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„Do znisz cze nia re lie fów do szło po dob no w 1996 ro ku. Gru pa po -
szu ki wa czy skar bów z Tur cji umie ści ła ła du nek wy bu cho wy, któ re -
go eks plo zja mia ła otwo rzyć dro gę do kosz tow no ści ukry tych z re -
lie fem” – opo wia da prof. Ra fał Ko liń ski z In sty tu tu Pra hi sto rii UAM
w Po zna niu. „Oczy wi ście, żad nych skar bów nie by ło. Na to miast znisz -
cze nia są ogrom ne. Z pierw sze go pa ne lu oca la ła tyl ko przed nia część
wy obra że nia ko zi cy i włócz nia. Dru gi zo stał uni ce stwio ny. Tyl ko trze -
ci unik nął te go lo su, mo że dla te go że zo stał wy ku ty w pew nej od le gło -
ści od dwóch pierw szych przed sta wień.”

Po znań scy ar che olo dzy od 2012 ro ku re ali zu ją na te re nie irac kie -
go Kur dy sta nu spon so ro wa ny przez Na ro do we Cen trum Na uki pro -
jekt ba daw czy „Hi sto ria osad ni cza irac kie go Kur dy sta nu”, któ re go ce -
lem jest in wen ta ry za cja za byt ków dzie dzic twa kul tu ro we go na te ry -
to rium le żą cym po obu stro nach rze ki Wiel ki Zab, na pół noc od mia -
sta Er bil. Od 23 sierp nia trwa dru ga kam pa nia po lo wa te go pro jek -
tu, w któ rej udział bio rą tak że ar che olo dzy z Uni wer sy te tu War szaw -
skie go i z Służ by Sta ro żyt no ści Re gio nal nej Ad mi ni stra cji Kur dy sta -
nu. Już 28 sierp nia eki pa do tar ła do wio ski Gun duk i, ku ogrom ne mu
za sko cze niu, w ru mo wi sku skal nym po ni żej schro nu skal ne go, któ re -
go ścia nę de ko ro wa ły re lie fy, zna la zła dwa frag men ty przed sta wie nia. 

„Na sze od kry cie jest wy jąt ko we z kil ku po wo dów. Przy wró ci li śmy
na uce za by tek wy jąt ko wy, któ ry wy da wał się być bez pow rot nie stra -
co ny” – emo cjo nu je się prof. Ko liń ski. – „Od kry te frag men ty nie są
wiel kie, ale dzię ki wcze śniej szym zdję ciom i ry sun kom ca łej sce ny mo -
że my bez pro ble mu zre kon stru ować ich pier wot ne miej sce. Co wię -
cej, moż li wość przyj rze nia się tym frag men tom z bli ska po zwo li ła do -

strzec wie le szcze gó łów, któ re wcze śniej umknę ły uwa dze z po wo du
nie do stęp no ści re lie fu, któ ry znaj do wał się ok. 12 m nad po zio mem
grun tu. Dzię ki te mu wie my, że re lief zo stał bar dzo pre cy zyj nie wy rzeź -
bio ny, z za cho wa niem ta kich szcze gó łów jak ozdob ne ob rę bie nie kra -
wę dzi szat no szo nych przez po sta ci. Nie jest to je dy na no wa in for -
ma cja ja kiej do star czy ły zna le zio ne frag men ty. Dzię ki więk sze mu frag -
men to wi (zdję cie), moż na usta lić, że trzy z czte rech z wcze śniej opu -
bli ko wa nych prze ry sów re lie fu są fał szy we, przy naj mniej w cen tral nej
czę ści. Ist nie je za tem praw do po do bień stwo, że rów nież in ne ele men -
ty wi docz ne na ry sun ku spo rzą dzo nym przez irac kie go ar che olo ga
Mu ham ma da Ami na w 1948 ro ku, któ re są od mien ne od in nych wer -
sji, zo sta ły sko pio wa ne wła ści wie.”

Oba frag men ty są obec nie do ku men to wa ne, a po za koń cze niu se zo -
nu ba daw cze go zo sta ną zde po no wa ne w mu zeum ar che olo gicz nym
w Do huk, w irac kim Kur dy sta nie. Szcze gó ło we in for ma cje o od kry ciu
zo sta ną ogło szo ne na mię dzy na ro do wej kon fe ren cji po świę co nej ar -
che olo gii Kur dy sta nu, któ ra od bę dzie się w li sto pa dzie b.r. w Ate nach.

„Wy da je mi się, że ist nie je szan sa na zna le zie nie ko lej nych frag men -
tów re lie fu, w tym tak że na le żą cych do sce ny z my śli wym za bi ja ją cym
ko zi cę. Oba frag men ty zna leź li śmy w cza sie pierw sze go po by tu
w Gun duk, a ko lej ne dwie krót kie wi zy ty po świę co ne na prze szu ka -
nie sto ku nie zwięk szy ły na sze go sta nu po sia da nia..” – mó wi pro fe -
sor Ko liń ski. – „Wie rzę, że licz niej szy ze spół pro wa dzą cy wy łącz nie
po szu ki wa nia w Gun duk bę dzie w sta nie od na leźć ko lej ne frag men -
ty znisz czo nych re lie fów, choć za pew ne cał ko wi ta re kon struk cja obu
przed sta wień nie bę dzie moż li wa. RK
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Zniszczony przez wandali w 1996 roku relief
w Gunduk (północno-zachodni Irak) pochodzący
z połowy 3 tys. p.n.e. został, jak się wydawało,
stracony dla nauki. Dwa tygodnie temu poznańscy
archeolodzy znaleźli dwa jego fragmenty. Trafią
do muzeum w Duhok, w irackim Kurdystanie.
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Czy po tra fi my po wie dzieć, któ ry z na szych na -
ukow ców ma naj więk szą ko lek cję we ster nów?
Al bo kto nie za leż nie od ślę cze nia nad uczo ny -
mi księ ga mi na mięt nie zbie ra pod kład ki
pod ku fle z pi wem, al bo kto ma w Am ster da -
mie swo ją… ła wecz kę, kto wy bit nie ry su je,
jest obie ży świa tem? 

Wy kła dy, ba da nia, kon fe ren cje, re fe ra ty… Przez dłu -
gie go dzi ny moż na by wy mie niać wszyst ko, co ko ja rzy
się z pra cą na uko wą. Jed nak że, czy ta kie spoj rze nie
na uni wer sy tet nie jest zbyt jed no stron ne? Zwią zek z na -
uką wca le nie spra wia, że na ukow cy są ode rwa ni od ży -
cia, co wię cej, wie lu z nich po sia da nie zwy kłe pa sje
i umie jęt no ści, któ ry mi po tra fią za sko czyć. Ko lek cjo ne -
rzy, mu zy cy, pi sa rze, olim pij czy cy – to oso by, z któ ry mi

na co dzień spo ty ka my się pod czas wy kła dów, w ga bi -
ne tach czy ko ry ta rzach wy dzia łów – nie zda jąc so bie
spra wy z te go, jak nie zwy kłe to oso bo wo ści. 

Re dak cja Ży cia Uni wer sy tec kie go przy współ pra cy
z Biu rem Pra so wym UAM pra gnie przed sta wiać spo -
łecz no ści aka de mic kiej oso by, któ re spra wia ją, że na sza
uczel nia ma in ne ob li cze – nie tyl ko na uko we, opar te
na ba da niach, ale tak że pry wat ne, w któ rym nie brak tej
sa mej pa sji, któ ra przy świe ca aka de mi kom w wy ko ny -
wa niu swo jej pra cy. 

Za czy na my od na stęp ne go nu me ru. Cze ka my
na pod po wie dzi, tro py. Pro szę prze słać swo je po my sły
na ad res: re dak cja@amu.edu.pl, lub biu ro pra so -
we@amu.edu.pl

Re dak cja, Biu ro Pra so we 

OKŁADKA: Salon Mickiewicza pod Kopułą w Collegium Maius

In ne ob li cze uni wer sy te tu
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◗Przy zna no na gro dy Pre ze sa Ra dy Mi ni strów za wy róż nio ne roz -
pra wy dok tor skie, wy so ko oce nio ne osią gnię cia bę dą ce pod sta wą
nada 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 za rok 2012. Wśród lau re atów nie za -
bra kło osób z UAM. Są to: dr hab. To masz Mi ka (WFPiK), dr Prze -
my sław No sal (WNS), dr Mi chał Ro szak (WPiA), dr Fi lip Schmidt
(WNS), dr Mag da le na Śnie dziew ska (WFPiK) oraz dr hab. inż. Gra -
ży na De men ko (WN).

◗W dniach od 1 do 14 wrze śnia w Col le gium Eu ro pa eum Gne snen -
se od by ła się Mię dzy na ro do wa Szko ła Let nia po świę co na tech nicz -
nym aspek tom do ku men ta cji za gro żo nych ję zy ków. Wy kła dow ca -
mi by li wy bit ni spe cja li ści z eu ro pej skich, ame ry kań skich i au stra lij -
skich ośrod ków aka de mic kich, uczest ni cy przy by li zaś z pięt na stu
kra jów Afry ki, Ame ry ki, Au stra lii, Azji i Eu ro py. Ko or dy na to rem
Szko ły Let niej by ła prof. Dag mar Jung z uni wer sy te tu w Ko lo nii, zaś
jej lo kal nym or ga ni za to rem prof. Ni co le Nau z UAM. Szko ła od by -
ła się w ra mach dzia łań pro jek tu INNET, w któ rym uczest ni czy kie -
ro wa ny przez prof. Ni co le Nau ze spół na ukow ców z Wy dzia łu Neo -
fi lo lo gii UAM. Pro jekt INNET po świę co ny za so bom zwią za nym
z do ku men ta cją za gro żo nych ję zy ków jest fi nan so wa ny przez Ko -
mi sję Eu ro pej ską w ra mach 7. Pro gra mu Ra mo we go.  

◗Z oka zji 88. uro dzin Ogro du Bo ta nicz ne go na te re nie par ku zor -
ga ni zo wa no mnó stwo atrak cji, m.in. za ję cia ar ty stycz no -edu ka cyj -
ne, kier ma sze i wy sta wy. Wśród tych ostat nich bo ga ta wy sta wa grzy -
bów opra co wa na przez Gra ży nę Na ser przy współ pra cy z Wo je wódz -
ką Sta cją Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz ną w Po zna niu. Uro dzi ny za koń -
czył kon cert „Pod kasz ta now ca mi” ze spo łu „Fa ce to fa ce”. 

◗Za kład Edu ka cji Dziec ka Wy dzia łu
Stu diów Edu ka cyj nych UAM za pra sza

do udzia łu w mię dzy na ro do wej kon -
fe ren cji na uko wej pt: Dziec ko w per -
spek ty wie trud nych sy tu acji ży cio -
wych, któ ra od bę dzie się 11 – 12
grud nia 2013 ro ku pod pa tro na tem

dzie ka na Wy dzia łu Stu diów Edu ka -
cyj nych UAM prof. Zbysz ko Me lo si ka.

W za ło że niu kon fe ren cja ma sta no wić

płasz czy znę wy mia ny do świad czeń teo re ty ków i prak ty ków zaj -
mu ją cych się dziec kiem znaj du ją cym się w sy tu acjach dla nie go
nie po myśl nych, nie ko rzyst nych, zma ga ją cym się z róż ny mi for -
ma mi trud no ści. Szcze gó ło we in for ma cje na te mat kon fe ren cji
znaj du ją się na stro nie: http://www.wse.amu.edu.pl/dziec ko.php 

◗Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie
Stu den tów Pra wa ELSA Słu bi ce

za pra sza do udzia łu w XI Ogól no -
pol skim Kon kur sie Pra wa Eu ro pej skie -

go. Jest on skie ro wa ny do stu den tów pra wa
i ad mi ni stra cji stu diów li cen cjac kich i ma gi ster skich wyż szych uczel -
ni pu blicz nych i nie pu blicz nych w Pol sce oraz do stu den tów eu ro -
pe isty ki. Kon kurs skła da się z dwóch eta pów. Pierw szy po le ga na na -
pi sa niu ese ju na je den z za pro po no wa nych przez Or ga ni za to ra te -
ma tów. Prze sła ne pra ce zo sta ną oce nio ne przez Ju ry zgod nie z wy -
tycz ny mi okre ślo ny mi
w re gu la mi nie. Pra ce eli -
mi na cyj ne na le ży prze sy łać
na ad res okpe@el sa.org.pl
do 8 li sto pa da 2013r. Do fi -
na łu kon kur su za kwa li fi -
ku je się dwu dzie stu pię ciu
au to rów naj lep szych prac.
Fi nał kon kur su od bę dzie
się 6 grud nia 2013 r. w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach. Fi na li -
ści zmie rzą się z te stem wie dzy o pra wie Unii Eu ro pej skiej, któ ry to
wy ło ni pięć naj lep szych osób. Zmie rzą się one z py ta nia mi uło żo ny -
mi przez człon ków Ju ry, skła da ją ce go się ze spe cja li stów z dzie dzi ny
pra wa eu ro pej skie go. Wy ni ki kon kur su zo sta ną ogło szo ne te go sa -
me go dnia w cza sie ga li fi na ło wej. Na fi na li stów kon kur su cze ka ją
atrak cyj ne na gro dy, m.in. ta blet fir my Ap ple, płat ne prak ty ki, na gro -
dy pie nięż ne i książ ko we. 
Ce lem kon kur su jest pro mo wa nie i po pu la ry zo wa nie na uki pra wa
eu ro pej skie go. Sta no wi on do sko na łą oka zję do za pre zen to wa nia
i spraw dze nia swo jej wie dzy z te go za kre su. Jest to rów nież szan sa
na zdo by cie no wych do świad czeń i umie jęt no ści. Wię cej in for ma cji
do stęp nych na stro nie: www.el sa.org.pl/okpe.

POD NASZYM
PATRONATEM

ŻYCIE UNIWERSYTECKIE

Delegacja z Chin w Collegium Polonicum 
7 lip ca 2013 r. Col le gium Po lo ni cum w Słu -

bi cach od wie dzi ła de le ga cja z In ter na tio nal
Stu dies Uni ver si ty z Chon gqing z Chin. Chiń -
ską uczel nię re pre zen to wał pre zy dent uni wer -
sy te tu prof. Li Key ong, prof. Li Da xue – dzie -
kan stu diów nie miec kich oraz Liu Ha iting.
Z ra mie nia UAM go ści po dej mo wał prof. Ja -
cek Wit koś, pro rek tor UAM wraz z prof. Sła -
wo mi rem Piont kiem, dy rek to rem In sty tu tu
Fi lo lo gii Ger mań skiej oraz dr Iza be lą Sel l mer.

Ce lem wi zy ty by ło pod pi sa nie umo wy
o wy mia nie stu denc kiej, na pod sta wie któ -
rej już w paź dzier ni ku za wi ta do Col le gium
Po lo ni cum na stu dia fi lo lo gii ger mań skiej
pierw szych 10 stu den tów z Chon gqing.
W trak cie spo tka nia omó wio no rów nież in -
ne aspek ty współ pra cy, do któ rych na le ży
wy mia na na ukow ców czy or ga ni za cja
wspól nych kon fe ren cji.
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W dniach od 29 sierpnia do 1 września odbywało się 
44 Poznań Linguistic Meeting (PLM2013), które stanowi
kontynuację ugruntowanej już tradycji
międzynarodowych konferencji językoznawczych
organizowanych od ponad 40 lat przez Wydział Anglistyki
(dawniej Instytut Filologii Angielskiej) UAM. Konferencja
organizowana jest pod honorowym patronatem rektora
UAM prof. Bronisława Marciniaka. 

Jest 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. PLM jest
też oka zją do pro pa go wa nia pol skiej my śli ję zy ko znaw czej i utrwa la nia współ -
pra cy po mię dzy pol ski mi uni wer sy te ta mi. W tym ro ku głów ny mi mów ca mi
ple nar ny mi by li Pe ter Trud gill (Uni ver si ty of Ag der, Kri stian sand), Mi cha el
Vi te vitch (Uni ver si ty of Kan sas), Ron Co le (Bo ul der Lan gu age Tech no lo gies)
Sze rzej w na stęp nym nu me rze. Ja dwi ga Bo guc ka

Zjazd, któ re mu pa tro no wa ła mi ni ster
Bar ba ra Ku dryc ka, zor ga ni zo wa ny zo -
stał przez Po znań ski Od dział Pol skie -

go To wa rzy stwa Fi zycz ne go, re pre zen tu ją cy
fi zy ków z Wy dzia łu Fi zy ki Tech nicz nej PP, In -
sty tu tu Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN, Wy dzia łu
Fi zy ki UAM oraz Ko mi tet Fi zy ki PAN.
W trak cie zjaz du od by ło się ze bra nie de le ga -
tów Pol skie go To wa rzy stwa Fi zycz ne go. 

Zjazd Fi zy ków Pol skich jest cy klicz nym
wy da rze niem gro ma dzą cym pol skich na -
ukow ców z li czą cych się ośrod ków na uko -
wych oraz na uczy cie li szkół gim na zjal nych
i po nad gim na zjal nych, jak rów nież wy bit -
nych uczo nych z za gra ni cy. Go ściem spe -
cjal nym XLII Zjaz du był prof. Klaus von
Klit zing, lau re at Na gro dy No bla z 1985 ro -
ku (otrzy mał ją za od kry cie kwan to we go
efek tu Hal la), obec nie szef In sty tu tu Ma xa
Planc ka w Stut t gar cie. Obec ni by li też lau -
re aci pre sti żo wych na gród Pol skie go To wa -
rzy stwa Fi zycz ne go oraz Nie miec kie go To -
wa rzy stwa Fi zycz ne go.

Pro gram zjaz du obej mo wał dwa dzie ścia
wy kła dów i re fe ra tów ple nar nych, w tym wy -
kła dy spe cja li stycz ne, do ty czą ce naj now szych
osią gnięć fi zy ki, wy kła dy po pu lar no nau ko -

we oraz wy kła dy spe cjal nie de dy ko wa ne Ja -
no wi Czo chral skie mu, któ re go rok wła śnie
ob cho dzi my. Spo śród zgło szo nych wy stą pień
ko or dy na to rzy wy ło ni li sto osiem ko mu ni -
ka tów do pre zen ta cji pod czas dwu na stu se sji
spe cja li stycz nych oraz pięć dzie siąt dwa pla -

ka ty. Po nad to w pro gra mie prze wi dzia no in -
te re su ją ce po ka zy fi zycz ne.

Po raz pierw szy zor ga ni zo wa no se sję mło -
dych oraz udzie lo no wspar cia tym mło dym
na ukow com, któ rzy sto ją u pro gu ka rie ry na -
uko wej i re fe ro wa li wy ni ki swo ich prac ba -
daw czych. W ce lu pro mo cji ich do ko nań zor -
ga ni zo wa no spe cjal ną se sję spe cja li stycz ną,
a ZG PTF ufun do wa ło 10 sty pen diów dla
mło dych człon ków To wa rzy stwa, uczest ni czą -
cych w zjeź dzie.

W trak cie zjaz du od by ły się wy sta wy ksią -
żek, sprzę tu oraz apa ra tu ry ba daw czej. 

USI M. N

44 spotkanie lingwistów

Zjazd pol skich fi zy ków
W dniach 8-13 wrze śnia 2013 ro ku w Cen trum Wy kła do wo -Kon fe ren cyj nym Po li tech ni ki Po znań skiej
przy ul. Pio tro wo 2 w Po zna niu od był się XLII Zjazd Fi zy ków Pol skich.

Noblista z Fizyki – pochodzi ze Środy 
Profesor Klaus von Klitzing, laureat Nagrody Nobla z 1985 roku, którego wykład
zainaugurował 42 Zjazd Fizyków Polskich urodził się w Środzie Wielkopolskiej.
Wprawdzie mieszkał tam tylko dwa lata, ale z Polską czuje się związany i chętnie ją
odwiedza. Wyjechał stąd jako dziecko, ale oprócz historii rodziny z Polską wiąże go
również kariera naukowa. 
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W te go rocz nej edy cji naj więk sze go mię -
dzy na ro do we go kon kur su mar ke tin gu
in ter ne to we go Go ogle On li ne Mar ke ting
Chal len ge (GOMC) ze spół stu den tów Wy -
dzia łu Fi zy ki UAM zna lazł się w świa to -
wym Top 15 ran kin gu GOMC 2013.
W tym ro ku w kon kur sie wzię ły
udział 2453 ze spo ły stu den tów z ca łe go
świa ta. 

Stu den ci przy go to wy wa li się do udzia łu
w GOMC 2013 w ra mach za jęć z te ma ty ki
mar ke tin gu in ter ne to we go pro wa dzo nych
przez dr. Woj cie cha Czar ta dla stu den tów in -
for ma ty ki sto so wa nej, (obec nie: tech no lo gie
kom pu te ro we) i mię dzy uczel nia ne go kie run -
ku tech nicz ne za sto so wa nia in ter ne tu, pro wa -
dzo ne go wspól nie przez UAM, Uni wer sy tet
Eko no micz ny w Po zna niu i Po li tech ni kę Po -
znań ską. 

Dru gi ze spół, któ ry przy go to wy wał się
do kon kur su na Wy dzia le Fi zy ki UAM rów -
nież zna lazł się w gru pie „Strong” 32 ze spo -
łów skla sy fi ko wa nych za raz po gru pie zwy -
cięz ców GOMC 2013.

Ze spo ły Wy dzia łu Fi zy ki UAM pod opie -
ką dr. Woj cie cha Czar ta już trzy krot nie zna -
la zły się w Eu ro pej skim Top 5 w la tach 2010-
2012. Eu ro pej skim zwy cięz cą w ka te go rii
„Go ogle+ So cial Me dia Mar ke ting” zo stał
w tym ro ku ze spół stu den tów Uni wer sy te tu

Eko no micz ne go w Po zna niu. Ka pi tan te go
ze spo łu, Ad rian Ga siń ski, był w ze szłym ro -
ku ka pi ta nem ze spo łu Top 15 Eu ro py
GOMC 2012, któ ry brał udział w kon kur sie
w ra mach za jęć pro wa dzo nych przez dr.
Woj cie cha Czar ta na Wy dzia le Fi zy ki UAM
Po znań.

Ko lej nym pol skim ze spo łem z gru py
„Strong” GOMC 2013 był ze spół dr. Ty mo -
te usza Do li gal skie go z war szaw skiej SGH.
Dru ży ny ze wszyst kich ka te go rii mu sia ły
przy go to wać i prze pro wa dzić trzy ty go dnio -
wą kam pa nię mar ke tin go wą w kom plek so -
wym sys te mie za rzą dza nia kam pa nia mi in -
ter ne to wy mi Go ogle AdWords. Stu den ci
mu sie li kon ku ro wać nie tyl ko z in ny mi ze -
spo ła mi aka de mic ki mi z ca łe go świa ta,
ale – co mo że na wet bar dziej istot ne – rów -
nież z in ny mi pod mio ta mi pro wa dzą cy mi
kam pa nie mar ke tin go we na re al nym, otwar -
tym ryn ku. Na stęp nie w opar ciu o al go rytm,
oce nia ją cy 35 pa ra me trów cha rak te ry zu ją -
cych ja kość pro wa dzo nych kam pa nii, zo stał
utwo rzo ny ogól ny świa to wy ran king ze spo -
łów bio rą cych udział w GOMC 2013.
Z otrzy ma ne go w ten spo sób ran kin gu wy -
bra no zwy cięz ców: glo bal ne go i czte rech re -
gio nal nych w ka te go rii „AdWords Award”
i „So cial Im pact Award”. Bio rą cy udział
w GOMC w ra mach ka te go rii „AdWords

Award” mu sie li prze pro wa dzić kam pa nię
dla wy bra nej fir my ko mer cyj nej, na to miast
w ka te go rii „So cial Im pact Award” dla or ga -
ni za cji non -pro fit. Do dat ko wo star tu ją ce
w GOMC ze spo ły mo gły wy ka zać się umie -
jęt no ścia mi pro wa dze nia kam pa nii spo łecz -
no ścio wej pro wa dząc, w ra mach ka te go rii
„Go ogle+ So cial Me dia Mar ke ting”, sze ścio -
ty go dnio wą kam pa nię opar tą na stro nie Go -
ogle+ pro mo wa nej fir my ko mer cyj nej lub
or ga ni za cji non -pro fit. 

Udział w kon kur sie był dla stu den tów ide -
al nym spo so bem na spraw dze nie w prak ty -
ce wie dzy i umie jęt no ści zdo by tych na uczel -
ni w star ciu z re al ną kon ku ren cją, pro wa dzą -
cą in ter ne to we kam pa nie mar ke tin go we
na otwar tym ryn ku.

Skład pierw sze go ze spo łu z Wy dzia łu Fi zy -
ki UAM: Mi chał Pa szyn (ka pi tan), Da riusz Fi -
li pek, An na Mel cer, Mag da le na Ma jew ska,
Ro man Ro zen ber ger, To masz Bie lec ki. Ze spół
pro wa dził kam pa nię dla wi try ny skle pu in ter -
ne to we go Ivoo. pl po znań skiej fir my. 

Skład dru gie go ze spo łu z Wy dzia łu Fi zy ki
UAM: Igor Sprin ger (ka pi tan), Ro bert Ma sta -
le rek, Ewa Be ne dy czak, Ur szu la Haj ka, Jo lan -
ta Or gan ka. Ze spół pro wa dził kam pa nię dla
wi try ny skle pu in ter ne to we go SquashMarket.
pl po znań skiej spół ki.

Ewa Ko la nus

Po zna nia cy znów 
w świa to wej czo łów ce 
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Pol sko -Nie miec ki In sty tut Ba daw czy
w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach oraz
Uni wer sy tet Eu ro pej ski Via dri na we
Frank fur cie nad Od rą zor ga ni zo wa ły
w dniach 26-30 sierp nia w Col le gium Po -
lo ni cum w Słu bi cach oraz w Uni wer sy te -
cie Eu ro pej skim Via dri na we Frank fur cie
nad Od rą mię dzy na ro do wą nie miec ko -ja -
poń sko -pol sko -tu rec ką kon fe ren cję nt.:
„Do gma ty ka pra wa kar ne go i fi lo zo fia
pra wa – owoc ny i pa sjo nu ją cy zwią zek”. 

Kon fe ren cja jest kon ty nu acją wcze śniej szej
se rii praw no -kar nych nie miec ko -ja poń sko -
-pol skich kon fe ren cji sty pen dy stów re no mo -
wa nej nie miec kiej Fun da cji Alek san dra von
Hum bold ta w Bonn. Ich ideą by ło po rów ny -
wa nie nie miec kich, ja poń skich

i pol skich re gu la cji praw nych oraz in nych
in stru men tów re ago wa nia na ak tu al ne zja wi -
ska i pro ble my wy ma ga ją ce praw no -kar nej
in ter wen cji.

W po sta ci ko lej nej kon fe ren cji idea ta ule -
gła po sze rze niu przez włą cze nie do udzia -

łu w kon fe ren cji tak że na ukow ców nie bę -
dą cych sty pen dy sta mi Fun da cji Hum bold -
ta oraz na ukow ców tu rec kich. Po rów ny wa -
niu re gu la cji praw nych róż nych państw to -
wa rzy szy ło po nad to uwzględ nie nie zróż ni -
co wa nych w tych pań stwach idei praw no -fi -
lo zo ficz nych. Kon cep cja ta wpi su je się
w ideę funk cjo no wa nia Pol sko -Nie miec kie -
go In sty tu tu Ba daw cze go w Col le gium Po -
lo ni cum, re ali zu ją ce go praw no -po rów naw -
cze pro jek ty ba daw cze.

Ewa Bie le wicz – Po la kow ska

W dniach od 31 sierpnia do 1 września
w Collegium Polonicum w Słubicach
odbywała się konferencja naukowa 
pt. „Językowa konstrukcja granic
społecznych”. 

Przed sta wio ne zo sta ły pra ce na ukow ców
z Eu ro py, Gru zji oraz Ame ry ki Pół noc nej
i Po łu dnio wej.

Spo łecz ne – zwłasz cza et nicz ne – gra ni ce
oka zu ją się być za ska ku ją co trwa łe. Et nicz ne
po dzia ły, wy klu cza nie oraz kon flik ty mniej -
szo ści na ro do wych i et nicz nych nie ustan nie

sta no wią du że wy zwa nia w nie mal wszyst kich
kra jach Eu ro py, jak po za nią.

Eu ro pa jed no czy się, Ro sja ma dłu gą tra -
dy cję ja ko pań stwo wie lo na ro do wo ścio we,
Sta ny Zjed no czo ne ucho dzą za kla sycz ny
kraj imi gra cji. Jed nak naj wy raź niej et nicz -
ność po tra fi prze trwać wszyst kie pro ce sy
kon wer gen cji. Jak moż na wy ja śnić to po wo -
dze nie? Któ re środ ki ję zy ko we przy czy nia -
ją się do te go? Ja ką ro lę od gry wa ją ję zy ki
i wa ria cje ję zy ko we w in ter pre ta cji spo łecz -
nych re la cji? Po przez ja kie ję zy ko we środ ki

do ko nu je się two rze nie, uza sad nie nie
i utrzy ma nie spo łecz nych – zwłasz cza et -
nicz nych – grup? I co wy róż nia „eu ro pej -
skie” spoj rze nie na tę te ma ty kę od ro syj skiej
i od ame ry kań skiej per spek ty wy? Wo kół
tych py tań to czy ły się dys ku sje. 

Or ga ni za to ra mi kon fe ren cji są Wy dział
Kul tu ro znaw stwa Uni wer sy te tu Eu ro pej skie -
go Via dri na we Frank fur cie nad Od rą oraz
Pol sko -Nie miec ki In sty tut Ba daw czy w Col -
le gium Po lo ni cum w Słu bi cach.

Ewa Bie le wicz – Po la kow ska

Dr Krzysz tof Woj cie chow ski, dy rek tor Col le gium Po lo ni cum, za -
ło ży ciel i wie lo let ni pre zes Fun da cji na rzecz Col le gium Po lo ni -
cum, od zna czo ny zo stał Srebr nym Krzy żem Za słu gi. Wy róż nie -
nie to zo sta ło mu przy zna ne za za słu gi na rzecz roz wo ju na uki
i współ pra cy trans gra nicz nej. 

Krzysztof Woj cie chow ski dzia ła od 1991 ro ku na pol sko -nie miec -
kim po gra ni czu. Uczest ni czył w za kła da niu Uni wer sy te tu Eu ro pej skie -
go Via dri na we Frank fur cie nad Od rą. W 1994 Via dri na i UAM w Po -
zna niu po wie rzy ły mu zor ga ni zo wa nie wspól nej pla ców ki, Col le gium
Po lo ni cum w Słu bi cach. Krzysztof Woj cie chow ski ad mi ni stru je nią
do dzi siaj. W 2002 ro ku za ini cjo wał po wsta nie Fun da cji na rzecz Col -
le gium Po lo ni cum, któ ra w mię dzy cza sie sta ła się jed ną z naj więk szych
lu bu skich or ga ni za cji po za rzą do wych. W 2004 ro ku za ło żył we Frank -
fur cie nad Od rą sto wa rzy sze nie „My Li fe – erzählte Ze it ge schich te e. V.”,
któ re w 2007 ro ku otrzy ma ło wy róż nie nie pre zy den ta RFN „Ort im
Land der Ide en”. Sto wa rzy sze nie zaj mu je się po jed na niem mię dzy na -
ro da mi przez sze rze nie kul tu ry opo wie ści bio gra ficz nej. Krzysztof Woj -
cie chow ski jest au to rem ok. 90 pu bli ka cji na uko wych, po pu lar no -
nau ko wych i ese istycz nych. 

Ję zy ko wa kon struk cja gra nic spo łecz nych 

Po rów ny wa nie pra wa

Od zna cze nie dla dy rek to ra Po lo ni cum
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Pa nie rek to rze, za chwi lę start w no wy rok.
Wszyst ko go to we?

Tak są dzę, to co mia ło być po pra wio ne, od -
świe żo ne, wy czysz czo ne – mó wię zwłasz cza
w kon tek ście ba zy ma te rial nej – jest go to we.
Na wet mój ga bi net, a w nim po więk szo ny stół
kon fe ren cyj ny, tak aby zna la zło się przy nim
miej sce dla no wych dzie ka nów… 

My śla łam ra czej o swo istym bi lan sie, któ re go
do ko nu je się za zwy czaj u pro gu no we go ro ku
aka de mic kie go 

– Oczy wi ście, sto sow ne spra woz da nie przed -
kła dam każ do ra zo wo pod czas in au gu ra cji ko lej -
ne go ro ku aka de mic kie go. Mo gę po wie dzieć, nie
bez du my, że UAM wi ta no wy rok w do brej kon -
dy cji, w sta bil nej sy tu acji fi nan so wej i or ga ni za cyj -
nej; że ma za so bą wie le do ko nań, cze go naj lep -
szym po twier dze niem jest fakt, że ko lej ny raz zna -
leź li śmy się na po dium, w gro nie naj lep szych
uczel ni, wy ła nia nych w pre sti żo wym ran kin gu
Rzecz po spo li tej i Per spek tyw. Po wo li za czy na ją do -
strze gać nas też ran kin gi świa to we. 

W mi nio nym ro ku utrzy ma li śmy na po dob nym
po zio mie licz bę stu den tów i ob ser wo wa li śmy dy -
na micz niej szy wzrost ka dry na ucza ją cej. Skła da -
jąc w ca łość róż ne do ko na nia moż na po wie dzieć,
że UAM to wspól no ta uczo nych z wy bit ny mi osią -
gnię cia mi na uko wy mi, to ba da nia czę sto kroć
na świa to wym po zio mie, to uni kal na in fra struk -
tu ra ba daw cza i dy dak tycz na, to two rze nie jak naj -
lep szych wa run ków na uki dla stu den tów. UAM
przede wszyst kim sta wia na ja kość: wy so ką ja kość
ba dań na uko wych, kształ ce nia, ja kość za rzą dza -
nia uczel nią, ja kość we wcho dze niu w kon takt
z oto cze niem spo łecz nym i biz ne so wym. W na szej
dzia łal no ści nie ma gwał tow nych spad ków, roz wi -
ja my się sta bil nie i sys te ma tycz nie, co waż ne jest
w sy tu acji, gdy po pię tach dep cze nam kon ku ren -
cja. Chcie li by śmy, aby nasz Uni wer sy tet stał się eli -
tar ną uczel nią ba daw czą, dba ją cą też o to, aby po -
ziom kształ ce nia, pro wa dzo ne go w po wią za niu
z ba da nia mi, był jak naj wyż szy, a licz ba stu den tów
opty mal na. Przy go to wu jąc przed pię cio ma la ty
stra te gię uni wer sy tec ką, a obec nie jej no we li za cję,
za ło ży li śmy, że roz wi ja jąc się bę dzie my pod da wać
Uni wer sy tet „kon ser wa tyw nej in no wa cji”, dzię ki
cze mu uczel nia za cho wu jąc swój tra dy cjo na li -

stycz ny cha rak ter bę dzie do strze gać i uwzględ niać
ko niecz ność nie zbęd nych re form. Za ło żo ne zmia -
ny ma ją jed nak mieć cha rak ter prze wi dy wal ny
i o ewo lu cyj nym cha rak te rze. Uni wer sy tet bo wiem
re wo lu cji nie lu bi…

Nie spo sób owych wie lu osią gnięć i za ło żeń
przed sta wić tu sze ro ko. Przy mierz my się za tem
do kil ku naj waż niej szych pro ble mów, któ re to
w ze szłym ro ku okre ślo no ja ko „Za da nia do wy -
ko na nia”. Za cznij my od roz wo ju ka dry, od po -
mna ża nia ka pi ta łu in te lek tu al ne go na szej uczel -
ni. Na ile to za ło że nie się po wio dło? 

Na ty le, by spra wiać nam sa tys fak cję. Wi dać wy -
raź ną in ten sy fi ka cję w uzy ski wa niu stop ni i ty tu -
łów na uko wych. Zwięk sza się licz ba prze pro wa -
dzo nych prze wo dów ha bi li ta cyj nych i po stę po wań
pro fe sor skich. W prze wo dach dok tor skich cie szy
fakt, iż zwięk szy ła się też do strze gal nie licz ba dok -
to ra tów spo za uczel ni. Ozna cza to, że nasz pre -
stiż do strze ga też oto cze nie. 

Zwięk szy ła się też licz ba na ukow ców eu ro -
pej skich i świa to wych, któ rzy wi zy tu jąc uczel -
nię, pro wa dzą u nas za ję cia. To ko lej ny prze jaw
nie unik nio nej dziś in ter na cjo na li za cji uczel ni.
Kon se kwen cją wzro stu ka dry na uko wej jest
zwięk sza ją ca się ak tyw ność w po dej mo wa niu
pro jek tów ba daw czych. Wzro sła rów nież licz -
ba pu bli ka cji, w ostat nim ro ku z 6400 do 7200.
Mam na dzie ję, że dzię ki te mu w pro ce sie pa ra -
me try za cji uda nam się zdo być jesz cze wię cej
ka te go rii A. Je śli cho dzi o kon fe ren cje na uko -
we, któ re są rów nież istot nym mier ni kiem po -
zy cji na uko wej ośrod ka, to ucze ni UAM by li or -
ga ni za to ra mi po nad 200 kon fe ren cji, z cze go
pra wie co trze cia by ła kon fe ren cją mię dzy na -
ro do wą. 

Czy pro por cjo nal nie po pra wi ła się ja kość ba -
dań i ja kość kształ ce nia? Gdzie wi dać to naj wy -
raź niej?

Mier ni kiem ja ko ści ba dań jest tak że licz ba pro -
wa dzo nych pro jek tów ba daw czych. W mi nio nym
ro ku za no to wa li śmy wzrost z 502 do 578 pro jek -
tów. Du żą wa gę przy kła da my do te go, aby sa mi
ucze ni wy ka zy wa li ak tyw ność w po szu ki wa niu
środ ków na ba da nia ze źró deł ze wnętrz nych.
Uczest ni czy my w pro jek tach Fun da cji na Rzecz
Na uki Pol skiej, w kon kur sach gran to wych mi ni -

ster stwa, NCN-u, NCBiR-u oraz in nych fun du szy
i agen cji, w tym mię dzy na ro do wych. 

Z za do wo le niem ob ser wu ję co raz częst sze za -
bie gi i sta ra nia o po zy ski wa nie środ ków, któ re po -
dej mu ją co raz młod si pra cow ni cy na uko wi. Oczy -
wi ście wie le w tej mie rze jest jesz cze do zro bie -
nia, zwłasz cza gdy po rów nu je my się z naj lep szy -
mi, na przy kład z Uni wer sy te tem Ja giel loń skim.

A kształ ce nie? Na ile zna czą ce oka za ły się tu
Kra jo we Ra my Kwa li fi ka cyj ne? 

Uni wer sy tet pro wa dzi po wszech nie do stęp ne
kształ ce nie stu den tów na pierw szym stop niu stu -
diów wyż szych, pod czas gdy dru gi a szcze gól nie
trze ci sto pień kształ ce nia uzna wa ny jest za eli tar -
ny i li mi to wa ny ilo ścią przy jęć na do brze zde fi nio -
wa ne dla po trzeb spo łecz nych i go spo dar czych kie -
run ki stu diów. Klu czo wym pro ble mem do ty czą -
cym re kru ta cji stu den tów jest okre śle nie wy mo -
gów sta wia nych kan dy da tom pra gną cym stu dio -
wać na wszyst kich stop niach kształ ce nia. Jak wie -
my, w UAM opra co wa no stra te gię funk cjo no wa -
nia Uczel nia ne go Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią
Kształ ce nia. Przy go to wa ne u nas na rzę dzia mo ni -
to ro wa nia ja ko ści zy ska ły sze ro kie uzna nie w kra -
ju. Po nie waż jed nak po ru sza nie się w „ra mach
kwa li fi ka cyj nych” spra wiać mo że pew ne trud no -
ści, w na szym śro do wi sku przy go to wa no Va de me -
cum Na uczy cie la Aka de mic kie go – bro szu rę po -
ka zu ją cą krok po kro ku, jak two rzyć i opi sy wać
mo du ły w pro gra mach kształ ce nia. 

Po nad to uczel nia ma am bi cję wdra żać stra te -
gię ucze nia się przez ca łe ży cie, czy li przy go to -
wać kom plek so wą ofer tę, któ ra do peł ni lub prze -
kształ ci do tych cza so we do ko na nia edu ka cyj ne
ab sol wen tów. Sprzy jać te mu ma mo ni to ro wa nie
przez uczel nię ich dal szych lo sów, po opusz cze -
niu na szych mu rów. Sa dzę, że jest to wła ści wa
dro ga. War to też po wie dzieć, że nasz uczel nia ny
sys tem za rzą dza nia ja ko ścią kształ ce nia, za pre -
zen to wa ny na se mi na rium bo loń skim spo tkał się
z sze ro kim uzna niem. Mam na dzie ję, że w prak -
ty ce w peł ni po twier dzi on swo je zna cze nie i po -
zwo li jesz cze le piej wy po sa żać na szych ab sol -
wen tów nie tyl ko w wie dzę, ale tak że w umie jęt -
no ści i kom pe ten cje spo łecz ne, któ re umoż li wią
im znaj do wa nie wła ści we go miej sca na ryn ku
pra cy, bądź szyb kie prze kwa li fi ko wa nie się. Ba -

Z prof. Bro ni sła wem Mar ci nia kiem, rek to rem UAM roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 

Je ste śmy 
Uni wer sy te tem 
otwar tym
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da nia po ka zu ją, że śred nio sie dem ra zy w ży ciu
mło dzi bę dą zmie niać pra cę, a cza sa mi wią że się
to tak że ze zmia ną za wo du.

Wie le jesz cze jed nak mu si my się uczyć, stąd
sze ro ka ofer ta szko leń skie ro wa nych do na uczy -
cie li aka de mic kich UAM i przy go to wu ją cych
tak że do pro wa dze nia za jęć z przed się bior czo -
ści, pro wa dzo nych mię dzy in ny mi we spół z In -
qba to rem Tech no lo gicz nym PPN-T Fun da cji
UAM. Uni wer sy tet po wi nien w spo sób cią gły
mo ni to ro wać i w za leż no ści od po trzeb mo dy -
fi ko wać pro gra my kształ ce nia.

Że by wzmoc nić pre stiż na uczy cie la aka de mic -
kie go, skło nić do dal szej dba ło ści o ja kość i atrak -
cyj ność na ucza nia, zor ga ni zo wa ny zo sta nie kon -
kurs na naj lep sze go na uczy cie la aka de mic kie go,
o szcze gó łach któ re go po in for mu je my wkrót ce. 

Na wy ni ki ba dań cze ka go spo dar ka. Tak przy -
naj mniej po win no być, je śli za kła da się fak tycz -
ny roz wój. Czy uda ło się umoc nić związ ki uczel -
ni z oto cze niem go spo dar czym i spo łecz nym, za -
in te re so wać je swo im po ten cja łem?

Uni wer sy tet jest otwar ty na po trze by mia sta
i re gio nu. Jest źró dłem po stę pu. Je go dzia łal ność
win na też być zna czą cym czyn ni kiem roz wo ju
Po zna nia i Wiel ko pol ski. Uczel nia po głę bia
związ ki z prak ty ką spo łecz ną i go spo dar czą,
uczest ni czy w pra cach zmie rza ją cych do opra co -
wa nia Pro gra mu Wy ko naw cze go dla Re gio nal -
nej Stra te gii In no wa cji, za pra sza przed się bior ców
do włą cza nia się w pro ces dy dak tycz ny, roz wi ja
prak ty ki i sta że w biz ne sie. Uni wer sy tet re ali zu -
je licz ne ini cja ty wy na uko we, dy dak tycz ne, a tak -
że za bie ga o wy two rze nie wo kół sie bie kli ma tu
przy ja zne go na uce i edu ka cji. Wie le in ter dy scy -
pli nar nych cen trów uni wer sy tec kich pro wa dzi
ba da nia na kie ro wa ne na roz wój re gio nu. Po -
szcze gól ne wy dzia ły rów nież za cie śnia ją re la cje
z go spo dar ką re gio nu. Na przy kład ma te ma ty cy

uni wer sy tec cy współ dzia ła ją w za kre sie ba dań
z Sam sun giem, geo gra fo wie z AQUANETem czy
GEOPOZem. Pro wa dzo ne są też Po znań skie
Prak ty ki Ba daw cze 2013. W ich ra mach stu den -
ci i dok to ran ci, przy kła do wo ma te ma ty ki i in for -
ma ty ki, pra cu ją nad uspraw nia niem pro ce sów,
pro duk tów i usług, che mi cy no wych ma te ria łów.
W te go rocz nej edy cji bio rą udział Uni le ver,
Volks wa gen, ITTI Co gni fi de…

Wie le się też dzie je na płasz czyź nie po pu la ry za -
cji na uki. Dość wy mie nić tu fe sti wa le na uki, no -
ce na ukow ców, dzień fa scy na cji ro śli na mi, wy kła -
dy otwar te, wy kła dy na Zam ku, tar gi edu ka cyj -
ne, dni książ ki na uko wej czy Ju we na lia. 

Uni wer sy tet od lat sta wia na krze wie nie kul tu -
ry po przez or ga ni za cję mię dzy na ro do we go fe sti -
wa lu chó ral ne go i wie lu in nych wy da rzeń ar ty -
stycz nych.

Po śród za dań do wy ko na nia wy mie nia ło się
ko niecz ność uno wo cze śnie nia ad mi ni stra cji
uczel nia nej. Czy to na stą pi ło? Na stę pu je… 

Wie lo krot nie pod kre śla łem, że uni wer sy tet
jest nie tyl ko świą ty nią mą dro ści ale tak że du -
żym, skom pli ko wa nym, wie lo płasz czy zno wym
przed się bior stwem, dys po nu ją cym ol brzy mią
in fra struk tu rą, ob ra ca ją cym du żym bu dże tem,
za rzą dza ją cym ogrom ny mi in we sty cja mi itp.
Spraw ne i pro fe sjo nal ne funk cjo no wa nie te go
or ga ni zmu jest ko niecz no ścią i nie zbęd nym wa -
run kiem sku tecz nych ba dań i dy dak ty ki. Zop -
ty ma li zo wa ne za rzą dza nie fi nan sa mi wy mu si
opar cie ca łej dzia łal no ści na ra chun ku eko no -
micz nym. To dla te go ogło si li śmy kon kurs
na sta no wi sko (no we w na szym uni wer sy te cie)
za stęp cy kanc le rza do spraw eko no micz nych. To
dla te go prze pro wa dza my au dyt or ga ni za cyj ny,
któ re go ce lem jest za pro po no wa nie uno wo cze -
śnio ne go, przy sta ją ce go do obec nych re aliów,
roz wią za nia or ga ni za cyj no -za rząd cze go. Dla te -

go rów nież pro wa dzi my ba da nia kul tu ry or ga -
ni za cyj nej uczel ni, by pró bo wać ukształ to wać ją
w ta ki spo sób, aby wspie ra ła re ali za cję stra te gii
uczel ni i kształ to wa nie do bre go wi ze run ku
UAM w oto cze niu. Na le ży też tu wspo mnieć
o bar dziej pla no wym po dej ściu do sze ro kie go
pro gra mu in we sty cyj ne go, któ re uwzględ ni pre -
cy zyj niej sze do sto so wa nie ba zy ma te rial nej
do dzi siej szych po trzeb zmie nia ją ce go się uni -
wer sy te tu. Bę dzie my roz wi jać się w trzech kam -
pu sach: Śród miej skim, Sza ma rzew skim i Mo ra -
skim oraz w Pi le, Ka li szu, Gnieź nie i Słu bi cach.

W trak cie mi nio ne go ro ku Pa na uwa ga sku pia -
ła się nie tyl ko na UAM, ja ko „rek tor rek to rów
po znań skich” zaj mo wał się pan rów nież Aka de -
mic kim Po zna niem. Jak go pan znaj du je? Na ile
spek ta ku lar ne wy da rze nie, ja kim jest wspól -
na in au gu ra cja przy bli ża do za ło żo nej in te gra -
cji śro do wi ska?

Ta wspól na i wy jąt ko wa w ska li kra ju in au gu ra -
cja ma cha rak ter stric te sym bo licz ny. Ma przy -
po mi nać o wspól nej hi sto rii i o ma rze niach o wiel -
kim Uni wer sy te cie Po znań skim. Jed nak że
do stwo rze nia ja kiejś wspól nej struk tu ry or ga ni -
za cyj nej jest bar dzo, bar dzo da le ko. Tak więc po -
wo li, prze ła mu jąc w pierw szym rzę dzie ba rie ry
men tal ne, bę dzie my się sku piać na bu do wa niu ści -
ślej szych związ ków in te lek tu al nych, na po dej mo -
wa niu wspól nych ba dań, na two rze niu wspól nych
ze spo łów ba daw czych i kie run ków stu diów. Dwa
in ter dy scy pli nar ne cen tra ba daw cze na Mo ra sku,
sta no wią ce kon sor cja uczel ni po znań skich i in sty -
tu tów ba daw czych są te go naj lep szym do wo dem.

O czym pan bę dzie my śleć gdy pierw sze go
paź dzier ni ka w Sa li Zie mi MTP za brzmi Gau de -
amus na kil ka ty się cy gło sów?

O tym, że je ste śmy na praw dę Aka de mic kim Po -
zna niem. I że mia sto po win no być dum ne ze swo -
ich uczel ni.

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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To już po nad pół to ra ro ku, jak ob jął pan
funk cję pod se kre ta rza sta nu w MNSiW. Tę -
sk ni pan za UAM?

Tę sk nię. Bar dzo do brze wspo mi nam ten
czas…Gdy w po nie dzia łek ra no, oko ło 7,
w dro dze na dwo rzec PKP prze jeż dżam obok
Col le gium Mi nus i spo glą dam na po wie wa -
ją cy sztan dar nad tym pięk nym bu dyn kiem,
przy cho dzi mi ła re flek sja i ser ce ro śnie… 

Od wo żą ca mnie do po cią gu żo na, w sa mo -
cho dzie czę sto py ta mnie o to sa mo… o ten
żal i tę sk no tę.

A za czymś szcze gól nym pan tę sk ni?
Przede wszyst kim za ludź mi, z któ ry mi

two rzy łem pew ne rze czy – no we dzia ły al bo
no we ob sza ry ak tyw no ści uni wer sy te tu. Oto -
czy łem się młod szy mi oso ba mi i my ślę, że pa -
rę rze czy uda ło się do ko nać. Mo ja ka den cja
zo sta ła jed nak gwał tow nie prze rwa na i nie by -
ło na wet cza su, że by się do koń ca z te go roz -
li czyć, ani pod su mo wać. Wy ko rzy sta łem
do te go ła my ubie gło rocz ne go „Ży cia Uni wer -
sy tec kie go…”.

Ja ką ostat nią rzecz za pa mię tał pan z uni -
wer sy te tu, kie dy już od cho dził pan do mi ni -
ster stwa?

Chy ba naj bar dziej to, że pa rę osób wy ra -
zi ło nie ukry wa ny żal, że od cho dzę, co by ło
bar dzo mi łym uczu ciem. I łzy w wie lu oczach.
Zo sta wi łem tam frag ment swo je go ży cia, spo -
ro się tej pra cy po świę ca łem, z dru giej stro -
ny ta ki już je stem od lat.

Ża łu je pan?
Nie, nie ża łu ję, bo my ślę, że – czy to czło -

wiek mło dy, czy sta ry – mu si po dej mo wać
no we wy zwa nia, al bo, tak mi się wy da je, szu -
kać cze goś no we go. W pew nym sen sie to by -
ło no we otwar cie. Py ta łem się tyl ko jed nej,
dwóch osób, jak ta mo ja pra ca bę dzie w ogó -
le wy glą dać. Mia łem bar dzo mi zer ne wy obra -
że nia o niej. Te raz, po kil ku na stu mie sią cach,
mo gę śmia ło po wie dzieć, że prak tycz nie żad -
ne. Był to swo isty eks pe ry ment…, za wo do wy

i ro dzin ny. W do mu je stem w so bo ty i nie -
dzie le, i to nie wszyst kie. Żo na dziel nie mnie
wspie ra, w week en dy „przy go to wu je” na ko -
lej ny ty dzień, a w dni po wsze dnie po zo sta je
nam te le fon i in ter net. To też są pew ne kosz -
ty tej sy tu acji.

Ja kie by ło pierw sze wra że nie, kie dy pan
przy szedł do mi ni ster stwa? 

Pierw sze dni by ły szcze gól nie trud ne, bo
zo sta łem rzu co ny na głę bo ką wo dę. Przy je -
cha łem do War sza wy w nie dzie lę wie czo rem
i gdy w po nie dzia łek ra no przy sze dłem
do pra cy, to oka za ło się, że już mam pra wo
a za ra zem obo wią zek pod pi sy wać do ku men -
ty. Zo sta łem do słow nie za rzu co ny na „dzień
do bry” ca łą ster tą zwy kłej, bie żą cej ko re spon -
den cji, uzgod nień, sta no wisk, fi szek, któ re
po pierw sze naj pierw mu sia łem na uczyć się
czy tać, po dru gie zna leźć miej sce, gdzie je
pod pi sać, po trze cie – co naj waż niej sze – ro -
zu mieć, co pod pi su ję, co nie by ło ta kie pro ste
(śmiech). Do brze, że od pierw sze go dnia mia -
łem wspar cie w swo im se kre ta ria cie. Tak to
z re gu ły już jest, że se kre ta ria ty zo sta ją, a mi -
ni stro wie się zmie nia ją. W koń cu się na uczy -
łem, co jest istot niej sze, a co jest mniej waż ne. 

Jest pan wi ce mi ni strem już po nad pół to -
ra ro ku. Pro szę mi po wie dzieć, co pan uzna je
za swój naj więk szy suk ces?

Czy ma my ja kiś in ny ze staw py tań
(śmiech)? Tak się ba łem, że ktoś spy ta: „No,
Gu liń ski, już po nad rok sie dzisz w tej War sza -
wie, co ty tam tak na praw dę zro bi łeś?” I wie -
dzia łem, że ta kie pod su mo wa nie przyj dzie mi
z tru dem. Od po wia dam za sze ro ko po ję te re -
la cje na uka – go spo dar ka oraz roz wój in sty -
tu cji oto cze nia biz ne su na rzecz trans fe ru
tech no lo gii i ko mer cja li za cji wy ni ków prac
ba daw czych, a więc ko lej ne spo tka nia, kon fe -
ren cje, wy sta wy, otwar cia, ale tak że ba da nia
i po my sły na dzia ła nia. Za swo isty suk ces
uwa żam fakt, że współ uczest ni czy łem w bu -
do wa niu pro gra mu ba daw cze go Ho ri -

zon 2020 i je go do sto so wa niu do ocze ki wań
kra jów Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej.
Wspól nie z za ple czem De par ta men tu Stra te -
gii pró bo wa li śmy po pro wa dzić ne go cja cje
w ta ki spo sób, że by wy pra co wać usta le nia jak
naj bar dziej ko rzyst ne dla Pol ski. Obec nie
od kil ku mie się cy sen z po wiek spę dza mi pra -
ca nad przy go to wa niem Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In te li gent ny Roz wój i udział w stwo rze -
niu Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza, Edu ka -
cja, Roz wój na la ta 2014-2020. Na ra zie trud -
no mó wić o suk ce sie, uzgad nia my sta no wi -
ska, wy pra co wu je my in stru men ty in ter wen -
cji istot ne dla sek to ra na uki i szkol nic twa wyż -
sze go. W mi ni ster stwach suk ces nie przy cho -
dzi z dnia na dzień. To za zwy czaj mo zol na,
sys te ma tycz na pra ca (wa ga za dań do ty czy ca -
łe go pań stwa), a efek ty…, cza sem są wi docz -
ne za na stęp ne go mi ni stra…

Czy by ły ja kieś po raż ki?
Po raż ki… Ja my ślę, że wy ni ka ją one przede

wszyst kim z te go, że my so bie zbyt czę sto wy -
obra ża my, że nie któ re rze czy są bar dzo pro -
ste. My śli my, że tyl ko my zna my „praw dę ob -
ja wio ną”. Jed nak je ste śmy je dy nie ludź mi. Nie -
raz przy cho dzi się nam zmie rzyć z ma te rią,
któ rą nie do koń ca zna my i wte dy rów nież po -
dej mo wać de cy zje. Ja pod ją łem ich wie le.
Z pew no ścią nad nie któ ry mi moż na by dys -
ku to wać, czy by ły to naj lep sze roz wią za nia.
Kon se kwen cje tych de cy zji oce ni przy szłość.
Czy by ły do bre, czy po win ny być in ne.

A jak wy glą da „od kuch ni” dzień pra cy wi -
ce mi ni stra? 

W su mie to wy glą da tro chę dziw nie, bo
trud no jest być na sta łej, ty go dnio wej de le ga -
cji po za do mem w wie ku po nad 60 lat, a ja
wła śnie tak mam. W po nie dzia łek wy jeż -
dżam z Po zna nia do War sza wy, a w pią tek
po po łu dniu po ko nu ję tra sę War sza wa -Po -
znań. Szcze rze mó wiąc, w tej dzie dzi nie na -
praw dę je stem fa chow cem (śmiech). Szko da,
że nie ma kon kur su z na gro da mi na te mat

Z prof. Jackiem Gulińskim, byłym prorektorem UAM, obecnie
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
rozmawia Dominika Narożna

Z NICZEGO SIĘ
NIE WYCOFUJĘ...



w r z e s i e ń  2 0 1 3  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  1 1

zna jo mo ści tej tra sy! Gdy prze jeż dżam przez
ja kąś miej sco wość, to je stem w sta nie okre -
ślić spóź nie nie lub przy spie sze nie po cią gu (to
dru gie dzie je się ra czej rzad ko) w in ter wa le 2-
3 mi nut. A jak wy glą da mój dzień pra cy?
Przy jeż dżam do niej oko ło 8: 00. Spo tka nia
za czy na ją się o 9: 00. Tę go dzi nę po świę cam
na pra sę, pocz tę elek tro nicz ną i or ga ni za cję
dnia. Prze glą da nie pra sy nie wy ni ka z te go,
że nie mam co ro bić, a z te go, że by się do wie -
dzieć, na przy kład: co o nas pi szą, co w ogó -
le pi szą. Ta ka wie dza jest ko niecz na w mo jej
pra cy. Co dzien nie do sta je my de dy ko wa ny
prze gląd pra sy dru ko wa nej i in nych me diów.
To jest kil ka dzie siąt stron do przej rze nia, ale
da je ob raz te go, co się wczo raj al bo dzi siaj po -
ja wi ło w śro dach ma so we go ko mu ni ko wa nia
na te mat na uki, mi ni ster stwa, uni wer sy te tów
i szkol nic twa wyż sze go. W nie któ rych ty go -
dniach, czy li tzw. ty go dniach sej mo wych, do -
cho dzą ko mi sje sej mo we. Je stem po za tym
człon kiem kil ku na stu mię dzy re sor to wych
ko mi sji i one ma ją co ja kiś czas spo tka nia.
Trze ba się do nich przy go to wać. Po tem mam
jesz cze spo tka nia w ra mach re sor tu, nad zór
nad in sty tu ta mi ba daw czy mi. Mam oka zję
zo ba czyć cie ka we roz wią za nia bli skie ko mer -

cja li za cji, prze my sło wi, trans fe ro wi tech no -
lo gii al bo już wdro żo ne w prak ty ce. Ko lej nym
mo im obo wiąz kiem jest wi zy to wa nie uczel -
ni w ca łej Pol sce, głów nie w związ ku z pro ce -
sem in we sty cyj nym. I jesz cze wie le, wie le in -
nych po win no ści. Z re gu ły pra cu ję do 18: 00-
18: 30. W mi ni ster stwie, na szczę ście, ma my
do bry bu fet, więc obiad jem na miej scu.
Do do mu wra cam oko ło 19: 00, czy li zdą żę
obej rzeć ja kieś wia do mo ści, usły szeć, co się

dzie je w świe cie. Mi ło cza sa mi na pa sku
w TV zo ba czyć in for ma cje o spo tka niu,
w któ rym bra łem udział lub bę dę brał udział,
na przy kład new sa, że na stęp ne go dnia eu ro -
pej scy mi ni stro wie do spraw na uki i edu ka -
cji spo tka ją się w Bruk se li. Po ja wia się wte -
dy re flek sja, że coś dla te go kra ju i te go sek -
to ra mam szan sę zro bić.

Wła śnie, te wy jaz dy za gra nicz ne…
Tro chę te go by ło przez te kil ka na ście mie -

się cy, ale wy jaz dy są ra czej mę czą ce, cza sa mi
trud ne me ry to rycz nie. Wie lo krot nie by łem
w Bruk se li, po za tym Du bli nie, Ki jo wie, Bu -
da pesz cie, Bu ka resz cie, Wied niu, Inns bruc -
ku, Luk sem bur gu…

Biz ne so wa kla sa w sa mo lo cie, trans fe ry
w li mu zy nach, uro czy ste obia dy i ko la cje …

Tak, jest tro chę te go blich tru i dy plo ma -
cji. I moż li wość prze by wa nia w bu dyn kach,
czę sto hi sto rycz nych, do któ rych trud no ina -
czej się do stać. Jed nak pro szę pa mię tać
przede wszyst kim o od po wie dzial no ści, gdy
za owal nym sto łem wśród re pre zen tan tów
kra jów UE za bie ram głos i mó wię: „Pol ska
uwa ża, że …”. To jest du że ob cią że nie i po czu -
cie od po wie dzial no ści… Co do sa mo lo tów,
to głów nie la tam kla są eko no micz ną. Z ko lei
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”Tak się bałem, że ktoś
spyta: „No, Guliński,
już ponad rok siedzisz
w tej Warszawie, co ty
tam tak naprawdę
zrobiłeś?”
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obia dy i ko la cje – ta kie nie for mal ne spo tka -
nia to oka zja do roz mów, któ re pro cen tu ją
w przy szło ści.

Ale jed nak ho nor, za szczy ty, pie nią dze?
Z tym to bym też nie prze sa dzał, szcze gól -

nie z ostat nim. Prze cięt ny oby wa tel nie ma
wy obra że nia, ja kie jest upo sa że nie wi ce mi ni -
stra i bu du je so bie wy ima gi no wa ny ob raz
przy wi le jów świa ta wła dzy. De men tu ję to
na każ dym kro ku. Jed nak chy ba naj waż niej -
sze jest coś in ne go. W lip cu bie żą ce go ro ku
uczest ni czy łem w Po zna niu w kon fe ren cji
„Bez piecz ny świat. Zro zu mie nie – za ufa -
nie – od po wie dzial ność”. Od po wia da łem
na trud ne py ta nie z sa li, m.in. jak mo ja po -
zy cja w mi ni ster stwie ma się do tych ha seł.
Od po wie dzia łem, że mo im za da niem jest sta -
rać się mak sy mal nie zro zu mieć, za pra co wać
na za ufa nie i dzia łać od po wie dzial nie. To mo -
że być do bra re cep ta na ten urząd. A mo że nie
tyl ko na ten … Al bo tak jak to pa dło na ostat -
nim Kon gre sie Oby wa tel skim: służ ba pu blicz -
na, me ne dżer ski pro fe sjo na lizm czy prze strze -
ga nie pro ce dur? My ślę, że trzy w jed nym.

Lu bi pan wy zwa nia?
Na pew no. W mo im wie ku mo że nie po wi -

nie nem po dej mo wać się ta kich wy zwań, jak
pra ca w ro li pod se kre ta rza sta nu w MNiSW,
ale zro bi łem to i nie ża łu ję. Nie jest lek ko, ale
je że li moż na po móc roz wią zać ja kiś pro blem,
to sa tys fak cja to wy na gra dza. W swo im ga bi -
ne cie przy ją łem już set ki lu dzi o bar dzo róż -
nych po sta wach. Jed nak te wszyst kie kon tak -
ty, to jest to, co bu du je na szą wie dzę. Prze -
ko nu je, że ob raz na sze go świa ta na uki i szkol -
nic twa wyż sze go jest bar dzo zło żo ny. Od wie -
dza ją mnie sza no wa ni lu mi na rze na uki, rek -
to rzy – spraw ni or ga ni za to rzy, mło dzi lu dzie,
chcą cy zmie nić swój świat i uczel nia ną rze -
czy wi stość, fa chow cy i lu dzie skrom ni. Nie
bra ku je też osób z sza lo ny mi po my sła mi, wy -
traw nych po li tycz nych gra czy… Szko ła ży cia.

Mó wi się o pa nu, że jest pan wi zjo ne rem,
w po zy tyw nym te go sło wa zna cze niu. Ja kie
wo bec te go są pa na pla ny zwią za ne z pra cą
w mi ni ster stwie?

Pla ny… Trud no po wie dzieć. Pa mię taj my,
że je stem tyl ko pod se kre ta rzem sta nu. Sta ram
się jak naj le piej wy ko ny wać swo je za da nia
i nie tra cić kon tak tu z rze czy wi sto ścią. Za rów -
no pierw sze, jak i dru gie nie przy cho dzi z ła -
two ścią. No, mo że to dru gie jest ła twiej sze…

To mo że ina czej: na czym pa nu za le ży?
Je stem pew nym try bem w ma szy nie, któ -

ra jest od po wie dzial na za okre ślo ny ob szar
dzia łal no ści na sze go spo łe czeń stwa. Jest to zo -
bo wią zu ją ce. Z jed nej stro ny to oka zja, że by
wy wrzeć na tę płasz czy znę ja kiś wpływ, z dru -

giej stro ny to o ty le trud ne, że w każ dej chwi li
zgła sza ne są do mnie za py ta nia i pre ten sje,
któ re w du żej czę ści by naj mniej nie do ty czą
mo jej dzia łal no ści. Je stem trak to wa ny jak
przed sta wi ciel rzą du. Na spo tka niach, szcze -
gól nie w Sej mie, przed sta wiam sta no wi sko
mi ni ster stwa lub rzą du, re pre zen tu ję je. Bro -
nię, jak trze ba. My ślę, że to jest też pew -
na sztu ka, że by rów no le gle nie tra cić te go, że
jest się so bą, że ma się pew ne kom pe ten cje,
wie dzę i że jest się eks per tem w ja kimś ob sza -
rze. Pa mię taj my, że dla wie lu je stem jed nak
po li ty kiem … Za le ży mi na tym, abym z ho -
no rem i pod nie sio ną gło wą mógł wró cić
do śro do wi ska, z któ re go się wy wo dzę. Prze -
cież to tu, w Po zna niu, się wy kształ ci łem oraz
ukształ to wa łem. I te mu śro do wi sku przez la -
ta słu ży łem. Jed no cze śnie w na tu ral ny spo sób
chcia ło by się wspie rać rze czy wi ste dzia ła nia
re for ma tor skie w na uce i szkol nic twie wyż -
szym. Tu taj cią gle jest wie le do zro bie nia. Za -
le ży mi na tym, abym efek tyw nie po mógł in -
nym, prze ko nał ich, że czas na zmia ny, że nie
moż na pro mo wać ha sła „za wsze tak by ło”, że
to w rę kach rek to rów, se na tów, dzie ka nów czy
sze re go wych pra cow ni ków na uki jest klucz
do zmian. 

Zmie nił się pan?
My ślę, że czło wiek ca ły czas się zmie nia,

więc ja też się zmie ni łem.
Na plus czy na mi nus?
Trud no mi oce nić. My ślę, że by łem kie dyś

bar dziej ka te go rycz ny w gło sze niu swo ich
osą dów i sta no wisk. Jed nak to też przy wi lej
mło do ści. Naj le piej pa mię tam te za rzu ty, któ -
re by ły wy mie rzo ne z mo jej stro ny w na sze
mi ni ster stwo! Ła two jest ob na żyć, zi ro ni zo -
wać, ośmie szyć pew ne dzia ła nia. Tak w da -
nym mo men cie to od bie ra łem i re ago wa łem.
Te raz je stem z dru giej stro ny. Od bie ram i od -
pie ram te go ty pu ata ki, re agu ję na nie i wi -
dzę to, o czym mó wi li śmy wcze śniej, czy li głę -
bię uwa run ko wań. Że by pod jąć wła ści wą de -
cy zję i za jąć od po wie dzial ne sta no wi sko w ja -
kiejś spra wie, to trze ba znać wszyst kie de ter -
mi nan ty (al bo cho ciaż po sia dać jak naj wię cej
da nych). We wszyst kim na le ży za cho wać
umiar i zdro wy roz są dek. Cza sa mi do cho dzi
do cie ka wych zbie gów oko licz no ści. Ostat ni

ra port NIK-u do ty czą cy trans fe ru tech no lo -
gii uży wał po czę ści ar gu men tów z mo no gra -
fii, któ rej je stem współ au to rem, ob na ża jąc ba -
rie ry trans fe ru tech no lo gii na na szych uczel -
niach i sta wiał nasz re sort pod ob strza łem.
Ja w od po wie dzi uży wa łem in nych ar gu men -
tów (że by by ło cie ka wiej, za czerp nię tych z tej
sa mej mo no gra fii), aby bro nić po zy cji
MNiSW i tłu ma czyć bez za sad ność nie któ rych
ocze ki wań czy wy wo dów kon tro le rów. To tak
jak by uczest ni czyć w ja kiejś in te lek tu al nej roz -
gryw ce…

Co bę dzie ro bił prof. Ja cek Gu liń ski jak już
nie bę dzie mi ni strem?

Wró ci na UAM, bo jest tu cią gle za trud nio -
ny i po zo sta nie do dys po zy cji rek to ra. A po -
tem pój dzie na za słu żo ną eme ry tu rę, bo prof.
Ja cek Gu liń ski mo że sko rzy stać z do bro dziej -
stwa usta wy, któ ra co praw da prze dłu ży ła mu
czas pra cy z 65 do 67 lat, ale on się z te go po -
wo du cie szy, bo na le ży do tych osób, któ re
chcia ły by funk cjo no wać na ryn ku pra cy jak
naj dłu żej, cho ciaż by do 2020 ro ku.

A tak bez ko kie te rii?
Bez ko kie te rii to mam pew ne sta łe zo bo -

wią za nia fi nan so we do 2020 ro ku (śmiech).
Za wsze by łem ak tyw ny w swo im miej scu pra -
cy i tak już mi pew nie zo sta nie. W su mie
przez ostat nie kil ka na ście lat pra co wa łem
rów no le gle na dwóch eta tach. Pra ca na UAM,
w Fun da cji UAM, Po znań skim Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz nym to by ły wy zwa nia, ale
ja ta kie lu bię… Kie dy zo sta łem pro rek to rem,
chcia łem, ra zem z ko le ga mi, zmie nić tro chę
UAM. I tak się sta ło. Z ak cen tem na „tro chę”,
ale chy ba zmia ny po szły we wła ści wym kie -
run ku. Kosz to wa ło to wie le pra cy… W mi ni -
ster stwie też pra cu ję na okrą gło. Trud no po -
wie dzieć, co się sta nie, gdy wró cę z War sza wy.
Z dru giej stro ny co raz czę ściej przy cho dzi re -
flek sja, że mo że już czas na od po czy nek.
W tym ro ku mi ja 40 lat mo jej pra cy za wo -
do wej. Urzą dzi li śmy so bie w ze szłym ro ku
z żo ną pięk ną al ta nę w ogro dzie przy do mu.
Czy znaj dzie się czas na to, aby na sta rość usa -
dzić się w fo te lu i z niej sko rzy stać?

Współ pra ca:
Prze my sław Sta nu la

Alek san dra Śli wiń ska

”Za swoisty sukces uważam fakt, 
że współuczestniczyłem w budowaniu 
programu badawczego Horizon 2020 
i jego dostosowaniu do oczekiwań 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej
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Pod czas Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa,
or ga ni zo wa nych  we wrze śniu przez
Ko mi sję Eu ro pej ską i Ra dę Eu ro py, mi -

lio ny osób bę dą mia ły oka zję bez płat nie zwie -
dzić ty sią ce rzad ko udo stęp nia nych sze ro kie -
mu ogó ło wi za byt ko wych obiek tów w 50 róż -
nych kra jach, rów nież w Pol sce. Ofi cjal na in -
au gu ra cja te go rocz nych EDD od by ła się 30
sierp nia w Ere wa nie, sto li cy Ar me nii, któ ra
obec nie stoi na cze le Ko mi te tu Mi ni strów Ra -
dy Eu ro py. W tym sa mym dniu w In ter ne cie
po ja wi ła się no wa, in te rak tyw na   stro na,
na któ rej moż na bę dzie zna leźć szcze gó ło we
in for ma cje o tym, któ re obiek ty są otwar te dla
zwie dza ją cych oraz o wy da rze niach or ga ni -
zo wa nych w po szcze gól nych kra jach z oka -
zji dni dzie dzic twa.

Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa to rzad ka
oka zja, by od wie dzić miej sca bę dą ce świa dec -
twem hi sto rii i wziąć udział w im pre zach, któ -
re ma ją oca lić ją od za po mnie nia. W Ir lan dii
Pół noc nej moż na bę dzie na wła snej skó rze
po czuć, jak wy glą da ły śre dnio wiecz ne bi twy:
wziąć do rę ki miecz, spraw dzić, ile wa ży kol -
czu ga, i usły szeć szczęk opa da ją cej za sło ny
przy łbi cy. Z ko lei w Ho lan dii te ma tem prze -
wod nim wy da rzeń, dzię ki któ rym zwie dza ją -
cy bę dą mo gli po znać 400 lat hi sto rii Kró le -
stwa Ni der lan dów, bę dą „Wła dza i chwa -
ła”. Szwedz ki pro jekt „Miej sca spo tkań” umoż -
li wi emo cjo nu ją cą wy pra wę do miejsc, w któ -

rych od wie ków do cho dzi do spo tkań waż -
nych z punk tu wi dze nia kul tu ry, a w Szwaj ca -
rii dni od bę dą się pod ha słem „Ogień − Świa -
tło − Ener gia”.

An dro ul la Vas si liou, unij na ko mi sarz ds.
edu ka cji, kul tu ry, wie lo ję zycz no ści i mło dzie -
ży po wie dzia ła: Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa
to fan ta stycz na ini cja ty wa, któ ra wszyst -
kim − bez wzglę du na wiek i za war tość port -
fe la − ofe ru je do stęp do dzie dzic twa kul tu -
ry. Prze wi du je my, że w tym ro ku z tej, je dy nej
w swo im ro dza ju, oka zji od wie dze nia miejsc
za zwy czaj nie do stęp nych dla zwie dza ją cych
sko rzy sta po nad 20 mi lio nów do ro słych i dzie -
ci. Jest to zna ko mi ty spo sób, aby pie lę gno wać
na sze dzie dzic two kul tu ro we i chro nić je z my -
ślą o przy szłych po ko le niach, a tak że by za pew -
nić lo kal nym spo łecz no ściom zwięk szo ne wpły -
wy z tu ry sty ki.

Ga briel la Bat ta ini -Dra go ni, z -ca se kre ta rza
ge ne ral ne go Ra dy Eu ro py, po wie dzia ła:
U pod staw suk ce su Eu ro pej skich Dni Dzie dzic -
twa le ży za an ga żo wa nie spo łecz no ści lo kal -
nych, na po zio mie miast i re gio nów. Co ro ku
spo łecz no ści w ca łej Eu ro pie sta ją się czę ścią
„kul tu ro wej ro dzi ny” pie lę gnu ją cej na sze nie -
zwy kle bo ga te dzie dzic two kul tu ro we.

Pierw sza edy cja Eu ro pej skich Dni Dzie -
dzic twa od by ła się w 1985 ro ku, a od ro -
ku 1999 są one or ga ni zo wa ne ja ko wspól na
ini cja ty wa Ko mi sji Eu ro pej skiej i Ra dy Eu ro -

py. W EDD uczest ni czy 50 kra jów, któ re pod -
pi sa ły eu ro pej ską kon wen cję kul tu ral ną. Ob -
cho dy trwa ją przez mie siąc i obej mu ją naj -
róż niej sze for my spo tkań z kul tu rą, od pre -
zen ta cji lo kal nych tra dy cji i rze mio sła po dni
otwar tych drzwi w za byt kach ar chi tek tu ry
lub wy sta wy dzieł sztu ki. Ce lem ob cho dów
jest rów nież pro pa go wa nie wśród oby wa te li
Eu ro py otwar to ści na in ne kul tu ry.

Atrak cji nie za brak nie tak że w Pol sce, gdzie
prze wi dzia no mię dzy in ny mi licz ne wy kła dy,
se sje po pu lar no nau ko we, fe sty ny i tur nie -
je. Pol skie ob cho dy dni dzie dzic twa od by wa -
ją się pod ha słem „Nie od ra zu Pol skę zbu do -
wa no”, a ich in au gu ra cja od by ła się w opac -
twie cy ster skim w Wą choc ku 7 wrze śnia.

Wy kła dy pro fe so rów UAM, zor ga ni zo wa -
ne przez Od dział Te re no wy Na ro do we go In -
sty tu tu Dzie dzic twa w Po zna niu wraz z Bi -
blio te ką Kór nic ką PAN od by ły się Sa li Czer -
wo nej Pa ła cu Dzia łyń skich w Po zna niu. I tak
wy kład „W hoł dzie na szym an te na tom. Dro -
ga do uni wer sy te tu w Po zna niu” wy gło sił
prof. Grze gorz Łu kom ski, wy kład „Za gi nio -
ny za mek. O ar chi tek tu rze re zy den cji kró -
lew skiej na Wzgó rzu Prze my sła w Po zna niu”
wy gło sił dr To masz Ra taj czak, a prof. Han na
Kóčka -Krenz mó wi ła o „gro dzie Ostrów,
przy któ rym dzi siaj jest Po znań” 

Wię cej na http://www.edd.nid.pl 

Nie od ra zu Pol skę zbu do wa no
Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa by ły oka zją, by bez płat nie od wie dzić
za byt ki zwy kle nie do stęp ne dla zwie dza ją cych.
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Wykład dra Tomasza Ratajczaka pt. „Zaginiony zamek. O architekturze rezydencji królewskiej na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu” 
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Naj bar dziej spek ta ku lar ne pra ce pro -
wa dzo ne by ły w tym ro ku w Col le -
gium Ma ius, gdzie wła śnie do bie ga

koń ca re no wa cja dwóch bocz nych kla tek
scho do wych. Pra ce wy ko ny wa ne są na pod -
sta wie opra co wań przy go to wa nych przez
dwie pra cow nie: pro jek to wą i kon ser wa cji
dzieł sztu ki oraz pod nad zo rem kon ser wa -
to ra za byt ków. W ma ju br. w Col le gium Ma -
ius za koń czo no re mont Sa lo nu Mic kie wi cza
Pod Ko pu łą. We wrze śniu na stą pi dłu go ocze -
ki wa ne otwar cie. Wie le emo cji bu dzi ły ma lo -
wi dła na skle pie niu ko pu ły. Wie lu oso bom
pra cu ją cym w Col le gium Ma ius za le ża ło, aby
w trak cie re mon tu nie zo sta ły one usu nię te,
na co się za no si ło. Wszyst kie te oso by na pew -
no ucie szy wia do mość, że tu ry, żu bry i an ty -
lo py na dal zdo bią skle pie nie, a po re mon cie
zy ska ły no we, efek tow ne oświe tle nie. Sa lon
prze zna czo ny jest na ob ra dy Wy dzia łu Fi lo -
lo gii Pol skiej i Kla sycz nej UAM. 

Re mon tom pod da ne zo sta ły po miesz cze nia
w Col le gium Mi nus. W piw ni cy, gdzie znaj du -
ją się biu ra oraz ma ga zy ny, od no wio ne zo sta -
ły ko ry ta rze i wy re mon to wa ne po ko je. Efek ty
tych prac są spek ta ku lar ne, zwłasz cza dla osób,
któ re mia ły oka zję wi dzieć je przed re mon tem.
Po nad to za adap to wa ne na biu ra zo sta ły po -
miesz cze nia po daw nym ba rze. Koń ca do bie -
gły pra ce pro wa dzo ne przed Au lą Uni wer sy -
tec ką, któ rych wy ko na nie utrud nio ne by ło
przez ab so lu to ria wie lu uczel ni. Na pra wio ne
zo sta ły scho dy i po pra wio na kost ka bru ko wa.
To do bra wia do mość dla stu den tów I ro ku,
któ rzy na pew no bę dą chcie li zro bić so bie
zdję cie w tym miej scu za raz po in au gu ra cji no -
we go ro ku aka de mic kie go. Re mon to wi pod -
da ne zo sta ły też ko ry ta rze na za ple czu Au li.

UAM 
od świe ża ny

Wakacyjne miesiące

na uczelni to czas remontów.

Kiedy z sal dydaktycznych

wychodzą ostatni studenci,

w ich miejsce zjawiają się

ekipy remontowe. 

Salon Mickiewicza pod Kopułą w Collegium Maius
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Trwa ją pra ce w kam pu sie na Sza ma rzew skie -
go. W bu dyn ku D re mon to wa ne są pio ny sa -
ni tar ne, od na wia ne klat ki scho do we, ko ry ta -
rze, ma lo wa ne sa le wy kła do we itd. Za koń cze -
nie prac pla no wa ne jest na 20 wrze śnia. Nie -
spo dzian ką bę dzie win da, któ ra do koń ca ro -
ku po ja wi się w bu dyn ku E – uła twi ona do -
stęp do wyż szych kon dy gna cji bu dyn ku oso -
bom nie peł no spraw nym. Spo rą część fun du -
szy re mon to wych prze zna czo nych na ten rok
po chło nę ły re mon ty bu dyn ków na Kam pu sie
Mo ra sko. Kam pus ten ko ja rzy się z no wo ścią,
nie mniej jed nak na le ży pa mię tać, że naj star -
szy z bu dyn ków, Col le gium Phy si cum, li czy
so bie oko ło 30 lat. W tym ro ku by ły to głów -
nie na pra wy oraz czę ścio wa wy mia na po ła ci
da cho wych, ma lo wa nie po miesz czeń dy dak -
tycz nych, re mont ta ra su w bu dyn ku Col le -
gium Bio lo gi cum oraz na pra wa świe tli ka
na da chu bu dyn ku Wy dzia łu Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych, któ ra zo sta nie za -
koń czo na w paź dzier ni ku 2013 ro ku. 

Po ra te raz na prze gląd prac pro wa dzo nych
w do mach stu denc kich. W Jo wi cie od no wio -
ne zo sta ły ko lej ne dwa pię tra. Na to miast
w obiek cie przy ul. Nie szaw skiej ukoń czo -
no II etap ge ne ral ne go re mon tu. Re wi ta li za -
cją ob ję te zo sta ły miesz ka nia od 1 do 5 pię tra,
a tak że od 1 do 10 w łącz ni ku. Me ta mor fo zę
prze szedł też hol bu dyn ku. W od no wio nych
po miesz cze niach zna la zło się 5 miesz kań
prze zna czo nych dla osób nie peł no spraw nych.
Drob ne na pra wy prze szły też DS-y w Słu bi -
cach i Ka li szu przy ul. No wy Świat. 

Na ge ne ral ny re mont cze ka Dom Stu denc -
ki Han ka. Roz pi sa ny zo stał kon kurs na opra -
co wa nie pro jek tu ar chi tek to nicz ne go – je go
wy ni ki po zna my w stycz niu przy szłe go ro ku.

Do li sty więk szych prac re mon to wych
moż na jesz cze do pi sać re mont wy po ży czal -
ni w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej, a tak że wy -
mia nę da chó wek na bu dyn ku ofi cy ny w Do -
mu Pra cy Twór czej w Obrzyc ku. 

Na te re nie uni wer sy te tu trwa ją tak że in ten -
syw ne pra ce bu dow la ne. Do prio ry te to wych
na le ży za li czyć bu do wę no wej sie dzi by dla
Wy dzia łu Hi sto rycz ne go. Jak za po wia da Elż -
bie ta Gó ra, kie row nik Dzia łu In we sty cji,
do koń ca te go ro ku sta nąć ma bu dy nek w sta -
nie su ro wym za mknię tym. Za koń cze nie ca -
łej in we sty cji pla no wa ne jest na wrze -
sień 2014, ale po trzeb ny bę dzie jesz cze czas
na roz strzy gnię cie prze tar gów na wy po sa że -
nie bu dyn ku. Moż li we, że hi sto ry cy za wi ta ją
na Mo ra sko do pie ro w 2015 ro ku. Pierw si stu -
den ci za to roz pocz ną za ję cia w no wo po wsta -
ją cych bu dyn kach Wy dzia łu Ar ty stycz ne go
w Ka li szu. Po wsta ją tam m.in. po miesz cze nia
wy kła do we oraz sa la am fi te atral na prze zna -
czo na na kon cer ty i przed sta wie nia. Za koń -
czo ne zo sta ły pra ce bu dow la ne w bu dyn ku
Wy dzia łu Che mii na Mo ra sku. Po roz strzy -
gnię ciu prze tar gu na wy po sa że nie seg men tu
G zna ny bę dzie ter min prze pro wadz ki dru -
giej czę ści wy dzia łu, któ ra na dal pra cu je w bu -
dyn ku przy ul. Grun waldz kiej. 

Do prio ry te to wych in we sty cji na le ży bu -
do wa obiek tów spor to wych na Mo ra sku.
Ma ją one po wstać przy obec nej sa li spor -
to wej. Trwa ją kon sul ta cje w tej spra wie. Pro -
ble mem, jak się oka zu je, jest lo ka li za cja,
na któ rą nie chcą się zgo dzić miesz kań cy
oko licz nych do mów. W per spek ty wie przy -
szłych lat pla no wa na jest bu do wa aka de mi -
ków na Mo ra sku. Po wsta ną one w są siedz -
twie Wy dzia łu Hi sto rii. mz
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Odremontowane pokoje w Domu Akademickim na ul. Nieszawskiej

Remont klatki schodowej w Collegium Maius
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Wła ści wie nie moż na po wie dzieć, po wie -
dzieć, czy na bór ma my mniej szy niż przed la -
ty – mó wi prof. Kin ga Ku szak, pro dzie kan
Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych UAM – bo
jest zu peł nie in ny. Nie zwy kle dy na micz nie się
zmie nia my, ofe ru je my wie le no wych – i no -
wo cze snych – spe cjal no ści, więc po szcze gól ne
gru py stu den tów są mniej sze, za to grup jest
wię cej. W tym tyl ko ro ku we szło 5 no wych
spe cjal no ści. Po wsta ły w wy ni ku licz nych dys -
ku sji, roz mów ze stu den ta mi, ale tak że z sze -
ro ko po ję tym śro do wi skiem, któ re rów nież
ma swo je pro po zy cje. Jak to uj mu je Kin ga
Ku szak, wy dział pro wa dzi sta łą ana li zę po -
trzeb spo łecz nych, a więc i ryn ku pra cy
i na tej pod sta wie kon stru uje no we spe cjal -
no ści czy, bo i tak by wa – wy ga sza ist nie ją -
ce. Bu du jąc wie le z nich, współ pra cu je tak -
że ze spe cja li sta mi z in nych uczel ni i wy dzia -
łów np. Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Stu dium
Wy cho wa nia Fi zycz ne go, czy Wy dzia łu An -
gli sty ki.

Jak od po wia da wy dział na po trze by spo -
łecz ne? Ot, no wa spe cjal ność I stop nia: edu -
ka cja ele men tar na i wy cho wa nie fi zycz -
ne – dzie cia ki sie dzą przy kom pu te rach i te -
le wi zo rach; trze ba od naj wcze śniej szych lat
umieć je od ekra nów ode rwać, ofe ru jąc
atrak cyj ny i sto sow ny dla wie ku ruch.
Na II stop niu jest np. spe cjal ność: ani ma -
cja cza su wol ne go i re kre acja ru cho wa. To
mo że tro chę przy po mi na daw nych ka ow -
ców – śmie je się Kin ga Ku szak – ale oczy wi -
ści cho dzi o coś wię cej – o to, by spe cja li sta
umiał w spo sób wszech stron ny coś cie ka we -
go zor ga ni zo wać. Ta cy spe cja li ści po trzeb -
ni są nie tyl ko w szko le, lecz tak że w klu -
bach, w ośrod kach wcza so wych, w kor po ra -
cjach, na ma so wych im pre zach itp. Na prze -
ciw zgła sza nym po trze bom wy cho dzi rów -
nież no wa spe cjal ność II stop nia: edu ka cja
ele men tar na i kształ ce nie ar ty stycz ne – to
wy ma ga wie dzy o twór czo ści dzie ci, ale tak -
że wie lu umie jęt no ści prak tycz nych. Z ko lei
spe cjal ność II stop nia: za rzą dza nie oświa tą
wy ro sła ze stu dium po dy plo mo we go – dziś
zna jo mość tych za gad nień jest po trzeb -
na nie tyl ko dy rek to rom szkół, ale i sa mo -
rzą dom czy wresz cie tym ab sol wen -
tom – a jest ich nie ma ło – któ rzy za kła da ją
pry wat ne przed szko la czy szko ły.

Szko ła to nie tyl ko na ucza nie – przy po mi -
na Kin ga Ku szak. Po trze ba co raz wię cej spe -
cja li stów od spraw trud nych, stąd no wa spe -
cjal ność II stop nia, ja ką jest po rad nic two

i po moc psy cho pe da go gicz na, wcze sne
wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka, pe da go gi ka
wspie ra ją ca uczniów ze spe cjal ny mi po trze -
ba mi edu ka cyj ny mi. Doj rze wa po trze ba, by
w szko le pra co wał ca ły ze spól spe cja li stów,
po ma ga ją cych w roz wią zy wa niu pro ble -
mów, za pew nia ją cy uczniom dys kre cję i sta -
łe pro fe sjo nal ne wspar cie.

Szko ła to nie tyl ko na ucza nie, a pe da go -
gi ka to nie tyl ko szko ła, dla te go Wy dział Stu -
diów Edu ka cyj nych ofe ru je tak że kształ ce -
nie w do radz twie per so nal nym, w re so cja li -
za cji, w pra cy z se nio ra mi. Tę ostat nią spe -
cjal ność chce my roz wi jać – pod kre śla Kin -
ga Ku szak – bo ta kie jest za po trze bo wa nie
spo łecz ne w sta rze ją cym się spo łe czeń stwie.
W tym ro ku wzmoc ni li śmy na tej spe cjal no -
ści blok za jęć z my ślą nie tyl ko o se nio rach po -
trze bu ją cych opie ki, ale tak że tych ak tyw -
nych, wzbo ga ca jąc za ję cia o ani ma cję cza su
wol ne go se nio rów czy ele men ty ki ne zy te ra pii
dla se nio rów. 

Dzię ki licz nym spe cjal no ściom stu den -
ci II stop nia stu diów mo gą wy brać spe cjal -
ność in ną niż ta po cząt ko wa i czę sto tak ro -
bią, zdo by wa jąc w ten spo sób do dat ko we
umie jęt no ści. Jest to też moż li wość dla „wy -
co fa nia się” z nie zbyt traf nie wy bra nej spe -
cjal no ści bez zmar no wa nia pierw szych lat
stu diów. Stu den ci pe da go gi ki ma ją bar dzo
wie le prak tyk i wo lon ta ria tów (dzia ła
na WSE 18 kół na uko wych!) – szyb ko po -
zna ją więc prak tycz ną stro nę za wo du i ro -
ze zna ją swo je ta len ty. We wszyst kich spe -
cjal no ściach są blo ki za jęć z tre nin gu in ter -
per so nal ne go, umie jęt no ści spo łecz nych,
pra cy z gru pą. Te go ro dza ju za ję cia po ma -
ga ją tak że sa mym stu den tom roz wi nąć się
oso bo wo ścio wo, zwal czyć sła bo ści, zdo być
pew ność sie bie, co tak że przy cią ga stu den -
tów. Wpro wa dze nie no wej spe cjal no ści trwa
co naj mniej rok, wy ma ga spo ro wy sił ku
i no we go przy go to wa nia się tak że od sa -
mych wy kła dow ców. Nie jest ła two, ale lu bi -
my to – mó wi Kin ga Ku szak – bo czu je my,
że się roz wi ja my. Po znań ski Wy dział Stu -
diów Edu ka cyj nych na tle in nych po dob -
nych w Pol sce wy róż nia się dy na mi ką i od -
wa gą w mo der ni zo wa niu sys te mu na ucza -
nia – wie le no wo cze snych spe cjal no ści
wpro wa dza ja ko pierw szy w kra ju, to m.in.
do ce ni ła PKA, przy zna jąc mu oce nę wy róż -
nia ją cą. To już zu peł nie in na pe da go gi ka niż
kie dyś – pod su mo wu je Kin ga Ku szak.

Ma ria Ry bic ka 

Pe da go gi ka na dziś
Humaniści coraz częściej żalą się

na bardzo intensywną promocję

nauk ścisłych i przyrodniczych,

alarmując, że humanistykę

pozostawia się w cieniu, co

wpływa także na wybory przez

młodzież kierunków studiów,

tymczasem kompetencje

humanistyczne są bardzo

potrzebne w stechnicyzowanym

świecie. Z pewnym niepokojem

więc wydziały humanistyczne

oczekują wyników rekrutacji.

Dotyczy to także pedagogiki,

niegdyś bardzo licznie

wybieranej.
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W cza sie wa ka cji Ra da Mło dych Na ukow -
ców pra co wa ła przede wszyst kim nad
re ko men da cja mi do kon sul ta cji spo łecz -
nych no we li za cji Pra wa o szkol nic twie
wyż szym, któ re zo sta ły ogło szo ne w po -
ło wie lip ca. Sku pi li śmy się na spra wach
dok to ran tów i mło dych ba da czy. Był to
bar dzo go rą cy okres wy mia ny, uwag,
pro po zy cji oraz ob fi tej ko re spon den cji
i de bat w na szej gru pie dys ku syj nej.

Uzna li śmy, że jed nym z naj waż niej szych wy -
zwań no we li za cji jest obo wią zu ją ca de fi ni cja
mło de go na ukow ca (w uprosz cze niu: mło dy
na uko wiec, to na uko wiec, któ ry nie ukoń -
czył 35 ro ku ży cia). Obec ne roz wią za nie jest
wy jąt ko we w ska li świa to wej, po nie waż uży wa
wie ku me try kal ne go, przez co eli mi nu je cen -
nych lu dzi z do świad cze niem, któ rzy póź niej
za ję li się na uką. W związ ku z tym za pro po no -
wa li śmy, aby za mło de go na ukow ca czy ra czej
po cząt ku ją ce go na ukow ca uwa żać oso bę pro -
wa dzą cą dzia łal ność ba daw czo -roz wo jo wą
przez okres nie dłuż szy niż 12 lat, nie dłu żej jed -
nak niż przez okres 7 lat od uzy ska nia stop nia
na uko we go dok to ra (do tych okre sów nie wli -
cza się przerw zwią za nych z urlo pem ma cie -

rzyń skim, oj cow skim czy wy cho waw czym,
a tak że okre su dłu go trwa łej cho ro by).

Na szym zda niem ta ka de fi ni cja umoż li wi
uzy ska nie sta tu su po cząt ku ją ce go na ukow ca
oso bom roz po czy na ją cym ka rie rę na uko wą
w róż nym wie ku – dzię ki te mu bę dzie moż li -
we zo sta nie mło dym na ukow cem „po pięć -
dzie siąt ce”. A ta kie sy tu acje się zda rza ją (przej -
ście z biz ne su czy prze my słu do na uki), choć
nie są czę ste m.in. tak że z po wo du nie rów ne -
go star tu. Pro po no wa ne przez nas po dej ście
pro mu je się w in sty tu cjach Unii Eu ro pej skiej,
ta kich jak Eu ro pe an Re se arch Co un cil, a tak że
w wie lu kra jach, w któ rych na ukę pro wa dzi się
na naj wyż szym po zio mie.

Pod ko niec sierp nia Ra da, po spo tka niu
z prof. Mi cha łem Ka roń skim, prze wod ni czą -
cym Ra dy Na ro do we go Cen trum Na -
uki – prze sła ła kil ka na ście uwag do za sad or -
ga ni zo wa nia kon kur sów przez NCN (za war te
są w Uchwa le RMN nr 5/2013 z dnia 26 sierp -
nia 2013 r.). Ja ko Ra da po stu lo wa li śmy m.in.
umożli wie nie oso bie skła da ją cej wnio sek prze -
sła nia krót kie go ko men ta rza po pierw szym
eta pie oce ny w ce lu usto sun ko wa nia się
do uwag przed sta wio nych przez ze spół eks per -

tów. Rów nie istot ną pro po zy cją był wnio sek
o po da wa nie przez NCN da ty ogło sze nia osta -
tecz nych wy ni ków da ne go kon kur su w chwi li
je go ogło sze nia. To, na szym zda niem, zde cy -
do wa nie uła twi na ukow com pla no wa nie ba -
dań, wy jaz dów i współ pra cy na uko wej. Prof.
Ka roń ski za pew nił Ra dę Mło dych Na ukow -
ców, że na sze uwa gi zo sta ną roz pa trzo ne,
a część pro po zy cji moż li wych do za sto so wa nia
zo sta nie wdro żo na już od naj bliż szej edy cji
kon kur sów.

W po ło wie wrze śnia Ra da spo tka ła się
na ko lej nym po sie dze niu, któ re zo sta ło zdo mi -
no wa ne przez dwa głów ne te ma ty: pra ce
nad re ko men da cja mi do re gu la mi nu pro gra -
mu Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go Iu -
ven tus Plus oraz – po dej mo wa ny chęt nie przez
me dia – pro blem uwłasz cze nia na ukow ców.
Sta ra my się opra co wać ta kie roz wią za nia, któ -
re nie tyl ko udo sko na lą to, co jest, ale po zwo -
lą rów nież więk szej licz bie na ukow ców par ty -
cy po wać w pro gra mach mi ni ste rial nych oraz
ko mer cja li zo wać swo je wy na laz ki. 

Dr Emanuel Kulczycki
Instytut Filozofii UAM, 

Członek Rady Młodych Naukowców

Mło dzi czy po cząt ku ją cy 

Co miesiąc w „Życiu Uniwersyteckim” będzie ukazywało się krótkie sprawozdanie z prac Rady
Młodych Naukowców, działającej przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. 
Na adres autora sprawozdań emek@ amu.edu.pl można zgłaszać uwagi i propozycje dla Rady

Portal Naukowca.pl to in no wa cyj na plat for ma szko le nio wa stwo -
rzo na przez Uni wer sy tet Eko no micz ny w Po zna niu oraz fir mę
DGA S.A. Jest czę ścią pro jek tu pt. „Roz wój kom pe ten cji kadr B+R
z wy ko rzy sta niem plat for my szko le nio wej” re ali zo wa ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, współ fi nan so wa ne -
go ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. In sty tu cją Po -
śred ni czą cą jest Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju w War sza wie. 

Por tal obej mu je za gad nie nia zwią za ne z za rzą dza niem ba da nia mi na -
uko wy mi (m. in. po zy ski wa nie środ ków, pi sa nie wnio sków, ba da nie sta -
nu wie dzy, two rze nie ze spo łów, pla no wa nie dzia łań, ko mu ni ka cja we -
wnętrz na, za rzą dza nie fi nan sa mi, roz li cza nie pro jek tów), a tak że pro ble -
ma ty kę ko mer cja li za cji re zul ta tów prac ba daw czych (m. in. ochro na wła -
sno ści in te lek tu al nej, trans fer tech no lo gii, wspar cie in sty tu cjo nal ne, bu -
do wa nie re la cji z biz ne sem, roz wi ja nie idei pro duk tów, za kła da nie i pro -
wa dze nie spół ek). 

Por tal skła da się z 7 głów nych sek cji: „Ar ty ku ły” to 5-stro ni co we, przy -
stęp ne tek sty, w więk szo ści pi sa ne przez przed sta wi cie li świa ta na uki; „Wy -
kła dy wi deo” to 20- mi nu to we pre lek cje i wy wia dy z przed się bior ca mi, na -
ukow ca mi i przed sta wi cie la mi ośrod ków in no wa cji;”-e -Se mi na ria” to 45-
mi nu to we za ję cia trans mi to wa ne na ży wo z moż li wo ścią za da wa nia py -
tań przez użyt kow ni ków; „-e -Kur sy” to szko le nia łą czą ce ele men ty pa syw -
ne i ak tyw ne; „Po rad nik na ukow ca” to krót kie tek sty za wie ra ją ce przy dat -
ne in for ma cje, po ma ga ją ce w co dzien nej pra cy; „Wi deo blo gi” to na gra -

nia przy go to wy wa ne i za miesz cza ne przez użyt kow ni ków, za wie ra ją ce ich
do świad cze nia i re flek sje; „Fo rum dys ku syj ne” to miej sce wy mia ny in for -
ma cji i po glą dów na te ma ty na uko we i po krew ne.

Pro jekt skie ro wa ny jest do pra cow ni ków na uko wych szkół wyż szych,
in sty tu tów ba daw czych, in sty tu tów na uko wych PAN, pra cow ni ków jed -
no stek two rzą cych kon sor cja na uko we (z wy łą cze niem przed się bior ców)
z te re nu ca łe go kra ju. 

Ko rzy sta nie z nie go jest bez płat ne, wy ma ga je dy nie re je stra cji elek tro -
nicz nej. 

Por tal Na ukow ca  - ba daj, od kry waj, zy skuj!

Nowości w Portalu Naukowca:
artykuł „Sztuka tłumaczenia artykułów naukowych na język angielski”
Autor: mgr Anna Jędrzejczyk 
Angielski-Niemiecki. com 

wykład wideo „Nauka jest tam, gdzie jest... Wi-Fi”
Autor: dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM 
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie 

e-seminarium „Jak opublikować artykuł w zagranicznym
czasopiśmie – perspektywa wydawcy”
Autor: Marcin Dembowski 
Oxford University Press 
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Prze czy ta łam uza sad nie nie bar dzo pre sti -
żo wej na gro dy pre mie ra, któ rą pa ni do sta ła,
ale ja ko la ik nie do koń ca oczy wi ście ro zu -
miem, czym jest ten Ju ris dict, któ re mu pa ni
i du że gro no współ pra cow ni ków po świę ci li -
ście ty le cza su i tru du…

Punkt wyj ścia jest pro sty – lu dzie nie zwy kle
chęt nie po słu gu ją się mo wą w ko mu ni ka cji
mię dzy so bą, jak i rów nież w ko mu ni ka cji
z ma szy ną, a więc sys te my tech nicz ne zdol ne
do ta kiej ko mu ni ka cji, mo gą zna leźć wy jąt ko -
wo licz ne i uży tecz ne za sto so wa nia prak tycz -
ne. Jed nak nie jest to ta kie pro ste. Mo wa ludz -
ka jest bar dzo skom pli ko wa nym pro ce sem.
Cho dzi nie tyl ko o po ziom aku stycz no -fo ne -
tycz ny, ten naj niż szy, ale rów nież po ziom lin -
gwi stycz ny, a w nim lek sy kal ny, skła dnio wy,
se man tycz ny i wresz cie ten naj wyż szy po -
ziom – neu rop sy cho lo gicz ny. Po stęp w wy ko -
rzy sta niu mo wy w tech no lo gii mo że przy nieść
tyl ko uwzględ nie nie wyż szych po zio mów

prze twa rza nia mo wy i tu bez lin gwi stów się
nie obej dzie. Pierw sze sys te my tech no lo gii
mo wy ba zo wa ły na re gu łach, po wsta łych
z ana li zy wid mo wej sa mo gło sek czy spół gło -
sek. To był ten pierw szy po ziom. To nie zda -
ło eg za mi nu i uzna no wręcz, że wy ko rzy sta nie
mo wy ludz kiej w tech no lo gii jest zbyt zło żo -
ne, o ile w ogó le moż li we. Po tem za czę to two -
rzyć „ba zy” czy li zbio ry wy po wie dzi jed nej
oso by lub wie lu osób ści śle ukie run ko wa nych
na ana li zę wy bra nych ele men tów. Te pierw sze
ba zy by ły jed nak zbyt ubo gie i nie do sta tecz nie
re pre zen ta tyw ne, czę sto na gry wa ne w ste ryl -
nych wa run kach la bo ra to ryj nych, nie od -
zwier cie dla ją cych rze czy wi sto ści. Efek tem był
np. ma ło zróż ni co wa ny kon tur me lo dycz ny…

…ta ka mo wa ro bo ta?
Tak, ale już ta kie ba zy umoż li wi ły po wsta -

nie w pra cow ni prof. Jas se ma np. sys te mu syn -
te zy mo wy pol skiej Ku buś, ba zu ją ce go na mi -
kro pro ce so rze TMS320, któ ry opro gra mo wa -

łam bę dąc na sty pen dium Hum bold ta
w Bonn. Sys tem ten przez 20 lat był je dy nym
w Pol sce i słu żył nie wi do mym do czy ta nia
ksią żek. Cią głe pra ce ba daw cze nad ję zy kiem
umoż li wia ły od kry wa nie zna cze nia je go ko -
lej nych po zio mów. Prze cież zna cze nie da ne -
go wy po wia da ne go sło wa za le ży nie tyl ko
od je go tre ści lek sy kal nej, ale rów nież od spo -
so bu wy po wie dzi, za leż ne go od kon tek stu, sy -
tu acji ko mu ni ka cyj nej, uwa run ko wań tech -
nicz nych i od cech oso bo wo ścio wych – jed -
nym sło wem od mnó stwa czyn ni ków, któ re
trze ba uwzględ nić, by osią gnąć wyż szy po ziom
prze kształ ca nia ję zy ka. Wszyst kie te czyn ni ki
okre ślo ne są kon kret ny mi aku stycz ny mi pa -
ra me tra mi zwią za ny mi z wid mem sy gna łu,
czę sto tli wo ścią pod sta wo wą, ilo cza sem umoż -
li wia ją cy mi np. de tek cję ak cen tu uwy dat nia -
ją ce go okre ślo ne in for ma cje i speł nia ją ce go
funk cję seg men ta cyj ną. 

W Ju ris dict bra no wła śnie ta kie ce chy
pod uwa gę? Jak to wy glą da ło w prak ty ce?

Spe cy fi ka cja do każ de go na gra nia li czy kil -
ka dzie siąt po zy cji, ta kich jak płeć, wiek, wa ga,
wzrost, pa to lo gie mo wy, wy kształ ce nie oraz
po zy cja so cjal na mów cy, spo sób na gry wa nia
itd. Za le ża ło nam też, by uwzględ nić pew ne
od mia ny re gio nal ne mo wy, a więc we współ -
pra cy z uni wer sy te ta mi w War sza wie, Bia łym -
sto ku, Kra ko wie, Szcze ci nie i w wie lu in nych
sta ra li śmy się ob jąć wszyst kie re gio ny Pol ski.
Oczy wi ście gru pa na gry wa nych osób mu sia -
ła być też sta ty stycz nie re pre zen ta tyw na. 

Po tęż na pra ca!
A jesz cze w jej trak cie mo dy fi ko wa li śmy

pew ne za ło że nia, tak że by ba za rze czy wi ście
by ła war to ścio wa i jak naj bo gat sza. Jest ona nie
tyl ko wy ni kiem pół to ra rocz nej pra cy. Sfor ma -
li zo wa nie za ło żeń me to do lo gicz nych do ba -
zy umoż li wi ły mi uprzed nie wie lo let nie ba da -
nia nad prze twa rza niem ję zy ka mó wio ne go,
pro wa dzo ne na na szym uni wer sy te cie i w wie -
lu ośrod kach na uko wych na ca łym świe cie.
W pier wot nym pla nie mie li śmy na gra nia 300
osób – a osta tecz nie na gra li śmy 3 262 oso by,
uzy sku jąc 904 524 wy po wie dzi o dłu go ści
trwa nia po nad 1, 5 ty sią ca go dzin mo wy. 

Pół to ra ro ku na ta kie za da nie po ka zu je, że
pra co wa li ście bar dzo spraw nie.

To by ło by nie moż li we bez ofiar nej po mo cy
i wręcz en tu zja zmu wie lu osób i in sty tu cji. Ten
en tu zjazm, ży we za in te re so wa nie po wsta wa -
niem ba zy, po par cie z ja kim się cią gle spo ty -
ka li śmy, na praw dę nie zwy kle nam po ma ga ły.
Wy mie ni łam uni wer sy te ty, ale trze ba wy mie -
nić przede wszyst kim Fun da cję UAM, któ ra
za pew ni ła in fra struk tu rę tech nicz ną i or ga ni -
za cyj ną, fir mę Wol ters, Ga ze tę Wy bor czą
i Rzecz po spo li tą, któ re udo stęp ni ły nam tek -
sty, Po znań ski Uni wer sy tet Me dycz ny, Po li -
tech ni kę Po znań ską, z któ ry mi współ pra co -
wa li śmy czy Po znań skie Cen trum Su per kom -
pu te ro wo -Sie cio we, któ re te sto wa ło za so by
słow ne oraz róż ne przy oka zji po wsta łe nie -

Mo wa w ba zie
Z prof. Grażyną Demenko, kierownikiem Zakładu
Fonetyki Instytutu Językoznawstwa UAM, 
rozmawia Maria Rybicka
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zbęd ne na rzę dzia w apli ka cjach, głów nie w sys te mie au -
to ma tycz ne go roz po zna wa nia mo wy ARM. Trze ba
wspo mnieć tak że dzie siąt ki stu den tów np. z Wy dzia łu
An gli sty ki, Neo fi lo lo gii, któ rzy po świę ca jąc wa ka cje
z du żym za pa łem wy ko rzy sty wa li swo ją wie dzę ję zy -
ko wą w ma nu al nych ko rek tach kor pu su. 

Na zwa Ju ris dict ko ja rzy się ja koś praw ni czo.
Tak, bo pro jekt po wstał w ra mach Pol skiej Plat for -

my Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go. Jej po moc, w tym
oso bi ście dr. Zbi gnie wa Rau, też by ła nie oce nio na, bo
dzię ki niej te sto wa li śmy uży tecz ność ba zy w wie lu ko -
men dach po li cyj nych oraz Stra ży Gra nicz nej, do któ -
rych bez Plat for my nie mie li by śmy do stę pu. Jed nym
z głów nych za sto so wań ba zy miał być wła śnie sys tem
trans kryp cji mo wy na tekst np. dla spo rzą dza nia pro -
to ko łów z prze słu chań. Te sty wy pa dły do brze, wiem, że
te raz sys tem ten wdra ża ny jest rów nież w są dow nic -
twie. Dzię ki Plat for mie ana li zo wa li śmy też zgło sze nia
do te le fo nu alar mo we go, a więc mo wę w sy tu acji skraj -
ne go wzbu rze nia czy lę ku, by wie dzieć, jak te emo cje
wpły wa ją na ar ty ku la cję.

Za brzmia ło dum nie to, że jest to naj więk sza ba -
za w Eu ro pie. Dla cze go uda ło nam się „prze go nić” in -
ne kra je?

W in nych kra jach po dob ne ba zy po wsta wa ły wcze -
śniej, ale dla okre ślo nych za sto so wań, a więc są to ba zy
zde cy do wa nie mniej sze i spro fi lo wa ne. My od po cząt ku
chcie li śmy, aby ba za by ła jak naj więk sza i jak naj bar dziej
wszech stron na, umoż li wia ła eks trak cję naj waż niej szych
in for ma cji o struk tu rze seg men tal nej (okre ślo nej przez
po je dyn cze gło ski), i su pra seg men tal nej mo wy (prze no -
szo nej przez sy la bę lub ciąg sy lab), dla pod nie sie nia sku -
tecz no ści mo de lo wa nia aku stycz ne go i lin gwi stycz ne go,
tak aby mo gła słu żyć wszyst kim i do róż nych ce lów. Ta -
kie roz wią za nie wy da wa ło nam się za rów no naj bar dziej
efek tyw ne, jak i da ją ce naj wię cej moż li wo ści ba daw czych.

Czy wszy scy mo gą ko rzy stać z Ju ris dict za dar mo?
Pod ję łam wła śnie de cy zję o prze ka za niu jej do re po -

zy to rium we Fran cji, któ re zaj mu je się gro ma dze niem
baz eu ro pej skich dla ce lów ba daw czych. Uczel nie za tem,
nie tyl ko w Pol sce, ale w Eu ro pie, od stu den ta do pro -
fe so ra bę dą mo gły dla pro wa dze nia ba dań ko rzy stać
z niej za dar mo. Cie szy mnie, że dzię ki na szej ba zie ję zyk
pol ski wyj dzie na sze ro ką sce nę np. do ba dań po rów naw -
czych, roz wo ju eu ro pej skich zin te gro wa nych sys te mów
prze twa rza nia in for ma cji. Rów no cze śnie prze ka zu je my
ją też fir mom zaj mu ją cym się ko mer cyj nym wy ko rzy -
sta niem baz dla apli ka cji. 

Do ja kich ba dań mo że przy dać się Ju ris dict?
Nie zli czo nych. Mo że za in te re so wać in for ma ty ków,

lin gwi stów, psy cho lo gów, fi lo lo gów, aku sty ków, fo nia -
trów, au dio lo gów, hi sto ry ków, na uczy cie li ję zy ka i wie -
lu, wie lu in nych. Wy pra co wa na przez ostat nie kil ka na -
ście lat me to do lo gia ję zy ko we go i po za ję zy ko we go mo -
de lo wa nia mo wy sta no wi fun da ment do dal szych ba dań
nad po zna wa niem i ro zu mie niem ludz kie go ję zy ka.
W na szym za kła dzie już po wsta ło wie le prac ma gi ster -
skich, dok tor skich i ha bi li ta cyj nych na te te ma ty. Zło żo -
ność pro ble ma ty ki, za rów no na eta pie wy twa rza nia, per -
cep cji, jak i ana li zy aku stycz nej sy gna łu nie za leż nie od te -
go, czy ukła dem roz po zna ją cym jest mózg czło wie ka czy
kom pu ter, zmu sza do współ pra cy in ter dy scy pli nar nej.
Je stem prze ko na na, że ta wła śnie współ pra ca in ter dy scy -
pli nar na zde cy do wa ła o na szym suk ce sie.

Te ma ty ką kon kur su jest sze ro ko ro zu mia na pro mo cja Pol ski, w tym pro -
mo cja wi ze run ko wa, go spo dar cza, rol no -spo żyw cza, tu ry stycz na, spor to -
wa, kul tu ral na i na uko wa Pol ski oraz jej re gio nów w kra ju i na świe cie. Ce -

lem nad rzęd nym przed się wzię cia jest wspar cie pro ce su kształ ce nia no wo cze snych
kadr na po trze by mar ke tin gu na ro do we go. 

Na zwy cięz ców cze ka ją na gro dy głów ne, fun do wa ne przez or ga ni za to rów, a tak -
że na gro dy spe cjal ne Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych, Mi ni ster stwa Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi, Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki, Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, In sty tu tu Ada ma
Mic kie wi cza oraz Fun da cji PZU. Frag men ty zwy cię skich prac zo sta ną opu bli ko -
wa ne w e -bo oku „Te raz Pol ska Pro mo cja”. 

In sty tut Ada ma Mic kie wi cza przy zna na gro dę w dzie dzi nie pro mo cji kul tu ry
pol skiej za gra ni cą. Na gro da bę dzie mieć for mę skau tin gu – pod czas jed ne go z or -
ga ni zo wa nych przez In sty tut pro jek tów. Au tor na gro dzo nej pra cy ma gi ster skiej
weź mie udział w wy da rze niu przy go to wa nym przez IAM w 2014 r. na te re nie Eu -
ro py i bę dzie mógł w spo sób prak tycz ny, pod opie ką me ne dże ra pro jek tu, za -
po znać się z me to da mi pra cy nad pro duk cją wy da rzeń pro mu ją cych pol ską kul -
tu rę za gra ni cą. Wszyst kie kosz ty zwią za ne z uczest nic twem w pro jek cie po kry -
wa In sty tut Ada ma Mic kie wi cza. 

Pra cę ma gi ster ską mo że zgło sić uczest nik lub szko ła wyż sza, re pre zen to wa -
na przez dzie ka na lub pro mo to ra. 

Kom plet ne zgło sze nie po win no za wie rać:
◗Po praw nie wy peł nio ny for mu larz zgło sze nio wy
◗Pra cę ma gi ster ską na pły cie CD/DVD (2szt.)
◗Ko pię dy plo mu lub po twier dze nie ukoń cze nia stu diów wyż szych
◗Ko pię pro mo tor skiej re cen zji pra cy

Zgło sze nia moż na przy słać pocz tą lub do star czyć oso bi ście, w ter mi nie
do dnia 18 paź dzier ni ka 2013 r. na ad res: Fun da cja Pol skie go Go dła Pro mo cyj -
ne go, ul. Gór skie go1, 00 – 033 War sza wa.

Kon kurs jest or ga ni zo wa ny już po raz siód my przez Fun da cję Pol skie go Go dła
Pro mo cyj ne go, przy współ pra cy z Pol ską Agen cją In for ma cji i In we sty cji Za -
gra nicz nych SA, Pol ską Or ga ni za cją Tu ry stycz ną oraz Pol ską Agen cją Roz wo ju
Przed się bior czo ści. Po raz dru gi pa tro nem ho no ro wym pro jek tu jest In sty tut Ada -
ma Mic kie wi cza.

Wię cej na www.te raz pol ska.pl/pl/Kon kurs -prac -ma gi ster skich -VII-edy cja 
Kon takt: Ewa Szan do mir ska, eszan do mir ska@iam.pl 
(22) 44 76 166 
+48 692 494 061
Pa tro nat ho no ro wy: Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, Mi ni ster Spraw Za -

gra nicz nych, Mi ni ster Go spo dar ki, Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, Mi ni ster Roz -
wo ju Re gio nal ne go, Mi ni ster Spor tu i Tu ry sty ki, Mi ni ster Kul tu ry i dzie dzic twa Na -
ro do we go oraz In sty tut Ada ma Mic kie wi cza. W gro nie part ne rów ho no ro wych znaj -
du ją się: UW, PW, SGGW, SGH, WZ UW, WNE UW, INE PAN. 

Jak cię wi dzą
Ruszyła VII edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą
promocji Polski „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych
prac czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł.

Jedną z nagród specjalnych w dziedzinie promocji
kultury polskiej za granicą ufundował Instytutu

Adama Mickiewicza. Nagroda
będzie mieć formę skautingu,
podczas jednego z projektów
zagranicznych IAM.
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Udział w te go rocz nej szko le
wzię ło 16 pra cow ni ków na uki
oraz 31 stu den tów z trzech

wy mie nio nych uni wer sy te tów, a tak że
z Pół noc no -Za chod niej Aka de mii
Służ by Pań stwo wej w Psko wie. Każ -
dy ze stu den tów za pre zen to wał re fe rat
na wy bra ny przez sie bie te mat, wpi su -
ją cy się w te mat Szko ły, a wy gło szo ne
re fe ra ty sta no wi ły asumpt do ży wej
dys ku sji po każ dym pa ne lu te ma tycz -
nym. Te mat prze wod ni w tym ro ku
brzmiał: Pra wo wła sno ści – czy rze czy -
wi ście ta kie świę te? 

Go ść mi Szko ły by li wy bit ni znaw -
cy pra wa pol skie go i pra wa ro syj skie -
go. Ho no ro wy mi uczest ni ka mi, bio -
rą cy mi w niej co rocz nie udział, by li
prof. Lu dwik Stom ma oraz czło nek -
-ko re spon dent Ro syj skiej Aka de mii
Na uk, czło nek ra dy dy rek to rów OAO
Gaz prom prof. Wa le ry Mu sin.

Szko ła po dzie lo na zo sta ła na część
na uko wą (od by wa ją cą się w Obrzyc -
ku) oraz część in te gra cyj no -po znaw -
czą. Ostat nim eta pem na uko wej czę -
ści Szko ły by ło wrę cze nie cer ty fi ka -
tów wszyst kim jej uczest ni kom przez
prof. Jac ka Wit ko sia, pro rek to ra ds.
na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej
UAM. W ko lej nych dniach uczest ni -

cy mie li oka zję m.in. zwie dzić Col le -
gium Iu ri di cum No vum w Po zna niu,
od wie dzić C. E. w Gnieź nie, a tak że
wziąć udział w wy ciecz ce Szla kiem
Pia stow skim oraz zwie dzić pa ła ce
w Kór ni ku, Ko szu tach i Ro ga li nie.
Ostat nim punk tem by ła uro czy sta,
po że gnal na ko la cja w Ogro dzie Bo ta -
nicz nym UAM.

Szcze gól nym ak cen tem by ła wi zy -
ta na Cy ta de li i zło że nie kwia tów
na gro bach żoł nie rzy ra dziec kich
i pol skich po le głych przy wy zwa la niu
Po zna nia w 1945 r. W tej uro czy sto -
ści wziął udział Kon sul Ge ne ral ny FR
w Po zna niu Wła di mir Tka czew.

Obec nie przy go to wy wa na jest pu -
bli ka cja re fe ra tów, a tak że stro na in -
ter ne to wa, na któ rej bę dzie moż na za -
po znać się z hi sto rią Szko ły, prze śle -
dzić jej prze bieg, jak rów nież zna leźć
wska zów ki do ty czą ce moż li wo ści
wzię cia w niej udzia łu.

W skład Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne -
go, od po wie dzial ne go za przy go to wa -
nie i prze pro wa dze nie szko ły, we szli
ze stro ny UAM: peł no moc nik rek to -
ra UAM ds. współ pra cy z uni wer sy -
te ta mi Fe de ra cji Ro syj skiej prof. Le -
opold Mo skwa, dr Ja cek Wie wió row -
ski oraz Alek san dra Ry te lew ska. USI

Chcia ła bym pa na pro sić o pod su mo wa nie
te go rocz nej Pol sko – Ro syj skiej Szko ły Let niej.
Ko lej ny suk ces?

My ślę, że tak. To już 7 edy cja na szych spo -
tkań, więc ma my pew ne do świad cze nie. Je -
ste śmy jed nak za do wo le ni, że uda ło nam się
zre ali zo wać wcze śniej wy bra ny te mat, w tym
ro ku by ło to „Pra wo wła sno ści, czy rze czy wi -
ście ta kie świę te?” Ca ły cykl od by wa się
pod ha słem „Pra wo i kul tu ra w glo bal nym
świe cie”. Pro gram za jęć zwy kle opra co wy wa -
ny jest na 12 dni. Pierw sza część ma cha rak -
ter na uko wy. W tym ro ku spo tka li śmy się
w Do mu Pra cy Twór czej i Wy po czyn ku
w Obrzyc ku i tam wy słu cha li śmy 16 cie ka -
wych wy stą pień pra cow ni ków na uki i 31 re -
fe ra tów stu den tów. Da ły one nam pew ną wie -
dzę o tym, jak za gad nie nia zwią za ne z wła sno -
ścią roz wią zy wa ne są w Ro sji. Ale nie tyl ko,
bo np. po ja wi ły się tak że kwe stie kry zy su cy -
pryj skie go. 

Czym kie ru je cie się przy wy bo rze te ma tu
spo tkań?

Wy cho dzi my z za ło że nia, że szko ła skie -
ro wa na jest nie tyl ko do praw ni ków, ale tak że
do stu den tów z in nych wy dzia łów hu ma ni -
stycz nych. Dla te go za wsze szu ka my na ty le
sze ro kie go te ma tu, aby od na leź li się w nim
hu ma ni ści in nych dzie dzin. W tym ro ku
więk szość sta no wi li stu den ci pra wa, ale by li
tak że przed sta wi cie le Wy dzia łu Hi sto rycz ne -
go, Neo fi lo lo gii, Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej. Za le ży nam, aby te mat był ak -
tu al ny i in te re su ją cy za rów no dla nas, jak i dla
Ro sjan. 

Jak za tem z pra wem wła sno ści po ra dzi li
so bie fi lo lo dzy i hi sto ry cy? 

Zna ko mi cie! Był re fe rat, któ ry mnie oso bi -
ście nie zwy kle się spodo bał, do ty czą cy „pra -
wa wła sno ści” – w cu dzy sło wie oczy wi -
ście – do spu ści zny li te rac kiej po Mi ko ła ju
Go go lu. Czy był to pi sarz ro syj ski, czy ukra -
iń ski? Po ru szo ne zo sta ły też kwe stie wła sno -
ści prze kła dów na ję zy ki ob ce dzieł Fio do ra
Do sto jew skie go i Lwa Toł sto ja. Po wiem tyl ko,
że by ło to bar dzo orzeź wia ją ce po wy stą pie -
niach ju ry dycz nych, czę sto moc no na uko -

POLSKO-ROSYJSKA
SZKOŁA LETNIA
W dniach od 1 do 12 lip ca w Do mu Pra cy Twór czej
w Obrzyc ku oraz w Po zna niu od by ła się ko lej na (VII) edy cja
pol sko -ro syj skiej let niej szko ły praw no -hu ma ni stycz nej.
Przed się wzię cie jest efek tem współ pra cy mię dzy UAM,
Pań stwo wym Uni wer sy te tem w Ir kuc ku (IGU) 
oraz Pań stwo wym Uni wer sy te tem w Sankt Pe ters bur gu
(SPbGU). 

Ro syj skie 
la to na UAM
Z prof. Leopoldem Moskwą,
pełnomocnikiem rektora 
ds. współpracy z uniwersytetami
Federacji Rosyjskiej, 
rozmawia Magda Ziółek
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wych i mo że odro bi nę nu żą cych dla nie -
-praw ni ków. 

Do suk ce sów te go rocz nej edy cji za li czy ła -
bym też li stę za pro szo nych go ści.

Ma my gru pę przy ja ciół, któ rzy chęt nie
do nas przy jeż dża ją. W tym ro ku go ści li śmy
prof. Lu dwi ka Stom mę z Uni wer sy te tu Sor -
bo na. To jest zna ny, wy bit ny an tro po log kul -
tu ry i fe lie to ni sta. U nas mó wił o sto sun kach
ro syj sko – fran cu skich, o tym, za co Fran cu -
zi lu bią i ce nią Ro sjan. Na to miast dru gim
go ściem był prof. Wa le ry Abra mo wicz Mu -
sin, czło nek Ro syj skiej Aka de mii Na uk, kie -
row nik ka te dry pro ce du ry cy wil nej na Pań -
stwo wym Uni wer sy te cie w Pe ters bur gu
i jed no cze śnie czło nek ra dy dy rek to rów
Gaz pro mu. Dla nas przed sta wił re fe rat
o tym, jak do bre sto sun ki mię dzy są siedz kie
wpły wa ją na pro wa dze nie biz ne su. Mó wił
też o no we li za cji ro syj skie go ko dek su cy wil -
ne go. 

Tra dy cyj nie by ły też wy ciecz ki?
W tym ro ku nie uda ło nam się zor ga ni zo -

wać wy ciecz ki po Po zna niu. Był za to je den
szcze gól ny mo ment, dzień in au gu ra cji, któ ry
po łą czy li śmy z wrę cze niem Me da lu za za słu -
gi dla UAM Ole go wi Ko siń skie mu, za stęp cy
dy rek to ra In sty tu tu Pra wa Pań stwo we go Uni -
wer sy te tu w Ir kuc ku. Oleg Ko siń ski współ pra -
cu je z na mi od daw na i bez nie go współ pra ca
pol sko -ro syj ska nie roz wi ja ła by się tak pręż -
nie. Po po łu dniu na to miast spo tka li śmy się
na Cy ta de li, gdzie stu den ci ro syj scy i pol scy

zło ży li kwia ty na gro bach żoł nie rzy, któ rzy
zgi nę li w 1945 ro ku przy wy zwa la niu Po zna -
nia. To wa rzy szył nam Kon sul Ge ne ral ny Fe -
de ra cji Ro syj skiej w Po zna niu, Wła di mir Tka -
czew. 

Po roz ma wiaj my o idei, któ ra to wa rzy szy
tym spo tka niom.

Idea szko ły na ro dzi ła się w 2005 ro ku
przy pod pi sy wa niu umo wy o współ pra cy
mię dzy Pań stwo wym Uni wer sy te tem w Ir -
kuc ku a UAM. Pierw sza szko ła od by ła się rok
póź niej, w 2006, a od 2010 w spo tka niach to -
wa rzy szy nam Pań stwo wy Uni wer sy tet
w Sankt Pe ters bur gu. Jest to jed na z dwóch
naj lep szych uczel ni w Ro sji, za raz obok Uni -
wer sy te tu Mo skiew skie go. Opra co wu jąc pro -
gra my ko lej nych spo tkań, sta ra my się wy szu -
ki wać in te re su ją ce, ak tu al ne te ma ty, cie ka we
za rów no z punk tu wi dze nia praw ni ków, jak
i in nych na ukow ców. Np. za gad nie nia zwią -
za ne z Unią Eu ro pej ską – „Człon ko stwo Pol -
ski, part ner stwo Ro sji”. Rok te mu te mat
brzmiał „Ten den cje roz wo ju pra wa pry wat -
ne go”. W na szych dys ku sjach to wa rzy szą nam
za pro sze ni go ście, nie rzad ko wy bit ne na zwi -
ska. Dzię ki te mu stu den ci mo gą po słu chać te -
go, co ma ją do po wie dze nia lu dzie, któ rzy ma -
ja re al ny wpływ na lo sy, mo że nie świa ta, ale
na pew no Eu ro py. A dru gi ele ment, któ ry jest
mo że na wet waż niej szy w grun cie rze czy – to
in te gra cja. Za le ży nam, aby mło dzież ro syj ska
i pol ska wza jem nie się po zna wa ła. I pro szę mi
wie rzyć, te spo tka nia roz wi ja ją się, po nie waż

oni świet nie się ro zu mie ją. W tym dzie le in -
te gra cji nie oce nio ną po moc oka zu ją sta rzy
przy ja cie le pol sko -ro syj skich szkół let nich.
Mam tu na my śli wła dze UAM, ale tak że kon -
su la Wła di mi ra Tka cze wa, prof. Ka zi mie rza
Il skie go, prof. Krzysz to fa Ja siń skie go, prof.
Han nę Koć ka -Krenz, prof. Ru fi na Ma ka re wi -
cza, prof. Lesz ka Mro ze wi cza, prof. Woj cie cha
Na wro ci ka. 

Ja ko peł no moc nik rek to ra ds. współ pra cy
z uni wer sy te ta mi Fe de ra cji Ro syj skiej ja kie
ce le wy zna cza pan so bie na przy szłość?

Pla ny są in te re su ją ce. W tym ro ku po raz
ko lej ny mo że my mó wić o ro syj skim le cie
na UAM. Zor ga ni zo wa li śmy szko łę, w któ rej
wzię ło udział po nad 40 osób. Prof. Krzysz tof
Szy dzisz za pro sił na fe sti wal „Uni ver si tas Can -
tat” chór z za przy jaź nio ne go z na mi uni wer -
sy te tu w Ir kuc ku. Do te go kur sy ję zy ka an giel -
skie go dla ro syj skich stu den tów z Uni wer sy -
te tu w Ir kuc ku i w To gliat ti, z któ rym w 2010
ro ku pod pi sa li śmy umo wę. Do sko na le za po -
wia da się na sza fla go wa współ pra ca z Pań -
stwo wym Uni wer sy te tem w Ir kuc ku.
W kwiet niu przy szłe go ro ku pla nu je my zor -
ga ni zo wać świę to tej uczel ni na UAM. Od po -
wied nio za dwa lat my po je cha li by śmy
do nich, aby za pre zen to wać na szą uczel nię.
Ma my też pla ny do ty czą ce ści ślej szej współ -
pra cy mię dzy Uni wer sy te tem w To gliat ti
a Wy dzia łem Pe da go gicz no – Ar ty stycz nym
UAM w Ka li szu. Chcie li by śmy zor ga ni zo wać
cy klicz ne warsz ta ty dla stu den tów z tam tej -
sze go wy dzia łu ma lar stwa i rzeź by oraz stu -
den tów z Ka li sza. By ły by to 10-12 dnio we za -
ję cia prak tycz ne, warsz ta to we dla gru py kil -
ku na stu stu den tów, a więc w pew nym sen sie
eli tar ne. Efek ty tej współ pra cy, dzie ła sztu ki
po zo sta wa ły by na uni wer sy te cie gosz czą cym
stu den tów. O or ga ni za cji pol sko -ro syj skich
szkół let nich za rzą dza nia my ślą na si ko le dzy
z Ka te dry Na uk Eko no micz nych Wy dzia łu
Pra wa i Ad mi ni stra cji. A wra ca jąc jesz cze
do pa ni py ta nia – do brze roz wi ja się współ -
pra ca z Pół noc nym Uni wer sy te tem Fe de ral -
nym w Ar chan giel sku oraz z Pań stwo wym
Lin gwi stycz nym Uni wer sy te tem w Ir kuc ku.
Prof. Na wro cik z Wy dzia łu Fi zy ki pro wa dzi
od lat in ten syw ną wy mia nę na uko wą z ośrod -
kiem w Dub nej. Sło wem jest te go spo ro. Bar -
dzo cie szy mnie, że co raz to no we wy dzia ły są
za in te re so wa ne wy mia ną do świad czeń z ro -
syj ski mi ośrod ka mi na uko wy mi. W trak cie
do tych cza so wej współ pra cy z sa mym tyl ko
Uni wer sy te tem w Ir kuc ku wy mia na ob ję ła
po nad 130 stu den tów z obu uczel ni. Wi dzę,
że Ro sja nie z co raz więk szą ocho tą przy jeż -
dża ją do Po zna nia. Szcze gól nie atrak cyj na jest
dla nich na sza ofer ta kur sów ję zy ko wych i to
nie tyl ko dla te go, że u nas jest ta niej niż na Za -
cho dzie Eu ro py, ale tak że dla te go, że tu -
taj – my ślę w Po zna niu, w Pol sce do brze się
czu ją. Łą czy nas prze cież ta sa ma sło wiań ska
men tal ność. 
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So ciété In ter na tio na le po ur l'Étu de du
Théâtre Médiéval – mię dzy na ro do we sto wa -
rzy sze nie ist nie ją ce od 1974 ro ku i zaj mu ją -
ce się ba da niem te atru śre dnio wiecz ne -
go – wy bra ło tym ra zem Po znań, by od być
swo je po wta rza ją ce się co trzy la ta spo tka -
nie. Czy fakt, że ko lo kwium po raz pierw szy
za go ści ło w Eu ro pie Wschod niej, wy ci snął
szcze gól ne sło wiań skie pięt no na pro gra mie
ob rad?

Mo że nie ty le sło wiań skie, co sze rzej
wschod nio eu ro pej skie pięt no, bo wiem na le -
ży od no to wać obec ność go ści z Czech i Wę -
gier. Spo śród pięt na stu se sji, dwie by ły po -
świę co ne wy łącz nie te atro wi w na szej czę ści
Eu ro py, a i w in nych po ja wi ły się wąt ki środ -
ko wo eu ro pej skie. Oka za ło się bo wiem, że ba -
da cze z krę gu an glo sa skie go są bar dzo za in -
te re so wa ni dzie ja mi ży cia te atral ne go w Środ -
ko wow schod niej Eu ro pie. Dla nich to pra wie
ter ra in co gni ta. Szcze gól nie in try gu je ich ro la
tra dy cji ła ciń skiej w two rze niu pod wa lin te -
atrów na ro do wych w śre dnio wie czu i wcze -
snej epo ce no wo żyt nej. Zwłasz cza ci ba da cze,

któ rzy zaj mu ją się te atrem an giel skim, gdzie
bar dzo wcze śnie an gielsz czy zna wy par ła ła ci -
nę, są zdu mie ni zja wi skiem dłu gie go trwa nia
ła ci ny na na szych sce nach. Cho dzi tu za rów -
no o sam ję zyk, jak i o mo ty wy. Je den z re fe -
ra tów, przed sta wia ją cy pa no ra mę XVI-
owiecz ne go te atru wę gier skie go, wła ści wie
ob ra cał się wo kół za gad nie nia re cep cji an ty -
ku, sztuk Plau ta, Te ren cju sza czy Se ne ki. Ta -
ki te atr w An glii wła ści wie nie ist niał. Są dzę,
że za in te re so wa nie tą te ma ty ką bę dzie trwa -
łe, gdyż pod czas za twier dza nia li sty te ma tów
ko lej nej kon fe ren cji – za trzy la ta w Wiel kiej
Bry ta nii – uczest ni cy ja ko je den z pierw szych
za pro po no wa li tra dy cję ła ciń ską oraz te atr
w Eu ro pie Wschod niej. Pa ra dok sal nie, ba da -
cze ame ry kań scy czy an giel scy są bar dziej za -
in te re so wa ni w od kry wa niu spe cy fi ki na sze -
go ży cia te atral ne go, niż my sa mi. Do wo dem
te go jest fakt, że o ile ma te ria ły z kon fe ren cji
są dru ko wa ne w cza so pi śmie Eu ro pe an Me -
die val Dra ma, to re fe ra ty do ty czą ce te atru
wschod nio eu ro pej skie go uka żą się w cza so -
pi śmie ame ry kań skim.

Skąd bie rze się tak wiel kie za in te re so wa -
nie pro ble ma ty ką te atru śre dnio wiecz ne go
po za Eu ro pą? Wśród uczest ni ków ko lo kwium
by li prze cież ba da cza z Ka na dy, Re pu bli ki Po -
łu dnio wej Afry ki, a re pre zen tan ci Sta nów
Zjed no czo nych sta no wi li wręcz 1/3 wszyst -
kich uczest ni ków. Na czym po le ga fe no men
te go zja wi ska?

Ba da cze z kon ty nen tu pół noc no ame ry kań -
skie go by li za wsze bar dzo ak tyw ni. A przed -
sta wi ciel ka RPA jest obec na – o ile się nie my -
lę – już po raz dru gi. Jak tłu ma czyć to zja wi -
sko? Z jed nej stro ny trze ba pod kre ślić, że je -
den z naj lep szych ośrod ków, wy spe cja li zo wa -
ny w ba da niach nad te atrem śre dnio wiecz nej
An glii znaj du je się w To ron to. Tam też po -
wsta ła wiel ka kom pu te ro wa ba za da nych po -
świę co na wszel kim śla dom ży cia te atral ne go...
oczy wi ście w śre dnio wiecz nej An glii. Są dzę,
że mo że być to po szu ki wa nie wła snych ko rze -
ni kul tu ro wych. Ale jest też za pew ne i in ny
po wód – w śre dnio wiecz nym te atrze funk -
cja es te tycz na nie by ła naj waż niej sza, co nie
zna czy, że nie istot na. Ten te atr miał al bo
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O te atrze śre dnio wiecz nym –
w teo rii i prak ty ce

Z prof. Piotrem Beringiem

z Zakładu Łaciny

Średniowiecznej

i Nowożytnej IFK UAM,

rozmawia Monika

Miazek-Męczyńska.
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Au tor ka jest ab sol went ką UAM i pra -
cow ni kiem UAM, a od 2001 do 2013 r.
by ła am ba sa do rem RP przy Sto li cy

Apo stol skiej. Kon sul tan tem na uko wym ob -
szer nej i sta ran nie udo ku men to wa nej książ ki
był ks. prof. Ma rek In glot SJ, dzie kan Wy dzia -
łu Hi sto rii Ko ścio ła na Pa pie skim Uni wer sy te -
cie Gre go ria num. 

Au tor ka w trak cie peł nie nia mi sji dy plo -
ma tycz nej przy Wa ty ka nie pro wa dzi ła sta ran -
ną do ku men ta cję co dzien nych za jęć zwią za -
nych z dzia łal no ścią dy plo ma tycz ną, po głę -
bia ła swą wie dzę o prze szło ści i współ cze sno -
ści mia sta nad Ty brem, w czym uła twie nie
sta no wi ły kon tak ty z licz ną pol ską ko lo nią
roz bu do wa ną w trak cie nie mal trzy dzie sto let -
nie go pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II (jej ob raz za -
wie ra li czą ce 600 stron dzie ło ks. Wła dy sła wa
Za rę cza na, Po la cy w Wa ty ka nie. In sty tu cje
i urzę dy oraz Po la cy w nich pra cu ją cy. Hi sto -
ria i Współ cze sność. Pel plin 2004, z set ka mi
bio gra mów), do sko na le po zna ła przede
wszyst kim ko ściel ny Rzym wraz z je go hi sto -
rią, co wy ka za ła w oma wia nej tu książ ce. Wy -
peł nia ona lu kę w pi śmien nic twie nie tyl ko
pol skim, stąd spo tka ła się od pierw szej chwi li
z sze ro kim za in te re so wa niem. Do wo dzą te go
pre zen ta cje zor ga ni zo wa ne w Rzy mie oraz
w kra ju, m.in. dnia 12 lu te go br w wy peł nio -
nej po brze gi Sa li Czer wo nej Pa ła cu Dzia łyń -
skich w Po zna niu. 

Na pod kre śle nie za słu gu je sta ran na opra -
wa fo to gra ficz na, spe cjal nie wy ko na na na po -
trze by książ ki; za war te są w niej ob ra zy obiek -
tów oraz zdję cia osób to wa rzy szą cych w piel -
grzym ce do ko ścio łów, przede wszyst kim
przy by wa ją cych do Rzy mu głów nie przy ja ciół
z Po zna nia. 

Ko lej ne roz dzia ły do ty czą 44 dni, kie dy re -
gu lar nie o go dzi nie 7 ra no od by wa się piel -

grzy mo wa nie do świą tyń sta cyj nych. Każ dej
z nich au tor ka po świę ca osob no uwa gę, nie -
któ re cha rak te ry zu je szcze gó ło wo się ga jąc głę -
bo ko w hi sto rię, tę udo ku men to wa ną al bo
ubar wio ną le gen dar nie. Za czy na – zgod nie
z chro no lo gią – od św. Sa bi ny na Awen ty nie,
przy oka zji pre zen tu jąc jej dzi siej sze oto cze -
nie z Te atro Mar cel lo i Cir co Ma xi mo oraz
spoj rze nie na Pa la tyn i kil ka wi docz nych z od -
da li a ma ło uczęsz cza nych ko ścio łów. Barw -
nie szki cu je też ob raz dro gi do wy bra nej świą -
ty ni przez hi sto rycz ne dziel ni ce.

Pięk nie wy da na – bo ga to ilu stro wa -
na – książ ka (na le ży zwró cić uwa gę na spe -
cjal nie dla niej wy ko na ne fo to gra fie z kla row -
ny mi ob ja śnie nia mi oraz re pro duk cje ob ra -
zów i obiek tów sa kral nych) sta no wi trwa ły
wkład Han ny Su choc kiej w do ko na nia jej
pod czas kil ku na sto let niej mi sji dy plo ma tycz -
nej przy Sto li cy Apo stol skiej.

Mar ce li Ko sman

WIZYTY W ŚWIĄTYNIACH 
WIECZNEGO MIASTA

Polskie podróże nad Tybr oraz
kontakty z Watykanem
w dawnych stuleciach zostały
utrwalone w szeregu prac przez
historyków, dyplomatów,
podróżników oraz ludzi Kościoła.
Na liście tej ostatnio zapisała się
autorka dzieła o kościołach
stacyjnych Wiecznego Miasta,
Hanna Suchocka. 

Hanna Suchocka, Rzymskie pasje.
Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta.
Zdjęcia Janusz Rosikoń, konsultacja 
ks. prof. Marek Ingot SJ. Rosikom
Press, Izabelin – Warszawa 2013, s. 376.
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utwier dzać w wie rze chrze ści jań skiej, al bo
wska zy wać wzo ry, al bo do star czać roz ryw -
ki – naj czę ściej nie zbyt wy ra fi no wa nej. Po -
dob nie do dzi siej szych hap pe nin gów czy
fla sh mo bów, któ rych uczest ni cy od gry wa -
ją krót kie scen ki. Naj czę ściej bra ku je umie -
jęt no ści ak tor skich, ale jest za to za an ga żo -
wa nie. A po za tym jest to te atr na dal ży wy,
da ją cy się wy sta wić przy uży ciu pro stych
środ ków. Cza sem wy star czy tyl ko stół i kil -
ka krze seł. 

Nie spo sób mó wić o te atrze, nie oglą -
da jąc przed sta wień. Kon fe ren cji to wa rzy -
szył bar dzo bo ga ty pro gram kul tu ral ny…

Oczy wi ście, przed sta wie nia te atral ne
nie peł nią ro li uzu peł nia ją cej, ale są istot -
nym skład ni kiem kon fe ren cji. W tym ro -
ku uda ło się zgro ma dzić wy ko naw ców
z Pol ski, Nie miec, Szwaj ca rii, An glii i Sta -
nów Zjed no czo nych. Pierw sze go dnia
wy słu cha li śmy kon cer tu mu zy ki śre dnio -
wiecz nej w wy ko na niu ze spo łu „Scan di -
cus” z Ty chów. Na stęp ny wie czór przy -
niósł spo tka nie z nie miec ki mi far sa mi
po świę co ny mi po le mi ce re li gij nej do by
Re for ma cji – wy stą pi ły ze spo ły z uni wer -
sy te tu w Gießen oraz z Ber na w Szwaj ca -
rii. Ko lej ny wie czór był nie za po mnia nym
prze ży ciem: w am fi te atrze w gnieź nień -
skim Col le gium Eu ro pa eum obej rze li -
śmy słyn ny mo ra li tet Eve ry man wy sta -
wio ny przez stu den tów ak tor stwa z Hull
w An glii. I oka za ło się, że sce na wzo ro -
wa na na an tycz nej, świet nie spraw dzi ła
się w śre dnio wiecz nym re per tu arze.
Z ko lei czwar ty wie czór upły nął pod zna -
kiem ła twiej szych sztuk: naj pierw go ście
z Los An ge les wy sta wi li fran cu ską far sę
o za bar wie niu ero tycz nym, a na stęp nie
Stu denc ki Te atr Kla sy ków „Sfin ga” z IFK
UAM przed sta wił wy bra ne sce ny z ko -
me dii Te ren cju sza Eu nuch – przy czym
by ły one od gry wa ne w re sty tu owa nej ła -
ci nie! Ostat ni wie czór to znów re per tu -
ar po waż niej szy: ak tor ka Jo lan ta Jusz kie -
wicz wy sta wi ła mo no dram wła sne go au -
tor stwa, po świę co ny bło go sła wio nej Kin -
dze, a go ście z An glii ode gra li Eve ry ma -
na raz jesz cze – tym ra zem w sce ne rii re -
zer wa tu ar che olo gicz ne go „Ge nius Lo ci”.
Ale to jesz cze nie ko niec: ostat ni punkt
kon fe ren cji sta no wił pa nel dys ku syj ny
po świę co ny za gad nie niu, jak dzi siaj wy -
sta wiać re per tu ar śre dnio wiecz ny. Wte -
dy ba da cze od da li głos prak ty kom. By ło
to bar dzo in te re su ją ce do świad cze nie,
gdyż część osób jed no cze śnie ba da i od -
twa rza daw ne sztu ki. In ni z ko lei tyl ko
gra ją i chcą się cze goś do wie dzieć od ba -
da czy. Ta ka wy mia na my śli jest bar dzo
po trzeb na, a bez obej rza nych przed sta -
wień nie by ło by po pro stu o czym dys ku -
to wać.

Mo ni ka Mia zek -Mę czyń ska
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Mię dzy na ro do wa Se sja Na uko wa na Wo -
li nie jest or ga ni zo wa na od 2005 ro ku przez
pra cow ni ków Za kła du Hi sto rii Woj sko wej
UAM. Od po cząt ku był to pro jekt za kła da -
ją cy, że pod sta wo wym ele men tem se sji sta -
nie się wspól na dys ku sja na ukow ców z róż -
nych dzie dzin, dla któ rych wspól nym mia -
now ni kiem jest za in te re so wa nie i pro wa dze -
nie ba dań nad sze ro ko ro zu mia ną stre fą
Mo rza Bał tyc kie go.

Od 6 sierp nia 2005 ro ku w Wo li nie spo ty -
ka li się na ukow cy, by roz ma wiać i dys ku to -
wać o ro li źró deł, tra dy cji, kul tu ry, czy go spo -
dar ki w ba da niach nad dzie ja mi lu dów stre -
fy Mo rza Bał tyc kie go. Spo tka nia te od lat po -
dej mo wa ły pró by po szu ki wa nia od po wie dzi
na py ta nie, na ile Bał tyk dzie lił, a na ile łą czył
lu dy nad nim miesz ka ją ce. Od po cząt ku se sja

po trak to wa na zo sta ła ja ko roz wi nię cie kil ku -
let niej tra dy cji dzia łal no ści Sto wa rzy sze nia
„Cen trum Sło wian i Wi kin gów Wo lin -Jóms -
borg -Vi ne ta” nie ro ze rwal nie zwią za ne go z Fe -
sti wa lem Sło wian i Wi kin gów na Wo li nie. 

For mu ła spo tkań wo liń skich za kła da ła, że
spo ty kać się bę dą na ukow cy róż nych spe cjal -
no ści: ar che olo dzy, hi sto ry cy, po li to lo dzy, kul -
tu ro znaw cy, et no lo dzy, po lo ni ści. Or ga ni za -
to rom to wa rzy szy ło prze ko na nie, że dzię ki
tym spo tka niom Bał tyk bę dzie już tyl ko łą -
czyć.

Te ma tem te go rocz nej se sji był pro blem mi -
gra cji lu dzi, ich prze miesz cza nia się i po dró -
ży, o czym war to dys ku to wać wła śnie na Wo -
li nie, gdzie we wcze snym śre dnio wie czu ist -
niał je den z naj więk szych por tów bał tyc kich,
a wraz z nim gród tęt nią cy ży ciem. Od kry ty

nie daw no, tak że dzię ki ba da niom prof. Wła -
dy sła wa Fi li po wia ka, port po twier dza wy jąt -
ko wość Wo li na w daw nych cza sach. Opie kę
na uko wą nad ba da nia mi ar che olo gicz ny mi
w tym no wym sta no wi sku ba daw czym spra -
wu je dr An drzej Ja now ski, któ ry na kon fe ren -
cji wo liń skiej dzie lił się pierw szy mi efek ta mi
pro wa dzo nych ba dań.

Za pro sze nie na kon fe ren cję przy ję ło łącz -
nie 95 na ukow ców z Pol ski, Ukra iny, Nor we -
gii i Is lan dii, któ rzy w dniach 26-28 lip ca 2013
ro ku spo tka li się w Wo li nie. Kon fe ren cja zwy -
cza jo wo to wa rzy szy ła ko lej ne mu już fe sti wa -
lo wi Sło wian i Wi kin gów. W tym ro ku zbie -
gło się to otwar ciem od re stau ro wa ne go ba ro -
ko we go dwor ku ro dzi ny von Be low, Je go pod -
zie mia pa mię ta ją cza sy daw ne go śre dnio -
wiecz ne go klasz to ru. 

Wo lin po raz ko lej ny 
zdo by li Wi kin go wie

„Mi gra cje. Po dró że w dzie jach” – 
VII Mię dzy na ro do wa Se sja Na uko wa Dzie jów lu dów Mo rza Bał tyc kie go – 
Wo lin 26-28 lip ca 2013r.

Od re stau ro wa ny dwo rek w Wo li nie z czę ścią uczest ni ków se sjiWolin
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Pierw sze go dnia ob rad Ce ci lie Sku piń ska -
-Løvset z Aker shus Uni ver si ty Hi spi tal w Nor -
we gii przed sta wi ła pro blem Zna cze nie mi gra -
cji – psy che i spo łe czeń stwo. Re fe rat miał być
wpro wa dze niem do roz wa żań na te mat mi -
gra cji lu dzi, po dob nie zresz tą jak na stęp ne
wy stą pie nie dr Lesz ka Gar dę ły z Snor ra sta -
-Me die val and Cul tu ral Cen tre Rey kholt w Is -
lan dii – Mi gra cja i wie rze nia. Wi kiń skie amu -
le ty z ziem pol skich. 

Swo je wy stą pie nia mie li tak że prof. An drzej
Stroy now ski z Aka de mii Ja na Dłu go sza
w Czę sto cho wie (Traf ność ob ser wa cji po dróż -
ni ków i żoł nie rzy. Wi zja Pa ska a póź niej sze opi -
sy Pol ski) i prof. Wan da K. Ro man z Uni wer -
sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu (Ar chi -
wa w hi per prze strze ni czy li współ cze sna po dróż
do prze szło ści), któ re to re fe ra ty mia ły otwo -
rzyć dys ku sje o pro ble mach po dró ży w cza -
sach no wo żyt nych i współ cze snych. 

W dru gim dniu ob rad po nad 80 uczest ni -
ków ob ra do wa ło w dwóch wiel kich sek cjach
„Sta ro żyt ność i śre dnio wie cze” oraz „No wo -
żyt ność i współ cze sność”. 

Ob ra dy w przed po łu dnio wej czę ści
w pierw szej sek cji sku pi ły się wo kół pro ble -
mów ar che olo gicz nych. W ko lej nych wy stą -
pie niach dr An drzej Ja now ski, Pa weł Ku cy pe -
ra, dr Ol gierd Ław ry no wicz, dr Sła wo mir Wa -
dyl i Mar cin Su mow ski przed sta wia li pro ble -
my prze miesz cza nia się lu dzi w stre fie bał tyc -
kiej, a tak że po zo sta ło ści po ich obec no ści
w ca łej tej że stre fie, od mie czy i ozdób ze sre -
bra, na na pły wie ka pła nów re li gii chrze ści jań -
skiej koń cząc. W dal szych wy stą pie niach po -
wra ca ły pro ble my po dró ży ro zu mia nych ja -
ko wy pra wy wo jen ne, or ga ni zo wa nych przez
Ka nu ta Wiel kie go (dr Ja kub Mo ra wiec), czy
Sło wian Po łab skich (Pa weł Ba bij). 

Tak że woj na by ła osią wy stą pień w dru giej
sek cji. Tu obok przed sta wio ne go tek stu prof.
Te re sy Chyn czew skiej -Hen nel, po świę co ne -
go po dró ży wło skich dy plo ma tów przez Rze -
czy po spo li tą Oboj ga Na ro dów po chło nię ta
woj na mi, pró bo wa no wska zać, jak trans por -
to wa no w epo ce no wo żyt nej ar ty le rię (Lech
A. Wal kie wicz), czy też jak wy glą da ły mor skie
na jaz dy Ko za ków Ukra in nych na po sia dło ści
Im pe rium Osmań skie go (dr Piotr Kroll). Se -
sja wo liń ska to bo wiem po strze ga nie stre fy
bał tyc kiej nie tyl ko ja ko po brze ża te go akwe -
nu, ale zde cy do wa nie sze rzej, wraz z ca łą
Skan dy na wią, czy też zie mia mi Eu ro py Środ -
ko wo -Wschod niej, któ ra prze cież jest zie mią
po mię dzy Mo rzem Bał tyc kim a Mo rzem
Czar nym. O tym, jak te dwa akwe ny by ły i są
ze so bą moc no zwią za ne, tak że i w tym ro ku
czę sto wspo mi na no i prze ko ny wa no.

Z po po łu dnio wej czę ści ob rad do strzec
war to wła śnie do strze ga nie związ ków bi zan -
tyj sko -bał tyc kich (dr Łu kasz Ró życ ki i dr
Mar cin Böhm), czy też wzra sta ją cej ro li han -
dlu i prze my słu w ostat nich dwóch wie kach
(Ra fał Ba za niak, Mar cin J. Szy mań ski i Jor dan
Sie mia now ski). Jed nym z cie kaw szych wy stą -
pień by ła pró ba uka za nia dzia ła nia lot nic twa,
ja ko do wo du ist nie nia pań stwa (prof. An drij
Kha ruk – Szla ki po wietrz ne ja ko czyn nik prze -
trwa nia pań stwa na przy kła dzie UNR). Do tąd
dość po wszech nie przyj mu je się, że wy wie sze -
nie ban de ry da ne go pań stwa i uzna nie jej
przez in ne okrę ty lub stat ki jest sy gna łem
uzna nia pań stwo wo ści, te raz oka za ło się że
w po dob ny spo sób moż na po strze gać stat ki
po wietrz ne i na no szo ne na nie zna ki przy -
na leż no ści pań stwo wej, na wet tych państw,
któ rych uzna nie by ło w da nym cza sie dość
pro ble ma tycz ne lub się nie utrwa li ło. 

Uczest ni cy se sji w cza sie warsz ta tów ar che -
olo gicz nych pro wa dzo nych na te re nie Fe sti wa -
lu Sło wian i Wi kin gów, fot. M. Mi lew ska

Ob ra dy w sek cjach pro wa dzo ne by ły tak -
że trze cie go dnia w po dob nej kon wen cji. Za -
koń czy ły się pod su mo wa niem przez prof. M.
Fran za, bur mi strza Eu ge niu sza Ja sie wi cza
i dy rek to ra Mu zeum Re gio nal ne go im. A.
Kau be go w Wo li nie, Ry szar da Ba nasz kie wi -
cza. Pod su mo wu ją cy wska za li na no we kwe -
stie, któ re po ja wi ły się w to ku ob rad, nie tyl -
ko na zna ną już ro lę i zna cze nie Wo li na w cza -
sach Wi kin gów, czy wcze sno śre dnio wiecz -
nych, ale tak że na to, ja ką ten re gion od gry -
wał ro lę w cza sach choć by mię dzy wo jen nych,
czy też jak zo stał do świad czo ny w to ku ostat -
niej woj ny świa to wej. Był to efekt kil ku re fe -
ra tów, po wra ca ją cych do kwe stii przy mu so -
wych prze sie dleń lud no ści wsku tek obu wo -
jen świa to wych.

Im ma nent ną czę ścią se sji by ły warsz ta ty ar -
che olo gicz ne, któ re od by ły się na wy spie Re -
cław, gdzie trwał Fe sti wal Sło wian i Wi kin gów.
Uczest ni cy se sji zna leź li się w tych go dzi nach
pod opie ką człon ków Sto wa rzy sze nia Cen -
trum Sło wian i Wi kin gów i dzię ki te mu mo -
gli uczest ni czyć w przy go to wa nym dla nich
pro gra mie warsz ta tów, obej mu ją cych sta no -
wi ska garn car skie, skór ni cze, me ta lur gicz ne,
itd. Ca łość tych że warsz ta tów mia ła przy bli -
żyć hi sto rię z tej oma wia nej na tę oży wio ną. 

Se sja wo liń ska przy nio sła w 2013 ro ku bli -
sko 90 wy stą pień, zgro ma dzi ła po nad 120
uczest ni ków. Przy nie sie ko lej ne to my „Stu -
diów Wo liń skich”. Tom w ję zy ku pol skim po -
świę co ny zo sta nie pa mię ci nie ży ją ce go już
wiel kie go orę dow ni ka spo tkań wo liń skich,
prof. Be no na Miś kie wi cza.

Ma ciej Franz
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Ob ra dy pierw sze go dnia, wy stą pie nie prof. A. Stroy now skie go Uczestnicy sesji w czasie warsztatoẃ archeologicznych prowadzonych

na terenie Festiwalu Słowian i Wikingoẃ
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Zupo waż nie nia rek to ra UAM, prof. Bro -
ni sła wa Mar ci nia ka od by łem spo tka -
nie z przed sta wi ciel ką Pre zy den ta M.

B. Ro sen ber ga, Flo ri da In ter na tio nal Uni ver -
si ty (FIU), p. Ale xi ną Alon so. Re pre zen tu je
ona pre zy den ta uni wer sy te tu w spra wach
kon tak tów z in ny mi uczel nia mi oraz uzgad -
nia har mo no gram spo tkań z ich pre zy den -
ta mi lub rek to ra mi. 

Wy żej wy mie nio na po in for mo wa ła mnie,
że pla no wa na te go rocz na wi zy ta prof. Ro sen -
ber ga w UAM mi mo wcze śniej szych wstęp -
nych usta leń, nie ste ty, nie doj dzie do skut ku
ze wzglę du na je go pil ne wy jaz dy i spo tka nia.
Wrę czy łem mo jej roz mów czy ni pięk nie wy -
da ną i bo ga to ilu stro wa ną księ gę pa miąt ko wą
UAM oraz pro gram stu diów dla cu dzo ziem -
ców ce lem prze ka za nia tych ma te ria łów pre -
zy den to wi FIU. Mo ja ubie gło rocz na oso bi -
sta roz mo wa z pre zy den tem M. Ro sen ber -
giem i obec na z p. Alon so do wo dzą, że za in -
te re so wa nie na wią za niem współ pra cy mię dzy
oby dwo ma uni wer sy te ta mi jest cią gle ak tu al -
ne i bar dzo ży we. 

Od wie dzi łem tak że (tak jak w ub. ro ku)
prof. Sta ni sła wa Wnu ka, za po zna jąc się z je -
go ak tu al ny mi osią gnię cia mi w syn te zie or ga -
nicz nej, bio che mii i w che mii me dycz nej.
Część z nich ma aspekt prak tycz ny i po do -
dat ko wych ba da niach, szcze gól nie kli nicz -
nych, mo gła by zna leźć za sto so wa nie prak -
tycz ne ja ko le ki. Do wie dzia łem się rów nież
od pro fe so ra, że głów nie dzię ki je go ini cja ty -
wie i sta ra niom, ko lej na bar dzo pre sti żo wa
kon fe ren cja na uko wa od bę dzie się w Pol sce,
w Po zna niu w 2014 r. Te mat te go świa to we go
spo tka nia na ukow ców to: „Nuc le osi des, Nuc -
le oti des and Nuc le ic Acids” (Nu kle ozy dy, Nu -
kle oty dy i Kwa sy Nu kle ino we). Moż na po wie -
dzieć bez prze sa dy, że kon fe ren cja do ty czyć
bę dzie czą ste czek ży cia. Or ga ni za to ra mi są:
In sty tut Che mii Or ga nicz nej PAN, Po znań
oraz Wy dział Che mii UAM. Przy po mnę, że
prof. S. Wnuk jest ab sol wen tem Po li tech ni ki
Po znań skiej, a sto pień dr hab. i prof. ty tu lar -
ne go uzy skał na UAM. Jest moc no zwią za ny
z po znań skim śro do wi skiem na uko wym:

w In sty tu cie Che mii i Bio che mii FIU był dy -
rek to rem.

Chciał bym rów nież po dzie lić się z czy tel ni -
ka mi wra że nia mi ze spo tka nia z wy bit nym
świa to wej sła wy w upra wia nej przez sie bie
dys cy pli nie wie dzy prof. Ta de uszem Ma liń -
skim, ab sol wen tem stu diów che micz nych na -
szej uczel ni. Pra cu je on na uko wo od wie lu lat
w USA, a obec nie jest wy róż nia ją cym się pro -
fe so rem (Di stin gu ished Pro fes sor) i dzie ka -
nem Wy dzia łu Che mii i Bio che mii Ohio Uni -
ver si ty, Athens, OH. Je go za in te re so wa nia ba -
daw cze to me dy cy na, far ma ko lo gia i che mia.
Spe cja li zu je się w pro duk cji no wych bio ma te -
ria łów, na no -bio elek tro che mii oraz słyn nych
już w świa to wej me dy cy nie bio sen so rów in -
-vi tro i in -vi vo, słu żą cych do po mia rów kil ku -
na stu ma łych czą ste czek bio rą cych udział
w prze wo dze niu nie zwy kle sła bych sy gna łów
elek trycz nych w ukła dzie ser co wo -na czy nio -
wym i mó zgu. Mie li śmy moż ność, ja i mo ja
cór ka Be ata, na za pro sze nie prof. Ma liń skie go
uczest ni czyć w kil ku do świad cze niach w je -
go (spe cjal nie dla nie go zbu do wa nym) la bo -
ra to rium, m.in. przy uży ciu nie wy obra żal nie
sub tel nych wie lo -wie lo krot nie cień szych

od ni ci pa ję czyn, spe cjal nych elek trod wi dzial -
nych tyl ko przy uży ciu bar dzo sil nych mi kro -
sko pów i w skon cen tro wa nej wiąz ce świa tła. 

To co opi su ję, to tyl ko za le d wie drob na syn -
te za i skrót osią gnięć pro fe so ra i je go licz ne -
go ze spo łu.

Do tych cza so we do ko na nia są prze ło mo we
dla po zna wa nia i lo ka li za cji źró deł ta kich pu -
sto szą cych i nisz czą cych or ga nizm ludz ki cho -
rób ja ki mi są: Al zhe imer, Par kin son, epi lep -
sja, cu krzy ca czy mi gre na. 

Po przed nie i bie żą ce osią gnię cia prof. Ma -
liń skie go zna la zły sze ro kie uzna nie w świe cie
na uko wym. Był no mi no wa ny do Na gro dy
No bla w dzie dzi nie me dy cy ny i fi zjo lo gii. Wy -
róż nio ny dok to ra ta mi ho no ris cau sa wie lu
uczel ni, w tym pol skich: Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go w Gdań sku oraz Po li tech ni ki Po -
znań skiej. W tym ro ku aka de mic kim uzy ska
on dok to rat ho no ris cau sa UAM. Wy kła da
na zna nych świa to wych uczel niach i po sia da
licz ne wy róż nie nia, od zna cze nia i na gro dy
oraz jest człon kiem wie lu na uko wych to wa -
rzystw i in sty tu cji na uko wych. Pro fe sor Ma -
liń ski to bar dzo za an ga żo wa ny pa trio ta pod -
kre śla ją cy swo je po cho dze nie (ur. w Wiel ko -

Mój tegoroczny pobyt w Miami na Florydzie miał charakter jak zawsze
rodzinny, towarzyski i rekreacyjny. Udało mi się jednak połączyć przyjemne
z pożytecznym i uczestniczyć w spotkaniach, które mam nadzieję
zainteresują czytelników „Życia Uniwersyteckiego”. 

Kart ki z bru lio nu Ste fa na Pa szy ca 

Spo tka nia za oce anem

Prof. Stefan Paszyc spotkał się podczas podróży z prof. Tadeuszem Malińskim
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pol sce, Śrem) i dba ją cy o do bre imię na sze -
go kra ju w świe cie. W je go la bo ra to riach
w Sta nach Zjed no czo nych, któ ry mi kie ro wał
i obec nym, za wsze by ło i jest miej sce dla ba -
da czy z Pol ski. 

W ubie głym ro ku rek tor na szej uczel ni od -
wie dził Uni wer sy tet Ohio w Athens i w roz -
mo wie z je go pre zy den tem w obec no ści prof.
T. Ma liń skie go usta lo no wstęp ne ra my współ -
pra cy mię dzy oby dwo ma uni wer sy te ta mi. 

Go spo darz mo jej wi zy ty jest wiel kim mi ło -
śni kiem i znaw cą śre dnio wiecz nej sztu ki ma -
lar skiej szcze gól nie mi strzów i ich uczniów
wło skich i ho len der skich, a tak że im pre sjo ni -
zmu. 

W je go du żym hi sto rycz nym do mu
z XVIII wie ku w miej sco wo ści Lan ca ster od -
by wa ją się nie kie dy otwar te kon cer ty ka me -
ral ne mu zy ki kla sycz nej, a przy za byt ko wym
for te pia nie go spo da rzy Ta de usza i je go żo ny
He len, za sia da ją czę sto zna ni ame ry kań scy
pia ni ści. Spo tka nie z pro fe so rem Ma liń skim
by ło dla mnie i mo jej cór ki nie za po mnia nym
prze ży ciem in te lek tu al nym i to wa rzy skim.
Jest on bo wiem czło wie kiem, któ ry wy bit ne
osią gnię cia ści słe go umy słu łą czy z nie zwy kłą
wraż li wo ścią na pięk no mi strzów ma lar stwa
i mu zy ki. 

Mia łem tak że dość nie zwy kłą oka zję spo -
tkać i po znać bli żej dr Rhian non Brwynn
Tho mas, któ ra dok to ry zo wa ła się w dzie dzi -
nie psy cho lo gii kli nicz nej ze spe cjal no ścią
neu rop sy cho lo gii i me dy cy ny be ha wio ral nej.

Jest ona za ło ży cie lem i pre zy den tem The In -
ter na tio nal Cen ter for Re si lien ce & Hu man De -
ter mi nism (Mię dzy na ro do wy Ośro dek Po mo -
cy i Te ra pii Po stre so wej) w Mia mi. Dr R. Tho -
mas jest tak że uzna nym nie tyl ko w USA eks -
per tem w przy pad ku po mo cy lu dziom, któ -
rzy zna leź li się i prze ży li sy tu acje eks tre mal -
ne, ta kie jak klę ski ży wio ło we, ak ty ter ro ry -
zmu oraz in ne po waż ne za gro że nia. Uczest -
ni czy bar dzo ak tyw nie w kon fe ren -
cjach w USA i Eu ro pie do ty czą cych wy żej opi -
sa nych zja wisk i jest człon kiem licz nych sto -
wa rzy szeń o pro fi lu jej za in te re so wań. Pu bli -
ku je w cza so pi smach spe cja li stycz nych i za -
pra sza na jest z wy kła da mi w USA i do kra jów
eu ro pej skich. 

Tra dy cyj nie już za pro szo ny zo sta łem
wraz z ro dzi ną przez pa nią Blan kę Ro sen -
stiel,  ho no ro we go kon su la RP w Mia mi,
do Ame ry kań skie go In sty tu tu Kul tu ry Pol -
skiej, któ re go jest za ło ży ciel ką i pre zy den tem.
Do stoj na go spo dy ni tej uro czy sto ści ży wo in -
te re so wa ła się roz wo jem  Po zna nia i je go ży -
ciem kul tu ral nym. W dłuż szej roz mo wie sta -
ra łem się po wie dzieć jak naj wię cej o na szym
mie ście, włą cza jąc w jej tok ak tu al ne in for ma -
cje o dy na micz nej  roz bu do wie i dzia łal no -
ści UAM.

Na za koń cze nie mo je go po by tu na Flo ry -
dzie chciał bym wspo mnieć o wy jąt ko wym
dla mnie i dla mo jej ro dzi ny wy da rze niu ar -
ty stycz nym. By li śmy obec ni na re ci ta lu for -
te pia no wym świa to wej sła wy mło de go pol -

skie go pia ni sty, zwy cięz cy Mię dzy na ro do we -
go Kon kur su Cho pi now skie go z 2005 r., Ra -
fa ła Ble cha cza. Od był się on w sa li kon cer -
to wej flo rydz kie go uni wer sy te tu (FIU)
w Mia mi. Na pro gram zło ży ły się utwo ry Ba -
cha, Beetho ve na, Cho pi na i Szy ma now skie -
go. By łem pod wiel kim wra że niem per fek cyj -
nie wy ko ny wa nej mu zy ki i pod uro kiem oso -
bi stym na tchnio ne go ar ty sty o nie po zor nej
po stu rze. Nie pró bu ję w ja ki kol wiek spo sób
do ko nać me ry to rycz nej oce ny je go gry. Mia -
łem jed nak kom fort i przy jem ność sie dzieć
cza sie kon cer tu obok za ło ży cie la i by łe go dy -
rek to ra In sty tu tu Mu zy ki FIU, tak że zna ne -
go ame ry kań skie go kom po zy to ra mu zy ki
współ cze snej i dy ry gen ta (kon cer to wał mię -
dzy in ny mi z or kie strą fil har mo nii war szaw -
skiej), prof. Fre de ri ca Kauf ma na, któ ry
w prze rwie i po kon cer cie po dzie lił się ze mną
swo ją opi nią na te mat kunsz tu ar ty stycz ne go
Ra fa ła Ble cha cza. By ła ona bar dzo po chleb -
na i peł na uzna nia dla je go wir tu ozer skiej
tech ni ki, pre cy zji i udu cho wie nia, z ja ki mi
prze ka zy wał utwo ry tak wy bit nych kom po -
zy to rów. Wspól ne zdję cie ar ty sty z mo ją ro -
dzi ną zaj mie po cze sne miej sce w te go rocz -
nym al bu mie, któ ry przy go to wu ję, se lek cjo -
nu jąc sta ran nie zdję cia i ko men ta rze. 

I tak po raz ko lej ny kart ki mo je go bru lio nu
za pi sa ły się cie ka wy mi spo tka nia mi, któ re
wzbo ga ca ją i na za wsze po zo sta ną w mo jej
pa mię ci. 

Ste fan Pa szyc 

UCHWYCONE W KADRZE

Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Prawa

Oblegane stoisko UAM na Salonie Maturzystów
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„Trzy dziewczyny poszukują
współlokatorki do mieszkania przy ulicy
Wilczak. Jesteśmy towarzyskie i otwarte.
Mieszkanie 2 pokojowe (duże).” – takie
ogłoszenie plus zdjęcie dwóch dziewczyn
w mocno wyszukanych pozach pojawiło
się na portalu „współlokator”.
W Internecie ogłoszeń tej treści jest
z dnia na dzień co raz więcej. 

Na stro nach: „dla stu den ta”, „gum tree” czy
Fa ce bo oku ogła sza ją się mło dzi lu dzie chcą cy
zna leźć ta nie lo kum lub ofe ru jąc po kój w wy -
na ję tym już miesz ka niu. Tak jak w przy pad -
ku dziew czyn z Wil cza ka, ogło sze nia te zwy kle
za wie ra ją ele men ty ca stin gu, bo prze cież nie
wszyst kim im pre zu ją ce są siad ki z po ko ju obok
bę dą od po wia da ły. Pu bli ku jąc zdję cie, dziew -
czy ny ocze ku ją, że na ogło sze nie od po wie dzą
oso by ta kie jak one. Ta kich ogło szeń w In ter -
ne cie jest wię cej: jed ni pu bli ku ją wła sne zdję -
cia, in ni wprost wy ra ża ją swo je wy ma ga nia, by
już na wstę pie wy eli mi no wać oso by, któ re nie
bę dą pa so wa ły do to wa rzy stwa. „Nie da le ko
wy dzia łu neo fi lo lo gii, po kój mo że być 1 lub 2
oso bo wy. Je stem skłon na wy na jąć ca łe miesz -
ka nie z kil ko ma oso ba mi, za le ży mi na zgra nej
pacz ce lu dzi, z któ ry mi bę dzie moż na od cza -
su do cza su się za ba wić na mie ście:)”. Lub
w for mie bar dziej wy wa żo nej: „20 – let nia stu -
dent ka bez na ło gów po szu ku je po ko ju
w miesz ka niu stu denc kim”. Śred nia staw ka
za po kój pro po no wa ny na stro nach in ter ne to -
wych wy no si ok. 560 zł/mie siąc, ka wa ler ka to
już 1100 zł (źró dło: www.wspol lo ka tor). 

Wy na jem przez In ter net to na pew no naj -
tań sza for ma zna le zie nia miesz ka nia, nie ste ty
obar czo na też naj więk szym ry zy kiem. Miesz -
ka nia, któ re ma my w ofer cie – mó wi Ma rek Fa -
biań ski z Agen cji Nie ru cho mo ści Emer son Re -
al ty SA – są przez na szych pra cow ni ków spraw -
dzo ne pod ką tem praw nym i ja ko ścio wym.
Klient, pod pi su jąc z na mi umo wę, mo że li czyć,
że za pro po nu je my mu lo kal do kład nie ta ki, jak
w opi sie. Czy li bez nie spo dzia nek ty pu nie spraw -
na in sta la cja ga zo wa lub elek trycz na, do dat -

ko wy lo ka tor czy za ni żo ne kosz ty użyt ko wa nia.
Ta ka pew ność jed nak kosz tu je i do ce ny wy -
naj mu trze ba do li czyć pro wi zję dla po śred ni -
ka. Mag da le na My ślew ska z Agen cji First Ho -
me za po śred nic two, na któ re skła da się pre -
zen ta cja kil ku miesz kań, w ide al nie do bra nej
dla po trzeb stu den ta oko li cy, ma wy zna czo ną
staw kę. Zwy kle jest to rów no war tość ½ lub 1
czyn szu. Ta ka for ma jest ko rzyst na zwłasz cza
dla osób spo za Po zna nia, ma ją cych na zna le -
zie nie miesz ka nia je den dzień. Zwy kle – mó -
wi My ślew ska – ta ka oso ba de cy du je się na jed -
no z pro po no wa nych prze ze mnie miesz kań.
Chęt nych nie bra ku je, ta kich pre zen ta cji ma 2-
3 dzien nie. 

Na ryn ku funk cjo nu ją już agen cje spe cja li -
zu ją ce się w po śred ni cze niu wy naj mu kwa ter
dla stu den tów, jak Biu ro Kwa ter Stu denc -
kich 3xA, Ab Art., czy wspo mi na ny wy żej First
Ho me. Naj bar dziej wy ma ga ją cy są ro dzi ce stu -
den tów pierw sze go ro ku – pod su mo wu je Dag -
ma ra Ste fa niuk z Agen cji Ab -Art. – Chcą swo -
je mu dziec ku za pew nić wa run ki ta kie, ja kie
mia ło w do mu, czę sto za nie wy gó ro wa ną ce nę.
Zda rza się, że w wy na ję tym miesz ka niu ocze -
ku ją „zło tych kla mek” a wia do mo, że trze ba
prze sta wić się na ży cie stu denc kie, gdzie stan -
dard to biur ko, łóż ko i ewen tu al nie re gał
na książ ki. Nie ła two też roz ma wiać z oso ba mi,
któ re przy jeż dża ją z ma łych mia ste czek, re la -
cjo nu je po śred nicz ka z Agen cji 3xA. Oni nie
ma ją świa do mo ści ja kie są kosz ty utrzy ma nia
w Po zna niu.

A cze go szu ka ją sa mi stu den ci? Naj waż niej -
sza jest lo ka li za cja – bli sko uczel ni, w dru giej
ko lej no ści do stęp do cen trum i oczy wi ście
istot na jest też ce na. Na wspól ne miesz ka nia
stu denc kie de cy du ją się głów nie stu den ci star -
szych lat, za ko rze nie ni już w aka de mic kich re -
aliach. Ta kim ła twiej skrzyk nąć gru pę faj nych
zna jo mych. 

Na UAM ofer ty osób po szu ku ją cych stu den -
tów „na stan cję” do stęp ne są na ta bli cy w DS.
Jo wi ta. I jest to je dy na for ma po śred ni cze nia
przez uczel nie w wy naj mie miesz kań. Nie ist -

nie je, jak np. na Uni wer sy te cie Eko no micz nym,
in ter ne to wa ba za miesz kań. 

Dla przy jezd nych są oczy wi ście miej sca
w Do mach Stu denc kich. O miej sce trze ba się
jed nak ubie gać du żo wcze śniej niż przed 1 paź -
dzier ni ka. Od po wied nie ko mi sje wy dzia ło we
ob ra du ją na wio snę, wte dy też na le ży do wia -
dy wać się, kto ta ki przy dział mo że uzy skać.
O przy zna niu po mo cy de cy du ją zwy kle do -
cho dy. Jak mó wi dr Ra cho wiak, peł no moc nik
rek to ra ds. by to wych stu den tów, stop nia ob ło -
że nia uni wer sy tec kich do mów stu denc kich nie
moż na okre ślić i to co naj mniej do po ło wy paź -
dzier ni ka. Zda rza się, że stu den ci nie in for mu -
ją uczel ni o zmia nach swo ich pla nów, np. re zy -
gnu ją z po ko ju lub zmie nia ją uczel nię, w ko lej -
ce do aka de mi ka sto ją też stu den ci z od wo ła -
nia lub dru gie go na bo ru. Ogól na licz ba miejsc
w aka de mi kach oscy lu je w gra ni cach 1840, ale
z czę ści łó żek ko rzy sta ją m. in.: ob co kra jow cy
na sty pen dium, w ra mach wy mia ny lub dok -
to ran ci. Ogó łem, po mię dzy wy dzia ły roz dzie -
la ne są 1132 miej sca + 168 sta no wią cych że -
la zną re zer wę, np. dla stu den tów sta ra ją cych się
o przy dział z od wo ła nia. Jak cie płe bu łecz ki
roz cho dzą się miej sca w świe żo od no wio nych
aka de mi kach, np. w Ja gien ce, Zbysz ku czy DS
przy ul. Nie szaw skiej. Stan dard tych po koi nie -
rzad ko jest du żo wyż szy niż wy naj mo wa nych
miesz kań, nie ste ty te go ty pu miejsc nie jest du -
żo. W ofer cie są rów nież po ko je w nie re mon -
to wa nej Han ce czy Ba bi lo nie, one zwy kle dłu -
żej cze ka ją na swo ich lo ka to rów. 

Nie wąt pli wą za le tą miesz kań w aka de mi ku są
ce ny, a te od ostat nich 2-3 lat pra wie się nie zmie -
nia ły. Jak mó wi dr Ra cho wiak, to za słu ga po li -
ty ki so cjal nej uczel ni, a tak że kie row ni ków
obiek tów, któ rzy w trak cie wa ka cji wy pra co wu -
ją nad wyż ki, wy naj mu jąc po ko je. Ko lej ną za le -
tą, któ rą war to wy mie nić, są po ko je przy sto so -
wa ne dla po trzeb osób z nie peł no spraw no ścia -
mi. W su mie na UAM jest ich 29. Po ko je w DS
na Nie szaw skiej do dat ko wo są przy sto so wa ne
na przy ję cie opie ku nów. Re al nie za tem licz bę
miejsc w tym aka de mi ku moż na po dwo ić.  mz

Łóż ko, biur ko, re gał 
czy li stu denc ki stan dard
Łóż ko, biur ko, re gał 
czy li stu denc ki stan dard
Łóż ko, biur ko, re gał 
czy li stu denc ki stan dard
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Po mysł na po sze rze nie ofer ty Po znań skich
Dni Książ ki Na uko wej przy szedł przy pad ko -
wo?

O po sze rze niu for mu ły tar gów książ ki or -
ga ni zo wa nych przez Wy daw nic two Na uko we
UAM my śle li śmy już wcze śniej, ale rze czy wi -
ście przy pad ko wa sy tu acja utwier dzi ła mnie
w prze ko na niu, że czas na zmia ny. Kie dy
w trak cie ubie gło rocz nych tar gów wy cho dzi -
łam z bu dyn ku Col le gium Ma ius, w drzwiach
mi nę łam gru pę mło dych osób i usły sza łam,
jak jed na z nich mó wi: „zo bacz cie tar gi książ -
ki”, na co dru ga od po wia da: „tak, ale tyl ko na -
uko wej”. I po szli da lej. Wte dy po my śla łam, że
na le ży ko niecz nie po sze rzyć na szą ofer tę
i wyjść na prze ciw ocze ki wa niom szer sze go
gro na czy tel ni ków. 

Co się za tem zmie ni w te go rocz -
nej – XVII edy cji tar gów? 

Od te go ro ku bę dą to Po znań skie Dni
Książ ki nie tyl ko Na uko wej. Chce my jesz cze
bar dziej otwo rzyć się na od bior ców ksią żek
po pu lar no nau ko wych. Do tych czas na na sze
tar gi przy jeż dża ły głów nie wy daw nic twa na -
uko we, uni wer sy tec kie i aka de mic kie. Cie szy -
my się bar dzo, gdyż w tym ro ku bę dzie my go -
ścić tak że wy daw nic twa: Pró szyń ski Me dia,
Ar ka dy, He lion, Na ro do we Cen trum Kul tu -
ry, Me dia Ro dzi na, Wie dza i Prak ty ka. Wciąż
czy ni my sta ra nia, aby po więk szyć to gro no. 

Tar gom to wa rzy szą za wsze kon kur sy. Czy
tu tak że prze wi dzia ne są ja kieś no wo ści?

Oczy wi ście. W te go rocz nej edy cji pla nu -
je my roz strzy gnąć aż trzy kon kur sy. Do tych -
czas by ły dwa: Kon kurs na Naj lep szą Książ -
kę Aka de mic ką (o pu char JM Rek to ra UAM,
w tym ro ku do dat ko wo o pu char Mi ni stra
Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go) oraz Kon kurs
Sto wa rzy sze nia Wy daw ców Szkół Wyż szych
na Naj lep szy Pod ręcz nik i Skrypt Aka de mic -
ki (O na gro dę księ dza Pu deł ki). Te go rocz ną
no wo ścią bę dzie Na gro da za Naj lep szą Książ -
kę Po pu lar no nau ko wą ufun do wa na przez
Pre zy den ta Mia sta Po zna nia, któ ry ob jął rów -
nież pa tro nat nad tar ga mi. 

No wa na zwa, no wy kon kurs, co jesz cze
mo że za sko czyć od wie dza ją cych tar gi?

Tra dy cyj nie spo tka my się w hol lu Col le -
gium Ma ius. Ale po sta no wi li śmy wraz ze
zmia ną for mu ły, otwar ciem na szer sze gro -
no od bior ców zmie nić spo sób pre zen ta cji wy -
daw ców. Pod pi sa li śmy umo wę z no wą fir mą,
któ ra w tym ro ku bę dzie zaj mo wa ła się or -
ga ni zo wa niem prze strze ni wy sta wien ni czej.
Za le ży nam, aby sto iska by ły no wo cze sne, za -
aran żo wa ne w przy ja zny spo sób dla zwie dza -
ją cych. Pla nu je my ina czej niż w la tach po -
przed nich re kla mo wać lo go ty py na szych
part ne rów, spon so rów i pa tro nów me dial -
nych. Sło wem, rów nież opra wa im pre zy ule -
gnie pew nej trans for ma cji, co jest moż li we
dzię ki fi nan so we mu wspar ciu Fun da cji UAM
i na szej Uczel ni.

Po mów my jesz cze o im pre zach to wa rzy -
szą cych.

Od lat jest ich spo ro. Są to spo tka nia au tor -
skie, pro mo cje ksią żek, pa ne le dys ku syj ne, fo -

rum wy daw ców. W ze szłym ro ku przy go to -
wa li śmy pa nel dys ku syj ny do ty czą cy za gad -
nień pra wa au tor skie go. Po nie waż spo tka nie
cie szy ło się du żym za in te re so wa niem, w tym
ro ku po sta no wi li śmy kon ty nu ować dys ku sję,
tym ra zem na te mat: „Nic nie jest za dar -
mo – wie dza też nie”. Go ścić bę dzie my prof.
Woj cie cha Cel la re go z Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go w Po zna niu z wy stą pie niem pt.
„Otwar tyzm, czy li uszczę śli wia nie ludz ko ści
kosz tem roz wo ju”, oraz me ce nas Jo an nę Het -
man -Kra jew ską z Kan ce la rii Praw ni czej Pa -
tri mo nium w War sza wie, któ ra omó wi za gad -
nie nia ochro ny praw au tor skich, war to ści in -
te lek tu al nej, oraz do cho dów twór ców
w aspek cie praw nym. Za le ży nam, aby zwró -
cić uwa gę na kon se kwen cje spo łecz ne, eko -
no micz ne, na uko we i praw ne co raz szer sze -
go otwie ra nia za so bów wie dzy edu ka cyj nej
i na uko wej w glo bal nej sie ci. 

A cze go mo gą się spo dzie wać czy tel ni cy
ksią żek nie tyl ko na uko wych? 

Z pew no ścią każ dy znaj dzie dla sie bie in te -
re su ją ce po zy cje w atrak cyj nej ce nie. Po nad -
to przy go to wu je my pro mo cje ksią żek i cie ka -
we spo tka nia au tor skie. A w ra mach Fo rum
wy daw ców zaj mie my się mo de la mi udo stęp -
nia nia i sprze da ży pu bli ka cji elek tro nicz nych.
Są to za gad nie nia bar dzo waż ne za rów no dla
wy daw nictw na uko wych, jak i po pu lar no nau -
ko wych, a w kon se kwen cji dla ich czy tel ni -
ków.

A czy na tar gach po ja wią się ja kieś gwiaz -
dy? Mo że My śliw ski, któ ry we wrze śniu ma
pre mie rę naj now szej książ ki?

My śliw skie go w tym ro ku na na szych tar -
gach nie zo ba czy my, ale po le cam za to no -
wość – świet ną mo no gra fię prof. Bo gu mi ły
Ka niew skiej pt. „Opo wie dzia ne. O pro zie
Wie sła wa My śliw skie go”. Nie wąt pli wie gwiaz -
dą jest ostat nia książ ka prof. Mar ka Hen dry -
kow skie go „Naj lep sze kasz ta ny. Księ ga cy ta -
tów pol skie go fil mu”. Pro mo cja dzie ła wraz
z pre zen ta cją fil mo wą od bę dzie się 9 paź dzier -
ni ka w Cen trum Kul tu ry Za mek. 

Czas na książ kę… 
nie tyl ko na uko wą
Z Marzenną Ledzion-Markowską
dyrektorką Wydawnictwa Naukowego
UAM rozmawia Magda Ziółek.
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◗Zwy cza jo wo już w cza sie wa ka cji let nich,
kie dy fil har mo ni cy są na urlo pach, na sza au -
la roz brzmie wa naj czę ściej in ną niż zwy kle
mu zy ką. Naj pierw jed nak (2. VIII) wy peł -
ni ły ją dźwię ki słyn ne go II Kon cer tu for te -
pia no we go Ser giu sza Rach ma ni no wa w wy -
ko na niu Glo rii Cam per i Or kie stry Fil har -
mo nii Go rzow skiej pod dy rek cją Mo ni ki
Wo liń skiej – w ra mach uro czy stej in au gu -
ra cji ko lej nej edy cji Po znań skie go Fe sti wa -
lu Fil mo we go „Trans atlan tyk”. Dru gą część
pro gra mu two rzy ły utwo ry ini cja to ra fe sti -
wa lu, lau re ata Osca ra – Ja na A. P. Kacz mar -
ka. Mu zy ką do je go naj now sze go fil mu „An -
na Ka re ni na”, za dy ry go wał kom po zy tor oso -
bi ście. 

◗Zgo ła in ny cha rak ter miał fe sti wa lo wy
wie czór (7. VIII). Zdo mi no wa ły go ryt my
roc ka, jak na pi sał spra woz daw ca „Ga ze ty
Wy bor czej”: „mu zy ki z po gra ni cza awan gar -
dy czy swo bod nej im pro wi za cji, peł nej pa -
sji i twór czej fu rii, acz nie zbyt ła twej w od -
bio rze…”. Bo ha ter ką wie czo ru by ła Yoko
Ono, le gen dar na (ma po nad 80 lat!) wo ka -
list ka, kie dyś ści śle zwią za na z Be atle sa mi,
a przede wszyst kim z Joh nem Len no nem.
Nim wy szła na es tra dę, po ka za no film, do -
ku men tu ją cy kil ka naj waż niej szych zda rzeń
z ży cia ame ry kań skiej ar tyst ki. Śpie wa ła
z rów nież słyn nym, ame ry kań skim gi ta rzy -

stą Thur sto nem Mo ore, z któ rym na gra ła
pły tę. W kon cer cie wziął tak że udział po -
znań ski per ku si sta Adam Go łę biew ski.

◗Dwa dni póź niej (9. VIII) Yoko Ono, pod -
czas uro czy sto ści za mknię cia fe sti wa lu,
otrzy ma ła jed ną z głów nych na gród „Glo cal
He ro Award”. Na gro dę Pu blicz no ści dla naj -
lep sze go fil mu – w im pre zach „Trans atlan -
ty ku” uczest ni czy ło w br. po nad 60 tys.
osób – zdo był ob raz „Pau let te” fran cu skie -
go re ży se ra Je ro me En ri co. Na kon cer cie
wy stą pił Le szek Moż dżer. 

◗Po raz szó sty już atrak cją wiel ko pol skie -
go (ok. 30 miej sco wo ści) la ta mu zycz ne go
by ła rów nież Pol ska Aka de mia Gi ta ry.
W Po zna niu jej uro czy ste otwar cie (17.
VIII) wy peł ni li swy mi wy stę pa mi: gi ta rzy -
sta Łu kasz Ku ro pa czew ski, jed no cze śnie
szef ar ty stycz ny fe sti wa lu, akor de oni sta
Mar cin Wy ro stek i or kie stra Te atru Mu -
zycz ne go pod dyr. Boh da na Jar mo ło wi cza
z go ścin ną so list ką, skrzy pacz ką Ma rią No -
wak. By ła to tzw. „Ar gen tyń ska noc” z mu -
zy ką Asto ra Piaz zol li i je go słyn ny mi tan -
ga mi oraz rza dziej wy ko ny wa nym Kon cer -
tem na gi ta rę, akor de on i or kie strę smycz -
ko wą. Ale w licz nych bi sach po ja wi ły
się – utwór Isa aca Al be ni za i… „Zi ma”
z „Czte rech pór ro ku” Vi val die go.

◗Na za jutrz (18. VIII) wy stą pił w au li (po -
now nie po 19 la tach) Ma nu el Bar ru eco,
uwa ża ny przez kry ty ków za naj god niej sze -
go na stęp cę Tor re sa Se go vii, al bo po pro stu
za kró la mu zy ki gi ta ro wej. Na grał ogrom ną
ilość płyt, współ pra co wał z naj zna ko mit szy -
mi ar ty sta mi – m.in. z Len no nem
i McCartneyem, lecz tak że z Bar ba rą Hen -
dricks, Pla ci do Do min go i Kings Sin ger sa -
mi. Do je go licz nych uczniów za li cza się tak -
że Ł. Ku ro pa czew ski. M. Bar ru eco ma 61 lat,
uro dził się w San tia go de Cu ba, od 1967 r.
miesz ka w USA. W pierw szej czę ści re ci ta -
lu, uzna ne go za naj więk sze wy da rze nie fe -
sti wa lu, za grał trans kryp cje J. S. Ba cha i D.
G. Scar lat tie go, a w dru giej – do mi no wa ła
mu zy ka hisz pań ska z Al be ni zem na cze le.
Trze cią sta no wi ły bi sy. 

◗W so bo tę (31. VIII) aż dwu krot nie za peł -
nia ła się au la me lo ma na mi. Po po łu dniu
przy cią gnął ich po znań ski…Te atr Mu zycz -
ny. Bo daj po raz pierw szy ta in sty tu cja
(od nie daw na pod no wą dy rek cją) w re pre -
zen ta cyj nej sa li mia sta, „Na po że gna nie la -
ta” urzą dzi ła kon cert utwo rów, któ re two rzą
jej re per tu ar, a więc z kra iny ope ret ki i mu -
si ca lu. Przy pul pi cie sta nął (po dłu giej prze -
rwie w tym miej scu) Jo se Ma ria Flo ren cio,
nie gdyś szef na szych fil har mo ni ków, na dal
po zna niak. Wy stą pi li so li ści, chór i or kie stra
Te atru oraz za pro sze ni go ście i lau re aci Tur -
nie ju Gło sów „I lo ve Mo zart”. Go spo da rza -
mi by li: dy rek tor Te atru Prze my sław Kie li -
szew ski i red. Piotr Nę dzyń ski.

◗Prze bo je J. Straus sa, F. Le ha ra, I. Kal ma na,
J. Of fen ba cha oraz J. Boc ka i L. Bern ste ina
tak roz ba wi ły pu blicz ność, że wie czor ny, po -
znań ski fi nał te go rocz nej edy cji Pol skiej
Aka de mii Gi ta ry roz po czął się z opóź nie -
niem. „Bo dy & So ul” za ty tu ło wa no pro -
gram, w któ rym kró lo wa ło fla men co i je go
hisz pań scy mi strzo wie: gi ta rzy sta i kom po -
zy tor Car los Pi na na, je go brat, śpie wak Cur -
ro Pi na na, tan cer ka Hor ten sia La eci na oraz
per ku si sta Mi gu el An gel Oren go. Go ściem
spe cjal nym był pol ski gi ta rzy sta Krzysz tof
Pe łek. An da lu zyj skie ryt my trzy ma ły słu cha -
czy w na pię ciu omal do pół no cy. (rp)
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Po raz 21. spo tka li się re dak to rzy pism
aka de mic kich z więk szo ści uczel ni
w kra ju. Tym ra zem go spo da rzem

zjaz du by ły Ka to wi ce, a do kład niej Ga ze ta
Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz tam tej szy Uni -
wer sy tet Eko no micz ny.

Na przy go to wa ny pro gram skła da ły się
trzy blo ki te ma tycz ne.
◗Blok pro mo cyj ny (od by wa ją cy się w Cen -
trum In for ma cji Na uko wej Bi blio te ce Aka -
de mic kiej CINiBA), na któ ry skła da ły się
mię dzy in ny mi wy stą pie nia go spo da rzy
uczel ni i mia sta przy bli ża ją ce re gion go -
ściom z ca łej Pol ski. Mó wio no więc o naj -
now szych in we sty cjach kul tu ral nych Ka to -
wic, o zmia nach wi ze run ku mia sta. W dal -
szej czę ści uczest ni cy zjaz du zaj mo wa li się
ta ki mi za gad nie nia mi jak sztu ka szu ka nia
w la bi ryn cie in for ma cji, po zy ski wa nie fun -
du szy na me dia aka de mic kie. Wspól nie też
za sta na wia no się jak sku tecz nie i atrak cyj -
nie pro mo wać na ukę. 
◗Dru gi blok te ma tycz ny sku piał uwa gę
na tym, co jest w co dzien no ścią na szej pra -
cy, a mia no wi cie na naj częst szych błę dach

ję zy ko wych w ar ty ku łach pu bli ko wa nych
w ga ze tach aka de mic kich, na ję zy ku me -
diów, na tym jak atrak cyj nie za pro jek to wać
okład kę. Za sta na wia li śmy się, dla cze go ty -
po gra fia jest tak waż na, de cy du jąc o czy tel -
no ści, ko mu ni ka cji i es te ty ce.
◗Blok trze ci do ty czył pro mo cji Ka to wic
i Ślą ska. Uczest ni cy mie li więc moż li wość
od wie dze nia za byt ko wej ko pal ni Gu ido
w Za brzu, zjaz du na po ziom 320, prze jaz du
pod ziem ną ko lej ką, od wie dze nia Cen trum
No wo cze snych Tech no lo gii In for ma tycz -
nych (Uni wer sy tet Eko no micz ny), Mu zeum
Hi sto rii Ka to wic, spa ce ru po Ni ki szow cu. 

By ło też zwie dza nie za gro dy żu brów
w Pszczy nie i Rejs UŚką (ło dzią ba daw czą)
po Za le wie Go czał ko wic kim, 

Czy pro gram się po do bał? Oczy wi ście,
mó wi li uczest ni czy dzię ku jąc Agniesz ce Si -
ko rze i ze spo ło wi, z któ rym współ dzia ła ła
A oto ze bra nych ra zem kil ka opi nii. Je śli cho -
dzi o mnie, to chęt nie słu cham wy kła dów
o ję zy ku, ja kim się po słu gu je my i o błę dach,
ja kie czy ni my (tym bar dziej, że od na la złem
w po da nych przy kła dach coś ze swe go po -

dwór ka). Cie ka we by ły wy kła dy o ty po gra fii
i okład kach, ale pew nie jesz cze więk szy cię -
żar ga tun ko wy ta kie wy kła dy by mia ły, gdy -
by w ca łej swej roz cią gło ści do ty czy ły na szych
ga zet. Bar dzo cen ne są omó wie nia na przy -
kła dach i za sta no wie nie się, jak mo gło by być
le piej niż jest.

Chęt nie po słu chał bym ja kie goś wy kła du
o wy da niach in ter ne to wych na szych ga zet.
Chy ba wszyst kie na sze ga ze ty są rów nież
w sie ci. Z te go, co wi dzia łem, ga ze ty w wy da -
niach in ter ne to wych umiesz cza ne są w naj -
roz ma it szy spo sób, raz mniej, raz bar dziej
przy ja zny dla użyt kow ni ka, więc mo że war -
to przyj rzeć się na szym pu bli ka cjom sie cio -
wym. Wie dza o tym na pew no by mi po mo -
gła, mo że or ga ni za to rzy przy szłe go spo tka -
nia we zmą pod uwa gę ta ki te mat?

Wiel ką war to ścią jest to, że się po pro stu
spo ty ka my, roz ma wia my, po zna je my, zwie -
dza my. Dzię ki te mu uda ło się zo ba czyć Śląsk
nie ja ko ste reo ty po wy ob raz dy mią cych ko -
mi nów, ale też ja ko kra inę zie lo ną, za chę ca -
ją cą do wę dró wek. 

len

Ze spół ko biet KU AZS UAM Po znań zo stał brą zo wym me da li stą mi strzostw
Pol ski se nio rek w pił ce noż nej pla żo wej, or ga ni zo wa nych przez PZPN
w dniach 31 lip ca – 1 sierp nia 2013 r. w Ust ce. UAM re pre zen to wa ły: Ka ta rzy -
na Osia dło, Ża ne ta Paw lik, Pau la Fron czak, San dra Sa ła ta, Agniesz ka Grze -
cho wiak, Mag da le na Paw łow ska, Jo an na Gaw rych, Ad rian na Syp niew ska, Mal -
wi na Li siec ka, Alek san dra Choj nac ka. Tre ne ra mi są Woj ciech We iss i Do -
mi ni ka Mach nac ka, a kie row ni kiem – Ad ria na Ko byl nik. Pod opiecz ne tre ne -
ra Woj cie cha We is sa za no to wa ły na stę pu ją ce wy ni ki:

AZS UAM Po znań – FC AZS AWF Ka to wi ce 3: 0
AZS UAM Po znań – UKS Spor to wa Czwór ka Ra dom 2: 5
AZS UAM Po znań – Et na El wo El bląg 8: 5
Pół fi nał: AZS UAM Po znań – Sztorm AWFiS Gdań ska 1: 3
Mecz o III miej sce: AZS UAM Po znań – Red De vils La ides Choj ni ce 6: 5

Z pił ką na pla ży

Mię dzy na mi – re dak to ra mi
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