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Do udzia łu w kon gre sie zgło si ło się
oko ło 1100 na ukow ców i ba da czy
po li ty ki w wy mia rze lo kal nym, re gio -

nal nym, kra jo wym, eu ro pej skim oraz świa -
to wym. Re pre zen tu ją oni wszyst kie pol skie
ośrod ki na uko we, za in te re so wa ne roz wo jem
na uki o po li ty ce, a tak że pla ców ki kształ cą ce
na kie run kach stu diów: po li to lo gia, sto sun -
ki mię dzy na ro do we, eu ro pe isty ka, dzien ni -
kar stwo i ko mu ni ka cja spo łecz na oraz in nych
po krew nych. W kon gre sie uczest ni czy tak -
że kil ku dzie się ciu go ści z in nych państw oraz
po li ty cy.

W trak cie trzy dnio wych ob rad 19 – 21 wrze -
śnia, kon gre so wa de ba ta to czy ła się w 4 pa ne -
lach ple nar nych oraz 100 szcze gó ło wych. Wy -
gło szo no po nad ty siąc re fe ra tów. Te ma -
tem II Kon gre su jest Pol ska i Eu ro pa wo bec
wy zwań współ cze sne go świa ta. Śro do wi sko
po li to lo gów pod ję ło sta ra nia by wska zać m.in.
moż li we i po żą da ne kie run ki dzia łań, któ re po -
win ni po dej mo wać lub przy naj mniej brać
pod uwa gę po li ty cy, że by skut ki kry zy su od -
czu wal nie mi ni ma li zo wać 

Te mat jest sze ro ki, tak aby każ dy uczest nik
mógł włą czyć się do kon gre so wej dys ku sji i za -

pre zen to wać wy ni ki swo ich ba dań. A tych pre -
zen ta cji za pla no wa no 1180 w 104 pa ne lach! Te -
ma tem ob rad ple nar nych bę dą kwe stie bar dzo
ak tu al ne i waż ne dla ca łe go na sze go śro do wi -
ska. Na le żą do nich ta kie pro ble my jak: re la cje
mię dzy po li to lo gią a po li ty ką; ko mer cja li za cja
wy ni ków ba dań w na ukach spo łecz nych; no we
po dej ścia me to do lo gicz ne w ba da niach po li to -
lo gicz nych oraz toż sa mość po li to lo gii oraz jej
re la cje z in ny mi dys cy pli na mi. Do udzia łu za -
pro szo no też przed sta wi cie li to wa rzystw po li -
to lo gicz nych z państw eu ro pej skich. 

na

Dzień wcze śniej uni wer sy tec ka Au la
Lu brań skie go by ła miej scem w któ -
rym od by ło się se mi na rium. Bar dzo

się cie szę, że to wła śnie Po znań, mia sto bę dą -
ce ko leb ką pań stwo wo ści pol skiej oraz UAM
jest miej scem na sze go spo tka nia – po wie dział
prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM. Go -
ścin ny wy kład, za ty tu ło wa ny Aka de mic ki im -
puls dla współ pra cy w ra mach Trój ką ta We -
imar skie go, wy gło sił dr Gun ter Pleu ger, rek -
tor Eu ro pej skie go Uni wer sy te tu Via dri na we
Frank fur cie, sta ły przed sta wi ciel Nie miec
w ONZ. Wy kład zo stał po prze dzo ny sło wem
wstęp nym, któ re do przy by łych te go dnia na -
ukow ców, po li ty ków i sa mo rzą dow ców skie -
ro wał prof. dr Klaus -He in rich Stand ke, prze -

wod ni czą cy Ko mi te tu Wspie ra nia Współ -
pra cy Nie miec ko -Fran cu sko -Pol skiej, by ły
dy rek tor Ko mi sji Na uki i Tech no lo gii
przy ONZ w No wym Jor ku. Wie le cie płych
słów prof. Stand ke po świę cił Ada mo wi Mic -
kie wi czo wi. Dr Pleu ger na to miast przy po -
mniał hi sto rię i ce le ja kie przy świe ca ły po -
wsta niu Trój ką ta We imar skie go, od wo łu jąc
się przy tym do je go oj ców za ło ży cie li, w tym
do nie ba ga tel nych za sług zwią za ne go z Po -
zna niem prof. Krzysz to fa Sku bi szew skie go.
Pod kre ślił przy tym ro lę ośrod ków aka de mic -
kich państw Trój ką ta We imar skie go ja ko in -
sty tu cji, któ re w znacz nym stop niu de cy du ją
o przy szło ści mło dych lu dzi. 

Mar cin Krup ka

Fo rum po li to lo gów w Po zna niu
W chwili oddawania numeru „Życia Uniwersyteckiego” do druku w Poznaniu zaczęły się obrady 
II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii, najważniejszego dla polskiej politologii przedsięwzięcia w 2012 roku.
Jego organizatorami są: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych PAN oraz Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. 
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Trój kąt We imar ski na uni wer sy te cie 

7 września w Pałacu Prezydenckim 

Nagrody im. Adama Mickiewicza,

za osiągnięcia we współpracy

niemiecko-francusko-polskiej

w ramach Trójkąta Weimarskiego

otrzymali: prof. Michał Kleiber,

prezes Polskiej Akademii Nauk,

Jack Lang, były minister kultury

Francji oraz Rita Suessmuth, 

była przewodnicząca

niemieckiego Bundestagu.
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Pl. Adama Mickiewicza:
wspólne czytanie 
„Pana Tadeusza”



Już nie dłu go za brzmią – ale i wnet ucich -
ną – dźwię ki Gau de amus.

Za cznie się rek tor ska co dzien ność. W swo im
pro gra mie wy bor czym wy ty czył pan ce le
głów ne. Te raz trze ba bę dzie je wdro żyć. Kie -
dy? Jak? Od kła da jąc na bok ha sła, po mów my
o kon kre tach:: cel pierw szy to spraw ne za rzą -
dza nie…

Bę dzie my kon ty nu ować to, co w ze szłej ka -
den cji zo sta ło pod ję te i spraw dza ło się. Naj waż -
niej sza bę dzie te raz de cen tra li za cja za rzą dza nia
uczel nią. Ro zu mie my ją ja ko no wo cze sne za -
rzą dza nie na róż nych po zio mach, za rów no pro -
ce sem ba daw czym, jak i edu ka cyj nym. My ślę
tu o no wo cze snym pro wa dze niu in ter dy scy pli -
nar nych ba dań na uko wych, jak też i o kształ ce -
niu, któ re go dzić bę dzie efek ty uni wer sy tec kiej
edu ka cji z wy mo ga mi ryn ku pra cy. Za da niem
na szym jest tak że do sko na le nie sys te mu kształ -
ce nia usta wicz ne go, pro mo cja no wych tech no -
lo gii oraz wła ści we wy ko rzy sta nie ol brzy miej
i no wo cze snej ba zy ma te rial nej. Że by te za ło -
że nia moż na by ło re ali zo wać, ko niecz ne jest
per ma nent ne kształ ce nie pra cow ni ków i wy -
po sa ża nie ich w no we kom pe ten cje.

I w do dat ko we środ ki na upo sa że nia. 
Tak, w tym miej scu chciał bym z ra do ścią po -

in for mo wać spo łecz ność aka de mic ką, że pod -
czas ostat nich ob rad Pre zy dium KRASP (10

wrze śnia 2012 r.) pa ni mi ni ster prof. Bar ba ra
Ku dryc ka po in for mo wa ła nas, że bę dą za gwa -
ran to wa ne środ ki fi nan so we na pod wyż ki płac
od stycz nia 2013 ro ku. Cie szy fakt, że po wie -
lu la tach sta rań doj dzie do skut ku pierw szy etap
re gu la cji płac na uczel niach wyż szych. Chciał -
bym, aby re gu la cja ta by ła prze pro wa dzo na we -
dług za sa dy – nie każ de mu po rów no, ale
z uwzględ nie niem, osią gnięć i uzy ski wa nych
wy ni ków pra cy na uko wej i dy dak tycz nej. 

Ce le, ku któ rym zmie rza roz wój uni wer sy te -
tu nie za kła da ją zmian re wo lu cyj nych, ale roz -
wój sta ły, nie ustan ne wspi na nie się i do pa so -
wy wa nie się do no wych wa run ków funk cjo no -
wa nia uczel ni. Te go uczyć mu si się rów nież ad -
mi ni stra cja. Co to dla niej zna czy w prak tycz -
nym dzia ła niu? 

No wy sys tem za rzą dza nia wy ma ga otwar to -
ści na zmia ny, uspraw nie nia i zra cjo na li zo wa -
nia go spo dar ki fi nan sa mi. Waż ne jest wła ści -
we i pre cy zyj ne przy go to wa nie bu dże tu. O nim
chce my i bę dzie my my śleć wy prze dza ją co. 

Bę dzie my two rzyć wy od ręb nio ne fun du sze
wła sne z prze zna cze niem na kon kret ne przed -
się wzię cia roz wo jo we wska za ne w stra te gii
uczel nia nej lub słu żą ce jej re ali za cji. Do no -
wo cze sne go za rzą dza nia zmie rzać bę dzie my
m.in. po przez wdro że nie sys te mu ocen pra -
cow ni czych i po wią za nie wy na gro dzeń z efek -

tyw no ścią pra cy; pro mo wa nie po staw otwar -
tych na współ pra cę, kon ku ren cyj ność i mo bil -
ność.

To jest trud ne tak prze or ga ni zo wać ad mi ni -
stra cję? 

Ła twe nie jest, bo choć ma my bar dzo od da -
nych pra cow ni ków ad mi ni stra cji, mu szą się oni
jed nak do sto so wać do in nych niż kie dyś for muł
dzia ła nia. Do te go po trze ba tak że i wo li. Dro gą
do te go ma ją być: uspraw nie nie ob słu gi praw -
nej uni wer sy te tu, roz wój zin te gro wa ne go sys -
te mu za rzą dza nia uczel nią, roz po czę cie wdra -
ża nia elek tro nicz ne go obie gu do ku men tów, za -
rzą dza nie obie giem in for ma cji, jak też i re ali za -
cja zak tu ali zo wa nej ma py dro go wej pod ha słem
„In we sty cje, mo der ni za cje i zmia ny lo ka li za -
cji na UAM w la tach 2011-2019”.

Ko lej ny cel – zbli że nie do sie bie po znań skich
uczel ni. O tym mó wi się od pew ne go cza su,
więc po ra na uści śle nie, na wska za nie moż li -
wej obec nie for my łą cze nia się. Co się dzie je
w tej mie rze?

Za koń czy li śmy czas bi la te ral nych roz mów
mię dzy rek to ra mi. I choć nie jest to spra wa
pro sta, jest ak cep ta cja dla idei, aby stwo rzyć
w Po zna niu wiel ki uni wer sy tec ki or ga nizm.
Te raz mu si my opra co wać kon cep cję bar dziej
szcze gó ło wą i okre ślić jak to ma wy glą dać Jak
spra wić, aby śro do wi sko aka de mic kie by ło
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Za czy na się 
rek tor ska 
co dzien ność...

Za czy na się 
rek tor ska 
co dzien ność...

Za czy na się 
rek tor ska 
co dzien ność...

Za czy na się 
rek tor ska 
co dzien ność...

Za czy na się 
rek tor ska 
co dzien ność...
Z prof. Bronisławem
Marciniakiem, 
rektorem UAM, 
rozmawia 
Jolanta Lenartowicz 



PROREKTOR ds. kształcenia
Prof. dr hab. Krzysztof
Krasowski

◗Studia III stopnia (doktoranckie),
podyplomowe i kursy
dokształcające 
◗Plany i programy studiów

stacjonarnych i niestacjonarnych
(I, II, III i jednolite studia
magisterskie) 
◗Jakość kształcenia, akredytacja

kierunków studiów. 
◗Kształcenie nauczycieli 
◗Nadzór nad zamiejscowymi

jednostkami organizacyjnymi
w Gnieźnie, Słubicach, Kościanie,
Śremie i Ostrowie Wielkopolskim
◗Sprawy prawne 
◗Współpraca ze Stowarzyszeniem

Absolwentów UAM 
◗Nadzór nad działalnością jednostek

międzywydziałowych

PROREKTOR ds. kadry 
i rozwoju uczelni
Prof. UAM dr hab. Andrzej
Lesicki

◗Kadra naukowo-dydaktyczna,
naukowa, dydaktyczna,
naukowo/inżynieryjno-techniczna
oraz biblioteczna i wydawnicza 
◗Strategia i rozwój uczelni 
◗Sprawy socjalne pracowników

i baza socjalna UAM 
◗Współpraca ze związkami

zawodowymi 
◗Działalność inwestycyjna UAM

(w tym nadzór nad WCZT)
◗Nadzór nad stacjami naukowymi 
◗BHP w działalności naukowo-

dydaktycznej 

PROREKTOR ds. studenckich
Prof. UAM dr hab. Zbigniew
Pilarczyk

◗Studia stacjonarne i niestacjonarne  
(I i II stopnia oraz jednolite studia
magisterskie) 
◗Samorząd studencki i organizacje

studenckie 
◗Sprawy socjalno-bytowe studentów 
◗Wymiana krajowa i zagraniczna studentów 
◗Studencki ruch naukowy 
◗Działalność rzecznika dyscyplinarnego ds.

studenckich 
◗Praktyki studenckie 
◗Nadzór nad Ośrodkiem Zamiejscowym

w Pile
◗Promocja UAM
◗Sprawy studentów niepełnosprawnych
◗Programy Unii Europejskiej – dotyczące

dydaktyki 
◗Kształcenie ustawiczne (Kolorowy

Uniwersytet, klasy i szkoły akademickie,
Uniwersytet Trzeciego Wieku)

PROREKTOR ds. nauki i współpracy
międzynarodowej
Prof. dr hab. Jacek Witkoś

◗Planowanie i koordynacja badań
naukowych 
◗Współpraca międzynarodowa,

międzynarodowe programy badawcze 
◗Współpraca naukowa z uczelniami m.

Poznania 
◗Nadzór nad centrami badawczymi 
◗Nadzór nad Centrum Edukacji

Międzynarodowej 
◗Nadzór nad działalnością Wydawnictwa

Naukowego UAM i Ogrodu Botanicznego
UAM 
◗Programy Unii Europejskiej – dotyczące

badań
◗Nadzór nad działalnością

Międzyuczelnianego Centrum
NanoBioMedycznego

PROREKTOR ds. informatyzacji
i współpracy z gospodarką
Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki

◗Informatyzacja i komputeryzacja uczelni.
Nadzór nad Centrum Informatycznym
◗Współpraca z gospodarką 
◗Przedsiębiorczość akademicka 
◗Nauczanie na odległość 
◗Wynalazczość i ochrona patentowa
◗Nadzór nad działalnością Biblioteki

Uniwersyteckiej i Archiwum UAM
◗Aparatura naukowo-badawcza 
◗Nadzór nad działalnością Biura Karier
◗Programy Unii Europejskiej – niedotyczące

badań i dydaktyki

NASZ UNIWERSYTET Z CZYM DO KOGO
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ZAKRES
OBOWIĄZKÓW
PROREKTORÓW 
NA KADENCJĘ

2012-2016:

jed no ścią, ale po szcze gól ne uczel nie, któ -
re je stwo rzą – nie za tra ci ły swej toż sa mo -
ści? Szu ka my więc dro gi, roz wa ża my plu -
sy i mi nu sy. Jak są dzę, a zda nie to po dzie -
la ją na si roz mów cy – pierw szym eta pem
bę dzie po wo ła nie fe de ra cji uczel ni po -
znań skich. Utwo rzą ją sa mo dziel ne, nie -
za leż ne uczel nie, po wią za ne jed nak sie cią
wspól nych ba dań i przed się wzięć. Czas
trwa nia tej nie sfor ma li zo wa nej in sty tu cji
wy ko rzy sta no by na roz wi nię cie współ -
pra cy na uko wej, dy dak tycz nej i or ga ni za -
cyj nej. W pew nym mo men cie doj dzie my
do ta kie go punk tu, że bę dzie my ra zem,
ale in ter dy scy pli nar nie pra co wać
przy roz wią zy wa niu kon kret ne go pro ble -
mu. To bę dzie otwie ra ło moż li wość po -
stę pu ją ce go two rze nia jed nej struk tu ry,
naj pierw na po zio mie in te lek tu al nym, na -
uko wym, po tem dy dak tycz nym, or ga ni -
za cyj nym. Chciał bym tak in te gro wać śro -
do wi sko ba daw cze, aby moż na by ło wró -
cić do sy tu acji, gdy uni wer sy tet obej mo -
wał rów nież na uki me dycz ne, przy rod ni -
czo -rol ni cze, a tak że był wzbo ga co ny
o na uki eko no micz ne. W ta ki spo sób wi -
dzę dro gę do utwo rze nia w Po zna niu
wiel kie go, sil ne go uni wer sy te tu (fe de ra -
cji), któ ry mo że za ist nieć nie tyl ko w prze -
strze ni na uko wej Eu ro py, ale i świa ta. 

Wła śnie, jak zmniej szać wciąż nie ste ty
wi docz ny w na uce dy stans mię dzy na mi
a świa tem? 

Tu chciał bym, i to jest ko lej ny cel do osią -
gnię cia w funk cjo no wa niu uni wer sy te tu,
aby ta in ter na cjo na li za cja sta wa ła się co raz
wy raź niej sza, że by by ło co raz wię cej wspól -
nych ba dań i po czy nań rów nież na po zio -
mie mię dzy na ro do wym. Ca łą ka den cję o to
za bie ga li śmy i na dal to za gad nie nie po zo -
sta je na szym prio ry te tem. Po ten cjał jest
ogrom ny, na le ży go tyl ko wła ści wie wy ko -
rzy stać. Ma my bar dzo do brą ka drę, któ ra
przy go to wu je pro gra my w ję zy ku an giel -
skim. Po sia da my apa ra tu rę ba daw czą, któ -
rej nie mu si my się wsty dzić. Czas opra co -
wać też ta ką ofer tę dy dak tycz ną, któ ra by
wpro wa dza ła nas w świat. Cho dzi o to, aby
uzy skać akre dy ta cje mię dzy na ro do we, tak
aby do nas ścią ga li stu den ci z róż nych stron
świa ta. 

Co no we go cze ka w naj bliż szym ro ku
stu den tów?

Waż na zmia na, któ rą od czu ją stu den ci,
wy ni kać bę dzie z fak tu, że kształ cąc, bę dzie -
my sta ra li się wy po sa żać ich nie tyl ko w wie -
dzę, ale i w prak tycz ne umie jęt no ści na tej
wie dzy opar te, a tak że w pew ne, spo łecz ne
kom pe ten cje, któ re le piej po zwo lą i wie dzę
i umie jęt no ści wy ko rzy sty wać przy roz wią -
zy wa niu kon kret nych pro ble mów, czy
w kie ro wa niu ze spo ła mi. 

Cze go do ty czyć bę dzie pierw sza de cy zja
rek to ra wy da na w tej ka den cji? 

Już ta ką pod ją łem. Za de cy do wa łem
o po dzia le kom pe ten cji i obo wiąz ków pro -
rek to rów. 



O wy dzia le:
Wy dział naj now szy, po wsta ły w wy ni ku prze kształ ce nia In -
sty tu tu Fi lo lo gii An giel skiej: od 2003 ro ku je dy ny w Pol sce kie -
ru nek fi lo lo gia an giel ska, a od 2011 – rów nież je dy ny w Pol -
sce i je den z nie wie lu w świe cie – wy dział. Ja ko kie ru nek za wsze
zdo by wał naj wyż sze oce ny UKA i PKA. Za swo je ha sło przy -
jął: WA – Wy jąt ko wa An gli sty ka. To naj więk sze śro do wi sko an -
gli stów w Pol sce. Sły nie (tak że po za gra ni ca mi Pol ski) z wy -
jąt ko wej dba ło ści o ja kość na ucza nia ję zy ka an giel skie go i ja ko
wy jąt ko wy ofe ru je stu den tom wy bór na uki ję zy ka w stan dar -
dzie bry tyj skim lub ame ry kań skim. Wśród spe cjal no ści jest tak -
że ni der lan dy sty ka, cel to lo gia i afri ka ans. 

Spe cja li zu je się w:
ję zy ko znaw stwie (któ re mu słu żą m.in. no wo cze sne la bo ra to ria
do ana li zy ję zy ka), li te ra tu ro znaw stwie, trans la to lo gii, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem tłu ma cze nia kon fe ren cyj ne go; i w dy -
dak ty ce ję zy ka an giel skie go.

Pla ny na przy szłość:
Przyj mie wkrót ce do ku ment stra te gii roz wo ju na 7-10 lat dzia -
łal no ści Wy dzia łu. Bę dzie sta rać się o sta tus KNOW (Kra jo -
we go Na uko we go Ośrod ka Wio dą ce go). W naj bliż szych la tach
zwięk szy jesz cze licz bę pu bli ka cji punk to wa nych i wpro wa dzi
dal sze cza so pi sma WA na punk to wa ne li sty. Prof. Ka ta rzy -
na Dziu bal ska -Ko ła czyk chce tak że do brze wy ko rzy stać po -
ten cjał czę ścio wo prze ję te go przez Wy dział Ko le gium Ję zy ków
Ob cych i stwo rzyć no wą pra cow nię kształ ce nia na uczy cie li ję -
zy ka an giel skie go; chce tak że pod trzy my wać i roz sze rzać
współ pra cę z Wy dzia łem Neo fi lo lo gii oraz in ny mi wy dzia ła -
mi UAM; wciąż do sko na ląc ja kość ba dań i kształ ce nia
chce – wzo rem swo je go mi strza prof. Jac ka Fi sia ka – roz wi -
jać kon tak ty mię dzy na ro do we, dba jąc o mo bil ność uczo nych
i stu den tów, pro mo cję ich prac w świe cie oraz in ter dy scy pli -
nar ność ba dań. W tym ro ku wy zwa niem bę dzie też or ga ni -
za cja no we go wy dzia łu. MAJ

Dziekan (pierwsza kadencja): 
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Collegium Novum
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

tel. 61 829 35 06
mail: dkasia@wa.amu.edu.pl

Wydział Anglistyki
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Wy dział Bio lo gii
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O wy dzia le
Już dru gi rok z rzę du zaj mu je pierw sze miej sce na UAM za -
rów no pod wzglę dem licz by jak i war to ści gran tów – co
czwar ta „gran to wa” zło tów ka na UAM na le ży do bio lo gów.
Oprócz sil nie po sta wio nych tra dy cyj nych spe cjal no ści przy -
rod ni czych pro wa dzi rów nież wie le uni ka to wych, ta kich jak
bio in for ma ty ka, hy dro lo gia czy eko lo gia. No wo cze sne ba da -
nia na po zio mie ko mór ki, z wy ko rzy sta niem do sko na łe go
sprzę tu i we współ pra cy z in ny mi uczel nia mi, pro wa dzą In -
sty tu ty Bio lo gii Mo le ku lar nej i Bio lo gii Eks pe ry men tal nej.
Ma w swo im gro nie współ lau re ata Na gro dy No bla, prof. Pio -
tra Try ja now skie go, or ni to lo ga ba da ją ce go za cho wa nia pta -
ków. Zna ne są osią gnię cia In sty tu tu An tro po lo gii (m.in.
przy wy ko pa li skach w Egip cie), po znań skich aka ro lo gów czy
też ze spo łu prof. Zo fii Szwey kow skiej -Ku liń skiej nad me cha -
ni zma mi re gu la cji dzia ła nia ge nów.

Spe cja li zu je się w:
szcze gó ło wych ba da niach pod staw nie któ rych cho rób ge ne -
tycz nych; ba da niu zmien no ści ge ne tycz nych w po pu la cjach ro -
ślin nych i zwie rzę cych, ba da niach re ak cji na stres śro do wi sko -
wy; bio in for ma ty ce, ge no mi ce, fi to re me dia cji, ba da niu za cho -
wa nia spo łecz ne go zwie rząt 

Pla ny na przy szłość:
Wy dział opra co wał stra te gię roz wo ju na naj bliż sze la ta. To pro -
gram z wi zją, w któ rej po cze sne miej sce zaj mu je otwar cie
na no wo cze sność, ale tak że dba łość o uży tecz ność pro wa dzo -
nych ba dań. Oprócz ce lów ogól nych w do ku men cie tym znaj -
dzie my wie le kon kret nych za dań np. za chę ca nie stu den tów
do pra cy na uko wej i włą cza nie ich do niej przez po wią za nie
te ma tów prac dy plo mo wych z ba da nia mi; mo ni to ro wa nie ak -
tów praw nych zwią za nych z na uka mi przy rod ni czy mi czy
prze kształ ca nie bi blio te ki wy dzia ło wej w cen trum in for ma cji
na uko wej. MAJ

Dzie kan (dru ga ka den cja): prof. dr hab. Bog dan Jac ko wiak

Col le gium Bio lo gi cum
ul. Umul tow ska 89, 61-614 Po znań
tel. 61 829 55 52
ma il: bo gjack@amu.edu.pl

FO
T.

2X
 M

A
CI

EJ
 M

ĘC
ZY

N
Ń

SK
I



O wy dzia le
Uzna wa ny za je den z naj lep szych, je śli nie naj lep szy uni wer sy -
tec ki wy dział che mii, otrzy mu je naj wyż sze oce ny ko mi sji akre -
dy ta cyj nych. Pra cu je tu aż dwóch lau re atów naj wyż szej pol skiej
na gro dy na uko wej tzw. pol skie go No bla prof. Ma riusz Ja skól ski
i prof. Bog dan Mar ci niec. Pierw szy zaj mu je się kry sta lo gra fią
bia łek, dru gi związ ka mi krze mo or ga nicz ny mi i w swo jej dzie -
dzi nie są au to ry te ta mi świa to wy mi. Wy dział pro wa dzi roz le -
gła współ pra cę mię dzy na ro do wą, a je go stu den ci otrzy mu ją eu -
ro pej skie cer ty fi ka ty Eu ro ba che lor i Eu ro ma ster. Na tym wy -
dzia le po wstał nie gdyś pierw szy biz nes łą czą cy na ukow ców
z prak ty ka mi tzw. spin -off – do dziś te tra dy cje są sil ne.

Spe cja li zu je się w:
Oprócz wy mie nio nych spe cjal no ści ze spo łów dwóch „pol skich
no bli stów” wy dział zaj mu je się ste reo kon tro lo wa ną syn te zą ma -
kro czą ste czek, ba da niem związ ków flu oro or ga nicz nych z my -
ślą o me dy cy nie i rol nic twie, syn te zą i wła ści wo ścia mi na no -
struk tur, me to da mi ozna cza nia pier wiast ków śla do wych i sub -
stan cji szko dli wych, lu mi ne scen cją ukła dów z jo na mi lan ta -
now ców, tak że che mią kwan to wą

Pla ny na przy szłość:
Chce my być „naj lep szą che mią” mię dzy Mo skwą a Ber li nem – de kla ru je prof.
Hen ryk Ko ro niak – i ma my na to du żą szan sę. Już je ste śmy po strze ga ni
w świe cie ja ko sil ny ośro dek, choć by w tych dzie dzi nach, któ re miesz czą się
na po gra ni czu che mii, bio lo gii i me dy cy ny, a to naj bar dziej dy na micz nie roz -
wi ja ją cy się ob szar wie dzy. O tech no lo giach i po wsta ją cym obok Wiel ko pol -
skim Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii nie wol no za po mnieć. Tra -
dy cyj nie już, ca łe śro do wi sko po znań skich che mi ków współ pra cu je z so bą.
Każ da do bra współ pra ca cha rak te ry zu je się znacz nym sy ner gi zmem, czy li
efek ty są znacz nie lep sze od tyl ko aryt me tycz nie do da nych skła do wych. Ta
współ pra ca do ty czy in sty tu tów PAN, Po li tech ni ki, Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, Eko no micz ne go czy Me dycz ne go. Ma rze niem dzie ka na jest, aby ta
współ pra ca obej mo wa ła nie tyl ko ba da nia, ale i sze ro ko poj mo wa ną dy dak -
ty kę: od li cen cja tów po przez pra ce ma gi ster skie do wspól nych dok to ra tów.
Ża den wy dział che mii w Pol sce nie ofe ru je tak zróż ni co wa nych i kom plet -
nych stu diów, jak Wy dział Che mii UAM – nie ma kło po tów z na bo rem kan -
dy da tów na stu dia. Stu den ci ma ją co raz wię cej moż li wo ści pod ję cia in dy -
wi du al ne go to ku stu diów i wy jaz dów za gra ni cę. 

Je śli cho dzi o ba da nia na uko we – skut ku ją one du żą licz bą – po nad 500 pu -
bli ka cji w re no mo wa nych cza so pi smach rocz nie. W nad cho dzą cej ka den cji
dzie kan chciał by, aby – na wet kosz tem ilo ści – zwięk szy ła się ja kość tych
pu bli ka cji, aby po wsta wa ły te z „naj wyż szej pół ki”, to też od kie row ni ka ze -
spo łu ubie ga ją ce go się o do fi nan so wa nie bę dzie wy ma gał oka za nia się nie
wszyst ki mi, ale tyl ko naj lep szy mi pu bli ka cja mi. Li czyć się bę dzie we wszyst -
kim ja kość do ko nań – za po wia da. 

Wy zwa niem jest wciąż prze pro wadz ka na Mo ra sko i zwią za na z tym za pew -
ne re or ga ni za cja wy dzia łu. To pro ces, któ ry po trwa na wet 2 la ta. Te raz na Mo -
ra sku pro wa dzo ne są prak tycz nie wszyst kie za ję cia dy dak tycz ne. MAJ

Dziekan (pierwsza kadencja) prof. dr hab. Henryk Koroniak 

Collegium Chemicum
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań, tel. 61 829 15 05, 

Collegium Chemicum Novum, 
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, 

mail: koroniak@amu.edu.pl

Wydział Chemii
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O wy dzia le
To wy dział o bar dzo sze ro kim spek trum ba dań i spe cjal no -
ści. Na fi lo lo gii kla sycz nej od by wa ją się - je dy ne ta kie w Pol -
sce - stu dia w sys te mie tu to rial nym, w nie wiel kich gru pach,
pod opie ką mi strza. Nie za leż nie od po szcze gól nych pro gra -
mów stu diów na wy dzia le wdra ża ny jest obej mu ją cy wszyst -
kich stu den tów pro gram po sze rze nia kom pe ten cji fi lo lo gów,
na któ ry skła da się sze ro ko po ję ta in for ma ty za cja, ale rów nież
spo tka nia z ludź mi, któ rzy ukoń czyw szy fi lo lo gię zro bi li cie -
ka wą ka rie rę za wo do wą. Ma w gro nie swo ich wy kła dow ców
po etów, pi sa rzy, ese istów, kry ty ków li te rac kich i wie le barw -
nych oso bo wo ści. Od kil ku lat wy dział  mie ści się w pięk nym
hi sto rycz nym bu dyn ku Col le gium Ma ius, do któ re go przy le -
ga na gro dzo ny przez ar chi tek tów bu dy nek bi blio te ki wy dzia -
ło wej. Prof. Po krzyw niak twier dzi, że to nie tyl ko sa le, ale
„prze strze nie kul tu ry”.

Spe cja li zu je się w:
od sta ro żyt ne go dra ma tu grec kie go i rzym skie go po no wo -
cze sną te atro lo gię i fil mo znaw stwo; od so cjo lo gii li te ra tu ry po
za gad nie nia toż sa mo ści Sło wian.  Ma du ży do ro bek w dzie dzi -
nie ono ma sty ki i to po ni mii, a tak że współ cze snej fra ze olo gii.
Na wy dzia le dzia ła Pra cow nia Do ku men ta cji Li te rac kiej. Ofe -
ru je po dy plo mo we stu dia m.in.  w za kre sie gen der.

Pla ny na przy szłość:
Co raz bli żej jest re ali za cja ocze ki wa ne go Sa lo nu Mic kie wi cza
pod ko pu łą bu dyn ku i urzą dze nie „sa lo nów let nich” czy li we -
wnętrz nych dzie dziń ców Col le gium Ma ius - re pre zen ta cyj nych
po miesz czeń wy dzia łu.  Je śli cho dzi o ba da nia – mó wi prof. Ka -
niew ska – chcie li by śmy spró bo wać wal czyć o grant z VII Pro -
gra mu Ra mo we go i po ka zać, ła miąc utar te ste reo ty py, że jest
on tak że do stęp ny dla fi lo lo gów, a nie tyl ko przed sta wi cie li na -
uk ści słych. Prof. Ka niew skiej za le ży bar dzo na dal szym po sze -
rza niu kom pe ten cji stu den tów. W związ ku z tym bę dzie roz wi -
ja na współ pra ca z róż ny mi in sty tu cja mi i fir ma mi, owo cu ją ca
spo tka nia mi, dys ku sja mi, sta ża mi i prak ty ka mi, tak by ab sol -
wen ci fi lo lo gii by li obe zna ni ze świa tem biz ne su. Dla chęt nych
prze wi dzia na jest na uka ję zy ka mi go we go i pi sma Bra il le'a we
współ pra cy z ośrod kiem w Owiń skach. MAJ

Dziekan (pierwszej kadencji): prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-7011 Poznań 
tel. 61 829 46 92
ma il: kanbo@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

w r z e s i e ń  2 0 1 2  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  9

FO
T.

2X
 M

A
CI

EJ
 M

ĘC
ZY

N
Ń

SK
I



Wydział Fizyki

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

O wy dzia le
Naj star szy wy dział na Mo ra sku, we współ pra cy z Aka de mią
Sztuk Pięk nych wy po sa żył ko ry ta rze i ho le w dzia ła sztu ki.
Wśród swo ich pra cow ni ków ma lau re ata pol skie go No bla czy li
Na gro dy Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej, prof. Jó ze fa Bar na -
sia. Ma też bie gną ce przez kon dy gna cje wa ha dło Fo ucaul ta czy
ko mo rę ci szy, jed ną z więk szych w na szej czę ści Eu ro py. Kształ -
ci za rów no fi zy ków -teo re ty ków na wy so kim po zio mie, jak i po -
szu ki wa nych na ryn ku pra cy prak ty ków np. w dzie dzi nie au dio -
me trii i opto me trii. Co ro ku ob le ga na jest uni ka to wa spe cjal -
ność re ży se ria dźwię ku. Współ pra cu je z wie lo ma fir ma mi. Sły -
nie z cie ka wych dzia łań po pu la ry za tor skich (był w tej dzie dzi -
nie pio nie rem). Ma oce nę wy róż nia ją cą PKA i na le ży do 25 naj -
lep szych wy dzia łów uni wer sy tec kich w Pol sce, któ re otrzy mu -
ją za ja kość spe cjal ną do ta cję z mi ni ster stwa na uki.

Spe cja li zu je się w: 
fi zy ce cia ła sta łe go i w opty ce kwan to wej wraz z teo rią in for ma -
cji; ba da zja wi ska fi zycz ne i bio fi zycz ne na po zio mie na no me -
trów; zaj mu je się ul tra szyb ką spek tro sko pią, nad prze wod nic -
twem wy so ko tem pe ra tu ro wym; aku sty ką, au dio me trią,
a w dzie dzi nie astro no mii ba da m.in. na tu rę zbli ża ją cych się
do Zie mi pla ne to id; mo ni to ru je zja wi sko „śmie ci” w Ko smo sie.

Pla ny na przy szłość: 
Ko rzy sta jąc z wcho dzą cej w ży cie re for my na uki, przy go to -
wa li śmy praw dzi wą re wo lu cję dy dak tycz ną – mó wi prof. Wój -
cik – Re zy gnu je my z tra dy cyj ne go po dzia łu na wy kład i ćwi -
cze nia. Każ dy te mat bę dzie oma wia ny od teo rii do prak ty ki,
po cząw szy od wy kła du, po przez ćwi cze nia przy ta bli cy, przez
sy mu la cję kom pu te ro wą po ćwi cze nia la bo ra to ryj ne, two rząc
swo isty mo duł. Od pra cow ni ków na uko wych wy ma ga ło to cał -
ko wi tej zmia ny spo so bu przy go to wa nia się do za jęć. To naj po -
waż niej sze wy zwa nie na naj bliż szy rok. Je śli cho dzi o ba da nia
bę dzie my oczy wi ście pro mo wać wy stę po wa nie w pro jek tach,
zdo by wa ją cych gran ty i ela stycz nie umoż li wiać ich łą cze nie.
Mu si my rów nież okre ślić za sa dy har mo nij nej współ pra cy
z Cen trum NanoBioMedycznym i zde cy do wać, na co wy ko -
rzy sta my do ta cję pro ja ko ścio wą. MAJ

Dziekan (pierwsza kadencja): prof. dr hab. Antoni Wójcik

Collegium Physicum
ul. Umultowska 85

tel. 61 829 52 02
mail: antwoj@amu.edu.pl
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O wy dzia le
Wy róż nia się du żą róż no rod no ścią. In sty tut Hi sto rii zna ny jest
w świe cie z ba dań nad sta ro żyt no ścią i śre dnio wie czem. Ma
w swo im gro nie lau re ata pol skie go No bla prof. Je rze go Strzel -
czy ka, au to ra książ ki o twór czo ści ko biet od sta ro żyt no ści
do śre dnio wie cza, czy prof. Han nę Kočkę -Krenz, któ ra swo imi
od kry cia mi ar che olo gicz ny mi” prze nio sła” sto li cę Pol ski z Gnie -
zna do Po zna nia. 

Spe cja li zu je się w: 
hi sto rii sta ro żyt nej i me die wi sty ce; ar che olo gii (w tym w je -
dy nej w kra ju ar che olo gii lot ni czej); w hi sto rii woj sko wo ści;
w pra hi sto rii i hi sto rii Wiel ko pol ski; w an tro po lo gii kul tu ro -
wej; we wscho do znaw stwie; w stu diach nad sztu ką no wo cze -
sną, w hi sto rii i teo rii ope ry 

Pla ny na przy szłość:
Wy dział, któ ry „du si się i głuch nie” w sta rym bu dyn ku, przy -
go to wu je się – na ra zie teo re tycz nie – do prze pro wadz ki w 2014
ro ku na Mo ra sko. 

Chcę wy ko rzy stać moż li wość szyb sze go two rze nia no wych
kie run ków i spe cjal no ści, ja ką da je no wa usta wa o szkol nic twie
wyż szym – mó wi prof. Il ski – no we cza sy wy ma ga ją no wych
umie jęt no ści. Do brym po my słem oka za ło się np. otwar cie hi -
sto rii woj sko wo ści, któ ra cie szy ła się spo rym za in te re so wa niem
stu den tów. Roz wi ja ne bę dą ar chi wi sty ka i za rzą dza nie do ku -
men ta cją – te dzie dzi ny wy ma ga ją dziś wie lu kom pe ten cji, bo
są in ne nor my i in ne me dia. Choć re kru ta cja w tym ro ku by ła
nie naj gor sza, zwłasz cza w po rów na niu z wy dzia ła mi hi sto rii
na in nych uczel niach, to w dal szym cią gu bę dzie po ło żo ny na -
cisk na współ pra cę ze szko ła mi śred ni mi z my ślą o bu dze niu
za in te re so wa nia mło dzie ży hi sto rią.

No wy dzie kan za po wia da, że bez względ nie bę dzie dbać
o awans na uko wy pra cow ni ków. Ka rie ry na uko we mo gą i po -
win ny przy spie szać. Wy dział bę dzie się sta rać o zdo by cie
od PKA ka te go rii A. MAJ

Wydział Historyczny
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Dziekan (pierwsza kadencja): prof. dr hab. Kazimierz Ilski

Collegium Historicum
ul. Św. Marcin 78, 60-809 Poznań
tel. 61 829 47 02
mail: ilskikaz@amu.edu.pl
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O wy dzia le
Swo je wy bit ne po sta cie czci se ryj ny mi wy kła da mi na uko wy -
mi – stąd wy kła dy im. prof. Wła dy sła wa Or li cza (wy bit ne go
ma te ma ty ka, za ło ży cie la po wo jen nej ma te ma ty ki w Po zna niu),
im. Wojt ka Pu li kow skie go (zdol ne go mło de go na ukow ca, któ -
ry zgi nął tra gicz nie) czy im. Ra jew skie go, Ró życ kie go i Ze gal -
skie go (trzech le gen dar nych kryp to lo gów, któ rzy zła ma li kod
hi tle row skiej ma szy ny szy fru ją cej). Stu den ci te go wy dzia łu re -
gu lar nie zdo by wa ją me da lo we miej sca w mię dzy na ro do wych
kon kur sach in for ma tycz nych Ima gi ne Cup. Ja ko je den z nie -
licz nych wy dzia łów w Pol sce mo że nada wać ty tuł dok to ra in -
for ma ty ki. Wśród pra cow ni ków ma lau re ata pol skie go No bla,
prof. To ma sza Łu cza ka, nie gdyś naj młod sze go pro fe so ra w Pol -
sce. Kie ru nek ma te ma ty ka zna lazł się wśród 25 naj lep szych wy -
dzia łów uni wer sy tec kich w Pol sce, otrzy mu jąc za ja kość spe -
cjal na do ta cję mi ni ster stwa na uki.

Spe cja li zu je się w:
Za rów no ma te ma ty ka teo re tycz na, jak i sto so wa na ma tu swo -
ją sil ną re pre zen ta cję. Trze ba wy mie nić kryp to lo gię (ist nie je tu
Cen trum Kryp to lo gii), ana li zę funk cjo nal ną, fi lo zo fię ma te ma -
ty ki, lin gwi sty kę ma te ma tycz ną, teo rię liczb. 

Pla ny na przy szłość:
Sta łą tro ską jest sys te ma tycz ne i kosz tow ne od na wia nie sprzę -
tu kom pu te ro we go – w in for ma ty ce po stęp jest bar dzo szyb -
ki, a stu den tom trze ba dać moż li wość pra cy na naj no wo cze -
śniej szym sprzę cie, zwłasz cza – a jest ta ki plan – pra gnąc zdo -
być dla te go kie run ku rów nież oce nę wy róż nia ją cą. Uni wer -
sy tec ka in for ma ty ka wy ro sła z ma te ma ty ki, nie z tech ni ki i te
spe cy fi kę bę dzie roz wi jać. W ma te ma ty ce po znań scy na ukow -
cy ma ją za rów no wiel ką tra dy cję, jak i świa to we osią gnię -
cia – więc trze ba dbać o dal szy roz wój te go „ma te ma tycz ne go
pnia”, z któ re go wy ra sta ją licz ne ga łę zie in for ma tycz ne czy ma -
te ma ty ki sto so wa nej – twier dzi prof. Ka czo row ski. Wy dział
przy go to wu je się do ob cho dów swo je go dwu dzie sto le cia.
Z przed się wzięć or ga ni za cyj nych: wszy scy dok to ran ci te go wy -
dzia łu bę dą mu sie li obo wiąz ko wo skła dać apli ka cję o grant
do NCN. MAJ

Dziekan (pierwsza kadencja) prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski

ul. Umultowska 87, 61 614 Poznań
tel. 61 829 53 15

mail: kjerzy@amu.edu.pl
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O wy dzia le
Stu den ci re kla mu ją go, ska cząc na spa do chro nie z ba ne rem wy -
dzia łu. Się ga wy so ko, ale i da le ko – aż do stre fy po lar nej, gdzie
je go pra cow ni cy pro wa dzą ba da nia. Ma bar dzo ak tyw nych stu -
den tów, or ga ni zu ją cych róż ne wy pra wy i im pre zy geo gra ficz -
ne, wie le ak tyw nych kół na uko wych. Ści śle współ pra cu je z prak -
ty ka mi, pro wa dząc ba da nia i przy go to wu jąc eks per ty zy np. dla
sa mo rzą dów czy przed się biorstw. Ma do sko na le (nie któ rzy
twier dzą na wet, że naj le piej w Eu ro pie wśród wy dzia łów geo -
gra fii) wy po sa żo ne la bo ra to ria geo mor fo lo gicz ne, hy dro bio lo -
gicz ne czy pa li no lo gicz ne. Kształ ci w wie lu spe cjal no ściach, nie
tyl ko tych kla sycz nych. Sły nie z od kry cia wiel kie go me te ory tu.
Je go pra cow nik prof. Je rzy Fe do row ski jest ini cja to rem pro jek -
tu po wsta nia uni ka to we go w Pol sce Par ku Zie mi. 

Spe cja li zu je się w: 
hy dro lo gii, kli ma to lo gii, geo in for ma cji, go spo dar ce prze strzen -
nej, za gad nie niach tu ry sty ki, pa le oge ogra fii; ba da za gro że nie
śro do wi ska i wpły wy czło wie ka na śro do wi sko, szu ka me tod
mo ni to ro wa nia tych za gro żeń i zmian. 

Pla ny na przy szłość: 
Pro szę na pi sać, że naj waż niej sza jest dla nas „wy spa Fi la del -
fia” – śmie je się prof. Ka sprzak – czy li wię cej pu bli ka cji w cza -
so pi smach z punk to wa nych list i zdo by cie ka te go rii A. Je ste śmy
bar dzo bli sko, choć w kon ku ren cji z in sty tu ta mi PAN-owski -
mi i AGH nie jest to ła twe. Chce my też, aby po zna nia cy bli żej
po zna li nasz wy dział – za pro jek to wa li śmy cie ka wą ścież kę dy -
dak tycz ną nad War tę, któ ra jest nie da le ko nas, a jak by nie ist -
nie ją ca w po wszech nej świa do mo ści. Rek tor wspo mi nał na wet
o moż li wo ści in we sty cji w ma łą ma ri nę...

Pro mo cja jest dla wy dzia łu bar dzo waż na, bo wy dział chce
po ka zać, na czym po le ga no wo cze sna geo gra fia i ja ki ma wiel -
ki wpływ na świat, w któ rym ży je my. MAJ

Wydział Nauk Geograficznych 
i Geologicznych

Dziekan (pierwsza kadencja): prof. dr hab. Leszek Kasprzak

Collegium Geographicum 
im. Stanisława Pawłowskiego
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
tel. 61 829 62 82
mail: l.kasp@amu.edu.pl

Collegium Geologicum
ul. Maków Polnych 16 61 606 Poznań
tel. 61 829 60 11
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Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa

O wy dzia le
Sły nie – nie tyl ko – z fon tan ny na dzie dziń cu. Na wy dzia le pa -
nu je za wsze du ży ruch, ta bli ce pę ka ją od ogło szeń o im pre zach.
Je go stu den ci pierw si na krę ci li lip dub o wy dzia le. Go ści naj wię -
cej pro mi nen tów ze świa ta po li ty ki i dzien ni kar stwa. Ma wła -
sne stu dia te le wi zyj ne i ra dio we. Słu żą kształ ce niu stu den tów,
ale tak że wy da ją swo je au dy cje. Wy dział – ja ko je den z nie -
licz nych wy dzia łów hu ma ni stycz nych w Pol sce – otrzy mał za ja -
kość spe cjal ną do ta cję od mi ni ster stwa na uki.

Spe cja li zu je się w: 
za gad nie niach bez pie czeń stwa i ter ro ry zmu; za gad nie niach
glo ba li za cji, pro ble mach wy cho wa nia oby wa tel skie go i edu -
ka cji po li tycz nej; per spek ty wach roz wo ju państw i je go za -
gro że niach; w za gad nie niach dzien ni kar stwa i ko mu ni ka cji
spo łecz nej

Pla ny na przy szłość:
Chce my być bar dziej mię dzy na ro do wi. Bę dzie my wy da wać na -
sze 4 cza so pi sma w ję zy ku an giel skim – za po wia da prof. Wal -
las – a od na stęp ne go ro ku aka de mic kie go bę dzie my ofe ro -
wać stu dia z po li to lo gii II stop nia w ca ło ści w ję zy ku an giel skim.
Oczy wi ście cho dzi też o zdo by wa nie gran tów na mię dzy na ro -
do we ba da nia, ta kie jak ten, któ ry bę dzie my re ali zo wać, po -
świę co ny wy bo rom w kra jach Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej.
Wpro wa dzi my sze rzej do wszyst kich pro gra mów ele men ty e -
-le ar nin gu, któ re bę dą uzu peł nie niem ofer ty dy dak tycz nej.
Stop nio wo wszyst kie stu dia I stop nia bę dą mia ły wy raź ny pro -
fil prak tycz ny, tak aby już po nich nasz ab sol went mógł być
w peł ni spraw ny za wo do wo. Mu si my więc też dbać o to, by wy -
mie niać suk ce syw nie nasz sprzęt i opro gra mo wa nie na no -
wo cze śniej sze, aby nie sta ły się prze sta rza łe. Wy dział po dej mie
sta ra nia o zdo by cie upraw nień do dok to ry zo wa nia w na uce
o me diach, o bez pie czeń stwie i o po li ty ce pu blicz nej. MAJ

Dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Tadeusz Wallas

ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
tel. 61 829 65 10

mail: wallas@amu.edu.pl
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Wydział Nauk Społecznych

O wy dzia le:
Wy dział kształ ci na 6 kie run kach. Tam na ro dził się Hy de Park
Sza ma rze wo ja ko fo rum dys ku syj ne, ale tak że fe sti wal kul tu ry
stu den tów Kul mi na cje, a ostat nio Ga le ria Aka de mic ka. Bar dzo
umię dzy na ro do wio ny – współ pra cu je z 70 uczel nia mi w Eu ro -
pie, ofe ru je 26 wy kła dów w ję zy ku an giel skim; w ostat nim ro -
ku wy da no tam 6 mo no gra fii w tym ję zy ku; w po stę pie geo me -
trycz nym ro śnie licz ba stu den tów wy jeż dża ją cych za gra ni cę
i przy jeż dża ją cych w ra mach wy mia ny. Ma swo je wła sne wy -
daw nic two, któ re w ro ku ubie głym wy da ło m.in. se rię wy róż -
nia ją cych się dok to ra tów. Tu dzia ła Cen trum Ba dań Ja ko ści Ży -
cia, ale tak że To wa rzy stwo Ety ki Biz ne su. 

Spe cja li zu je się w: 
Kie run kiem uni ka to wym jest ko gni ty wi sty ka, ostat nio wzbo -
ga co na o neu ro nau kę; jest so cjo lo gia z wiel ki mi tra dy cja mi, psy -
cho lo gia, kul tu ro znaw stwo, fi lo zo fia i pra ca so cjal na. No wym,
cie ka wym nur tem jest so cjo lo gia wi zu al na, ba da ją ca spo łe czeń -
stwo na pod sta wie ob ra zów, a nie form pi sa nych. 

Pla ny na przy szłość:
Dal sza dba łość o in fra struk tu rę – mo der ni za cja bu dyn ku
na kam pu sie Sza ma rze wo oraz po zy ska nie no wych po miesz -
czeń na ul. Mię dzy chodz kiej znacz nie po pra wi ły wa run ki stu -
dio wa nia, ale kon ku ren cja tu wciąż jest du ża, bo wie le uczel ni
pry wat nych ofe ru je po dob ne stu dia w bar dzo do brych wa run -
kach lo ka lo wych. Cie szą wiel kie gran ty, zdo by wa ne za rów no
przez mło dych, jak i star szych pra cow ni ków na uki – mó wi prof.
Droz do wicz – Otrzy ma li śmy też naj więk szy grant w ra mach
Na ro do we go Pro gra mu Roz wo ju Hu ma ni sty ki, prze zna czo ny
na pu bli ka cję w wy daw nic twie w Du is bur gu 13 ksią żek na szych
pro fe so rów. Bę dą roz sze rzo ne for my wy róż nia nia naj lep szych
pra cow ni ków na uko wych w po wią za niu z wy ni ka mi pa ra me -
try za cji. Na wy dzia le zo sta nie stwo rzo na ba za da nych o za -
gra nicz nych prak ty kach stu denc kich i sta żach. Dzie kan chciał -
by tak że w już zmo der ni zo wa nej sie dzi bie wy dzia łu stwo rzyć
atrak cyj ne ką ci ki spo tkań i od po czyn ku. MAJ

Dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz

ul. Szamarzewskiego 89 c, 60-568Poznań
tel. 61 829 22 51
mail: drozd@amu.edu.pl
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Wydział Neofilologii

O wy dzia le
Naj bar dziej eg zo tycz ny. Roz brzmie wa ję zy ka mi ca łe go świa ta,
a co ro ku nie mal do cho dzi coś no we go do licz nych spe cjal no -
ści. Dzię ki te mu wy dzia ło wi or ga ni zo wa ne są na uni wer sy te -
cie na ro do we dni, umoż li wia ją ce po zna nie od le głych kul tur.

Spe cja li zu je się w:
ger ma ni sty ce z uwzględ nie niem kul tu ry au striac kiej, ro ma ni -
sty ce, fi lo lo gii ro syj skiej; zaj mu je się za gad nie nia mi trans la to -
lo gii i ko mu ni ka cji spo łecz nej.

Pla ny na przy szłość:
Wy dział mu si się or ga ni za cyj nie ukon sty tu ować na no wo
po odej ściu an gli stów. W przy szło ści naj waż niej sze jest – mó -
wi prof. To masz kie wicz – aby dbać o nasz uni ka to wy pro fil,
bo ża den wy dział  w kra ju nie ma tak sze ro kie go spek trum
ba dań i na ucza nia, obej mu ją ce go 35 spe cjal no ści. Chcę dbać
i o kie run ki fla go we i o te ni szo we, jak bał to lo gia czy je dy na
w kra ju ru ma ni sty ka. Bę dzie my roz wi jać stu dia in do lo gicz -
ne i he bra istycz ne. Osob ną dzie dzi ną są tłu ma cze nia ka bi no -
we – pierw szy rocz nik otrzy mał już eu ro pej skie cer ty fi ka ty
po zda niu nie ła twe go eg za mi nu – w kra ju są mo że jesz cze dwa
ośrod ki, któ re uczą tłu ma cze nia ka bi no we go na ta kim po zio -
mie. Roz wi ja się też au dio de skryp cja, prze kład ob ra zu na sło -
wa – nie daw no po wsta ła, z my ślą o nie wi do mych. Wy gra li -
śmy kon kurs i 1, 2 mln zł na sprzęt spe cja li stycz ny, któ ry po -
trzeb ny jest do na grań i ana liz ję zy ko znaw czych – to bar dzo
po trzeb na nam in we sty cja. MAJ

Dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Teresa Tomaszkiewicz

Collegium Novum
Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań

tel. 61 829 35 00
ma il: tomaszki@rejent.poznan.pl
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Wydział Pedagogiczno-Artystyczny 
w Kaliszu

O wy dzia le
Wy dział wy rósł ze stu diów kształ cą cych na uczy cie li pla sty ki
i mu zy ki, to też sztu ka jest tu moc no zwią za na z pe da go gi ką.
Wy dział or ga ni zu je wy sta wy i kon cer ty, cha rak te ry zu je się przy -
ja zną at mos fe rą i otwar ciem na ini cja ty wy stu den tów. Do star -
cza pra ce na au kcje na kon cer tach cha ry ta tyw nych UAM.

Spe cja li zu je się w:
W pla sty ce do mi nu je sztu ka włók na, ma lar stwo i ce ra mi ka,
w mu zy ce – mu zy ka or ga no wa, ora to ryj na i kan ta to wa; wy dział
przy go to wu je na uczy cie li przed mio tów ar ty stycz nych i ar te -
te ra peu tów; spe cja li zu je się w bi blio te ko znaw stwie, ochro nie
dóbr kul tu ry, w ko mu ni ka cji spo łecz nej, roz wią zy wa niu pro -
ble mów mło dzie ży trud nej, w pe da go gi ce pe ni ten cjar nej.

Pla ny na przy szłość: 
Na naj bliż szą ka den cję naj waż niej szym ce lem bę dzie pod nie sie -
nie ka te go rii i uzy ska nie upraw nień do nada wa nia stop nia dok -
to ra na przy naj mniej dwóch kie run kach. Te dwa ce le ści śle wią -
żą się ze so bą i są nie ła twe do osią gnię cia przy tak sze ro kim,
za rów no hu ma ni stycz nym, jak i ar ty stycz nym pro fi lu wy dzia -
łu. Nie ła two jest też przy cią gnąć do Ka li sza po trzeb ną ka drę na -
uko wą, choć by z przy czyn tak pro za icz nych jak trud ny do jazd.
Wy dział li czy na po moc władz mia sta w zna le zie niu atrak cyj -
nych miesz kań dla po zy ska nych pra cow ni ków. Wy dział chce
jesz cze bar dziej uatrak cyj nić ofer tę dy dak tycz ną: po ja wi się np.
dy ry gen tu ra chó ral na, a na pla sty ce sztu ka pro jek to wa nia. Chce -
my na wią zać ści słe kon tak ty z ka li ski mi biz nes me na mi – mó -
wi prof. Śmia łek – i za chę cić ich do współ pra cy z na szy mi pro -
jek tan ta mi, aby nadać wię cej uro dy ka li skim wnę trzom. Pla nu -
je my też ob ję cie pa tro na tem ka li skich li ce ów i przy go to wa nie
dla nich po pu lar no nau ko wych wy kła dów. MAJ

Dziekan (pierwsza kadencja): prof. dr hab. Mirosław Śmiałek

ul. Nowy Świat 28/30, 62-800 Kalisz
tel. 62 767 07 30
mail: miraur@wp.pl
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Wydział Prawa i Administracji

O wy dzia le
Mie ści się w im po nu ją cym bu dyn ku, któ ry otrzy mał naj wyż -
szą po znań ską na gro dę ar chi tek to nicz ną im. Ja na Bap ty sty Qu -
adro. Cie szy się bar dzo do brą opi nią, przez wie lu uwa ża ny
za naj lep szy wy dział pra wa w Pol sce. Ma pięk ne tra dy cje,
w swo jej hi sto rii licz ne wiel kie na zwi ska praw ni cze – dziś je -
go pra cow ni cy ja ko wy bit ni spe cja li ści tak że bio rą udział w naj -
wyż szych gre miach sta no wią cych pra wo w Pol sce. Ma w swo -
im gro nie wie lu mi ło śni ków ope ry i mu zy ki po waż nej. Jest je -
dy nym wy dzia łem, któ ry wy dał zbiór aneg dot o swo ich pro -
fe so rach.

Spe cja li zu je się w: 
pra wie ad mi ni stra cyj nym, w tym w pra wach pa cjen ta czy praw -
nych za gad nie niach ener ge ty ki; w pra wie cy wil nym, w tym
w ochro nie praw au tor skich, w pra wie fi nan so wym i i mię dzy -
na ro do wym, w pra wie rol nym, pra wie pra cy, w hi sto rii pra -
wa, w kry mi na li sty ce, a tak że ma ją cej wiel kie tra dy cje fi lo zo fii
pra wa 

Pla ny na przy szłość:
Za sad ni czym ce lem bę dzie dal sze umoc nie nie po zy cji Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji w ra mach przy ję tej stra te gii i lep -
sze go wy ko rzy sta nia po ten cja łu ka dro we go. Bę dzie ono re ali -
zo wa ne przez: zwięk sza nie kon ku ren cyj no ści kształ ce nia (np.
do sto so wy wa nie tre ści pro gra mo wych oraz spo so bu ich prze -
ka zy wa nia do po trzeb ryn ku pra cy, uru cha mia nie no wych kie -
run ków i spe cjal no ści), zwięk sza nie in ten syw no ści ba dań oraz
ich in ter na cjo na li za cję (np. po dej mo wa nie do nio słych te ma -
tów ba dań oraz udział w mię dzy na ro do wych ze spo łach ba -
daw czych czy kie ro wa nie ni mi) oraz zwięk sza ne wy ko rzy -
sta nie środ ków fi nan so wych spo za uczel ni, za rów no kra jo -
wych jak i za gra nicz nych. Cho dzi o zdo by wa nie gran tów, ale
tak że np. udział w mię dzy na ro do wych kon sor cjach na uko -
wych. A ma rze niem mo im – mó wi prof. Bu dzi now ski – jest,
aby te wspo mnia ne dzia ła nia re ali zo wać tak że w no wym bu -
dyn ku ba daw czym i no wo cze snej bi blio te ce, któ re są w przy -
szło ści prze wi dzia ne ja ko ko lej ny etap roz bu do wy Col le gium
Iu ri di cum No vum. MAJ

Dziekan (pierwsza kadencja): prof.dr hab. Roman Budzinowski

Collegium Iuridicum Novum
Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań

tel. 61 829 31 44
mail: romanb@amu.edu.pl
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Wydział Studiów Edukacyjnych

O wy dzia le
Ra zem z so cjo lo ga mi i psy cho lo ga mi na tzw. Sza ma rze wie two -
rzy barw ne śro do wi sko. Stu den ci są peł ni en tu zja zmu, a wy kła -
dow cy otwar ci na ich ini cja ty wy. Sie dzi ba wy dzia łu znacz nie
wy pięk nia ła w ostat nim cza sie – i to jesz cze nie ko niec jej mo -
der ni za cji. Na wy dzia le od by wa ją się cie ka we wy sta wy, hap -
pe nin gi, spo tka nia. Dzia ła sil na gru pa wo lon ta riu szy. Za swo -
je ha sło re kla mo we wy dział przy jął trzy sło wa: dy plom -pre stiż -
-suk ces. Na ukow cy te go wy dzia łu czę sto wy stę pu ją ja ko eks -
per ci od wy cho wa nia w me diach, a prof. Ire na Obu chow ska
przez wie le lat pi sa ła cie szą ce się wiel ką po pu lar no ścią „wy cho -
waw cze” fe lie to ny w pra sie co dzien nej. 

Spe cja li zu je się w:
hi sto rii edu ka cji, trans for ma cji edu ka cji pol skiej, pro ble mach
dzie ci nie peł no spraw nych, za gad nie niach roz wo ju ma łych dzie -
ci, w re so cja li za cji, pe da go gi ce pe ni ten cjar nej, pe da go gi ce do -
ro słych, do radz twie za wo do wym, ale tak że za gad nie niach sek -
su al no ści czy ge ron to lo gii

Pla ny na przy szłość:
Ma my 27 nur tów ba daw czych – mó wi prof. Me lo sik – i je ste -
śmy wio dą cym ośrod kiem na uk pe da go gicz nych w kra ju. Ten
wy so ki po ziom chce my utrzy mać, ba cząc by od po wia dać na
wy zwa nia współ cze sno ści. W ro ku ubie głym mie li śmy 7 ha -
bi li ta cji i 2 pro fe su ry i ta kie tem po awan su na uko we go chce my
za cho wać. 

Wła śnie w związ ku z od po wia da niem na wy zwa nia współ -
cze sno ści wy dział chce uru cho mić dwie no we spe cjal no ści: edu -
ka cję ma łych dzie ci nie peł no spraw nych oraz pro mo cję zdro -
wia z ele men ta mi die te ty ki. Wspa nia łym da rem oka za ło się
zmo der ni zo wa ne pię tro w daw nym Ko le gium Ję zy ków Ob cych
przy ul. Mię dzy chodz kiej – po wy bu rze niu nie któ rych ścian
po wsta ły prze stron ne sa le wy kła do we, któ rych te mu licz ne -
mu wy dzia ło wi  do tąd bar dzo bra ko wa ło.   MAJ

Dziekan (druga kadencja): prof. dr hab. Zbyszko Melosik

ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
tel. 61 829 23 31
mail: zbymel@amu.edu.pl
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Wydział Teologii

O wy dzia le:
Tro chę na ubo czu, w cie niu Ka te dry, ży je swo istym ryt mem.
Wie dzę bi bli stycz ną, w któ rej jest bar dzo moc ny, wy ko rzy stu -
je w uni ka to wej im pre zie re li gij no -kul tu ral nej, ja ką jest cykl
Ver ba Sa cra. Sły nie z do ko nań ks. Pio tra Na wro ta, od kryw cy
i ba da cza mu zy ki ba ro ku In dian bo li wij skich, a tak że z no wych
prze kła dów Bi blii np. prze kład o. Ada ma Si ko ry na ję zyk ka -
szub ski. Ma wy jąt ko wą bi blio te kę, z uni ka to wy mi oka za mi,
w któ rej pa nu je at mos fe ra „Imie nia ró ży” – ku utra pie niu władz
wy dzia łu, któ re ma rzą o jej no wej sie dzi bie i uno wo cze śnie -
niu do stę pu do in ku na bu łów. Ma ofiar nych spo łecz nie, pra -
cu ją cych w wo lon ta ria tach stu den tów. Ma wła sne wy daw nic -
two. Ba za lo ka lo wa nie jest sil ną stro ną te go wy dzia łu.

Spe cja li zu je się w:
Bi bli sty ce, pa try sty ce, teo lo gii mo ral nej, ka to lic kiej na uce spo -
łecz nej, ostat nio tak że w hi sto rii Ko ścio ła. Jest naj sil niej szym
w Pol sce cen trum ka te che ty ki – od XIX wie ku ośro dek po znań -
ski na da je ton na ucza niu re li gii; stąd po cho dzą naj no wo cze -
śniej sze pod ręcz ni ki do jej na ucza nia, tu od by wa ją się kon fe -
ren cje ka te che tów i wy da wa ne jest ich cza so pi smo.

Pla ny na przy szłość:
Ubie gły rok przy niósł wy dzia ło wi spo ro ha bi li ta cji i ty tu łów
pro fe sor skich – cie szy się ks. prof. Szpet – je ste śmy wśród wy -
dzia łów teo lo gicz nych w tej chwi li naj lep si pod tym wzglę -
dem w Pol sce. Tak że wie lu na szych pra cow ni ków na uko wych
uczest ni czy w zna czą cych gre miach za rów no ko ściel nych, jak
i uni wer sy tec kich. Ten trend awan su i obec no ści chcie li by -
śmy utrzy mać. Wy dział do sto so wu je swo je pro gra my na ucza -
nia do Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cyj nych i pla nu je po wo ła nie
no we go kie run ku: dia lo gu za an ga żo wa ne go spo łecz nie, przy -
go to wu ją ce go sze ro ko ab sol wen tów do pra cy w po rad nic twie,
w opie ce i na wie lu in nych sta no wi skach. Wy dział chce da -
lej pro wa dzić cykl wy kła dów otwar tych, a tak że zmie rza
do by cia ośrod kiem in te gru ją cym teo lo gów Wscho du i Za -
cho du. MAJ

Dziekan (druga kadencja): ks. prof. dr hab. Jan Szpet

ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań
tel. 61 829 39 92

mail: szpet@amu.edu.pl
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KK a l e n d a r i u m

◗ Naj wyż sza Ra da Ba dań Na uko wych w Ma dry cie (Con se jo Su -
pe rior de In ve sti ga cio nes Cien ti fi cas – CSIC), naj więk sza hisz -
pań ska or ga ni za cja, któ ra prze pro wa dza ba da nia ja ko ści na ucza -
nia i upra wia nia na uki, w lip cu 2012 ro ku opu bli ko wa ła wy ni ki
naj now sze go ran kin gu. W swo ich ba da niach CSIC wzię ła
pod uwa gę po nad 20 ty się cy szkół wyż szych na świe cie. W koń -
co wej kla sy fi ka cji UAM zna lazł się na 928. po zy cji ja ko jed -
na z sied miu pol skich szkół wyż szych. Zgod nie z ra por tem CSIC
tyl ko oko ło 14% spo śród 448 pol skich szkół wyż szych pro wa dzi
ba da nia na uko we. W gro nie uczel ni ran kin gu CSIC oprócz UAM
zna lazł się Uni wer sy tet Ja giel loń ski, Uni wer sy tet War szaw ski, Po -
li tech ni ka War szaw ska, Po li tech ni ka Wro cław ska, Aka de mia Gór -
ni czo -Hut ni cza i Uni wer sy tet Wro cław ski.

◗Roz strzy gnię to kon kurs ogło szo ny przez mi ni stra na uki i szkol -
nic twa wyż sze go w ra mach pro gra mu INDEX PLUS 2012, któ re -
go ce lem jest wspar cie dzia łań słu żą cych nada niu mię dzy na ro -
do wej ran gi cza so pi smom na uko wym wy da wa nym w kra ju.
Do kon kur su zgło szo no 357 wnio sków. Oce nia ją cy je ze spół, bio -
rąc pod uwa gę war tość me ry to rycz ną pro jek tu, za sad ność pla no -
wa nych kosz tów oraz moż li wość je go re ali za cji, za kwa li fi ko wał
do do fi nan so wa nia 88 pro jek tów. Wśród nich zna la zły się 3 przy -
go to wa ne przez UAM. Są to: Dzie gieć w kul tu rze spo łe czeństw mię -
dzy rze cza Ła by i Dnie pru od VI do II tys. BC. Tech no lo gie wy twa -
rza nia i za sto so wa nie, Środ ko wo eu ro pej skie Stu dia Po li tycz -
ne – umię dzy na ro do wie nie cza so pi sma na uko we go oraz stwo rze nie
an glo ję zycz nej stro ny in ter ne to wej i Prze gląd Po li to lo gicz ny – umię -
dzy na ro do wie nie cza so pi sma na uko we go.

◗ Ze spół ds na gród Pre ze sa Ra dy Mi ni strów pod prze wod nic twem
prof. Pio tra Wę gleń skie go ogło sił li stę lau re atów wy róż nio nych w ro -
ku 2012 za roz pra wy dok tor skie, wy so ko oce nio ne osią gnię cia bę dą -
ce pod sta wą nada nia stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go
oraz dzia łal ność na uko wą, na uko wo -tech nicz ną lub ar ty stycz ną
za rok 2011. W gro nie na gro dzo nych znaj du ją się pra cow ni cy UAM:
prof. dr hab. Ja cek Gaw roń ski, dr hab. Ja cek Ko wal ski, dr Ja dwi ga Ga -

je wy, dr Ma ciej Jun kiert, dr Alek san dra Tom czyk i dr Piotr Tro cha.
◗W dniach od 2 do 4 wrze śnia w Po zna niu od by ła się kon fe ren cja na -
uko wo -go spo dar cza pt. „Re gio ny i ich wzrost spo łecz no -eko no micz -
ny”. Pro ble my wzro stu oraz roz wo ju re gio nów są we współ cze snych na -
ukach eko no micz no -spo łecz nych i geo gra ficz nych. Or ga ni za to ra mi
kon fe ren cji by li: In sty tut Geo gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej i Go spo -
dar ki Prze strzen nej UAM, In sty tut Geo gra fii im. W. B. So cza wa Ro syj -
skiej Aka de mii Na uk, Od dział Sy be ryj ski w Ir kuc ku oraz Ir kuc kie Cen -
trum Na uki Ro syj skiej Aka de mii Na uk, Od dział Sy be ryj ski.

◗XIII Kon fe ren cja Mię dzy na ro do wa z cy klu „Ru sy cy sty ka eu ro pej ska
a współ cze sność” od by ła się w dniach 11-13 wrze śnia. Or ga ni za to -
rem kon fe ren cji był In sty tut Fi lo lo gii Ro syj skiej UAM. W te go rocz nym
spo tka niu udział wzię ło bli sko 100 uczest ni ków z 11 państw Eu ro py,
m. in. Pol ski, Ro sji, Ukra iny, Czech, Nie miec, Uz be ki sta nu, Ka zach sta -
nu, Ar me nii, Gru zji i Izra ela. Te go rocz na edy cja te go mię dzy na ro do -
we go fo rum po świę co na by ła wy mia nie do świad czeń i pre zen ta cji ak -
tu al nych ba dań w dzie dzi nie sze ro ko ro zu mia nej fi lo lo gii ro syj skiej. 

◗ 4. wrze śnia przy zna no po śmiert nie pre sti żo we od zna cze nie ame ry -
kań skie dla ab sol wen ta i pra cow ni ka Wy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy -
rod ni cze go Uni wer sy te tu Po znań skie go – wy bit ne go kryp to lo ga, Ma -
ria na Re jew skie go, li de ra gru py kryp to lo gów, któ rzy zła ma li szy fry
ENIGMY. Od zna cze nie Knowl to na, usta no wio ne zo sta ło w 1995 r.
przez Zwią zek Kor pu sów Wy wia du Woj sko we go Ar mii USA i przy -
zna wa ne jest oso bom, któ re wnio sły zna czą cy wkład w suk ce sy wy wia -
du woj sko we go. Od zna cze nie to bar dzo rzad ko przy zna wa ne jest oso -
bom nie zwią za nym z ar mią USA. Im pre zie to wa rzy szy ła książ ka M.
Re jew skie go wy da na przez Wy daw nic two Na uko we na sze go Uni wer -
sy te tu. Są to opu bli ko wa ne po raz pierw szy w peł nej wer sji Wspo mnie -
nia z mej pra cy w Biu rze Szy frów Od dzia łu II Szta bu Głów ne go w la -
tach 1930-1945 w ję zy ku pol skim i an giel skim. W skład to mu wcho dzą
tek sty dwóch ma szy no pi sów zde po no wa nych przez au to ra w Woj -
sko wym In sty tu cie Hi sto rycz nym: Wspo mnie nia z mej pra cy w Biu -
rze Szy frów Od dzia łu II Szta bu Głów ne go w la tach 1930-1945 (1967
r.) oraz Uzu peł nie nie do Wspo mnień z mej pra cy w Biu rze Szy frów Od -
dzia łu II Szta bu Głów ne go w la tach 1930-1945 (1974 r.) opr. mdz

◗ W dniach 10-14 lip ca od by ła się kon fe ren cja po świę co na Chri -
sti ne de Pi zan, jed nej z naj waż niej szych pi sa rek i in te lek tu ali stek
fran cu skie go śre dnio wie cza. Uro dzo na we Wło szech Chri sti ne de
Pi zan two rzy ła na prze ło mie XIV i XV wie ku w Pa ry żu. Jej prze -
ni kli wy umysł, ta lent li te rac ki i ory gi nal ne po glą dy za pew ni ły jej
wy so ką po zy cję na dwo rze fran cu skim i w śro do wi sku fran cu skich
my śli cie li. Au tor ka Księ gi o Mie ście Pań do dziś fa scy nu je ba da -
czy swo ją roz le głą eru dy cją, no wo cze sny mi po glą da mi na ro lę ko -
biet w ży ciu pu blicz nym i pry wat nym, a tak że mą dro ścio wym dys -
kur sem. Bo ga ta spu ści zna fran cu skiej pi sar ki na no wo od kry ta
w XX wie ku sta no wi przed miot ba dań wie lu me die wi stów na ca -
łym świe cie: hi sto ry cy zwra ca ją uwa gę na jej kon cep cje po li tycz -
ne, li te ra tu ro znaw cy na bo ga ty i wy ra fi no wa ny ję zyk, ba da cze kul -
tu ry ak cen tu ją „fe mi ni stycz ne” idee za war te w jej pi smach. W kon -
fe ren cji zor ga ni zo wa nej przez dr An nę Lo ba z In sty tu tu Fi lo lo gii
Ro mań skiej oraz Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Chri sti ne de
Pi zan, wzię ło udział po nad 50 uczest ni ków m. in. z Fran cji, Sta -
nów Zjed no czo nych, Bel gii, Ja po nii i Au stra lii. Cie ka wym punk -
tem kon fe ren cji by ło wy stą pie nie Jef freya Ri chard sa przy wo łu ją -
ce, w kon tek ście twór czo ści Chri sti ne de Pi zan, dzie ło wy bit ne go
przed wo jen ne go po znań skie go ro ma ni sty – Jó ze fa Mo raw skie go. 

opr. prof. Mi ro sław Lo ba 
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Do dn. 31 sierp nia ogó łem na stu dia sta -
cjo nar ne i nie sta cjo nar ne I i II stop nia
przy ję to 13 441 osób (dla po rów na nia:

w la tach ubie głych by ło to 18 797, 18 309 ale
też 16 552). W mo men cie, w któ rym jesz cze
na wie lu wy dzia łach trwa re kru ta cja, to do -
bry wy nik. Wpraw dzie o suk ce sie jesz cze się
nie mó wi, ale na pew no są po wo dy do ra do ści.
UAM jest uczel nią o ugrun to wa nej re no mie
i wy da je się, że kry zys de mo gra ficz ny na ra -
zie ob szedł się z nią ła god nie. 

Szczę śli wie mi nął czas udziw nia nia nazw
stu diów – mó wi prof. Zbi gniew Pi lar czyk, pro -
rek tor UAM – Jesz cze do nie daw na by wa ło, że
im dziw niej sza na zwa, tym więk szym cie szy ła
się za in te re so wa niem. Na szczę ście zwy cię żył
roz są dek i być mo że to jest ca ła ta jem ni ca suk -
ce su. Ja ko uni wer sy tet po sta wi li śmy na spe cjal -
no ści, nie zmie nia jąc nazw kie run ków. Da je my
szer szą ofer tę we wnętrz ną, na to miast fun da -
ment zo sta je ten sam. Bę dę bro nił te go roz wią -
za nia w na szej ofer cie dy dak tycz nej, bo dzię ki
te mu po tra fi my od po wia dać na za in te re so wa -
nia mło dych lu dzi.

Jed nak dla cze go ma tu rzy ści w do bie wszech -
obec ne go kry zy su i bez ro bo cia po dej mu ją stu -
dia na kie run kach, któ re nie gwa ran tu ją pra -
cy? Wrze śnio wy New swe ek do no si, że w tym
ro ku na Uni wer sy te cie Wro cław skim kie run -
kiem, cie szą cym się naj więk szym po wo dze -
niem, by ło dzien ni kar stwo. Jak to moż li we, dzi -
wi się au tor ka tek stu, sko ro do słow nie kil ka dni
wcze śniej Spół ka Ago ra, wy daw ca „Ga ze ty
Wy bor czej” po wia do mi ła, że zwol ni 250 dzien -
ni ka rzy. Mło dzi do wo dzą o po trze bie speł nia -
nia ma rzeń: wszy scy ma my świa do mość, że lu -
dzie po stu diach zmy wa ją na czy nia. Więc co
za róż ni ca, co się stu diu je? – mó wi jed na z bo -
ha te rek tek stu. Mło dzież za wsze dą ży ła do re -
ali za cji swo ich za in te re so wań – od po wia da
na to py ta nie prof. Pi lar czyk – o czym świad czy
nie usta ją ce po wo dze nie kie run ków hu ma ni -
stycz nych i spo łecz nych. Pro szę spoj rzeć na na -
sze ran kin gi: z pierw szych miejsc nie scho dzi
pra wo i psy cho lo gia (w tym ro ku chęć stu dio wa -
nia pra wa zgło si ły 1893 oso by na 280 przy go to -
wa nych miejsc, a na psy cho lo gię 1178 na 200
miejsc). Z jed nej stro ny ma my in for ma cje, że
zwal nia się na uczy cie li, a u nas w tym ro ku ob -
ser wu je my ob lę że nie na Wy dzia le Stu diów Edu -
ka cyj nych. A więc lo gi ki nie ma żad nej. Ale to
jest po twier dze nie, że mło dzież kie ru je się chę -
cią re ali za cji swo ich wy obra żeń o tym, co bę dą
ro bi li bar dziej niż tym, jak roz wi ja się ry nek pra -

cy. Gdy by śmy mo gli zre ali zo wać ta kie teo re tycz -
ne za ło że nie, że to ry nek pra cy kształ tu je kie -
run ki stu diów, to po dej rze wam, że kil ka wy dzia -
łów na uni wer sy te cie mo gło by znik nąć! 

Te go rocz ną re kor dzist ką, je śli za kry te rium
uznać licz bę kan dy da tów na jed no miej sce, jest
fi lo lo gia szwedz ka. Do re kru ta cji przy stą pi -
ło 281 osób na 12 przy go to wa nych miejsc (aż
23,42 oso by na jed no miej sce). Ko lej ne miej -
sca w ran kin gu zaj mu ją ko lej no: fi lo lo gia duń -
ska (14,25 na jed no miej sce), ja po ni sty ka
(10,67), si no lo gia (10,21), ale też fi lo lo gia ro -
syj ska, ko re ań ska, hisz pań ska. Dzien ni kar stwo
jest na miej scu 9., a o in deks sta ra ło się 7,74
osób na jed no miej sce. Fi lo lo gie skan dy naw -
skie na UAM od kil ku lat cie szą się ro sną cym
za in te re so wa niem. Czy po wo dem jest pły ną -
cy do nas zza Bał ty ku za lew kry mi na łów, czy
cią gle jesz cze chłon ny tam ry nek pra cy, trud -
no do cie kać. 

Pa nu je opi nia, że są to fi lo lo gie in ne niż
wszyst kie – mó wi prof. Grze gorz Skom mer,
kie row nik ka te dry skan dy na wi sty ki – Skan dy -
na wia ma w Pol sce do brą opi nię, to jest ta kie
miej sce, gdzie chce się miesz kać. Mo że to jest ta -
jem ni ca na sze go suk ce su. 

W swo jej ofer cie UAM ma bli sko 250 kie run -
ków i spe cjal no ści. Nie zna czy to jed nak, że
wszyst kie w tym ro ku cie szy ły się ta kim sa mym
za in te re so wa niem. Są ta kie, któ re do tej po ry
pro wa dzą na bo ry, są też ta kie, któ re być mo że
trze ba bę dzie za mknąć. Na pew no, jak za po -
wia da prof. Pi lar czyk, nie bę dzie się uru cha miać
kie run ków, gdzie zbyt ma ła licz ba stu den tów

unie moż li wia pro wa dze nie za jęć. O tym, czy ta -
kie bę dą, do wie my się do pie ro w paź dzier ni ku.
Stu den ci, przed sta wia jąc w dzie ka na cie je dy nie
ko pię dy plo mu bądź świa dec twa ma tu ral ne go,
nie czu ją się zo bli go wa ni do po in for mo wa nia
uczel ni o zmia nie kie run ku bądź uczel ni.
Z dru giej stro ny jed nak ci, któ rzy nie mie li
szczę ścia w I na bo rze, szu ka ją szczę ścia da lej
i na tym w du żej mie rze ba zu ją kie run ki,
na któ re od lat tra fia ma ło kan dy da tów. 

O tym, że nie war to na rzu cać mło dym ich
ży cio wych wy bo rów mo gą po czę ści świad czyć
kie run ki za ma wia ne. UAM wy star to wał w tym
pro gra mie. Mło dzi ow szem, chęt nie wy bie ra li
che mię czy ma te ma ty kę, za chę ce ni wy so kim
sty pen dium, szyb ko jed nak oka zy wa ło się, że
na dal sze stu dia nie star cza im im pe tu. 

Tak na praw dę to dys ku sja, czym po win no być
kształ ce nie uni wer sy tec kie – mó wi prof. Pi lar -
czyk – czy uni wer sy tet po wi nien być szko łą za -
wo do wą czy szko łą roz bu dza ją cą am bi cję. Uwa -
żam, że to dru gie. Wy kształ ce nie, któ re da je, po -
win no być pod sta wą do dal sze go roz wo ju za wo -
do we go. Po wo łam się te raz na opi nię jed ne go
z dy rek to rów ban ku, któ ry de kla ru je, że spo śród
apli ku ją cych o etat wy bie ra za wsze ab sol wen -
tów kie run ków hu ma ni stycz nych. Mó wi tak:
spe cjal no ści ban ko wej je stem w sta nie na uczyć,
ale pew nej otwar to ści umy słu, szer szych ho ry -
zon tów, już nie. Nic le piej nie uczy ela stycz no ści
my śle nia, jak kie run ki hu ma ni stycz ne. I to mo -
że jest od po wiedź na to, czym po win ny być stu -
dia uni wer sy tec kie. 

Mag da Zió łek

Re kru ta cja w kry zy sie
Tegoroczna rekrutacja może napawać optymizmem. Mimo zapowiadanego kryzysu
demograficznego, pierwsze słupki sporządzone w Dziale Nauczania pokazują, że
liczba przyjętych na studia stacjonarne nie spadła tak znacząco.
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Czy ja ko uczel nia po trze bu je my stu den tów
z za gra ni cy?

Wy sy ła my po nad dwu krot nie wię cej niż
przyj mu je my, ale ten den cja jest zwyż ko wa.
Moż na po rów nać wy ni ki z 2000 ro ku, kie dy
w su mie na wszyst kie pol skie uczel nie przy je -
cha ło 600 osób, a już po 9 la tach ich licz ba
zwięk szy ła się do 5600. W tej chwi li przy jeż dża
do Pol ski ty le osób, co do Bel gii, Da nii, Por -
tu ga lii i Fin lan dii. To są po rów ny wal ne licz -
by. Do te go – to wy ni ka ze sta ty styk Ko mi sji
Eu ro pej skiej – ża den in ny kraj nie od no to wał
tak gwał tow ne go wzro stu po pu lar no ści. Dys -
pro por cje, o któ re pa ni py ta, jed nak są, ale są
one ty po we dla tzw. de mo lu dów. I to mar twi
Ko mi sję Eu ro pej ską, są po dej mo wa ne dzia ła -
nia, aby je zrów no wa żyć. Te go jed nak nie da
się na rzu cić. A wra ca jąc do pa ni py ta nia – już
sa ma obec ność stu den tów za gra nicz nych jest
ko niecz na i war to o nich za bie gać.

Wła śnie, to ja kie są te ko rzy ści?
Cho ciaż by sam fakt, że są obec ni, sty mu -

lu ją na szą stra te gię in ter na cjo na li za cji i umoż -
li wia ją trans fer do świad czeń, mo bi li zu ją ka -
drę dy dak tycz ną i ad mi ni stra cyj ną do pod no -
sze nia kwa li fi ka cji ję zy ko wych. Stu den ci mo -
gą nas wie le na uczyć. In ter kul tu ro wość pod -
no si war tość na szej uczel ni. Z roz mów ze stu -
den ta mi wy ni ka, że dzia ła nia in ter na cjo na li -
za cyj ne są dla pol skich stu den tów kry te rium
wy bo ru. Mo bil ność na du żą ska lę przy cią ga
na UAM. Wie dzą, że tu taj ma ją du że szan se,
aby otrzy mać za gra nicz ne sty pen dium. Dzia -
łal ność AMU-PIE, kur sy ję zy ka pol skie go,
szko ły let nie – te wszyst kie dzia ła nia de dy -
ko wa ne są wła śnie stu den tom za gra nicz nym.
Cho ciaż i in ter na cjo na li za cja mo że po wo do -
wać pro ble my.

A czy my ja ko uczel nia je ste śmy przy go to -
wa ni na stu den tów za gra nicz nych? Czy ci stu -
den ci nie są po zo sta wie ni sa mi so bie?

Dzia ła ją ca na UAM sek cja Era smus Stu dent
Ne twork to or ga ni za cja mię dzy na ro do wa
z cen trum do wo dze nia w Bruk se li. I tak jak

ESN Pol ska wy róż nia się na tle sek cji z in nych
kra jów, tak ESN UAM wy róż nia się na are nie
ogól no pol skiej. Ma my ba zę 130 wo lon ta riu szy.
ESN wy cho dzi z ini cja ty wa mi edu ka cyj ny mi,
kul tu ro wy mi, or ga ni zu je ak cje spo łecz ne i cha -
ry ta tyw ne. To ozna cza, że każ dy przy jeż dża ją -
cy na UAM stu dent ma swo je go men to ra.
Opie kun od po wie dzial ny jest za od biór z lot -
ni ska, za kwa te ro wa nie, po moc w róż nych na -
głych kwe stiach, np. w kon tak cie ze służ bą
zdro wia. Po nad to or ga ni zo wa ne są spe cjal ne
wy ciecz ki, wi zy ty w szko łach in te gra cyj nych,
w kla sach spe cjal nych, zbiór ki pre zen tów dla
do mów dziec ka. Jak pa ni wi dzi, to nie jest tyl -
ko ofer ta im prez w klu bach. Cho ciaż jest kil ka
klu bów w Po zna niu, któ re na si stu den ci od wie -
dza ją. 

A ofer ta edu ka cyj na?
Tu też do brze wy pa da my w ska li Eu ro py.

Two rze nie ob co ję zycz nej ofer ty to pro blem
bar dzo zło żo ny i nie każ da uczel nia jest w sta -
nie mu po do łać. Za ko or dy na cję te go pro ce -
su od po wia da cen trum AMU –PIE. W ze -
szłym ro ku za pro po no wa ło 234 kur sy łącz nie
na wszyst kich wy dzia łach, w tym ro ku ma my
ich 184 – nie co mniej – ale to nie jest ostat nie
sło wo. To jest bo ga ta ofer ta. Wła ści wie głów -
ne za po trze bo wa nie, któ re go do tych czas nie
speł ni li śmy ja ko uczel nia, to na uka ję zy ków
ob cych. Za in te re so wa nie kur sa mi jest tak du -
że, że cho ciaż by ze wzglę dów lo ka lo wych nie
je ste śmy w sta nie im spro stać. Stu den ci zgła -

sza ją za po trze bo wa nie na an giel ski, nie miec -
ki, fran cu ski. I są wpraw dzie od sy ła ni na lek -
to ra ty, ale te są po pierw sze prze peł nio ne,
a po dru gie pro wa dzo ne czę sto w ję zy ku pol -
skim. 

Uczel nia z pro ble mem lek to ra tów bo ry ka
się od wie lu lat.

Roz wią za niem by ło by stwo rze nia Cen trum
Ję zy ko we go, któ re oprócz te go, że uczy ło by ję -
zy ka ob ce go dla za sto so wań aka de mic kich
i za wo do wych, kształ ci ło by rów nież w kie run -
ku ko mu ni ka cji, in ter kul tu ro wo ści i ro bi ło by
to w ję zy kach ob cych. Stu den ci po wra ca ją cy
z Era smu sa pod kre śla li wy so ką ja kość kształ -
ce nia ję zy ko we go na uczel niach za gra nicz nych
i in no wa cyj ność ofer ty dy dak tycz nej w tym
za kre sie. Te go bar dzo bra ku je im po po wro cie
do Po zna nia. Cen tro de Len gu as Mo der nas
na Uni wer sy te cie w Gra na dzie – re kor dzi sta
je śli cho dzi o licz bę przyj mo wa nych stu den -
tów, rocz nie kształ ci oko ło 8000 stu den tów
z 40 kra jów. Stu den ci ja dą do Gra na dy, aby
uczyć się ję zy ków ob cych. Tym cza sem
na UAM ofer ta bu dzi róż ne go ro dza ju za strze -
że nia i jest bar dzo okro jo na. Nie ma au ten -
tycz ne go po dzia łu na gru py pod wzglę dem
po zio mu kom pe ten cji ję zy ko wych. Stu den ci
się wza jem nie fru stru ją, bo jed ni umie ją za du -
żo, in ni za ma ło. Wciąż jest wie le kon tro wer -
sji wo kół py ta nia, czy uni wer sy tet po wi nien
kształ cić ję zy ko wo. Tym cza sem usta wa na kła -
da obo wią zek kształ ce nia, pro wa dzą ce go
do uzy ska nia kom pe ten cji ję zy ko wych na ja -
sno zde fi nio wa nym po zio mie.

Ja kie są za tem po my sły na przy cią gnię cie
stu den tów?

Za wsze wa run kiem jest wzbu dze nie za ufa -
nia co do ja ko ści aka de mic kiej. Trze ba tak że
in we sto wać w usłu gi i im pre zy oraz od po -
wied nio je pro mo wać. Nada rza się ta ka oka -
zja w przy szłym ro ku, po nie waż bę dzie my go -
spo da rza mi du żej kon fe ren cji ERACON,
na któ rej spo dzie wa my się oko ło 400 ko or -
dy na to rów Era smu sa ze wszyst kich kra jów
uczest ni czą cych, a wiec nie tyl ko z UE. Ma my
na dzie ję, że za pro sze nie przyj mą przed sta wi -
cie le mi ni ster stwa na uki i Ko mi sji Eu ro pej -
skiej. Po moc w or ga ni za cji obie ca ły wła dze
miej skie, po nie waż po dob nie jak my upa tru -
ją tu ogrom ne szan se na pro mo cję mia sta
i uczel ni. Pre zy dent mia sta obej mie pa tro nat
nad im pre zą. Mam na dzie ję, że za pro sze ni ko -
or dy na to rzy zo ba czą, że do Po zna nia war to
wy słać stu den tów. Je stem prze ko na na, że ta
kon fe ren cja prze ło ży się na wzrost mo bil no -
ści. To dla nas du ża szan sa. 

Czy bi lans 
wyj dzie na ze ro?
Z dr Iwoną Borkowską,
pełnomocnikiem rektora
ds. programu LLP-Erasmus,
rozmawia Magda Ziółek 

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
N

Ń
SK

I



NASZ UNIWERSYTET PERSPEKTYWY

2 4 |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  w r z e s i e ń  2 0 1 2

Nie mal z po cząt kiem każ de go ro ku aka de -
mic kie go otwie ra ją się na UAM no we ścież ki
edu ka cyj ne; bo jest te go po trze ba, bo ujaw -
nia ją się no we za in te re so wa nia w tym czy in -
nym ob sza rze wie dzy. Uni wer sy tet sta ra się
wy cho dzić tym ocze ki wa niom na prze ciw.
Na UAM otwie ra się mię dzy in ny mi spe cjal -
ność: kul tu ra chrze ści jań ska. Co o tym za de cy -
do wa ło?

Na kul tu ro znaw stwie, gdzie zro dzi ła się myśl
po wo ła nia ta kiej spe cjal no ści, od wie lu lat
kształ ci my ab sol wen tów, któ rzy roz po zna ją in -
tu icyj nie i teo re tycz nie wszel kie go ro dza ju kul -
tu ry; jed nak że eg za mi ny i wgląd w ich wie dzę
wska za ły nam, że nie ko niecz nie zna ją oni swo -
ją pol ską kul tu rę, a szcze gól nie jej chrze ści jań -
skie fun da men ty. Bez tru du roz trzą sa ją bar dzo
za wi łe kwe stie kul tu ry współ cze snej, na to miast
ma ją mgli ste po ję cie, jak ta kul tu ra ro dzi ła się
na grun cie pol skim. Dla te go od paź dzier ni -
ka 2012 ro ku, w ra mach stu diów sta cjo nar nych
i nie sta cjo nar nych II stop nia, ru sza w gnieź -
nień skim Ko le gium Eu ro pej skim no wa, uni -
ka to wa w ska li Pol ski spe cjal ność: kul tu ra
chrze ści jań ska. Pro gram dwu let nich stu diów
ma gi ster skich opra co wa ny zo stał w opar ciu
o kul tu ro znaw cze ba da nia nad re li gią, któ re
pro wa dzo ne są w In sty tu cie Kul tu ro znaw stwa
UAM. Stu dia II stop nia w ra mach spe cjal no ści
ma ją na ce lu za po zna nie stu den ta z za awan so -
wa ną wie dzą, do ty czą cą obec no ści re li gii
w kul tu rze, re la cji mię dzy róż ny mi for ma mi
kul tu ry in te lek tu al nej i ma te rial nej a chrze ści -
jań stwem. W pro gra mie stu diów zna la zły się
in te re su ją ce tre ści zwią za ne z kla sycz ną oraz
ak tu al ną pro ble ma ty ką świa ta chrze ści jań skie -
go. Na le żą do nich m. in.: fi lo zo fia chrze ści jań -
ska, re li gie mo no te istycz ne, chrze ści jań stwo
w dia lo gu mię dzy kul tu ro wym i mię dzy re li gij -
nym, chrze ści jań stwo a sztu ka, współ cze sne
kry ty ki chrze ści jań stwa.

Po mysł zro dził się w Po zna niu, re ali zo wa -
ny jed nak bę dzie w Gnieź nie, dla cze go? 

Na sze kul tu ro znaw stwo ma już tam swo isty
przy czó łek: pro wa dzi w Gnieź nie stu dia I stop -
nia: dia log w kul tu rze eu ro pej skiej. Du że zna -
cze nie ma tu fakt, że Gnie zno od gry wa ło bar -
dzo istot ną ro lę w kształ to wa niu pol skiej pań -
stwo wo ści, pol skie go chrze ści jań stwa i je go
kul tu ry. A do te go do dać trze ba, że mia sto to
po sia da zna ko mi tą in fra struk tu rę, no i wa lo ry
ma łe go kul tu ral ne go ośrod ka, któ ry stu dio wa -
niu sprzy ja.

Chce pa ni po wie dzieć, że ma „urok oxfordz ki”? 
Tak. To tam ukształ to wa ło się po ję cie

„chrze ści jań skiej kul tu ry oxfordz kiej.” Dla cze -
go więc mie li by śmy nie my śleć o „ chrze ści jań -
skiej kul tu rze gnieź nień skiej”?

Do świad cze ni wy kła dow cy, in te re su ją ce tre -
ści, zna ko mi ta ba za ma te rial na  – to bar dzo
wie le, ale nie wy star czy, je śli nie uda się wzbu -
dzić za in te re so wa nia mło dych lu dzi. Jak to zro -
bić?

Przed ło żo na pro po zy cja sy tu uje się w znacz -
nej mie rze po za kla sycz nym re li gio znaw -
stwem. Tu ofe ru je my daw kę wie dzy o kul tu rze
dla osób, któ re już uzy ska ły li cen cjat na in nych
kie run kach, ale ich wie dza jest nie peł na. Po -
dej mu jąc stu dia na tej spe cjal no ści bę dą mo gli
ją wzbo ga cić o re la cje mię dzy ga łę zia mi kul tu -
ry (przede wszyst kim współ cze snej), a chrze -
ści jań stwem sen su lar go. Wciąż wie le spo śród
osób, któ re wy po wia da ją się w tych kwe stiach,
wie ra żą co ma ło. Stąd nie rzad ko są to wy po -
wie dzi ocie ra ją ce się o ba nał, nie wno szą ce nic
kon struk tyw ne go w po dej mo wa ne de ba ty,
dys ku sje i spo ry; są to wy po wie dzi naj czę ściej
moc no zi de olo gi zo wa ne i na ce cho wa ne emo -
cjo nal nie, nie wie le ma ją ce wspól ne go z na uko -
wą, obiek tyw ną ana li zą.

Stu dio wa nie na tej no wej ścież ce ma sy tu -
ację od mie niać ?

Tak. Stu dent bę dzie tu taj wy po sa ża ny w
umie jęt ność sa mo dziel ne go i kry tycz ne go łą -
cze nia pro ble mów, uza sad nia nia opi nii i po -
glą dów, a tak że w umie jęt ność pi sa nia o spra -
wach re li gii. To waż ne, aby w świe cie obec nie

skon flik to wa nym po li tycz nie i re li gij nie mieć
umie jęt ność rze czo wej wy mia ny my śli i nie po -
prze sta wać na wznie ca niu ma ło istot nych, a
czę sto nad mier nie na gła śnia nych swa rów. No -
wa pro po zy cja jest pró bą po sze rze nia ofer ty
dy dak tycz nej In sty tu tu i od no si się bez po śred -
nio do prze mian za cho dzą cych w współ cze -
snym świe cie. Ma to istot ne zna cze nie rów nież
ze wzglę du na to, że chrze ści jań stwo nie sie
pier wiast ki uni wer sa li zu ją ce i war to ści, któ re
de fac to są war to ścia mi po nad kul tu ro wy mi.
Bez wzglę du na to, czy ktoś jest wie rzą cy czy
nie, tu od naj du je ta ką od po wiedź, któ ra
wzmac nia, czy wręcz bu du je, je go toż sa mość;
wy po sa ża czło wie ka w moc by cia do brym,
przy ja znym, wol nym.

W świe cie, w któ rym ży je my, co raz czę ściej
jed nak mło dzi lu dzie za nim obio rą swo ją ży -
cio wą dro gę za da ją so bie pro ste py ta nia: kim
bę dę, jak wy ko rzy stam swo ją wie dzę, kto na
nią cze ka. Ja kie tu są za ło że nia? Ja ki pro gram?

Pa te tycz nie moż na by po wie dzieć w od nie -
sie niu do słów już tu uży tych, że nasz ab sol -
went bę dzie praw dzi wym hu ma ni stą, praw -
dzi wym czło wie kiem. To jed nak by ła by od -
po wiedź nie peł na. War to więc do dać, że gdy
obec na hu ma ni sty ka ku le je, a bar dzo zde gra -
do wa ne jej me to dy się roz sy pu ją, po trze ba tu
spoj rze nia ogól ne go, sca la ją ce go. Ten mo -
ment nie mo że na stą pić, do pó ki nie zo sta ną
wzmoc nio ne fun da men ty war to ścio twór cze.
Tre ści na ucza ne na na szej no wej spe cjal no -
ści ma ją w tym po móc. Nie mo że to być jed -
nak spe cja li za cja od ręb na, ale tre ści, któ re
one  przy no si,  mu szą prze ni kać wie le dys cy -
plin, na uk, dzia łań. Kształ ce nie mu si prze bie -
gać dwu to ro wo. Z jed nej stro ny wy so ka spe -
cja li za cja, z dru giej wy kształ ce nie da wać mu -
si czło wie ko wi, zwłasz cza ta kie mu, któ ry
ukoń czył uni wer sy tet, ogól ną orien ta cję.
Nasz kie ru nek chce i wy po sa ża w umie jęt -
ność spe cy ficz ne go „ogar nia nia świa ta”, jak
rów nież w przy ja zne czło wie ko wi war to ści
uni wer sal ne: w życz li wość, upo wszech nie nie
do bra - rów nież do bra wspól ne go, umie jęt -
ność stwa rza nia sil nych wię zi mię dzy ludz -
kich. Stu dia przy go to wać ma ją ab sol wen ta do
zro zu mie nia funk cji re li gii we współ cze snej
kul tu rze, pro ce sów se ku la ry za cyj nych oraz
na pięć kul tu ro wo - re li gij nych we współ cze -
snym świe cie. Głów ny punkt na ci sku zo sta -
je po ło żo ny na kul tu rę i re li gię oraz im pli ka -
cje wy ni ka ją ce z tej re la cji.

Ile re li gii w kul tu rze 
Z prof. An ną Grze gor czyk roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 
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Wra mach co rocz ne go pla nu re mon -
to we go i in we sty cyj ne go prze pro -
wa dzo no sze reg re mon tów we -

wnętrz nych za rów no w obiek tach dy dak tycz -
nych, w do mach stu denc kich jak i w bu dyn -
kach so cjal nych. Pra ce te sfi nan so wa ne zo sta -
ły ze środ ków re mon to wych, in we sty cyj nych
wła snych uczel ni, do ta cji mi ni ste rial nych oraz
z fun du szy unij nych i Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska. 

Od paź dzier ni ka peł ną pa rą ru szy Col le -
gium Che mi cum No vum na Mo ra sku, gdzie
na che mi ków cze ka ją już no wo cze sne sa le
wy kła do we. W koń cu wrze śnia zo stał od da -
ny do użyt ku dzie dzi niec we wnętrz ny Col le -
gium Mi nus i Col le gium Iu ri di cum. Od two -
rzo no za byt ko we ogro dze nie i bra my wjaz -
do we od uli cy Wie niaw skie go i Św. Mar cin,
wy mie nio no na wierzch nię par kin gu na no -
wą gra ni to wą z za cho wa niem sta rej kost ki.
Przy oka zji zo sta ła wy mie nio na ca ła in fra -
struk tu ra znaj du ją ca się pod zie mią, a więc
in sta la cja te le fo nicz na, in for ma tycz na oraz
ka na li za cyj na. Już nie dłu go wzdłuż uli cy
Wie niaw skie go sta ną sty li zo wa ne na sta re la -
tar nie oraz zmie ni się oświe tle nie par kin gu.
Za in sta lo wa ne zo sta ną rów nież ka me ry ze -
wnętrz nej te le wi zji, co przy czy ni się do więk -
sze go bez pie czeń stwa. Ma być też wię cej zie -
le ni, co jed nak nie ogra ni czy miejsc par kin -
go wych. 

Dwie naj więk sze in we sty cje te go ro ku zwią -
za ne są z pro wa dzo ną ter mo mo der ni za cją bu -

dyn ku A Col le gium No vum oraz bu dyn ku D
przy ul. Sza ma rzew skie go (na zdjęciu). 

W ra mach prac pro wa dzo nych w Col le gium
No vum ocie plo no ścia ny i dach, wy mie nio no
sto lar kę okien ną, in sta la cję elek trycz ną i in for -
ma tycz ną oraz cen tral ne ogrze wa nie. We -
wnątrz bu dyn ku wy mie nio no drzwi i od ma lo -
wa no wszyst kie po miesz cza nia. 

Ter mo mo der ni za cję prze szedł rów nież bu -
dy nek D przy ul. Sza ma rzew skie go. Wy dzia -
ło wi Stu diów Edu ka cyj nych oraz Wy dzia ło -
wi Na uk Spo łecz nych na po cząt ku paź dzier -
ni ka od da ny zo sta nie do użyt ku bu dy nek
w peł ni ocie plo ny, z no wy mi okna mi oraz
no wą in sta la cją cen tral ne go ogrze wa nia. We -
wnątrz, po dob nie jak w przy pad ku Col le -
gium No vum, czę ścio wo wy mie nio no drzwi
i wy ma lo wa no sa le, w tym dzie ka nat i sa lę
gim na stycz ną. 

W Col le gium Ma the ma ti cum na Mo ra sku
od da no do użyt ku in sta la cję wen ty la cyj no -
-grzew czą, któ ra ma za za da nie po pra wić
kom fort pra cy w naj bar dziej na sło necz nio -
nej czę ści bu dyn ku. Wy ko rzy stu jąc wa run -
ki ter micz ne (tem pe ra tu ra na głę bo ko ści 3
me trów jest sta ła i wy no si +10 st.) sys tem
cen tral po bie ra po wie trze spe cjal ny mi czerp -
nia mi znaj du ją cy mi się przed bu dyn kiem
i pro wa dzi je w głąb zie mi, chło dząc la tem
lub grze jąc zi mą, a na stęp nie do pro wa dza
do po miesz czeń pra cow ni czych. In sta la cja
po zwa la na uzy ska nie róż ni cy tem pe ra tur
w gra ni cach 6-8 st.

Pra ce re mon to we trwa ją rów nież na Wy -
dzia le Hi sto rycz nym. Z po cząt kiem no we go
ro ku aka de mic kie go od da ne zo sta ną do użyt -
ku po miesz cze nia po ban ku PKO, któ re zo -
sta ły za adop to wa ne na po ko je dla pra cow ni -
ków na uko wych. Po miesz cze nia wy ma lo wa -
no, wy mie nio no wy kła dzi nę, in sta la cję te le -
fo nicz ną i in for ma tycz ną. 

A z czym wkro czy my w przy szły rok aka -
de mic ki? Nie ba wem otwar te zo sta nie Wiel -
ko pol skie Cen trum Za awan so wa nych Tech -
no lo gii – jed na z naj więk szych in we sty cji
uni wer sy tec kich. Ru szy ła też bu do wa no we -
go bu dyn ku dy dak tycz ne go dla Wy dzia łu Pe -
da go gicz no -Ar ty stycz ne go w Ka li szu. 

Jesz cze w tym ro ku ka len da rzo wym roz -
pocz ną się pierw sze pra ce nad no wą sie dzi -
bą dla Wy dzia łu Hi sto rycz ne go na Mo ra sku.
Otwar cie ofert na stą pi ło 5 wrze śnia br. 

W pla nach na przy szły rok jest bu do wa
obiek tów spor to wych. Do Wy dzia łu Urba ni -
sty ki i Ar chi tek tu ry Urzę du Mia sta Po zna nia
zo stał zło żo ny wnio sek o wy da nie de cy zji
w spra wie lo ka li za cji in we sty cji. Po jej otrzy -
ma niu zo sta nie ogło szo ny kon kurs na za go -
spo da ro wa nie te re nu, na któ rym pla nu je się
lo ka li za cję czte rech kor tów te ni so wych
(w tym dwa kry te), bu dyn ku z sa lą spor to -
wą wie lo funk cyj ną wraz z za ple czem, kry tym
bo iskiem do pił ki pla żo wej z ogrze wa niem
pod ło go wym, lo do wi skiem pod na mio tem
oraz sta dio nem lek ko atle tycz nym z peł no wy -
mia ro wym bo iskiem do pił ki noż nej. mz
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Miesiące letnie na UAM zarezerwowane były jak zawsze dla ekip
remontowo-budowlanych. Tak więc i w tym roku powracających na uczelnie
studentów i pracowników przywitają nowe i odnowione budynki. 

FOT. MACIEJ MĘCZYNŃSKI

No we
– na no wy aka de mic ki rok 
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Spo tka nie to sta no wi kon ty nu ację ugrun to wa nej już tra dy cji mię -
dzy na ro do wych kon fe ren cji ję zy ko znaw czych, któ re po nad 40 lat
te mu za po cząt ko wa ne zo sta ły przez In sty tut Fi lo lo gii An giel skiej.

Mo tyw prze wod ni te go rocz nej edy cji PLM to „Teo ria i do wo dy em pi -
rycz ne w ba da niach ję zy ko znaw czych”. Wy kła dy ple nar ne wy gło si li wy -
bit ni na ukow cy – prof. Dirk Ge era erts (ko gni tyw ne ję zy ko znaw stwo kor -
pu so we) z Uni wer sy te tu w Leu ven, prof. Sa rah Haw kins (per cep cja mo -
wy) z Uni wer sy te tu Cam brid ge oraz prof. Piotr Gą sio row ski (hi sto ria ję -
zy ka an giel skie go) z UAM. Po nad 80 pre le gen tów przed sta wi ło wy ni ki
swo ich ba dań w se sjach ogól nych, do ty czą cych m. in skład ni, fo no lo gii
i mor fo lo gii, ale tak że w pię ciu se sjach te ma tycz nych po świę co nych sze -
ro kie mu spek trum te ma tów ję zy ko znaw czych, ta kich jak np. ewo lu cja

ję zy ka, fo no tak ty ka, mul ti mo dal ność w ko mu ni ka cji in ter per so nal nej.
Od by ła się rów nież se sja sa te li tar na, pro mu ją ca ję zy ki cel tyc kie oraz
se sja spe cjal na na te mat kor pu sów i na rzę dzi do ba da nia kor pu sów ję -
zy ka pol skie go. Nie za bra kło se sji pla ka to wej bę dą cej oka zją do bez po -
śred niej wy mia ny po glą dów z au to ra mi. Na ko niec swo ją no wą książ -
kę na te mat so cjo lin gwi stycz nej ty po lo gii ję zy ków za pre zen to wał prof.
Pe ter Trud gill (Uni wer sy tet Ag der w Nor we gii).

PLM to kon fe ren cja wy so kiej ran gi mię dzy na ro do wej, pod kre śla -
ją ca zna cze nie na uki pol skiej na tle na uki świa to wej i da ją ca moż li wość
za pre zen to wa nia atrak cyj no ści Pol ski dla mię dzy na ro do wych spo tkań
na uko wych. 

dr Magdalena Perdek

Czte rech prak ty kan tów, sie dem ję zy ków
i 100 uczest ni ków – tak krót ko moż -
na pod su mo wać I wa ka cyj ną edy cję
warsz ta tów ję zy ko wych AIESEC, któ re
od by ły się w lip cu w Po zna niu. 

Mło dzież bio rą ca udział w warsz ta tach nie
tyl ko po zna ła no we ję zy ki, ale tak że kul tu rę ob -
cych kra jów oraz wie lu cie ka wych lu dzi z za -
gra ni cy. Ha sło AIESEC to „Le arn by play”, po -
nie waż to nie jest zwy kła na uka ję zy ków ob -
cych. No wo ścią w tym ro ku był ję zyk arab ski,
cie szą cy się du żym za in te re so wa niem wśród
mło dzie ży. Or ga ni za to rzy przy go to wa li uczest -
ni kom wie le atrak cji: warsz ta ty ta necz ne, im -
pre zy czy zwie dza nie mia sta. Na uczy cie la mi

ję zy ków w tym pro jek cie są mło dzi prak ty kan -
ci z Eu ro py, któ rzy wy ko rzy stu ją no wo cze sne
me to dy na ucza nia np. Lan gu age To urs. W edy -
cji let niej ję zy ków uczy li Ann Se va stia no va
z Ukra iny, Ju an Lu is Sa ez Esco bar z Hisz pa nii,
Omar Da mak z Tu ne zji oraz Be ne dikt Wal ter
z Nie miec. 

W pierw szym ty go dniu prak ty kan ci po zna -
wa li się z uczest ni ka mi. Adep ci przy go to wa li
cie ka we pre zen ta cje o swo ich kra jach, przy -
wieź li na wet nie któ re po tra wy i przy sma ki oraz
na ro do we stro je. Po ty go dniu roz po czę ły się
warsz ta ty ję zy ko we, trwa ją ce po 1,5 go dzi ny
dwa ra zy w ty go dniu. Za ję cia od by wa ły się
w gru pach 5-10 oso bo wych, od po wied nio

do umie jęt no ści ję zy ko wych. Prak ty kan ci sa -
mi przy go to wa li dla swo ich uczniów ma te ria -
ły dy dak tycz ne. Co ja kiś czas by ły or ga ni zo wa -
ne ak cje, któ re po zwa la ły ob co wać z ży wym ję -
zy kiem. Uczest ni cy mo gli się wy ka zać na by ty -
mi umie jęt no ścia mi ję zy ko wy mi przy wspól -
nym kosz to wa niu po traw.

Prak ty kan ci wraz z uczest ni ka mi od wie dzi li
po znań ski Py ra – Bar, w któ rym to wy pró bo -
wa li lo kal ne po tra wy, a je den z prak ty kan tów
grał na pia ni nie. Pod czas swo je go po by tu w na -
szym kra ju prak ty kan ci od wie dzi li Kra ków,
Wro cław i To ruń. Ko lej na, je sien na edy cja
warsz ta tów ję zy ko wych AIESEC ru sza 22 paź -
dzier ni ka. An na Zie liń ska

Wa ka cyj na przy go da 
z AISEC

Lin gwi ści w Po zna niu
Po raz 43 do Poznania zawitali

językoznawcy z Polski i zagranicy,

aby uczestniczyć w konferencji

Poznań Linguistic Meeting (PLM),

organizowanej tym razem 

przez nowo utworzony 

Wydział Anglistyki.
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Pro fe sor skie wspo mnie nia ma ją róż ny
cha rak ter. Jed ne kon cen tru ją się na osa -
dzo nej w sze ro kim kon tek ście swej dys -

cy pli ny i śro do wisk na uko wych wła snej bio -
gra fii i tu – za trzy mu jąc się przy kil ku pro mi -
nent nych na zwi skach – na le ży roz po cząć
od jed ne go oj ców za ło ży cie li Wszech ni cy Pia -
stow skiej a tak że twór ców no wo żyt nej ar che -
olo gii pol skiej, Jó ze fa Ko strzew skie go (1885-
1969). Wkrót ce po je go śmier ci uka za ły się
wspo mnie nia Z mo je go ży cia (1970), barw -
nie od ma lo wu ją ce wy bo istą dro gę do tej dys -
cy pli ny na tle ro dzin nej Wiel ko pol ski u schył -
ku za bo ru pru skie go, po cząt ki uni wer sy te tu,
cza sy mię dzy wo jen ne, oku pa cję i ostat nie
ćwierć wie cze. Je go ró wie śnik, Ka zi mierz Ty -
mie niec ki (1887-1968), Ma ło po la nin, zwią za -
ny na trwa łe z Uni wer sy te tem Po znań skim,
naj star szy z trój cy wiel kich me die wi stów (obok
Ja nu sza Pa jew skie go i Ge rar da La bu dy) wie le
uwa gi po świę cił tra gicz nym chwi lom w je go
dzie jach. I ta książ ka, po prze dzo na ob szer nym
do ku men ta cyj nym wstę pem Ge rar da La bu dy,
uka za ła się po śmier ci au to ra. Z te go sa me go
po ko le nia po cho dził Ro man Pol lak (1886-
1972), ba dacz kul tu ry sta ro pol skiej, któ re go
ko re spon den cja, zwłasz cza zwią za na z Wło -
cha mi, w znacz nym stop niu za stę pu je wspo -
mnie nia.

Ogra ni cze nia cen zu ral ne po dru giej woj nie
świa to wej nie sprzy ja ły me mu ary sty ce, po -
wsta wa ły wów czas nie prze zna czo ne do szyb -
kiej pu bli ka cji dzien ni ki. Z cza sem sy tu acja się
po pra wia ła. Po przej ściu na eme ry tu rę fi lo log
kla sycz ny Wik tor Stef fen (1903-1997) na pi sał
i ogło sił pa mięt nik pt. Mo ja dro ga przez ży cie,

za wie ra ją cy spoj rze nie na swą dys cy pli nę oraz
uczel nie kra jo we i za gra nicz ne, po śród któ rych
uni wer sy tet zaj mo wał czo ło we miej sce. W po -
znań skim wy daw nic twie Sens nie daw no uka -
za ła się ob szer na (s. 380) książ ka se nio ra po -
znań skiej so cjo lo gii Krzysz to fa Kwa śniew skie -
go (ur. 1927), któ ra na le ży do me mu ary sty ki,
nad któ rą jed nak zde cy do wa nie do mi nu ją głę -
bo kie re flek sje nad prze szło ścią i te raź niej szo -
ścią, co zresz tą sy gna li zu je li te rac ki jej ty tuł. Po -
wsta nie zna ko mi tych li te rac ko wspo mnień hi -
sto ry ka Ja nu sza Pa jew skie go (1907-2003) za -
wdzię czać na le ży je go uczniom, któ rzy po bez -
sku tecz nych na mo wach wresz cie pod czas opo -
wia dań mi strza o cza sach i lu dziach włą czy li
ma gne to fon. Za owo co wa ło to dwu krot nie wy -
da ną książ ką za wie ra ją cą po nad 20 uro czych
ese jów, je den z nich otrzy mał ty tuł: Uni wer -
sy tet imie nia Ada ma Mic kie wi cza. 

Spe cjal ne miej sce w za kre sie oma wia nej tu
ga łę zi pi śmien nic twa zaj mu je An drzej Kwi lec -
ki (ur. 1928). Oka zję do przy po mnie nia je go
im po nu ją ce go do rob ku z za kre su sze ro ko po -
trak to wa nej me mu ary sty ki sta no wi naj now sza
książ ka, któ ra uka za ła się w pięk nej opra wie
gra ficz nej za po wia da jąc dy na micz ny roz wój
no we go – kie ro wa ne go przez do świad czo ne go
na po lu edy tor skim dr. Ry szar da Wry ka – wy -
daw nic twa na UAM. Au tor licz nych prac do ty -
czą cych Ziem Od zy ska nych, po przej ściu
na eme ry tu rę skon cen tro wał się na do sko na le
so bie zna nych dzie jach zie miań stwa wiel ko pol -
skie go, któ rym po świę cił kil ka fun da men tal -
nych prac (1998, 2001, 2004, 2010). By ły wie lo -
let ni dy rek tor In sty tu tu So cjo lo gii oraz pro rek -
tor UAM ja ko au tor oraz re dak tor prac zbio ro -

wych, wy cho wa ny w naj le piej ro zu mia nych tra -
dy cjach ary sto kra tycz nych, po zmia nie ustro ju
po tra fił roz po czy nać wła sną dro gę ży cio wą ze
zro zu mie niem dla no wej po wo jen nej rze czy -
wi sto ści ja ko sze re go wy bi blio te karz (na stu -
diach „wyższe czyn ni ki” wstrzy ma ły mu przy -
zna ne sty pen dium ze wzglę du na nie wła ści -
we po cho dze nie) i na uczy ciel szko ły pod sta -
wo wej, jed nak osią gnąw szy ty tuł pro fe sor ski
nie uża lał się na rze czy wi stość, cze go licz ne
do wo dy znaj du je my w ko lej nych pra cach
o cha rak te rze wspo mnie nio wym. Spoj rze nie
hu ma ni sty obej mu je sze reg dys cy plin, głę bo -
ko się ga w wiek XIX, a nie rzad ko i cza sy
wcze śniej sze, hi sto rię wraz z jej na uka mi po -
moc ni czy mi; do świad cze nie hu ma ni sty po -
zwa la na na uko we ko men to wa nie rze tel nie
zwe ry fi ko wa nej fak to gra fii, ale ję zy kiem
barw nym, li te rac kim. 

Na dro dze do naj now sze go to mu wspo -
mnień au to ra Z Kwil cza ro dem spo ty ka my
zbiór po świę co ny lu dziom i in sty tu cjom kul -
tu ral nym Po zna nia ostat nie go pół wie cza,
a tak że opu bli ko wa ną przez Bi blio te kę Kór nic -
ką PAN książ kę o Iwo ni czu, sie dzi bie przod -
ków po ką dzie li. W do rob ku me mu ary stycz -
nym świad ka epo ki nie za bra kło też pra cy
o Sza chach w Po zna niu. Naj now sze dzie ło z te -
go za kre su, Z Kwil cza ro dem, bo ga to ilu stro -
wa ne (wie le zdjęć nie by ło do tąd pu bli ko wa -
nych), sta no wi pod su mo wa nie cy klu wspo -
mnie nio we go, pa mięt nik o cza sach i lu dziach,
na pi sa ny si ne ira et stu dio przez so cjo lo ga i hi -
sto ry ka – rze tel ne go do ku men ta li stę cza sów
naj now szych.. 

prof. Mar ce li Ko sman

W pro fe sor skiej pa mię ci
Po 1989 r. nastąpił – wraz z formalnym zniesieniem cenzury w roku następnym – istny wysyp piśmiennictwa
autobiograficznego, które jednak niewiele wspólnego miało z klasycznym pamiętnikarstwem (zwłaszcza
w zakresie wiarygodności) i zaliczyć je wypada raczej do publicystyki politycznej. Autorzy pamiętników, we
właściwym słowa znaczeniu, zwykle spisywali je u schyłku czynnego życia zawodowego, niekiedy
zastrzegając, że nie mogą być publikowane przed upływem określonego czasu. 

Gru pa pra cow ni ków na uko wych i dok to ran tów z Wy dzia łu Na -
uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM uczest ni czy ła w od by wa -
ją cej się mię dzy 6 a 10 czerw ca w Se wa sto po lu kon fe ren cji na -
uko wej: „Ol bian Fo rum 2012: Stra te gies of Ukra ine in Geo po li ti -
cal Spa ce”. 

Spo tka nie mia ło na ce lu pod ję cie pró by od po wie dze nia na py ta nie
m.in. o miej sce uni wer sy te tów ukra iń skich we współ cze snym świe cie.
Na ukow cy po rów ny wa li do świad cze nia zwią za ne z wol no ścią aka de -
mic ką i jej wpły wem na  sy tu ację po li tycz ną kra jów po cho dze nia. Głów -

nym te ma tem kon fe ren cji  by ły jed nak stra te gie, któ re po wi nien obrać
nasz są siad zza wschod niej gra ni cy. 

Pod czas trwa nia ob rad UAM oraz Czar no mor ski Pań stwo wy Uni -
wer sy tet im. P. Mo gy ły w Mi ko ła je wie za war ły po ro zu mie nie do ty -
czą ce współ pra cy. Uczel nie zo bo wią za ły się do roz wi ja nia kon tak tów
mię dzy pra cow ni ka mi oraz stu den ta mi, or ga ni zo wa nia sym po zjów,
kon fe ren cji oraz wy kła dów go ścin nych, a tak że do pro wa dze nia wspól -
nych ba dań na uko wych. 

Prze my sław Sta nu la

O uni wer sy te cie na Kry mie
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12 wrze śnia w sa li kon fe ren cyj nej PTPN
od by ło się mię dzy na ro do we sym po zjum stu -
denc ko – dok to ranc kie Iden ti ties and Mo der -
ni za tions – Be ing a Youth Mat ters. Or ga ni za -
to ra mi te go przed się wzię cia by ło Ko ło Stu -
den tów Fi lo zo fii UAM, Ko mi sja Fi lo zo ficz -
na PTPN, ale przede wszyst kim prof. Ta de usz
Buk siń ski oraz dr To masz Ra bur ski. Na kon -
fe ren cji uczest ni cy zaj mo wa li się pro ble ma -

ty ką toż sa mo ści w świe tle po stę pu i cza sów
kon sump cji. Po stęp i prze mia ny tech no lo -
gicz ne wy wie ra ją du ży wpływ na ży cie mło -
dych lu dzi, któ rzy czę sto nie ma ją od nie sie -
nia do in nych struk tur niż te w ota cza ją cym
ich świe cie. Pre le gen ci przed sta wia li i po rów -
ny wa li róż ne uję cia tej te ma ty ki ba da ne
z punk tu wi dze nia od mien nych dys cy plin
i pa ra dyg ma tów na uk spo łecz nych oraz cech

cha rak te ry stycz nych dla zróż ni co wa nych spo -
łecz no ści. Te ma ty kę kon fe ren cji uję to w czte -
ry blo ki: pod mio to wość i toż sa mość mło de -
go po ko le nia; mło de po ko le nie a uczest nic -
two w sfe rze pu blicz nej; war to ści i po sta wy
wo bec ży cia; teo re tycz ne aspek ty so cjo lo gicz -
nej, fi lo zo ficz nej i kul tu ro wej ana li zy mło -
de go po ko le nia.

An na Zie liń ska

Do rocz na kon fe ren cja EUROSLA od by -
wa się co ro ku w in nym kra ju. Po -
przed nie kon fe ren cje od by ły się

w Sztok hol mie oraz w Reg gio Emi lia we Wło -
szech. Wy bór Po zna nia ja ko miej sca kon fe ren -
cji w 2012 ro ku to wiel kie wy róż nie nie dla na -
ukow ców z ośrod ka po znań skie go.

Eu ro pej skie To wa rzy stwo Ję zy ka Dru gie go
(EUROSLA) zo sta ło za ło żo ne w 1989 ro ku.
Ce lem to wa rzy stwa jest upo wszech nia nie ba -
dań nad przy swa ja niem i uży ciem ję zy ka dru -
gie go. To wa rzy stwo wy da je wła sne rocz ni ki
i mo no gra fie. Ba da nia nad ję zy kiem dru gim
uwa ża ne są za od ręb ną dys cy pli nę na uki, któ -
ra wy od ręb ni ła się z ję zy ko znaw stwa sto so wa -
ne go ok. 40 lat te mu. EUROSLA sta wia so bie
za cel wspie ra nie in ter dy scy pli nar no ści w ba -
da niach nad ję zy kiem dru gim. Kon ty nu ując
tra dy cje to wa rzy stwa oraz wy cho dząc na prze -
ciw wy zwa niom te raź niej szo ści, or ga ni za to rzy
te go rocz nej kon fe ren cji po sta no wi li obrać
za jej mot to „Po sze rza nie gra nic dys cy plin”. 

Te ma to wi prze wod nie mu kon fe ren cji pod po -
rząd ko wa na by ła te ma ty ka wy kła dów ple nar -
nych. Kon fe ren cję otwo rzył wy kład prof. Gu il -
lau me Thier ry’ego (na zdjęciu) z Ban gor Uni ver -
si ty w Wa lii, któ ry przed sta wił wy ko rzy sta nie po -
ten cja łów wy wo ła nych (EKG) w ba da niach
nad prze twa rza niem ję zy ka przez oso by dwu -
ję zycz ne. Prof. Alex Ho usen (Vri je Uni ver si te it
Brus sel) mó wił o zło żo no ści w ba da niach nad ję -
zy kiem dru gim. Prof. An na B. Cie ślic ka (Te xas
A&M In ter na tio nal Uni ver si ty / Uni wer sy tet im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu) przed sta wi ła
ba da nia nad lek sy ko nem men tal nym osób dwu -
ję zycz nych. W za my ka ją cym kon fe ren cję wy kła -
dzie ple nar nym prof. Je an -Marc De wa ele z Uni -
ver si ty of Lon don mó wił o wy ra ża niu emo cji
przez oso by wie lo ję zycz ne.

W cza sie kon fe ren cji od był się rów nież spe -
cjal ny pa nel na te mat przy swa ja nia ję zy ka dru -
gie go pod czas po by tu za gra ni cą. Ogó łem wy -
gło szo no 150 re fe ra tów w sied miu se sjach rów -
no le głych. Od by ła się rów nież se sja po ste ro wa.
W kon fe ren cji wzię ło udział 250 na ukow ców
z 27 kra jów świa ta.

Kon fe ren cję po prze dzi ły od by wa ją ce się 5
wrze śnia warsz ta ty, w cza sie któ rych dok to ran -
ci z róż nych kra jów mie li moż li wość prze dys -
ku to wa nia swo ich pro jek tów na uko wych z naj -
wy bit niej szy mi spe cja li sta mi z ca łe go świa ta.
Po po łu dniu te go sa me go dnia miał miej sce
okrą gły stół na te mat przy swa ja nia fo no lo gii
ję zy ka dru gie go, spon so ro wa ny przez cza so pi -
smo Lan gu age Le ar ning, pod czas któ re go róż -
ne per spek ty wy na przy swa ja nie fo no lo gii w ję -
zy ku dru gim przed sta wi li: Ca the ri ne T. Best
(Uni ver si ty of We stern Syd ney) i Mi cha el D.

Ty ler (Ha skins La bo ra to ries), Grze gorz Do gil
(Uni ver si ty of Stut t gart), Wan der Lo wie (Uni -
ver si ty of Gro nin gen) oraz In e ke Men nen
(Ban gor Uni ver si ty). Or ga ni za tor ka mi se sji by -
ły prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk oraz
dr Mag da le na Wrem bel z Wy dzia łu An gli sty -
ki UAM.

Kon fe ren cję zor ga ni zo wał ko mi tet, w któ -
re go skład wcho dzi li: dr hab. An na Ewert
(prze wod ni czą ca, UAM), prof. An na Cie ślic -
ka (UAM / Te xas A&M In ter na tio nal Uni ver -
si ty), prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk
(UAM), prof. Da nu ta Ga bryś -Bar ker (UŚ),
prof. An na Ni że go rod cew (UJ), prof. Mi ro -
sław Paw lak (UAM), prof. Ur szu la Pa proc ka -
-Pio trow ska (KUL), dr Mag da le na Wrem -
bel (UAM). Or ga ni za to rem był Wy dział An -
gli sty ki UAM.

dr hab. An na Ewert

W To wa rzy stwie Ję zy ka Dru gie go 
W dniach 6-8 września odbyła się na UAM 22. konferencja Europejskiego Towarzystwa
Języka Drugiego (European Second Language Association). Towarzystwo skupia badaczy
z całego świata, zajmujących się procesem przyswajania języka innego niż ojczysty. 
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Wostat nich mie sią cach, opra co wu jąc
ko men ta rze do wy ka zu flo ry i fau -
ny z przy go to wy wa ne go do dru ku

rę ko pi su au tor stwa pol skie go agro no ma Lu cja -
na Jur kie wi cza, któ ry pra co wał na Sa cha li nie
w la tach 1886–1888, bar dzo czę sto ko rzy sta łam
z ar ty ku łu prof. Wia cze sła wa Bar ka ło wa i dr.
Alek san dra Ta ra na Wy kaz ga tun ków ro ślin na -
czy nio wych wy spy Sa cha lin (Список видов
сосудист ых растений острова Сахалин).
Obaj ba da cze uczest ni czy li przez wie le lat w ba -
da niach pro wa dzo nych w ra mach mię dzy na -
ro do we go pro jek tu i w tym że ar ty ku le za mie -
ści li naj istot niej sze in for ma cje o flo rze wy spy.
Po nie waż mia łam pro ble my z iden ty fi ka cją kil -
ku na stu sa cha liń skich ga tun ków, któ rym
pod ko niec XIX w. przy pi sa no na zwy ga tun ków
eu ro pej skich, od szu ka łam ad re sy elek tro nicz -
ne obu au to rów. Ode zwał się dr A. Ta ran, dy -
rek tor Sa cha liń skie go Ogro du Bo ta nicz ne go
w Już no -Sa cha liń sku, choć prze by wał wte dy
na ba da niach w Taj lan dii. Po po wro cie z za gra -
ni cy za czął ko lej no nad sy łać wy czer pu ją ce in -
for ma cje na za da ne prze ze mnie py ta nia,
a przy oka zji na pi sał, że war to się gnąć po opra -
co wa nia pod re dak cją prof. Zyg mun ta Char -
kie wi cza. W jed nym z ma ili tak scha rak te ry zo -
wał swe go mi strza, z po cho dze nia Po la ka:

Zyg munt Sie mio no wicz Char kie wicz był wy -
bit nym bo ta ni kiem, twór cą da le ko wschod niej
szko ły sys te ma ty ków i flo ry stów. Był wspa nia -
łym czło wie kiem, z ogrom nym po czu ciem hu -
mo ru, zna ją cym kil ka ję zy ków i bar dzo bez po -
śred nim w kon tak tach. W du żej mie rze dzię -
ki nie mu na Sa cha li nie po wstał ogród bo ta -
nicz ny, w któ rym te raz pra cu ję. Pa mię tam, jak
wy peł nia jąc an kie ty – a w Związ ku Ra dziec -
kim by ły one bar dzo szcze gó ło we – pi sał: na -
ro do wość – pol ska, ję zyk oj czy sty – ukra iń ski,
i by ła to czy sta praw da. Lu bił mó wić po ukra -
iń sku, gdyż ukoń czył ukra iń ską szko łę pod sta -
wo wą. W ze szłym ro ku by łem na je go gro bie
pod Ki jo wem. Zgod nie z ostat nią wo lą je go cia -
ło prze wie zio no z Wła dy wo sto ku do Ir pi nia
i zło żo no w gro bie mat ki. 

Z ży cio ry su prof. Z. Char kie wi cza, opra co -
wa ne go przez A. M. To kra no wa
(http://www.kam chat sky -krai.ru/lich no sti/bio -
gra fii/har kie vich.htm, do stęp 2.03.2012), wy -
bra łam istot niej sze fak ty: 

Prof. Zyg munt Char kie wicz (1921 – 1988)
uro dził się w ro dzi nie chłop skiej we wsi Ka tie -
ri now ka w ob wo dzie ży to mier skim. W 1948 r.
ukoń czył uni wer sy tet w Ki jo wie, dok to rat uzy -
skał w 1953, a ha bi li to wał się w 1967 r. Po
ukoń cze niu stu diów dok to ranc kich pod jął pra -
cę w Cen tral nym Re pu bli kań skim Ogro dzie
Bo ta nicz nym Ukra iny w Ki jo wie. Or ga ni zo -
wał w tym cza sie wie le wy praw ba daw czych
w róż ne re gio ny ZSRR i pu bli ko wał wy ni ki ba -
dań w licz nych ar ty ku łach.

W 1973 r. wy grał kon kurs na sta no wi sko
Pra cow ni Ro ślin Wyż szych (tj. na czy nio wych)
w Bio lo gicz no -Gle bo wym In sty tu cie w Da le -
ko wschod nim Od dzia le Ro syj skiej Aka de mii
Na uk we Wła dy wo sto ku. Co ro ku or ga ni zo -

wał wy pra wy ba daw cze w róż ne re jo ny Da le -
kie go Wscho du: na Kam czat kę, do Kra ju Cha -
ba row skie go, do Czu koc kie go oraz Ko riac kie -
go Okrę gu Au to no micz ne go. Je go ze spół ze -
brał ogrom ne her ba rium, li czą ce ok. 280 tys.
ar ku szy ziel ni ko wych. Po kło siem tych ba dań
by ły licz ne ar ty ku ły oraz opra co wa nia zbio -
ro we wy da ne pod je go re dak cją. Szcze gól nie
waż ne są na stę pu ją ce pu bli ka cje:

Prze wod nik do ozna cza nia ro ślin na czy nio -
wych ob wo du kam czac kie go 

Ro śli ny na czy nio we ra dziec kie go Da le kie go
Wscho du 

Rzad kie ga tun ki ro ślin ob wo du kam czac kie -
go i ich ochro na 

Pięk ne zdję cie Zyg mun ta Char kie wi cza za -
miesz czo no na po da nej wy żej stro nie in ter -
ne to wej; je go ży cio rys po zna łam dzię ki te mu,
że dr Alek san der Ta ran, dy rek tor Sa cha liń -
skie go Ogro du Bo ta nicz ne go jest tak że bar -
dzo kon tak to wym, nie zwy kle życz li wym i
bez in te re sow nym czło wie kiem. Mi mo na wa -
łu obo wiąz ków służ bo wych, a tak że du że go
ob cią że nia dy dak tycz ne go, udzia łu w wy pra -
wach ba daw czych i kon fe ren cjach na uko -
wych, wy czer pu ją co na świe tlał trud niej sze
pro ble my tak so no micz ne. Zre zy gno wał z
pro po no wa ne go ho no ra rium za kon sul ta cje
na uko we, a tak że za na de sła nych do pu bli ka -
cji 25 zdjęć. W dzi siej szym sko mer cjo na li zo -
wa nym świe cie ta ka po sta wa na le ży do rzad -
ko ści, więc  tym ar ty ku li kiem chcia ła bym
upa mięt nić tę cie ka wą i owoc ną współ pra cę. 

Da le ki Sa cha lin jest mi te raz bli ski – mar twię
się, kie dy wy spę po kry wa zi mą głę bo ki na 2 m
śnieg i sza le ją nie przy ja zne wia try, kie dy wio sną
su sza za gra ża no wym na sa dze niom w Ogro dzie,
a na do da tek ener ge ty cy po raz ko lej ny pró bu -
ją prze for so wać pla ny bu do wy li nii wy so kie go
na pię cia prze ci na ją cej je go te ren… Dr. Alek san -
dro wi Ta ra no wi dzię ku ję za wszyst ko z ca łe go
ser ca i ży czę uda nych ba ta lii z przy ro dą i z ener -
ge ty ka mi, a tak że suk ce sów w dy dak ty ce i owoc -
nych wy praw ba daw czych.

Ja ni na Cho de ra

Opie ka nad gro ba mi jest ele men tem dba nia o na sze dzie -
dzic two na ro do we. Dla te go Sto wa rzy sze nie Ab sol wen -
tów UAM zwra ca się z ape lem i proś bą o po moc w

opie ce nad gro ba mi pro fe so rów za słu żo nych dla UAM. Ta ką
opie kę od daw na spra wu je i nad zo ru je z ra mie nia uni wer sy -
te tu Mi chał Ro szyk -Chu dy, z -ca dy rek to ra Ogro du Bo ta nicz -
ne go ds. ad mi ni stra cyj nych, któ ry na szą pro po zy cję po mo cy
przy jął z za do wo le niem. Nie ste ty, nie o wszyst kich miej scach
spo czyn ku osób za słu żo nych dla na szej uczel ni wie my.

Pro si my za tem o prze ka zy wa nie in for ma cji na ten te mat oso -
bi ście, pod czas dy żu rów człon ków za rzą du czy li we wtor ki w
godz. 16 – 18 i czwart ki w godz. 11 – 13, w sie dzi bie Sto wa -
rzy sze nia, Col le gium Mi nus UAM, ul. Wie niaw skie go 1, pok.
315C, III pię tro; te le fo nicz nie pod czas dy żu rów na nr 61 829 44
97 lub Ma rii Za lew skiej na nr 61861 06 18 lub 886303 012; ma -
ilo wo na ad res saup@amu.edu.pl.

Li czy my na od zew i po moc w tej spra wie.
Za rząd SAUAM

Pol ski ślad na Da le kim Wscho dzie

Dr Aleksander Taran przy grobie prof.
Zygmunta Charkiewicza w Irpiniu (2011 r.)
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Za do wo le ni bę dzie my – mó wił tre ner Sza -
jek – je śli znaj dzie my się w fi na ło wej czwór ce.
Przy cze pie nie nam ety kiet ki fa wo ry tów na pew -
no zwią za ne jest z na szym do brym wy stę pem
w po przed nich mi strzo stwach Eu ro py, kie dy za -
ję li śmy dru gie miej sce. Uczci wie mu szę po wie -
dzieć, że szan se są nie co mniej sze. Dru ży nę opu -
ści ły za wod nicz ki gra ją ce na klu czo wych po zy -
cjach: roz gry wa ją ce Mi le na Krzy ża niak, Aga ta
Ra fa ło wicz, skrzy dło wa – Pa try cja Ma zur czak
oraz za wod nicz ki gra ją ce na po zy cji cen ter Do -
mi ni ka Urba niak i Mar ta Ga jew ska. Po nad to
nasz lip co wy wy jazd do An da lu zji zbiegł się ze
zgru po wa niem ka dry Pol ski Un der 20, na któ -
re wy je cha ły re pre zen tant ki na sze go uni wer sy -
te tu: Ra mo na Ka si mi ro, Mag da Idzia rek oraz
Do ro ta Mi sty gacz. Na szym atu tem jest mło dy
i wa lecz ny ze spół, więc wy nik po zo sta je otwar ty. 

I uda ło się! Na sze ko szy kar ki na Eu ro pej -
skich Igrzy skach Stu denc kich zdo by ły zło to!
W fa zie pu cha ro wej po ko na ły w pół fi na le re -
no mo wa ną dru ży nę z Ro sji Iva no vo Sta te Uni -
ver si ty of Che mi stry and Tech no lo gy czte re ma
punk ta mi, a w fi na le wy gra ły z nie wy god nym
ry wa lem z Bał ka nów – Bel grad Uni ver si ty jed -
nym punk tem! Na le ży wy raź nie za zna czyć, że
nie tyl ko pod ję ły wal kę, ale spra wi ły nam
wspa nia łą nie spo dzian kę i od nio sły pierw sze
hi sto rycz ne zwy cię stwo. 

Po dzie lam opi nię pre zy den ta EUPSY – na -
sze go ro da ka – Ada ma Mrocz ka – kon ty nu uje
tre ner Sza jek – że na sze zwy cię stwo jest wiel -
kie i hi sto rycz ne. Po ka za li śmy się ja ko ze spół
wa lecz ny, a co waż ne per spek ty wicz ny. Więk -

szość za wod ni czek stu diu je na I i II ro ku. God -
nie re pre zen to wa li śmy UAM, prze cież nie za -
wsze do sta je się ta ką szan sę. Zu peł nie nie ro -
zu miem po sta wy ro syj skich za wod ni czek, któ re
po prze gra nym z na mi me czu, bę dąc świa do me,
że już nie zdo bę dą zło ta, od pu ści ły ko lej ne spo -
tka nie i od da ły wy nik. Ta ka po sta wa spo tka ła
się z ostrą kry ty ką nie tyl ko ze stro ny or ga ni za -
to rów, ale i wszyst kich dru żyn. Za uwa żo no, że
przy ta kim za cho wa niu ze spół nie po wi nien
otrzy mać już szan sy na uczest nic two w ko lej -
nym tur nie ju. Z mo je go ze spo łu je stem dum -
ny. Po nad to, na sza do bra gra za owo co wa ła kil -
ko ma za pro sze nia mi na ko lej ne za wo dy – skon -
sta to wał tre ner Sza jek. 

Choć ca ła dru ży na za słu gu je na ogrom ne
bra wa i gra tu la cje, or ga ni za to rzy przy zna li tak -
że in dy wi du al ne wy róż nie nia. Do naj lep szej
piąt ki tur nie ju – spo śród wszyst kich dwu na stu
uczel ni – wy bra no Agniesz kę Sko bel i Jo an nę
Kę dzia. 

Kor do ba oka za ła się go ścin na dla na szych
ko szy ka rek. Wy da je się, że w bla sku an da lu zyj -
skie go zło ta i osła wio nej za byt ko wej ar chi tek -
tu ry trud no roz wa żać spor to we ce le sek cji ko -
szy ka rek AZS UAM na no wy rok aka de mic ki
2012/13, ale jak się oka za ło tre ner Grze gorz
Sza jek ta ki cel już ma: Ze msta!… W tym ro ku
mu si my po ko nać Pań stwo wą Wyż szą Szko łę
Za wo do wą w Ko ni nie w Mi strzo stwach Pol ski
Szkół Wyż szych, bo ona ode bra ła nam w po -
przed nim ro ku zło ty me dal. I te go, gra tu lu jąc
suk ce su, ser decz nie dru ży nie ży czy my. 

Adam Ba ra basz 

Zło to w ko szy ku

Choć przed wyjazdem 

do Kordoby na  Europejskie

Igrzyska Studenckie w Piłce

Koszykowej,  drużyna UAM

była  wymieniana wśród

faworytów, trener

koszykarek Grzegorz Szajek

studził emocje.
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Mo ra ska zie leń skła da się z do brze
utrzy my wa nych traw ni ków, szpa le -
rów mło dych drzew, ozdob nych

krze wów oraz po zo sta wio nych drzew wcze -
śniej tam ro sną cych. Te ostat nie, cho ciaż w na -
mia st ce (brzo za, so sna i klon zwy czaj ny, to po -
la bia ła czy wierz ba pła czą ca) da ją świa dec two
na szej ro dzi mej przy ro dy.

Obec ne ukształ to wa nie sza ty ro ślin nej kam -
pu su skła nia jed nak do wy ra że nia nie po chleb -
nej opi nii. Za ja skra wy przy kład na ru sze nia es -
te ty ki na tu ral ne go kra jo bra zu ro ślin ne go mo -
że po słu żyć po sa dze nie ob cych ga tun ków
w szpa le ro wym cią gu pro wa dzą cym na kam -
pus od pę tli „Pest ki”. Głów nym drze wem jest
tu gru sza Cal le ry ego (Pru nus cal ly ery ana
„Chan tic le er”), ro dem z Chin, któ rej to wa rzy -
szy azja tyc ki klon gin na la. „Chiń skim pasz por -
tem” le gi ty mu je się rów nież kil ka in nych po sa -
dzo nych drzew: ka tal pa na zy wa na też sur mią
(Ca tal pa ova ta) przed bu dyn kiem Wy dzia łu
Ma te ma ty ki, mi ło rząb dwu kla po wy (Gink go
bi lo ba) – mod ny ostat nio z ra cji wła ści wo ści
lecz ni czych i so sna hi ma laj ska, ro sną ce obok
Col le gium Bio lo gi cum. Je go fron to wą prze -
strzeń, jak na iro nię, rów nież pseu do oz da bia -
ją na sa dze nia ob cych drzew. Nie jest od nich
wol na na wet kwa te ra z drze wa mi upa mięt nia -
ją cy mi na szych pro fe so rów! 

Z ko lei w po bli żu Wy dzia łu Fi zy ki moż -
na zo ba czyć ro sną ce ga tun ki ame ry kań -
skie – je sio ny i gło gi. Oczy wi ście są to tyl ko wy -
bra ne przy kła dy, bo li sta ob cych ro ślin drze -
wia stych na sze go kam pu su jest znacz nie dłuż -
sza. Ci śnie się więc na usta py ta nie, dla cze go
nie sa dzi my tu ro dzi mych drzew i krze wów? 

Zu ni fi ko wa na, zgo ła miej ska mo no to nia ro -
ślin no ści kam pu su, ufry zo wa na ob cy mi i przy -
pad ko wo do bra ny mi ro śli na mi, sta ła się im pul -
sem dla bo ta ni ków Za kła du Tak so no mii Ro ślin
do stwo rze nia pro ste go do świad cze nia, po le ga -
ją ce go na uwol nie niu frag men tu traw ni ka
od pie lę gna cyj nej pre sji. Miej scem te go mi ni -
-eks pe ry men tu jest po wierzch nia kil ku dzie się -
ciu me trów kwa dra to wych przed wej ściem
do bu dyn ku Col le gium Bio lo gi cum o na zwie
„Za ką tek bio róż no rod no ści” (na zdjęciu). 

Nie mal trzy let ni okres te go eks pe ry men tu
po zwa la już na pierw sze spo strze że nia. Za ska -
ku je roz ma itość form i róż no rod ność ga tun -
ko wa. Spek ta ku lar nym te go prze ja wem są ro -
śli ny kwia to we, któ rych na te go rocz nej li ście
znaj du je się 50 ga tun ków! In wen tarz uzu peł -
nia ją po ja wia ją ce się już or ga ni zmy za rod ni -
ko we (mchy i po ro sty). 

W spon ta nicz nie po wsta łej flo rze „Za kąt ka”
za zna cza się już bar dzo wy raź na prze wa ga ro -

ślin ro dzi mych (70%), nad ga tun ka mi ob ce go
po cho dze nia. Te ostat nie two rzą tu swo isty me -
lanż. Bez wąt pli wo ści mo że my mó wić o mię -
dzy na ro do wej mie sza ni nie ob cych przy by -
szów. Wśród nich wi dzi my tzw. ar che ofi ty,
a więc ro śli ny w środ ko wej Eu ro pie od bar -
dzo daw na za do mo wio ne, za wle czo ne już
w sta ro żyt no ści bądź w śre dnio wie czu. Śród -
ziem no mor skie po cho dze nie re pre zen tu ją:
cha ber bła wa tek (Cen tau rea cy anus), ką kol po -
lny (Agro stem ma gi tha go), wy ka czte ro na sien -
na (Vi cia te tra sper ma) i mlecz zwy czaj ny (Son -
chus ole ra ceus). Z re jo nów po łu dnio wo -
-wschod niej Azji po cho dzi na to miast chwast -
ni ca jed no stron na (Echi no chloa crus -gal li),
obec nie chwast nie mal ko smo po li tycz ny. 

Do dru giej gru py ob cych ro ślin za no to wa -
nych w „Za kąt ku”, bę dą cych w Pol sce nie daw -
ny mi na byt ka mi pol skiej flo ry, na le żą: fioł ko -
wo -ró żo wo kwit ną cy onę tek pie rza sty (Co -
smos bi pin na tus) po cho dzą cy z Mek sy ku,
a tak że ga tun ki ro dem z Ame ry ki Pół noc nej,
że wy mie nię przy miot no bia łe (Eri ge ron an -
nu us), na włoć ka na dyj ską (So li da go ca na den -
sis), ko ny zę ka na dyj ską (Co ny za ca na den sis)
czy wie sioł ka dwu let nie go (Oeno the ra bien nis)
o nie wy ja śnio nej do koń ca pier wot nej oj czyź -
nie – wschod niej Azji lub Ame ry ce Pół noc nej.
Ten żół to kwit ną cy kwiat, na zy wa ny jest „noc -
ną świe cą”, bo je go efek tow ne kwia ty otwie ra -
ją się do pie ro wie czo rem, a ran kiem za my ka -
ją. Z Ma łej Azji na to miast po cho dzi łysz czec
na dob ny (Gyp so phi la ele gans) o śnież no bia -
łych płat kach ko ro ny i czar nusz ka (Ni gel la da -
ma sce na). 

Zu peł nym za sko cze niem by ło dla nas po -
ja wie nie się kil ku ko lej no za kwi ta ją cych oka -
zów przed sta wi cie la flo ry z… pół noc nej Afry -
ki (Al ge ria, Ma ro ko), a mia no wi cie Li num
gran di flo rum – len wiel ko kwia to wy. By ło ono
tym więk sze, że ro śli ny tej kra jo wa li te ra tu ra
geo bo ta nicz na do tąd jesz cze nie od no to wa ła,
ja ko spon ta nicz nie po ja wia ją ce go się „cu dzo -
ziem ca”. Wia do mo jed nak, że ro śli na ta
w ostat nim okre sie na tu ra li zo wa ła się w kil ku
po łu dnio wych sta nach USA. Po czą tek kwit -
nie nia tej nie wiel kiej, ale jak że na dob nej ro śli -
ny, za ob ser wo wa li śmy na po cząt ku sierp nia,
kie dy to po ja wił się pierw szy kwit ną cy okaz.
Już od sa me go ra na dum nie roz po starł du ży,
pię cio cen ty me tro wej śred ni cy kwiat, umiesz -
czo ny na szczy cie swo jej wą tłej, nie wiel kiej ło -
dyż ki. Kwia ty te go lnu są nie zwy kłej uro dy;
urze ka ich ide al nie sy me trycz na, szkar łat no -
czer wo na, 5–płat ko wa ko ro na, któ rej płat ki
upięk sza ją sub tel ne, ciem niej sze użył ko wa nie.
To ślicz not ka!

Sza ta ro ślin na „Za kąt ka” przez ca ły se zon
we ge ta cyj ny zmie nia swo je ob li cze dzię ki na -
stęp stwu po ja wia nia się ko lej nych ro ślin, spo -
tę go wa nym róż no rod no ścią ich ar chi tek tu ry,
dłu go ścią trwa nia okre su kwit nie nia, fe erią
barw kwia tów. Rzu ca ją ca się w oczy od mien -
ność „Za kąt ka” pro wo ku je do przy rod ni czej
re flek sji, a w cza sie fe no lo gicz nych od słon po -
zwa la na do zna nia es te tycz ne. Ufam, że rów -
nież scep ty kom!

prof. Ka rol La tow ski
przy współ pra cy An ny Ru siń skiej 

i Ada ma Wy soc kie go

Ob cy na Mo ra sku 
Bar dzo istot nym do peł nie niem kam pu su na Mo ra sku jest zie leń. Znaw cy zie le ni
czy li tak so no mo wie ro ślin ma ją jed nak do niej za strze że nia. Dla cze go?
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