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Rek tor uaM prof. an drzej Le sic ki i to masz Miel ni czuk, dy rek tor de par ta -
men tu san tan der uni ver si da des pod pi sa li 26 czerw ca umo wę o współ pra cy
w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go przez Bank za chod ni wBK

To od po wied ni mo ment, że by za -
dać so bie py ta nie: dla cze go czło wiek
to ro bi? Dla cze go na da je świa tu sens
i dla cze go bez tak nada ne go sen su
świat wy da je się mu nie do znie sie -
nia? Mo że dla te go, że rze czy wi sty
sens ludz kie go ży cia i wszech świa ta
wciąż po zo sta je nie zna ny. Mo że ob -
raz Bo ga udo wad nia je dy nie brak je -
go rze czy wi stej po sta ci. Mo że
me ta fi zy ka jest kur ty ną, za kry wa ją -
cą fakt, że w isto cie nie zna my sen su
by cia, nie od na leź li śmy go. A mo że
ma to coś wspól ne go z sa mą ni co ścią
i z nie zro zu mie niem jej na tu ry. Czyż -
by ni hi li zmem by ło nie po ro zu mie nie
w spra wie „nic”? Co wie my w spra -
wie „nic”? A mo że nic nie wie my
o „nic”?

Ja ko oso ba, któ ra mia ła szczę ście
po znać te go wspa nia łe go czło wie ka,
chcia ła bym Da wi da Ku le sza po że gnać
je go wła sny mi sło wa mi: A mo że nic
nie wie my o „nic”?

Ka ta rzy na Ku czyń ska -Ko scha ny 

W s p o  m n i e  n i e
Da wid Ku lesz

fo
t.

 ł
u

ka
sz

 w
o

źn
y

Rektor uaM prof. andrzej Lesicki odbył spotkanie robocze z prymasem
Polski abp. wojciechem Polakiem
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Był ży wą iskrą, wcie lo ną wraż li wo ścią, sej smo gra fem te go świa ta, z któ rym się zma gał. 
Je go zna ko mi ta pol sz czy zna i wie dza rzad ka u dwu dzie sto lat ków in spi ro wa ła w roz mo wach

i tych, któ rzy mie li szczę ście ra zem z Nim stu dio wać, i nas, wy kła dow ców.
Należał do tego niewielkiego grona studentów, od których to my się uczymy, którzy zaskakują

nas świeżością spojrzenia, młodą i bezkompromisową.
Esej o możliwości przezwyciężenia nihilizmu, zatytułowany Kres czy początek?, który Dawid

Kulesz przesłał mi w kwietniu, należy do najmądrzejszych, jakie dane mi było czytać. Pisał tam,
w rozdziale Przyczyna cierpienia:
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Przy go to wa no dla nich 9193 miej sca, co da -
je śred nio po nad 2 oso by na jed no miej sce.
W no cy z wtor ku na śro dę, z 4 na 5 lip ca,

za koń czy ła się re kru ta cja. Wszy scy przy ję ci
na stu dia do 7 lip ca mie li czas na do star cze nie
do ku men tów, aby stu dio wać na okre ślo nych kie -
run kach.

NAj wIę cej KAN Dy DA Tów 
NA jeD No MIej Sce MA:

w fi lo lo gia nor we ska (29 os./miej sce)
w fi lo lo gia duń ska (13 os./miej sce)
w geo de zja i kar to gra fia (8 os./miej sce)

PoD wZglęDeM lIcZBy KANDyDATów
ZgłASZAjących SIę NA DANy KIeruNeK,
NAjBArDZIej oBlegANe Są:

w psy cho lo gia – 1368 osób 
w pra wo – 1282 osób 
w fi lo lo gia an giel ska – 1095 osób 

W tym ro ku znacz nie wię cej osób chce stu dio -
wać na: fi lo lo gii an giel sko -chiń skiej, ko re ań skiej,
oraz ja po ni sty ce. Ta ostat nia awan so wa ła do pierw -
szej dzie siąt ki naj po pu lar niej szych kie run ków z 26
miej sca w ro ku aka de mic kim 2016/2017.  Naj star -
szy kan dy dat na stu dia dzien ne uro dził się w 1960
r. Re kor dzi sta za pi sał się na 10 kie run ków. Ci, któ -
rzy się nie do sta li, mo gli mię dzy 7 a 12 lip ca wpi sać
się na li stę re zer wo wą. Prze my sław sta nu la
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22 czerwca w instytucie Psychologii uaM
odbyła się uroczystość zakończenia
czwartego roku działalności aktywnego
Małego uniwersytetu Latającego (aMuL). 
Udział w niej wzię li m.in. pro rek tor UAM prof. Bo gu mi ła Ka niew -
ska oraz dzie kan WNS prof. Ja cek Sój ka. W ra mach AMUL stu den -
ci psy cho lo gii pro wa dzą za ję cia w przed szko lach i szko łach, a tak że
przy go to wu ją wy kła dy i warsz ta ty skie ro wa ne dla ro dzi ców, dziad -
ków oraz na uczy cie li ze szcze gól nym uwzględ nie niem miesz kań ców
wsi i ma łych miast. opie kę na uko wą nad pro jek tem spra wu je prof.
An na I. Brze ziń ska. W tym ro ku AMUL do tarł do 41 pla có wek, w za -
ję ciach, któ re po pro wa dzi ło 427 stu den tów udział wzię ło 5428
uczniów. 

Prof. gerd -Vol ker Röschen tha ler z Ja cobs
uni ver sität w Bre mie zo stał uho no ro wa ny
Me da lem „za za słu gi dla uaM”. 
Współ pra ca pro fe so ra z po znań skim uni wer sy te tem się ga lat 90.
W Je go la bo ra to rium pra co wa ło oko ło 15 stu den tów i dok to ran tów
z Wy dzia łu Che mii UAM, cze go efek tem by ły m.in. pra ce dok tor skie.
Mło dzi na ukow cy mie li moż li wość uczest ni cze nia we wspól nych ba -
da niach. Pro fe sor sku tecz nie za bie gał o ich fi nan so wa nie ze środ ków
nie miec kich, co w la tach 80. i 90. mia ło szcze gól ne zna cze nie. W tam -
tych la tach po moc i współ pra ca z gru pą prof. Röschen tha le ra da wa ła
moż li wość uczest ni cze nia w „praw dzi wych”, pod bu do wa nych eks pe ry -
men tem ba da niach – mó wił w trak cie uro czy sto ści dzie kan Wy dzia -
łu Che mii UAM prof. Hen ryk Ko ro niak. 

Prof. Bronisław Marciniak, rektor uaM w latach 2008-2016 oraz prof. andrzej sakson
z zakładu Badań niemcoznawczych uaM otrzymali odznakę honorową 
„za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. 

Uro czy stość od by ła się 6 lip ca w ga bi ne cie rek to ra. od zna kę w imie niu Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go wrę czył Ma ciej Sy tek,
czło nek za rzą du Wo je wódz twa. od zna kę na da je się za wy bit ne przy czy nie nie się do go spo dar cze go, kul tu ral ne go i spo łecz ne go roz wo ju
wo je wódz twa wiel ko pol skie go.
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Prof. Kry sty na Bar tol
w dniu 24 czerw ca zo sta ła
człon kiem czyn nym Pau. 
Prof. Kry sty na Bar tol jest od cza su stu diów
zwią za na z za kła dem Hel le ni sty ki, któ rym
kie ru je od wie lu lat. 

26 czerwca cztery poznańskie uczelnie podpisały
„Porozumienie uczelni poznańskich na rzecz
studentów z niepełnosprawnościami przy Kolegium
Rektorów uczelni Miasta Poznania”.

Po ro zu mie nie ma za gwa ran to wać stu den tom z nie peł no spraw no ścia mi po pra -
wę wa run ków stu dio wa nia. Do ku ment pod pi sa ły: UAM, Po li tech ni ka Po znań -
ska, Uni wer sy tet Eko no micz ny oraz Uni wer sy tet Przy rod ni czy. Na mo cy
po ro zu mie nia po dej mo wa ne bę dą wspól ne dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy
wa run ków stu dio wa nia i moż li wo ści peł ne go udzia łu w pro ce sie kształ ce nia stu -
den tów i dok to ran tów z nie peł no spraw no ścia mi. Uczel nie zo bo wią za ły się tak -
że do współ pra cy w two rze niu roz wią zań wspie ra ją cych pro ces kształ ce nia tej
gru py stu den tów.

Małgorzata dąbrowicz została nowym dyrektorem
Biblioteki uniwersyteckiej uaM 
zastępując na tym miejscu dr. artura Jazdona. 

Dr Mał go rza ta Dą bro wicz jest ab sol went ką Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UAM,
skoń czy ła kil ka stu diów po dy plo mo wych zwią za nych z za rzą dza niem, wła da też
czte re ma ję zy ka mi. z BU zwią za na jest od 2002 ro ku, a przez ostat nie 5 lat peł ni -
ła funk cję kie row ni ka od dzia łu Gro ma dze nia i Udo stęp nia nia zbio rów. W ubie -
głym ro ku uzy ska ła sto pień dok to ra w za kre sie na uk hu ma ni stycz nych, bro niąc
roz pra wy pod ty tu łem „oce na okre so wa pra cow ni ków, ja ko na rzę dzie za rzą dza -
nia za so ba mi ludz ki mi w bi blio te ce”. Dr Ar tur Jaz don funk cję dy rek to ra peł nił
przez ostat nich 25 lat i z bi blio te ką się nie roz sta je. Rek tor UAM prof. An drzej
Le sic ki pod czas spo tka nia z pra cow ni ka mi BU po dzię ko wał mu za je go do tych -
cza so wą pra cę. Pod kre ślił, że bi blio te ka jest spraw nie dzia ła ją cą in sty tu cją, jed ną
z lep szych w Pol sce, co jest za słu gą by łe go już dy rek to ra i je go ze spo łu. Mał go -
rza ta Dą bro wicz przed sta wi swo ją wi zję roz wo ju bi blio te ki we wrze śniu. 

Prof. andrzej gulczyński
z wydziału Prawa
i administracji został
ponownie wybrany
prezesem Poznańskiego
towarzystwa Przyjaciół
nauk (PtPn). 
PTPN dzia ła od 1857 ro ku sku pia jąc kil ku set
uczo nych z ca łej Pol ski. Ce lem To wa rzy stwa
jest pra ca nad roz wo jem na uki we wszyst kich
dzie dzi nach, szcze gól nie w za kre sie ba dań
do ty czą cych Wiel ko pol ski. 
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Miastu i sobie
uroczysta sesja rady miasta Poznania, odbywa się w święto patronów miasta Piotra i Pawła

i ma szczególną oprawę. w tym właśnie dniu nagradzane są osoby zasłużone dla miasta.
w gronie tegorocznych wyróżnionych znalazło się troje uczonych z uam.

fot. łukasz woźny
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w śród nich ty tuł Ho no ro we go oby wa te la Mia sta
Po zna nia otrzy ma ła po znań ska ar che olog prof.
Han na Ma ria Kóčka -Krenz. Ra da Mia sta do ce -

ni ła tak że do ko na nia na uko we prof. Ro ber ta Pie trza ka
z Wy dzia łu Che mii UAM i prof. Ja na Mar ka Sku ra to wi -
cza z In sty tu tu Hi sto rii Sztu ki UAM, któ re go wy róż nio -
no ty tu łem za słu żo ny dla Mia sta  Po zna nia.

Na uro czy sto ści w ra tu szu prze wod ni czą cy Ra dy Mia -
sta Grze gorz Ga no wicz mó wił o po cząt kach po znań skiej
sa mo rząd no ści, wspo mi na jąc ostat nie 27 lat. Od bu do wa
sa mo rzą dów, któ ra przy nio sła spo łecz no ściom lo kal nym
au to no mię i moż li wość de cy do wa nia o wła snym lo sie jest
jed ną z naj bar dziej uda nych re form – mó wił – Dzię ki te -
mu zmie ni li śmy Pol skę i zy ska li śmy za ufa nie Po la ków. Idea
sa mo rząd no ści w Po zna niu tra fi ła na po dat ny grunt, od -
wo łu jąc się do cią gle tu taj ży wych tra dy cji pra cy or ga -
nicz nej. Ga no wicz przy po mniał po sta ci, któ re re al nie
wpły wa ły na kształt po znań skie go sa mo rzą du: na li ście
za słu żo nych wy mie nił m.in. zwią za ną z Wy dzia łem Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UAM, prof. Te re sę Rab ską, Ho no ro -
wą oby wa tel kę Mia sta. Pre zy dent Po zna nia Ja cek
Jaś ko wiak przy po mniał, że ro la sa mo rzą du po win na po -
le gać na re ali za cji ma rzeń i ocze ki wań po zna nia ków tak,
aby Po znań sta wał się lep szym miej scem do ży cia, roz wi -
jał się i pięk niał. Naj waż niej sza jest chęć dzia ła nia, to
w niej tkwi po ten cjał. Tak że w po zna nia kach, któ rzy in spi -
ru ją nas po my sła mi na mia sto – mó wił pre zy dent.

Dzię ki od kry ciu re zy den cji pierw szych Pia stów
na ostro wie Tum skim re al ny wpływ na wi ze ru nek Po -
zna nia mia ła prof. Han na Kóčka -Krenz. I to jej wła śnie
w tym ro ku wrę czo no sta tu et kę z sym bo licz ny mi klu cza -
mi do mia sta. Osią gnię cia na uko we pa ni pro fe sor są im -
po nu ją ce – mó wił Grze gorz Ga no wicz – jed nak dla
po zna nia ków naj waż niej sze są ba da nia na Ostro wie Tum -
skim. One bu du ją na szą du mę sto łecz ne go mia sta Po zna -
nia; po zwa la ją nam mó wić, że to wła śnie tu taj za czę ła się
Pol ska. za in te re so wa nia ba daw cze prof. Han ny Kóčki -
-Krenz zwią za ne są z pro ble ma ty ką eu ro pej skie go śre -
dnio wie cza np. złot nic twem stre fy bał tyc kiej, po cząt ka mi
śre dnio wiecz ne go bu dow nic twa obron ne go w Wiel ko -
pol sce oraz ar chi tek tu ry mo nu men tal nej. 

To dla mnie wiel ka chwi la, wiel ki ho nor i wiel kie wy róż -
nie nie – mó wi ła prof. Kóčka -Krenz, dzię ku jąc wła dzom
mia sta za wspar cie i życz li wość – Spę dzi li śmy na Ostro -
wie Tum skim 15 se zo nów ba daw czych, po 6 mie się cy w ro -
ku, to da je 8 lat na sze go ży cia. Dzień w dzień, na tym
pięk nym i zna czą cym dla Po zna nia miej scu. Tak so bie my -
ślę, że naj wię cej za wdzię cza my jed nak na szym pierw szym

wład com pia stow skim. Bo nie by ło by od kryć, gdy by nie oni.
Już sa ma bu do wa pa ła cu i tej wspa nia łej ka pli cy sta wia
wcze sno śre dnio wiecz ny Po znań w ran dze czo ło wych ośrod -
ków ich pań stwa. I mi mo, że wie my, że w cza sach, o któ -
rych mó wię, nie by ło sto li cy, to wy da je się, że Miesz ko to
mia sto wła śnie so bie upodo bał. Dys ku sja na uko wa na ten
te mat bę dzie jesz cze dłu ga i sze ro ka, ale aby zmie nić ten
po gląd po trze ba no wych od kryć, a nie przy pusz czam, że -
by to mo gły być od kry cia na mia rę te go, z któ rym mie li -
śmy do czy nie nia w Po zna niu. 

W gro nie za słu żo nych dla Po zna nia zna lazł się hi sto -
ryk sztu ki prof. Jan Sku ra to wicz. Ka pi tu ła do ce ni ła je go
ba da nia nad ar chi tek tu rą re zy den cjo nal ną Wiel ko pol ski.
Pro fe sor jest au to rem wie lu prac, mi. in „Ar chi tek tu ry
Po zna nia w la tach 1890-1918”, „Dwo rów i pa ła ców
w Wiel kim Księ stwie Po znań skim”, „Se ce sji w ar chi tek -
tu rze Po zna nia” czy „Ra tu sza po znań skie go”. za sia da tak -
że w ko le gium re dak cyj nym „Kro ni ki Mia sta Po zna nia”.
Pro fe sor ma w swo im do rob ku rów nież do ko na nia kon -

ser wa tor skie. Uczest ni czył m.in. w od bu do wie zam ku
w Sie ra ko wie, dwo ru w Cha li nie, a tak że w ba da niach ar -
chi tek to nicz nych zam ku w Sza mo tu łach czy Aka de mii
Lu brań skie go. Dwu krot nie wy bie ra ny był do Ra dy Mia -
sta Po zna nia. W 1992 otrzy mał Na uko wą Na gro dę Mia -
sta Po zna nia. I do tych ostat nich fak tów ze swo jej
bio gra fii od wo ły wał się w trak cie prze mó wie nia. Prof.
Sku ra to wicz przy po mniał swój wkład w bu do wa nie po -
znań skiej sa mo rząd no ści, w tym m. in w przy wró ce nie
na le ży tej opra wy i god no ści wy róż nie niom „za słu żo ne -
go dla Mia sta Po zna nia” i „Ho no ro wy oby wa tel Mia sta
Po zna nia”. 

Prof. Ro bert Pie trzak z Wy dzia łu Che mii UAM Na gro -
dę Na uko wą Mia sta Po zna nia otrzy mał za cykl prac do -
ty czą cych za sto so wa nia ma te ria łów wę glo wych oraz
po li me ro wych w ochro nie śro do wi ska, a tak że dzia ła nia
na rzecz roz wo ju i pro mo cji po znań skie go oraz wiel ko -
pol skie go śro do wi ska na uko we go. Prof. Pie trzak ma
na swo im kon cie po nad 250 pu bli ka cji, z któ rych 110
znaj du je się na li ście fi la del fij skiej. mziol

Odbudowa samorządów, która przyniosła
społecznościom lokalnym autonomię i możliwość

decydowania o własnym losie jest jedną
z najbardziej udanych reform ”
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o sztu ce two rze nia 
cze goś z ni cze go

z prof. robertem Pietrzakiem z wydziału chemii uam, laureatem tegorocznej nagrody
naukowej miasta Poznania, rozmawia magda ziółek

Czy w Po zna niu ma my do bry kli mat dla na uki? Py tam, po -
nie waż ka pi tu ła na gro dy do ce ni ła, oprócz osią gnięć na -
uko wych, rów nież pań skie dzia ła nia na rzecz roz wo ju
i pro mo cji po znań skie go śro do wi ska na uko we go…

Do strze żo no mo je za an ga żo wa nie w przy go to wa nie ze szło -
rocz ne go zjaz du Pol skie go To wa rzy stwa Che micz ne go.
W Po zna niu go ści li śmy wów czas po nad 800 osób. To by ła
świet na pro mo cja mia sta i re gio nu. Przy po mnę: od by ło się
wów czas 14 se sji na uko wych, 2 do dat ko we, w tym ju bi le -
usz 75. uro dzin prof. Bog da na Mar ciń ca. za dba li śmy rów nież
o atrak cje: kon cert w Te atrze Wiel kim, ban kiet na MTP. Nie -
skrom nie po wiem, że otrzy mu ję już te le fo ny od or ga ni za to -
rów ko lej nych edy cji z proś bą o po moc. To by ło ogrom ne
przed się wzię cie za koń czo ne peł nym suk ce sem. 

zresz tą, tak jak wspo mniał prof. Sta ni sław Lo renc, prze -
wod ni czą cy ka pi tu ły, na gro dę do sta łem rów nież za cykl 30
prac z wy so kim im pact fac to rem, któ re po wsta ły w cią gu
ostat nich dwóch lat. za tem kli mat jest do bry. oczy wi ście, je -
śli są chę ci i do bry po mysł...
Ja ki to jest po mysł?

zaj mu ję się otrzy my wa niem ma te ria łów wę glo wych i po -
li me ro wych, czy li przede wszyst kim wę gli ak tyw nych, któ re
póź niej wy ko rzy stu je się w sze ro ko po ję tej ochro nie śro do -
wi ska, a do kład nie w pro ce sach usu wa nia za nie czysz czeń
z fa zy ga zo wej i cie kłej. Lu bię żar to wać, że „otrzy mu ję coś
z ni cze go, że by po tem wy ko rzy stać to do wy ła py wa nia cze -
goś, cze go nie wi dać” 
z ni cze go – czy li z cze go?

No wła śnie, to jest naj waż niej sze, z ma te ria łów od pa do -
wych po prze my sło wych i po rol ni czych. od pa dy to w tej
chwi li nasz naj więk szy pro blem z punk tu wi dze nia ochro ny
śro do wi ska. Już nie dłu go zo sta nie my zo bli go wa ni do za ku -
pu no wych kon te ne rów na od pa dy bio lo gicz ne. A to wszyst -
ko po to, aby jak naj le piej wy ko rzy stać od pa dy, aby nie
cze ka ły one na wy sy pi skach na na tu ral ną de gra da cję, któ ra,
jak wie my, trwa wie le lat. Sztu ka po le ga na tym, aby je wy -
ko rzy stać i nadać im dru gie ży cie. W mo jej gru pie ba daw -
czej sta ra my się ta kie ma te ria ły jak łu pi ny orze chów, pest ki
owo ców, tro ci ny drzew igla stych, kol by ku ku ry dzy, sia no ni -
skiej ja ko ści oraz po zo sta ło ści po pro duk cji ka wy i pa pie ro -

sów oraz po eks trak cji nad kry tycz nej su row ców ro ślin nych
za po mo cą Co2 pod dać ob rób ce ter micz nej, ak ty wa cji, roz wi -
nąć po wierzch nię i ją zmo dy fi ko wać, a po tem za sto so wać
na więk szą ska lę ja ko ad sor ben ty. W tej chwi li wy ko rzy stu je my
je na ska lę la bo ra to ryj ną do usu wa nia z fa zy ga zo wej związ ków
azo tu i siar ki, na to miast z fa zy cie kłej m.in. barw ni ków or ga -
nicz nych i spo żyw czych. Nie in te re su je nas na ra zie dwu tle nek
wę gla…
sły sza łam, że nie opo wia da się pan za teo rią glo bal ne go
ocie ple nia w wy ni ku efek tu cie plar nia ne go…

Nie wie rzę, że za efekt cie plar nia ny zwa ny rów nież efek tem
szklar nio wym, któ ry w kon se kwen cji ma pro wa dzić do glo -
bal ne go ocie ple nia, od po wie dzial ny jest dwu tle nek wę gla pro -
du ko wa ny przez lu dzi. Mó wi się, że emi tu je my go za du żo; bo
sa mo cho dy, bo prze mysł itd. Tym cza sem twier dzę, że nie je -

ste śmy w sta nie w ten spo sób zmie nić kli ma tu. Wul ka ny pro -
du ku ją wię cej Co2 niż wszyst kie fa bry ki, sa mo cho dy
i sa mo lo ty. Sze rzej – ca ła na tu ra czy li zwie rzę ta i bak te rie oraz
roz kła da ją ca się ro ślin ność emi tu je go znacz nie wię cej niż mo -
że to zro bić czło wiek. Efekt cie plar nia ny jest na tu ral nym pro -
ce sem za cho dzą cym w przy ro dzie, któ ry wpły wa
na tem pe ra tu rę po wierzch ni zie mi i at mos fe ry. Dzię ki nie mu
na zie mi za trzy my wa ne jest cie pło. Bez efek tu cie plar nia ne -
go na na szej pla ne cie nie mo gły by po wstać i roz wi nąć się wyż -
sze for my ży cia, po nie waż śred nia tem pe ra tu ra wy no si ła by
ok. -18ºC, a nie jak obec nie 14-15ºC. Je śli prze śle dzić hi sto rię
na szej pla ne ty, to glo bal ne ocie ple nia czy ochło dze nia zda rza -
ły się cy klicz nie. Tak tłu ma czy się dzi siaj wę drów ki lu dów, jest
to też jed na z teo rii tłu ma czą cych wy gi nie cie di no zau rów.
z na uki hi sto rii zna my też cza sy, kie dy po Bał ty ku moż na by -
ło przejść su chą sto pą. oczy wi ście, tem pe ra tu ra się pod no si,
ale jest to pro ces na tu ral ny, kli mat się zmie nia ale zmie niał się

Lubię żartować, że „otrzymuję coś z niczego, żeby
potem wykorzystać to do wyłapywania czegoś,

czego nie widać” ”
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za wsze i obec ne tem pe ra tu ry nie są ni czym nad zwy czaj -
nym, cho ciaż aku rat te go la ta nie mo że my te go za ob ser wo -
wać…
Co w ta kim ra zie mo że my zro bić dla śro do wi ska?

o wie le gor sze od dwu tlen ku wę gla są związ ki azo tu. I to
nie dwu tle nek azo tu, bo z nim po tra fi my już wal czyć: ma my
ka ta li za to ry w sa mo cho dach, fil try na ko mi nach prze my sło -
wych. Groź ne są in ne po łą cze nia azo tu i siar ki, któ re uwal -
nia ją się np. z wę gla pod czas je go spa la nia. To na szczę ście
jest już też w ja kiś spo sób kon tro lo wa ne. Czę sto na wy kła -
dach zwra cam uwa gę stu den tom che mii ko sme tycz nej, że
pro sty de ma ki jaż, któ ry więk szość pań ro bi co dzien nie wie -
czo rem, mo że za nie czy ścić wo dę. Wszyst kie te związ ki za -
war te w kre mach, mlecz kach ko sme tycz nych czy ma secz kach
spły wa ją do ka na li za cji, a po tem są do star cza ne do wo dy.
A oczysz czal nie nie wszyst ko są w sta nie usu nąć. Mu si my
mieć te go świa do mość, a na eko lo gię na le ży też spoj rzeć lo -
kal nie i my ślę, że dla te go też zo sta łem do ce nio ny przez ka pi -
tu łę. 
a stan po wie trza w Po zna niu? Jesz cze nie tak daw no nie -
po ko iły nas aler ty zwią za ne z je go złą ja ko ścią. 

To by ły aku rat py ły m.in. PM 10. Ich obec ność zwią za -
na jest przede wszyst kim z tem pe ra tu rą i ru cha mi po wie -
trza. Dla te go raz jest ich wię cej, raz mniej w po wie trzu.
Naj groź niej sze są te, któ re mo gą prze nik nąć do pę che rzy -
ków płuc nych. Jed nak nie na le ży po pa dać w skraj no ści.
Śro do wi sko jest za nie czysz czo ne, ale to nie zna czy, że
wszy scy ma my za kła dać na spa cer ma secz ki al bo nie wy -
cho dzić z do mu. Trze ba do te go pod cho dzić zdro wo roz -
sąd ko wo i tak dzia łać, aby le piej chro nić na sze oto cze nie. 
Pre zy dent Po zna nia, Ja cek Jaś ko wiak, w trak cie uro czy -
sto ści na ma wiał, aby ak tyw nie włą czyć się w mo der ni za -
cję na sze go mia sta, tak aby sta wa ło się ono pięk niej sze,
lep sze. Co mo że my zro bić bio rąc pod uwa gę ochro nę śro -
do wi ska?

Przede wszyst kim po trzeb na jest więk sza świa do mość oby -
wa te li, że są od po wie dzial ni za swo je bez po śred nie oto cze -
nie. I nie my ślę tu tyl ko o se gre ga cji śmie ci, bo to na szczę ście
sta ło się ostat nio mod ne. Kie dyś by ło po pu lar ne ta kie stwier -
dze nie, że śmie ci dzie lą się na te, któ re wy rzu ca my do la su

al bo wrzu ca my do pie ca. W dziel ni cach dom ków jed no ro -
dzin nych mo że mniej, ale po za mia stem cią gle jesz cze moż -
na po czuć, co lu dzie spa la ją. od wie dza jąc obrze ża Po zna nia
moż na za ob ser wo wać, ile śmie ci jest na łą kach, w la sach. To
jest wła śnie ta świa do mość eko lo gicz na. Nie je ste śmy w sta -
nie ogra ni czyć licz by sa mo cho dów. Tech no lo gia roz wi ja się
szyb ko wła śnie po to, aby pod nieść stan dard ży cia oraz aby
uła twić i uprzy jem nić nam co dzien ne czyn no ści. Rzecz
w tym, aby śmy umie li z te go do brze ko rzy stać. 
a na uko wo, ja kie ma pan pla ny na naj bliż szą przy szłość?

Do przo du... Faj nie jest otrzy my wać na gro dy, zdo by wać
ko lej ne szczy ty, ale chy ba trud niej utrzy mać tę for mę sta le.

Chciał bym po sze rzyć ba da nia, któ re te raz pro wa dzę
nad ad sorp cją i otrzy my wa niem ad sor ben tów wę glo wych
o kom po zy ty. To jest ostat nio dość mod ny te mat. Bę dzie my
sta ra li się po łą czyć ma te ria ły od pa do we w trwa łe kom po zy -
ty, któ re póź niej po słu żą ja ko kon struk cje. Moż na ją bę dzie
wy peł nić in ny mi ma te ria ła mi, któ re po tem wy ko rzy sta my
w ochro nie śro do wi ska. Roz po czy na my też ba da nia
nad Pep si. ze zle wek te go na po ju chce my otrzy mać ad sor -
ben ty wę glo we. Ma my już pierw sze wstęp ne wy ni ki, któ re
za po wia da ją się obie cu ją co.

Na sze ad sor ben ty wę glo we mo gą być wy ko rzy sta ne ja -
ko pro dukt za stęp czy np. dla do mo wych fil trów na wo dę.
Po znań wpraw dzie chwa li się, że ma bar dzo czy stą wo dę,
ale wo da to jed no – mu si my pa mię tać, że czę sto pły nie
ona sta rą in sta la cją i tu otwie ra się za gad nie nie zwią za ne
z usu wa niem me ta li. Naj więk szy pro blem, z ja kim się
zma gam, to przej ście z fa zy la bo ra to ryj nej do tzw. fa zy
apli ka cyj nej, w któ rej moż na by wy ni ki ba dań skon fron -
to wać z prak ty ką. Nie ste ty, w Po zna niu, czy na wet sze -
rzej – w Wiel ko pol sce, nie ma zbyt wie lu firm chęt nych
do współ pra cy. 
na ko niec za py tam o Po znań. Czy ma pan tu taj swo je
ulu bio ne za kąt ki, miej sca…

Lu bię to mia sto, acz kol wiek nie mam zbyt wie le cza su
na spa ce ry czy wy ciecz ki. Je śli już znaj dę chwi lę, to jest to
na pew no Mal ta, cho ciaż by ze wzglę du na pla ce za baw, któ -
re uwiel bia ją mo je cór ki. Bar dzo ce nię so bie rów nież wy -
ciecz ki w oko li cach Szcze pan ko wa, gdzie miesz kam. z

fot. łukasz woźny
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Sześcioro wybitnych studentów z uAM otrzymało prestiżowe
stypendia, które pozwolą im na otwarcie drzwi do kariery
naukowej. Po raz szósty przyznano Diamentowe granty.

na uaM otrzy ma li je:
w Stanisław Rafał Godlewski z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, projekt 

pt. „Historia, teoria, strategie i efekty współczesnej polskiej krytyki teatralnej”,
w Katarzyna Pydzińska z Wydziału Fizyki, projekt pt. „Badania dynamiki

przenoszenia ładunku pomiędzy warstwami perowskitowymi a materiałami
transportującymi elektrony i dziury w fotoogniwach”,

w Alexandra Ewa Staniewska z Wydziału Historycznego, projekt pt.
„Nekropolityka tożsamościowa. Przypadek ekshumacji w oiartzun 
(Kraj Basków)”,

w Adrianna Katarzyna Woroch z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, 
projekt pt. „Rozpad wewnętrznych ram dzieła filmowego. Techniki
deziluzyjne w kinie współczesnym”,

w Gerard Marek Ronge z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, 
projekt pt. „Kategoria nowości w polskiej literaturze współczesnej. 
oryginalność popostmodernizmie”,

w Filip Wojciech Waldoch z Wydziału Historycznego, projekt pt. „Teledetekcja
przeszłych krajobrazów Armii Pomorze (1939)”.

W tym ro ku mi ni ster na uki przy znał też po nad 16 mi lio nów zł na fi nan so -
wa nie pro jek tów wy bit nie uzdol nio nych stu den tów stu diów jed no li tych ma gi -
ster skich lub ab sol wen tów stu diów I stop nia, pro wa dzą cych ba da nia na uko we
na wy so kim po zio mie i po sia da ją cych wy róż nia ją cy się do ro bek na uko wy.

W VI edy cji kon kur su wy ło nio no 83 lau re atów, któ rych pro jek ty uzy ska ły
oce nę koń co wą nie mniej szą niż 80 punk tów. otrzy ma ją oni środ ki na re ali -
za cję swo ich pierw szych sa mo dziel nych pro jek tów ba daw czych, trwa ją cych
od 12 do 48 mie się cy. W trak cie re ali za cji pro jek tu otrzy ma ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści do 2500 zł mie sięcz nie. Lau re aci zo sta li wy ło nie ni spo śród 214
wnio sko daw ców w dwu stop nio wym po stę po wa niu kon kur so wym.

Już po raz 25-ty Fun da cja na rzecz Na uki Pol skiej ogło si ła wy ni ki kon kur -
su START. 100 mło dych ba da czy, dok to ran tów i dok to rów przed ukoń cze -
niem 30 ro ku ży cia   otrzy ma ło sty pen dia w wy so ko ści 28 tys. zł. Są to
wy róż nie nie dla mło dych na ukow ców, któ rzy, choć do pie ro roz po czy na ją ka -
rie rę na uko wą, mo gą już wy ka zać się zna czą cy mi osią gnię cia mi ba daw czy mi.
Do ro bek kan dy da tów, udo ku men to wa ny pa ten ta mi lub pu bli ka cja mi w uzna -
nych pol skich i za gra nicz nych pe rio dy kach na uko wych,  jest oce nia ny przez
uczo nych bę dą cych au to ry te ta mi w swo ich dzie dzi nach. o te sty pen dia ubie -
ga ły się 1152 oso by.

wśród sty pen dy stów zna la zło się sie dem osób z uaM. 
Po nad to, po dob nie jak w po przed nich la tach, trzy oso by z naj wyż szy mi 
oce na mi ju ry, otrzy ma ły sty pen dium zwięk szo ne do 36 tys. zł  
w tym m.in. Ma te usz Kon czal z wy dzia łu Bio lo gii uaM.

Li sta lau re atów z uaM:
w Ma te usz Cwa liń ski z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go,
w Ka ta rzy na Knop z Wy dzia łu Bio lo gii,
w Ma te usz Kon czal z Wy dzia łu Bio lo gii,
w Ra do sław Mrów czyń ski z Cen trum Na no bio me dycz ne go,
w Aga ta Stę pień z Wy dzia łu Bio lo gii,
w Ja kub Szym ko wiak z Wy dzia łu Bio lo gii,
w Ma te usz Ta sza rek z Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych.

naj wię cej lau re atów po cho dzi z na stę pu ją cych pla có wek:
w 18  z Uni wer sy te tu War szaw skie go,
w 16  z in sty tu tów Pol skiej Aka de mii Na uk,
w 14  z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

Czy mogłaby pani krótko opowiedzieć, czym zajmuje się
naukowo? 

Gdybym miała najkrócej określić to, czym się zajmuję,
to są to procesy przenoszenia ładunku w perowskitowych
ogniwach słonecznych. To jest aktualnie bardzo modny
i szybko rozwijający się na świecie rodzaj nowych
fotoogniw. Diamentowy Grant umożliwi mi szczegółowe
badania dotyczące różnych warstw transportujących
ładunki, które się wykorzystuje w budowie takich
układów. Chodzi przede wszystkim o rozdział i transport
ładunków w ogniwie po pochłonięciu fotonu czyli
światła, przez aktywny materiał perowskitowy.
Interesować mnie będzie także, jak szybko ładunek
przenosi się przez różne części ogniwa i czy zachodzą
przy tym również jakieś procesy niekorzystne, obniżające
wydajność ogniwa. 
Jakie konkretne rezultaty mogą przynieść te badania? 

W naszym zespole pracujemy nad trzecią generacją
ogniw słonecznych, których badania cały czas są jeszcze
w fazie laboratoryjnej. Dlatego trudno nam jeszcze mówić
o rezultatach. Naukowcy na świecie starają się podnieść
wydajność i stabilność tych fotoogniw. Jeśli natomiast
spojrzeć daleko w przyszłość, to mam nadzieję, że będą
one kiedyś powszechnie wykorzystywane w naszych
domach dzięki dobrej wydajności przy niezbyt
intensywnym oświetleniu.

Diamenty w koronie 

otwierając
drzwi do kariery

z Katarzyną Pydzińską
z wydziału fizyki, 

zdobywczynią Diamentowego grantu,
rozmawia magdalena ziółek
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a jakie potencjalne zastosowania mogą znaleźć? 
Fotoogniwa, o których rozmawiamy, są bardzo cienkie

i, co może istotniejsze, potencjalnie tanie w produkcji. Już
sam ten fakt sprawia, że mogą mieć przewagę nad swoimi
odpowiednikami krzemowymi. Małe koszty i cienkie
warstwy sprawiają, że mogą one znaleźć wiele
podręcznych zastosowań. Mogą to być np. powłoki
na ekranach telefonów, które sprawią, że będziemy mogli
zapomnieć o konieczności ładowania komórki.
diamentowy grant otwiera drogę do kariery. Jak ją pani
dzisiaj widzi, planuje? 

Nie wiem, jestem na początku tej drogi. Marzeń
na razie nie mam, jestem tylko trochę przerażona, czy
podołam realizacji planowanych projektów. Udało mi się
także zdobyć grant w ramach projektu Preludium,
poświęcony innym aspektom związanym z działaniem

perowskitowych ogniw słonecznych. Tam akurat zajmę
się badaniem procesów wewnątrz materiału aktywnego
znajdującego się w ogniwie. Są różne metody jego syntezy.
Chcemy zbadać, który z nich jest najbardziej wydajny
i dlaczego. Mam nadzieję, że otrzymane finansowanie
pomoże mi w realizacji moich naukowych zainteresowań.
Na pewno atrakcyjną możliwością, jaką daje Diamentowy
Grant, jest rozpoczęcie studiów doktoranckich bez
konieczności uzyskania tytułu magistra. oczywiście,
zdobycie tak prestiżowego grantu, nigdy nie byłoby
możliwe, gdyby nie pomoc i wsparcie naukowe mojego
opiekuna, prof. Marcina ziółka, oraz wiedza
przekazywana mi przez dydaktyków Wydziału Fizyki
na całej ścieżce mojej dotychczasowej edukacji. 
a ma pani jeszcze jakieś marzenie? 

Na tym etapie najważniejsze jest to, że robię to, co lubię.
Fizyka jest fascynująca. zawsze interesowało mnie
poznawanie wszystkich tych procesów, które zachodzą
w otaczającym świecie. Ale również ten aspekt, który
pozwala nam mieć nadzieję, że to, co odkryjemy,
zbadamy, w przyszłości może przysłużyć się ludziom.
Mam nadzieję, że kiedyś nasze fotoogniwa znajdą
szerokie zastosowanie w przemyśle, a my już dziś mamy
na to jakiś wpływ.
zbliżają się wakacje. Ma pani jakieś plany?

Tak, jadę do Toledo trochę odpocząć. z

Katarzyna Pydzińska, studentka iV roku na wydziale fizyki uam,
zajmuje na liście tegorocznych zdobywców Diamentowego grantu
drugie w kraju miejsce. tę wysoką pozycję przyniósł jej projekt „Badania
dynamiki przenoszenia ładunku pomiędzy warstwami perowskitowymi
a materiałami transportującymi elektrony i dziury w fotoogniwach”, który
będzie realizować w grupie badawczej prof. uam dr. hab. marcina ziółka.
na realizację tego projektu mnisw przeznaczyło jej kwotę 220 tys. zł. 

fot. łukasz woźny
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a kcentuje się więc szczególnie potrzebę rozpoznania
indywidualnych zasobów, możliwości, bowiem jest to w dużej
mierze świat indywidualnie wypracowanych i

urzeczywistnianych strategii. Absolwent szkoły średniej w momencie
wyboru kierunku studiów jako podmiot sprawczy staje się panem
swojego losu. 

Jednakże należy zaznaczyć, że dla określenia jakości zasobów i
wymaganych kompetencji pierwszoplanowe znaczenie odgrywają
wymagania stawiane przez dynamiczny i elastyczny rynek pracy. W
dyskusji na temat głównych wymiarów struktur rynku pracy,
elastyczność zalicza się do najważniejszych, szczególnie w kontekście
możliwości zatrudnienia absolwentów. To właśnie elastyczne rynki pracy
sprzyjają zintegrowaniu z jego strukturami tym, którzy opuścili uczelnię
czy też podejmują pracę w toku edukacji. Nie bez znaczenia w tym
kontekście jest wybór dobrej szkoły wyższej, której dyplom znacznie
ułatwia przejście z systemu edukacji na rynek pracy i stwarza większe
szanse na satysfakcję w rozwoju własnej kariery i bezpieczeństwo
zawodowe. „Pasja powinna być dobrze wykształcona” jak głosi hasło
UAM. Najwyższa jakość kształcenia to gwarancja dobrego dyplomu i
szansa na odniesienie sukcesu w karierze zawodowej. 

Wśród problemów integracji edukacji wyższej z rynkiem pracy
podkreśla się fakt, że młodzież lepiej sobie radzi z podejmowaniem
wyboru kierunku studiów, jeśli jako uczniowie rozwinęli w sobie
świadomość wyborów, które trzeba dokonać oraz pozyskiwali
informacje (rozpoznanie możliwości w sobie i możliwości zastanych na
rynku pracy), które łączą się z tymi wyborami. Mówiąc wprost,
młodzież, która „patrzy do przodu”, „rozgląda się”, „rozpoznaje

możliwości” rozwija w sobie większą gotowość do aktywności w
kreowaniu ścieżki swojej kariery zawodowej i szybciej przystosowuje się
do świata pracy. Nie bez znaczenia jest korzystanie z doradztwa
personalnego i doradztwa karier, które pozwalają na uchwycenie
wymiarów zachowań zawodowych absolwentów szkół średnich
wyróżniając role młodego człowieka, które konstytuują jego życie,
strategie jego przystosowania do kariery oraz mechanizmy używane w
celu realizowania zadań rozwojowych i zmian środowiskowych oraz
zwracają uwagę na umiejętności, potrzeby, wartości, zainteresowania
składające się na obraz samego siebie, by w konsekwencji ukierunkować
kandydatów na studia na wybór kierunku czy kierunków kształcenia.  

W temacie wyboru przez młodzież kierunku studiów jako doniosłego
wyboru edukacyjno-zawodowego nie sposób pominąć refleksji nad
zawodowym spełnieniem. Warto w tym miejscu przywołać  opinię D.
Supera – twórcy teorii rozwoju kariery - który twierdzi, że satysfakcja z
kariery możliwa jest wtedy, gdy jednostki realizują swoje zainteresowania
i rozwijają możliwości w nich tkwiące.  Dodaje przy tym, że zadowolenie
z wykonywanej pracy zależy od tworzenia sytuacji stwarzających
jednostkom możliwości odegrania ról, które są dla niej ważne,
odpowiednie i właściwe oraz stylu życia zgodnym z rolami, jak również
od zakresu, w jakim jednostka znajduje właściwy rynek dla swoich
zdolności, potrzeb, cech osobowości i obrazu siebie. 

Waga powyższych ustaleń rośnie zwłaszcza w odniesieniu do
młodzieży będącej w szczególnym momencie swojej biograficznej
historii, a mianowicie: przejścia z okresu młodzieńczości do dorosłości
oraz edukacji na poziomie szkoły średniej do kształcenia akademickiego. 

Prof. agnieszka Cybal-Michalska 

uaM zamierza rozpocząć współpracę z uniwersytetem
w Poczdamie. Podjęto pierwsze działania: prorektor ds. nauki
i współpracy międzynarodowej uaM prof. Ryszard naskręcki
odwiedził poczdamską uczelnię i spotkał się z jej
wiceprezydentem prof. florianem J. schweigertem.

Pod czas spo tka nia roz ma wia no o moż li wo ści współ pra cy na uko wej
i dy dak tycz nej obu uczel ni, a przede wszyst kim o współ pra cy w trans -
fe rze tech no lo gii, w któ rej to dzie dzi nie Uni wer sy tet Pocz dam ski ma
du że do świad cze nie oraz licz ne suk ce sy. W lip cu roz mo wy te bę dą
kon ty nu owa ne na UAM.

Prof. Ry szard Na skręc ki wziął tak że udział w ab so lu to rium rocz ni -
ka 2017 „Fe ier li che Ve rab schie dung”. Pod czas uro czy sto ści, w któ rej
uczest ni czy ło po nad 1000 osób, prze mó wie nie wy gło sił pre zy dent Re -
pu bli ki Fe de ral nej Nie miec Frank -Wal ter Ste in me ier. Go ściem spo tka -
nia był rów nież pre mier rzą du Bran den bur gii Diet mar Wo id ke.
W czę ści ar ty stycz nej wy stą pi ła or kie stra fil har mo nicz na Uni wer sy te -
tu w Pocz da mie. Po uro czy sto ści (prze rwa nej przez gwał tow ną bu rzę)
by ła oka zja do dal szych roz mów m.in. z pre zy den tem Uni wer sy te tu
w Pocz da mie prof. oli ve rem Gun the rem oraz z se kre tarz ge ne ral ną
Nie miec kiej Aka de mic kiej Służ by Wy mia ny (DAAD) dr Do ro theą Ru -
land, któ ra przy ję ła za pro sze nie do zło że nia wi zy ty w UAM. na

wobec decyzji życiowo doniosłej
wybór uczelni oraz kierunku studiów to dla młodych ludzi wydarzenie doniosłe życiowo. skłania też ono
do refleksji nad globalnymi zmianami w stylach życia, co nie pozostaje bez znaczenia dla jakości zmian

w świecie pracy oraz praktyki planowania, rozwoju, monitorowania, zarządzania karierą. 

co raz bli żej do Pocz da mu
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D zień Planetoid został ustanowiony w grudniu ubr. przez
zgromadzenie ogólne oNz. Ma on przypominać
o wydarzeniach z 30 czerwca 1908 roku, kiedy to nad rzeką

Podkamiennaja Tunguska na Syberii eksplodowała planetoida
o średnicy ok. 70 m, niszcząc tajgę na obszarze 2000 km2. Poznańską
edycję tego wydarzenia przygotowało obserwatorium
Astronomiczne UAM we współpracy z Polskim Towarzystwem
Miłośników Astronomii oraz Estradą Poznańską pod patronatem
prezydenta Poznania. 

Rozpisana na cały dzień impreza gromadziła bardzo zróżnicowaną
publiczność: od matek z dziećmi po studentów i osoby starsze. Jak zawsze
dla publiczności atrakcją były pokazy. W towarzystwie pracowników
obserwatorium Astronomicznego można było dowiedzieć się m.in.
dlaczego niebo jest niebieskie, czy naocznie ocenić skutki zbliżenia
komety do Słońca. Dla starszych uczestników Dzień Planetoid był okazją
do wysłuchania prelekcji poświęconych m.in. przyszłości eksploracji
planetoid czy zagrożeniom, jakie mogą one stanowić. Nie zabrakło też
wykładu poświęconego meteorytowi Morasko. mziol

Przez trzy la ta sta ży ści przy jeż dża ją na ty go dnio we warsz ta ty do Po -
zna nia, gdzie uczęsz cza ją na za ję cia z me to do lo gii ba dań na uko -
wych oraz spo ty ka ją się ze swo imi opie ku na mi na uko wy mi. Przez

po zo sta łą część ro ku kon takt ten od by wa się zdal nie (ma ile, sky pe), a ję -
zy kiem pro gra mu jest ję zyk an giel ski. Przez ten ty dzień uczest ni cy warsz -
ta tów ma ją moż li wość wzię cia udzia łu w za ję ciach pro wa dzo nych przez
naj lep sza ka drę dy dak tycz ną m.in. na te mat praw au tor skich, pla gia tu,
me tod ba dań na uko wych, pla no -
wa nia i oce ny ba dań, tzw. Aca de -
mic En glish, czy hi sto rii Ży dów
w Po zna niu. 

Skąd ta ka po pu lar ność UAM
w Izra elu? Sam pro gram sta żo wy
swo je po cząt ki miał na Uni wer sy -
te cie Eko no micz nym w Po zna niu,
gdzie ów cze sny rek tor, prof. Ma -
rian Go ry nia, spo tkał się z dr orit
Hal ler -Hay on oraz jej mę żem
Yaako vem Hay on, za ło ży cie la mi
fir my Hi gher Stu dies. To wła śnie
Hi gher Stu dies re kru tu je kan dy da -
tów w Izra elu i jest współ twór cą
ca łe go pro gra mu. Pi lo ta żo wy pro gram na Uni wer sy te cie Eko no micz nym
oka zał się strza łem w dzie siąt kę i UAM tak że zde cy do wał się na roz po -
czę cie pro gra mu i przy ję cie pierw szych sta ży stów w 2013 r. W tym ro ku
do te go gro na do łą czył Uni wer sy tet Me dycz ny w Po zna niu. 

Te go rocz na edy cja warsz ta tów jest już pią ta z ko lei, a sam pro gram
cie szy się co raz więk szą po pu lar no ścią. od trzech lat pierw szy dzień
warsz ta tów to kon fe ren cja na uko wa dla sta ży stów z Izra ela oraz pol -
skich dok to ran tów, któ rej na uko wą stro ną i or ga ni za cją zaj mu je się
Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych z prof. Krau ze -Si kor ską oraz jej ze -
spo łem. od po cząt ku ist nie nia pro gra mu UAM przy jął 93 sta ży stów

na sze ściu wy dzia łach UAM: stu diów edu ka cyj nych, na uk spo łecz -
nych, an gli sty ki, neo fi lo lo gii, hi sto rycz nym, pra wa i ad mi ni stra cji
oraz na uk po li tycz nych i dzien ni kar stwa. Dwóch sta ży stów zdo by ło
już sto pień dok to ra (na WH oraz WNPiD), ko lej ne prze wo dy są
otwie ra ne. Po stro nie UAM, kie row ni kiem pro gra mu jest pro rek tor
UAM ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej prof. Ry szard Na -
skręc ki, a oso bą za rzą dza ją cą prze bie giem i or ga ni za cją pro gra mu

oraz warsz ta tów jest z -ca kie -
row ni ka Dzia łu Współ pra cy
z za gra ni cą, Jo an na Do ma ga ła.

Sta ży ści z Izra ela na UAM to
zróż ni co wa na kul tu ro wo i et -
nicz nie gru pa lu dzi. Więk szość
z nich to tak że oso by speł nio ne
już za wo do wo oraz ro dzin nie,
dla któ rych staż na uko wy i uzy -
ska nie stop nia dok to ra w Po zna -
niu ma wie le wy mia rów. Część
z nich to oso by pra cu ją ce
na uczel niach i pla ców kach edu -
ka cyj nych, dla któ rych dok to ry -
zo wa nie się ozna cza awans

za wo do wy lub po pro stu pew ność za trud nie nia. Pro gram ten to tak że
moż li wość stu dio wa nia za gra ni cą, wśród mię dzy na ro do wej ka dry aka -
de mic kiej i na pre sti żo wym uni wer sy te cie. Dzię ki ela stycz nej for mie
pro gra mu i zdal nym kon tak cie z opie ku nem na uko wym, udział w pro -
gra mie po zwa la uczest ni kom na nie re zy gno wa nie z pra cy czy na pod -
ję cie na uki na wet w przy pad ku ro dzin nych zo bo wią zań. W koń cu to
tak że przy go da, któ rej każ dy z nich do świad cza po zna jąc pol ską kul -
tu rę, zwy cza je i świat aka de mic ki. Co rocz na lip co wa po dróż na warsz -
ta ty do Po zna nia to dla nich już tra dy cja, z któ rej nie re zy gnu ją na wet
ci, któ rzy staż już skoń czy li. z

Po doktorat z Izraela do Poznania
amu research seminars to program stażowy dla kandydatów z izraela, którego celem jest przygotowanie
pracy doktorskiej pod opieką naukową pracowników uam oraz otwarcie przewodu doktorskiego i obrona

przygotowanej pracy.   

wpatrując się w niebo
Pogoda była głównym reżyserem atrakcji przygotowanych w ramach Dnia Planetoid. na szczęście ulewny

deszcz i silny wiatr nie zniechęciły poznaniaków do wyjścia z domu. i choć słońca nie udało się zaobserwować
przez wiszące nad Poznaniem chmury, na uczestników Dnia czekały ciekawe prelekcje i warsztaty. 
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Sza now ni Pań stwo!

D o bie ga koń ca pierw szy rok aka de mic ki, pod czas któ -
re go mia łem za szczyt peł nić funk cję rek to ra Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Co

praw da prze ko na łem się, że ber ło rek tor skiej wła dzy cią ży
nie co bar dziej niż przy pusz cza łem, a ze gar w ga bi ne cie rek -
to ra chy ba zbyt szyb ko od mie rza ko lej ne go dzi ny, są dzę jed -
nak, że był to rok uda ny dla uni wer sy te tu. Dla po twier dze nia
naj le piej przy wo łać oce ny ze wnętrz ne. Nasz uni wer sy tet za -
li cza się do naj lep szych uczel ni Pol sce; w ostat nim Ran kin gu
Per spek tyw po now nie zna lazł się wśród 3 naj lep szych uni -
wer sy te tów w Pol sce. Nie zmie nia się oce na kształ ce nia do -
ko ny wa na przez Pol ską Ko mi sję Akre dy ta cyj ną – 15
kie run ków na szej uczel ni ma oce ny wy róż nia ją ce, a po dob -
ną oce ną in sty tu cjo nal ną szczy cą się czte ry wy dzia ły. 

Ma my za so bą pierw szą część re kru ta cji na stu dia i już dzi -
siaj wie my, że licz ba chęt nych do stu dio wa nia na na szej uczel -
ni w tym ro ku nie znacz nie wzro sła. Mo że my za tem za kła dać,
że licz ba stu den tów przy pa da ją ca na jed ne go na uczy cie la aka -
de mic kie go utrzy my wać się bę dzie w po bli żu dwu na stu, co jest
uwa ża ne przez mi ni ster stwo na uki za wskaź nik opty mal ny.
Cze ka nas wpraw dzie no wa pa ra me try za cja, ale za nim po zna -
my jej re zul ta ty, to w chwi li, gdy mó wię te sło wa na dal dwa na -
sze wy dzia ły – Hi sto rycz ny i Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej – szczy cą się ka te go rią A+ i tyl ko dwa wy dzia ły
ma ją ka te go rię B. Po zo sta łe jed nost ki mo gą po chwa lić się do -
brą ka te go rią A, nie ma na to miast wy dzia łów z ka te go rią C. Te
wskaź ni ki spo wo do wa ły, że no wy al go rytm wy ko rzy sty wa ny
przez Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go dla usta la -
nia do ta cji pod sta wo wej dla uczel ni przy niósł nam naj wyż szy
moż li wy, bo pię cio pro cen to wy, wzrost do ta cji. Prze kła da się on
na po nad 20 mln zło tych, z któ rych po ło wa prze zna czo na zo -
sta nie na in we sty cje, uno wo cze śnie nie ba zy UAM, a to nie tyl -
ko koń cze nie pro gra mu wie lo let nie go na kam pu sie Mo ra sko,
ale rów nież re wi ta li za cja in nych obiek tów, przede wszyst kim

daw ne go Col le gium Che mi cum, obec nie no wej sie dzi by Wy -
dzia łu An gli sty ki i kil ku in nych jed no stek.

Je ste śmy jed ną z naj więk szych uczel ni w Pol sce – łącz nie na -
sza aka de mic ka spo łecz ność li czy pra wie 45 ty się cy pra cow ni -
ków, stu den tów i dok to ran tów. UAM to 16 pod sta wo wych
jed no stek or ga ni za cyj nych – 15 wy dzia łów i in sty tut w Gnieź -
nie. No wy in sty tut bę dą cy pod sta wo wą jed nost ką or ga ni za cyj -
ną two rzy my w Pi le. Wspól ną jed nost kę – Col le gium
Po lo ni cum – pro wa dzi my z Uni wer sy te tem Via dri na w Słu bi -
cach. Ma my cen tra na uko we wy po sa żo ne w su per no wo cze sną
apa ra tu rę na uko wo -ba daw czą – świet nie dzia ła ją ce Cen trum
NanoBioMedyczne i roz wi ja ją ce się Wiel ko pol skie Cen trum
za awan so wa nych Tech no lo gii. 

o ran dze na sze go uni wer sy te tu sta no wi je go po ten cjał na uko -
wy – sta bil na ka dra po nad 3 ty się cy na uczy cie li aka de mic kich
i po nad 2 ty sią ce wspie ra ją cych ich pra cow ni ków nie bę dą cych
na uczy cie la mi – pra cow ni ków tech nicz nych, bi blio tecz nych, ad -
mi ni stra cyj nych i ob słu gi. To w wy ni ku ich pra cy w 2016 ro ku
na UAM po wsta ło po nad 8 i pół ty sią ca pu bli ka cji róż ne go ty pu,
w tym wy bit ne, na gra dza ne mo no gra fie oraz ar ty ku ły w naj bar -
dziej re no mo wa nych cza so pi smach na uko wych (pra wie 1,5 ty -
sią ca w cza so pi smach z li sty JCR). Re ali zu je my wie le pro jek tów
ba daw czych – 31 mię dzy na ro do wych i 640 kra jo wych o łącz nej
war to ści bli sko 300 mln zło tych. Pro wa dzi my 16 pro jek tów dy -
dak tycz nych m.in. w ra mach pro gra mów PoWER i WRPo,
na do fi nan so wa nie któ rych uzy ska li śmy 29,5 mln zło tych. Szcze -
gól nie cie szą suk ce sy mło dych lu dzi – ostat nio 6 na szych stu den -
tów zo sta ło lau re ata mi kon kur su w ra mach pro gra mu
Dia men to wy Grant roz strzy ga ne go przez Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go Ja ro sła wa Go wi na, co przy nio sło im po nad 1,1
mln zło tych na ba da nia, któ re po zwo lą im otwo rzyć drzwi do ka -
rie ry na uko wej. z ko lei dr Mi ko łaj Le wan dow ski z Cen trum
NanoBioMedycznego zo stał lau re atem kon kur su First Te am Fun -
da cji na rzecz Na uki Pol skiej. Wspo mnieć jesz cze war to o dwóch
stu denc kich dru ży nach z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki,
któ re zwy cię ży ły w swo ich ka te go riach w naj więk szym na świe -

Zdaniem Rektora

rektor  uam prof.  andr zej  les ick i  
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cie kon kur sie tech no lo gicz nym dla stu den tów, czy li IMAGINE
CUP 2017, a tak że o lau re at ce Eu ro pej skiej Na gro dy im. Ka ro la
Wiel kie go dla Mło dzie ży, Ga brie li Je lo nek, stu dent ce Wy dzia łu
Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa. 

Na si pra cow ni cy uzy ska li w tym ro ku aka de mic kim wie le za -
szczyt nych wy róż nień – mię dzy in ny mi prof. Mar ce li Ko sman
otrzy mał god ność dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te tu opol -
skie go, a prof. Bog dan Wal czak – Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne -
go w Kra ko wie. Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
przy znał pra cow ni kom UAM sześć na gród: za ca ło kształt oraz
za osią gnię cia na uko we, dy dak tycz ne i or ga ni za cyj ne – war to
pod kre ślić, że ak cep ta cję mi ni stra otrzy ma ły wszyst kie zło żo -
ne przez uni wer sy tet kan dy da tu ry do na gród.

W pro gra mie wy bor czym mó wi łem o ko niecz no ści ta kiej re -
for my pro gra mów na ucza nia, aby zna la zły się w nich za ję cia,
któ re bę dą przy go to wy wa ły stu den tów do ryn ku pra cy. z dru -
giej stro ny – mo im zda niem – uczel nie mu szą od bie rać sy gna -
ły do ty czą ce za po trze bo wa nia ze stro ny go spo dar ki. Sta ram się
ta kie dzia ła nia ini cjo wać. Trzy uczel nie po wo ła ły spół kę In no -
wa cje Po znań skie. Bę dzie ona two rzyć wa run ki do roz wo ju ma -
łych firm in for ma tycz nych. Po wo ła li śmy ją wspól nie
z rek to ra mi: Po li tech ni ki Po znań skiej, prof. To ma szem Ło dy -
gow skim oraz Uni wer sy te tu Eko no micz ne go prof. Ma cie jem
Żu kow skim. Kon ty nu uje my tak że współ pra cę w ra mach pro -
jek tu San tan der Uni ver si da des Ban ku za chod nie go WBK.
Dzię ki umo wie z tą in sty tu cją na si stu den ci ma ją moż li wość
uczest ni cze nia w pro gra mach glo bal nych w ra mach sie ci uczel -
ni part ner skich San tan der Uni ver si da des. Stu den ci re ali zu ją cy
pra ce dy plo mo we, ma gi ster skie i dok tor skie o te ma ty ce ban ko -
wej uzy sku ją do stęp do ma te ria łów źró dło wych oraz moż li wość
kon sul ta cji pra cow ni ków ban ku.

W swo jej dzia łal no ści ja ko rek tor nie za po mi nam też o stu -
den tach z nie peł no spraw no ścia mi. W ra mach Ko le gium Rek -
to rów Uczel ni Mia sta Po zna nia, UAM oraz Po li tech ni ka
Po znań ska, Uni wer sy tet Eko no micz ny i Uni wer sy tet Przy rod -
ni czy zo bo wią za ły się do stwa rza nia stu den tom i dok to ran tom
z nie peł no spraw no ścia mi wa run ków do peł ne go udzia łu w pro -
ce sie kształ ce nia. Po wo ła łem też peł no moc ni ka ds. rów ne go
trak to wa nia. Pro fe sor Ro bert Kmie ciak sta nął rów nież na cze -
le ko mi sji, któ ra zaj mie się przy pad ka mi dys kry mi na cji w uni -
wer sy te cie. To waż na de cy zja dla na szej uczel ni. z in nych
dzia łań na rzecz pra cow ni ków przy po mnę wpro wa dze nie kart
spor to wych, da ją cych na szym pra cow ni kom i ich ro dzi nom
moż li wość ko rzy sta nia z obiek tów spor to wych nie tyl ko uni -
wer sy tec kich. Pra cu je my nad re gu la mi na mi np. wy na gra dza -
nia. Son du je my za sad ność za ofe ro wa nia pra cow ni kom
pa kie tów me dycz nych.

Uni wer sy tet pod mo im kie row nic twem sta ra się po sze rzać
swo ją ofer tę, otwie ra my no we kie run ki, atrak cyj ne tak że dla
kan dy da tów z za gra ni cy. Co raz wię cej wy dzia łów uru cha mia
pro gra my stu diów w ję zy ku an giel skim. Czy mo że my li czyć
na stu den tów spo za na sze go kra ju? Je stem pe wien, że tak. Bo
Uni wer sy tet im Ada ma Mic kie wi cza to uczel nia, z któ rą
od daw na współ pra cu ją na ukow cy z uni wer sy te tów za gra -
nicz nych. W mi nio nym ro ku aka de mic kim mia łem za szczyt
czte ro krot nie od zna czyć ta kie oso by uni wer sy tec kim wy róż -
nie niem – Me da lem „za za słu gi dla Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu”. By li to: prof. Bo gu mił
Jew sie wic ki, prof. Gun ter Prin zing, prof. Le onard Schu ma -
cher oraz prof. Gerd -Vol ker Rösche tha ler. Bar dzo cie szy
mnie, że zna ko mi ci ucze ni – trzech hi sto ry ków oraz che -
mik – do łą czy li do gro na za słu żo nych dla na szej Al mae Ma -
tris. Bar dzo cie szy tak że na wią zy wa nie no wych kon tak tów;

wie lu za gra nicz nych uczo nych po pro stu chce współ pra co wać
z po znań skim uni wer sy te tem.

Sta ra my się być atrak cyj nym miej scem do stu dio wa nia tak że
dla ko lej nych po ko leń ma tu rzy stów. Tym naj lep szym chce my
stwa rzać szcze gól ne wa run ki do stu dio wa nia, a te go rocz nych
już za chę ca my do udzia łu w kon kur sie BestStudentGrant. Je śli
ma ją po my sły na wła sne ba da nia, mo gą je re ali zo wać od sa me -
go po cząt ku stu diów. Uni wer sy tet im po mo że!

W swo jej ak tyw no ści uczel nia nie za po mi na tak że o miesz kań -
cach Po zna nia. Już wkrót ce na Mo ra sku sta nie szko ła pod sta wo -
wa i przed szko le. Na ten cel prze ka za li śmy mia stu 2-hek ta ro wą
dział kę u zbie gu ulic Umul tow skiej, Śla zo wej i za gaj ni ko wej. oko -
ło 700 dzie ci roz pocz nie na ukę w no wym miej scu w ro ku szkol -
nym 2018/2019. 

Uczel nia wyż sza to miej sce ście ra nia się róż nych po glą dów.
Tak że tu taj, w Po zna niu, nie ucie ka my od dys ku sji na bie żą ce te -
ma ty, ale waż ne dla nas jest, aby dys ku sje by ły me ry to rycz nie
po głę bio ne i to czy ły się w at mos fe rze wza jem ne go sza cun ku dla
roz mów ców i ich po glą dów. Słu żą te mu De ba ty Aka de mic kie,
któ re za ini cjo wa li śmy w mi nio nym ro ku, a kon ty nu ować bę -
dzie my w przy szłym ro ku aka de mic kim. To wspól na ini cja ty wa
UAM i Uni wer sy te tu Eko no micz ne go. 

To wszyst ko, o czym mó wi łem, jest już za na mi, tak że do brze
oce nio na przez mi ni stra Ja ro sła wa Go wi na or ga ni za cja kon fe -

ren cji pro gra mo wej po prze dza ją cej wrze śnio wy Na ro do wy
Kon gres Na uki, któ ry wy zna czy no we kie run ki roz wo ju szkol -
nic twa wyż sze go.

I to wła śnie pla no wa na usta wa 2.0 jest naj więk szą nie wia do -
mą nad cho dzą ce go ro ku aka de mic kie go. Nie zna my jesz cze
pro jek tu usta wy, cho ciaż trze ba przy znać, że wie le za ło żeń jest
dys ku to wa nych. Czy usta wa nie przy nie sie ogra ni cze nia au to -
no mii uczel ni, czy spo sób wy ła nia nia rek to ra nie na ru szy na -
szej tra dy cji? Czy za sa dy po dzia łu uczel ni na ka te go rie i za sa dy
ich fi nan so wa nia nie sta ną się źró dłem po dzia łów? To wąt ki,
któ re bu dzą mój nie po kój. Ja ko bio log wiem, że na tu rę ce chu -
je ewo lu cja, a nie re wo lu cja. I dla te go le piej zmie niać na sze uni -
wer sy tec kie za sa dy stop nio wo, ewo lu cyj nie. Pla no wa na re for ma
od nie sie suk ces tyl ko wte dy, gdy zo sta nie za ak cep to wa na przez
spo łecz ność aka de mic ką. Jest to sta le moż li we. za da niem tych,
któ rzy wpro wa dza ją re for mę, jest szu ka nie sprzy mie rzeń ców,
po dej mo wa nie ta kich dzia łań, któ re bę dą prze ko ny wać do pro -
po no wa nych roz wią zań. Po ogło sze niu pro jekt usta wy 2.0 bę -
dzie jesz cze do koń ca ro ku kon sul to wa ny. Usta wa ma wejść
w ży cie od 1 paź dzier ni ka 2018. Nie od ra zu w ca ło ści, nie któ -
re prze pi sy obej mie va ca tio le gis, pew nie bę dą przej ścio we prze -
pi sy. Uczel nie do sta ną czas na do sto so wa nie się do zmian – tak
przy naj mniej obie cu je mi ni ster Go win.

Je stem 31. rek to rem Uni wer sy te tu im Ada ma Mic kie wi cza.
W 2019 ro ku roz pocz nie my no wą set kę w dzie jach na szej
uczel ni – być mo że cze ka ją wie le zmian, ale wraz z ze spo łem
pro rek to rów sta ra my się, by by ła do nich przy go to wa na. Tym -
cza sem ży czę ca łej spo łecz no ści aka de mic kiej let nie go wy po -
czyn ku, li cząc, że po se zo nie urlo po wym, od paź dzier ni ka,
wspól nie sta wi my czo ło wy zwa niom, któ re przy nie sie tak dy -
na micz nie zmie nia ją ca się rze czy wi stość wo kół nas. z

Planowana reforma odniesie sukces tylko wtedy,
gdy zostanie zaakceptowana pryez społeczność

akademicką. Jest to stale możliwe”
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akademickie 2017
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1= Uniwersytet Warszawski 1 1 1 100,0 78,34 99,64 100,0 75,63 3,31 29,72 45,88 33,33 90,91 67,43 98,46 100,0 48,89 100,0 35,59 80,33 98,19 95,09 43,77 54,55 70,37 17,54 9,96 13,47 100,0 60,38 29,36
1= Uniwersytet Jagielloński 2 1 2 99,9 100,0 100,0 92,55 70,90 2,45 40,68 6,10 14,29 96,97 62,17 98,29 94,43 26,26 75,61 31,97 88,68 95,58 86,03 49,00 100,0 74,07 10,01 10,57 6,35 87,76 36,44 27,15
3 Politechnika Warszawska 4 4 4 86,0 43,60 58,54 99,79 81,92 15,68 6,76 0,00 38,10 81,82 47,63 100,0 88,26 81,27 51,26 22,71 77,03 64,29 71,20 36,30 54,55 100,0 23,98 8,70 2,69 42,86 25,30 20,96
4= Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 3 82,2 60,09 29,37 66,99 70,34 2,99 76,82 0,09 80,95 86,65 70,10 96,00 82,82 12,36 89,33 33,44 55,82 63,87 65,49 42,66 86,36 96,30 8,36 3,61 12,37 26,53 37,51 16,38
4= Politechnika Wrocławska 5 4 5 82,1 30,14 7,82 80,75 83,06 37,86 100,0 100,0 42,86 80,42 43,41 75,84 77,52 34,58 60,45 26,03 79,31 52,22 59,11 32,41 100,0 96,30 18,78 5,12 2,01 22,45 24,92 15,61
6 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 6 6 6 77,5 38,33 36,23 79,75 83,37 31,09 0,79 23,62 19,05 80,21 55,24 90,98 93,30 61,14 67,10 25,05 100,0 67,91 71,25 40,28 31,82 55,56 9,10 4,32 15,19 20,41 18,27 16,97
7 Uniwersytet Wrocławski 7 7 7 73,7 31,81 29,32 68,99 72,12 1,22 0,26 3,75 14,29 88,64 67,53 90,96 79,05 12,01 85,90 37,52 74,71 78,33 81,50 41,19 50,00 74,07 8,09 8,70 7,80 67,35 42,84 27,46
8 Gdański Uniwersytet Medyczny 9 10 11 68,2 11,98 4,96 48,67 74,11 2,08 44,05 0,00 4,76 96,59 50,40 55,66 44,93 32,61 83,30 31,66 92,21 100,0 94,76 82,56 13,64 7,41 61,55 31,94 0,60 8,16 29,89 14,49
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n a s z  u n i w e r s y t e t w i e L K i e  M i e R z e n i e  

g lo ba li za cja na uki i szkol nic twa wyż sze go, je go umię -
dzy na ro do wie nie, wzrost mo bil no ści ka dry i stu den -
tów oraz kon kur so wy tryb po zy ski wa nia środ ków

na ba da nia sprzy ja ją ran kin go wa niu uczel ni. 
Je śli przy jąć, że ran kin gi są przede wszyst kim upo rząd ko -

wa ną in for ma cją na te mat uczel ni, to pod sta wo wy mi ce cha -
mi każ de go ran kin gu po win ny być wia ry god ność da nych
oraz przej rzy stość me to do lo gii ich oce ny, któ ra spro wa dza
się do moż li wie naj bar dziej obiek tyw ne go wy bo ru kry te riów
oce ny oraz ich pro cen to wych wag. za tem prze glą da jąc wy -
ni ki każ de go ran kin gu na le ży za dać py ta nie: co jest mie rzo -
ne w każ dym z kry te riów, na pod sta wie ja kich da nych, jak
ob li cza ne są udzia ły po szcze gól nych kry te riów oraz jak wy -
li cza ny jest wy nik koń co wy i co on tak na praw dę ozna cza. 

Ran kin gów jest bar dzo wie le, moż na je więc kla sy fi ko wać
we dług wie lu róż nych kry te riów. Wy róż nia się ran kin gi ogól -
no świa to we, ran kin gi re gio nal ne i ran kin gi kra jo we. In ny po -
dział roz róż nia ran kin gi ogól ne oraz ran kin gi dzie dzi no we
czy przed mio to we.

obec nie naj bar dziej zna ne i ce nio ne ran kin gi glo bal ne to
przy go to wy wa ny od 2003 ro ku the Aca de mic Ran king of
World Uni ver si ties (tzw. ran king szan ghaj ski), Ti mes Hi gher
Edu ca tion World Uni ver si ty Ran king, The We bo me trics
Ran king of World Uni ver si ties (Cy ber me trics Lab), The
CWTS Le iden Ran king czy The QS World Uni ver si ty Ran -
kings (Qu acqu arel li Sy monds). War to do dać, że ran kin gi glo -
bal ne obej mu ją zwy kle od 3 do 5% wszyst kich świa to wych
uni wer sy te tów, za tem być od no to wa nym w ta kim ran kin gu
jest już wy róż nie niem dla uczel ni. 

Ran kin gi sprzy ja ją kon ku ren cji, bu dzą więc spo ro emo cji,
sta ły się tak że waż nym in stru men tem kształ to wa nia po li ty -

ki wie lu państw (i uczel ni) w dzie dzi nie ba dań i szkol nic twa
wyż sze go (przy kła dem na ro do we pro gra my do sko na ło ści
na uko wej, któ re ma ją pod nieść wi docz ność uczel ni w ran -
kin gach). To czy się tak że dys ku sja o ran kin gach i ich wpły -
wie na na ukę i szkol nic two wyż sze, któ rej zna ko mi tym
przy kła dem jest do ku ment przy go to wa ny przez Eu ro pe an
Uni ver si ty As so cia tion (EUA) „Glo bal uni ver si ty ran kings
and the ir im pact”; je go pierw sze wy da nie uka za ło się
w czerw cu 2011 r. 

Ran kin gi ewo lu ują, a wraz z tą ewo lu cją zmie nia ją się kry -
te ria oce ny uczel ni. Wpro wa dza ne są no we mia ry bi blio me -
trycz ne do oce ny ak tyw no ści na uko wej oraz, co jest znacz nie

trud niej sze, do oce ny ja ko ści kształ ce nia. Dla przy kła -
du – w ran kin gu szan ghaj skim mia rą ja ko ści kształ ce nia jest
licz ba ab sol wen tów, któ rzy otrzy ma li Na gro dę No bla lub Me -
dal Field sa; ja kość ka dry mie rzy się licz bą pra cow ni ków, któ -
rzy są lau re ata mi Na gro dy No bla lub Me da lu Field sa,
na to miast ja kość pro wa dzo nych ba dań na uko wych mie rzo -
na jest licz bą pu bli ka cji w Na tu re i Scien ce oraz licz bą pu bli -
ka cji in dek so wa nych w Scien ce Ci ta tion In dex oraz So cial
Scien ce Ci ta tion In dex.

z ana li zy ran kin gów glo bal nych wy ni ka, że naj bar dziej
pre sti żo we uni wer sy te ty znaj du ją się w Sta nach zjed no czo -

jak mierzyć prestiż uczelni czyli kilka słów
o rankingu Perspektyw

Jak mierzyć prestiż uczelni, jej naukowy poziom, jakość kształcenia oraz jej zasoby? 
zadanie nie jest łatwe, szacuje się bowiem, że obecnie na świecie istnieje około 20 tys. uniwersytetów

badawczych. Jakie więc przyjąć kryteria, które pozwolą uszeregować te uczelnie, 
poczynając od najlepszych? co oznacza określenie „najlepsza uczelnia”? 

Rankingi sprzyjają konkurencji budzą więc sporo
emocji, stały się także ważnym instrumentem

kształtowania polityki wielu państw (i uczelni)
w obszarze badań i szkolnictwa wyższego”

1 6 |  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 7
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KSZTAŁCENIA 9%

pr
og

ra
m

y s
tu

dió
w

pr
ow

ad
zo

ne
 w

 j.
 o

bc
yc

h

3%

ro
zw

ój 
ka

dr
y w

łas
ne

j
3%

 90,91 67,43 98,46 100,0 48,89 100,0 35,59 80,33 98,19 95,09 43,77 54,55 70,37 17,54 9,96 13,47 100,0 60,38 29,36
1  96,97 62,17 98,29 94,43 26,26 75,61 31,97 88,68 95,58 86,03 49,00 100,0 74,07 10,01 10,57 6,35 87,76 36,44 27,15
3  81,82 47,63 100,0 88,26 81,27 51,26 22,71 77,03 64,29 71,20 36,30 54,55 100,0 23,98 8,70 2,69 42,86 25,30 20,96
4      86,65 70,10 96,00 82,82 12,36 89,33 33,44 55,82 63,87 65,49 42,66 86,36 96,30 8,36 3,61 12,37 26,53 37,51 16,38
4  80,42 43,41 75,84 77,52 34,58 60,45 26,03 79,31 52,22 59,11 32,41 100,0 96,30 18,78 5,12 2,01 22,45 24,92 15,61
6       80,21 55,24 90,98 93,30 61,14 67,10 25,05 100,0 67,91 71,25 40,28 31,82 55,56 9,10 4,32 15,19 20,41 18,27 16,97
7  88,64 67,53 90,96 79,05 12,01 85,90 37,52 74,71 78,33 81,50 41,19 50,00 74,07 8,09 8,70 7,80 67,35 42,84 27,46
8   96,59 50,40 55,66 44,93 32,61 83,30 31,66 92,21 100,0 94,76 82,56 13,64 7,41 61,55 31,94 0,60 8,16 29,89 14,49
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nych. W Eu ro pie tyl ko Wiel ka Bry ta nia mo że po chwa lić
się 5-6 uni wer sy te ta mi wśród 20 naj lep szych uczel ni wyż -
szych na świe cie. z pol skich uczel ni naj wyż sze miej sca
w świa to wych ran kin gach zaj mu ją Uni wer sy tet War szaw ski
oraz Uni wer sy tet Ja giel loń ski.

Naj bar dziej zna nym ran kin giem uczel ni wyż szych w Pol -
sce jest Ran king Per spek tyw, w któ rym w ostat niej je go edy -
cji oce nie pod da no łącz nie 168 uczel ni. 

Me to do lo gia ran kin gu 2017 w ka te go rii uczel ni aka de mic -
kich obej mo wa ła 7 kry te riów i 29 wskaź ni ków, któ re su mo -
wa ły się na wy nik koń co wy z na stę pu ją cy mi wa ga mi:
w efek tyw ność na uko wa – 20%, mie rzo na licz bą pu -

bli ka cji na uko wych, cy to wań oraz in dek sem Hir scha wg ba -
zy Sco pus (łącz nie 8%), roz wo jem ka dry wła snej oraz
nada ny mi stop nia mi na uko wy mi (łącz nie 7%) oraz efek tyw -
no ścią po zy ski wa nia ze wnętrz nych środ ków fi nan so wych
na ba da nia (5%);
w ab sol wen ci na ryn ku pra cy – 18%, w tym mie rzo -

ne an kie to wo pre fe ren cje pra co daw ców (12%) i eko no micz -
ne lo sy ab sol wen tów mie rzo ne wskaź ni kiem wy so ko ści
za rob ków ab sol wen tów da nej uczel ni oraz wskaź ni ka mi ich
za trud nie nia (łącz nie 6%);
wpo ten cjał na uko wy – 15%, mie rzo ny wy ni ka mi oce -

ny pa ra me trycz nej (8%), na sy ce niem ka dry oso ba mi o naj -
wyż szych kwa li fi ka cjach (prof. i dr hab.) oraz po sia da niem
upraw nień ha bi li ta cyj nych i dok tor skich (łącz nie 4%);
wumię dzy na ro do wie nie stu diów – 15%, mie rzo ne

m.in. licz bą pro gra mów stu diów w ję zy kach ob cych, licz bą
stu den tów cu dzo ziem ców, licz bą na uczy cie li aka de mic kich
cu dzo ziem ców oraz wy mia ną stu denc ką i wie lo kul tu ro wo -
ścią śro do wi ska stu denc kie go;
w pre stiż – 14%, w tym an kie to wa oce na przez ka drę

aka de mic ką (12%) i uzna nie mię dzy na ro do we mie rzo ne po -
zy cją uczel ni w ran kin gach świa to wych. (2%);
w in no wa cyj ność – 9%, mie rzo na licz bą pa ten tów

i praw ochron nych (4%), war to ścią pro jek tów re ali zo wa nych
w ra mach pro gra mów UE (2%), war to ścią sprze da nych li -
cen cji (2%) i licz bą utwo rzo nych firm ty pu spin -off i spin -
-out. (1%);
wwa run ki kształ ce nia – 9%, mie rzo ne licz bą na uczy -

cie li aka de mic kich za trud nio nych na eta cie w sto sun ku
do licz by stu den tów (5%) oraz licz bą po sia da nych przez
uczel nię ak tu al nych akre dy ta cji PKA z oce ną wy róż nia ją cą
oraz akre dy ta cji śro do wi sko wych i mię dzy na ro do wych (4%).

Istot ną zmia ną kry te riów te go rocz nej edy cji w sto sun ku
do ro ku 2016 by ło ob ni że nie wa gi pre sti żu uczel ni (zmia -
na z 27% do 14%) oraz efek tyw no ści na uko wej (zmia -
na z 25% do 20%) oraz wpro wa dze nie no we go
kry te rium – ab sol wen ci na ryn ku pra cy – z wa gą 18%.

Uni wer sy tet nasz w ka te go rii uczel ni aka de mic kich za jął
tym ra zem 4 miej sce z wy ni kiem 82,2% (wy nik jest za wsze
nor mo wa ny do 100%, ja ki otrzy mu je naj lep sza uczel nia).
W la tach 2007 do 2017 UAM zaj mo wał w Ran kin gu Per -
spek tyw miej sca od pią te go do trze cie go (ośmio krot nie),
cho ciaż na le ży pa mię tać, że w tym okre sie kry te ria oce ny
uczel ni w tym ran kin gu zmie nia ły się wie lo krot nie. 

Ja kie więc tym ra zem by ły miej sca na sze go uni wer sy te tu
w po szcze gól nych, cząst ko wych kry te riach oce ny? Naj wyż -
sze, trze cie miej sce za jął UAM w ka te go rii „pre stiż” z wy -
ni kiem 55,7% (w sto sun ku do naj wy żej no to wa ne go UJ),
naj niż sze miej sce z wszyst kich sied miu kry te riów za ję li śmy
w ka te go rii „efek tyw ność na uko wa” – 19 miej sce, z wy ni -
kiem 68,3% (w sto sun ku do naj wy żej no to wa ne go w tym
kry te rium UW). Miej sca w po zo sta łych kry te riach są na -
stę pu ją ce: „po ten cjał na uko wy” – 4 miej sce (93,6%), „in -
no wa cyj ność” – 5 miej sce (41,5%), „wa run ki
kształ ce nia” – 8 miej sce (62,08%), „ab sol went na ryn ku pra -
cy” – 12 miej sce (72.6%) i „umię dzy na ro do wie nie” – 12
miej sce (45,1%).

Wy ni ki ran kin gu po twier dza ją prze wa gę Uni wer sy te tu
War szaw skie go i Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go nad po zo -
sta ły mi uczel nia mi (14 pkt. pro cen to wych prze wa gi
nad trze cią w ran kin gu Po li tech ni ką War szaw ską). Je śli
przy jąć prze dział ko lej nych 14 pkt. pro cen to wych ja ko kry -
te rium wy róż nie nia ko lej nej gru py uczel ni to obej mu je on 5
uczel ni: ko lej no PW, UAM, PWr, AGH i UWr. 

Ja ką więc kon dy cję na sze go uni wer sy te tu po ka zu je Ran -
king Per spek tyw? Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć, bo
nie wszyst kie kry te ria od da ją w peł ni spe cy fi kę na szej uczel -
ni. Mar twi do pie ro 19 miej sce w ka te go rii „efek tyw ność na -
uko wa” (68,3%), szcze gól nie przy czwar tej po zy cji
w ka te go rii „po ten cjał na uko wy” (93,6%). Peł niej szy ob raz
bę dzie moż li wy po do kład nym prze ana li zo wa niu da nych
z ostat niej oce ny pa ra me trycz nej na szych jed no stek. Ana -
li zy ta kie są wy ko ny wa ne, a ich wy ni ki zo sta ną opu bli ko -
wa ne na ła mach ŻU za raz po wa ka cjach.

Prof. Ry szard na skręc ki
Pro rek tor uaM
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Po za koń cze niu stu diów sum ma cum lau de to wła -
śnie In sty tut Fi lo lo gii An giel skiej UAM stał się je -
go pod sta wo wym miej scem pra cy, gdzie

w la tach 1971-2002 był pra cow ni kiem na uko wo -dy dak -
tycz nym. W In sty tu cie tym prze szedł wszyst kie szcze ble
ka rie ry aka de mic kiej. Tam też, pod kie run kiem prof. Jac -
ka Fi sia ka, uzy skał sto pień dok to ra (1979) na pod sta wie
roz pra wy pt. Word stress in En glish and Po lish, bę dą cej
jed ną z pierw szych w Pol sce prób za sto so wa nia in for ma -
cji lek sy kal nych w wy ja śnia niu zja wisk ak cen tu acyj nych.
Na stęp nie uzy skał sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go (1987)
na pod sta wie pierw szej w Pol sce roz pra wy po świę co nej
psy cho me cha ni ce pro duk cji mo wy, by w ro ku 1997 osta -
tecz nie ob jąć sta no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go w tym -
że In sty tu cie.

Dzia łal ność na uko wą prof. Pup pel na po cząt ku zwią zał
z ję zy ko znaw stwem an giel skim, w szcze gól no ści zaś z fo -
ne ty ką i fo no lo gią współ cze snej an gielsz czy zny. Fa scy na -
cja ję zy kiem an giel skim i pol skim w ich war stwie
dźwię ko wej spra wi ła, że we wcze snych sta diach swo jej ka -
rie ry na uko wej i dy dak tycz nej po świę cił się fo no lo gii i fo -
ne ty ce tych ję zy ków w ra mach roz wi ja ne go ów cze śnie
in ten syw nie przez prof. Jac ka Fi sia ka ję zy ko znaw stwa kon -
tra styw ne go an giel sko -pol skie go. Miał też szczę ście po zo -
sta wać we wcze snym okre sie swo jej ka rie ry aka de mic kiej
pod wpły wem wiel kich oso bo wo ści na uko wych. od swo -
ich mi strzów i póź niej szych ko le gów, pro fe so rów Jac ka Fi -
sia ka, Wik to ra Jas se ma, Ka zi mie rza Po lań skie go, Pe te ra
La de fo ge da, Ja na Cy ga na i Wal de ma ra Mar to na otrzy mał
wzor ce so lid no ści na uko wej i otwar tej po sta wy na róż ne
współ za leż no ści w ob rę bie sze ro kie go pa ra dyg ma tu ję zy -
ko znaw cze go. Prof. Pup pel jest współ au to rem pierw sze go
w Pol sce i uzna ne go w świe cie pod ręcz ni ka do na uki wy -
mo wy pol skiej dla cu dzo ziem ców pt. A hand bo ok of Po lish
pro nun cia tion for En glish le ar ners (dwa w peł ni wy czer pa -
ne wy da nia mia ły miej sce w 1977 i 1979 ro ku), sta no wią -
ce go po kło sie je go bo ga tych do świad czeń zwią za nych
z na ucza niem fo nii an giel skiej i pol skiej.

Krąg za in te re so wań na uko wych prof. Pup pla wy kra cza
jed nak po za ję zy ko znaw stwo an giel skie. od wie lu lat pro -

fe sor zaj mu je się psy cho lin gwi sty ką, któ rą w la tach 80.
ubie głe go wie ku wpro wa dzał do pro gra mu na ucza nia
w In sty tu cie Fi lo lo gii An giel skiej UAM, a od ob ję cia sta -
no wi ska kie row ni ka Ka te dry Eko ko mu ni ka cji UAM
do chwi li obec nej szcze gól nie in ten syw nie roz wi ja roz -
wa ża nia eko lin gwi stycz ne oraz ko mu ni ko lo gię. Naj now -
szy kie ru nek za in te re so wań prof. Pup pla jest zwią za ny
z two rze niem pod staw teo rii wi ze run ku w kon tek ście zja -
wi ska od nie sie nia suk ce su lub po nie sie nia nie po wo dze -
nia przez ko mu ni ka to ra w mniej lub bar dziej otwar tej
prze strze ni pu blicz nej. Jest tak że za an ga żo wa ny w te ma -
ty kę do ty czą cą po cho dze nia i ewo lu cji ję zy ka i ko mu ni -
ka cji, któ rej po świę cił uni ka to wą i ob ję to ścio wo
mo nu men tal ną bi blio gra fię. Jed no cze śnie roz po czął se -
rię pu bli ka cji na te mat pro po no wa ne go przez nie go zu -
peł nie no we go po dej ścia do ję zy ka i ko mu ni ka cji,
przyj mu ją ce go za cen tral ne zja wi sko prze pły wu, któ re to
po dej ście na zwał re olin gwi sty ką. 

Jed nym z wio dą cych wąt ków upra wia nych przez prof.
Pup pla jest pod kre śla nie istot nej funk cji toż sa mo ścio wej
każ de go ję zy ka na ro do we go czy et nicz ne go. Pro fe sor sta -
ra się za szcze pić u swo ich współ pra cow ni ków i stu den -
tów świa do mość rów no ści wszyst kich ję zy ków
w per spek ty wie nie tyl ko po rów naw czej, lecz eko lin gwi -
stycz nej. za gad nie niu te mu, oma wia ne mu w ra mach po -
dej ścia zwa ne go przez nie go eko kra tycz nym, po świę cił
sze reg swo ich ar ty ku łów. Trze ba tak że pod kre ślić, że po -
mi mo do sko na łej zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go, pro fe -
sor ni gdy nie za po mniał o toż sa mo ścio wo waż nej po zy cji
ję zy ka pol skie go ja ko ję zy ka oj czy ste go, co nie zda rza się
czę sto wśród an gli stów i co idzie na prze kór dzi siej szym
ten den cjom fa wo ry zu ją cym ję zyk an giel ski ja ko ję zyk

wśród an gli stów  
pierwszy między pierwszymi

Prof. dr hab. stanisław Puppel z uam związany jest od 1966 roku, kiedy to podjął studia
anglistyczne. Był jednym z pięciu pierwszych absolwentów pierwszego historycznego

rocznika filologii angielskiej.

Jednym z wiodących wątków uprawianych przez
Profesora Puppla jest podkreślanie istotnej funkcji
tożsamościowej każdego języka narodowego czy

etnicznego”
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dys kur su na uko we go. za wsze też pod kre śla, jak istot -
na jest mo wa oj czy sta dla toż sa mo ści każ de go ko mu ni -
ka to ra i dla ist nie nia da ne go ję zy ka na tu ral ne go. Pro fe sor
za wsze po wta rza, że pra ce na uko we współ pra cow ni ków,
jak i pra ce ma gi ster skie stu den tów na pi sa ne w ję zy ku pol -
skim są rów nie war to ścio we jak te na pi sa ne w ję zy ku an -
giel skim. 

Prof. Pup pel jest twór cą teo rii trans lin gwi zmu i trans ko -
mu ni ka cji, w któ rej pod kre śla zna cze nie współ ist nie nia
wszyst kich ję zy ków na tu ral nych, po sia da -
ją cych okre ślo ne i zróż ni co wa ne stop nie
tę ży zny i kon tak tu ją cych się z so bą
w prze strze ni ję zy ko wo -ko mu ni ka cyj nej,
któ rą na zy wa glo bal ną are ną ję zy ków na -
tu ral nych. Pod kre śla przy tym nie ko rzyst -
ną i czę sto słab ną cą po zy cję wie lu ję zy ków
wo bec dzi siej sze go he ge mo na ję zy ko we -
go, któ rym jest ję zyk an giel ski. We dług
prof. Pup pla he ge mo nia ję zy ka an giel skie -
go wy ni ka z je go tzw. lin gwo pre sji ze -
wnętrz nej wy ra ża nej w eks pan syw nej je go
po da ży wspo ma ga nej wy dat nie przez tzw.
lin gwo pre sję we wnętrz ną, or ga ni zo wa ną
we wnątrz wspól not przez róż ne gre mia
opi nio twór cze. zja wi sko to opi sał prof.
Pup pel w ar ty ku le pt. „In ter lin gwa lizm
czy trans lin gwa lizm? In ter ko mu ni ka cja
czy trans ko mu ni ka cja? Uwa gi w kon tek -
ście współ ist nie nia ję zy ków na tu ral nych
w ra mach glo bal nej wspól no ty kul tu ro -
wo -ję zy ko wo -ko mu ni ka cyj nej” (2007).

Nie zwy kle istot ną dla ca ło ści na uko we go do rob ku eko -
lin gwi stycz ne go pro fe so ra jest tak że kon cep cja trans ko -
mu ni ka to ra ro dzi me go, a więc użyt kow ni ka za so bów
ję zy ka ro dzi me go, zdol ne go do trans kul tu ro we go, trans -
ję zy ko we go, tran set nicz ne go i trans ko mu ni ka cyj ne go
funk cjo no wa nia w sze ro kiej i zmien nej prze strze ni kul -
tu ro wo -ję zy ko wo -ko mu ni ka cyj nej. Kon cep cja ta sta no -
wi twór cze po sze rze nie prze sta rza łe go już po ję cia tzw.
na ti ve spe ake ra i umiesz cza użyt kow ni ka ję zy ka w trzech

pod sta wo wych po rząd kach ko mu ni ka cyj nych: ust nym,
gra ficz nym i hy bry do wym. Tak więc, jak wska zu ją licz ne
pu bli ka cje ju bi la ta, za in te re so wa nia na uko we pro fe so ra
ewo lu owa ły od fo no lo gii i fo ne ty ki kon tra styw nej an giel -
sko -pol skiej, któ ry mi zaj mo wał się za rów no w pra cy ma -
gi ster skiej (po świę co nej sy la bie), roz pra wie dok tor skiej
(po świę co nej ak cen to wi wy ra zo we mu) jak i roz pra wie
ha bi li ta cyj nej (pierw szej w Pol sce pu bli ka cji po świę co nej
za gad nie niu psy cho me cha ni ki pro duk cji mo wy), po przez
dal sze pra ce psy cho lin gwi stycz ne do eko lin gwi sty ki, re -
olin gwi sty ki, ko mu ni ko lo gii i teo rii wi ze run ku.

Po nad 45 lat pra cy prof. Pup pla w UAM wy peł nia ły nie
tyl ko ba da nia na uko we, ale tak że nie zwy kle uda na i peł -
na pa sji pra ca dy dak tycz na. W świe cie i w Pol sce ży je cał -
kiem spo ra gro mad ka osób (86) z ty tu łem li cen cja ta
fi lo lo gii, (240) z ty tu łem ma gi stra fi lo lo gii oraz (29), któ -
re pod je go kie run kiem uzy ska ły sto pień dok to ra a tak że
spo ra gru pa osób ze stop niem dok to ra (26), któ rych roz -
pra wy ju bi lat re cen zo wał. Wy cho wan ko wie i współ pra -
cow ni cy pro fe so ra za wsze ce ni li je go otwar tość
na wszel kie in no wa cje w na uce i wie dzą, że za wsze mo gą
li czyć na je go wspar cie. Pro fe sor sta le za chę ca do nie -
ustan nych po szu ki wań i uni ka nia, jak twier dzi, nie ko -
rzyst ne go dla roz wo ju na uko we go każ de go ba da cza
za my ka nia się je dy nie w wą skich spe cja li za cjach.

Pod czas swo jej dłu go let niej pra cy za wo do wej pro fe sor
był m.in. kie row ni kiem za kła du Akwi zy cji Ję zy ka IFA
UAM (1995-2002), pro dzie ka nem Wy dzia łu Neo fi lo lo gii
UAM (1990-1996), dzie ka nem Wy dzia łu Neo fi lo lo gii
UAM (1996-2002), za ło ży cie lem i kie row ni kiem Ka te dry
Fi lo lo gii An giel skiej w WSP w olsz ty nie, or ga ni za to rem
i opie ku nem za kła du Fi lo lo gii An giel skiej w In sty tu cie
Pe da go gicz no -Ar ty stycz nym UAM w Ka li szu (1998-
2002), wie lo let ni z -ca prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Głów -
ne go olim pia dy Ję zy ka An giel skie go, któ rej przy świe ca ło
za pro po no wa ne przez ju bi la ta mot to: Lep sza zna jo mość
ję zy ków ob cych jed nym z głów nych wa run ków zbli że nia
mię dzy na ro da mi. Jest też po my sło daw cą, za ło ży cie lem
i kie row ni kiem uni ka to wej Ka te dry Eko ko mu ni ka cji
UAM, któ rą pro wa dzi nie prze rwa nie od 2002 ro ku. Mo -
że być śmia ło uwa ża ny za za ło ży cie la po znań skiej szko ły
eko lin gwi sty ki.

W ra mach ob cho dów 70-tych uro dzin prof. Sta ni sła -
wa Pup pla 15 ma ja 2017 ro ku od by ła się uro czy stość
w Sa li Lu brań skie go. Ju bi lat spo tkał się z wła dza mi UAM,
naj bliż szy mi współ pra cow ni ka mi, przy ja ciół mi, dok to -
ran ta mi oraz stu den ta mi. zgod nie z do brą tra dy cją aka -
de mic ką, z oka zji ju bi le uszu po wstał tom Scrip ta
Neo phi lo lo gi ca Po sna nien sia, cza so pi sma, któ re ju bi lat za -
ło żył w 80. rocz ni cę po wsta nia uni wer sy te tu po znań skie -
go. Tom ten zo stał po świę co ny w ca ło ści prof.
Sta ni sła wo wi Pup plo wi, a zna la zła się w nim ca ła ga ma
in ter dy scy pli nar nej róż no rod no ści na uko wej, tak bar dzo
przez pro fe so ra ce nio nej.

dr Mar ta Kosz ko
dr Kin ga Ko wa lew ska

prof. Jo an na Pup pel
dr emi lia wą si kie wicz -fir lej

el wi ra wil czyń ska

fot. Przemysław stanula

wydawnictwo
pamiątkowe z okazji

jubileuszu 
prof. stanisława

Puppla
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od jak daw na zaj mu je się pan aka de mic kim zdro wiem?
od ro ku 1982, a kie row ni kiem przy chod ni uni wer sy tec kiej je stem

od ro ku 1986. Czy li w su mie 31 lat mam aka de mi ków to zna czy stu -
den tów i pra cow ni ków z UAM pod swo ją opie ką. Kie dy roz po czy na -
łem pra cę, by łem w szpi ta li ku aka de mic kim, a i po za nim,
w przy chod niach, ta kim le ka rzem „do wszyst kie go” i zaj mo wa łem się
głów nie stu den ta mi. Po tem, w mia rę zdo by wa nia do świad czeń, obej -
mo wa łem opie ką rów nież co raz szer sze krę gi pra cow ni ków na uki.
to wy star cza ją co dłu go, aby po wie dzieć, kim by li pa na pa cjen ci
na po cząt ku te go wie lo let nie go „dy żu ru”, czym się cha rak te ry zo wa li,
z ja ki mi pro ble ma mi przy cho dzi li. i co się w tej mie rze zmie ni ło: ro -
dzaj cho rób, spo sób cho ro wa nia, spo sób dba ło ści o zdro wie?

Trud no to okre ślić pre cy zyj nie. Mo gę po wie dzieć, że ten ob raz wi -
dzę te raz wy raź niej; przez mój ga bi net prze wi ja ły się ty sią ce osób. Mo -
głem za ob ser wo wać, co czas, je go wpływ, ro bi z czło wie kiem. Wi dzę
te raz ja sno, że zdro wie … się zmie nia, nie jest ka te go rią sta tycz ną. 
Po tych do świad cze niach mo że pan po wie dzieć, ja kie do le gli wo ści
do ku cza ły i do ku cza ją śro do wi sku aka de mic kie mu. Któ re scho rze -
nia do mi nu ją? 

Bo ję się ge ne ra li zo wać. Wy da je się jed nak, że te raz z jed nej stro ny
bar dziej dba się o zdro wie, ale rów no cze śnie uży wa się du żo chęt niej
uni wer sal ne go uspra wie dli wia nia się: a bo ja nie mam cza su. To zna -
czy: nie mam cza su na do strze ga nie sy gna łów, ja kie prze cią żo ny or -
ga nizm wy sy ła na krót ko przed tym, za nim po wie stop. Czę sto
pra cu je się na dwu eta tach, go ni bez od de chu za punk ta mi, pu bli ka -
cja mi, do wo da mi uzna nia na uko wych do ko nań. Pę dzi my, pę dzi my,
pę dzi my. Bez spa ce rów, wol nych chwil, re flek sji, spo tkań z przy ja ciół -
mi, w ogó le bez cza su dla sie bie. 
Ko mu i co do ku cza naj bar dziej? 

Te sa me w za sa dzie bo lącz ki i zdro wot ne uster ki, któ re nie oszczę -
dza ją resz ty spo łe czeń stwa. A więc te wy ni ka ją ce z bra ku umia ru
przede wszyst kim. Czy li zmia ny zwy rod nie nio we, na si la ne tym, że
na sze krę go słu py są bied ne, ka to wa ne nad mier nie dłu gim sie dze -
niem, co jest głów nym wro giem zdro we go ukła du kost ne go. Ta dys -
pro por cja po mię dzy cza sem prze sie dzia nym przy biur ku,
kom pu te rze, nad książ ką w sto sun ku do przy ja znej zdro wiu, w tym

i krę go słu po wi, po zy cji jest bar dzo, bar dzo dla nas nie ko rzyst na. A już
choć by krót kie, ale re gu lar ne prze rwy, spa cer, prze jażdż ka ro we rem,
pły wa nie, ta niec, bieg ma ją zba wien ne dzia ła nie. Woj ciech oczko,
dok tor me dy cy ny i fi lo zo fii, na dwor ny le karz kró lów pol skich, zyg -
mun ta III Wa zy i Ste fa na Ba to re go zwykł mó wić: ruch po tra fi za stą -
pić wszyst kie le ki, ale wszyst kie le ki ra zem wzię te nie za stą pią ru chu.
To chy ba nie jest trud na do za sto so wa nia te ra pia? 
Co raz wię cej osób ma nad wa gę, któ rej skut ki są zgub ne. aka de mi cy
też?

Też, oczy wi ście. Me dy cy na w mia rę upo ra ła się z za gro że niem pły -
ną cym ze scho rzeń ukła du krą że nia, zwłasz cza z za wa ła mi. Szko da,
że wie lu pa cjen tów cu dem od ra to wa nych tak lek ce wa ży ten suk ces,
od sta wia le ki, wra ca do zgub nych na wy ków i wnet przez to nisz czy
zwy cię stwo me dy cy ny nad za wa ła mi. 
Co raz po wszech niej sza jest też cu krzy ca? 

Cho ro ba ta po stę pu je po wo li, ale jej skut ki są nie od wra cal ne, czy -
nią spu sto sze nia, na któ re me dy cy na nie ma cu dow ne go le ku. Dla te -
go le czyć ją trze ba uprze dza ją co, z roz sąd ku, za nim na ro bi szkód
w na czy niach, w oczach, ner kach... Nie ste ty czę sto le kar skie za le ce -
nia są „mo dy fi ko wa ne” przez dok to ra Go ogle. Do ce niam to, że wie -
lu pa cjen tów w kon tak tach z In ter ne tem po sze rza swo ją wie dzę, ale
w du żym stop niu ule ga też po czu ciu swo jej „wszech wie dzy” me dycz -
nej, któ ra ka że się po tem le czyć „po swo je mu”. 
trwa ją wa ka cje – czy pa na pod opiecz ni po tra fią sku tecz nie, z po żyt -
kiem dla zdro wia wy po czy wać? Bo prze cież nie ła two prze sta wić się
z try bu „dzia łam” na tryb „od po czy wam”. Czy ist nie je tu ja kiś prze -
pis, in struk cja? a mo że wy po czy wa nie jest sztu ką? 

Nie ma sztyw ne go mo de lu, ale z pew no ścią za sa dą nu mer je den
jest umieć się od ciąć do pra cy, od te le fo nu i spę dzać czas na oglą da -
niu świa ta wo kół, na roz mo wach z ludź mi, na za my śle niach, re flek -
sjach, ru chu. Trze ba tyl ko do pa so wać do sie bie wła ści we daw ki
wy po czy wa nia. Twój urlop mu si być two im urlo pem, przez cie bie za -
pla no wa nym. To nie ma być obo wiąz ko wa udrę ka, tyl ko ra dość. 
Kto ma naj więk szy pro blem z wy po czy wa niem? 

Ci, któ rzy o sie bie nie dba ją. Mo że więc by spró bo wa li te go la ta
choć tro chę bar dziej się po sta rać? z

Zadbaj więc
o siebie

z Krzysztofem Skrzypczakiem,
kierownikiem przychodni

akademickiej uam, 
rozmawia Jolanta lenartowicz 

fot. łukasz woźny
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13-23.07 xiV edy cja Po znań open 
Gwiaz dą te go rocz ne go Chal len ge ra ATP na po znań skich kor tach olim -
pia – Je rzy Ja no wicz, pro sto z Wim ble do nu. Łącz nie 32 za wod ni ków
i 16 par z ca łe go świa ta zmie rzy się pod czas jed ne go z naj bar dziej pre -
sti żo wych tur nie jów te ni sa ziem ne go w Pol sce. 

15.07 miej skie gra nie, Pro jekt Ż
Miej skie Gra nie ru szy ło w Po zna niu już 7.07, pierw szy kon cert za grał
mu zyk ory gi nal ny i nie sza blo no wy – Kor tez. Róż no rod ność i prze mie -
sza nie sty lów, na ple ne ro wej sce nie w par ku przy Sta rym Bro wa rze, po -
zwa la po nieść się ryt mo wi bez wzglę du na to, ja ką mu zy kę lu bi my. 

21.07 ki no na Dzie dziń cu: nie na sy ce ni
Ki no na Dzie dziń cu jest obo wiąz ko wą po zy cją na li ście. Ki no Pa ła co -
we i CK za mek w Po zna niu pro po nu ją ki no w kli ma cie wło skich wa -
ka cji w ka me ral nej at mos fe rze, wy god nie – na le ża kach. 

25.07 ci ty tra il on to ur Po znań
Let nia edy cja naj więk sze go prze ła jo we go cy klu w Pol sce to w su -
mie 5 km w le śnej sce ne rii La sku Mar ce liń skie go, bie gi dla dzie ci i mło -
dzie ży, me da le i owo co wy bu fet na me cie oraz na gro dy dla naj szyb szych
bie ga czy – rów nież w ka te go riach wie ko wych. 

31.07 zwie dza nie pod zam kiem ce sar skim 
Pro jekt Pod ziem ne Mia sta or ga ni zu je zwie dza nie pod zie mi zam ku Ce -
sar skie go, w któ rym w cza sie II woj ny świa to wej Niem cy pla no wa li urzą -
dzić schron dla Hi tle ra. Pra ce prze rwa no w 1944 r., schron ni gdy nie zo stał
do koń czo ny, moż na więc z prze wod ni kiem po znać in try gu ją cą hi sto rię
te go miej sca, w pla nie rów nież zwie dza nie piw nic i stry chu zam ko we go.

1.08 Bi blio te ka na ro we rze i spo tka nie z rek siem
Spe cjal ny ro wer pe łen cie ka wych ksią żek po ja wi się w Par ku im. A. Mic -
kie wi cza w ra mach mo bil nej bi blio te ki, z któ rej bę dą mo gły sko rzy stać
za rów no dzie ci, jak i ich ro dzi ce. or ga ni za to rzy po ka żą dzie ciom książ -
ki, prze czy ta ją ich frag men ty, za pro po nu ją za ba wę wo kół wy bra nych
przez dzie ci po zy cji, a tak że za chę cą ro dzi ców do czy ta nia swo im dzie -
ciom i pod po wie dzą, jak wy brać war to ścio wą książ kę. Do te go rejs ża -
glów ką Rek sia i Ko cu ra. 

15.08 ko lor fest Po znań – ko lo ro wy fe sti wal
W Par ku Ka spro wi cza zro bi się ko lo ro wo za spra wą Ko lor Fest Fe sti -
wal, pod czas któ re go wszy scy w jed nej mi nu cie bę dą ob rzu cać się ko -
lo ro wy mi prosz ka mi. Bę dzie moż na zjeść ko lo ro wą wa tę cu kro wą,
spra wić so bie ko lo ro we oku la ry, czy pod nieść ad re na li nę i sko czyć
na bun gee, a dla naj młod szych za pla no wa no dmu cha ne zam ki. 

26.08 V Dni twier dzy Po znań 
Po znań ska Lo kal na or ga ni za cja Tu ry stycz na wraz z part ne ra mi za pra -
sza ją na pią tą edy cję Dni Twier dzy Po znań. or ga ni za to rzy po ka żą nie
tyl ko twier dzę XIX-wiecz ną, ale tak że for ty fi ka cje z okre su śre dnio wie -
cza oraz obiek ty z cza sów I i II woj ny świa to wej oraz z okre su zim nej
woj ny. Na zwie dza ją cych cze ka ją po ka zy sprzę tu woj sko we go, re kon -
struk cje i woj sko wa kuch nia.

far ne kon cer ty or ga no we 
W lip cu i sierp niu co dzien nie z wy jąt kiem nie dziel i świąt o godz. 12.15
od by wać się bę dą Far ne Kon cer ty or ga no we i Ka me ral ne. Na or ga nach
La de ga sta w po znań skiej fa rze po pi szą się wir tu ozi z Po zna nia i nie tyl -
ko. obok kla sy ki usły szy my tak że mu zy kę fil mo wą. 

fot. łukasz woźny

Tam warto zajrzeć!wakacje w Poznaniu?
Dla tych, którzy wakacje zaplanowali w wielkopolsce lub z wypoczynku nad  wodą zdążyli już wrócić. 

coś dla dorosłych i ich pociech, nastolatków i studentów czyli – gdzie warto się zjawić? 
Jakie propozycje ma dla nas Poznań na nadchodzące dwa miesiące? 

z a na mi już kil ka cie ka wych
wy da rzeń, wśród nich
„BEzSENNoŚĆ” – let ni

cykl kon cer tów ka me ral nych or ga -
ni zo wa nych przez To wa rzy stwo
Mu zycz ne im. H. Wie niaw skie go,
oka zja do noc nej wę drów ki po Pal -
miar ni Po znań skiej, Fe sti wal Blu es
Express, któ ry już po raz 25. ru szył
ze sta cji w Po zna niu, Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Fil mów Ani mo wa -
nych Ani ma tor i Mę skie Gra nie,
czy li coś dla mi ło śni ków pol skie go
nie kon wen cjo nal ne go brzmie nia.
Dru ga po ło wa lip ca za po wia da się
rów nie pa sjo nu ją co, na pew no nie
bę dzie cza su na nu dę. 
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Pla no wa na dzia łal ność cen trum ma obej mo wać
przede wszyst kim pro wa dze nie i wspie ra nie in ter -
dy scy pli nar nych pro jek tów ba daw czych do ty czą -

cych wy ko rzy sta nia me tod ARD (Al ter na ti ve Di spu te
Re so lu tion) w spo rach trans gra nicz nych ze szcze gól nym
uwzględ nie niem me dia cji o cha rak te rze in ter kul tu ro -
wym, in ten sy fi ko wa nie współ pra cy mię dzy na ro do wej
oraz oży wie nie dys kur su na uko we go do ty czą ce go za sto -
so wa nia me tod ARD w roz wią zy wa niu kon flik tów dwu -
na ro do wo ścio wych. No wa tor ski pro fil dzia łal no ści
cen trum opar ty bę dzie na in ter dy scy pli nar nym po dej ściu
do za gad nie nia me dia cji in ter kul tu ro wej, któ re obok klu -
czo wych kwe stii praw nych prze wi du je tak że uwzględ nie -
nie aspek tów kul tu ro znaw czych, lin gwi stycz nych,
psy cho lo gicz nych oraz eko no micz nych.

Głów nym ce lem te go przed się wzię cia jest stwo rze nie
sie ci or ga ni za cji, in sty tu cji oraz jed no stek aka de mic kich
w ce lu za rów no in ten sy fi ka cji współ pra cy w na uko wej
ana li zie te go ob sza ru ba daw cze go, jak i dzia łal no ści po -
pu la ry za cyj nej i in for ma cyj nej do ty czą cej moż li wo ści
wy ko rzy sta nia me dia cji do roz wią zy wa nia kon flik tów
trans gra nicz nych. W ra mach dzia łal no ści cen trum po -
wsta nie stro na in ter ne to wa ja ko plat for ma wy mia ny wie -
dzy i do świad czeń po mię dzy za in te re so wa ny mi
pod mio ta mi, któ ra w przy szło ści ma umoż li wić pro wa -
dze nie kra jo wych oraz trans gra nicz nych po stę po wań me -
dia cyj nych za po mo cą in ter ne tu (ODR – On li ne Di spu te
Re so lu tion). Po nad to prze wi dzia ne jest rów nież stwo rze -
nie punk tu in for ma cyj ne go dla osób za in te re so wa nych
me dia cją dwu na ro do wo ścio wą. 

Pierw szym wy zwa niem sto ją cym przed po my sło daw -
ca mi cen trum jest po zy ska nie środ ków na je go dzia łal -
ność. W grud niu 2016 zło żo ny zo stał wnio sek o grant
w ra mach kon kur su JUSTICE ogło szo ne go przez Ko mi -
sję Eu ro pej ską, sta no wią ce go część pro gra mu Ho ri -

zon 2020. Wnio sek do ty czył trans gra nicz nych spo rów ro -
dzin nych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem sy tu acji,
w któ rej do cho dzi do upro wa dze nia dziec ka. Pro jekt ten
do ty ka pro ble ma ty ki wy jąt ko wo wraż li wej spo łecz nie,
po nie waż w kon flik cie ro dzin nym to za zwy czaj dziec ko
sta je się je go ofia rą. W wy ni ku glo ba li za cji i wzro stu mo -
bil no ści kon flik ty ro dzin ne ma ją co raz czę ściej cha rak ter
mię dzy na ro do wy oraz in ter kul tu ro wy. otwar cie gra nic
spo wo do wa ło znacz ny wzrost licz by związ ków dwu na ro -
do wo ścio wych. Cha rak te ry stycz ne dla tych par jest nie
tyl ko róż ne oby wa tel stwo, ale tak że od wo ły wa nie się
do in nych norm kul tu ro wych oraz do róż nych sys te mów
war to ści, zgod nych ze swo im po cho dze niem, co nie rzad -
ko sta no wi pod sta wę kon flik tu i po wo du je do dat ko we

trud no ści w je go roz wią za niu. Re la cje te nie są zja wi -
skiem no wym, lecz wzrost ich li czeb no ści pro wa dzi
do zwięk sze nia licz by kon flik tów, gdy do cho dzi do roz -
pa du ro dzi ny dwu na ro do wo ścio wej. ze wzglę du wie lo -
płasz czy zno wość tych spo rów, jak i kom plek so wość
i cza so chłon ność pro ce sów są do wych, ewi dent na sta ła się
po trze ba zna le zie nia szyb kich me tod roz wią za nia ta kich
sy tu acji, zwłasz cza gdy stro ny kon flik tu po sia da ją dzie ci,
bo nie rzad ko spo ry ro dzin ne koń czą się upro wa dze nia -
mi dzie ci przez jed ne go z ro dzi ców. Roz pad ogni ska do -
mo we go jest trau ma tycz nym do świad cze niem dla
wszyst kich człon ków ro dzi ny. Jak wpły nie ono na psy -
chicz ny roz wój dzie ci, za le ży też od te go, w ja ki spo sób

w col le gium Po lo ni cum 
po wsta je Pol sko -Nie miec kie 

cen trum Me dia cji
w świetle aktualnych zmian ustawodawczych oraz działań ministerstwa sprawiedliwości zmierzających

do upowszechnienia mediacji jako metody mogącej stanowić alternatywę dla długotrwałych
i kosztownych procesów sądowych, pod koniec roku 2016 pod auspicjami Polsko-niemieckiego instytutu

Badawczego w collegium Polonicum utworzono Polsko-niemieckie centrum mediacji. 

Ponadto przewidziane jest również stworzenie
punktu informacyjnego dla osób zainteresowanych

mediacją dwunarodowościową”
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ro dzi ce po ra dzą so bie z ist nie ją cym kon flik tem i jak szyb -
ko wy pra cu ją oni kon struk tyw ne roz wią za nia. Sku tecz -
na me dia cja da je szan sę na zna le zie nie wspól nych
roz wią zań uwzględ nia ją cych przede wszyst kim do bro
dziec ka. 

In nym ob sza rem, w któ rym me dia cja mo że sta no wić
al ter na ty wę do po stę po wań są do wych, są re la cje go spo -
dar cze i han dlo we. Spo ry po mię dzy bio rą cy mi w nim
udział pod mio ta mi sta no wią nie od łącz ną ce chę ob ro tu
go spo dar cze go. De cy du ją ce zna cze nie dla dal szej współ -
pra cy po mię dzy zwa śnio ny mi przed się bior ca mi ma moż -
li wość szyb kie go za że gna nia po wsta łe go kon flik tu.
Nie zmier nie istot ny w ta kiej sy tu acji sta je się spo sób oraz
kon se kwen cje przy ję tej for my je go roz wią za nia, po nie -
waż zwią za ne z tym kosz ty sta no wią po waż ne ob cią że nie
dla przed się bior ców. obej mu ją one bo wiem nie tyl ko
kosz ty po ste po wań są do wych i zwią za nej z ni mi ob słu gi
praw nej, ale tak że kosz ty za mro żo ne go ka pi ta łu oraz stra -
ty zwią za ne z re pu ta cją fir my, utra tą za ufa nia ze stro ny
klien tów i cza sem stra co nym na ocze ki wa niu roz strzy -
gnię cia są do we go. Dłu go trwa łość pro ce sów są do wych
mo że po cią gać za so bą tak po waż ne kon se kwen cje jak
utra ta wi ze run ku fir my, czy de sta bi li za cja sy tu acji fi nan -
so wej. Dla te go też jed nym z za dań cen trum bę dzie rów -
nież wie lo płasz czy zno wa ana li za moż li wo ści
za sto so wa nia me dia cji w roz wią zy wa niu mię dzy na ro do -
wych spo rów go spo dar czych.

Dzię ki po wsta niu cen trum na wią za ny zo sta nie kon takt
z ośrod ka mi me dia cji w Niem czech i w in nych kra jach
Unii Eu ro pej skiej. Moż li we sta nie się rów nież pro wa dze -
nie in ter dy scy pli nar nych ba dań nad róż ny mi aspek ta mi
me dia cji trans gra nicz nej z uwzględ nie niem spe cy fi ki
kon flik tów mię dzy na ro do wych w ska li eu ro pej skiej oraz
dzie le nie się wy ni ka mi tych ba dań z in ny mi ośrod ka mi
ba daw czy mi na świe cie. a. K. / a. w. 

Dro ga do Ma zur
„Dziedzictwo Prus wschodnich. socjologiczne
i historyczne studia o regionie”, to najnowsza książka
prof. andrzeja saksona. Praca poświęcona jest
losom historycznym i przemianom społecznym na
ziemiach byłych Prus wschodnich. region ten
wchodzi obecnie w skład trzech państw: 
litwy – kraj kłajpedzki, rosji – obwód
kaliningradzki oraz Polski – warmia i mazury.

Au tor, ana li zu jąc sto sun ki na -
ro do wo ścio we, wie le miej sca
po świę ca tra gicz nym lo som
lud no ści ma zur skiej. Co cie -
ka we, we wstę pie pt. „Mo ja
dro ga do Ma zur” okre śla się
ja ko „na tu ra li zo wa ny” Ma zur.
„To mój gest so li dar no ści ze
spo łecz no ścią zmar gi na li zo -
wa ną za rów no przez Niem -
ców, jak i Po la ków” – pi sze.
W pra cy znaj du ją się tak że
syl wet ki wy bit nych twór ców

ma zur skich oraz tek sty źró dło we, np. sen sa cyj ny do ku ment
z 1952 r. za kła da ją cy przy mu so wą de por ta cję Ma zu rów
w Biesz cza dy.
Prof. an drzej sak son jest so cjo lo giem spe cja li zu ją cym się
w so cjo lo gii na ro du, au to rem po nad 350 opra co wań,
współ za ło ży cie lem i re dak to rem „welttrends” ze it schrift fűr
in ter na tio na le Po li tik”, człon kiem ko mi te tu Ba dań nad mi -
gra cja mi Pan.

fot. łukasz woźny
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o tym, ale tak że i o in nych, rów nie cie ka wych kwe -
stiach, dys ku to wa li uczest ni cy se mi na rium na -
uko we go Ba da nia em pi rycz ne nad dzien ni ka rza mi

w Pol sce: do świad cze nia -wy zwa nia -per spek ty wy, któ re od -
by ło się 9 czerw ca na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien -
ni kar stwa UAM. Po uro czy stym otwar ciu, któ re go do ko nał
prof. Ma ciej Wal kow ski, roz po czął się pierw szy pa nel.
Po nim jed nak nie na stą pi ła prze rwa, tyl ko dys ku sja, w któ -
rej uczest ni cy mo gli po ru szyć wie le istot nych kwe stii,
przed sta wić in nym swój punkt wi dze nia na da ną spra wę
czy po dzie lić się wąt pli wo ścia mi. To wła śnie ten ele ment
miał uatrak cyj nić for mę se mi na riów czy kon fe ren cji, pod -
czas któ rych wy gła sza nych jest wie le pre zen ta cji, a bra ku je
cza su na dłuż szą wy mia nę zdań. 

Se sja I do ty czy ła sta nu ba dań nad dzien ni kar stwem
w Pol sce, do świad czeń ba da czy zwią za nych z tym te ma -
tem oraz ich ocze ki wań. Waż ne jest po zna wa nie no wych
na rzę dzi i me tod, któ re ma ją po móc w zbie ra niu róż ne -
go ro dza ju in for ma cji i po zy ski wa niu z nich wie dzy,
o czym z ko lei trak to wa ła se sja II. Uczest ni cy po ka za li
pod czas niej wła sne przy kła dy ba dań oraz opo wie dzie li
o swo ich pro jek tach. Do bre go dzien ni kar stwa nie moż -

na stwo rzyć bez so lid nej pod sta wy, ja ką jest edu ka cja.
Pod czas se sji III ucze ni roz strzy ga li, czy wie dzę o dzien -
ni ka rzach da się wy ko rzy stać szko ląc no we ka dry oraz
oce nia li zna cze nie dzien ni kar stwa oby wa tel skie go.

Jed nym z naj waż niej szych pro ble mów by ło to, ko go
moż na dziś na zwać dzien ni ka rzem. Świat me diów to już
nie tyl ko pra sa dru ko wa na, ra dio i te le wi zja. z jed nej

stro ny ma my no wo cze sny po gląd, któ ry ja ko dzien ni ka -
rzy kla sy fi ku je m.in. blo ge rów, z dru giej jest bar dziej tra -
dy cyj ne spoj rze nie, któ re ja ko dzien ni ka rzy trak tu je tyl ko
pro fe sjo na li stów. Pod czas tej dys ku sji pa dło zda nie, któ -
re pod su mo wu je ca łe se mi na rium – są kwe stie, o któ rych
moż na by by ło roz ma wiać na wet nie go dzi na mi, a dnia -
mi czy na wet la ta mi, a i tak bę dzie ma ło.

Pau li na Po pek

Dzien ni karz w ba da niu
czy dziennikarza da się zbadać? Podobno tak, choć to skomplikowane. Dziennikarz niby człowiek wygadany,

taki, który zawsze ma dużo do powiedzenia, a jednak, kiedy widzi ankietera, to często o tym zapomina. 

Jednym z najważniejszych problemów było to, 
kogo można dziś nazwać dziennikarzem”

fot. łukasz woźny
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k siąż ka jest zbio rem fe lie to nów pra so wych
pi sa nych od wie lu lat. Na jej pro mo cję
w Bi blio te ce Ra czyń skich (10.07) mi mo

urlo po we go se zo nu przy by ło wie le osób, bo jak
mó wi ła An na Gru szec ka, dy rek tor bi blio te ki, au -
tor „jesz cze nie był pro fe so rem, a już był le gen -
dą”, sły nąc z ży wo pro wa dzo nych wy kła dów. 

Więc jak to by ło z tym Bi smarc kiem, któ ry
do bli skich so bie pań zwra cał się – po pol sku! – per
„czar na ko tecz ko” i „ma lin ko”? Prof. Ła zu ga za -
chę cał do spoj rze nia na dzia ła nia Bi smarc ka od je -
go stro ny: od bu do wa Pol ski mu sia ła by do ko nać
się kosz tem Prus, któ rym Niem cy za wdzię cza ły
wiel kość. Nie chęć kanc le rza mia ła cha rak ter ide -
owy, nie by ła śle pą nie na wi ścią, zaś wal kę z na mi
to czył wszak środ ka mi praw ny mi, nie „ogniem
i mie czem”. Aby uśmiech nąć się nad prze wrot no -
ścią hi sto rii, prof. Ła zu ga przy po mniał, że je dy ny, któ ry
się za cho wał pa łac Bi smarc ka, to ten w pol skim War ci nie,
zaś Ma rię Ko nop nic ką usta wio ną z wia do mych wzglę dów
przed pa ła cem nie miec cy tu ry ści bio rą za…żo nę Bi smarc -
ka, zaś w Miast ku po mnik Bi smarc ka – wal czą ce go wszak
z Ko ścio łem ka to lic kim – prze ro bio no na po mnik Chry -
stu sa Kró la. 

A Le on Bi liń ski? To on, wów czas cy wil ny na miest nik
Bo śni i Her ce go wi ny, naj pierw zlek ce wa żył in for ma cje
o pla no wa nym za ma chu na ar cy księ cia, a po tem „w prze -
ślicz nej fran cusz czyź nie„(jak to sam okre śla) na pi sał ul -
ti ma tum dla Ser bii, po czym… wy je chał do wód, skąd
po wró cił nie co zdzi wio ny woj ną, któ ra się roz pę ta ła. 

Książ ka „okiem Stań czy ka” po dzie lo na jest na czę ści:
w jed nej au tor opi su je ar cy cie ka we i wzru sza ją ce spo tka -
nia ze świad ka mi hi sto rii: Ka ro li ną Lanc ko roń ską, Ka -
zi mie rzem Na ru to wi czem, bra tan kiem za mor do wa ne go
pre zy den ta, Ma rią Bo brzyń ską, sy no wą na miest ni ka Ga -
li cji (uczen ni cą Wy spiań skie go). Na spo tka niu prof. Ła -
zu ga mó wił tak że o o. Jo achi mie Ba de nim („wnuk
bo ha te ra mo jej pra cy ha bi li ta cyj nej”) i je go słyn nym po -
wie dze niu, gdy za py ta ny w póź nej sta ro ści już głu chy
i nie do wi dzą cy, jak się czu je, od po wie dział: świet nie, nic
nie wi dzę, nic nie sły szę – peł na kon tem pla cja! 

Ko lej na część książ ki po świę co na jest pri va tis si mum,
a więc jest o pry wat nych fa scy na cjach au to ra róż ny mi
po sta cia mi hi sto rii, choć by Ru dol fem Vir cho wem, świet -

nym le ka rzem, uro dzo nym w ro dzin nym Świ -
dwi nie, któ ry wy zwał Bi smarc ka na po je dy -
nek… na pa rów ki. 

Jest i część po świę co na Po zna nio wi, któ re go
prof. Ła zu ga (ko rze nie ro dzin ne ostrze szow -
sko -wi leń sko -lwow sko -świ dwiń skie) jest wiel -
kim pa trio tą, co tym bar dziej za ska ku ją ce, że
z ra cji swo ich za in te re so wań hi sto rycz nych, jak
i sty lu by cia bar dziej pa su je do Kra ko wa, któ ry
go zresz tą bar dziej ho łu bi niż Po znań. Twier -
dzi, że w Po zna niu lu dzie są bar dziej dla sie bie
życz li wi (na wet prze ciw ni cy), gdy w Kra ko wie
już ra no trze ba usta lić, ko mu się dzi siaj nie po -
da je rę ki…Na spo tka niu i w fe lie to nach za wsze
go rą co na ma wia, by Wiel ko po la nie na uczy li się
bar dziej chwa lić so bą. zwró cił uwa gę na cie ka -
wy fakt, że gdy in ne pol skie po wsta nia czci się

na zwi ska mi bo ha te rów w na zwach ulic, w Wiel ko pol sce
naj wię cej ulic jest po świę co nych bo ha te ro wi zbio ro we -
mu: po wsta niu wiel ko pol skie mu, któ re pro wa dzi li fa -
chow cy, a nie cha ry zma ty cy. 

Lecz nie sa me aneg do ty – a jest ich w książ ce mnó -
stwo – skła da ły się na spo tka nie, choć do da ją one ty le

sma ku hi sto rii. By ło wie le oka zji i do po waż nej re flek sji,
tak że gdy prof. Ła zu ga mó wił o współ cze sno ści, zwłasz -
cza od wo łu jąc się do hi sto rii (dla Ła zu gi czas prze szły
jest cza sem te raź niej szym – pi sze w po sło wiu Krzysz tof
Mro zie wicz). Po słu chaj my np. ta kie go cy ta tu: Po co u nas
trum na? Po to, by spra wie słu ży ła. To nie sło wa współ -
cze sne, ale sprzed po nad stu lat, sło wa jed ne go ze stań -
czy ków, Sta ni sła wa Koź mia na…Ty le sa mo lat ma ją i te
sło wa Jó ze fa Szuj skie go: obłę dzie, opuść na szą zie mię
na za wsze, bo ina czej się wy ko le imy. Prof. Ła zu ga spo -
tka nie za koń czył moc nym we zwa niem: je dy na nie na -
wiść, na ja ką so bie moż na po zwo lić, to nie na wiść
nie na wi ści.

Ma ria Ry bic ka

Jedyna nienawiść na jaką można sobie pozwolić 
to nienawiść nienawiści ”

Pysz ne aneg do ty i gorz ka hi sto ria
Bismarck miał słabość do Polaków? i wojnę światową wywołał właściwie Polak, leon Biliński?

mieszko i ochrzcił się u niemców? Prof. waldemar łazuga w swojej najnowszej książce „okiem stańczyka”
stara się rozbroić różne mity. może nie całkiem serio, ale dzięki temu zabiegowi pozwala zobaczyć historię

w większej palecie barw niż czarna i biała.

Prof. waldemar łazuga
jest kierownikiem

zakładu myśli i kultury
Politycznej instytutu

historii uam 
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w
W Dniu Dziec ka (1. VI) or kie stra Ka me ral na PR
„Ama deus” spre zen to wa ła naj młod szym po zna nia -
kom „Opo wieść o dziew czyn ce z za pał ka mi”. Słyn -

na baśń H. Ch. An der se na, nie raz już in spi ro wa ła
twór ców wi do wisk mu zycz nych. Naj now szy, go dzin ny
spek takl „Ama deu sa” wy peł ni ła mu zy ka Jac ka Ans ga ra
Ra biń skie go (kom po zy to ra, gi ta rzy sty i pia ni sty, miesz -
ka ją ce go w Ber li nie), do któ rej układ cho re ogra ficz ny
przy go to wa li Kry sty na Frąc ko wiak, Apo lo nia Mysz kow -
ska i Mi ro sław Ró żań ski, a je go wy ko naw ca mi by li uczen -
ni ce i ucznio wie po znań skiej Szko ły Ba le to wej. z ba tu tą
i z mi kro fo nem wy stą pi ła Agniesz ka Ducz mal, rów nież
ja ko nar ra tor ka przy gód ba śnio wej dziew czyn ki – ró wie -
śnicz ki więk szo ści słu cha czy. 

w
Fil har mo ni cy go ści li (9. VI) ko lej ne go ar ty stę
wszech stron ne go. 67-let ni Chri stian za cha rias jest
bo wiem wy bit nym nie miec kim pia ni stą i jed no cze -

śnie zna nym sze ro ko w świe cie dy ry gen tem sym fo nicz -
nym i ope ro wym. Na pierw szą wi zy tę w Po zna niu
przy go to wał trzy wy bor ne dzie ła swych na ro do -
wych XIX-wiecz nych kom po zy to rów. Po za dy ry go wa niu
Uwer tu rą „Man fred” Ro ber ta Schu man na siadł do for te -
pia nu i z praw dzi wą ma estrią za grał, za ra zem do sko na le
an ga żu jąc w swą in ter pre ta cję mu zy ków or kie -
stry, III Kon cert Lu dwi ga van Beetho ve na. Po prze rwie
zaś by li śmy po wtór nie świad ka mi wiel kiej kre acji ka pel -
mi strzow skiej – na przy kła dzie II Sym fo nii Jo han ne sa
Brahm sa. Pro gram bar dzo cie ka wie ko men to wał Bar tosz
Mi cha łow ski.

w
„Ulu bio ne utwo ry Dru ha” – tak za ty tu ło wa no (17.
VI) wie czór „Po znań skich Sło wi ków”, po świę co ny
pa mię ci ich twór cy Ste fa na Stu li gro sza w pią tą

rocz ni cę śmier ci. W pierw szej czę ści Chór Chło pię cy
i Mę ski Fil har mo nii Po znań skiej pod dyr. Ma cie ja Wie -
lo cha przy po mniał kil ka słyn nych ba ro ko wych utwo rów
a ca pel la: Wa cła wa z Sza mo tuł, Mi ko ła ja Go mół ki, Bar -
tło mie ja Pę kie la, Mi ko ła ja zie leń skie go, Grze go rza Ser -
wa ce go Gor czyc kie go, To ma sa Lu isa de Vic to rii,
Ales san dro Scar lat ti’ego i Gio van ni’ego Pier lu igi da Pa le -
stri ny. W dru giej za brzmia ły frag men ty wiel kich form.
Wraz z or kie strą Fil har mo nii Po mor skiej Sło wi ki wy bra -
ły z ogrom nej stu li gro szo wej te ki m.in. ar cy dzie ła J. S. Ba -
cha – część z Kan ta ty nr 147 i mo tet wstęp ny
z Ma gni fi cat, W. A. Mo zar ta Ave ve rum cor pus, a z je go
„Re qu iem” – Dies Irae i La cri mo sę. zwień cze niem pro gra -
mu, przy ję te go dłu gą, sto ją cą owa cją, by ły trzy czę ści ora -
to rium „Me sjasz” G. Fr. Ha en dla. oczy wi ście na bis
mo gło za brzmieć tyl ko Ha en dlow skie „Al le lu ja”!

Waż ne do peł nie nie te go wie czo ru sta no wi ły sło wo z es -
tra dy i tekst w pro gra mie Krzysz to fa Sza niec kie go (w la -
tach 1962 – 74 tak że Sło wi ka), zło żo ne ze wspo mnień
i rów nież aneg dot o nie zwy kłej po sta ci, ja ką był Druh Ste -
fan Stu li grosz. z wiel kie go ekra nu, roz pię te go na or ga -
nach, zo ba czy li śmy też krót kie (nie daw no od na le zio ne)
mi gaw ki fil mo we z wy jaz dów kon cer to wych Chó ru
do USA w 1963 i 1965 r.

w
Moc nym akor dem za koń czył się (23. VI) 70. se zon
Fil har mo nii Po znań skiej. Dwa, do brze zna ne me -
lo ma nom wo kal no -in stru men tal ne ar cy dzie ła:

„Sta bat Ma ter” Ka ro la Szy ma now skie go i IX Sym fo nia
Lu dwi ga van Beetho ve na, mi mo że tym ra zem nie sta ły
się ocze ki wa ny mi kre acja mi wy ko naw czy mi, przy ję to
owa cyj nie. z na szą or kie strą wy stą pił Cze ski Chór Fil har -
mo nicz ny z Brna, a par tie so lo we w „Sta bat Ma ter” za -
śpie wa li Alek san dra Ku bas -Kruk (so pran), Agniesz ka
Reh lis (mez zo so pran) i Ro bert Gier lach (bas -ba ry ton).
W „Odzie do ra do ści” do łą czył do nich nie miec ki te nor
Wer ner Gu era. Dy ry go wał Ma rek Pi ja row ski. Kon cert
z ko men ta rzem prof. Ry szar da D. Go lian ka za de dy ko wa -
no zmar łym do kład nie 20. lat te mu dwóm wy bit nym dy -
rek to rom Fil har mo nii: zdzi sła wo wi Śli wiń skie mu, któ ry
sze fo wał jej w la tach 1950 – 1958 i zdzi sła wo wi Dwo rzec -
kie mu, dy rek to ro wi w la tach 1991 – 92 i 1995 – 96.

w
Swe go ro dza ju su ple men tem był jesz cze wie czór fil -
har mo ni ków w dniu Pa tro nów Po zna nia (29. VI).
za gra li kon cert „Pro sto z ser ca” dla cho rych

na stward nie nie roz sia ne. z or kie strą FP pod dyr. Ja ku -
ba Chre no wi cza wy stą pi li so li ści: Agniesz ka Adam czak,
Mi ko łaj Adam czak, Mar cin Hu tek, Grze gorz Płon ka oraz
Wi tek Łu ka szew ski, rów nież au tor pio se nek do tek stów
Pio tra Pa jącz kow skie go – śpie wa ka ope ro we go, któ ry
sześć lat te mu za cho ro wał na SM. Miesz ka te raz w Ham -
bur gu, ale (w dniu imie nin!) przy wie zio no go na kon cert
w au li UAM ja ko go ścia spe cjal ne go. Moż na by ło też na -
być książ kę Wyd. Po znań skie go „War to żyć”, opar tą na re -
flek sjach i do świad cze niach, zwią za nych z cho ro bą
ar ty sty i za si lić fun du sze po znań skie go ho spi cjum.
Wspie ra ją cy je tak że bar dzo ak tyw nie obec ny na kon cer -
cie Woj ciech Pszo niak prze czy tał frag ment po ezji ks.
Twar dow skie go. (rp) 

a u  l a  k o n  c e r  t o  w a

fot. łukasz woźny
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w Ga le rii Sztu ki im. prof. An drze ja Nie kra sza, a tak że w ho -
lu uczel ni swo je „struk tu ry (nie) co dzien no ści” za pre zen -
to wa li przed sta wi cie le pol skich i za gra nicz nych ośrod ków

aka de mic kich. Po ka za no tu de sign, mo dę, pro to ty py form użyt ko -
wych, któ re są nie tyl ko obiek ta mi sztu ki, ale rów nież wzo ra mi dla
przed mio tów co dzien no ści. Pa mię ta jąc o tym, że sztu ki pla stycz ne
skła da ją się za rów no ze sztuk pięk nych, jak i pro jek to wych, po sta no wi -
li śmy po ka zać sze ro kie spek trum moż li wo ści wy ni ka ją cych z fa scy na -
cji struk tu rą ma te rii. Tą ma te rią naj czę ściej jest włók no. To ono bar dzo
czę sto ja ko mięk kie me dium in spi ru je ar ty stów w spo sób po śred ni i bez -
po śred ni. Sta je się ideą, ale sta je się też sa mą ma te rią, któ ra prze obra -
ża się w dzie ła o róż nych for mach. – mó wi prof. Mo ni ka Ko strze wa,
ko or dy na tor ka i po my sło daw czy ni pro jek tu. 

Or ga ni zu je my tę wy sta wę na Wy dzia le Pe da go gicz no -Ar ty stycz nym,
po nie waż wy dział ja ko uni ka to wa jed nost ka kształ ci nie tyl ko ar ty stów,
ale edu ka to rów, dla któ rych sze ro ka wie dza o współ cze snej kul tu rze jest
bar dzo waż na. Sztu ka to pe wien pro ces twór czy re ali zo wa ny przez bar -
dzo zin dy wi du ali zo wa ne, ukształ to wa ne ar ty stycz nie jed nost ki. Na wy -
sta wie moż na by ło zo ba czyć dzie ła stwo rzo ne przez bar dzo
do świad czo nych ar ty stów, jak i pro jek tan tów ce chu ją cych się no wa tor -
skim i eks pe ry men tal nym spoj rze niem na sztu kę i de sign. By ła oka zja
zo ba czyć pew ne la bo ra to ria ar ty stycz ne, któ re od kry wa ją przed wi -
dzem róż ne eta py i dro gi twór cze współ au to rów wy sta wy. To są czę sto
dzie ła uję te w ra mach pew ne go ka dru z za trzy ma ne go pro ce su twór -
cze go. A ten jest wie lo ra ki i bar dzo zło żo ny, i na każ dym eta pie nie -
zwy kle in te re su ją cy. To po ma ga zro zu mieć isto tę dzia łań twór czych,
tak czę sto dziś nie zro zu mia łych dla wi dza; dzia łań, któ rych efek tem są

nie tyl ko dzie ła za mknię te w mu ze ach, ale rów nież obiek ty funk cjo nu -
ją ce w na szym co dzien nym oto cze niu. Dla te go na wy sta wie moż -
na oglą dać za rów no pro jek ty bar dzo użyt ko we, zwią za ne z ubio rem,
jak i obiek ty ma lar skie, rzeź biar skie, gra ficz ne, tka ni ny uni ka to we, fil -
my wi deo, pre zen ta cje mul ti me dial ne i wie le in nych form po wsta łych
na sku tek po łą cze nia ar ty stycz ne go pro ce su i wie dzy tech no lo gicz -
nej – mó wi prof. Mo ni ka Ko strze wa.

Pod czas kon fe ren cji w dn. 12 i 13 czerw ca ba da cze, na ukow cy i ar -
ty ści mie rzy li się z te ma tem dzia łań ar ty stycz nych – tych co dzien nych
i tych od święt nych – we wszel kich moż li wych aspek tach. Roz ma wia -
no o współ cze snej sztu ce i jej ro li dy dak tycz nej; o sztu ce użyt ko wej
i lu do wej. Mó wio no o po łą cze niu po zor nie od le głych dys cy plin (jak
mu zy ka i ar chi tek tu ra); o edu ka cji ar ty stycz nej i zmy sło wym od bio -
rze dzieł. Spo ro miej sca po świę co no tak że hi sto rii ka li skie go prze my -
słu tek styl ne go. Go ść mi kon fe ren cji by li spe cja li ści w dzie dzi nach
ar ty stycz ne go i na uko we go spoj rze nia na sztu kę z Po zna nia, Ło dzi,
Kra ko wa, Ko sza li na, Wro cła wia i Ka li sza, a tak że z za gra ni cy – z uni -
wer sy te tów w Tur cji, Sta nach zjed no czo nych i na Ukra inie.

Kon fe ren cji to wa rzy szy ły dwa kon cer ty: „za śpie wam to bie pio sen -
kę...” w wy ko na niu pra cow ni ków za kła du Edu ka cji Mu zycz nej WP-
A UAM w Ka li szu i wy stęp ze spo łu Kord -Band. Wy sta wa „Mo sty
sztu ki – struk tu ry (nie) co dzien no ści” po trwa do 30 wrze śnia 2017.

Me ce na sem te go rocz nych „Mo stów sztu ki” jest Fa bry ka Ko ro nek
i Fi ra nek HAFT S.A. Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze niem spra wu -
ją: sta ro sta ka li ski Krzysz tof No sal, pre zy dent Ka li sza Grze gorz Sa -
piń ski i dzie kan WP-A prof. Piotr Łusz czy kie wicz. 

opr. mir 

Mo sty sztu ki w Ka li szu
na wydziale Pedagogiczno-artystycznym uam w kaliszu odbyła się konferencja „mosty sztuki – struktury
(nie) codzienności”. w jej ramach odbywały się zarówno obrady naukowe, jak i wydarzenia towarzyszące,

m.in. duża wystawa artystów – uczestników spotkania, którego organizatorem jest Pracownia sztuk
Projektowych i zespół naukowo-artystyczny wP-a uam pod przewodnictwem prof. moniki kostrzewy. 

Po znań skie stu dium ma wy jąt ko wo sze ro kie spek trum – mó wi dr Jo -
lan ta Twar dow ska -Ra jew ska, kie row nik stu dium – zaj mu je my się
nie tyl ko pro ble ma mi opie kuń czy mi ko ja rzą cy mi się tra dy cyj nie ze

sta ro ścią. Na si spe cja li ści, wśród nich wie lu prak ty ków, wy kła da ją m.in.
ele men ty ge ron to lo gii, pra wa i ety ki, ar te te ra pii, psy cho lo gii, po li ty ki spo -
łecz nej, pie lę gniar stwa ge riar trycz ne go, die te ty ki i re ha bi li ta cji, teo lo gii
czy prak tycz nych za sto so wań in for ma ty ki. Po za koń cze niu stu dium jest
się wszech stron nie przy go to wa nym do róż nych moż li wo ści pra cy, po -
cząw szy od sa mo rzą dów – re ali zu ją cych wie le pro gra mów dla se nio rów,
po pro wa dze nie cer ty fi ko wa ne go do mu po mo cy spo łecz nej. 

No wo cze sny pro gram stu dium opar ty jest na za le ce niach Unii Eu ro -
pej skiej, w któ rych od cho dzi się od kon cep cji two rze nia co raz bar dziej
kom for to wych DPS-ów, a idzie w kie run ku wspar cia funk cjo no wa nia oso -
by star szej w swo im do mu i śro do wi sku. Te pięć wy tycz nych UE to odej -
ście od opie ki in sty tu cjo nal nej, sper so na li zo wa nie usług, przy go to wa nie
od po wied niej ka dry usłu go daw ców dla osób star szych, szu ka nie in no wa -

cyj nych roz wią zań w opie ce oraz wszel kie prze ciw dzia ła nie styg ma ty za -
cji osób star szych. 

Oso by star sze by wa ją trak to wa ne jak „bio lo gicz na po zo sta łość po czło -
wie ku” – nie ukry wa emo cji dr Twar dow ska Ra jew ska – nie ma zwy cza ju
wy ko rzy sty wa nia ich wie dzy i do świad czeń. Mar nu je się w ten spo sób du -
ży po ten cjał ludz ki. In nym pro ble mem jest za nik ról opie kuń czych w ro dzi -
nie, dla te go spo ro uwa gi po świę ca my w na szym stu dium np. za gad nie niu
„se nior w ro dzi nie” w aspek cie psy cho lo gii i so cjo lo gii.

Tzw. srebr ne go tsu na mi nie da się unik nąć w żad nym kra ju cy wi li zo -
wa ne go świa ta. Im wię cej kom pe tent nych fa chow ców bę dzie ro zu mia ło
te za gad nie nia, tym le piej bę dą one roz wią zy wa ne w spo łe czeń stwie. Waż -
ny jest spo łecz ny kli mat wo kół sta ro ści uni ka nie ageizmu. Wie le in sty tu -
cji po win no za dbać o to, by mieć w swo ich sze re gach oso by przy go to wa ne
na kon takt ze star szy mi ludź mi. Bo pro fe sjo nal ne zaj mo wa nie się sta ro -
ścią…ma przy szłość. 

wię cej o stu dium ge ron to lo gii na stro nie uaM. 

Sta rość ma przy szłość
na wy dzia le stu diów edu ka cyj nych uam pro wa dzo ne jest wie le uni ka to wych spe cjal no ści, zwią za nych
z no wo cze snym poj mo wa niem edu ka cji, a wśród nich jest tak że po dy plo mo we stu dium ge ron to lo gii.



au tor ką zbio ru kil ku na stu ese jów
pod wspól nym ty tu łem Na sza gę,
po świę co nych wy bra nym, czę sto

ma ło zna nym a zna czą cym wy da rze -
niom z przed wo jen nych dzie jów mia sta,
cie ka wost kom i lu dziom tu dzia ła ją cym,
jest po my sło daw czy ni i re dak tor ka cy klu
Mał go rza ta Jań czak. Szcze gó ły zwią za ne
z po wsta wa niem te go i wcze śniej szych
to mów moż na by ło po znać pod czas pro -
mo cyj ne go spo tka nia w piw ni cy Ho te lu
Ko le giac kie go (13.06.).

o Po zna niu na pi sa no spo ro ksią żek,
jed nak współ twór cy cy klu „Po znaj Po znań” po sta no wi li uzu peł nić za war -
tą w nich wie dzę o wy da rze niach, bu dow lach i lu dziach, za po mnia ny mi
czy do tej po ry nie pu bli ko wa ny mi, szcze gó ła mi z ży cia mia sta utrwa lo -
ny mi w przed wo jen nej pra sie, ilu stra cjach, na pocz tów kach czy zdję ciach,
czę sto udo stęp nia nych po raz pierw szy przez pa sjo na tów i ko lek cjo ne rów.

Kan wą otwie ra ją cej cykl książ ki Ra tusz Mag da le ny Mru gal skiej -Ba na -
szak, któ ra ja ko wie lo let ni kie row nik od dzia łu Mu zeum Mia sta Po zna nia
w sie dzi bie władz mia sta do sko na le zna ten bu dy nek i je go hi sto rię, są sta -
re pocz tów ki. Per ła ar chi tek tu ry re ne san so wej, ja ką jest po znań ski ra tusz,
by ła bo wiem naj częst szym te ma tem wi do kó wek wy sy ła nych w Pol skę
i roz sła wia ją cych Po znań w świe cie. Pocz tów ki by ły do sko na łym pre tek -
stem do przy po mnie nia ro li i zna cze nia ra tu sza w dzie jach Po zna nia, od -

kry wa nia hi sto rii ko lej nych warstw ar chi tek to nicz nych bu dyn ku oraz
do opro wa dze nia czy tel ni ków po je go po szcze gól nych po miesz cze niach,
któ re w cią gu stu le ci zmie nia ły swo je prze zna cze nie, o czym cie ka wie opo -
wia da au tor ka. 

W to mie dru gim pt. Za mek Ce sar ski (2010), Ja nusz Paz der, hi sto ryk
sztu ki i znaw ca dzie jów Po zna nia, przy po mi na hi sto rię jed nej z trzech re -
zy den cji mo nar szych wznie sio nych w Po zna niu, a mia no wi cie zbu do wa -
ne go na po cząt ku XX w. dla kró la Prus i ce sa rza nie miec kie go
Wil hel ma II zam ku, któ ry z cza sem stał się cen tral ną bu dow lą mia sta -
-twier dzy. Po dzie lo ne na 4 eta py dzie je zam ku (do ro ku 1918, w la -
tach 1918-1939; 1939-1945 i po 1945 r.), uka zu ją ce tak że, jak zmie nia ła
się ro la i funk cja te go bu dyn ku w mie ście, są rów nież bo ga to ilu stro wa ne
pocz tów ka mi i zdję cia mi. W po wo jen nej hi sto rii zam ku na uwa gę za słu -
gu je wą tek oca le nia go przed pla no wa ną przez wła dze mia sta roz biór ką,
w co moc no za an ga żo wał się Uni wer sy tet Po znań ski, ma ją cy tu swo ją sie -
dzi bę. Cie ka wa jest też hi sto ria wie ży zam ko wej i trwa ją ca do dziś dys ku -
sja, czy na le ży ją od bu do wać.

Au tor to mu trze cie go pt. Twier dza po li go nal na, Prze my sław Mać ko -
wiak, któ ry od wie lu lat ba da i z pa sją po pu la ry zu je wie dzę o dzie jach
Twier dzy Po znań oraz po szcze gól nych bu dow li for ty fi ka cyj nych za pra -

sza czy tel ni ków do po dró ży w cza sie szla -
kiem po zo sta ło ści czy śla dów naj waż niej -
szych bu dow li twier dzy, po czy na jąc
od For tu Wi nia ry, zwa ne go dziś po -
wszech nie Cy ta de lą, przez for ty fi ka cje
Cy ta de li Tum skiej na ostro wie Tum skim
i po wrót na le wy brzeg War ty do Bra my
Cmen tar nej u stóp For tu Wi nia ry. Jak
wy ja wił, książ ka jest do dat ko wym owo -
cem kwe ren dy i po szu ki wań, któ re pro -
wa dził (m.in. w Taj nym Ar chi wum
Pań stwo we go Pru skie go Dzie dzic twa
Kul tu ro we go w Ber li nie) na po trze by

pra cy dok tor skiej. Przy oka zji uda ło mu się po zy skać wie le nie zna nych
pocz tó wek oraz zdjęć ze zbio rów pry wat nych przed sta wia ją cych czę sto
nie ist nie ją ce już obiek ty twier dzy po li go nal nej w Po zna niu, a tak że ży cie
sko sza ro wa nych w nich żoł nie rzy oraz pro wa dzo ną przez nich roz biór kę
nie przy dat nych już wów czas umoc nień, któ re na prze ło mie XIX i XX w.
unie moż li wia ły roz wój mia sta. opo wieść głów ną uzu peł nia ją gra fi ki, pla -
ny i ma py. Wie le ma te ria łów opu bli ko wa no w tej książ ce po raz pierw szy.

Mał go rza ta Jań czak mó wi, że czy tu je już tyl ko pra sę do ro ku... 1939. Jej
naj now sza książ ka Na sza gę jest przede wszyst kim owo cem tej uważ nej,
czuj nej na cie ka we, a ma ło zna ne lub za po mnia ne wy da rze nia, oso by, spo -
tka nia, ini cja ty wy i zja wi ska spo łecz ne przed wo jen ne go Po zna nia, lek tu -
ry. Au tor ka chcia ła po ka zać, że w Po zna niu dzia ło się kie dyś bar dzo du żo.
Czy ta jąc Na sza gę moż na się do wie dzieć na przy kład: kie dy po zna nia cy
po lu bi li pie czar ki i za czy im przy kła dem za czę li ho do wać „szam pi nio ny”
w... łóż kach, al ta nach, szu fla dach, piw ni cach itp.; jak ra dzo no so bie z bez -
dom ny mi i że bra ka mi; że Po znań był w okre sie mię dzy wo jen nym naj -
więk szym pro du cen tem ba te rii; że przez kil ka lat dzia ła ła tu wy twór nia
sa mo lo tów; że od by wa ły się tu wy ści gi pły wac kie i wio ślar skie na War cie,
a na jej brze gach la tem kwi tło ży cie w ką pie li skach, ła zien kach, ka wiar -
niach, re stau ra cjach itp; że za kła da no tu pierw sze związ ki za wo do we, spół -
dziel nie, w tym związ ki i za kła dy pra cy dla ko biet. Ma ło kto wie, że
w grud niu 1926 r. w Po zna niu od był się II zjazd Pro pa gan dzi stów (au to -
rów wier szy re kla mo wych), pod czas któ re go po sta no wio no utwo rzyć Sto -
wa rzy sze nie Pol skich Pro pa gan dzi stów Prze my słu Ga zow ni cze go. Jak
stwier dzi ła au tor ka, zna ko mi tym roz wią za niem dzi siej szych pro ble mów
ko mu ni ka cyj nych w Po zna niu mo gło by być przy wró ce nie „ku lej ki”
do Bie dru ska, któ ra w mię dzy woj niu star to wa ła z dzi siej szej Cy ta de li ja -
ko śro dek trans por tu dla woj ska. In te gral ną czę ścią tej pu bli ka cji – co pod -
kre śla w re cen zji Mag da le na Mru gal ska -Ba na szak – jest ma te riał
ilu stra cyj ny (ry ci ny, pocz tów ki, pla ka ty, dru ki re kla mo we, ma te ria ły z ga -
zet itp.). Nie na le ży spie szyć się pod czas lek tu ry tej książ ki, czy ta nie «na sza -
gę» nie jest wska za ne. Trze ba się nią nie spiesz nie de lek to wać” – za le ca
re cen zent ka.

W naj bliż szym cza sie w cy klu „Po znaj Po znań” ma ją się uka zać dwie
książ ki: prof. Bar ba ry Jud ko wiak (IFP UAM) pt. Je zu ici oraz Ka ro li ny
Tom czak -Ko zioł i Agniesz ki Urbań skiej (Bi blio te ka Ra czyń skich) pt. Och,
ten gor set. O mo dzie w dzie więt na sto wiecz nym Po zna niu. Prze my sław
Mać ko wiak obie cu je też wy da nie 2. czę ści hi sto rii for ty fi ka cji pt. Twier -
dza for to wa. da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz 
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sympatycy cyklu „Poznaj Poznań”, popularyzującego historię szczególnie ważnych i ciekawych obiektów miasta
w powiązaniu z dziejami ludzi tu działających oraz wydarzeniami utrwalonymi na zdjęciach, pocztówkach,

grafikach itp., zainicjowanego w wydawnictwie Święty wojciech w 2009 r. książką ratusz autorstwa magdaleny
mrugalskiej-Banaszak, w czerwcu, po pięcioletniej przerwie, doczekali się kolejnego, czwartego tomu. 
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Nie należy spieszyć się podczas lektury 
tej książki, czytanie na szagę nie jest

wskazane ”

Poznaj Poznań... na szagę
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gdyś w Po zna niu, a co rocz nie w Wej he ro wie, o. prof. A. R.
Si ko ra oFM, au tor prze kła du frag men tów Księ gi Ro dza ju
czy ta nych pod czas pierw sze go spo tka nia z cy klu „Bi -
blia 3.0” w ka te drze po znań skiej wy ja śnił, że swo je pol skie
prze kła dy stwo rzył na uży tek nie zna ją cych ka szub skie go
licz nych uczest ni ków pre zen ta cji w Wej he ro wie. Jed nak
tłu ma cze nia te na ty le spodo ba ły się po my sło daw cy Ver -
ba Sa cra, że po sta no wił on wy ko rzy stać je w no wym cy -
klu. W ko men ta rzu do pierw szych roz dzia łów Księ gi
Ro dza ju o. prof. A. R. Si ko ra oFM pod kre ślił m.in., że opi -
su ją ca stwo rze nie, pod sta wo we za sa dy i pra wa rzą dzą ce
świa tem, ale tak że grzech czło wie ka ja ko źró dło zła i cier -

pie nia pierw sza księ ga Sta re go Te sta men tu jest ogrom nie
waż na, bo wiem za wie ra naj waż niej sze te ma ty teo lo gicz ne,
któ re prze wi ja ją się po tem przez ca łą Bi blię. opis pierw -
szych dni stwo rze nia od czy ta ły dzie ci i mło dzież z pa ra fii
ka te dral nej. zgod nie z za po wie dzią spo tka nie z tek stem
Bi blii po sze rzo ne zo sta ło o me dy ta cje wy bra ne z ka zań
kard. Jo se pha Rat zin ge ra oraz z Tryp ty ku Rzym skie go Ja -
na Paw ła II w tra fia ją cej do serc in ter pre ta cji Da riu sza Ko -
wal skie go. Po głę bio ne mu od bio ro wi tek stów sprzy ja ła też
skom po no wa na przez prof. Ka ta rzy nę Stro iń ską -Sie rant
mu zy ka. 

wDo końca tego roku przewidziano jeszcze 4 spotkania
w poznańskiej katedrze.  Podczas najbliższego,
zaplanowanego na 24 września, jego uczestnicy będą
mogli otworzyć się na kolejne rozdziały Księgi rodzaju
(Patriarchowie – Abraham, Izaak, jakub), tym razem
w przekładzie i z komentarzem biblisty ks. prof. janusza
lemańskiego (uniwersytet Szczeciński). 

da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

„Biblia 3.0”, czyli Biblia III Tysiąclecia
czerwcową prezentacją w poznańskiej katedrze fragmentów księgi rodzaju (stworzenie świata; noe)

w nowym przekładzie o. prof. adama r. sikory ofm (wt uam) i z jego komentarzem organizatorzy
projektu Verba sacra w reżyserii Przemysława Basińskiego zainaugurowali 

nowy cykl spotkań z tekstami biblijnymi (18 Vi). 
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Biblia 3.0 jest odpowiedzią na wyzwania, jakie
kulturze wysokiej, a zwłaszcza najważniejszym

dziełom piśmiennictwa polskiego i obcego, stawia
cywilizacja współczesna oparta na technologii ”

B i blia 3.0 jest od po wie dzią na wy zwa nia, ja kie kul -
tu rze wy so kiej, a zwłasz cza naj waż niej szym dzie -
łom pi śmien nic twa pol skie go i ob ce go, sta wia

cy wi li za cja współ cze sna opar ta na tech no lo gii ‒ prze ko -
nu je Prze my sław Ba siń ski. 

Do re ali za cji ko lej ne go cy klu spo tkań z Bi blią w no wej
od sło nie, bo w no wych lub do tych czas nie wy ko rzy sta -
nych prze kła dach oraz z no wą opra wą mu zycz ną, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem mu zy ki współ cze snej,
w tym jaz zu, je go po my sło daw cę wraz z no wym Ko mi -
te tem or ga ni za cyj nym VS za chę ci ło nie usta ją ce przez 17
lat za in te re so wa nie pre zen ta cja mi frag men tów Pi sma
świę te go, spu ści zny oj ców Ko ścio ła itp. Jak wy ja śnia
czło nek Ko mi te tu or ga ni za cyj ne go VS ks. dr To masz Siu -
da, do tych cza so we spo tka nia z tek sta mi bi blij ny mi mia -
ły przede wszyst kim cha rak ter po znaw czy, zgod nie
z prze sła niem św. Hie ro ni ma: „Nie zna jo mość Pi sma
świę te go jest nie zna jo mo ścią Chry stu sa”. Na to miast
w no wej edy cji cho dzi o bar dziej po głę bio ny od biór sło -
wa Bo że go, to też prze wi dzia ne są warsz ta ty przy go to wu -
ją ce do ta kie go od bio ru oraz me dy ta cje za chę ca ją ce
uczest ni ków do otwar cia się na dzia ła nie sło wa Bo że go
i spo tka nie z Bo giem w ser cu. Jak do da je Prze my sław Ba -
siń ski, nie bę dą to już pre zen ta cje, ale spo tka nia ze sło -
wem Bo żym za chę ca ją ce do re flek sji: co mó wi do nas Bóg
w kon kret nym frag men cie Bi blii. o no wą opra wę mu -
zycz ną spo tkań z tek sta mi bi blij ny mi bę dzie dba ła pia -
nist ka prof. Ka ta rzy na Stro iń ska -Sie rant, kie row nik
Ka te dry Jaz zu Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu, któ ra
od kil ku lat kom po no wa ła prze ryw ni ki mu zycz ne do pre -
zen ta cji VS, ba zu jąc na go to wych utwo rach. Na po trze -
by no we go cy klu pia nist ka pod ję ła się kom po no wa nia
mu zy ki spe cjal nie do kon kret ne go tek stu i dla po sze rzo -
ne go m.in. o per ku sję, smycz ki, bęb ny itp. ze spo łu mu -
zy ków. Jak pod kre śla, jest to dla niej wiel kie wy zwa nie
i waż ne do świad cze nie nie tyl ko za wo do we, mu zycz ne,
ale tak że du cho we. 

za an ga żo wa ny od lat w pro jekt Ver ba Sa cra, zwłasz cza
za spra wą prze kła du Bi blii Ka szub skiej pre zen to wa nej nie -
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D y plo my oraz na gro dy stu den tom wrę czy ła prof.
Be ata Mi ko łaj czyk, pro rek tor UAM. W uro czy -
sto ści wzię li rów nież udział: dy rek tor Szko ły Ję -

zy ko wej UAM dr Ma te usz Ka szyń ski, człon ko wie ze spo łu
ję zy ka ła ciń skie go, a spo śród za pro szo nych go ści prof.
Piotr Be ring z In sty tu tu Fi lo lo gii Kla sycz nej, ks. prof.
Mie czy sław Po lak oraz dr hab. Piotr Pod lip niak.

dni z ję zy kiem ła ciń skim i kul tu rą an tycz ną

Kil ka ty go dni wcze śniej w dniach od 13 do 18 mar ca 2017
r. wy kła dow cy z ze spo łu ję zy ka ła ciń skie go Szko ły Ję zy -
ko wej UAM we współ pra cy z In sty tu tem Fi lo lo gii Kla -
sycz nej zor ga ni zo wa li po raz dru gi na UAM dni
z ję zy kiem ła ciń skim i kul tu rą an tycz ną. Pierw sze go dnia,
któ re mu przy świe ca ło ha sło HoC FACITE IN MEAM
CoMMEMoRATIoNEM (To czyń cie na mo ją pa miąt -
kę), w ka pli cy Wy dzia łu Teo lo gicz ne go od by ła się Msza
św. ce le bro wa na w ję zy ku ła ciń skim. Pod czas jej trwa nia,
a tak że bez po śred nio po jej za koń cze niu, uczest ni cy mie li
oka zję wy słu chać ła ciń skich śpie wów w wy ko na niu scho li
se mi na ryj nej.

W ko lej nym dniu w Col le gium im. H. Ce giel skie go od -
by ła się sta ro żyt na uczta, zgod nie z ha słem AB oVo AD
MALA (od jaj do ja błek czy li od po cząt ku do koń ca, bo
tak od by wa ła się uczta u Rzy mian). Moż na by ło skosz to -
wać po traw in spi ro wa nych ory gi nal ny mi re cep tu ra mi za -
czerp nię ty mi z dzieł au to rów sta ro żyt nych. Wśród
atrak cji to wa rzy szą cych miał miej sce tur niej gry plan szo -
wej w ję zy ku ła ciń skim oraz tur niej gry scrab ble (rów nież
w ję zy ku ła ciń skim). obie gry cie szy ły się spo rym za in -
te re so wa niem, a zwy cięz cy wy ło nie ni w trak cie trwa nia
roz gry wek zo sta li na gro dze ni książ ka mi.

PLaudite! (kla skaj cie!)

Na stęp ne go dnia Stu denc ki Te atr „Sfin ga”, dzia ła ją cy
przy In sty tu cie Fi lo lo gii Kla sycz nej, wy sta wił sztu kę pt.
„Eu ry pi des w pod zie miu” w re ży se rii dr Ka ta rzy ny Ka -
niec kiej -Jusz czak przy współ pra cy dr. Łu ka sza Ber ge ra.
Wy da rze niu te mu pa tro no wa ło ha sło PLAUDITE!(kla -
skaj cie!)

Czwar te go dnia w In sty tu cie Fi lo lo gii Kla sycz nej od -
by ły się warsz ta ty, po pro wa dzo ne przez Mar ci na Lo cha.
Pierw szy te mat do ty czył pi sma od ręcz ne go Rzy mian.
Wszy scy uczest ni cy warsz ta tów mie li moż li wość pi sa nia,
ni czym sta ro żyt ni, na wo sko wych ta blicz kach, gdyż
USUS EST MAGISTER oPTIMUS (Prak ty ka na uczy cie -
lem do sko na łym). Na stęp nie mie li śmy oka zję usły szeć
wie le cie ka wych in for ma cji o mu zy ce i po ezji sta ro żyt -
nych Gre ków i Rzy mian.

Pierw szy etap 
uni wer sy tec kie go Kon kur su Ję zy ka ła ciń skie go

18 mar ca od był się też pierw szy etap Uni wer sy tec kie go
Kon kur su Ję zy ka Ła ciń skie go, spraw dza ją ce go zna jo mość
sen ten cji, zwro tów i roz mó wek ła ciń skich oraz sze ro ko
ro zu mia ne go kon tek stu hi sto rycz ne go i kul tu ral ne go.
Do kon kur su przy stą pi ło 46 stu den tów z róż nych wy dzia -
łów, na któ rych pra cow ni cy ze spo łu ję zy ka ła ciń skie go
pro wa dzą lek to ra ty. Do II eta pu za kwa li fi ko wa ło się 15
stu den tów z naj wyż szym wy ni kiem. 

Pod czas fi na łu 1 kwiet nia uczest ni cy wy ka za li się bar dzo
do brym przy go to wa niem. osta tecz nie ko mi sja kon kur so -
wa wy ło ni ła 10 osób, któ re zo sta ły zwy cięz ca mi oraz lau re -
ata mi kon kur su:

1. Aga ta Szkol nic ka – wy dział hi sto rycz ny 
2. s. An ge li ka Mrów ka – wy dział Teo lo gicz ny
3. An na Dre wing – wy dział Neo fi lo lo gii
4. eli za Szer szeń – wy dział Teo lo gicz ny
5. Ma ria le wan dow ska – wy dział An gli sty ki
6. To masz Pio trow ski – wy dział Teo lo gicz ny
7. Sła wo mir Ma chaj – wy dział Teo lo gicz ny
8. Alek san dra Ma kul ska – wy dział An gli sty ki
9. Mar ta ja błoń ska - wy dział Neo fi lo lo gii 

10. Dia na la wet ter – wy dział Neo fi lo lo gii 
opr. ze spół ję zy ka ła ciń skie go sJ uaM

Przy go da z ła ci ną
Dediscit animus sero, quod didicit diu. (seneka). to jedna z wielu sentencji, które wypadało znać, 

biorąc udział w iii uniwersyteckim konkursie Języka łacińskiego. 20 czerwca odbyła się uroczystość
wręczenia nagród zwycięzcom oraz laureatom tego interesującego konkursu.

fot.  łukasz woźny
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n ie jest to pierw sza prze pro wadz ka, ja ką ma
w swo jej 24-let niej hi sto rii „Ży cie Uni wer sy tec -
kie”. za czy na li śmy na Kam pu sie ogro dy. We

wspo mnie niach zo sta ły cha rak te ry stycz ne drzwi ozdo -
bio ne wi nie tą mie sięcz ni ka. 

Ko lej ne prze pro wadz ki suk ce syw nie prze su wa ją „Ży -
cie” w stro nę śród mie ścia, sym bo licz ne go ser ca mia sta
i uni wer sy te tu. Naj pierw by ło to pod da sze Col le gium
Mi nus. Wte dy to dys po no wa li śmy naj więk szą prze strze -
nią dla „Ży cia”. Nie ste ty, prze stron ne po ko je z wi do kiem
na Plac Ada ma Mic kie wi cza za mie ni li śmy nie ba wem
na no wy ad res: No wo wiej skie go 55, gdzie po wierzch nię
nie co za nie dba nej wil li miej skiej dzie li li śmy z Wy daw -
nic twem Na uko wym UAM… Na sza przy jaźń oka za ła
się trwa ła i nie prze rwa ła jej ko lej na po dróż, w któ rą ru -

szy li śmy ra zem do od na wia ne go wła śnie Col le gium Ma -
ius. Był rok 2009, dwa po ko je na 4 pię trze, któ re dzie li -
li śmy z Wy daw nic twem Na uko wym ja wi ły się wów czas
ja ko na sze miej sce do ce lo we. „Ży cie” by ło w miej scu,
gdzie tęt ni ło ży cie uni wer sy te tu. z bu dyn kiem w sie dzi -
bie Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej że gna li śmy
się z nie ukry wa nym ża lem. Ży cie jed nak mu si to czyć się
da lej… 

zmia ny or ga ni za cyj ne i włą cze nie re dak cji „Ży cia Uni -
wer sy tec kie go” w skład Cen trum Mar ke tin gu wy mu si ły
ko lej ną prze pro wadz kę, tym ra zem do bu dyn ku daw ne -
go Col le gium Hi sto ri cum przy ul. Świę ty Mar cin 78. Dwa
po ko je (202 i 203) na 2 pię trze pi szą dla nas no wą hi sto -
rię. Czy na dłu go? Czas po ka że, wszak w na tu rę „Ży cia”
wpi sa na jest cią gła zmia na… mziol

oto fotorelacja z kolejnej podróży w jaką wyruszyła redakcja „Życia uniwersyteckiego”. tym razem nie było
daleko, bo zaledwie o jedną przecznicę. gdyby spojrzeć na mapy google będzie to różnica prawie

niedostrzegalna, dla nas pracowników Żu to jednak wielka zmiana…

ŻY CIE W po DRó ŻY
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ŻY CIE W po DRó ŻY

fot. 3x magDa ziÓłek; łukasz woźny


