen to wa nia swych
do ko nań na bar dzo sze ro kim fo rum. Co
ośro dek po znań ski po ka zał swo im go -
ściom ze świa ta? 

Przede wszyst kim przy go to wa li śmy dla
nich an glo ję zycz ne wy da nia na uko wych cza -
so pism, któ rych wy daw cą jest Wy dział. Po -
nad to kil ku dzie się ciu na szych ba da czy
za pre zen to wa ło wy ni ki swo ich ba dań w for -
mie re fe ra tów. Mam na dzie ję, że w ten spo -
sób go ście zo rien to wa li się w spe cy fi ce
pro wa dzo nych u nas ba dań na uko wych. To
mo że uła twić nam szer sze wej ście do mię -
dzy na ro do wej współ pra cy na uko wej. 

Nic jed nak ni za stę pu je kon tak tów bez -
po śred nich twa rzą w twarz, moż li wo ści
wy słu cha nia na ży wo wy bit nych spe cja li -
stów zna nych tyl ko z pu bli ka cji, za da nia im
py tań. A kon gres te mu sprzy ja. Przy go to -
wa no ja kieś płasz czy zny wspól ne go spę -
dza nia cza su? 

Jak to na kon gre sach, oczy wi ście wszyst kie
naj waż niej sze wy da rze nia by ły uświet nio ne
pro gra mem ar ty stycz nym, a to w wy ko na niu
or kie stry Aka de mii Mu zycz nej, a to Chó ru
Ka me ral ne go UAM, a to ze spo łu „Ła ny”. By -
ły też wy ciecz ki po mie ście i oko li cach, tak
że by moż na by ło go ściom po ka zać Po znań
wart po zna nia. 

zgo dzi się pan, że trwa do bra pas sa Po -
zna nia, sta le przy by wa wy da rzeń o mię -
dzy na ro do wej ran dze? 

Tak. W ze szłym ro ku uda ło się po zy skać
świa to wy kon gres hi sto ry ków, w tym ro ku we
wrze śniu od bę dzie się świa to wy zjazd den ty -
stycz ny FDI, któ ry bę dzie naj więk szym kon -
gre sem me dycz nym w hi sto rii Pol ski. Uda ło
się też od być pre sti żo we spo tka nie tak wie lu
przed sta wi cie li na uk po li tycz nych. Po li to lo -
dzy już wró ci li do swo ich ośrod ków ba daw -
czych. My ślę, że bo gat si o re flek sje
z Kon gre su. Bę dzie my jesz cze o nich mó wić
m.in. w po kon gre so wych pu bli ka cjach. 

Koń cząc, pro szę o kil ka słów o Mię dzy na -
ro do wym To wa rzy stwie Na uk Po li tycz -
nych, głów nym or ga ni za to rze
przed się wzię cia. 

To wa rzy stwo po wsta ło w 1949 ro ku
pod egi dą UNESCo. Sku pia po li to lo gów
z ca łe go świa ta, re pre zen tu ją cych nie tyl ko
uczel nie, ale tak że śro do wi ska ana li ty ków
i do rad ców po li tycz nych. W IPSA zrze szo ne
są 42 na ro do we to wa rzy stwa zrze sza ją ce ba -
da czy te go co po li tycz ne w ży ciu spo łecz nym,
w tym Pol skie To wa rzy stwo Na uk Po li tycz -
nych, któ re go je stem wi ce pre ze sem. z

Wła śnie uka zał się je go pierw szy
tom, po świę co ny sta ro żyt no ści
i śre dnio wie czu, w dwóch wer -

sjach ję zy ko wych: nie miec kiej i pol skiej.
Jest on dzie łem aż 14 au to rów z obu kra jów
i bar dzo licz ne go ze spo łu eks per tów i re -
dak to rów. Kon sul tan tem na uko wym ze
stro ny pol skiej był prof. dr hab. Le szek
Mro ze wicz (na zdjęciu) z UAM (In sty tut
Kul tu ry Eu ro pej skiej w Gnieź nie), któ ry
czu wał nad czę ścią obej mu ją cą cza sy sta ro -
żyt ne. Kon sul tan tem dy dak tycz nym by ła
prof. dr hab. Vio let ta Jul kow ska z In sty tu -
tu Hi sto rii UAM. Pra ce nad pod ręcz ni kiem
trwa ły 8 lat i mo men ta mi za an ga żo wa nych
w pro jekt ogar nia ło zwąt pie nie, czy uda się
do pro wa dzić za mysł do po myśl ne go koń -
ca. To, że go to wą książ kę moż na by ło za -
pre zen to wać aku rat w po łą cze niu
z ob cho da mi 25-le cia Trak ta tu o Do brym
Są siedz twie jest ze wszech miar szczę śli -

wym zbie giem oko licz no ści, a moż li we to
by ło dzię ki sta ra niu wie lu osób.

Uro czy sta pre zen ta cja pod ręcz ni ka do -
ko na ła się w ber liń skim Li ceum im. Ro ber -
ta Jung ka (Ro bert -Jungk -obe rschu le). Nie
przy pad kiem – jest to bo wiem szko ła,
w któ rej kształ ci się w dwóch ję zy kach: nie -
miec kim i pol skim. Wzię li w niej udział:
mi ni ster spraw za gra nicz nych Pol ski Wi -
told Wasz czy kow ski, mi ni ster spraw za gra -
nicz nych Nie miec Frank -Wal ter Ste in me ier
oraz pre mier kra jo wy Bran den bur gii, Diet -
mar Wo id ke. Pre mier Bran den bur gii wy -
warł du że wra że nie wspa nia łym
wy stą pie niem o zna cze niu re la cji pol sko -
-nie miec kich dla Eu ro py, o na szej wspól -
nej, nie ła twej prze cież hi sto rii i o ro li
pol skich wy da rzeń lat 1980-1981 w oba le -
niu mu ru ber liń skie go i w zjed no cze niu
Nie miec. To prze cież Pol ska ja ko pierw sza
z kra jów są sia du ją cych uzna ła no we Niem -
cy – zjed no czo ne po kil ku dzie się ciu la tach.
W tym du chu prze ma wiał też Frank -Wal -
ter Ste in me ier; któ ry uznał, że obec ne re la -
cje pol sko -nie miec kie i po jed na nie obu
na ro dów to przy kład dla ca łe go kon ty nen -
tu. Mi ni ster Wi told Wasz czy kow ski nie
ukry wał swe go za do wo le nia za rów no z ak -
tu al ne go sta nu sto sun ków pol sko -nie miec -
kich, jak i – na co po ło żył szcze gól ny
na cisk – z fak tu po wsta nia pod ręcz ni ka,
owo cu wie lo let niej współ pra cy spe cja li stów
z obu kra jów, któ re go ce lem jest po ka zy wa -
nie wspól nej, eu ro pej skiej hi sto rii bez
uprze dzeń i ani mo zji. Wy stą pie niom po li -
ty ków to wa rzy szy ły wy po wie dzi re ali za to -
rów pro jek tu, au to rów, re dak to rów
i wy daw ców.

Jest to jed nak po czą tek dro gi. Przed re ali -
za to ra mi stoi za da nie stwo rze nia trzech dal -
szych to mów: pod ręcz ni ków do cza sów
no wo żyt nych, wie ku XIX i wie ku XX. (IKE)

W do brym są siedz twie
uroczystym obchodom 25-lecia

polsko-niemieckiego traktatu o Dobrym
sąsiedztwie, których finałem było

wspólne posiedzenie rządów Polski
i Niemiec w Berlinie 22 czerwca,
towarzyszył niezwykły akcent. 

Było nim zamknięcie pierwszego etapu
tworzenia wspólnego,

polsko-niemieckiego projektu
„podręcznik historii”. 

fo
t.

 ik
e



N A s z  u N i w e r s y t e t TO  CO  NAJWAŻNIEJSzE

1 2 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  l i p i e c / s i e r p i e ń  2 0 1 6

By ły to więc spra wy wa gi naj wyż szej, jak
uchwa la nie sta tu tu, je go po pra wek wy -
ni ka ją cych ze zmie nia ją cych się ram

praw nych dzia ła nia szkół wyż szych, re gu la mi -
nu stu diów, de cy zji in we sty cyj nych, a w ostat -
nim cza sie do szły tak że re for my fi nan so we
na UAMJ i zwią za ne z tym opi nio wa nie pla nów
bu dże to wych i in we sty cyj nych wy dzia łów. 

Wie le po sie dzeń i dys ku sji to czo nych na po -
sie dze niach Se na tu zwią za nych by ło z funk cjo -
no wa niem uczel ni. Tak więc se na to rzy
de ba to wa li, gdy trze ba by ło po dej mo wać
uchwa ły na przy kład o wa run kach i try bie re -
kru ta cji, o opła tach za świad cze nia edu ka cyj ne,
o two rze niu no wych spe cjal no ści i kie run ków,
a tak że o nada wa niu dok to ra tów ho no ris cau -
sa, wrę cza niu no mi na cji itp. 

Nie bra ko wa ło też spraw co dzien nych, drob -
nych, ale prze cież też waż nych, jak nada wa nie
nazw sa lom dy dak tycz nym w po szcze gól nych
bu dyn kach, umiesz cza nie ta blic pa miąt ko wych,
drob ne ko rek ty bu dow la ne. 

W pro gra mie więk szo ści po sie dzeń zwy czaj -
nych Se na tu prze wi dzia ne by ły też pre zen ta cje
oraz dys ku sje na wy bra ne te ma ty do ty czą ce po -
szcze gól nych ob sza rów dzia łal no ści UAM. Dys -
ku sje do ty czy ły m.in. na stę pu ją cych te ma tów:

„Stu den ci UAM – por tret zbio ro wy”, „Re -
for ma w kształ ce niu ję zy ków ob cych”, „Fi -
nan so wa nie ba dań pod sta wo wych przez
Na ro do we Cen trum Na uki”, „UAM: od pa ra -
me try za cji do po pu la ry za cji (co się tak na -
praw dę li czy)”, „UAM na tle in nych
uni wer sy te tów – sy tu acja fi nan so wa”.

Se nat wy peł niał swo je za da nia po przez po wo -
ła ne ko mi sje: 
– Se nac ka Ko mi sja ds. Bu dże tu i Fi nan sów
– Se nac ka Ko mi sja ds. Kształ ce nia
– Se nac ka Ko mi sja ds. Roz wo ju UAM
– Se nac ka Ko mi sja Praw na
– Se nac ka Ko mi sja Dys cy pli nar na dla Na uczy -
cie li Aka de mic kich
– Se nac ka Ko mi sja Dys cy pli nar na dla Stu den tów
– od wo ław cza Ko mi sja Dys cy pli nar na dla Stu -
den tów UAM

ostat nie w tej ka den cji spo tka nie Se nat
UAM w dru giej, mniej ofi cjal nej czę ści od był
w ogro dzie Bo ta nicz nym. Swo bod niej sza at -
mos fe ra, oto cze nie pięk ne go ogro du sprzy ja -
ły wy mia nie po glą dów.

Co w cią gu tej mi ja ją cej ka den cji by ło naj -
istot niej szą spra wą, któ rą Se nat się zaj mo wał?
Co spra wia ło kło pot naj więk szy? Gdy by ka -
den cja jesz cze po trwa ła, czym na le ża ło by się
ko niecz nie za jąć? – z ty mi py ta nia mi zwró ci li -
śmy się do ustę pu ją cych se na to rów. 

– Naj bar dziej zna czą cą spra wą, któ rą się zaj -
mo wa li śmy, bez sprzecz nie by ła de cen tra li za cja fi -
nan so wa nia na UAM. To po pro stu był prze łom
w do tych cza so wym eko no micz nym funk cjo no -
wa niu uczel ni. Wiel ką od po wie dzial ność za wła -
ści we fi nan so wa nie i co za tym idzie
funk cjo no wa nie prze nie sio no na dzie ka nów
i na wy dzia ły. To by ła po waż na stra te gicz na de -
cy zja, któ ra od mie ni ła spo sób my śle nia o uni wer -
sy te cie ja ko in sty tu cji za rzą dza nej zgod nie
z pra wa mi eko no mii. Tak więc są dzę, że to by ła
za rów no naj waż niej sza, jak i naj trud niej sza
spra wa – po wie dział dr Ro bert Ja go dziń ski
z In sty tu tu Geo lo gii. 

– Co naj trud niej sze? Z pew no ścią zmia na sta -
tu tu, kwe stia ure gu lo wa nia po praw ne go za trud -
nie nia na uczy cie li aka de mic kich, szcze gól nie
ad iunk tów. Nie ła twe, ale waż ne, by ły ne go cja cje
do ty czą ce pod wy żek wy na gro dzeń wśród lu dzi
na uki. Zmia ny na stę po wa ły, ale spra wa na li cza -
nia środ ków na pod wyż ki po zo sta nie ak tu al -
na i na stęp ne wła dze też bę dą mu sia ły się z nią
mie rzyć – po wie dzia ła Kry sty na An drze jew -
ska, prze wod ni czą ca NSZZ „So li dar ność”
na UAM.

– Klu czo wą spra wą, ja ką Se nat po dej mo wał,
by ła bez sprzecz nie de cen tra li za cja fi nan sów. Są -
dzę, że co do te go więk szość z nas jest zgod na. By -
ła też i naj trud niej szą, bo zwy kle waż ne de cy zje

są bar dzo trud ne. Gdy bym miał na to miast wska -
zać te mat do ry chłe go pod ję cia, po wie dział bym,
że po win na to być re for ma stu diów dok to ranc -
kich – po wie dział Mar cin Do ko wicz, przed sta -
wi ciel dok to ran tów w Se na cie UAM. 

– Nie mam żad nych wąt pli wo ści, że naj waż -
niej szą spra wą w pra cy Se na tu mi ja ją cych ka -
den cji by ła de cen tra li za cja fi nan sów UAM. To
jest od czu cie po wszech ne, cze mu trud no się dzi -
wić ze wzglę du na wa gę pro ble mu, zwłasz cza,
że za tą re for mą fi nan so wą pój dzie re or ga ni za -
cja sys te mu za rzą dza nia, two rze nie cen trów
kom pe ten cyj nych itp. Co by ło naj trud niej sze?
Otóż de cy zje by ły tak do brze przy go to wa ne, że
nie ge ne ro wa ły nie po ko jów i obaw. Gło so wa nie
za ni mi nie na su wa ło wąt pli wo ści. Je stem pe -
łen uzna nia dla ze spo łu do rad ców, któ ry te
uchwa ły przy go to wał – po wie dział prof. Wi -
told Ma zur czak z Wy dzia łu Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa. 

– Stra te gia w kon tek ście de cen tra li za cji to jest
naj waż niej sze i naj trud niej sze za da nie, z ja kim
się mie rzy li śmy. Wszy scy się te go oba wia li,
a tym cza sem oby ło się bez wiel kie go bó lu,
a i uni wer sy tet wy ka zał się lep szym niż kie dyś
bi lan sem. Oczy wi ście no wy tryb dzia ła nia bę -
dzie w na stęp nych la tach wy ma gał jesz cze pew -
nych ko rekt. Waż ną spra wą na przy szłość jest
ko niecz ność więk sze go umię dzy na ro do wie nia
ba dań. Trze ba zwró cić szcze gól ną uwa gę
na spra wy zwią za ne z pu bli ka cja mi na uko wy -
mi, na pu bli ko wa nie ba dań w ta ki spo sób, że by
nas, ja ko UAM, by ło wi dać w zna czą cych świa -
to wych ba zach i ran kin gach – po wie dział prof.
Ma rek Mar ci niak z Wy dzia łu Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych. J. l

Pożegnalny Senat w ogrodzie
senat uAm, jak wynika z ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym jest najwyższym organem uchwałodawczym

uniwersytetu. w jego skład wchodzi 60 osób z głosem stanowiącym i kilka z głosem doradczym. senat
w minionych latach spotykał się kilkanaście razy na rok na posiedzeniach zwyczajnych i kilkakrotnie

na posiedzeniach specjalnych (na przykład żałobnych). Podejmował każdego roku kilkadziesiąt uchwał, dotyczących
zarówno najbardziej żywotnych problemów uczelni wynikających z ustaw, jak i codziennego życia uAm.
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uroczystość rozpoczęła się 16 czerwca dokładnie o godzinie 13.00. Prowadzący uroczystość rektor uAm prof. Bronisław
marciniak zwlekał z powitaniem, tak aby wszyscy obecni w gabinecie usłyszeli charakterystyczne uderzenie zegara. 
taka punktualność nie zawsze towarzysząca uniwersyteckim uroczystościom była akurat w tym przypadku w pełni

zamierzona. medal homini Vere Academico przyjmował wybitny matematyk, jeden z twórców wydziału matematyki
i informatyki uAm, jego pierwszy dziekan, a także przewodniczący rady Narodowego centrum Nauki – prof. michał karoński.

Licz ne gro no zgro ma dzo ne w ga bi ne cie
rek to ra, za świad cza ło, że to wy so kie wy -
róż nie nie, któ re uni wer sy tet przy zna je

swo im pra cow ni kom, tra fia w za słu żo ne rę ce.
Wśród go ści, oprócz przy ja ciół i współ pra cow -
ni ków, zna la zły się rów nież na uko we „dzie ci,
wnu ki i … pra wnu ki” prof. Ka roń skie go. Tak
dłu ga ak tyw na obec ność na uczel ni skła nia ła
do re flek sji i wspo mnień. 

Są róż ne me da le, róż ne wy róż nie nia – mó wił
dzie kan WMiI, prof. Je rzy Ka czo row ski – ale
ten, któ ry dzi siaj od bie rzesz, jest szcze gól ny, po -
nie waż nie moż na go otrzy mać za osią gnie cia
jed nost ko we, tak jak jest to np. w spo rcie.
Na me dal Ho mi ni Ve re Aca de mi co trze ba za -
pra co wać ca łym swo im ak tyw nym ży ciem na -
uko wym i spo łecz nym, i mu si to być ak tyw ność
nie tu zin ko wa. Dla mnie prof. Mi chał Ka roń ski
był na uni wer sy te cie za wsze. Obec ny za rów no,
kie dy by łem stu den tem, mło dym adep tem na -
uki, jak rów nież dzi siaj, kie dy je stem dzie ka nem.
Za wsze czyn ny, za wsze pe łen wi go ru, na pierw -
szej li nii fron tu. To za dzi wia ją ce, że mi mo upły -
wu lat je steś na dal tą sa mą oso bą.

Prof. Mi chał Ka roń ski uro dził się w Śre mie.
Stu dio wał na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Fi zycz -
no -Che micz nym UAM. W 1969 zo stał za trud -
nio ny na uni wer sy te cie, gdzie pra cu je
nie prze rwa nie do dziś. Dok to ry zo wał się ze
sta ty sty ki ma te ma tycz nej. Na stęp nie od był staż
na Flo rydz kim Uni wer sy te cie w Ga ine svil le,
gdzie za in te re so wał się teo rią gra fów lo so wych
i to za in te re so wa nie wkrót ce mia ło się prze ro -
dzić w mi łość „pra wie aż do koń ca ży cia”.
Po po wro cie z USA prof. Ka roń ski za jął się tą
no wą dzie dzi ną na uki, któ ra wte dy do pie ro za -
czę ła się roz wi jać.

Mie li śmy szczę ście – mó wił wy gła sza ją cy lau -
da cję prof. An drzej Ru ciń ski – wsko czyć
do jesz cze nie roz pę dzo ne go po cią gu. Dla te go też
dziś moż na po wie dzieć, że teo ria gra fów lo so -
wych roz wi ja ła się dzię ki pra cy ta kich ty ta nów
jak Béla Bol lobés, Alan Frie ze, Svan te Jan son,
To masz Łu czak, Alon J. Spen cer, i w koń cu Mi -
chał Ka roń ski. To, co za wsze po dzi wia łem
w Mi cha le, to je go wy so kie stan dar dy. Za wsze
chciał, aby wy ni ki na szych ba dań by ły kon fron -
to wa ne ze świa to wą czo łów ką. Wy stą pie nie
prof. An drze ja Ru ciń skie go mia ło cha rak ter
oso bi sty, bo jak mó wił, prof. Ka roń ski był dla
nie go przez ostat nich 40 lat prze ło żo nym, opie -

ku nem, part ne rem na uko wym, prze wod ni -
kiem ży cio wym i przy ja cie lem. 

Ho mi ni Ve re Aca de mi co zna czy „czło wiek
praw dzi wie aka de mic ki” – mó wił – Mi chał jest
nie tyl ko na ukow cem, ale tak że or ga ni za to rem
na uki. Był sze fem i dzia ła czem. Grup kę za pa leń -
ców, któ ra skrzyk nę ła się pod ko niec lat 70, prze -
kuł w sil ny ze spół ba daw czy. Na stęp nie za ło żył
pra cow nię gra fów, gdzie przy pa da ło pół biur ka
na jed ną gło wę pra cow ni ka. Po tem ta pra cow nia
prze kształ ci ła się w Za kład Ma te ma ty ki Dys kret -
nej. Kie dy stwo rzył no wy Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki, za ini cjo wał rów nież uni kal ny sys -
tem punk ta cji, któ ry w epo ce przed USOSem ni -
ko mu na wet się nie śnił. Jak zwy kle, gdy dzie ło
by ło go to we, prze ka zał je w do bre rę ce, a sam po -
pły nął na sze ro kie wo dy, kan dy du jąc dwu krot nie
na sta no wi sko rek to ra UAM. Na stęp nie rzu cił się
w zmą co ne wo dy fi nan so wa nia na uki w Pol sce.
Dzię ki nie mu nasz sys tem gran to wy jest bo ga ty
i kla row ny. Moż na by po my śleć, że przy ta kim
na tło ku pra cy nie by ło cza su na ży cie pry wat ne.
Nic bar dziej myl ne go! Mi chał ma wspa nia łą żo -
nę, trój kę sy nów, zbu do wał dwa do my, nie wiem,
ile za sa dził drzew, ale pa mię tam jed no, któ re po -
sa dzi li śmy wspól nie w trak cie czy nu spo łecz ne go.
Mi cha le, po wiem krót ko: spi sa łeś się na me dal. 

Na uro czy sto ści po ja wił się tak że syn prof.
Ka roń skie go, któ ry po dzię ko wał oj cu za wy -
cho wa nie i war to ści, ja kie mu prze ka zał. Je steś
dla nas wzo rem – mó wił. Na ko niec głos za brał
pro fe sor Mi chał Ka roń ski. Przy znał, że wia do -
mość o przy zna niu mu me da lu po trak to wał
z pew nym zdzi wie niem, ale rów nież z … roz -
draż nie niem. Ten me dal bo wiem uświa do mił

mu, że już za chwi lę bę dzie mu siał opu ścić uni -
wer sy tet i przejść na eme ry tu rę, na co nie jest
jesz cze go to wy. Da lej przy szedł czas na wspo -
mnie nie zwią za ne z po cząt ka mi pra cy na uko -
wej. Wspo mniał oso by, któ re kształ to wa ły nie
tyl ko je go ka rie rę na uko wą, ale rów nież spo sób
po strze ga nia świa ta i po sta wy. zna czą ce miej -
sce na tej li ście za ję ła żo na, któ ra na po cząt ku
tej dro gi skło ni ła go do przy ję cia pro po zy cji
i roz po czę cia pra cy w two rzą cym się wła śnie
In sty tu cie Ma te ma ty ki. Je stem jej za to nie zwy -
kle wdzięcz ny – mó wił – To był naj lep szy wy bór.
Zy ska łem coś fan ta stycz ne go: wol ność i nie za leż -
ność, któ re tak bar dzo so bie ce nię. Li sta przy ja -
ciół i współ pra cow ni ków by ła na praw dę dłu ga,
gdyż, jak wspo mniał od zna czo ny, pra wie z każ -
dym obec nym na sa li wią za ła go ja kaś wspól -
na hi sto ria. Mi mo im po nu ją cej gru py
na uko wych „wnu ków i pra wnu ków”, przy znał,
że ni gdy nie czuł się na uczy cie lem, za to bar -
dziej gra ją cym tre ne rem. Dla te go też w peł ni
po dzie la po gląd prof. Alek san dra Peł czyń skie -
go, wy bit ne go ma te ma ty ka i dok to ra ho no ris
cau sa UAM, któ ry pod czas jed ne go ze spo ty -
kań po wie dział mu, że mu si być szczę śli wym
czło wie kiem, po nie waż wy cho wał uczniów lep -
szych od sie bie. Po dej mo wa ne w trak cie tych
lat wy zwa nia na uko we, moż li wość pra cy
w mię dzy na ro do wym gro nie – wszyst ko to
spra wia, że czu je się on rów nież speł nio ny na -
uko wo. Mam na dzie ję – mó wił – że rów nież
mo je ostat nie wy zwa nia, któ re pod ją łem, go dząc
się prze wod ni czyć ra dzie NCN-u, przyj mu je cie
po zy tyw nie. Cho ciaż, ma jąc na uwa dze, że sto -
pień suk ce su wy no si u nas 20%, z gó ry mo gę
ocze ki wać rów nież kry tycz nych opi nii. 

Na ko niec, jak przy sta ło na ma te ma ty ka,
któ ry przy go to wu jąc re fe rat mu si doń włą czyć
je den do wód i przy naj mniej je den dow cip,
nad szedł czas na pu en tę. Prof. Ka roń ski nie co
prze wrot nie zde cy do wał się na uży cie prze my -
śleń ame ry kań skie go bejs bo li sty Law ren ce
„Yogi” Ber ra. Czy nię to nie tyl ko dla te go, że
w trak cie stu diów zna ny by łem ja ko Yogi Ka -
roń ski, ale rów nież dla te go, że za wsze uwa ża -
łem, że na le ży mieć dy stans od sa me go sie bie
i pa trzeć na wła sne osią gnię cia z kry tycz nym
i iro nicz nym dy stan sem. Za tem chciał bym
na ko niec po wie dzieć: I just want to thank eve -
ry one who ma de this day ne ces sa ry. 

Mag da le na zió łek

Czło wiek praw dzi wie aka de mic ki
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oska li je go od kry cia niech za świad -
czy fakt, że obec nie po li me ry są su -
row cem do pro duk cji przed mio tów,

bez któ rych nie wy obra ża my so bie ży cia co -
dzien ne go. Są to kom pu te ry, smart fo ny,
ubra nia, czę ści sa mo cho do we, sprzęt AGD.
Prak tycz ne za sto so wa nie znaj du ją one rów -
nież w bio me dy cy nie, prze my śle far ma ceu -
tycz nym czy ko sme tycz nym. Na świe cie
pro duk cja włó kien, two rzy wa sztucz ne go,
kau czu ku i ma te ria łów po wło ko wych prze -
kro czy ła już 200 mi lio nów ton na rok. To od -
po wia da w prze li cze niu na jed ną oso bę
oko ło 2 ki lo gra mom na mie siąc. 

Uro czy stość od by ła się z ini cja ty wy rad
Wy dzia łów Che mii i Fi zy ki, za apro ba tą Se -
na tu UAM. To w pew nym sen sie po dwój ne
wy róż nie nie na wią zy wa ło do hi sto rii uni wer -
sy te tu przy wo łu jąc po stać Ma rii Cu rie -Skło -
dow skiej, dwu krot nej zdo byw czy ni Na gro dy
No bla, a tak że pierw sze go dok to ra hc Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. 

Przy ję cie prof. Ma ty ja szew skie go w po czet
zna mie ni tych dok to rów ho no ris cau sa na szej
uczel ni – mó wił rek tor UAM prof. Bro ni sław
Mar ci niak – jest wy ra zem głę bo kie go sza cun -
ku i po par cia na sze go śro do wi ska aka de mic kie -
go dla je go po sta wy łą cze nia teo rii na uko wej
z jej za sto so wa niem prak tycz nym, a tak że wy -
ra zem wdzięcz no ści za wie lo stron ną współ pra -

cę z jed nost ka mi na sze go uni wer sy te tu. Jest on
prze wod ni czą cym Mię dzy na ro do we go Ko mi te -
tu Do rad cze go Wiel ko pol skie go Cen trum Za -
awan so wa nych Tech no lo gii – chlu by na szej
Al mae Ma tris i ca łe go po znań skie go śro do wi -
ska na uko we go.

Prof. Krzysz tof Ma ty ja szew ski uro dził się
w 1950 ro ku w Kon stan ty no wie ko ło Ło dzi.
Ukoń czył li ceum w ze lo wie, a na stęp nie

pod jął stu dia na Wy dzia le Che micz nym Po -
li tech ni ki Łódz kiej, a tak że w In sty tu cie Pe -
tro che micz nym w Mo skwie, gdzie
w ro ku 1972 uzy skał dy plom ma gi stra in ży -
nie ra. W tym sa mym ro ku zo stał za trud nio -
ny w Cen trum Ba dań Mo le ku lar nych

i Ma kro mo le ku lar nych Pol skiej Aka de mii
Na uk (CBMiM PAN) w Ło dzi, z któ rym
współ pra cu je nie prze rwa nie do dzi siaj.
od po nad trzy dzie stu lat zwią za ny jest
z pre sti żo wym Uni wer sy te tem Car ne gie
Mel lon w Pit ts bur gu. W 1998 prze jął po lau -
re acie Na gro dy No bla Joh nie Po ple’u sta no -
wi sko J. C. War ner Pro fes sor of Na tu ral
Scien ces, a w 2004 uho no ro wa ny zo stał ty -

tu łem Uni ver si ty Pro fes sor – naj wyż szym
ty tu łem nada wa nym na Car ne gie Mel lon.
Prze ło mo we zna cze nie dla ka rie ry na uko -
wej prof. Ma ty ja szew skie go mia ły wy ni ki
ba dań, któ re opu bli ko wał w ma ju 1995 wraz
z Jin -Shan Wan giem na ła mach Jo ur nal of
the Ame ri can Che mi cal So cie ty. Przed sta -
wia ły one no wą me to dę po li me ry za cji rod -
ni ko wej, zna nej dziś pod na zwą
po li me ry za cji rod ni ko wej z prze nie sie niem
ato mu. Me to da ta umoż li wia ła kon tro lo wa -
ną po li me ry za cję rod ni ko wą czą ste czek
o do brze okre ślo nej ma sie. Po zwa la ła „szyć
na mia rę” ma kro mo le ku ły – pro jek to wać
i pre cy zyj nie syn te ty zo wać du że czą stecz ki,
któ re znaj du ją za sto so wa nie w wie lu ga łę -
ziach prze my słu. 

No wa kon cep cja za pro po no wa na przez
prof. Ma ty ja szew skie go – mó wił pro mo tor
dok to ra tu, prof. Bog dan Mar ci niec – po le ga -
ła na wy dłu że niu cza su ży cia po je dyn cze go
rod ni ka po przez wpro wa dze nie go od po wied -
nio w stan uśpio ny na czas oko ło 1 mi nu ty,
po je go ak tyw no ści trwa ją cej oko ło 1 mi li se -
kun dy. Dzię ki ta kie mu me cha ni zmo wi cał ko -
wi ty czas ży cia rod ni ka mógł być prze dłu żo ny

Po li me ry – ma te riał przy szło ści
w czwartek 30 czerwca tytułem doktora honoris causa uAm wyróżniono prof. krzysztofa matyjaszewskiego,

światowej sławy chemika, odkrywcę metody polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu, która
zrewolucjonizowała przemysł, a przez świat nauki uznawana jest za najważniejsze osiągnięcie badań

o polimerach w ciągu ostatniego półwiecza. Dość powiedzieć, że prof. matyjaszewski od kilku lat wymieniany
jest jako kandydat do Nagrody Nobla. 

”– Działalność naukowa naszego doktora honorowego
pokazuje, że jedyną słuszną drogą jest umiejętne łączenie
badań podstawowych z aplikacjami
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na wet do kil ku dni, pod czas gdy w tra dy -
cyj nej po li me ry za cji wol no rod ni ko wej wy -
no sił on za le d wie oko ło 1 se kun dy. Gdy by
w ana lo gicz ny spo sób od nieść się do ży cia
po je dyn cze go czło wie ka, to na le ża ło by po -
wie dzieć, że w sy tu acji, gdy każ dy dzień je -
go ak tyw no ści był by po prze dzo ny
mie sięcz ną hi ber na cją, ży cie ludz kie trwa -
ło by nie 100 lat, lecz 3000...

To prze ło mo we od kry cie od bi ło się
sze ro kim echem w świe cie na uki. Wspo -
mnia ny ar ty kuł cy to wa ny był bli sko 4 ty -
sią ce ra zy, a wszyst kie pra ce prof.
Ma ty ja szew skie go nie mal 80 ty się cy ra zy.
Je go in deks Hir scha prze kro czył war -
tość 130. To już nie są che micz ne czy fi -
zycz ne, ale wręcz astro no micz ne
wskaź ni ki – mó wił pod eks cy to wa ny prof.
An to ni Wój cik, dzie kan Wy dzia łu Fi zy -
ki – Dzia łal ność na uko wa na sze go dok to -
ra ho no ro we go po ka zu je, że je dy ną
słusz ną dro gą jest umie jęt ne łą cze nie ba -
dań pod sta wo wych z apli ka cja mi. Pro fe -
sor współ pra cu je z wie lo ma
przed się bior stwa mi na ca łym świe cie,
two rzy kon sor cja na uko wo -prze my sło we,
jest au to rem licz nych pa ten tów i li cen cji.
Pio nier skie od kry cie za owo co wa ło ty sią -
ca mi prak tycz nych za sto so wań. Prof. Ma -
ty ja szew ski w ce lu ko mer cja li za cji
wy ni ków swo ich ba dań za ło żył kon sor -
cja, zrze sza ją ce naj więk sze fir my che -
micz ne z ca łe go świa ta. W ostat nich
la tach współ pra co wał z po nad 55 mię -
dzy na ro do wy mi fir ma mi z Eu ro py, Ja po -
nii, Ko rei, Po łu dnio wej Afry ki oraz
Ame ry ki Pół noc nej. Efekt tej współ pra cy
to 52 ame ry kań skie oraz 147 mię dzy na -
ro do we pa ten ty. 

Swo je prze mó wie nie prof. Ma ty ja szew -
ski roz po czął od pre zen ta cji frag men tu
fil mu, któ ry, jak mó wił, ma dla nie go
szcze gól ne zna cze nie. Na ekra nie po ja wi -
ły się ka dry z „Ab sol wen ta” Mi ke’a Ni -
chol sa. Mło dy bo ha ter gra ny przez
Du sti na Hof f ma na otrzy mu je jed ną z ży -
cio wych po rad. Po my słem na do brą in -
we sty cję cza su i pie nię dzy są po li me ry,
któ re w krót kim cza sie ma ją stać się ma -
te ria łem przy szło ści. Te sło wa, któ re
po raz pierw szy pa dły z ekra nu w 1967
ro ku, sta ły się w pew nym sen sie pro ro -
cze, dość po wie dzieć, że pro fe sor Ma ty -
ja szew ski po sta no wił ich po słu chać
i na po waż nie za jął się no wą dzie dzi ną
wie dzy. 

obec nie w swo im la bo ra to rium
w CMU (Car ne gie Mel lon Uni ver si ty)
zaj mu je się syn te zą róż no rod nych po li -
me rów o nie ogra ni czo nych moż li wo -
ściach, w tym też ta kich, ja kie wy twa rza
ludz ki or ga nizm. Cia ło czło wie ka skła da
się w 70% z wo dy i nie któ rych mi ne ra -

łów, resz tę sta no wią po li me ry w po sta ci
cu krów, pro te in i kwa sów nu kle ino wych.
od po wia da ją one za sze reg funk cji, czę -
sto bar dzo zło żo nych, ta kich jak ak tyw -
ność mó zgu czy pa mięć, oraz zu peł nie
pod sta wo wych nie zbęd nych do pra wi -
dło we go funk cjo no wa nia. Po tra fi my syn -
te ty zo wać po li me ry z do sko na łą pre cy zją
w od nie sie niu do ich roz mia rów, skła du
i funk cjo nal no ści – mó wił prof. Ma ty ja -
szew ski – Ta kie syn te tycz ne ma kro czą -
stecz ki wy ka zu ją zdol ność do (sa mo)
or ga ni zo wa nia się, two rząc ma te ria ły
o zróż ni co wa nej, na no -ustruk tu ry zo wa -
nej mor fo lo gii. W po szcze gól nych przy -
pad kach mo gą one zy skać mia no
ma te ria łów in te li gent nych, od po wia da ją -
cych na bodź ce ze wnętrz ne. W za leż no ści
od tem pe ra tu ry, pH, stę że nia so li ta kie
ma kro czą stecz ki mo gą się kur czyć bądź
roz sze rzać, sta wać się bar dziej mięk kie lub
bar dziej twar de. Wy ko rzy stu jąc ta kie wła -
ści wo ści po li me rów, moż na stwo rzyć
sztucz ną skó rę czy mię śnie. Mo gą tak że
słu żyć ja ko no śni ki le ków, roz po zna ją ce
wła ści we miej sce ich lo ka li za cji, na przy -
kład ko mór ki ra ko we, któ re bę dą se lek -
tyw nie nisz czy ły po przez do star cze nie
do ich wnę trza ak tyw nych sub stan cji tok -
sycz nych uwal nia nych w ści śle okre ślo nych
wa run kach, bez in ge ren cji w funk cjo no -
wa nie zdro wych ko mó rek.

Me to da stwo rzo na przez prof. Ma ty ja -
szew skie go po zwa la na pro duk cje po li -
me rów, któ re są ma te ria łem nie tyl ko
naj bliż szej przy szło ści. Wy ka zu ją one za -
ska ku ją ce wła ści wo ści: me cha nicz nie
prze wyż sza ją ce wła ści wo ści sta li,
a przy tym są 10-krot nie od nich lżej sze,
al bo ma te ria ły, któ re są ty siąc ra zy bar -
dziej mięk kie niż gu ma. W nie któ rych
wa run kach mo gą pa mię tać kształt czy
wy ka zy wać wła ści wo ści sa mo na pra wia -
ją ce się. 

Na ko niec swo je go wy stą pie nia prof.
Ma ty ja szew ski po dzię ko wał pro fe so rom
Bog da no wi Mar ciń co wi i Ste fa no wi Jur -
dze za współ pra cę, któ rej efek tem są za -
rów no wspól nie opu bli ko wa ne pra ce
na uko we, jak też dok to ra ty i sta że stu -
denc kie od by te w CMU. Wia do mość, ja ką
chciał bym prze ka zać młod szym po ko le -
niom obec nym dzi siaj na tej sa li – mó -
wił – jest ta ka, iż pa sja jest nie zwy kle
po trzeb na w pra cy na ukow ca, bez niej nic
nie jest moż li we. My wszy scy po win ni śmy
cięż ko pra co wać, dzia łać, nie ustan nie pró -
bo wać, nie tra cić swo je go, jak że cen ne go,
cza su przed ekra nem te le wi zo ra. Na sza pa -
sja i twór cza po sta wa wo bec ży cia mo gą
przy nieść po zy tyw ne zmia ny, prze kształ cać
na sze oto cze nie, na szą pla ne tę w lep sze
miej sce. (mz)

To nie tylko słowa kultowej piosenki z filmu
„Czterdziestolatek”, ale okres jaki minął
od powstania Instytutu Kulturoznawstwa
na UAM. Dotychczas prowadził on swoją
działalność od 1976 r na Wydziale
historycznym, by 11 lat później wejść
w struktury organizacyjne Wydziału Nauk
Społecznych. I tak działa do dzisiaj.

W związ ku z tą rocz ni cą 17 czerw ca od by ła się
uro czy stość ju bi le uszo wa po łą czo na ze zjaz dem
ab sol wen tów. Sta ła się oka zją do pod su mo wań,
wspo mnień oraz od świe że nia dzia łal no ści Eu ro -
pej skie go Sto wa rzy sze nia Kul tu ro znaw cze go,
któ re sta wia so bie za cel oży wia nie śro do wi ska
aka de mic kie go. 

Po wyż sze wy da rze nie by ło rów nież oka zją
do spo tka nia obec nych i by łych pra cow ni ków,
a tak że współ pra cow ni ków In sty tu tu. otwar cia do -
ko nał dy rek tor IK prof. Ja cek Sój ka wraz z rek to -
rem UAM prof. Bro ni sła wem Mar ci nia kiem.
Przy by ło wie lu wy bit nych na ukow ców, au to rów
ksią żek i prac do ty czą cych wie dzy o kul tu rze, pro -
fe so rów zwią za nych z na szą uczel nią, pra cow ni ków
in sty tu tu, a tak że mi ło śni ków kul tu ry.

od czy ta no spo rą licz bę li stów z gra tu la cja mi.
Mo men tem szcze gól nie wzru sza ją cym by ła emi -
sja fil mu ze wspo mnie nia mi pro fe so rów o po cząt -
kach ich pra cy na uko wej, jak i o dzia łal no ści
in sty tu tu. Wspól ne pro jek ty, po ko ny wa nie prze -
ciw no ści lo su, któ re wią za ły się z ustro jem, ja ki pa -
no wał w PRL-u, a tak że ko le żeń skie re la cje
i za baw ne sy tu acje prze pla ta ły się w fil mie jak ob -
ra zy za ko do wa ne w pa mię ci ab sol wen tów kul tu -
ro znaw stwa. Prof. Ja cek Sój ka ja ko głów ny bo ha ter
fil mu (przy wspar ciu m.in. prof. A. Grze gor czyk,
dr. M. Choj nac kie go, prof. J. Gra da czy prof. E. Re -
wers, a tak że wie lu in nych pra cow ni ków wy dzia -
łu) w za baw ny i barw ny spo sób prze pro wa dził nas
przez ko lej ne eta py ży cia In sty tu tu. 

Po fil mie prof. Sój ka za pro sił ze bra nych na po -
czę stu nek i wspól ną roz mo wę w bar dziej nie zo bo -
wią zu ją cej at mos fe rze. Nie mo głam od mó wić so bie
jed nak przy jem no ści prze mknię cia ko ry ta rza mi
uczel ni, któ ry mi nie gdyś cho dzi łam na wy kła dy,
aby przy wo łać po sta cie ko le ża nek i ko le gów, z któ -
ry mi wspól nie spę dza li śmy czas, za li cza jąc ko lej ne
eg za mi ny. Wspo mnia ne ko ry ta rze nie przy po mi -
na ją już tam tych z za mierz chłych cza sów. od no -
wio ne wy glą da ją bar dzo no wo cze śnie, ale
na szczę ście du szę za cho wa ły sta rą...

Jo an na Mu szyń ska

40 lat mi nę ło...
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Wró cił Pan z Pe ters bur ga, gdzie na gro dzo -
na za sta ła pań ska książ ka. Jak to się sta ło, że
zo stał pan lau re atem Na gro dy im. An cy fie ro -
wa? 

To by ła dla mnie nie spo dzian ka. Tak na -
praw dę, wstyd się przy znać, na wet nie wie -
dzia łem, że ist nie je ta ka na gro da. Kie dy więc
do sta łem ma ila od ko mi te tu Fun da cji im.
Dmi tri ja Li cha czo wa w Ro sji z py ta niem, czy
przy ja dę na uro czy stość, by łem w roz ter ce.
za sta na wia łem się, czy w ogó le je chać. Już
na miej scu do wie dzia łem się, że jest to pre -
sti żo wa na gro da przy zna wa na w kil ku ka te -
go riach. No si imię Ni ko ła ja An cy fie ro wa,
wy bit ne go kra jo znaw cy, au to ra mo no gra fii
Du sza Pe ters bur ga. Pod uwa gę bra ne są pra -
ce kra jo znaw cze, na uko we, po pu lar no nau ko -
we i za gra nicz nych au to rów. Ja zo sta łem
wy róż nio ny w tej ostat niej ka te go rii. Ktoś
prze czy tał mo ją książ kę, któ ra, co cie ka we,
wy da na zo sta ła tyl ko w ję zy ku pol skim i za -
re ko men do wał ją do kon kur su. Do dziś nie
wiem, nie ste ty, kto to był. 

z Po zna nia do Pe ters bur ga da le ko. Jak to
się sta ło, że za in te re so wał się pan hi sto rią te -
go mia sta? 

z Pe ters bur giem je stem zwią za ny od 2002
ro ku na uko wo, i nie tyl ko. To jest mo ja dru -
ga książ ka po świę co na te mu mia stu. za czę -

ło się od dok to ra tu, któ ry pi sa łem na te mat
ra dziec kiej po li ty ki na ro do wo ścio wej w la -
tach 1917-1941 na przy kła dzie Pe ters bur ga
wła śnie. Już w trak cie oka za ło się jed nak, że
okres sprzed re wo lu cji jest dla mnie du żo cie -
kaw szy. Pe ters burg za sko czył mnie swo ją
wie lo kul tu ro wo ścią; to mia sto jest w za sa dzie
ma ło ro syj skie. Prze mie rza jąc np. New ski
Pro spekt za uwa ży my, że znaj du je się tam
wie le bu dyn ków świad czą cych o obec no ści
in nych na ro do wo ści. Sto ją tam ko ścio ły: lu -
te rań sko – nie miec ki, lu te rań sko – fiń ski, lu -

te rań sko – szwedz ki, ho len der ski, w koń cu
jest też ko ściół or miań ski, a jesz cze da lej ka -
to lic ki, pol ski. za sta no wi ło mnie, że
przy głów nej uli cy mia sta znaj du je się tyl ko
jed na cer kiew. W tym cza sie na wią za łem też
kon takt z prof. Ta ma rą Smir no wą z Uni wer -
sy te tu w Pe ters bur gu, któ ra od lat zaj mu je się
mniej szo ścia mi na ro do wy mi. Po tem by łem
z wi zy tą u Eu ge niu sza Miel car ka, kon su la RP,
i to on wła śnie wrę czył mi ta ką nie wiel ką
ksią żecz kę, któ ra trak to wa ła o wie lo na ro do -

wym Pe ters bur gu. Do wie dzia łem się, że
do cza sów Re wo lu cji Paź dzier ni ko wej w Pe -
ters bur gu miesz ka ło od 40 do 60 ty się cy Po -
la ków. Jed no cze śnie nie ma zbyt wie lu
ksią żek na te mat hi sto rii te go mia sta w kon -
tek ście za miesz ku ją cych go mniej szo ści na -
ro do wych. To zmo bi li zo wa ło mnie do pra cy
i dal szych po szu ki wań. 

Po zo stań my przy Po la kach. Ja kie śla dy ich
obec no ści od na lazł pan w Pe ters bur gu?

Nie by łem tu pio nie rem. Pierw sze by ły
pra ce prof. Lu dwi ka Ba zy lo wa o Po la kach

w Pe ters bur gu w XIX wie ku, czy książ ka prof.
Ire ny Spu stek „Po la cy w Pio tro gro dzie 1914-
1917”, i pew nie jesz cze kil ka in nych po zy cji.
Po la cy bar dzo moc no par ty cy po wa li w roz -
wo ju kul tu ry i sztu ki Pe ters bur ga, śla dów ich
obec no ści jest ca łe mnó stwo: od ar chi tek tu -
ry, przez ko ścio ły, ga ze ty i or ga ni za cje ży cia
pu blicz ne go. Te re la cje za czę ły się roz luź niać
mniej wię cej po 1905 ro ku, a po 1918 ro ku,
kie dy po wsta ła su we ren na Pol ska, Po la cy za -
czę li opusz czać to mia sto i roz wój pol skiej
du szy Pe ters bur ga zo stał za trzy ma ny. Póź niej
oczy wi ście cza sy Ro sji ra dziec kiej od ci snę ły
swo je pięt no. Naj więk szy cmen tarz ka to lic ki
w mie ście, gdzie po cho wa nych by ło oko ło 40
ty się cy osób, zo stał w la tach 30. ubie głe go
wie ku cał ko wi cie znisz czo ny. Wła ści wie po -
kry to go be to nem. Dzi siaj są tam fa bry ki, za -
kła dy prze my sło we. zo stał ko ściół, któ ry
obec nie jest w fa tal nym sta nie, a z na grob -
ków zo sta ły dwa. Ca ła resz ta zo sta ła znisz -
czo na, prze zna czo na na bu do wę dróg, a część
bar dziej za byt ko wych prze nie sio na na in ne
cmen ta rze. Do brym przy kła dem jest też hi -
sto ria gro bu Ma rii Szy ma now skiej – pre kur -
sor ki ro man ty zmu w mu zy ce for te pia no wej,
któ ra miesz ka ła w Pe ters bur gu i zmar ła tam
w 1832 ro ku na cho le rę. Po cho wa na zo sta ła
na cmen ta rzu cho le rycz nym, któ ry rów nież
nie za cho wał się do na szych cza sów. obec nie
w tym miej scu są ogród ki. Po wstał na wet ko -
mi tet, któ ry wal czy o przy wró ce nie te go
cmen ta rza, pro wa dzi ba da nia ar che olo gicz -
ne, an tro po lo gicz ne. Tym cza sem śro do wi ska
po lo nij ne wy bu do wa ły na Cmen ta rzu Mi -
strzów Sztuk, to są ta kie pe ters bur skie Po -
wąz ki, po mnik Ma rii Szy ma now skiej.
W świa do mo ści wie lu osób funk cjo nu je on
ja ko grób. 

Wspo mniał pan Ma rię Szy ma now ską; ja kie
jesz cze zna ne z hi sto rii po sta ci moż na tam
od na leźć?

Wzru sza ją ce jest cho dze nie po pe ters bur -
skich cmen ta rzach i szu ka nie pol skich na -
zwisk. Jest ich na pra wę du żo. Ro dzi na jed ne go
z naj bar dziej zna nych pol skich in ży nie rów,
bu dow ni cze go mo stów, Sta ni sła wa Kier be dzia
spo czy wa na pro te stanc kim cmen ta rzu smo -
leń skim. obok Kier be dzia le żą po tom ko wie
ro dzi ny Al fre da No bla i o tym już nie wie le
osób wie. Przez wie le lat two rzył tam Hen ryk
Wie niaw ski, pod ko niec ży cia prze niósł się
do Pe ters bur ga król Sta ni sław Au gust Po nia -
tow ski. zo stał po cho wa ny w ko ście le św. Ka -
ta rzy ny na New skim Pro spek cie, a je go
gro bo wiec był w tym miej scu do 1938. z Pe -
ters bur giem zwią za ni by li Sta ni sław Mo niusz -
ko, Sta ni sław Przy by szew ski. 

Pol ska du sza w Pe ters bur gu

”Wzru sza ją ce jest cho dze nie po pe ters bur skich cmen ta rzach
i szu ka nie pol skich na zwisk

z dr. Bartoszem graczykiem
z instytutu wschodniego, autorem

książki „Petersburg. Nierosyjska
historia miasta 1703 – 1917”,

rozmawia magda ziółek
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A gdy by śmy chcie li scha rak te ry zo wać ów -
cze sną Po lo nię, to co o niej mo gli by śmy po -
wie dzieć?

Po la cy by li jed ną z naj licz niej szych mniej -
szo ści na ro do wych obok Niem ców, Fi nów
i Ży dów. Wnie śli ogrom ny wkład w hi sto rię
te go mia sta. By ła to przede wszyst kim in te li -
gen cja: le ka rze, wy kła dow cy aka de mic cy,
zwią za ni z naj więk szy mi uczel nia mi na ca -
łym świe cie. W Pe ters bur gu dzia łał świet ny
uni wer sy tet, Aka de mia Chi rur gicz na, In sty -
tut Po li tech nicz ny – du ży od se tek za trud nio -
nych tam osób sta no wi li wła śnie Po la cy.
o stu den tach nie wspo mnę. Te uczel nie
przy cią ga ły Po la ków. 

Dla cze go?
W Ro sji by ło ła twiej, cho ciaż by ze wzglę -

du na ru sy fi ka cję. Po la cy z Kró le stwa Pol -
skie go je cha li do Pe ters bur ga, bo tam nie
by ło tak wie lu re pre sji. Sto pień li be ra li za cji
ży cia pu blicz ne go był na praw dę wy so ki. Stąd
też śla dy obec no ści tak wie lu wy bit nych Po -
la ków. Wspo mi na łem o Ma rii Szy ma now -
skiej, ale miesz ka ła tu też np. Ma tyl da
Krze siń ska, któ ra do hi sto rii prze szła ja ko
ko chan ka ca ra, ale by ła ona rów nież uta len -
to wa ną pri ma ba le ri ną Te atru Ma ryj skie go
w Pe ters bur gu. To jest ca ła ple ja da na zwisk,
tych zna nych i tych w Pol sce mo że mniej
zna nych. Na New skim Pro spek cie, ale i w ca -
łym mie ście, stoi ol brzy mia licz ba bu dyn ków
wznie sio nych przez Po la ków. Część z nich
na trwa łe wpi sa ła się w pa no ra mę mia sta, np.
Dom Tar go wy Hi po li ta Wa wel ber ga czy dom
Mar ten sa. 

A co mo że my po wie dzieć o dzi siej szej Po -
lo nii? 

We dług sta ty styk dziś w Pe ters bur gu
miesz ka oko ło 8 ty się cy Po la ków, ale to są tyl -
ko da ne sta ty stycz ne. Tak na praw dę osób,
któ re ma ją pol skie ko rze nie i kon takt z kul tu -
rą pol ską jest pew nie mniej. To, nie ste ty, jest
po kło sie sta li ni zmu i re pre sji wo bec Po la ków.
obec nie dzia ła ją tam dwie świec kie or ga ni -
za cje, dwa ko ścio ły, w któ rych przy wró co no
msze w ję zy ku pol skim i są księ ża z Pol ski.
Przed re wo lu cją by ło ich 14! W za sa dzie to
jest dziś ta kie ma lut kie ogni sko po lo nij ne, we -
wnętrz nie skłó co ne i moc no zru sy fi ko wa ne.
Jed nak pod wzglę dem spo łecz nym jest to in -
te li gen cja: in ży nie ro wie, le ka rze, a więc ja kaś
kon ty nu acja tra dy cji jest. Wszyst ko za czę ło
oży wiać się w la tach 90. Po wsta ła „Ga ze ta Pe -
ters bur ska”, po ja wi ło się kil ku li de rów: Te re -
sa Ko no piel ko, re dak tor na czel na GP,
Sta ni sław Kar pio no ku, tłu macz z ję zy ka ro -
syj skie go i pol skie go, Świa to sław Świac ki, tłu -
macz na ję zyk ro syj ski „Pa na Ta de usza”. 

Bę dzie ko lej na książ ka o Pe ters bur gu?
Mam jesz cze je den po mysł na Pe ters burg,

ale od kła dam go na póź niej. za ty dzień wy -
ru szam do Ka za nia: też Po la cy, też Ro sja, ale
ta bar dziej pro win cjo nal na. z

Dzię ki spo tka niom od by tym w Bruk -
se li stu den ci mie li oka zję za po znać
się z funk cjo no wa niem in sty tu cji

unij nych, w tym Par la men tu Eu ro pej skie go,
Ko mi sji Eu ro pej skiej i Ko mi te tu Re gio nów
oraz do wie dzieć się, ja ką ro lę peł nią one
w kształ to wa niu unij nej po li ty ki w za kre sie
pla no wa nia prze strzen ne go. 

z uczest ni ka mi wi zy ty spo tkał się m.in.
eu ro po seł Jan ol brycht, któ ry jest waż ną
po sta cią w Bruk se li w za kre sie two rze nia
po li ty ki miej skiej. W trak cie spo tka nia opo -
wie dział on stu den tom o swo jej pra cy na fo -
rum UE oraz za pre zen to wał dzia łal ność
In ter gru py URBAN, któ rej prze wod ni czy.
Głów nym za da niem te go mię dzy ko mi syj -
ne go cia ła dzia ła ją ce go w PE jest wy pra co -
wy wa nie pro po zy cji zwią za nych z sze ro ko
ro zu mia ną kwe stią miast i ich pro ble mów.
Człon ko wie gru py mo ni to ru ją rów nież pra -
ce le gi sla cyj ne wszyst kich ko mi sji Par la -
men tu Eu ro pej skie go pod ką tem ich
wpły wu na eu ro pej skie mia sta oraz in for -
mu ją o dzia ła niach po dej mo wa nych przez
UE w tej mie rze.

Pod czas po by tu w Bruk se li stu den ci wzię li
rów nież udział w kon fe ren cji „W kie run ku
ini cja ty wy Ha bi tat III – no wa agen da miej -
ska. Ro la sa mo rzą dów lo kal nych i re gio nal -
nych w Eu ro pie”. Agen da miej ska jest obec nie
jed nym z klu czo wych te ma tów oma wia nych
w Unii Eu ro pej skiej, jest to jed na z naj waż -

niej szych ini cja tyw dla miast w hi sto rii UE.
zo sta ła ofi cjal nie za in au gu ro wa na 30 ma ja
br. w Am ster da mie, a Po znań – wspól nie
z Ło dzią – są jed ny mi pol ski mi mia sta mi za -
an ga żo wa ny mi w pra ce w jej ra mach.

W trak cie wi zy ty uczest ni cy za po zna li się
z do bry mi prak ty ka mi miast i re gio nów
w dzie dzi nie pla no wa nia prze strzen ne go.
Do wie dzie li się, ja kie pro jek ty re ali zo wa ne
są w re gio nie part ner skim Wiel ko pol -
ski – Bran den bur gii, a tak że w Bruk se li czy
Frank fur cie nad Me nem. od wie dzi li bel gij -
skie mia sto Gan da wę, gdzie prze ko na li się
jak w prak ty ce prze bie ga wdra ża nie pro jek -
tów urba ni stycz nych. zwie dzi li m.in. te ren
daw nych do ków, któ ry jest pod da wa ny re -
wi ta li za cji w ce lu prze kształ ce nia w dziel ni -
cę miesz ka nio wą oraz obej rze li no wa tor ski
sys te mu oświe tle nia, na da ją cy uni ka to wy
cha rak ter bu dyn kom po ło żo nym w za byt -
ko wej czę ści mia sta.

Ter min wi zy ty stu dyj nej zbiegł się w cza -
sie z przy pa da ją cym na 23 czerw ca 2016 r.
re fe ren dum w spra wie wyj ścia Wiel kiej
Bry ta nii z UE. o kon se kwen cjach tej de cy -
zji i in nych wy zwa niach sto ją cych obec nie
przed Unią Eu ro pej ską uczest ni cy roz ma -
wia li z wiel ko pol skim po słem Ada mem
Szejn fel dem pod czas spo tka nia Klu bu
Wiel ko po lan zor ga ni zo wa nym w sie dzi bie
Biu ra Wiel ko pol ski. 

Biuro Wielkopolski w Brukseli

Stu den ci w Bruk se li 

z tygodniową studyjną wizytą przebywali w Brukseli (20-24 czerwca) studenci
wydziału Nauk geograficznych i geologicznych uAm. Pobyt poświęcony był

tematyce polityki przestrzennej w ue. odbywał się on w ramach projektu
„geocentrum doskonałości”, który jest realizowany przy wsparciu funduszy
unijnych z Programu operacyjnego wiedza-edukacja-rozwój. wyjazd został

zorganizowany przez Biuro wielkopolski w Brukseli.
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Czy uda nam się po paść w ten ocze ki -
wa ny stan? Teo re tycz nie to bar dzo
pro sta spra wa tak nic nie ro bić. Prak -

tycz nie pro ste jed nak to nie jest. Na ukow cy
za ob ser wo wa li i uzna li, że okres „na ka zo we -
go” wy po czy wa nia źle spę dzo ny – po tra fi nie -
źle wy mę czyć. Bo nic nie ro biąc po peł nia my
wie le błę dów i po tra fi my z pro ste go wy po czy -
wa nia za fun do wać so bie praw dzi wą ka tor -
gę. I nie rzad ko za gro że nia wy ni ka ją ce ze
złe go urlo po wa nia od bi ja ją się wy raź nie
w me dycz nych sta ty sty kach. In fek cje, za bu -
rze nia krą że nia, zbyt nia ner wo wość, mi gre -
ny – da ją o so bie znać zwłasz cza w pierw szych
dniach urlo pu.

znaw cy pod kre śla ją że tra dy cyj ne 10 dni,
a na wet dwa ty go dnie to za ma ło, by wy po -
cząć. Do praw dzi wej re ge ne ra cji sił do cho dzi
do pie ro po 3 ty go dniach. 

W pierw szym ty go dniu nasz or ga nizm po -

trze bu je cza su na wy ha mo wa nie, ode spa nie
i zre lak so wa nie. 

W dru gim je ste śmy już go to wi, by ko rzy -
stać z wa ka cji, zwie dzać, upra wiać sport. 

Do pie ro w trze cim ty go dniu nasz or ga nizm
jest w sta nie się zre ge ne ro wać. Je śli zdą ży. 

By do brze wy po cząć, po win ni śmy gdzieś
wy je chać, zmie nić oto cze nie i ode rwać się
od co dzien no ści. Naj le piej wy brać miej sce,
gdzie bę dzie my mo gli upra wiać swój ulu -
bio ny sport lub od da wać się za ję ciom, któ -
re spra wią nam przy jem ność. Ma ło ko mu
wy da je się istot ne, że miej sco wość wy po -
czyn ko wa, bez wzglę du na to, czy na zy wa
się zdrój czy uzdro wi sko, funk cjo no wać
mu si w od po wied nim, ko rzyst nym dla nas
kli ma cie: 
w oso by cho ru ją ce na ser ce, uskar ża ją ce się

na pod wyż szo ne ci śnie nie – po win ny so bie
po da ro wać gó ry, szcze gól nie te wy so kie,

gdzie po go da i ci śnie nie at mos fe rycz ne zmie -
nia ją się usta wicz nie; 
w miej sce osób star szych, dzie ci i aler gi ków

jest nad mo rzem, w po wie trzu peł ny mi jo du
lub nad du ży mi zbior ni ka mi wod ny mi,
w miej scach o usta bi li zo wa nym kli ma cie.

Przy wy bo rze miej sca wy po czyn ku za sa da
jed no ści prze ci wieństw ma tu taj spe cy ficz ne
za sto so wa nie: 
w pra cu ją cy w gwa rze, tło ku, ha ła sie win -

ni, rzecz ja sna, wy bie rać dla wy po czyn ku
miej sca od lud ne, ci che, na ło nie na tu ry; 
w dla wy ko nu ją cych mo no ton ną, nud na -

wą, ci chą pra cę za le ca ne są wa ka cje w po bli -
żu miast, w miej scach peł nych wrza wy,
dys ko tek, am fi te atrów;
w gdy zaś ktoś ca ły rok pra cu je na po wie -

trzu – nie ka tuj my go nad mier ny mi spa ce -
ra mi, niech so bie po sie dzi w ka wiar ni lub
ki nie. 

Wypoczywanie – trudne zadanie
Po cięż kiej ca ło rocz nej pra cy, nie ustan nej go ni twie, prze ska ki wa niu sa me go sie bie, by z wszyst kim na dą żyć, 
la to w koń cu przy szło. A z nim – na kaz wy po czy wa nia lub przy naj mniej urlop, czy li czas „nic nie ro bie nia”.

O S W O  I C h  S P O  S O  B A C h  N A W Y  P O  C z Y  N E K  M ó  W I ą :

Prof. UAM dr hab. Ja cek Sój ka  
– dyr. In sty tu tu Kul tu ro znaw stwa

Lu bię spę dzać czas ak tyw nie. z re gu ły nie jeż dżę da le ko,
mam dom w le sie i tyl ko tam tak na praw dę się re lak su ję. Nie
ukry wam, że pod czas urlo pu tro chę pra cu ję. Ko mór kę mam
za wsze przy so bie, cho ciaż by po to, że by mieć kon takt z naj -
bliż szy mi, gdy bym przy pad kiem pod czas dłuż sze go spa ce -
ru za gi nął w le sie. Wszyst ko mo że się zda rzyć.. Uda ne
wa ka cje to nie miej sce, nie stan dard ho te lu, na wet nie po go -
da, ale do bre to wa rzy stwo, to z kim spę dza my czas. Nie po -
win ni śmy sku piać się na tym, że to mu si być uda ny
urlop,(po dob nie jak z no cą syl we stro wą), wte dy z re gu ły nic
nie wy cho dzi. Po zwól my, że by czas pły nął w mi łej at mos fe -
rze. Je że li jest to np. dro gi wy jazd to nie stre suj my się, czy
na pew no te pie nią dze do brze spo żyt ko wa li śmy. Prze cież jest
już po fak cie. Pod Po zna niem urlop jest naj tań szy i naj mniej
stre su ją cy. Jed nak po waż nie mó wiąc, w tym ro ku mu szę
przy go to wać się do no wej funk cji od 1 wrze śnia (Dzie ka -
na Wy dzia łu Na uk spo łecz nych), więc pod czas te go urlo pu
cze ka mnie tro chę pra cy.

Dr hab. Ar tur Jaz don 
– st. ku stosz dy plo mo wa ny Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej

Sta ram się wy ko rzy stać urlop w cią gło ści, za wsze czte ry ty -
go dnie. Pierw szy ty dzień z re gu ły lu bi my po świę cać z żo ną
na pra ce do mo we lub re mon ty. W ze szłym ro ku ma lo wa łem
płot. Głów nym miej scem wy po czyn ku jest mo rze, ze wzglę -
du na mo je przy pa dło ści zdro wot ne. W tym ro ku aku rat wy -
jąt ko wo po je dzie my w gó ry. za wsze sta ra my się spę dzać czas
ak tyw nie, du żo spa ce ru je my, zwie dza my, a w prze rwach czy -
ta my książ ki i roz wią zu je my krzy żów ki. W ogó le du żo cho -
dzi my z żo ną, nie tyl ko bę dąc na urlo pie, ale tak że
po Po zna niu. Lu bi my od kry wać no we miej sca i za ska ki wać
sa mych sie bie. Na wa ka cjach ce nię so bie spo kój, nie po trze -
bu ję ani In ter ne tu ani kom pu te ra, ale te le fon mam za wsze
włą czo ny, ze wzglę du na sy tu acje awa ryj ne, któ re nie raz już
się zda rza ły. Prac na uko wych nie za bie ram ze so bą, bo
na szczę ście umiem od dzie lać pra cę za wo do wą od wy po czyn -
ku. I te go uczę swo ich stu den tów, że waż na jest do bra or ga ni -
za cja i umie jęt ność za rzą dza nia cza sem. Przez ostat ni ty dzień
wa ka cji przy go to wu ję się do pra cy. 
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la to w mie ście też mo że być cie ka we.
Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz -
ny za pra sza do la bo ra to rium Wy obraź ni.
Przez ca ły li piec, sie dem dni w ty go dniu,
moż na zwie dzać in te rak tyw ną wy sta wę,
prze pro wa dzać cie ka we eks pe ry men ty
i po dzi wiać ko smos w Pla ne ta rium. 
la bo ra to rium Wy obraź ni PPNT bę dzie
czyn ne co dzien nie od go dzi ny 9:00.
Szcze gó ło wy har mo no gram za jęć oraz
bi le ty do stęp ne są na stro nie in ter ne to -
wej la bo ra to rium Wy obraź ni 
(www.wy obra znia.ppnt.po znan.pl)

W wa ka cje cze ka ją na zwie dza ją cych naj -
cie kaw sze pre zen ta cje, któ re w cią gu ro ku cie -
szy ły się naj więk szym po wo dze niem.
Prze oczy łeś La bo ra to rium Do mo we go od -
kryw cy? Nic stra co ne go! Edu ka to rzy LW
przy go to wa li cie ka we za ję cia, pod czas któ -
rych nie ma mo wy o nu dzie! zwie dza ją cy
mo gą wziąć udział w ta kich za ję ciach jak
mię dzy in ny mi la bo ra to rium de tek ty wa, la -
bo ra to rium barw, wo da wo dzie nie rów na, la -
bo ra to rium do mo we go od kryw cy czy
ro bo ty ka. za pra sza my za rów no gru py zor ga -
ni zo wa ne (np. pół ko lo nie) jak i in dy wi du al -
nych zwie dza ją cych w każ dy dzień ty go dnia. 

za po mnij o re guł kach, de fi ni cjach
i spraw dzia nach. Po pro stu przyjdź i po baw
się w eks pe ry men to wa nie. Cze ka na cie bie
swo bod na za ba wa z na uką pod czas te ma -
tycz nych za jęć, im prez do dat ko wych oraz
wie lu in nych atrak cji.

Opis nie któ rych za jęć:
◗La bo ra to rium de tek ty wa – eks pe ry ment
che micz ny. Mło dzi od kryw cy wcie la ją się
w ro lę de tek ty wa świa to wej kla sy i w swo -
im kry mi na li stycz nym la bo ra to rium roz -
wią zu ją za gad ki i po ma ga ją poj mać
prze stęp ców. Do wie dzą się kto ukradł zło -
tą Ku lę, jak po ro zu mie wać się bez słów

i czy zło to moż na roz pusz czać. (Pro gram
dla dzie ci) 
◗La bo ra to rium do mo we go od kryw -
cy – eks pe ry ment che micz ny. Mło dzi na -
ukow cy wcie la ją się w ro lę do mo we go
od kryw cy i w swo im do mo po dob nym la bo -
ra to rium od kry wa ją, że sub stan cje, któ rych
uży wa się na co dzień świet nie na da ją się
do eks pe ry men to wa nia. Do wie dzą się, co
mo że znisz czyć na pię cie po wierzch nio we,
jak stwo rzyć nie pę ka ją ce bań ki my dla ne i czy
z mie sza ni ny mą ki ziem nia cza nej i wo dy
mo że po wstać coś na praw dę nie zwy kłe go. 
◗La bo ra to rium barw – eks pe ry ment che -
micz ny. ota cza ją cy nas świat był by strasz -
nie nud ny, gdy by nie by ło w nim żad nych
ko lo rów. To przy po mo cy tę czo wych barw
moż na prze go nić wszel kie smut ki! Mło dzi
od kryw cy wcie lą się w ro lę wiel kich ar ty -
stów i w swo im ma low ni czym la bo ra to -
rium po ko lo ru ją świat. Do wie dzą się, czy
cho dzą ca wo da mo że stwo rzyć tę czę, jak
ma lo wać uży wa jąc mle ka i czy czar ny ko -
lor jest na praw dę ta ki czar ny, jak mó wią. 
◗Ro bo ty ka – ro bo ty ka i au to ma ty ka. ob -
ra ca ją ce się me cha ni zmy, ru sza ją ce się po -
jaz dy i stwo ry. Wy bu duj ro bo ty, ja kich
świat nie wi dział. za sto suj sys tem prze -
kład ni, a na stęp nie wpraw swo je kon struk -
cje w ruch. Jak dzia ła ją ko ła zę ba te, a jak
pa so we? W ja ki spo sób prze no szą na pęd?
Jak re gu lo wać pręd kość me cha ni zmu,
zmie nia jąc prze ło że nie prze kład ni? Eks pe -
ry men to wa nie z róż ny mi prze kład nia mi
w przy stęp ny, ob ra zo wy spo sób wpro wa -
dza dzie ci w świat me cha ni ki. 

Te i wie le wię cej za jęć la tem w La bo ra to -
rium Wy obraź ni PPNT! Po ziom za jęć do -
sto so wy wa ny jest do gru py wie ko wej
zwie dza ją cych. za pra sza my dzie ci już od 5
ro ku ży cia.
Wię cej in for ma cji: An na Ciam ciak

La to w La bo ra to rium Wy obraź ni PPNT

Przy pla no wa niu wy po czyn ku na le ży
szcze rze od po wie dzieć na fun da men tal ne
py ta nie: ra zem czy osob no. Czy ma to być
po byt ro dzin ny, czy ra czej sa mot ny? Wa riant
pierw szy mo że po zwo li od bu do wać osła bio -
ne wię zi, ale mo że też się oka zać, że zno wu
każ dy z nas po peł nia te sa me błę dy we wza -
jem nych kon tak tach, a czas krót kie go urlo pu
to nie po ra, że by wszyst ko ana li zo wać. 

Wa riant „osob no” też ma swo je plu sy i mi -
nu sy. Plu sy to, że ro bi my, co chce my. Mi nu -
sy – naj ogól niej to, że po zna wa nie świa ta
z kimś bli skim i mi łym jest da le ko sym pa -
tycz niej sze niż sa mot nie, w myśl za sa dy, że
co się dzie li – to się mno ży. 

I jesz cze jed no, co tyl ko po zor nie wy da je
się oczy wi ste: urlop trze ba przy go to wać na ty -
le sta ran nie i na ty le wcze śnie, że by póź niej
nie by ło żad nych nie mi łych nie spo dzia nek. 

J. l. 

Prof. zw. Dr hab. han na Kóć ka -Krenz 
– In sty tut Pre hi sto rii 
(za kład Pre hi sto rii Po wszech nej Epo ki Że la za)

Po pierw sze nad ra biam za le gło ści jak nie
na pi sa ne na czas ar ty ku ły oraz re cen zje.
W tym ro ku pla nu ję wy jazd do pół noc nych
Włoch, ale na krót ko. zwy kle zi mą jeż dżę
na nar tach, te raz chcę wy je chać la tem, cho ciaż
nie prze pa dam za du ży mi upa ła mi. Nie
umiem le żeć na pla ży bez czyn nie, to dla mnie
nie szczę ście! Po trze bu ję ru chu, dla te go spę -
dzam czas ak tyw nie, pły wa jąc i zwie dza jąc
oko licz ne za byt ki. Szcze gól nie in te re su je mnie
ar chi tek tu ra śre dnio wiecz na. zbie ram in for -
ma cje, ob ser wu ję i póź niej wy ko rzy stu ję
w swo ich pra cach. Ma rzę, że by po je chać
do Rzy mu, w oko li ce fon tan ny di Tre vi, u pod -
nó ża scho dów hisz pań skich, a dla cze go? Bo
tam jest sklep z naj pięk niej szy mi bu ta mi... 

Roz ma wia ła Jo an na Mu szyń ska 
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Ścia ny po wo li za peł nia ją się. A je dy nym,
co być mo że za dzi wia, to fakt, że w 96-
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
jest na wszyst kich po znań skich uczel niach,
wy jąt kiem by ła tyl ko Aka de mia Mu zycz na,
gdzie w ostat nich dwóch ka den cjach funk cję
rek to ra peł ni ła prof. Da nu ta Lor kow ska.
W kra ju – tak że zde cy do wa nie prze wa ża ją
męż czyź ni. Tło ku pań nie ma też wśród pro -
rek to rów, choć tu ko bie ty po ja wia ją się czę -
ściej. UAM jest te go przy kła dem. Sta no wi ska
pro rek to rów rów nież w nad cho dzą cej ka den -
cji obej mą dwie ko bie ty. Sku pię się na ja ko ści
kształ ce nia, na tym, by uni wer sy tet za pew niał
ab sol wen tom kwa li fi ka cje, da ją ce im prze wa gę
na ryn ku pra cy. Chcia ła bym, że by wciąż po -
wsta wa ły no we, cie ka we kie run ki. Bę dę współ -
pra co wać z par la men tem i wzmac niać
ini cja ty wy stu denc kie. Waż nym za da niem jest
po pra wa do stęp no ści aka de mi ków – mó wi
prof. Bo gu mi ła Ka niew ska, dzie kan Wy dzia -
łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej. od wrze śnia
zo sta nie na UAM pro rek to rem do spraw stu -
denc kich. Prof. Ka niew ska współ pra co wać bę -
dzie ści śle z prof. Be atą Mi ko łaj czyk,
ger ma nist ką, pro dzie ka nem Wy dzia łu Neo fi -
lo lo gii, któ ra w no wej eki pie za dba o ja kość

kształ ce nia – o to, by kie run ki za słu gi wa ły
na naj wyż sze mi ni ste rial ne oce ny. Jed nak, je -
śli cho dzi o pro por cje płci te go rocz ne wy bo -
ry ge ne ral nie sy tu acji nie od mie ni ły. To
za dzi wia, bo prze cież w UAM, po dob nie jak
i w ca łej Pol sce ko bie ty sta no wią 60 pro cent
stu diu ją cych. Czę ściej i le piej zda ją eg za mi ny,
są pra co wi te. Na ogół w ter mi nie koń czą stu -
dia – 64 proc. ma gi strów to ko bie ty. Jed nak
wraz z ko lej ny mi szcze bla mi ka rie ry co raz
wię cej pań „wy pa da” z na uki. Wśród pro fe so -
rów jest ich tyl ko 21 pro cent. 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. Wśród kie ru ją cych du ży -
mi uczel nia mi jest za le d wie 13 pro cent
ko biet – wy li cza ją mi ni ste rial ne sta ty sty ki.
W UAM ob raz nie od bie ga od sche ma 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 1481 ad iunk tów ko biet
jest 751; wśród star szych wy kła dow ców
na 369 osób – 221 to pa nie. 

zja wi sko sła bej re pre zen ta cji ko biet wśród
na uko wych gwiazd nie jest na szą tyl ko spe -

cjal no ścią. Pro blem ten ist nie je od wie ków. To
jed nak nie zna czy, że nie da się stwo rzyć ga -
le rii ko biet wy bit nych, któ re wnio sły do na -
uki wie le istot nych od kryć. W każ dej epo ce
da dzą się bez tru du za uwa żyć jed nak te lub
in ne prze ja wy dys kry mi no wa nia ko biet,
a przy naj mniej ich do rob ku. Po prze ana li zo -
wa niu przez na ukow ców ho len der skich
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.
Płeć ma wpływ na oce nę kan dy da tów na pro -
fe so rów, 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 o oko ło 25% czę ściej na e -ma ile
z na zwi ska mi, któ re pa su ją do bia łych męż -
czyzn.

Dla cze go zni ka ją? Dla cze go nie pną się
po szcze blach aka de mic kiej ka rie ry? 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 (de ter mi nizm kul tu ro wy),
któ re w róż ny spo sób ogra ni cza ją ko bie tom

A miej sce dla pań?
Dwadzieścia dziewięć paradnych portretów zdobi gabinet rektora uAm. w najbliższch dniach zawiśnie kolejny.

też oczywiście mężczyzny – prof. Bronisława marciniaka, rektora uAm dwu minionych kadencji. 
Portrety z insygniami władzy, w strojach z gronostajami lub gronostajo-podobnymi futerkami, stanowią

malarską galerię sterników uczelni. 
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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 ska sa mo oce na
• brak men to ra, wzor ca i brak sie ci zna jo -

mych osób, z któ ry mi ko bie ty mo gły by 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

Jak po móc? 
• po przez do bre przed szko la i żłob ki 
• przez wy ko rzy sty wa nie moż li wo ści współ -

cze snej tech no lo gii (opra co wy wa nie wy ni ków
moż na ro bić w do mu, ko rzy sta jąc z In ter ne tu.

• bar dzo po moc ny jest mąż na uko wiec. 
Pod kre śla się też, że naj waż niej sze jest, aby

mo ni to ro wać licz bę ko biet na każ dym szcze -
blu ka rie ry. 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 

– nie po win ny się go dzić na ro lę zdo bią cej
pa prot ki

z pew no ścią w nie da le kiej przy szło ści
zmie ni się to, bo nie do ce nia nie ko biet i po -
ten cja łu, ja ki ma ją we współ cze snym świe cie
i 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. 

Czy bli żej u nas ko bie tom do rek tor skie go
por tre tu? 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 i da je się po znać
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 kwe stia nie dłu gie go cza su, by
z tej kuź ni kadr wy szła ko bie ta rek tor. 

Na ra zie w nie da le kim oto cze niu, bo w Ka li -
szu, po świad czy ła to prof. Mag da le na Pi sar ska
z Pań stwo wej Wyż szej Szko ły za wo do -
wej – w nad cho dzą cym ro ku aka de mic kim je -
dy na w Wiel ko pol sce pa ni rek tor. J. l.

Z uwagą 
i rozwagą

z prof. Magdaleną pisarską Krawczyk – 
kobietą rektorem Państwowej wyższej szkoły

zawodowej w kaliszu – 
rozmawia jolanta Lenartowicz

Rek tor to zwy kle oso ba, tó ra zbie ra do -
świad cze nia na wcze śniej szych eta pach
swo jej pra cy. zbie ra je głów nie, peł niąc
funk cje pro dzie ka na dzie ka na, pro rek to -
ra... Prze szła pa ni w swo jej ka rie rze ta ką
dro gę, ta ką kuź nię kadr?

Przy glą da łam się uczy łam się, ca łe do -
tych cza so we ży cie, naj pierw ja ko
stu dent ka; nie rzad ko my śla łam wte dy: gdy -
bym by ła rek to rem zro bi ła bym to i tam to...
Ten czas mi ja i zmie nia się punkt wi dze nia.
Kie dy się jest już pra cow ni kiem aka de mic -
kim, na wią zu je się kon tak ty ze stu den ta mi,
słu cha się ich w roz ma itych miej scach,
zwłasz cza pod czas za jęć dy dak tycz nych,
któ re są jed ną z naj mil szych rze czy, pod -
czas tak zwa nej ka rie ry aka de mic kiej.
Cał kiem in ne prze my śle nia ro dzą, się gdy
już przyj dzie peł nić funk cje, w mo im przy -
pad ku rek to ra do spraw roz wo ju uczel ni.
Wte dy my śla łam, że dla uczel ni, dla ca łej
spo łecz no ści po win no się wy ko nać pew ne
kro ki, kon kret ne dzia ła nia, nie odzow ne, bo

coś bar dzo uwie ra. Ukła da łam je w pro -
gram. Te raz, kie dy przede mną we zwa nie
ja kie przy no si funk cja rek to ra, stwier dzam,
że jest wie le za dań, ko niecz ne są pew ne
zmia ny, wy mu szo ne sy tu acją, usta wa mi,
ko niecz no ścią roz wo ju przede wszyst kim.
To na tu ral ne, … ale nie mu si, nie mo że to
być re wo lu cja, bo na uka ta kiej nie lu bi,
zwłasz cza, gdy uczel nia, któ ra mam kie ro -
wać ma się do brze. Dzia ła nia tu wy ma ga ją
uwa gi i roz wa gi. Na le ży ana li zo wać i słu -
chać, roz ma wiać, przy czym in te re sy
po szcze gól nych gre miów, lu dzi mo gą się
róż nić, ale uczel nia ma być sta bil na i god -
na za ufa nia. 

Pro szę po wie dzieć czy w ta kich sy tu -
acjach od ko biet rek to rów wy ma ga się
wię cej?

od ko biet w ogó le wy ma ga się wię cej.
Nie chcę po wie dzieć, że ma ją trud niej. Nie
w tym rzecz. z tym, że pew na re flek sja się
upo rczy wie na su wa. otóż ko bie ta po dej -
mu jąc waż ną funk cję, de cy du jąc się
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na ro lę przy wód czą do tych czas za re zer wo -
wa ną głów nie dla męż czyzn – mu si
wy pra co wać nie któ re ce chy nie tak po pu lar -
ne u wszyst kich, by wa, że zwy cza jo wo
u ko biet na wet po strze ga ne ja ko nie bez piecz -
ne. Współ pra ca mo że być trud niej sza niż
mo gło by wy ni kać z do świad czeń (mę skich
być mo że głów nie). Są ce chy przy da wa ne ja -
ko ty po we męż czy znom. I nie ła two wy wa żyć
na ile ko bie ta -sze fo wa ma być upar ta, na tar -
czy wa, ostra, na ile na dal ko bie co
de li kat na i ucie kać się do tak zwa nych cech
ko bie cych, do któ rych śro do wi sko by ło przy -
zwy cza jo ne. My ślę, że życz li wość i zdro wy
roz są dek, ale też em pa tia oraz po czu cie hu -
mo ru, są tu nad zwy czaj nie po trzeb ne.
od ko bie ty wy ma ga się, by by ła jak…ko bie -
ta i męż czy zna. 

Bę dzie pa ni kie ro wa ła szko łą nie by le ja -
ką. Ma ona za so bą 15 lat, dzie sięć ra zy
zdo by te pierw sze miej sce w ran kin gu szkół
wyż szych za wo do wych. To wy so ka po przecz -
ka Nie ła twa bę dzie wal ka o jej utrzy ma nie
ta kie go po zio mu.

Uwa ga – dzie więć ra zy by li śmy na szczy cie,
te raz, na sku tek zmian w kry te riach ran kin go -

wych, do ko na nych ci chut ko, nie po strze że nie,
prze su nę li śmy się na miej sce dru gie. Jed nak
ten fakt nie ma dla mnie na praw dę żad ne go
zna cze nia. Wo bec ran kin gów trze ba za cho wać
dy stans, tak jest zdro wiej. Waż na, że by tzw.
czo łów ka re pre zen to wa ła od po wied ni po ziom,

za co szko ła do tąd zdo by wa ła ran kin go -
we punk ty? Ja kie te raz ma pa ni kar ty
w rę ka wie?

Trze ba się wy raź nie okre ślić i po wie dzieć
ja kie szko ła po win na mieć prio ry te ty, ja ką
stra te gię. Cel pod sta wo wy, za rów no stu den -
ci, wy kła dow cy, jak i ca la ad mi ni stra cja
po win ni znaj do wać za do wo le nie z wza jem -
nej współ pra cy, co tkwi u pod staw
ro zu mia nych ja ko aka de mic kość. I co ma
wszyst kim uła twiać ży cie, po za sa tys fak cją.

Trze ba ro zu mieć, że in te res jest wspól ny.
A po tem pra ca, pra ca, pra ca. 

A do ja kich dzia łań, do ja kiej pra cy szko ła
przy go to wu je?

To wy ni ka z jej struk tu ry. Pro wa dzi my 20
kie run ków, 28 spe cjal no ści, na któ rych wy -
kształ ce nie zdo by wa rocz nie po nad 3 000
słu cha czy. Ma my czte ry wy dzia ły: za rzą dza -
nia, po li tech nicz ny, me dycz ny, re ha bi li ta cji
i spor tu. My śli my o ko lej nych…Jest też Uni -
wer sy tet Gim na zja li sty, Li ce ali sty i dla
Ro dzi ców, Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku, E -
-aka de mia. No wo ści, po za po wsta ją cy mi
kie run ka mi, wy dział za miej sco wy we Wrze -
śni – in ży nie ria prze my słu. No i współ pra ca
z eu ro pej ski mi uczel nia mi. 

– Kto de cy du je się na pod ję cie stu diów
w wa szej szko le, ma jąc prze cież do wy bo ru
w nie da le kiej od le gło ści, sza cow ne, pre sti żo -
we uczel nie?

– Isto tą kształ ce nia w wyż szych szko łach
za wo do wych jest przy go to wa nie mło dzie ży
do spro sta nia wy mo gom re gio nal ne go ryn -
ku pra cy. Uczel nia uwzględ nia po trze by
lo kal nych śro do wisk i roz wi ja kre atyw ność
przy szłych uczest ni ków ży cia go spo dar cze go
i spo łecz ne go. Pra wie na ca łym świe cie naj -
ko rzyst niej i naj wy god niej stu diu je się
w śred nich miej sco wo ściach. Ma łe uczel nie

cie szą się szcze gól nym wspar ciem śro do wisk
lo kal nych i re gio nal nych, w tym śro do wisk
go spo dar czych, ad mi ni stra cyj nych i ośrod -
ków opi nio twór czych. Ka li ska PWSz jest
jed ną z uczel ni po sia da ją cych wła śnie ta kie
wszech stron ne wspar cie. Wa run ki kształ ce -
nia, tak or ga ni za cyj ne – ka dra
na uko wo -dy dak tycz na, ad mi ni stra cja, jak
i ma te rial ne, czy li ba za dy dak tycz na, za ple -
cze so cjal ne, są atrak cyj ne dla stu diu ją cej
mło dzie ży. 

Kto się za tem ubie ga o in deks?
Ma my stu den tów z ca łej Wiel ko pol ski, ale

nie tyl ko, na przy kład z Le gni cy i War sza wy.
za in te re so wa nie bie rze się za rów no z czo ło wej
po zy cji uczel ni, jak rów nież z fak tu, że szko łę
re gio nal ną wy bie ra ją mło dzi lu dzie, któ rych

z róż nych po wo dów nie stać na prze nie sie nie
się do du żych ośrod ków aka de mic kich. Po -
za tym róż no rod ność te ma tycz na po zwa la
roz wi jać za in te re so wa nia i pla no wać przy -
szłość; po cią ga na sza no wo cze sność,
i rze czy wi ste moż li wo ści zdo by wa nia wy -
kształ ce nia na wy so kim po zio mie. Cie ka wa ta
na sza ofer ta, róż no rod na.

Czy szko ła ma po te mu wła ści wą in fra -
struk tu rę, 

– Tak ma. Dys po nu je od po wied nią po -
wierzch nią dy dak tycz ną; ma la bo ra to ria,
pra cow nie spe cja li stycz ne, miej sca w aka de -
mi kach Jest bo ga ta bi blio te ka, im po nu ją ce
zbio ry, 4 wła sne ty tu ły, wy daw nic twa w ję -
zy ku an giel skim. Co do dzia łal no ści
ba daw czej, to pro wa dzi my 24 umo wy
o współ pra cy z part ne ra mi za gra nicz ny mi
i 11 pro jek tów współ fi nan so wa nych przez
Unię Eu ro pej ską. Część słu cha czy do sta je
sty pen dia. Przed na mi szcze gól na dba łość
o tzw. warsz tat na uko wy, chce my pro wa dzić
wia ry god ne ba da nia, we współ pra cy i wła -
sne. za po trze bo wa nie się zmie nia, ro śnie
po trze ba ana liz na uko wych. Bar dzo chce my
być po strze ga ni ja ko so lid na, aka de mic ka
spo łecz ność, te raz tak że w od nie sie niu
do na uki, na szej przy dat no ści w pro wa dze -
niu ba dań. To bie żą cy prio ry tet.

Głów nie jed nal cho dzi o przy go to wa nie
za wo do we?

– No tak, ale nie tyl ko. Wła śnie w ce lu za -
pew nie nia ab sol wen tom grun tow ne go
przy go to wa nia za wo do we go i od po wied niej
prak ty ki, uczel nia na wią zu je i pod trzy mu je
kon tak ty z przed się bior stwa mi, sa mo rzą da mi
te ry to rial ny mi, in sty tu cja mi ży cia pu blicz ne -
go oraz ośrod ka mi aka de mic ki mi w re gio nie,
w kra ju i za gra ni cą. Dzię ki życz li wo ści za -
przy jaź nio nych przed się biorstw i in sty tu cji
na si stu den ci mo gą od by wać prak ty ki za wo -
do we, a po ukoń cze niu na uki wie lu znaj du je
tam za trud nie nie. Jed nak chce my po ka zać, że
moż na roz wi jać się na uko wo i ta ki ro dzaj stu -
dio wa nia jest ku szą cy, przy no si szcze gól ną
sa tys fak cję. Jest z pew no ścią ko lej nym eta pem
roz wo ju, trud nym ale na tu ral nym.

A ka dry? Przy cią gać do re gio nal nych szkół
wy bit nych spe cja li stów to za da nie nie pro ste.
Jak się po wio dło?

za czę ło się o pa ru za cnych lu dzi, któ rym
bar dzo za le ża ło by po ka zać, co lo kal nie moż -
na stwo rzyć. oni przy cią ga li, pra co wi to ścią
i en tu zja zmem. A po tem, kie dy za czę li śmy
zdo by wać wy so kie ran kin go we po zy cje,
przy cho dzi li no wi i wią za li się z na mi na sta -
łe. Wza jem na mo bi li za cja i do bra at mos fe ra
po ma ga ją a wszyst ko ra zem pod no si pre stiż.
Cie szy my się z te go. z

”Nie ła two wy wa żyć na ile ko bie ta -sze fo wa ma być upar ta,
na tar czy wa, ostra, na ile na dal ko bie co de li kat na i ucie kać
się do tak zwa nych cech ko bie cych, do któ rych śro do wi sko
by ło przy zwy cza jo ne

Z uwagą i rozwagą

dokńczenie ze str 21



Trwa trze ci mie siąc prac ar che olo gów
na pla cu Ko le giac kim w Po zna niu. To
tu przed la ty sta ła ko le gia ta św. Ma rii

Mag da le ny – je den z naj więk szych ko ścio łów
w Pol sce i naj wyż szy bu dy nek w Po zna niu. Jej
od ko pa ne już re lik ty moż na po dzi wiać prze -
cho dząc w po bli żu bu dyn ku urzę du mia sta.
Efek ty ich prac moż na zo ba czyć przez me ta lo -
wy płot. Ar che olo dzy chęt nie roz ma wia ją tak -
że z prze chod nia mi tłu ma cząc na czym
kon kret nie po le ga ją ich pra ce.

Z po znań skim ak cen tem
z zie mi wy ko pa li oni już po nad 1000 za byt -

ków w róż nym sta nie – jed ne są je dy nie frag -
men ta mi więk szej ca ło ści, in ne za cho wa ne są
w sta nie nie na ru szo nym i po wy czysz cze niu
wy glą da ją pra wie jak no we.

Spo śród ostat nich od kryć, szcze gól nie cen -
ne są mo ne ty. – Wy ko pa li śmy kil ka uni kal nych
w ska li Pol ski. Ma my mię dzy in ny mi brak te -
ata gu zicz ko we go z cza sów Wła dy sła wa Ło -
kiet ka, czy li naj wcze śniej sze go okre su
funk cjo no wa nia ko ścio ła oraz brak te aty gu -
zicz ko we bez na pi so we z XIV wie ku. Wy jąt ko -
wy jest tak że po znań ski de nar miej ski z cza sów
An de ga we nów czy li lat mię dzy 1374 r. a 1386
r. z wy bi ty mi skrzy żo wa ny mi klu cza mi – her -
bem mia sta. zna leź li śmy tak że srebr ny de nar
z cza sów pa no wa nia Ka zi mie rza Wiel kie go
z gło wą wład cy z jed nej stro ny i or łem z ko ro -
ną po dru giej – wy mie nia dr Mar cin Igna czak
z In sty tu tu Pra hi sto rii UAM, kie row nik prac.

Za ra zy się nie ba li
Wśród in nych cie ka wych zna le zisk jest me -

da lik -krzy żyk, tzw. ka ra wa ka, da to wa ny
na XVII/XVIII w.. – Nie ste ty nie jest za cho wa -
ny w ca ło ści. W miej sco wo ści Ca ra va ca
w Hisz pa nii prze cho wy wa no re li kwiarz w po -
dob nym kształ cie, ma ją cy mie ścić drza zgi
z krzy ża mę czeń skie go Chry stu sa. Piel grzy mu -
jąc tam do ty ka no ty mi ma ły mi krzy ży ka mi re -
li kwii, co mia ło czy nić z nich re li kwię
po śred nią i wpły wać na do bre zdro wie i chro -
nić przed cho ro ba mi – mó wi dr Igna czak.

Po dob ne wła ści wo ści mia ły mieć tak że od -
na le zio ne w więk szej ilo ści brą zo we me da lio -
ny. – Mia ły one chro nić oso by je no szą ce
przed za ra zą – wy ja śnia.

Pra ce ar che olo gów nie tyl ko przy no szą co -
raz wię cej skar bów kry ją cych się w zie mi.
Stop nio wo po sze rza się tak że wy kop. I to nie
tyl ko za spra wą ar che olo gów. – Mie li śmy kil -

ka dni sprzą ta nia po wiel kich ule wach, któ re
prze szły w pierw szej po ło wie lip ca przez Po -
znań. W jed nym miej scu nie znacz nie osu nę -
ła nam się zie mia i tym sa mym po więk szył
się wy kop. Szczę śli wie, sta ło się to w miej -
scu XIX wiecz ne go za sy pi ska gru zo we go
i w któ rym i tak za mie rza li śmy go po sze -
rzyć – mó wi Igna czak.

Moż na więc za ry zy ko wać stwier dze nie, że
deszcz, zwy kle nie lu bia ny przez ar che olo gów,
tym ra zem stał się ich sprzy mie rzeń cem.
obec na wiel kość wy ko pu to jed nak dla ar che -
olo gów i tak wciąż za ma ło. – Li czy my, że uda
się go po sze rzyć jesz cze na za chód, tak by za -
czy nał się mniej wię cej na wy so ko ści miejsc
par kin go wych, a tak że na nie co na pół noc
i na po łu dnie – tłu ma czy Igna czak.

Na tro pie wie ży
To wła śnie na po łu dnie od obec ne go wy -

ko pu znaj do wa ła się naj praw do po dob niej
wy so ka na wet na 120 me trów wie ża ko le gia -
ty. Ar che olo dzy li czą, że uda im się od na leźć
ja kieś jej re lik ty,. Pó ki co na pla cu Ko le giac -
kim moż na zo ba czyć za cho wa ne frag men ty
mu rów. – od dzie li li śmy te ele men ty ar chi -
tek to nicz ne. Ma my dwa fi la ry i je den ele -

ment, któ ry jest du żo star szy, praw do po dob -
nie z XIV-wiecz nej prze bu do wy ko ścio -
ła – wy ja śnia Igna czak.

Ko lej ny etap prac to tak że ko lej ne war stwy
gro bów – przy daw nej ko le gia cie przez la ta
cho wa no bo wiem po zna nia ków. Wśród bli -
sko 60 po chów ków są wy jąt ko we: szkie let no -
szą cy śla dy jed nej z pierw szych po śmiert nych
au top sji w Eu ro pie Środ ko wej, któ ry obec nie
pod da wa ny jest ba da niom w In sty tu cie An tro -
po lo gii na Wy dzia le Bio lo gii Uni wer sy te tu im.
A. Mic kie wi cza w Po zna niu (pi sa li śmy o nim
w po przed nim nu me rze) a tak że dzie cię cy
szkie let. – Je go wstęp ne da to wa nie okre śla my
na XIV w. Nie zna my jesz cze wie ku, płci ani
ewen tu al nej przy czy ny zgo nu – cier pli wie cze -
ka my na wy ni ki ana liz an tro po lo gów – tłu ma -
czą ar che olo dzy.

Pier wot nie pra ce ar che olo gicz ne na pla cu
Ko le giac kim mia ły po trwać do koń ca lip ca.
Wszyst ko jed nak wska zu je na to, że po trwa ją
dłu żej. – Je ste śmy w trak cie ne go cja cji z Biu -
rem Re wi ta li za cji Mia sta Urzę du Mia sta Po -
zna nia. Chcie li by śmy prze dłu żyć ten ter min
do koń ca li sto pa da. Li czy my, że do sta nie my
od nich „zie lo ne świa tło” – koń czy Igna czak.

fi lip Cze ka ła
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Nie zwy kłe mo ne ty na pla cu Ko le giac kim
już ponad 1000 zabytków wykopali archeolodzy z instytutu Prahistorii uAm poszukujący śladów po kolegiacie

Św. marii magdaleny na placu kolegiackim w Poznaniu. odkryć jest tak wiele, że prawdopodobnie prace
zostaną przedłużone aż do końca listopada.
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10 wrze śnia 1939 ro ku Niem cy za ję li Po znań.
Dwa mie sią ce póź niej za ję li też miesz ka nie ro -
dzi ny Tu ła sie wi czów przy ul. Śnia dec kich.
W pa mięt ni ku z 1940 ro ku Na ta lia na pi sa ła, że
w szu fla dzie szaf ki bi blio tecz nej po zo sta wi ła
swo je przed wo jen ne pa mięt ni ki, li sty od na rze -
czo ne go i ze szyt, w któ rym no to wa ła swe pro -
jek ty li te rac kie. Ta szu fla da! – do da ła
w na wia sie – ja kąż by ła ko pal nią ma te ria łów
do mo jej bio gra fii! 

Je stem! Od dy cham! 
Jak że do brze mi!
Szu fla da spło nę ła wraz z za war to ścią,

a w tym z bo ga ty mi za pi ska mi o ży ciu stu -
denc kim na prze ło mie lat 20. i 30. mi nio ne go
wie ku. Co o tam tych la tach mo że my po wie -
dzieć bez nich? Na pew no to, że w chwi li gdy
Na ta lia roz po czy na ła stu dia po lo ni stycz ne
na Uni wer sy te cie Po znań skim, obec ność stu -
den tek na uczel niach nie by ła jesz cze stan dar -
dem. Dla te go też za pew ne z te go po wo du
rek tor Uni wer sy te tu Po znań skie go prof. S.
Do brzyc ki otwie ra jąc rok aka de mic -
ki 1925/1926 wplótł do swe go prze mó wie nia
in au gu ra cyj ne go ta ki oto wą tek: Ze szcze gól -
nym ape lem w tej spra wie chciał bym się zwró -
cić do […] stu den tek. […] Udział ko biet w ży ciu
uni wer sy tec kim jest czyn ni kiem, któ ry ma już
wiel kie zna cze nie. Otóż w tej kul tu rze praw dzi -
we go ide ali zmu wśród mło dzie ży uni wer sy tec -
kiej ele ment ko bie cy mo że i po wi nien ode grać
pierw szo rzęd ną ro lę. Wia do mo jak do bro czyn -
ny, jak uszla chet nia ją cy wpływ na oto cze nie

wy wie ra ko bie ta ro zum na i szla chet na. Na ta -
lia obok stu diów uni wer sy tec kich roz po czę ła
rów no le gle stu dia ar ty stycz ne w po znań skiej
Aka de mii Mu zycz nej. Ko cha ła mu zy kę, gra ła
na skrzyp cach. Po ma tu rze roz wa ża ła rów nież
pod ję cie stu diów me dycz nych, jed nak że z po -
wo du sła be go zdro wia osta tecz nie z nich zre -
zy gno wa ła. Na po lo ni sty ce tra fi ła
pod skrzy dła prof. Ro ma na Pol la ka, hi sto ry ka
sztu ki, ita lia ni sty i spe cja li sty od ba ro ku.
Uczo ny czę sto wy jeż dżał do Włoch, wy kła dał

też na uni wer sy te cie w Rzy mie, a po po wro -
cie z Wiecz ne go Mia sta prze ka zy wał swym
pol skim stu den tom zdo by tą tam wie dzę.
Na wy kła dach z li te ra tu ry spo ty ka my się z zu -
peł nie no wą me to dą pra cy li te rac kiej, dzię ki te -
mu, że nasz pro fe sor Pol lak wy kła dał w Rzy mie
i kon ty nu uje u nas naj now sze prą dy Za cho -
du – zwie rza ła się za chwy co na Na ta lia swej
przy ja ciół ce – Je stem więc po pro stu wnie bo -
wzię ta, choć by i dla te go, że te raz do pie ro mam
czas na sa mo dziel ne stu dio wa nie na szej li te ra -

tu ry, a tyl ko ta ka sku pio na pra ca sa mo dziel -
na i in tu icyj ne wczu cie się w myśl ar ty sty da je
praw dzi wą roz kosz. Na ta lia stu diu je, pi sze
wier sze, wkła da je do ko pert i wy sy ła do roz -
ma itych re dak cji, a na stęp nie nie cier pli wie
cze ka, czy zo sta ną opu bli ko wa ne. Po dró żu je,
zi mą jeź dzi na nar tach, cha dza na ba le i do ki -
na. Lu bi się fo to gra fo wać, jest fo to ge nicz na.
Dzia ła też ak tyw nie w Stu denc kiej So da li cji
Ma riań skiej i Ko le Po lo ni stów, któ re go pre zes
zo sta je póź niej jej na rze czo nym.

O czym ma rzy uko cha na, 
gdy ma lat dwa dzie ścia dwa?
Mie dza po lna mię dzy dwo ma zło ty mi ła na mi

ży ta, „bła wat ki”- za ślu bi ny zie mi z nie bem i mo -
je z Jan kiem za ślu bi ny ser ca pierw szym po ca łun -
kiem. Pa mię tam jak by to by ło wczo raj – pi sze
Na ta lia w dzie sią tą rocz ni cę te go wy da rze nia
w swym dzien ni ku. Dzien ni ku, któ ry się za cho -
wał, bo prócz tych, któ re spło nę ły wraz z szu fla -
dą, by ły jesz cze te z lat 1938 – 1942, któ re Na ta lia
Tu ła sie wicz wzię ła ze so bą. Z ra do ścią szcze gól -
ną czy ta łam so bie z pierw sze go to mu mo ich za -
pi sków wspo mnie nia z tych dni, któ re na zwa łam
„Na szym Ty go dniem”, pierw szym ty go dniem na -
szej mi ło ści. Moż li we, że rów nież w tam tym
szcze gól nym ty go dniu tj. na prze ło mie czerw ca
i lip ca 1928 ro ku, za ko cha na Na ta lia na pi sa ła ten
ra do sny wiersz:

O czym ma rzy uko cha na gdy ma lat dwa -
dzie ścia dwa?

Zbo ża zia ren już doj rza ły,
W mo drych cha brach ła ny ca łe,
Li pa już pszczo ła mi gra!
O czym ma rzy uko cha na gdy ma lat dwa -

dzie ścia dwa?
Zbo ża, kwia ty, pszczo ły, drze wa!
Ca ła śpie wam, śpie wam, śpie wam!
W tym związ ku – jak wszę dzie – by ły wzlo -

ty i upad ki. Był też pier ścio nek za rę czy no wy
z oczkiem jak skra wek sza fi ro we go nie ba, a w je -
go wnę trzu wy gra we ro wa ny na pis: „Ja siu -
lek 1.1.1933”. Wiersz „Pło mień”, któ re go
frag ment wy żej za cy to wa łam Na ta lia za koń czy -
ła sło wa mi: I za kwit nę żo ną. Sta ło się jed nak
ina czej. Dwu dzie sto ośmio let nia Tu ła sie wi -
czów na zde cy do wa ła się ze rwać za rę czy ny. Jak
pi sa ła w swym dzien ni ku, oka za ło się, że obo je
ocze ki wa li jed nak cze go in ne go od ży cia. zde -
cy do wa ła żyć sa mot nie z wy bo ru. Na ta lia
ukoń czy ła stu dia po lo ni stycz ne w ro ku 1932.
Na jej dy plo mie fi gu ro wa ły do sko na łe oce ny,
a re cen zję jej pra cy ma gi ster skiej pió ra prof. Ro -
ma na Pol la ka za miesz czo no na ła mach przed -
wo jen ne go „Ku rie ra Po znań skie go”. 

Przed smak pie kła
Po stu diach zo sta je na uczy ciel ką pol skie go

w gim na zjum i li ceum sióstr ur szu la nek w Po -
zna niu. W pierw szych ty go dniach woj ny za -
kła da i pro wa dzi szko łę „po dwór ko wą” dla
dzie ci i mło dzie ży. Wciąż pi sze pa mięt ni ki. 

2 wrze śnia 1939 r. Woj na. Wczo raj prze ży li -
śmy pierw sze ata ki bom bo we.[…] O godz. 18
na Ła zarz zrzu ci li Niem cy kil ka na ście

Absolwentka w aureoli
w listopadzie 1939 roku Natalia tułasiewicz zostaje wysiedlona z rodzinnego mieszkania przez nazistów.

Pozostawia je czyste i sprzątnięte. Nowi lokatorzy znajdą w nim nawet mały prezent: świeże, jesienne jabłko.
miłość do wroga legitymuje wnętrze człowieka – zanotuje później w dzienniku.

”Wia do mo jak do bro czyn ny, jak uszla chet nia ją cy wpływ
na oto cze nie wy wie ra ko bie ta ro zum na i szla chet na
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bomb – huk był po twor ny.[…] W no cy by ło jesz -
cze kil ka alar mów i za każ dym scho dzi li śmy
do piw ni cy z nie zbęd nym ba ga żem. […] Duch
jest wszę dzie w go to wo ści. Wie my, że wal czy my
o świę tą spra wę i wie rzy my ser cem ca łym
w zwy cię stwo. Nasz żoł nierz wie, o co się bi je,
od da wszyst ko, bo wal czy za wszyst ko. […]
na ich in ten cje ofia ru je my na sze noc ne tru dy
piw nicz ne i ca łe dzien ne po go to wie, i ludz ki lęk
przed bar ba rzyń skim be stial stwem. Ca ła Pol ska
cier pi ofiar nie, my je ste śmy kro plą w mo rzu, ale
każ da z tych kro pel li czy się. […] wczo raj to był
przed smak pie kła.

5 wrze śnia 1939 r. Cięż ką wal kę to czyć mu -
si ze so bą pol skie do głę bi ser ce, gdy sta je
przed al ter na ty wą: z mia sta wła dze ucie kły
(po dob no na wet straż po żar na!). Wej dzie Nie -
miec jak do swe go. I trze ba na praw dę ca łe go
wy sił ku wo li, by w ta kich chwi lach przy ogól -
nym zde ner wo wa niu i zmę cze niu nie upa dać
na du chu, nie ulęk nąć się bar ba rzyń skich eks -
ce sów [...]. Pol ska wszyst ko od bi je i po mści.
Ach! Już na wet nie o ze mstę cho dzi – Bóg są -
dzi i Bóg ka rę wy mie rza we dług wła snej
wszech wie dzy. Ale cho dzi o wol ność, o spra wie -
dli wość, o zna cze nie da nych przy rze czeń,
o praw dę, o wszyst ko to, co w nas roz wi nę ła ja -
ko ide ał kul tu ra chrze ści jań ska.

1 paź dzier ni ka 1939 r. Zno wu wy ma za no
Pol skę z ma py świa ta. Ale ona ży je w nas, ży -
je – bo jak mó wi naj pięk niej sza z pie śni świa -
ta – ży je, kie dy my ży je my. [...] Gdy by nam
wia ra nie da wa ła cią gle mo cy swo jej, ży cie sta -
ło by się dla nas wszyst kich okrut ną igrasz ką
ciem nych mo cy. I tę sk no ta do ni co ści gro bu
wzię ła by gó rę nad ży ciem. Ale my je ste śmy
dzieć mi Bo ży mi – On na mi wła da, On z na mi
cier pi, z na mi prze zwy cię ża złą co dzien -
ność – uczy nas naj waż niej szej dla dzi siej szej sy -
tu acji umie jęt no ści: cier pli wo ści, uczy nas con tra
spem spe ra re. [...] sta ram się [...] być jak naj bli -
żej Bo że go ser ca, [...] naj czę ściej nie mó wię nic,
mo dlę się mil cze niem, tyl ko ci chut ko obej mu ję
z Ma rią krzyż i tak trwam. 

W jej no tat ce z 3 wrze śnia wy brzmie wa ra -
dość pły ną ca z na dziei, że An glia i Fran cja, któ -
re wła śnie wy po wie dzia ły woj nę Rze szy
ura tu ją Pol skę w krót kim cza sie. Mie siąc póź -
niej, tuż po ka pi tu la cji War sza wy pi sze wiersz:

Na uczy łam się wła dzy ta jem nej
Jak ko rze nie drze wa ży ją w ciem ni.
Ju tro li ściem dę bo wym wy buch nę zwy cię -

ska – zmar twych wsta nę mło da i kró lew ska.
Gi nie w obo zie w Ra vensbrück, w Wiel ki

Pią tek 1945 ro ku, na chwi lę przed wej ściem
alian tów. W czerw cu 1999 ro ku Jan Pa weł II
ogła sza ją bło go sła wio ną, a na ul. Śnia dec kich
pa miąt ko wa ta bli ca przy po mi na, że tu wła -
śnie miesz ka ła owa za słu żo na dla lu dzi i nie -
ba ab sol went ka po znań skie go uni wer sy te tu. 

Alek san dra Po lew ska

Aula koncertowa
◗Bar dzo do brze prze my śla ny pre zent spra -
wi ła dzie ciom (1. VI) Agniesz ka Ducz mal
ze swą or kie strą Ka me ral ną PR „Ama deus”.
Wy peł nio nej po brze gi au li – głów nie naj -
młod szy mi słu cha cza mi – przed sta wi ła...
„Wiel ką fan ta zję zoo lo gicz ną”. z po łą cze nia
dwóch słyn nych utwo rów: Kar na wa łu
zwie rząt Ca mil le’a Sa int -Sa en sa i Ob raz ków
z wy sta wy Mo de sta Mu sorg skie go, stwo rzy -
ła uro cze, go dzin ne wi do wi sko mu zycz ne,
któ re oso bi ście ko men to wa ła, spe cjal nie do -
bra ny mi po etyc ki mi tek sta mi. z or kie strą
wy stą pi li dwaj pia ni ści: An drzej Ta tar ski
i Ma ciej Pa bich oraz uczen ni ce i ucznio wie
(w dow cip nych ma skach, imi tu ją cych zwie -
rzę ta) ogól no kształ cą cej Szko ły Ba le to wej
w Po zna niu. Ukła dy cho re ogra ficz ne opra -
co wał Mi ro sław Ró żal ski, ca ło ścią dy ry go -
wa ła An na Ducz mal – Mróz.

◗Tym cza sem z fil har mo ni ka mi od by li -
śmy (3. VI) po dróż do…Ame ry ki Po łu -
dnio wej. Gosz czą cy w Po zna niu już po raz
dru gi we ne zu el ski dy ry gent Chri stian Va -
squ ez „z pierw szej rę ki” po ka zał jak po -
win ny brzmieć la ty no skie ryt my Al ber to
E. Gi na ste ry, Jo se P. Mon cayo Gar cia, Ar -
tu ro Ma rqu eza, Ma nu ela de Fal li, Asto ra
Piaz zol li i ze qu in ha de Abreu’a, któ re go
szcze gól nie owa cyj nie na gro dzo na po lka
„Ti co Ti co”, nie mo gła nie za brzmieć
po raz dru gi, po dob nie jak Li ber tan go
Piaz zol li. W kli mat tej go rą cej, ta necz nej
mu zy ki, zna ko mi cie – jak moż na by ło
spo dzie wać się – przy ję tej, wpro wa dził pu -
blicz ność Bar tosz Mi cha łow ski.

◗W at mos fe rze fran cu skiej har mo nii (10.
VI) Fil har mo nia ofi cjal nie za koń czy ła se -
zon ar ty stycz ny 2015/16. Uwer tu ra
do ope ret ki „Pięk na He le na” Ja cqu esa of -
fen ba cha, II Kon cert for te pia no wy Ca mil -
le’a Sa int -Sa en sa i Sym fo nia Ce sa ra
Fran ca – trzy peł ne póź no ro man tycz nych,
zmien nych emo cji utwo ry trzech mi strzów
znad Se kwa ny bar dzo ce nio nych przez rze -
sze me lo ma nów – stwo rzy ły wła ści wy na -
strój fi na ło we go spo tka nia. Tym
wy ra zist szy, że so li stą w bo daj naj bar dziej
fran cu skim z fran cu skich ro man tycz nych
kon cer tów for te pia no wych był Fran cuz
Ber trand Cha may ou. 35-let ni pia ni sta,
któ re go w tym se zo nie ja ko ar ty stę –re zy -
den ta na szej Fil har mo nii po zna li śmy i po -
dzi wia li śmy w kil ku in ter pre ta cjach,
przed sta wił ko lej ną in te re su ją cą, mo men -
ta mi na der eks pre syj ną wi zję dzie ła.
Po owa cyj nym przy ję ciu do dał na bis Pieśń
bez słów Fe li xa Men dels soh na. Wie czór
po pro wa dził Ma rek Pi ja row ski, od 2007 r.
szef po znań skiej or kie stry. 

◗Mi mo fak tycz ne go za koń cze nia swe go 69.
se zo nu, fil har mo ni cy jesz cze dwu krot nie
w czerw cu po ja wi li się na es tra dzie au li UAM.
Naj pierw (17. VI) – tra dy cyj nie z dy plo man -
ta mi Aka de mii Mu zycz nej. By li to: dy ry gent
Nor bert Twór czyń ski z kla sy prof. Je rze go Sal -
wa row skie go, skrzy pek Ma te usz Gi da szew ski
z kla sy prof. Bar to sza Bry ły i kom po zy tor Mi -
chał Ja no cha z kla sy prof. Li dii zie liń skiej. Pra -
wy ko na nie je go utwo ru Fo ur of me na czte ry
wio lon cze le i or kie strę otwo rzy ło pro gram.
Na to miast ciąg dal szy sta no wi ły kom po zy cje
z tzw. że la zne go re per tu aru: II Kon cert skrzyp -
co wy Hen ry ka Wie niaw skie go i III Sym fo nia
Szkoc ka Fe li xa Men dels soh na -Bar thol dy.

◗60. uro dzi ny ob cho dził tak że w au li UAM
(26. VI) po znań ski Te atr Mu zycz ny. W wiel -
kim kon cer cie naj słyn niej szych frag men tów
ope ret ko wych i mu si ca lo wych udział wzię li so -
li ści, chór i or kie stra so le ni zan ta.

◗ostat nim jed nak – i to wy jąt ko wo moc -
nym – akor dem mu zycz ne go se zo nu by ło
(29. VI) wy ko na nie ora to rium „Quo va dis”
Fe lik sa No wo wiej skie go. Utwór, po wsta ły
na po cząt ku XX stu le cia, in spi ro wa ny sien -
kie wi czow skim epo sem, za pre zen to wa ny
po raz pierw szy w 1907 r. w pro win cjo nal -
nym cze skim Usti nad Ła bą, po kil ku ko rek -
tach kom po zy to ra trium fal nie przy ję ty
w 1909 r. w am ster dam skim Con cert ge bo uw,
był do 1939 r. po nad 200 ra zy okla ski wa ny
na ca łym świe cie. Li bret to au tor stwa nie -
miec kiej pi sar ki An to nii Ju engst prze tłu ma -
czo no na kil ka ję zy ków. Twór cę dzie ła
ho no ro wa ły gło wy wie lu państw. W Po zna -
niu ora to rium za brzmia ło po raz pierw szy
w 1914 r., po tem w 1937 r., a po II woj nie
świa to wej w 1966 r. na sce nie Te atru Wiel kie -
go w 20. rocz ni cę śmier ci kom po zy to ra. F.
No wo wiej ski, zwią zaw szy swe lo sy z na szym
mia stem w la tach 20. ubie głe go stu le cia
zmarł 18. I 1946 r. i po cho wa ny jest w pod -
zie miach ko ścio ła św. Woj cie cha.

I te raz – 70 lat póź niej oraz w 60-le cie wy -
da rzeń Po znań skie go Czerw ca – od był się
Nad zwy czaj ny Kon cert Mar szał kow ski, a ora -
to rium „Quo va dis” zło żo ne z czte rech wiel -
kich scen wo kal no -in stru men tal nych
wy ko na li so li ści Wio let ta Cho do wicz (so -
pran), Ro bert Gier lach (ba ry ton) i Woj tek
Gier lach (bas), Chór ope ry i Fil har mo nii
Pod la skiej (przy go to wa ny przez Vio let tę Bie -
lec ką) oraz or kie stra Fil har mo nii Po znań -
skiej. Ca ło ścią dy ry go wał Łu kasz Bo ro wicz.
owa cją na sto ją co przy ję ty utwór, na stęp ne go
dnia zo stał za pre zen to wa ny w Sa li Uni wer sy -
te tu Sztu ki w Ber li nie, a na gra nie kon cer tu
z au li UAM – od two rzo ne na an te nie ber liń -
skie go Deutsch lan dra dio Kul tur. (rp)
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Uczel nie wy róż nio ne w kon kur sie
„Mię dzy na ro do we Pro gra my Kształ -
ce nia” po dzie lą się kwo tą 145 mln zł.

Pro gram za kła da trzy for my ak tyw no ści w edu -
ka cji na po zio mie wyż szym. Po pierw sze, re ali -
za cję pro gra mów kształ ce nia w ję zy kach
ob cych, któ ra ma być skie ro wa na za rów no
do stu den tów z Pol ski, jak i do ob co kra jow ców.
Po dru gie, pro gram ma wspo móc re ali za cję
mię dzy na ro do wych pro gra mów stu diów oraz
or ga ni za cję w Pol sce mię dzy na ro do wych szkół
let nich. Ta ka in te gra cja umoż li wi stu dio wa nie
cu dzo ziem com u nas oraz wes prze Po la ków
chcą cych od na leźć się w śro do wi sku mię dzy -
na ro do wym. Po nad to dzię ki pro jek tom wy ło -
nio nym w kon kur sie na pol skie uczel nie tra fią
wy kła dow cy z za gra ni cy, któ rzy od zna cza ją się
osią gnię cia mi w pra cy na uko wej, za wo do wej
lub ar ty stycz nej.

Wśród stu den tów pol skich uczel ni są oso by
am bit ne, któ re chcą pod bi jać świat. Są też ob -
co kra jow cy, któ rzy wią żą swo ją przy szłość za -
wo do wą z Pol ską, by tu roz wi jać swo je pa sje
i zdol no ści. Jed nost ki na uko we po win ny uła -
twić obu gru pom osią gnię cie tych ce lów oraz
po ka zać, jak fa scy nu ją ce i waż ne dla roz wo ju
oso bi ste go mo że być ucze nie się in nych kul tur
w pro ce sie kształ ce nia. Otwar cie uczel ni
na pro gra my mię dzy na ro do we po mo że w wy -

mia nie do świad czeń po nad gra ni ca mi i mię -
dzy kul tu ra mi. Dziś bę dą z niej czer pać stu -
den ci, ju tro – kom pe tent ni i wszech stron ni
pra cow ni cy na pę dza ją cy pol ską go spo dar -
kę – mó wi dr Piotr Dar dziń ski, wi ce mi ni ster
na uki i szkol nic twa wyż sze go.

o do fi nan so wa nie w ra mach pro gra mu mo -
gą ubie gać się pu blicz ne i nie pu blicz ne uczel -
nie wyż sze bez ogra ni cze nia wiel ko ści.
„Mię dzy na ro do we Pro gra my Kształ ce nia” bę -
dą mo gły więc tra fić tak że do mniej szych jed -
no stek, kształ cą cych mniej niż 100 stu den tów
sta cjo nar nych. Skła da ne pro jek ty po win ny
obej mo wać ca ły cykl kształ ce nia na stu -
diach I stop nia bądź II stop nia lub jed no li tych
stu diów ma gi ster skich. War tość po je dyn cze go
pro jek tu jest uza leż nio na od wiel ko ści uczel ni
i mo że wy no sić od 1,5 mln do 5 mln zł. Na jed -
ne go uczest ni ka prze wi dzia no do ta cję się ga ją -
cą mak sy mal nie 30 tys. zł.

Co raz wię cej osób pra cu je i szko li się w zdy -
wer sy fi ko wa nym śro do wi sku, dla te go edu ka -
cja na po zio mie wyż szym po win na wią zać się
z po nadna ro do wą wy mia ną wie dzy i do -
świad czeń. „Mię dzy na ro do we Pro gra my
Kształ ce nia” ma ją w tym po móc – mó wi prof.
Ma ciej Cho row ski, dy rek tor Na ro do we go
Cen trum Ba dań i Roz wo ju – osta tecz nym be -
ne fi cjen tem pro gra mu jest stu dent, czy li od -

bior ca bar dzo wy ma ga ją cy. To z my ślą o nim
sfor mu ło wa li śmy kry te ria oce ny wnio sków
tak, by wspar cie uzy ska ły tyl ko naj lep sze pro -
po zy cje, gwa ran tu ją ce naj wyż szy po ziom
kształ ce nia – do da je prof. Cho row ski.

Przed się wzię cia be ne fi cjen tów „Mię dzy na -
ro do wych Pro gra mów Kształ ce nia” ma ją
prze wi dy wać przy go to wa nie cu dzo ziem ców
do kon ty nu owa nia kształ ce nia w Pol sce lub
do pod ję cia za trud nie nia w Pol sce po za koń -
cze niu kształ ce nia. Na do dat ko we punk ty
w oce nie wnio sku mo gą li czyć uczel nie, któ -
re uczest ni czą w mię dzy na ro do wej wy mia -
nie stu denc kiej czy pro wa dzą stu dia
o po dwój nym dy plo mo wa niu. Kry te rium
pre miu ją cym jest tak że za an ga żo wa nie jak
naj więk sze go od set ka cu dzo ziem ców w pro -
jek cie. NCBR za kła da, że do fi nan so wa nie
obej mie ok. 1800 stu den tów i ok. 60 pro gra -
mów uru cho mio nych przez uczel nie. W tym
cza sie w Pol sce mo że go ścić 225 za gra nicz -
nych wy kła dow ców.

„Mię dzy na ro do we Pro gra my Kształ ce nia”
bę dą re ali zo wa ne w ra mach Dzia ła nia 3.3 Pro -
gra mu ope ra cyj ne go Wie dza Edu ka cja Roz wój:
„Umię dzy na ro do wie nie pol skie go szkol nic twa
wyż sze go”. Na bór wnio sków po trwa od 27
czerw ca do 29  lip ca 2016 r. Wię cej in for ma cji
znaj dą Pań stwo na stro nie NCBR. z

Trwa ją cy od po nad dwóch lat kry zys
w re la cjach UE i Ro sji, spo wo do wa ny
anek sją Kry mu, wpły nął nie tyl ko

na sy tu ację na kon ty nen cie, ale rów nież po -
za nim. ostre sło wa pod ad re sem pre zy den ta
Ro sji pły nę ły z USA, Unia Eu ro pej ska zde cy -
do wa ła o wdro że niu sank cji wo bec Ro sji oraz
osób od po wie dzial nych za na ru sze nie in te -
gral no ści te ry to rial nej Ukra iny. Nad ty mi
za gad nie nia mi po chy li li się na ukow cy z Pol -
ski, Nie miec i Ro sji, któ rzy spo tka li się
w dniach 23-24 czerw ca na Wy dzia le Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa. Uczest ni cy
ana li zo wa li te za gad nie nia z róż nych per -
spek tyw, cho ciaż by anek sję Kry mu –
od stro ny ro syj skich do ku men tów stra te gicz -

nych, ro lę Nie miec w po li ty ce unij nej wo bec
Ro sji, zna cze nie współ pra cy ener ge tycz nej
tych państw, bez pie czeń stwo ener ge tycz ne
Pol ski – w kon tek ście in te re sów go spo dar -
czych Ro sji i UE, ro lę Ukra iny w po li ty ce
Ro sji, oce nę tych wy da rzeń przez pol skie
środ ki prze ka zu i opi nię pu blicz ną. To ko lej -
na oka zja do spo tka nia ba da czy z Pol ski,
Nie miec i Ro sji, w sierp niu spo tka li się na se -
mi na rium w Pocz da mie, do któ re go wró cą
w paź dzier ni ku te go ro ku. Choć po aka de -
mic kiej de ba cie trud no prze są dzać, że
sto sun ki UE-Ro sja ule gną po pra wie, jed nak
jej re zul ta ty na pew no po mo gą w lep szym
zro zu mie niu róż nych punk tów wi dze nia UE
i Ro sji. 

Jak wy ja śnia głów ny or ga ni za tor kon fe ren -
cji pro fe sor Bog dan Ko szel z WNPiD UAM:
Po stro nie UE i Ro sji wi dać jed nak ten den cje
do prze ła ma nia im pa su we wza jem nych re la -
cjach. Wpraw dzie de cy zją Kon fe ren cji
Am ba sa do rów UE sank cje wo bec Ro sji zo sta ły
prze dłu żo ne do stycz nia 2017 ro ku (ty tu łem re -
tor sji ze stro ny Ro sji em bar go na unij ną
żyw ność), ale je sie nią od bę dzie się w in sty tu -
cjach unij nych po waż na de ba ta nad
ca ło kształ tem sto sun ków mię dzy Fe de ra cją Ro -
syj ską a UE, któ ra na kre śli ich per spek ty wy
na naj bliż sze la ta. Trud no prze wi dzieć, w ja kim
kie run ku pój dą te dzia ła nia, bo szyb ko zmie nia -
ją ca się rze czy wi stość kom pli ku je pla no wa nie.

Mar cin Pie choc ki, Adam Ba ra basz 

O kry zy sie na Kry mie na WNPiD UAM…

145 mln zł 
na mię dzy na ro do we pro gra my kształ ce nia

łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych 
czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele nowego konkursu ogłoszonego
dziś przez Narodowe centrum Badań i rozwoju. z „międzynarodowych Programów kształcenia” skorzystają

studenci z Polski oraz uczący się w polskich uczelniach cudzoziemcy.
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Pięk nie, nie kon wen cjo nal nie po ma lo -
wa ne pia ni na by ły przez ostat ni ty -
dzień roz sta wio ne w kil ku punk tach

gro du nad Pro sną. Ta ak cja za ty tu ło wa -
na „znajdź mnie, za graj na mnie” jest czę ścią
więk sze go pro jek tu „Mu zycz ny Ka -
lisz – wczo raj, dziś i ju tro”. Wy dział Pe da go -
gicz no -Ar ty stycz ny rów nież zo stał
za pro szo ny do udzia łu w tym pro jek cie.
Prze ka za no WPA do ozdo bie nia jed no
z dzie wię ciu pia nin. In stru men tem za ję ła się
z pie czo ło wi to ścią gru pa stu den tów za kła du
Edu ka cji Pla stycz nej: Ka ta rzy na Fryś, Mag -
da le na Ma cie jew ska oraz Mał go rza ta Id -
czak – sta no wi ły trzon eki py ar ty stycz nej,

a dziel nie wspo ma ga li je Ane ta Bart czak, Ar -
tur Pruch nik i Łu kasz Szu le ta. 

Pro jekt pod ty tu łem „Sza rań cza” po wstał
i zo stał zre ali zo wa ny w Pra cow ni Pro jek to wa -
nia Gra ficz ne go pod kie run kiem dr Jo lan ty
Wdow czyk. obu do wa pia ni na zo sta ła po ma -
lo wa na na bia ło, a na tym neu tral nym tle po -
ja wi ły się czar ne gra ficz ne wzo ry: sza rań cza,
mo dlisz ki i pa ją ki. Pro jekt ten zy skał uzna nie
za rów no miesz kań ców, jak i ju ro rów kon kur -
su na naj ład niej ozdo bio ne pia ni no. Pia ni no
WPA wy gra ło jed no gło śnie. 

oprócz nas udział w tym pro jek cie wzię ły
(i swo je pia ni na ozda bia ły): Pań stwo wa Wyż -
sza Szko ła za wo do wa w Ka li szu, Li ceum Pla -

stycz ne, Ga le ria Sztu ki im. Ja na Ta ra si na,
Pań stwo we Po ma tu ral ne Stu dium Kształ ce -
nia Ani ma to rów Kul tu ry, Te atr im. Woj cie -
cha Bo gu sław skie go, Pań stwo wa Wyż sza
Szko ła Mu zycz na I i II st, Tech ni kum Bu do -
wy For te pia nów, Sto wa rzy sze nie Ener gii Kul -
tu ral nej „Be ka”, ośro dek Dzia łań Twór czych,
Te atr Tań ca Sza fa i Pub „Ju man ji”. 

zwy cię skie pia ni no zo sta nie w stycz -
niu 2017 ro ku prze ka za ne na au kcję w ra -
mach Wiel kiej or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy. Do te go cza su in stru ment „go ścił”
bę dzie w mu rach na szej uczel ni. za pra sza my
wszyst kich chęt nych do mu zy ko wa nia.

Jo lan ta Wdow czyk

W NO WYM JOR  KU ,  PA  RY  ŻU ,  MEl  BO  UR  NE  I W KA l I  SzU

Ko lo ro we pia ni na
kiedyś Luke jarram, brytyjski artysta pomyślał, że dobrze byłoby choć trochę rozweselić i ubarwić naszą smutną

rzeczywistość choćby kolorowymi pianinami. stworzył więc projekt „Play me, i’m yours” (po polsku: „zagraj na mnie,
należę do ciebie!”). Pierwsze ozdobione pianina zaczęły pojawiać się na ulicach w wielkiej Brytanii w 2008 roku.

obecnie po ponad 7 latach, można już znaleźć ponad 1000 pianin w 37 różnych miastach na kilku kontynentach.
kolorowe pianina stanęły na ulicach Nowego jorku, Paryża, toronto, melbourne, a ostatnio także kalisza.
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