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Wy bu cho wo – bo uru cho mie niem 10-me tro -
we go me cha ni zmu Gold ber ga – roz po czę -
ło się w pią tek 12 wrze śnia pod su mo wa nie
dzia ła ją ce go od po nad dwóch lat Ze spo łu
In ku ba to rów Wy so kich Tech no lo gii (ZIWT),
naj no wo cze śniej sze go obiek tu Po znań skie -
go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go Fun -
da cji UAM. 

Zwy kle w par kach bra ku je wy spe cja li zo wa -
nych la bo ra to riów, prze zna czo nych
w szcze gól no ści dla po trzeb ma łych firm,

któ re nie ma ją środ ków, by sa me wy bu do wać i wy -
po sa żyć te go ty pu miej sca pra cy. Nam uda ło się
wy peł nić tę lu kę i stwo rzyć naj więk szy kom pleks
la bo ra to ryj ny dla firm w Wiel ko pol sce. Po po nad 2
la tach dzia łal no ści kom plek su, mo że my po chwa -
lić się re al ny mi efek ta mi prac na szych firm, któ re
two rzą co raz wię cej miejsc pra cy dla miesz kań ców
Wiel ko pol ski i re gu lar nie zdo by wa ją wy róż nie -
nia – mó wi prof. Bog dan Mar ci niec, pre zes Za -
rzą du Fun da cji UAM, dy rek tor Par ku. 

W wy bu cho wym otwar ciu uczest ni czy -
li – prócz przed sta wi cie li władz lo kal nych, rek -
to ra   UAM  prof.  Bro ni sła wa Mar ci nia ka – go -

ście z mi ni sterstw: Iwo na Wen del – pod se kre -
tarz sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry
i Roz wo ju, prof. Ma rek Ra taj czak – se kre tarz
sta nu w Mi ni ster stwie Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go oraz przed sta wi cie le naj lep szych
pol skich par ków z Wro cła wia, Gdań ska, Gdy -
ni, Ło dzi, Kielc i z Kra ko wa. 

To na nich rów nież cze ka ła owa 10-cio me -
tro wa in sta la cja – dzia ła ją cy na za sa dzie do mi -
na me cha nizm Gold ber ga – któ ry w ruch wpra -
wi li wspól nie m.in.: prof. Bog dan Mar ci niec
i pre zy dent Ry szard Gro bel ny. Swo je pra ce za -
pre zen to wa ły naj bar dziej uty tu ło wa ne par ko -
we fir my, m.in. start -up BBH Bio tech (któ re go
po wsta nie to m.in. efekt pro gra mu „Pierw szy
Krok we Wła sny Biz nes” pro wa dzo ne go od 5
lat wspól nie przez mia sto i par ko wy InQbator),
czy fir ma Airop tic, „Mi kro przed się bior cę ro -
ku 2013”, wła ści ciel kil ku dzie się ciu pa ten tów;
pod bi li ry nek w USA, a te raz za mie rza ją przy -
słu żyć się po zna nia kom za nie po ko jo nym bu -
do wą w ich są siedz twie spa lar ni. 

Bu dy nek Ze spo łu In ku ba to rów Wy so kich
Tech no lo gii na te re nie PPN-T kosz to wał nie -

mal 80 mln zł, z cze go 85 proc. po cho dzi ze
środ ków unij nych. Na te re nie bu dyn ku pra cu -
je obec nie 25 firm w tym 2 z ka pi ta łem za gra -
nicz nym, 13 start -upów. Fir my za trud nia ją
w su mie po nad 100 pra cow ni ków, a ich za po -
trze bo wa nie na spe cja li stów z branż ta kich jak
IT, bio tech no lo gia czy che mia cią gle ro śnie. 

To nie ko niec in we sty cji Par ku zwią za nych
z dzia ła niem ZIWT. Ich uko ro no wa niem bę -
dzie otwar cie La bo ra to rium Wy obraź ni – wiel -
ko pol skiej mi ni wer sji war szaw skie go Cen trum
Na uki Ko per nik – któ ra już wio sną przy szłe go
ro ku za pro si do za ba wy i eks pe ry men to wa -
nia naj młod szych po zna nia ków, a w nie da le -
kiej przy szło ści bę dzie za ple czem na uko wym
dla gim na zjum, o któ re go po wsta nie Park sta -
ra się ra zem z Ra dą Osie dla Na ra mo wi ce i Sto -
wa rzy sze niem „Edu ka cja dla Na ra mo wic”. 

PPN-T po wstał w ma ju 1995, ja ko pierw sza
te go ty pu jed nost ka w Pol sce. Na te re nie Par ku
(po nad 5 ha), w 7 bu dyn kach pra cu je po nad 80
firm, dzia ła kil ka cen trów ba daw czych, InQbator
oraz przed szko le. Paulina Skrzypińska

Wię cej: www.ppnt.po znan.pl 

Wy buch w In ku ba to rach Wy buch w In ku ba to rach Wy buch w In ku ba to rach Wy buch w In ku ba to rach 

LINGWISTÓW
Dwa wiel kie zjaz dy na ukow ców go ścił we wrze śniu Po znań. Lin gwi -

ści z ca łe go świa ta zja wi li się 11 wrze śnia na 47 zjeź dzie Eu ro pej skie go
To wa rzy stwa Lin gwi stycz ne go (SLE), któ re go prze wod ni czą cą jest prof.
Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk z Wy dzia łu An gli sty ki UAM (WA wraz
z In sty tu tem Ję zy ko znaw stwa UAM by li or ga ni za to ra mi te go zjaz du).
Oprócz niej wy kła dy ple nar ne wy gło si ły ta kie gwiaz dy lin gwi sty ki eu ro -
pej skiej jak Mar tin Ha spel math z Lip ska, Lau rie Bau er z Wel ling ton
i Fran ce sca Ma si ni z Bo lo nii. Po set kach re fe ra tów spe cja li stycz nych,
na ko niec od by ła się go rą ca dys ku sja „Quo va dis, lin gwi sty ko?”, w któ rej
ro lę ad wo ka ta dia bła peł nił prof. Pe ter Ha go ort, wiesz czą cy upa dek tej
in ter dy scy pli nar nej na uki m.in. z po wo du lin gwi stycz nych wo jen.

MATEMATYKÓW
Na to miast ma te ma ty cy spo tka li się na wspól nym zjeź dzie

Pol skie go (PTM) i Nie miec kie go To wa rzy stwa Ma te ma tycz -
ne go (DMV) w dniach 17- 20 wrze śnia. Ta kie mię dzy na ro -
do we zjaz dy sta ły się już tra dy cją w myśl za sa dy, że nie ma
ma te ma ty ki na ro do wej, jest tyl ko świa to wa. Co dzien nie wy -
kła dy ple nar ne, wy gła sza ne przez wy bit nych ma te ma ty ków
oraz se sje spe cja li stycz ne po ru sza ły bar dzo sze ro ki za kres
za gad nień współ cze snej ma te ma ty ki. Go ście wy słu cha li
kon cer tu or ga no we go w Fa rze i po dob nie jak lin gwi ści zwie -
dza li Po znań i Kór nik.(sze rzej o zjaz dach w paź dzier ni ko -
wym nu me rze ŻU).  maj

Po znań, miej scem wiel kich zjaz dów:
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OKŁADKA: Koncertowe popołudnie w Ogrodzie Botanicznym UAM

Lu bisz ŻYCIE?  Po lub nas na Fa ce bo oku!
www.facebook.com/ZycieUniwersyteckieMiesiecznik

4 | NA STARCIE
● Gotujmy się do zmian

Z prof. Bronisławem Marciniakiem, rektorem
UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz 

5 | WYDARZENIA
● Krótko

6 | TERAZ MY 
● Kto kobiety odsuwa w cień 

Z Natalią Chromińską, dyrektorem Gabinetu
Rektora UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz

7 | ZNAKI CZASU
● „Angielskie zniknięcie” brytyjskiej biblioteki

8 | FASCYNACJA FILOZOFEM
● Ożyje wielka myśl Znanieckiego

10 | COMPOSTELA
● Spotkania wzbogacają

Z prof. Markiem Kręglewskim, chemikiem
z UAM, skarbnikiem Grupy Compostela,
rozmawia Jolanta Lenartowicz

12 | PRAWO Z POPRAWKAMI
●Ustawa o szkolnictwie wyższym – podpisana
● Doskonalenie tłumaczy języka rosyjskiego

13 | WSPIERANIE
●Młodzi liderzy
● Studencki Nobel wręczony

14 | BOTANIK MA 89 LAT
● Lato w ogrodzie

15 | INFORMACJA W OBIEGU 
● Infona – portal komunikacji naukowej
● Lekcja na Rynku

16 | NASZ UNIWERSYTET 
● Historycy i geografowie

w międzynarodowym dialogu 

17 | PILOTAŻE
● Szybka ścieżka do innowacji 
● „Podglądanie” europejskich uczelni

18 | NASZ UNIWERSYTET
● Projekt teatr
● Stosunki międzynarodowe po angielsku

19 | DZIAŁO SIĘ LATEM 
● Gdy studenci na wakacjach

20 | KULTURA
● Najprościej odpowiem: muzyka 

21 | ABSOLWENCI W NOWEJ ROLI 
● Teatr Muzyczny to magia

Z dyrektorem Teatru Muzycznego
w Poznaniu, Przemysławem Kieliszewskim,
rozmawia Małgorzata Proszyk

22 | MIĘDZY NAMI – REDAKCJAMI 
● Krasnale, pałac i prosiaki czyli

redaktorzy we Wrocławiu

23 | NA SPORTOWO
●Mistrzynie z plaży
● UAM stawia na sport

Siód ma edy cja Sa lo nu Ma tu rzy stów Per -
spek ty wy 2014 od by ła się w dniach
od 4 do 30 wrze śnia w 16 ośrod kach

aka de mic kich ca łej Pol ski. Jest to naj więk -
sza w kra ju kam pa nia edu ka cyj na prze zna -
czo na dla uczniów klas ma tu ral nych.
W trak cie im pre zy mło dzież mia ła oka zję
za po znać się z ak tu al ną ofer tą edu ka cyj ną
przy go to wa ną przez szko ły wyż sze, uzy skać
kom plet in for ma cji od eks per tów Okrę go -
wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej na te mat zmian
na ma tu rze 2015 a tak że skon sul to wać z do -
rad ca mi za wo do wy mi, psy cho lo ga mi i pe -
da go ga mi. Po znań ska edy cja Sa lo nu Ma tu -
rzy stów od by ła się 15 i16 wrze śnia w Cen -
trum Wy kła do wo -Kon gre so we go Po li tech -
ni ki Po znań skiej. W tar gach swo ją ofer tę za -
pre zen to wał UAM. mz

Ma tu rzy ści
na Sa lo nach
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Go tuj my się
do zmian

Z prof. Bronisławem Marciniakiem,
rektorem UAM, 
rozmawia Jolanta Lenartowicz 

NASZ UNIWERSYTET NA STARCIE

Ugrun to wa ną tra dy cją sta ło się na na szym
uni wer sy te cie to, aby no wy aka de mic ki rok
wi tać czymś no wym. Naj le piej oka za łym,
świą tecz nym. Ot, na przy kład od da niem
no we go obiek tu, urzą dze nia, apa ra tu ry.
W tym ro ku w ro li gwiaz dy wy stą pi no wa
sie dzi ba Wy dzia łu Hi sto rycz ne go.

Tak wła śnie się skła da, choć w tym ro ku
oprócz no wej sie dzi by hi sto ry ków od da wa ny
bę dzie tak że bu dy nek dy dak tycz ny dla Wy -
dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go w Ka li -
szu. Oby dwa te przed się wzię cia są re ali zo wa -
ne w ra mach pro gra mu wie lo let nie go. Dzię ki
nie mu osta tecz ne go kształ tu w ostat nich la -
tach na bie ra przede wszyst kim kam pus Mo -
ra sko, na zy wa ny już w Po zna niu na uko wą
dziel ni cą mia sta. Z co raz bar dziej zróż ni co -
wa nych źró deł po zy sku je my tak że środ ki, by
nada wać no wy wy raz tak że kam pu som Śród -
miej skie mu i Ogro dom.

Wszyst ko to jest do brym przy kła dem
spraw ne go, szyb kie go bu do wa nia na uni -
wer sy te cie. Jest to o ty le ła twiej sze, że
uczel nia ma wart ki do pływ pie nię dzy za -
gwa ran to wa nych z bu dże tu pań stwa w ra -
mach pro gra mu rzą do we go. Na ra zie, bo
prze cież każ dy pro gram ma swój kres. Wie -
lo let ni też, a usta wa zo sta ła sko ry go wa na.
Zmia ny są. Istot ne? 

Ow szem, usta wa o wa lo ry za cji pro gra mu
wie lo let nie go, któ ry tak bar dzo wspie ra na sze
dzia ła nia, zo sta ła nie daw no sko ry go wa na. Czas
jej trwa nia prze dłu żo no o dwa la ta. Zmniej szo -
no kosz to rys – a w nim wkład wła sny – o 54
mi lio ny zło tych, z za cho wa niem jed nak że wy -
so ko ści fi nan so wa nia z bu dże tu pań stwa. To
da je czas i spo sob ność na ure al nie nie ko lej nych
kro ków in we sty cyj nych. Otwie ra też moż li -
wość „uspo ko je nia” po li ty ki wy ku pu grun tów,
da je czas na uzy ska nie od po wied nich po zwo -
leń na bu do wę, ra cjo na li za cję bu do wy aka de -
mi ków – po za fun du sza mi pły ną cy mi z pro -
gra mu wie lo let nie go. Z na sze go punk tu wi dze -

nia jest to dzia ła nie po myśl ne, zgod ne z du -
chem Wiel ko pol ski: nie wy da wać nie po trzeb -
nie, mieć wię cej za mniej.

Bu do wa nie jed nak że to tyl ko je den z fi -
la rów roz wo ju uni wer sy te tu. Nie wy star czą
prze cież wspa nia łe bu dyn ki, ja sne sa le, no -
wo cze sne la bo ra to ria. Trze ba z te go uczy nić
spraw nie dzia ła ją cy or ga nizm, na rzę dzie,
któ re wspo mo że na ukę i stu den tów. Ko -
niecz no ścią sta ło się więc two rze nie no wo -
cze snej ad mi ni stra cji, do brze zor ga ni zo wa -
nej, spraw nie wspie ra ją cej ba da nia i dy dak -
ty kę na uni wer sy te cie. Mó wi ło się o tym
od daw na w stra te gii roz wo ju uni wer sy te -
tu i przy jej no we li zo wa niu. Po dej mo wa no
kro ki, któ re by w tym kie run ku otwie ra ły
dro gę. Są re zul ta ty? 

Za ska ki wać mo że fakt, że przy tak dy na -
micz nym roz wo ju, UAM ja ko or ga nizm kor -
po ra cyj ny i ad mi ni stra cyj no -fi nan so wy nie
ule gał – do nie daw na – za sad ni czym zmia -
nom. Tak jak przed la ty, je go fi nan se są sil nie
scen tra li zo wa ne, a we wnętrz na struk tu ra dość
skost nia ła. A prze cież mu si my te raz skon cen -
tro wać się na spraw nym re ago wa niu na trud -
ną sy tu ację wy wo ła ną ni żem de mo gra ficz nym
i in ny mi zmia na mi, do ko nu ją cy mi się za rów -
no we wnątrz, jak i na ze wnątrz uni wer sy te tu.
Ozna cza to z jed nej stro ny mniej szą moż li -
wość po le ga nia na przy cho dach uczel ni ze stu -
diów nie sta cjo nar nych, z dru giej ko niecz ność
cią głe go uak tu al nia nia i uatrak cyj nia nia na -
szej ofer ty dy dak tycz nej. Mu si my wy ka zać
rów nież du żą spraw ność w zdo by wa niu ze -
wnętrz nych środ ków na ba da nia i kształ ce nie.
Wszyst ko to wy ma ga od róż nych ogniw ad -
mi ni stra cji UAM współ pra cy bie gną cej „w po -
przek” kom pe ten cji obec nie ist nie ją cych dzia -
łów ad mi ni stra cji oraz wy so kie go stop nia
skom pu te ry zo wa nia i prze pły wu da nych. Mo -
dy fi ku je my i zmie nia my ofer tę dy dak tycz ną,
apli ku je my o środ ki na ba da nia z róż nych źró -
deł, po stę pu je in ter na cjo na li za cja uczel ni… To

wy ma ga zmian w struk tu rze i funk cjo no wa -
niu ad mi ni stra cji na po zio mie cen tral nym
oraz wy dzia ło wym. Tak więc ce lem dzia ła nia
władz uczel ni jest swo ista opty ma li za cja sys -
te mu za rzą dza nia uczel nią. 

Ta dro ga też się roz po czę ła. W mi ja ją cym
ro ku by li śmy świad ka mi po dej mo wa nia licz -
nych kro ków zmie rza ją cych w tę stro nę, mo -
że nie do koń ca pro stych i nie od ra zu atrak -
cyj nych, ale czę sto od waż nych. Co, pa na rek -
to ra zda niem, by ło naj waż niej sze? Co war to
i trze ba przy po mi nać, z ja ki mi wy zwa nia mi
spo łecz ność aka de mic ką oswa jać? 

W mi nio nych la tach od by li śmy wraz z pro -
rek to ra mi, kwe sto rem i kanc le rza mi dzie siąt -
ki spo tkań, po sie dzeń, na rad, któ re do ty czy ły
nad cho dzą cych re form. Uzna li śmy rów nież,
że nie wy star czy, by śmy sa mi ana li zo wa li na -
sze funk cjo no wa nie, ale trze ba by śmy też uzy -
ska li opi nię ko goś z ze wnątrz. Wy bra li śmy za -
tem do świad czo ne go au dy to ra, któ ry wspo -
mógł przy go to wa nie mo de lu de re gu la cji fi -
nan so wej. Ja snym się sta ło, że nad szedł czas
po pra wy efek tyw no ści dzia ła nia na szej Al mae
Ma tris, czas na po ło że nie na ci sku na zwięk -
sze nie do cho dów, ra cjo na li za cję wy dat ków,
ogra ni cza nie zbęd nych kosz tów we wszyst kich
jed nost kach or ga ni za cyj nych. Uzna li śmy, że
na uczel ni wiel ko ści UAM na le ży to zro bić po -
przez roz dzie le nie od po wie dzial no ści za wpro -
wa dza nie zmian i opty ma li za cję sys te mu go -
spo da ro wa nia pie niędz mi we wnątrz uczel ni.
Ozna cza to de re gu la cję obec nych za sad. Prze -
wi du ję, że ten no wy sys tem zo sta nie w peł ni
wpro wa dzo ny od 1 stycz nia 2015 ro ku. Rok
bie żą cy jest za tem cza sem przej ścio wym; cza -
sem na to, aby pod kie run kiem i pie czą kie -
row nic twa, uzy sku jąc wspar cie kwe sto ra, za -
stęp cy kanc le rza do spraw eko no micz nych,
no wo two rzo ne go dzia łu ana liz oraz spe cja li -
stów do spraw za rzą dza nia kosz ta mi i wy dat -
ka mi – przy go to wy wać się na wy dzia łach
do no we go spo so bu za rzą dza nia.
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KK r ó t k oCzy moż na po wie dzieć, że w ten spo sób
od da je pan część swo jej wła dzy? 

Wpro wa dza ne zmia ny nie na ru sza ją fun -
da men tów dzia ła nia na szej uczel ni, a ja ko
rek tor UAM na dal bę dę stał na stra ży je go in -
te gral no ści, funk cjo nal nej spraw no ści oraz
po wo dze nia wszyst kich je go pra cow ni ków.
To jest dla mnie naj waż niej sze. 

Czy pan jest za do wo lo ny z dro gi prze by -
tej w ostat nim ro ku? Za co pan po sta wił by
plu sy, za co mi nu sy?

Chcę pod kre ślić, że prze pro wa dza my
na uni wer sy te cie jed no cze śnie dwie waż ne
re for my je go funk cjo no wa nia. Pierw sza to
wła śnie wspo mi na na po wy żej opty ma li za -
cja sys te mu za rzą dza nia fi nan sa mi – po tocz -
nie zwa na de cen tra li za cją fi nan sów, któ ra
ma do pro wa dzić do zwięk sze nia sa mo dziel -
no ści wy dzia łów w po li ty ce fi nan so wej,
do ra cjo na li za cji kosz tów, a przede wszyst -
kim po dej mo wa nia na tym szcze blu de cy zji
fi nan so wych. Dru ga re for ma do ty czy dzia -
ła nia ad mi ni stra cji cen tral nej uczel ni.
Wspar ciem w tym wzglę dzie był dla nas au -
dyt eks per tów ze wnętrz nych, oce nia ją cych
na szą struk tu rę i efek tyw ność ist nie ją cych
pro ce dur ad mi ni stra cyj nych. Zo stał przy go -
to wa ny ra port, któ ry po sze ro kiej dys ku sji
sta nie się pod sta wą pro po zy cji kon kret nych
po su nięć. Ta dru ga re for ma wpro wa dza -
na bę dzie stop nio wo. Ro lą władz rek tor skich
bę dzie za tem wpro wa dze nie na uni wer sy te -
cie w spo sób od po wie dzial ny fi nan so wej
trans pa rent no ści, uprosz cze nia pro ce dur
ad mi ni stra cyj nych, z ja ki mi sty ka ją się pra -
cow ni cy uczel ni oraz ustro ju sa mo rząd no -
ści dla po szcze gól nych je go czę ści bez osła -
bie nia ca ło ści i je go ato mi za cji. Uni wer sy tet
za wsze mu si być po strze ga ny ja ko ca łość,
a wy dzia ły to współ pra cu ją ce „na czy nia po -
łą czo ne”. Uni wer sy tet jest je den i ma ta kim
po zo stać, a ad mi ni stra cja cen tral na ze swo -
imi cen tra mi kom pe ten cji ma da wać sil ne
wspar cie wy dzia łom w re ali za cji ich pod sta -
wo wych za dań. Pod kre ślę, że więk sze wspar -
cie nie ozna cza roz bu do wy ad mi ni stra cji.
Chce my le piej wy ko rzy stać po ten cjał już za -
trud nio nych pra cow ni ków.

To nie jest za da nie bła he. Wy ma ga prze -
cież oswo je nia z no wy mi za sa da mi, wzbu -
dze nia w pra cow ni kach wszyst kich szcze bli
go to wo ści do zmian, umac nia nia mo ty wa -
cji. Na tej dro dze zda rza ją się nie rów no ści
i prze szko dy. Trze ba bę dzie je po ko ny wać
i omi jać. 

Mam na dzie ję, że po mo że nam w tym
rów nież Ży cie Uni wer sy tec kie, przy go to wu -
jąc na przy kład spe cjal ny li sto pa do wy nu mer
ŻU, po świę co ny re for mom. Uni wer sy te ty nie
lu bią re wo lu cji, chce my więc, aby zmia ny,
choć zde cy do wa ne, wpro wa dza ne by ły ewo -
lu cyj nie, ze spo ko jem, przy wspar ciu spo łecz -
no ści uni wer sy te tu prze ko na nej do tych no -
wych i no wo cze snych roz wią zań. 

N A S Z  U N I W E R S Y T E T WYDARZENIA

◗ Biu ro Ka rier UAM za pra sza na XVII edy cję
Aka de mii Roz wo ju i Przed się bior czo ści.

Aka de mia to wy da rze nie or ga ni zo wa ne
z my ślą o oso bach po szu ku ją cych pra cy, sta -
żu lub prak ty ki, któ re są za in te re so wa ne bez -
po śred nim spo tka niem z pra co daw ca mi oraz
zna le zie niem no wych ście żek ka rie ry za wo -
do wej i sze ro ko ro zu mia nym roz wo jem. Te -
go rocz na XVII edy cja przed się wzię cia od bę -
dzie się 28 paź dzier ni ka w godz. 10.00 – 16.00
na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM.
Pro fe sjo nal ni tre ne rzy po pro wa dzą szko le nia
o róż no rod nej te ma ty ce. Prze wi dzia ne są tak -
że licz ne kon kur sy. Udział w Aka de mii jest
oczy wi ście bez płat ny i nie wy ma ga wcze -
śniej szej re je stra cji, za pi sy bę dą obo wią zy wa -
ły je dy nie na szko le nia i warsz ta ty. Szcze gó -
ło we in for ma cje po ja wią się na stro nie in ter -
ne to wej www.biu ro ka rier.amu.edu.pl w za -
kład ce „Tar gi pra cy” oraz na Fa ce bo oku:
www.fa ce bo ok.com/aka de miau am. 

◗Mi ni ster śro do wi ska po wo łał prof. An -
drze ja Mi zgaj skie go z Wy dzia łu Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM na prze -
wod ni czą ce go Pań stwo wej Ra dy Ochro ny
Śro do wi ska. Ce lem Ra dy jest wspie ra nie mi -
ni stra śro do wi ska w two rze niu wa run ków
do zrów no wa żo ne go roz wo ju kra ju oraz
w dzia ła niach zmie rza ją cych do za cho wa -
nia i po pra wy sta nu śro do wi ska.

◗W ze sta wie niu „We bo me trics Ran king of
World Uni ver si ties”, pre zen tu ją cym naj bar -
dziej wi docz ne w in ter ne cie szko ły wyż sze,
UAM awan so wał na 250. miej sce. UAM jest
tym sa mym na pierw szej po zy cji wśród pol -
skich uczel ni, któ re zna la zły się w ran kin gu.
Ze sta wie nie przy go to wy wa ne jest dwa ra -
zy w ro ku. Do dat ko we in for ma cje na stro -
nie: www.we bo me trics.in fo

◗Wśród lau re atów te go rocz nych na gród
pre mie ra za roz pra wy dok tor skie, 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 i na uko wo -tech nicz ną zna la zło się
pięć osób z UAM. Na gro dę za osią gnię cia
na uko we i ar ty stycz ne, w tym za wy bit ny
do ro bek na uko wy, otrzy mał prof. dr hab. Ja -
nusz Buj nic ki z Wy dzia łu Bio lo gii. Dr Zu zan -
na Bu chow ska z Wy dzia łu An gli sty ki, dr Mi -
chał Bud ka z Wy dzia łu Bio lo gii, dr Pa weł
Igna czak z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go i dr Do -
mi ni ka Gor tych z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii zo -
sta li uho no ro wa ni na gro dą za roz pra wy
dok tor skie.

◗Dr Piotr Otaw ski, ad iunkt na Wy dzia le Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UAM, 1 sierp nia 2014 r. zo -
stał po wo ła ny przez pre mie ra na sta no wi sko
pod se kre ta rza sta nu w Mi ni ster stwie Śro do -
wi ska i jed no cze śnie Głów ne go Kon ser wa -
to ra Przy ro dy. No wy wi ce mi ni ster bę dzie od -
po wia dał m.in. za kwe stie zwią za ne z ochro -
ną przy ro dy, le śnic twem i ło wiec twem. 

◗W sierp niu od by ła się mię dzy na ro do wa
kon fe ren cja In ter na tio nal Geo gra phi cal
Union Com mis sion on Geo gra phy of Go ver -
nan ce, pt. „New Chal len ges in Lo cal, Me tro -
po li tan and Re gio nal Go ver nan ce” or ga ni -
zo wa na przez In sty tut Geo gra fii Spo łecz no -
-Eko no micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej
oraz Cen trum Ba dań Me tro po li tal nych
UAM. Po ru sza no te ma ty zwią za ne m.in.
z re for ma mi te ry to rial ny mi i or ga ni za cyj ny -
mi ad mi ni stra cji pu blicz nej oraz par ty cy pa -
cją spo łecz ną. 

◗ Prof. Ar tur Jar mo łow ski z Wy dzia łu Bio lo -
gii UAM otrzy mał pre sti żo we sty pen dium
w pro gra mie MISTRZ Fun da cji na rzecz Na -
uki Pol skiej. 

◗Książ ka „Nie bko” prof. Bry gi dy Hel big -Mi -
schew skiej, sla wist ki wy kła da ją cej w Col le -
gium Po lo ni cum w Słu bi cach zna la zła się
wśród sied miu te go rocz nych no mi na tów
do na gro dy li te rac kiej Ni ke. To już dru ga ta ka
wy so ce ce nio na no mi na cja prof. Bry gi dy Hel -
big -Mi schew skiej – pierw szą otrzy ma ła
za książ kę „Ener dow cy i in ne lu dzie”. Oby dwie
książ ki po ru sza ją trud ne te ma ty po czu cia toż -
sa mo ści i przy na leż no ści na ro do wej.

opr. mdz

◗Wśród 15 fi na li stów pre sti żo wej na uko wej
na gro dy POLITYKI zna la zła się w ka te go rii
psy cho lo gia dr Ka ta rzy na Adam czyk z UAM,
wy bra na z kil ku se tek zgło szeń do na gro dy.
Bez wzglę du na osta tecz ny wy nik glo so wa -
nia, ma już za gwa ran to wa ne ja ko fi na list -
ka 10 tys. zł sty pen dium.
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Wró ci ła pa ni nie daw no z Los An ge les,
gdzie na Uni wer sy te cie Ka li for nij skim od by -
wa ło się spo tka nie ko biet z wie lu czę ści
świa ta. Prze by wa ła tam pa ni ja ko… 

…jed na z trzech Po lek re pre zen tu ją cych
pol skie uczel nie w pro gra mie „De ve lo ping
Wo men Le aders in Uni ver si ty Fa cul ty and
Ad mi ni stra tion”.

Kto i po co spo tka nie or ga ni zo wał, kto
i po co w nim uczest ni czył? 

By ło to wspól ne przed się wzię cie uczel ni ka -
li for nij skiej (UCLA An der son Scho ol of Ma -
na ge ment) i spon so ra – gru py San tan der
Bank, któ ra od daw na na wią zu je stra te gicz ne
part ner stwa tak z uczel nia mi, jak i z biz ne sem
na ca łym świe cie. Uczel nie zrze szo ne wo kół
idei San tan der Uni ver si da des (nie mal 1,3 tys.
szkół wyż szych z 20 kra jów na 4 kon ty nen -
tach), two rzą ra zem sil ną i zna czą cą sieć.
W pro gra mie uczest ni czy ło 26 ko biet:
z Brazyli, Puerto Rico, Sta nów Zjed no czo nych,
Chin, Sin ga pu ru, Hisz pa nii, Wiel kiej Bry ta nii,
Ro sji i z Pol ski. Wszyst kie uczest nicz ki zwią -
za ne by ły z za rzą dza niem uczel nią wyż szą. 

Kie dy do po dob nych spo tkań do cho dzi,
a bo ha ter ka mi są ko bie ty i ich istot ne pro -
ble my, czę sto trak tu je się to z lek kim przy -
mru że niem oka. Ot, bab skie ga da nie, ra czej
to wa rzy skie niż na praw dę zmie nia ją ce rze -
czy wi stość. Tym cza sem…

…warsz ta ty po twier dzi ły, że te go ty pu
przed się wzię cia wy zwa la ją ogrom ny po ten -
cjał ko biet i wska zu ją na wie le istot nych za -
gad nień, któ re ko bie ty pod każ dą sze ro ko -
ścią geo gra ficz ną chcą i mo gą po dej mo wać;
że ma ją one wo lę i po my sły, by sta nąć
na cze le ze spo łu czy or ga ni za cji i je roz wi -
jać. Jed nak że w na szym kra ju wciąż nie wie -
le ko biet zaj mu je sta no wi ska kie row ni cze.
Z ba dań prze pro wa dzo nych przez fir mę
Spen cer Stu art wy ni ka, że tyl ko 4% Po lek
peł ni funk cję pre ze sa, a 6% zaj mu je wy so kie
sta no wi ska za rząd cze (www.nf.pl). Za uwa -
ża my co raz wy raź niej, a po ka zu ją to za rów -
no ba da nia i sta ty sty ki, jak i ob ser wa cja ży -
cia co dzien ne go, że ko bie ty mi mo co raz lep -
sze go wy kształ ce nia (w kra jach roz wi nię tych
ko bie ty sta no wią ok. 60% ab sol wen tów wyż -
szych uczel ni), i co raz wyższych kom pe ten -
cji – w miej scu pra cy wciąż na po ty ka ją istot -
ne in sty tu cjo nal ne i kul tu ro we ba rie ry oraz
trud ne do po ko na nia uprze dze nia.

Jak to się dzie je, że te wy kształ co ne, am -
bit ne ko bie ty w hie rar chii pra cow ni czej nie
wy stę pu ją al bo jest ich wciąż za ma ło? 

Zda niem so cjo lo gów i psy cho lo gów ko bie -
ty są zbyt skrom ne i za ma ło wie rzą we wła -
sne moż li wo ści, aby osią gnąć suk ces za wo do -
wy. Bra ku je nam pew no ści sie bie, od wa gi
i prze bo jo wo ści, któ re do suk ce su są tak sa mo

po trzeb ne jak kom pe ten cje. Po ku tu ją też ste -
reo ty py zwią za ne z płcią. Ko niecz ność od mia -
ny tej sy tu acji sta je się dla ko biet wy zwa niem,
któ re mu one sa me naj pierw mu szą spro stać.

I to bez wzglę du na to, skąd po cho dzą?
Oczy wi ście. Pod czas trwa nia pro gra mu

by ło bar dzo wi docz ne, że choć ży je my w od -
mien nych kul tu rach, ma my bar dzo po dob -
ne spo strze że nia i na po ty ka my te sa me
ogra ni cze nia. 

Pro gram, w któ rym pa ni uczest ni czy ła 
te zja wi ska wy ra zi ście na kre ślał i szu kał spo -
so bów ich roz wią zy wa nia… 

Tak. Kom plek so wo uj mo wał za gad nie nia,
któ re na po ty ka ją ko bie ty na kie row ni czych
sta no wi skach w uczel niach wyż szych ja ko że
do te go śro do wi ska przede wszyst kim był ad -
re so wa ny. Roz ma wia ły śmy więc o roz wo ju za -
wo do wym i spo so bach pra cy nad so bą w sy -
tu acjach trudnych, o roz wi ja niu zdol no ści
przy wód czych i do sko na le niu oso bi ste go sty -
lu kie ro wa nia. Jed nym sło wem pra co wa ły śmy
nad zi den ty fi ko wa niem i wzmoc nie niem na -
szych po ten cja łów, a wszyst ko po to, by z na -
szych ta len tów jak naj wię cej ko rzy ści czer pa -
ła ma cie rzy sta uczel nia.

To, o czym pa ni mó wi, to za da nie nie ma -
łe, pew nie wy star cza ło by dla wy peł nie nia
co naj mniej jed ne go se me stru. A tu mia ły -
ście kil ka dni. Wy star czy ło? 

N A S Z  U N I W E R S Y T E T TERAZ  MY  
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Kto ko bie ty od su wa w cień 
Z Na ta lią Chro miń ską, dyrektorem Gabinetu Rektora UAM 
roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz
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N A S Z  U N I W E R S Y T E T  ZNAKI  CZASU
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Z pew no ścią kil ku dnio wy po byt nie wy -
czer py wał te ma tu, ale dzię ki prze my śla nej or -
ga ni za cji bar dzo wie le uda ło się wy nieść
z uczest nic twa w pro gra mie. Przy go to wa nie
do wspól ne go kształ ce nia za czę ło się mie siąc
wcze śniej, jesz cze w swo ich śro do wi skach. Za -
sta na wia ły śmy się za tem nad do tych cza so -
wym prze bie giem swo jej ka rie ry, pi sa ły śmy
o ce lach i za mie rze niach za wo do wych, pod -
da wa ne by ły śmy pro fe sjo nal nej wie lo wy mia -
ro wej oce nie (Brik man As se sment), okre śla -
ją cej na sze pa sje, za cho wa nia, mo ty wa cje i za -
in te re so wa nia. Te dzia ła nia by ły ba zą do dal -
szych, już wspól nych, za jęć. 

I to wy peł nia ło, trzy ko lej ne, in ten syw ne
dni na kam pu sie UCLA w Los An ge les, w Ka -
li for nii…

Tak, to tam szu ka ły śmy wspól nie spo so -
bów mak sy ma li za cji suk ce su w pra cy, zwra -
ca jąc uwa gę na bu do wa nie zdol no ści
do przy wódz twa, roz wi ja nie zmy słu or ga ni -
za cyj ne go, czy my śle nie na sta wio ne na przy -
szłość. Je stem prze ko na na, że w or ga ni za -
cji i za rzą dza niu więk sze na sy ce nie „dam -
skim pier wiast kiem” mo że przy nieść ja ko -
ścio wą zmia nę. Ko bie ty więk szą wa gę niż
męż czyź ni przy kła da ją do har mo nii sto sun -
ków in ter per so nal nych, dą żą do sil nej in -
te gra cji gru py, le piej ra dzą so bie z ła go dze -
niem we wnętrz nych kon flik tów czy wy ja -
śnia niem dwu znacz nych sy tu acji. Cha rak -
te ry zu je nas więk sza ela stycz ność oraz wyż -
sze zdol no ści ada pta cyj ne. Sło wem zrów no -
wa żo na re pre zen ta cja obu płci w gro nach
de cy zyj nych przy no si wie lo ra kie ko rzy ści
dla or ga ni za cji, któ ra po tra fi ten efekt sy ner -
gii i róż no rod no ści wy ko rzy stać. 

A pro pos przy szło ści, ma pa ni peł ną gło -
wę słusz nych my śli, ob ser wa cji, po my słów,
ale i py tań, wąt pli wo ści. Co pa ni te raz zro bi
z tym ba ga żem, jak go pa ni wy ko rzy sta?

Przy wio złam wie le in spi ra cji z te go krót -
kie go po by tu. Cza sem tyl ko jed no zda nie wy -
star czy, by zmie nić my śle nie i po strze ga nie
świa ta. Chcia ła bym się ty mi do świad cze nia -
mi dzie lić, zwłasz cza z ko bie ta mi, prze ko ny -
wać, że ma ją si łę, że po win ny brać waż ne
spra wy w swo je rę ce, nie wy co fy wać się, wy -
zna czać so bie za wo do we ce le, za rów no te
krót ko ter mi no we, jak i dłu go ter mi no we, oraz
two rzyć pla ny, któ re po zwo lą je zre ali zo wać.
My ślę nad tym, jak naj le piej po móc wzmac -
niać ich mo ty wa cje, jak bu do wać sys tem
wspar cia i edu ka cji dla ko biet na uczel niach.
Nie mo gę po mi nąć licz nych i war to ścio wych
kon tak tów, któ re na wią za łam, a któ re za pew -
ne za owo cu ją wspól ny mi, mię dzy na ro do wy -
mi ini cja ty wa mi. Mó wi się, że nad ko bie ta mi
roz cią ga się tak zwa ny „szkla ny su fit”, któ ry
wciąż bar dzo rzad ko po zwa la nam zaj mo wać
wy so kie sta no wi ska kie row ni cze. To praw da,
ale praw dą jest też fakt, że ko bie ty zbyt ma -
ło i sła bo pną się w gó rę. To też trze ba zmie -
niać. A gdzie to za cząć, jak nie na uczel ni?

Bi blio te ka Bry tyj ska sta no wi ła przez la -
ta po wód du my i chwa ły. To ona do da wa -
ła po znań skiej an gli sty ce, w ogó le śro do -
wi sku an gli stycz ne mu, splen do ru. Tym
bar dziej, że sta no wi ła w Pol sce ośro dek je -
den z nie wie lu te go ty pu. I oto te raz o li -
kwi da cji bi blio te ki za de cy do wać mu siał
pro rek tor UAM ds. na uki i współ pra cy
mię dzy na ro do wej, któ ry pew nie jesz cze
nie daw no sam był bi blio te ką za fa scy no -
wa ny. Nie brzmi to do brze. Ro dzi wąt pli -
wo ści. 

Tym bar dziej więc chciał bym pew ne rze -
czy wy ja śnić i na wie le uwa run ko wań zwró -
cić uwa gę. Otóż do li kwi da cji nie do szło
„bez mru gnię cia okiem”. War to wie dzieć, że
od po cząt ku (to jest
od ro ku 1986) dzia ła -
nie bi blio te ki opar te
by ło na trój przy mie -
rzu. Za da nia po dzie lo -
no mię dzy UAM, któ -
re fi nan so wa ło eta ty
bi blio te ka rzy oraz
kosz ty wy naj mu po -
miesz czeń, po cząt ko -
wo przy uli cy Ra taj -
cza ka. Dru gim part ne -
rem by ło mia sto, ono
gwa ran to wa ło sto sow -
ny do na szych moż li -
wo ści czynsz, oraz Bri -
tish Co un cil w War -
sza wie, któ re za pew nia ło wła ści we dla te go
ty pu pla ców ki zbio ry. W ro ku 2009 wła dze
mia sta zwie lo krot ni ły jed nak czynsz za wy -
na jem lo ka lu, czym – w rze czy sa mej – wy -
co fa ły się z umo wy. 

Moż na by ło ne go cjo wać, wal czyć… 
Ow szem. Jed nak że mi mo roz mów, ja kie

oso bi ście prze pro wa dzi łem z dwo ma róż -
ny mi za stęp ca mi pre zy den ta mia sta zaj mu -
ją cy mi się sfe rą kul tu ry, nie wy ra żo no za -
in te re so wa nia wkom po no wa niem ca ło ści
zbio rów w skład Bi blio te ki Ra czyń skich
przy oka zji jej re mon tu i roz bu do wy. Jed -

no cze śnie Bri tish Co un cil w War sza wie da -
wa ło nam sy gna ły, że ich prio ry te ty w pro -
mo wa niu kul tu ry bry tyj skiej w Pol sce się
zmie nia ją, a co za tym idzie ich za an ga żo -
wa nie w fi nan so wa nie zbio rów rów nież.
No ta be ne, w ostat nich trzech la tach otrzy -
ma li śmy zbio ry je dy nie war to ści kil ku ty -
się cy zło tych, pod czas, gdy rocz ny koszt
utrzy my wa nia trzech eta tów w Bi blio te ce
to po nad 150 tys. zł. De fac to zo sta li śmy sa -
mi już od kil ku ład nych lat.

Po zo sta wał jesz cze prze cież sil ny, co raz
sil niej szy, nie daw no utwo rzo ny Wy dział
An gli sty ki. Nie mia ło to zna cze nia? 

Wy dział An gli sty ki jest naj więk szą jed -
nost ką te go ty pu w Eu ro pie i je go obiek tyw -

na oce na jest wy so ka.
Uzy skał ka te go rię
A w ostat niej ogól no -
kra jo wej oce nie ja ko ści
pra cy ba daw czej oraz
wy róż nia ją cą oce nę
Pol skiej Ko mi sji Akre -
dy ta cyj nej za dy dak ty -
kę. Jed nak że je go zwią -
zek z Bi blio te ką Bry tyj -
ską był pra wie ża den.
Wy dział bo wiem dys -
po nu je w za so bach
swo jej Bi blio te ki Fi lo -
lo gicz nej No vum jed -
nym z naj więk szych
w Pol sce zbio rów pu -

bli ka cji na te mat li te ra tu ro znaw stwa czy ję -
zy ko znaw stwa an giel skie go. Gro ma dzi oko -
ło 78 000 wo lu mi nów, pod czas gdy ca łe zbio -
ry Bi blio te ki Bry tyj skiej li czą ok. 20 000 wo -
lu mi nów, z cze go 5 000 to be le try sty ka,
mniej przy dat na dla an gli stów. Bi blio te ka
No vum to bi blio te ka an gli stycz na o cha rak -
te rze na uko wym, a Bi blio te ka Bry tyj ska by -
ła w naj lep szym ra zie tyl ko pla ców ką po -
pu lar no -na uko wą.

Bi blio te kę moż na za mknąć, lu dziom po -
dzię ko wać. A książ ki? Ktoś po nie rę ce wy -
cią gał? ➔

„An giel skie znik nię cie”
bry tyj skiej bi blio te ki

Z prof. Jackiem Witkosiem, prorektorem UAM 
ds. nauki i współpracy międzynarodowej, 
rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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N A S Z  U N I W E R S Y T E T  FASCYNACJA  F I LOZOFEM

Ma my na UAM no we, nie daw no na ro -
dzo ne Cen trum My śli Spo łecz nej im. Flo -
ria na Zna niec kie go. Czy ja to ini cja ty wa?

Chcia łem stwo rzyć ja kieś fo rum do dys -
ku sji o waż nych pro ble mach spo łecz nych.
Kie ro wa ła mną pew na tę sk no ta, by zmie -
rzyć się z pró bą ogar nię cia pro ble mów spo -
łecz nych ja ko ca ło ści. My śla łem na wzór
nie miec ki o ja kimś to wa rzy stwie, a ko le ga,
prof. Krzysz tof Brzech czyn za in spi ro wał
mnie i pod po wie dział: cen trum. To był
świet ny po mysł, bo cen trum jest za ko rze -
nio ne na uni wer sy te cie, a więc ran ga się
pod no si i ła twiej też wy stę po wać o gran ty.
Zaś kie dy szu ka li śmy pa tro na, wy bór Flo -
ria na Zna niec kie go był oczy wi sto ścią.

My śla łam, że od daw na fa scy nu je się
pan Zna niec kim.

Mo je spo tka nie z je go dzie łem by ło dość
nie ty po we. Przez 5 lat by lem rad cą ds. na -
uki i kul tu ry w am ba sa dzie pol skiej
w Niem czech. Na wrę cza niu na gród nie -
miec kim uczo nym, za słu żo nym dla współ -
pra cy z Pol ską spo tka łem prof. Ri char da
Gra thof fa z Bie le feld. W luź nej roz mo wie,
gdy usły szał, że zaj mu ję się Cas si re rem, Dil -
they em, po wie dział: a co się pan tak fa scy -
nu je ty mi Niem ca mi? Ma cie prze cież lep -
sze go fi lo zo fa, Zna niec kie go! Zna niec -
ki – po my śla łem – zna ny ja ko so cjo log, ale
fi lo zof? Wkrót ce we współ pra cy z prof.
Hübin ge rem z Via dri ny szu ka li śmy te ma -
tów nie miec ko -pol skich i pa dła pro po zy -
cja: Zna niec ki kon tra We ber. Wte dy prze -
czy ta łem „Upa dek cy wi li za cji za chod niej”
i to dzie ło mnie za fa scy no wa ło.

Wy żej wy mie nia ne zbio ry Bi blio te ki
Bry tyj skiej zo sta ły roz dzie lo ne po mię dzy
Bi blio te kę Fi lo lo gicz ną No vum, Bi blio te kę
Uni wer sy tec ką oraz Bi blio te kę Ra czyń skich
(prze ję ła głów nie be le try sty kę). Tym sa mym
zbio ry zo sta ły za cho wa ne i bę dą udo stęp -
nio ne stu den tom i pra cow ni kom UAM. Co
wię cej, stu den ci i pra cow ni cy więk szo ści
uczel ni po znań skich zrze szo nych w Fun da -
cji Bi blio tek Na uko wych Po zna nia mo gą
ko rzy stać z tych zbio rów tak jak z wszel kich
in nych, na za sa dach okre ślo nych w re gu la -
mi nie Fun da cji. Li kwi da cja Bi blio te ki Bry -
tyj skiej sta no wi za tem z punk tu wi dze nia
uni wer sy te tu ra czej re or ga ni za cję w ra mach
sys te mu bi blio tecz no -in for ma tycz ne go,
gdzie za rów no zbio ry (jak i więk szość pra -
cow ni ków) zmie nia ją swo ją lo ka li za cję, ale
funk cjo nu ją na dal na po dob nych za sa dach
w ra mach ca łej uczel ni. Zmia na ta jest jak
naj bar dziej po dyk to wa na wzglę da mi eko -
no micz no -or ga ni za cyj ny mi. Oczy wi ście jest
gru pa osób, któ ra stra ci ła na za mknię ciu Bi -
blio te ki Bry tyj skiej: to miesz kań cy mia sta
nie zwią za ni ze szkol nic twem wyż szym. Dla
mnie, an gli sty, de cy zja o za mknię ciu Bi blio -
te ki nie by ła ła twa, dla te go przez kil ka lat
cze ka li śmy, ma jąc na dzie ję na zwrot w po -
li ty ce mia sta oraz Bri tish Co un cil, co nie ste -
ty nie na stą pi ło. A to prze cież wła dze mia -
sta po win ny trosz czyć się o tych czy tel ni ków
tak sa mo, jak my w UAM o swo ich. Za in -
te re so wa ni ma ją do stęp do tych zbio rów
pod in nym ad re sem w UAM. Nie chcie li by -
śmy, aby wpro wa dzo ne zmia ny or ga ni za cyj -
ne za tar ły udział tam tych ksią żek i pu bli ka -
cji w funk cjo nu ją cych na dal zbio rach. My -
śli my za tem, aby ich ro do wód za zna czo ny
był spe cjal nym lo go ty pem dar czyń cy czy li
Bri tish Co un cil. 

Bi blio te ka peł ni ła w śro do wi sku rów -
nież in ną, kul tu ro wą ro lę, któ rej nie da się
tak ła two za stą pić.

Jed nak obiek tyw ną praw dą jest też, że do -
stęp do pra sy i li te ra tu ry bry tyj skiej w la -
tach 80-tych i te raz jest dia me tral nie róż -
ny. For mu ła Bi blio te ki ja ko atrak cyj ne go
okna na an glo ję zycz ny świat się zu ży ła, te -
raz dzie li nas od dzi siej sze go wy da nia „The
Ti mes” kil ka klik nięć kom pu te ro wej mysz -
ki, a an glo ję zycz ne książ ki ku pu je my z ła -
two ścią w EMPiK-u i Mer li nie. Kon takt
z kul tu rą bry tyj ską umac nia też na co dzień
obec ność pół mi lio na Po la ków za gra ni cą
i moż li wość zna le zie nia się tam w cią gu nie -
speł na 2 go dzin. Mi mo wszyst ko zga dzam
się z opi nią, że za mknię cie Bi blio te ki Bry -
tyj skiej UAM nie jest wy da rze niem ra do -
snym; ozna cza za mknię cie pew ne go roz -
dzia łu. Jed nak nie po zo sta wia po so bie pust -
ki. Jest zna kiem cza sów.

➔
Oży je wiel ka myśl
Zna niec kie go
Z prof. Andrzejem Przyłębskim, dyrektorem
Centrum Myśli Społecznej im. Floriana Znanieckiego,
rozmawia Maria Rybicka

dokończenie rozmowy ze str. 7
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Ty tuł brzmi bar dzo współ cze śnie, ale
książ ka ma pra wie sto lat.

Tak, zo sta ła wy da na w 1921 ro ku, w Po zna -
niu. Zna na jest po wszech nie teo ria Oska ra
Spen gle ra, któ ry wiesz czył ko niec kul tu ry Za -
cho du, ale w Zna niec kim ma my czło wie ka,
któ ry wi dzi wszyst kie za gro że nia, ale też
wska zu je, że to od nas za le ży kształt świa ta.
Pi sze to bez wąt pie nia z per spek ty wy fi lo zo fii
kul tu ry, a wie le tam po ru sza nych wąt ków po -
ja wia się w póź niej szych pu bli ka cjach.

Po znań ski okres Zna niec kie go uwa ża ny
jest za naj bar dziej twór czy, choć był wte dy
mło dy jak na hu ma ni stę – miał 39 lat.

Tak, po ło wę do rob ku na uko we go na pi sał
w Po zna niu. W 1920 ro ku ob jął ka te drę
na na szym uni wer sy te cie, a rok póź niej na pi -
sał to waż ne dzie ło. Zna niec ki jest twór cą pol -
skiej so cjo lo gii, gu ru dla so cjo lo gów, ale ta -
kim tro chę z la mu sa. Prof. Wło da rek, któ ry
uwa ża, że Zna niec ki był ge niu szem – i po wia -
da, że umie to udo wod nić! – po wie dział mi:
do brze, że chce się pan za jąć Zna niec kim
od stro ny fi lo zo fii kul tu ry. To bę dzie oży wie -
nie wiel kiej my śli Zna niec kie go. Bo to, co wy -
my ślił Zna niec ki dla so cjo lo gii, w swo im cza -
sie no we i ory gi nal ne, dziś trą ci mysz ką, od -
cho dzi do hi sto rii na uki. Zresz tą dla sa me go
Zna niec kie go so cjo lo gia to by ła tyl ko cząst ka
cze goś więk sze go. Swo ją ka te drę fi lo zo fii
w Po zna niu prze mia no wał wszak szyb ko
na ka te drę so cjo lo gii i fi lo zo fii kul tu ry. Bę dzie
to głów ne za da nie Cen trum: re kon stru ować
po glą dy Zna niec kie go ja ko fi lo zo fa kul tu ry.

Więc to pa ra doks, że zna ny jest bar dziej
ja ko so cjo log? 

W swo ich po glą dach na kul tu rę ja ko ca łość
ży cia spo łecz ne go wy prze dzał, mo im zda -
niem, swo je cza sy i dla te go je go fi lo zo ficz ne
prze ko na nia nie by ły wte dy w Pol sce do ce nio -
ne. Gdy za czą łem stu dio wać wy da ne w 2 opa -
słych to mach pi sma fi lo zo ficz ne Zna niec kie -
go z lat 1910-1952, to je stem wręcz zdu mio -
ny ory gi nal no ścią i świe żo ścią je go my śli. Pro -
ble my, któ re Zna niec ki tam po ru szał, dziś tak -
że ist nie ją i dla te go też Cen trum bę dzie or ga -
ni zo wa ło kon fe ren cje, gdzie wy cho dzi się
od pro ble mów, któ re on po dej mo wał i ba da,
jak są dziś wi dzia ne, zwłasz cza kry zys cy wi li -
za cji eu ro pej skiej w kon tek ście choć by Hun -
ting to na „Woj ny kul tur”.

Zna niec ki wy prze dzał swo ją epo kę?
Ależ je stem o tym głę bo ko prze ko na ny.

Wię cej - ma rząc o pro fe su rze w USA i apli ku -
jąc na pro fe su rę w Chi ca go na pi sał w 1919 ro -
ku książ kę „Rze czy wi stość kul tu ro wa”. Za nim
za bra łem się do jej czy ta nia, my śla łem, że ją
po pro stu „łyk nę”, bo też czy ta łem pol skie
omó wie nia tej książ ki. Tym cza sem to jest tekst
tak gę sty, o tak wy so kim po zio mie fi lo zo ficz -
nym, że zro zu mia łem pew ną sła bość omó -
wień – au to rzy nie mie li po pro stu na rzę dzi
do ana li zy te go dzie ła. Ta kie na rzę dzia po -
wsta ją do pie ro dziś, np. w pra cach Her man -

na Schmit za, au to ra kon cep cji no wej fe no me -
no lo gii, zry wa ją cej z po dzia łem re alizm/ide -
alizm. Zna niec ki pro po no wał trze cią dro gę,
któ ra wy my ka się tej dy cho to mii. Wy kład
o Zna niec kim, któ ry wy gło si łem w Ki lo nii,
bę dą cej naj sil niej szym nie miec kim ośrod -
kiem fi lo zo fii kul tu ry, wy wo łał po ru sze nie.
Dla nas to od kry cie – mó wi li Niem cy – mu -
si my ko niecz nie po ścią gać so bie te je go ame -
ry kań skie książ ki.

Czy li moż na się dzie lić tą fa scy na cją Zna -
niec kim?

Ja ko Cen trum w let nim se me strze or ga ni -
zu je my cykl mo no gra ficz ny - co ty go dnio we
wy kła dy dla stu den tów kul tu ro znaw stwa. Bę -
dą na gry wa ne, do stęp ne dla wszyst kich. Jest
już 12 wy kła dow ców z róż nych wy dzia łów
UAM i z róż nych uczel ni, każ dy bę dzie mó -
wił o Zna niec kim w in nym aspek cie. W mło -
do ści pa rał się po ezją, więc bę dzie i ana li za je -
go wier szy. Za le ży nam na tych stu den tach,
któ rzy ma ją szer sze ho ry zon ty, bo teo re tycz -
ne ta len ty cza sem usy cha ją, gdy za ję cia na kie -
ro wa ne są na prak tycz ne umie jęt no ści i tech -
ni ki. My tro chę chce my zmu sić do za in te re -
so wa nia teo rią. 

Sko ro jest ta kie za in te re so wa nie Zna niec -
kim za gra ni cą, war to tam upo wszech nić je -
go dzie ło.

Tak, bę dzie my wy stę po wać o gran ty na wy -
da wa nie je go dzieł za gra ni cą. Prof. Wło da rek
po wie dział mi, że ist nie je tłu ma cze nie na nie -
miec ki „So cjo lo gii wy cho wa nia” – jest, ale ni -
gdy nie zo sta ło wy da ne z bra ku środ ków. Te -
raz Na ro do wy Pro gram Roz wo ju Hu ma ni sty -
ki mo że to wes przeć. No i kon fe ren cje na te -
mat po szcze gól nych kwe stii: ro la elit, wy cho -
wa nie, na ród, kry zys kul tu ry, mia sto, wy -
chodź stwo. Sa me du że te ma ty. Pierw sza ta -
ka bę dzie już w li sto pa dzie w ra mach Dni Ki -
lo nii w Po zna niu, po świę co na kry ty ce kul -
tu ry. Dla cze go pew ni lu dzie są nie za do wo le -
ni ze sta nu kul tu ry, w ja kiej funk cjo nu ją? Już
od cza sów So kra te sa po ja wia ją się gło sy osą -
dza ją ce źle cza sy, w któ rych się ży je. Ale są
i po glą dy, że kry ty ku ją tyl ko ci, któ rzy nie ro -
zu mie ją swo ich cza sów, więc np. je śli ktoś kry -
ty ku je, że mło dzież za du żo sie dzi przy kom -
pu te rze, a za ma ło ob cu je z przy ro dą, nie ro -
zu mie swo ich cza sów. A ja kie są pod sta wy tej
kry ty ki? Czy jest ja kaś wi zja czło wie ka, ja kieś

war to ści, w imię któ rych się kry ty ku je kul -
tu rę? Ja kie to są war to ści? Chce my szu kać od -
po wie dzi na te py ta nia. 

Je dy ny cy tat w Wi ki pe dii ze Zna niec kie go
brzmi: pierw szym wa run kiem spro sta nia
zmia nom jest wy zby cie się lę ku przed ni mi.
Był wiel kim uczo nym, ale i też barw ną po -
sta cią. Le gen da gło si np., że na wy kła dy
w Po zna niu przy jeż dżał kon no. Był w mło -
do ści po etą, był w Le gii Cu dzo ziem skiej,
a na wet w tru pie cyr ko wo -te atral nej, nie
mó wiąc już o nie szczę śli wej mi ło ści, któ rą
za koń czył…upo zo ro wa niem uto nię cia. Czy
nie war to by tu, w Ko le gium Zna niec kie go,
zor ga ni zo wać ja kie goś dnia, mo że z ja kimś
hap pe nin giem, wal ką na cy ta ty – coś z lek -
kim przy mru że niem oka, co przy bli ży ło by tę
po stać stu den tom?

To do bry po mysł. Chce my ufun do wać na -
gro dę za pra cę li cen cjac ką, ma gi ster ską i dok -
tor ską po świę co ną Zna niec kie mu – moż na by
to po łą czyć z wrę cze niem tej na gro dy. Otrzy -
ma li śmy też ja ko Cen trum pięk ny „po sag”.
Po śmier ci prof. Gra thof fa, któ ry tak fa scy no -
wał się Zna niec kim, do sta li śmy sy gnał, że żo -
na chce zli kwi do wać ar chi wum pro fe so ra, po -
świę co ne Zna niec kie mu. Na wią za łem kon -
takt, po je cha łem i przy wio złem ob szer ny
zbiór, upo rząd ko wa nych z nie miec ką do kład -
no ścią te czek z no tat ka mi prof. Gra thof fa, ar -
ty ku ła mi Zna niec kie go i o Zna niec kim. Do -
pie ro za po zna je my się z tym zbio rem – to cie -
ka wa rzecz. W skład Ra dy Cen trum wcho -
dzi prof. Krzysz tof Brzech czyn, znaw ca dzieł
Zna niec kie go, prof. Wie sław Ra taj czak z In -
sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej, prof. Ma riusz Bryl,
hi sto ryk sztu ki z Wy dzia łu Hi sto rii, prof. Ra -
fał Wierz cho sław ski z KUL, nie gdyś czło nek
pol sko -nie miec kie go Co per ni cus Kre is, gdzie
ze tknął się z prof. Gra thof fem i dr hab. Prze -
my sław Ro ten gru ber, apli ku ją cy o grant na te -
mat Zna niec kie go oraz dr Sven Sel l mer, Nie -
miec pra cu ją cy na UAM, któ ry on giś tłu ma -
czył Zna niec kie go na nie miec ki. Se kre ta rzem
jest mój uczeń, dr Łu kasz Czaj ka, zaj mu ją cy
się ar chi wum i stro ną in ter ne to wą Cen trum.
Mam na dzie ję, że zróż ni co wa ny skład Ra dy
umoż li wi wszech stron ne po dej ście do dzie ła
na sze go pa tro na, a mo ja dłu go let nia pra ca
za gra ni cą – mię dzy na ro do we kon tak ty szcze -
gól nie z Niem ca mi. 

”Co się tak pan fa scy nu je ty mi Niem ca mi? 
Ma cie prze cież lep sze go fi lo zo fa -Zna niec kie go
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Od 18 lat to wa rzy szy pan Gru pie  Com po ste la i jej waż nym
spra wom. W tym ro ku był  też  pan  go spo da rzem tra dy cyj ne go
co rocz ne go spo tka nia  de le ga tów z ca łe go świa ta. Jak się to za -
czy na ło w tam tych la tach? 

Przy łą czy łem się do dzia ła nia, gdy Gru pa mia ła 3 la ta. Mo je
pierw sze z nią spo tka nie od by ło się w Lon dy nie  w 1997 ro ku,
kie dy to wrę cza no  pierw szy raz na szą na gro dę, Zło tą Musz lę,
Na gro dę Gru py Com po ste la. Wte dy zo ba czy łem, jak  waż ne  jest
spo ty ka nie się nie tyl ko czło wie ka z czło wie kiem, ale tak że bu -
do wa nie  wza jem nych wię zi po mię dzy in sty tu cja mi, ja ki mi są
uczel nie.

A te raz, kie dy  umię dzy na ro do wie nie eu ro pej skiej  prze strze -
ni    roz wi nę ło się, a świat w szyb kim tem pie się od mie nia,  jak
pan pa trzy na to  co  ro bi Gru pa?  

Wciąż jest ona miej scem spo tkań. Nie tyl ko kon tak tów na uko -
wych w kon kret nych  pro gra mach,  nie tyl ko  współ pra cy po szcze -
gól nych uczo nych, ale tak że plat for mą,   gdzie two rzą się związ ki
part ner skie, któ re - jak są dzi my -  bę dą si łą w przy szło ści. Po wią za -
nia, kon tak ty spra wia ją, że po wsta je trwa ła wspól no ta. Je ste śmy
wciąż ze so bą, wciąż wśród   sie bie. 

Ład nie to pod kre śla sym bo li ka, ja ką Gru pa się po słu gu je:  piel -
grzy mo wa nie,  spo ty ka nie się w dro dze, wspól ne po ko ny wa nie
trud nych szla ków… to prze ma wia do wy obraź ni.  

Czas  upo wszech nia nia  pe re gry na cji do sank tu arium w  Com -
po ste li to też i  okres, gdy w Eu ro pie na 4 głów nych szla kach piel -
grzy mo wa nia  po wsta wa ły uni wer sy te ty.  Szla ki te sta wa ły się
głów ny mi dro ga mi ko mu ni ka cji mię dzy  uczel nia mi, ludź mi, po -
szu ki wa cza mi.  Pod czas wę dró wek prze no si ła się ów cze sna wie -

dza, wzbo ga ca na  na po szcze gól nych przy stan kach, na ko lej nych
spo tka niach.  To two rzy ło praw dzi we my śle nie eu ro pej skie. 

I tę ten den cję  pie lę gnu je cie do dziś? 
Tak, współ cze sna Eu ro pa chce na wią zać do  ko rze ni kul tu ry eu -

ro pej skiej,  gdzie spo tka nie by ło czymś na tu ral nym, ocze ki wa nym,
wzbo ga ca ją cym oby dwie stro ny. 

Po dej mo wa nie dziś dzia łań  w du chu Com po ste li wy ma ga też
i …pie nię dzy. Skąd je czer pie cie? Py tam  pa na ja ko skarb ni ka.

Naj pro ściej mó wiąc,  każ da uczel nia przy stę pu jąc do Gru py opła ca
skład ki. Sa mi opła ca my swo ją dzia łal ność. Zdo by wa my rów nież środ -
ki z bu dże tu  Unii Eu ro pej skiej prze zna czo ne go wspól ne pro gra my. 

Gru pa Com po ste la  przy zna je  co ro ku pre sti żo we Zło te Musz -
le. Ko go ni mi wy róż nia? Uczo nych, or ga ni za to rów, wy na laz ców?

Cho dzi o to, aby  pod kre ślać i wy róż niać  wy miar eu ro pej ski na -
szych po czy nań .  W grą wcho dzą oso by, in sty tu cje, pro gra my,  któ -
re słu żą wciąż jed no cze niu Eu ro py.  Mo gą to być, ar ty ści, po li ty cy,
ucze ni, dzia ła cze spo łecz ni, or ga ni za cje po za rzą do we. W tym ro ku
lau re atem Zło tej Musz li jest pro fe sor Len nart Le vi, le karz szwedz ki
i je go kon cep cja  spo łecz nej ochro ny zdro wia. 

Wy róż nio no też Pol skę, tak? 
Ow szem, Zło te Musz le otrzy ma li  prof. Wła dy sław Bar to szew ski, a

tak że Col le ge of Eu ro pe, któ re go fi lia  mie ści się w Na to li nie, a stu diu ją
w niej słu cha cze zwłasz cza ze wschod niej Eu ro py i środ ko wej Azji.

Co by pan, ja ko  or ga ni za tor  spo tka nia  chciał, aby na si go -
ście z Po zna nia  na trwa łe wy wieź li?  

Chciał bym, aby śmy w ich umy słach za ist nie li ja ko uczel nia do -
bra, upo rząd ko wa na, ja ko mia sto go spo dar ne i do brze zor ga ni zo -
wa ne, ja ko lu dzie przy jaź ni,  z któ ry mi war to się spo ty kać. 

Spo tka nia wzbo ga ca ją

Z prof. Markiem Kręglewskim,

chemikiem z UAM, 

skarbnikiem Grupy Compostela,

rozmawia Jolanta Lenartowicz
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Włą cze nie się w 1994 ro ku UAM do sie ci uni wer sy -
te tów eu ro pej skich „Gru pa Com po ste la” by ło waż -
nym ele men tem w pro ce sie in ter na cjo na li za cji

uczel ni, po od zy ska niu peł nej su we ren no ści Pol ski po 1989
ro ku. Obok in nych waż nych ele men tów te go pro ce su, jak np.
po wo ła nie i stwo rze nie Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach we
współ pra cy z Eu ro pej skim Uni wer sy te tem Via dri na we Frank -
fur cie nad Od rą, gdzie głów ny ak cent po ło żo no na roz wój
współ pra cy na uko wej i dy dak tycz nej z gra nicz ny mi uczel nia -
mi Pol ski i Nie miec, w Gru pie Com po ste la ak cent po ło żo no
na współ pra cę UAM z wie lo ma uczel nia mi Eu ro py. Po nad to
cho dzi ło tak że o to, by za cho wać spu ści znę kul tu ro wą i hi sto -
rycz ną, ja ką wy two rzy li piel grzy mi wę dru ją cy do gro bu św.
Ja ku ba, do San tia go de Com po ste la. Piel grzym ki te by ły fe no -
me nem nie tyl ko re li gij nym, ale tak że spo łecz nym i po li tycz -
nym, bo wiem sprzy ja ły ro dzą cej się wspól no cie eu ro pej skiej.
W tym sen sie, zbu do wa ne przez nas Col le gium Eu ro pej skie
w Gnieź nie w 1000 rocz ni cę Zjaz du Gnieź nień skie go, jest kon -
se kwen cją te go my śle nia. 

Na le ży pod kre ślić, że waż ny mi ce la mi Gru py Com po ste -
la by ła pro mo cja mo bil no ści stu den tów i pra cow ni ków na -
uko wych po przez or ga ni za cję sta ży, warsz ta tów i kon fe ren -
cji, a tak że na wią zy wa nie bez po śred niej współ pra cy na uko -
wej w ra mach ro dzą cych się wów czas pro gra mów ra mo wych
Unii Eu ro pej skiej. By ło to bar dzo waż ne do świad cze nie dla
uczel ni w po li ty ce po zy ski wa nia środ ków UE na ba da nia na -
uko we. Wpraw dzie w 1994 ro ku nie by li śmy jesz cze ob ję ci
po mo cą w ra mach 3. Pro gra mu Ra mo we go, ale już od ro -
ku 1999, po cząw szy od 5. Pro gra mu Ra mo we go, kon se kwent -
nie uczest ni czy my w ko lej nych pro gra mach UE, ma jąc świa -
do mość, że na szą in ter na cjo na li za cję w wa run kach no we go
ła du eu ro pej skie go roz po czy na li śmy od współ two rze nia Gru -
py Com po ste la. 

Prof. Ste fan Jur ga UAM 

Piel grzym ka
do Eu ro py
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Co ro ku w in nym kra ju od by wa ją się ob ra dy Ko mi te tu Wy -
ko naw cze go Gru py Com po ste la, zrze sza ją cej uni wer sy te ty eu -
ro pej skie. Ko mi tet zda je spra wę z te go, co w ostat nim ro ku zo -
sta ło zro bio ne, co szcze gól nie ab sor bo wa ło or ga ni za cję, jak wy -
glą da ły fi nan se, co za pla no wa no na rok ko lej ny. Oprócz tej czę -
ści for mal nej, któ ra wy ni ka ze sta tu tu gru py, za wsze od by wa się
przy ta kim spo tka niu kon fe ren cja, po świę co na okre ślo nej te ma -
ty ce. W Po zna niu po dej mo wa no dwa za gad nie nia. Po pierw -
sze, za pre zen to wa no efek ty wie lo let nich ba dań (pro wa dzo nych
przez prof. Mar ka Kwie ka z UAM) na te mat wa run ków gwa -
ran tu ją cych suk ces na uko wy na mia rę świa to wą. Dru gi te mat
to dys ku sja nad De kla ra cją Po znań ską, przy ję tą w na szym mie -
ście ja ko pró ba okre śle nia co i jak na po zio mie edu ka cji trze ba
uczy nić, że by na uka współ dzia ła ła z po li ty ką, że by opar ta by -
ła nie tyl ko na eko no micz nych ra chun kach, ale na war to ściach,
istot nych bez wzglę du na kraj, któ re go do ty czy. 
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Niż de mo gra ficz ny, zmie nia ją cy się ry nek pra cy, no we
tech no lo gie wy ma ga ją od uczel ni no we go my śle nia o stu -
dio wa niu. Łą cze nia za jęć z róż nych dys cy plin. Kształ ce nia
mięk kich kom pe ten cji i ucze nia z wy ko rzy sta niem no wo -
cze snych tech no lo gii, e -le ar nin gu. Rów nież więk sze go za -
an ga żo wa nia w kształ ce nie prak ty ków z go spo dar ki – mó -
wi prof. Le na Ko lar ska -Bo biń ska, mi ni ster na uki i szkol -
nic twa wyż sze go – Prze pi sy do ty czą ce szkol nic twa wyż -
sze go, któ re wej dą w ży cie od no we go ro ku aka de mic kie -
go, uła twią uczel niom wpro wa dza nie po trzeb nych no wych
roz wią zań. Umoż li wia ją też szko łom wyż szym za cie śnie -
nie współ pra cy z prze my słem. Na ukow com wska zu ją szyb -
szą i ła twiej szą dro gę ko mer cja li za cji efek tów ich ba dań,
szcze gól nie waż ne jest „uwłasz cze nie na ukow ców”. No we
pra wo dzia ła też na ko rzyść stu den tów, bo zwięk sza ich
szan se na ryn ku pra cy – do da je mi ni ster.

Naj waż niej sze zmia ny w prze pi sach wpro wa dzo ne no -
we li za cją to:
•moż li wość pro wa dze nia stu diów mię dzy uczel nia nych,

stu diów du al nych pro wa dzo nych z pra co daw ca mi, a tak że
trzy mie sięcz ne prak ty ki za wo do we na stu diach o pro fi lu
prak tycz nym – po mo że to mło dym lu dziom w lep szym od -
na le zie niu się na ryn ku pra cy i do sto so wa niu się do wy ma -
gań pra co daw ców. Uczel nie bę dą mo gły po sze rzać współ -
pra cę z przed się bior stwa mi nie tyl ko w wy mia rze ba daw -
czym, ale też prak tycz nym i dy dak tycz nym. Pra co daw com
bę dzie ła twiej do trzeć do stu den tów z ofer ta mi prak tyk

i sta ży, a oso by z do świad cze niem prak tycz nym bę dą mo -
gły pro wa dzić za ję cia na uczel niach. Mo ni to ring lo sów ab -
sol wen tów stu diów uła twi też ma tu rzy stom wy bór kie run -
ku stu diów, po któ rym ła twiej znaj dą pra cę w in te re su ją -
cym ich za wo dzie.
•moż li wość uzna wa nia wie dzy i kom pe ten cji zdo by -

tych po za sys te mem szkol nic twa wyż sze go – uczel nie
bę dą mo gły bar dziej otwo rzyć się na do ro słych, któ -
rzy zdo by li kwa li fi ka cje w spo sób nie for mal ny, a te raz
chcą kon ty nu ować stu dia.
•moż li wość two rze nia związ ków uczel ni na no wych, ko -

rzyst niej szych za sa dach – uczel nie bę dą mo gły np. wspól -
ne się gać po pie nią dze eu ro pej skie oraz le piej wy ko rzy -
sty wać po sia da ną in fra struk tu rę.
•znie sie nie od płat no ści za dru gi i ko lej ne kie run ki stu -

diów w uczel niach pu blicz nych 
•sku tecz niej sze za sa dy ko mer cja li za cji wy ni ków prac

na uko wych – na uko wiec i uczel nia bę dą mo gli usta lić wa -
run ki, na ja kich bę dzie prze pro wa dzo na ko mer cja li za -
cja (kto ma pra wa do wła sno ści, na ja kich wa run kach, jak
da lej pra co wać nad wy na laz kiem), na co bę dą mie li trzy
mie sią ce. Je śli po tym ter mi nie uczel nia nie zgło si za in te -
re so wa nia od kry ciem, pra wa do ko mer cja li za cji mo gą
przejść na pra cow ni ka na uko we go. Usta wa re gu lu je też
po dział zy sków. Te za sa dy dzia ła ją jed nak wte dy, gdy na -
uko wiec i uczel nia nie mo gą się ze so bą po ro zu mieć.

MNiSW

Pro po no wa ne stu dia po dy plo mo we prze zna czo ne są
m.in. dla osób za trud nio nych w róż nych in sty tu cjach
i or ga ni za cjach utrzy mu ją cych kon tak ty go spo dar -

cze i kul tu ral ne z Fe de ra cją Ro syj ską i in ny mi pań stwa mi
ro syj skie go ob sza ru ję zy ko we go. Słu cha cza mi stu diów po -
dy plo mo wych mo gą być tak że oso by za in te re so wa ne do -
sko na le niem swo ich umie jęt no ści prze kła du i pod nie sie -
niem kwa li fi ka cji, łącz nie z przy go to wa niem do uzy ska nia
upraw nień tłu ma cza przy się głe go ję zy ka ro syj skie go. Stu -
dia cie szą się tak że du żym za in te re so wa niem wśród na -
uczy cie li ję zy ka ro syj skie go.

Pro gram stu diów ukie run ko wa ny jest na osią gnię cie
przez ab sol wen tów wy so kich kwa li fi ka cji nie zbęd nych
do wy ko ny wa nia czyn no ści tłu ma cza spe cja li stycz ne go
prze kła du kon se ku tyw ne go i syn chro nicz ne go ję zy ka praw -
ne go i praw ni cze go (w tym są do we go i no ta rial ne go), ro syj -
skie go ję zy ka biz ne su, ję zy ka do ku men tów po li cyj nych,
ję zy ka han dlo wo -go spo dar cze go, tech nicz ne go, in for ma -

tycz ne go oraz tłu ma cze nia pi sem ne go tych sub ję zy ków.
Pod czas stu diów słu cha cze po głę bia ją rów nież wie dzę spe -
cja li stycz ną o kul tu rze i cy wi li za cji ro syj skie go ob sza ru ję -
zy ko we go.

Wa run kiem przy ję cia na stu dia, któ re trwa ją 2 se me stry,
jest po sia da nie dy plo mu ukoń cze nia stu diów li cen cjac kich
lub ma gi ster skich fi lo lo gii ro syj skiej. Z kan dy da ta mi, któ -
rzy ukoń czy li in ną spe cjal ność niż fi lo lo gia ro syj ska, prze -
pro wa dza na jest roz mo wa kwa li fi ka cyj na spraw dza ją ca po -
ziom zna jo mo ści ję zy ka ro syj skie go.

Ko lej na edy cja stu diów roz po czy na się w po ło wie paź -
dzier ni ka 2014 ro ku. Do ku men ty na le ży skła dać w se kre -
ta ria cie In sty tu tu al bo pocz tą po le co ną na ad res In sty tu tu
Fi lo lo gii Ro syj skiej. Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la se -
kre ta riat IFR, tel. 61-829-3576 lub kie row nik stu diów po -
dy plo mo wych tel. 603 421 741. Do dat ko we in for ma cje
na stro nie www.ifros.amu.edu.pl 

Dr Woj ciech Ka miń ski

Usta wa o szkol nic twie wyż szym – pod pi sa na
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w sierpniu nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym. Wraz z całym pakietem nowych rozporządzeń wejdzie ona w życie z początkiem
nowego roku akademickiego 2014/2015. 

Do sko na le nie tłu ma czy ję zy ka ro syj skie go
Instytut Filologii Rosyjskiej na Wydziale Neofilologii UAM prowadzi nabór na IX edycję Studiów
Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2014/2015.
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Mło dzi li de rzy
V edycja programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została rozstrzygnięta
Wśród 36 młodych naukowców, którzy otrzymają środki na swoje nowatorskie projekty
naukowe i szansę na zarządzanie własnym zespołem badawczym są dwie osoby z UAM.

Zwy cięz cą te go rocz ne go kon kur su jest Mi chał Ma cie jew -
ski z Po li tech ni ki Łódz kiej, au tor licz nych ba dań, sta ży -
sta w ośrod ku CERN, w któ rym od po wia da za ochro -

nę nad prze wo dzą cych ma gne sów Wiel kie go Zder za cza Ha -
dro nów. Dru gie miej sce za jął geo log Ja kub Cią że la z UAM,
na trze cim miej scu upla so wa ła się zaś Mał go rza ta Oso wiec ka
ze Szko ły Wyż szej Psy cho lo gii Spo łecz nej w So po cie.

„Stu denc ki No bel” jest kon kur sem or ga ni zo wa nym cy klicz -
nie przez NZS. Przy oce nie kan dy da tów pod uwa gę bra na jest
wy so ka śred nia ocen, zna jo mość ję zy ków ob cych, stu denc ka
dzia łal ność na uko wa i or ga ni za cyj na, a tak że udział w wy mia -
nach stu denc kich oraz do świad cze nie za wo do we.

W kon kur sie wy star to wać mo że każ dy stu dent speł nia ją -
cy te wa run ki nie za leż nie od try bu stu diów, kie run ku oraz ro -
dza ju uczel ni. Uczest ni kiem kon kur su nie mo że być jed nak
stu dent stu diów dok to ranc kich lub po dy plo mo wych, chy ba
że jest rów no cze śnie stu den tem stu diów I lub II stop nia bądź
stu diów jed no li tych ma gi ster skich. na

Stu denc ki No bel wrę czo ny
Podczas gali w Warszawie wręczono Studenckie Noble 2014. Na podium znaleźli się
przedstawiciele nauk inżynieryjnych i technicznych, humanistycznych oraz rolniczo-przyrodniczych.
Nagrody najlepszym studentom wręczyła wiceminister Daria Lipińska-Nałęcz.

Pro gram Li der wspie ra roz wój naj lep -
szych mło dych na ukow ców i sty mu lu -
je współ pra cę na ukow ców z przed się -

bior ca mi, ich mo bil ność we wnątrz sek to ra na -
uki oraz po mię dzy na uką i prze my słem. Dzię -
ki udzia ło wi w pro gra mie mło dzi obie cu ją cy
na ukow cy zdo by wa ją bez cen ne do świad cze -
nia i zwięk sza ją swo je szan se na od nie sie nie
suk ce su już na po cząt ku ka rie ry na uko wej.

W Pol sce mu si my two rzyć i roz wi jać kul -
tu rę in no wa cyj no ści. Bu do wać wza jem ne za -
ufa nie i współ pra cę na uki oraz prze my słu. Ro -
sną na kła dy przed się bior ców na ba da nia, ale
te dwa świa ty, na uki i biz ne su, wciąż są jesz -
cze od sie bie zbyt od le głe. Nie do strze ga ją ko -
rzy ści we wza jem nej współ pra cy. W pro gra -
mie Li der szu ka my mło dych na ukow ców, któ -
rzy mo gą być wzo rem w zbli ża niu na uki
do prze my słu. Ma ją po mysł na do bry pro jekt
na uko wy i wie dzą, jak wy ni ki ich ba dań prak -
tycz nie wy ko rzy stać – mó wi prof. Le na Ko lar -
ska -Bo biń ska, mi ni ster na uki i szkol nic twa
wyż sze go – Ich przy kład mo że też od dzia ły -
wać na in nych. Za chę cać do po dej mo wa nia
ini cja tyw, któ rych ce lem jest wy ko rzy sta nie

wy ni ków ba dań na uko wych w go spo dar ce. In -
no wa cyj ne mo gą być nie tyl ko bo wiem pro -
duk ty i wy na laz ki, ale też po sta wy i za cho wa -
nia – pod kre śla mi ni ster na uki.

W pią tej edy cji pro gra mu do fi nan so wa nie
otrzy ma ło 36 z gro na 240 ubie ga ją cych się
o nie mło dych na ukow ców. Ry wa li zu jąc
w kon kur sie mu sie li wy ka zać się przy go to wa -
niem do pod ję cia sa mo dziel nej re ali za cji pro -
jek tu, któ ry znaj dzie za sto so wa nie w prak ty -
ce. Au to rzy 74 naj wy żej oce nio nych wnio -
sków wzię li udział w roz mo wach kwa li fi ka -
cyj nych, pod czas któ rych mie li za za da nie
prze ko nać gro no wy bit nych eks per tów o zna -
cze niu pro po no wa ne go roz wią za nia dla na -
uki i go spo dar ki. 

Ar tur Ste fan kie wicz lau re at z UAM, jest
au to rem pro jek tu: „Syn te za, wła ści wo ści fi -
zy ko -che micz ne i za sto so wa nie dy na micz -
nych szkie le tów me ta licz no -or ga nicz nych”,
na to miast pro jekt rów nież che mi ka, Ję drze -
ja Wal ko wia ka, no si ty tuł: „Ka ta li zo wa -
na kom plek sa mi me ta li przej ścio wych syn -
te za nie na sy co nych związ ków krze mo - i bo -
ro or ga nicz nych w sprę żo nym CO2 – zie lo -

na per spek ty wa dla sto so wa nej ka ta li zy me -
ta lo or ga nicz nej”. 

Wy bra li śmy naj lep szych z naj lep szych. Po -
dob nie jak we wszyst kich wcze śniej szych edy -
cjach sta wia my na oso by, któ re są nie zwy kle
uta len to wa ne, a jed no cze śnie po tra fią po pro -
wa dzić pra cę ze spo ło wą, sku tecz nie za chę ca jąc
in nych do osią gnię cia am bit nych ce lów. Ich pra -
ca przy nie sie efek ty nie tyl ko na uce, ale tak że
pol skiej go spo dar ce – pod kre śla prof. Krzysz -
tof Jan Ku rzy dłow ski, dy rek tor Na ro do we go
Cen trum Ba dań i Roz wo ju.

W pię ciu edy cjach pro gra mu LIDER
NCBiR udzie li ło wspar cia 178 mło dym na -
ukow com. Na ten cel prze zna czy ło pra -
wie 184,5 mln zł. Naj więk szą licz bą li de rów
w ra mach wszyst kich do tych cza so wych edy -
cji pro gra mu mo że się po szczy cić Po li tech ni -
ka War szaw ska (16 wy róż nio nych), Po li tech -
ni ka Gdań ska (12 li de rów) oraz Po li tech ni -
ka Po znań ska i Po li tech ni ka Łódz ka (9 li de -
rów). Spo śród uni wer sy te tów naj wię cej lau -
re atów po cho dzi z Uni wer sy te tu Gdań skie -
go i War szaw skie go (po 7 li de rów). 

MNiSW
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Ce lem za wią za ne go trzy la ta te mu Sto wa -
rzy sze nia Przy ja ciół Ogro du Bo ta nicz -
ne go UAM od po cząt ku by ło oży wie nie

i uatrak cyj nie nie te go szcze gól ne go miej -
sca – wspa nia łej oa zy zie le ni na Ogro dach, bo
choć Ogród Bo ta nicz ny sta no wi je dy ny park
w tej czę ści Po zna nia, sta ty sty ka je go od wie dzin
wy ka za ła, że jest obiek tem nie do ce nio nym. Po -
nie waż prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia zna wie -
lu lu dzi ze świa ta mu zy ki, w pierw szej ko lej no -
ści za pro po no wał dy rek cji Ogro du or ga ni zo wa -
nie kon cer tów pro mu ją cych ar ty stów z Po zna -
nia bądź z Po zna niem zwią za nych, czę sto tak -
że ab sol wen tów UAM. Dla przy kła du w ubie -
głym ro ku w Pa wi lo nie Let nim OB UAM wy stą -
pił ab sol went po znań skiej po lo ni sty ki, po eta
i kom po zy tor Grze gorz Tom czak, a te go rocz ny
kon cert sierp nio wy uświet ni ła ab sol went ka tu -
tej szej ita lia ni sty ki Ewe li na Raj chel, któ ra z to -
wa rzy sze niem pia ni sty jaz zo we go Pio tra Ka łuż -
ne go oraz kon tra ba si sty Zbi gnie wa Wrom bla
(obaj z Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu) da ła
re ci tal pio se nek Bur ta Ba cha ra cha, pio se nek
wło skich oraz au tor skich (10 VIII). Jak pod kre -
śla Zbi gniew Skib niew ski, Sto wa rzy sze niu za -
le ży na tym, by mu zy ka by ła róż no rod na, ar ty -
stycz nie cie ka wa i w bar dzo do brym wy ko na -
niu, stąd np. pierw szy ogro do wy kon cert wy peł -
ni ły arie ope ret ko we i mu si ca lo we w wy ko na niu
Bar ba ry Gu taj i Hu ber ta Sto lar skie go (Te atr
Wiel ki w Po zna niu), a w lip cu te go ro ku moż -
na by ło po słu chać au ten tycz nej mu zy ki cy gań -
skiej w wy ko na niu „kró la czar da sza”, wir tu oza
skrzy piec Mi klo sza De ki Czu re ji wraz z ro dzin -
nym ze spo łem Ro mów, w tym m.in. utwo rów
na cym ba ły wę gier skie, je dy ny ta ki in stru ment
w Pol sce. Prze wod ni czą cy Sto wa rzy sze nia jest
już tak że po wstęp nych roz mo wach z To wa rzy -
stwem Mu zycz nym im. H. Wie niaw skie go w Po -
zna niu oraz z Ope rą Po znań ską na te mat ko -
lej nych kon cer tów. 

Kon cer ty fi nan so wa ne są przez Wy dział Kul -
tu ry i Dzie dzic twa Urzę du Mia sta Po zna nia,
Fun da cję UAM, zaś Ogród Bo ta nicz ny udo stęp -
nia nie od płat nie miej sce, dzię ki cze mu kosz ty
zor ga ni zo wa nia tak atrak cyj nych im prez są kil -
ka ra zy mniej sze niż po dob nych kon cer tów
„w mie ście”. Za in te re so wa nie kon cer ta mi jest
na ty le du że, że mo gły by się od by wać co ty dzień,
a nie – jak obec nie – trzy, czte ry ra zy w se zo -
nie, jed nak na wię cej nie wy star cza fun du szy.
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Ogro du Bo ta nicz ne -

go jest za tem ca ły czas otwar te na po moc spon -
so rów, bo ma wie le in nych po my słów na oży -
wie nie te go miej sca, ale po trze bu je na ich re ali -
za cję do dat ko we środ ki. Po trzeb ny jest np. spon -
sor, któ ry sfi nan su je wy bu do wa nie pla cu za baw
i si łow ni ple ne ro wej. 

Dzię ki nie ustę pli wo ści Sto wa rzy sze nia uda ło się
już wy wal czyć do dat ko we przej ście dla pie szych
na wy so ko ści wej ścia do Ogro du Bo ta nicz ne go
przy ul. Dą brow skie go. Ma ło kto wie też chy ba,
że dzię ki po ro zu mie niu za war te mu przez Sto wa -
rzy sze nie z Ogro dem Bo ta nicz nym UAM w spra -
wie wo lon ta ria tu ist nie je moż li wość wy ko ny wa nia
nie od płat nie pra cy na rzecz Ogro du Bo ta nicz ne -
go. Kil ka osób sko rzy sta ło już z ta kiej moż li wo -
ści, np. jed na oso ba pra co wa ła w bi blio te ce, a in -
ne pod ję ły pra ce pie lę gna cyj ne w Ogro dzie.

Kon cer ty są bar dzo sku tecz nym ma gne sem
przy cią ga ją cym spa ce ro wi czów. W nie dzie le bez
kon cer tów Ogród od wie dza śred nio kil ka set
osób, na to miast w nie dzie lę z kon cer tem mu zy -
ki cy gań skiej prze wi nę ło się po nad 1400 osób. 

Cie ka wy był też ostat ni ple ne ro wy spek takl
mu zycz ny te go la ta – kon cert pio sen ki ak tor skiej
w wy ko na niu ak tor ki z Po zna nia Ju lii Mi ko łaj -
czak (śpiew), na uczy cie la po znań skiej szko ły
mu zycz nej Da wi da Tro czew skie go (pia no) oraz
wy kła dow cy w śred niej szko le mu zycz nej w Po -
zna niu Ja ro sła wa Bucz kow skie go (akor de on). 

Na ko lej ne kon cer ty pod kasz ta now ca mi
przy Pa wi lo nie Let nim trze ba bę dzie po cze kać

do przy szłe go la ta, jed nak war to śle dzić pro gram
im prez w Ogro dzie Bo ta nicz nym, jak choć by re -
ali zo wa nych przez ca ły rok wy staw fo to gra ficz -
nych i wy kła dów, by jak naj czę ściej mieć mo ty -
wa cję do od wie dza nia te go za kąt ka. Moż na też
za pi sać się do Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół Ogro -
du Bo ta nicz ne go UAM i współ uczest ni czyć
w pro jek tach przy cią ga ją cych lu dzi w róż nym
wie ku. Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

***
Nie tyl ko mu zy ka uatrak cyj nia ła w Bo ta ni -

ku let nie nie dziel ne po po łu dnia. W pią tek
8 sierp nia 2014 ro ku, w Ogro dzie Bo ta nicz nym
ob cho dzo no Wiel ki Dzień Pszczół.

Uni wer sy tec ki Ogród Bo ta nicz ny w Po zna -
niu jest ko lej ną pla ców ką w Pol sce obok par ków
na ro do wych oraz in nych ogro dów bo ta nicz -
nych, któ ra te go dnia włą czy ła się ogól no pol -
ską ak cję po ma ga nia pszczo łom. Ten pro gram
edu ka cyj ny or ga ni zo wa ny jest od 2011 ro ku. 

W dniu ob cho dów Wiel kie go Dnia Pszczół
w po znań skim Ogro dzie Bo ta nicz nym już
od go dzi ny 10:00 moż na by ło wziąć udział
w licz nych atrak cjach edu ka cyj nych, m.in.:
przejść z prze wod ni kiem Pszcze lą Ścież kę,
na tra sie któ rej zwie dza ją cy oglą da li nie tyl ko
dom ki dla pszczół dzi ko ży ją cych, po ideł ka czy
ro śli ny przy ja zne pszczo łom, ale tak że mie li oka -
zję na uczyć się roz po zna wać te po ży tecz ne i pra -
co wi te owa dy wy stę pu ją ce wo kół nas oraz obej -
rzeć wy sta wę uli Mu zeum Rol nic twa w Szre nia -
wie. Po wo dze niem wśród naj młod szych cie szy -
ły się warsz ta ty bu do wa nia dom ków dla pszczo -
ło wa tych oraz edu ka cyj na gra te re no wa na te -
mat pszczół (Fun da cji Sen dzi mi ra z wo lon ta riu -
sza mi La bo ra to rium Apis).

Od wie dza ją cy mie li spo sob ność za po znać się
z 5 Za sa da mi Przy ja ciół Pszczół, któ rych prze -
strze ga nie przy czy nia się do po pra wy lo su owa -
dów pszczo ło wa tych, dla te go war to je znać:

1. Wio sną nie wy pa lam traw i nie spa lam su -
chych ło dyg i kwia tów, ze szło rocz nych li ści.

2. Sa dzę tyl ko ro śli ny nie in wa zyj ne, czy li ta -
kie, któ re wy stę pu ją na tu ral nie.

3. Po zo sta wiam w ogro dzie „pół dzi ki” za ką tek.
4. Sto su ję na tu ral ne na wo zy i środ ki ochro -

ny ro ślin.
5. Bu du ję i za wie szam dom ki i sztucz ne gniaz -

da dla pszczół dzi ko ży ją cych.
Mał go rza ta Pro szyk

La to w ogro dzie
Trzeci rok z rzędu w lipcu i sierpniu można było delektować się nie tylko pięknem i różnorodnością świata roślin
w Ogrodzie Botanicznym, ale także czerpać przyjemność ze słuchania muzyki w tak atrakcyjnym otoczeniu.
A wszystko to dzięki współpracy Ogrodu pod dyrekcją prof. Justyny Wiland-Szymańskiej ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Ogrodu Botanicznego UAM pod przewodnictwem Zbigniewa Skibniewskiego, który jest głównym
organizatorem plenerowych „Koncertów pod kasztanowcami”. 
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Koncert pod Kasztanowcami Julii Mikołajczak
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In fo na to plat for ma ko mu ni ka cji na uko wej,
któ ra umoż li wia do stęp do pu bli ka cji
z róż nych ob sza rów wie dzy. Dzię ki funk -

cjom ko mu ni ka cyj nym uła twia tak że współ -
pra cę, wy mia nę wie dzy, opi nii i do świad czeń
w śro do wi sku na uko wym. Ko mu ni ka cja przez
In ter net wy wie ra wpływ nie tyl ko na dy na mi -
kę roz po wszech nia nia tre ści na uko wych, ale
rów nież na ich za sięg od dzia ły wa nia i spo so -
by wy ko rzy sta nia. Roz wój tech no lo gii in for -
ma cyj nych, cy fro wych tre ści oraz otwar tych
mo de li dys try bu cji pu bli ka cji na uko wych wią -
że się z fun da men tal ny mi zmia na mi w ko mu -
ni ka cji. Są to za rów no zmia ny ilo ścio we zwią -
za ne z ro sną cą licz bą cy fro wych, do stęp nych
w spo sób otwar ty pu bli ka cji, jak i ja ko ścio -
we – wy ni ka ją ce z po ja wia nia się na rzę dzi uła -
twia ją cych no we for my współ pra cy. 

Głów nym ce lem In fo ny jest do star cze nie
na rzę dzi do sto so wa nych do po trzeb współ cze -
snych na ukow ców, któ re po zwo lą na ła twe
i szyb kie ko rzy sta nie z moż li wo ści ja kie da je
in ter net, za rów no w dzie dzi nie obie gu pu bli -
ka cji, jak i współ pra cy oraz wy mia ny wie dzy.

Sys tem In fo na bę dzie za wie rał za rów no
pu bli ka cje z ist nie ją cych już ko lek cji (np. baz
cza so pism), jak i tre ści zde po no wa ne i udo -
stęp nio ne przez sa mych na ukow ców – użyt -
kow ni ków ser wi su.

Obec nie In fo na to ze bra ne w jed nym miej -
scu otwar te pol skie tre ści na uko we oraz li cen -
cjo no wa ne za so by za gra nicz ne, w tym 10 mln.
ar ty ku łów na uko wych i 13 tys. ksią żek. Ilość
za so bów w ser wi sie sys te ma tycz nie ro śnie.
Ser wis po zwa la na gro ma dze nie i udo stęp nia -
nie mi lio nów do ku men tów o łącz nej wiel ko -
ści kil ku na stu te ra baj tów.

Funk cje ser wi su uła twią ba da czom pra cę
z pu bli ka cja mi po przez:

• me cha nizm wy szu ki wa nia wzbo ga co ny
o pod po wie dzi słów klu czo wych

• two rze nie list pu bli ka cji „do prze czy ta nia”
• uła twie nia w de po no wa niu pu bli ka cji,

w trak cie któ re go sys tem roz po zna je dzie dzi -
nę na uki i au to ma tycz nie kla sy fi ku je ar ty kuł,
roz po zna je ję zyk i uzu peł nia me ta da ne ar ty -
ku łu, pod po wia da sło wa klu czo we.

• Wir tu al ne La bo ra to rium Trans kryp cji
umoż li wia spro wa dza nie ze ska no wa nych pu -
bli ka cji do po sta ci tek sto wej

Sys tem ma rów nież uła twiać ko mu ni ka cję
i współ pra cę po przez umoż li wie nie:

• two rze nia pro fi lu na ukow ca wraz z funk -
cja mi umoż li wia ją cy mi kon takt

• ła twe go wy szu ki wa nia ba da czy zaj mu ją -
cych się da ną dzie dzi ną

• sa mo dziel ne go de po no wa nia tre ści
• two rze nia grup ro bo czych
• dzie le nia się tre ścia mi i pra cy gru po wej
Dla in sty tu cji na uko wych sys tem In fo -

na mo że słu żyć do pre zen to wa nia re zul ta tów
prac ba daw czych i ma te ria łów edu ka cyj nych.
In sty tu cje na uko we mo gą pre zen to wać
w ser wi sie pu bli ka cje, wy kła dy w po sta ci wi -
deo, ma te ria ły edu ka cyj ne, czy roz pra wy
dok tor skie, czy niąc je do stęp ny mi dla śro do -
wi ska aka de mic kie go w Pol sce i na świe cie.

Sys tem In fo na po wstał w ra mach pro jek -
tu SyNaT. Plat for ma, stwo rzo na przez In ter -
dy scy pli nar ne Cen trum Mo de lo wa nia Ma -
te ma tycz ne go i Kom pu te ro we go UW wy ko -
rzy stu je rów nież roz wią za nia opra co wa ne
przez part ne rów pro jek tu. Sys tem roz po zna -
wa nia mo wy stwo rzo ny zo stał przez Pol sko -
-Ja poń ską Wyż szą Szko łę Tech nik Kom pu -
te ro wych. Kla sy fi ka cja do ku men tów po -
wsta ła na Wy dzia le Ma te ma ty ki, In for ma -
ty ki i Me cha ni ki UW, sys tem ge ne ro wa nia
słów klu czo wych opra co wa no na Po li tech -
ni ce War szaw skiej. Na rzę dzia do wy szu ki -
wa nia po wsta ły na Po li tech ni ce Wro cław -
skiej, a Wir tu al ne La bo ra to rium Trans kryp -
cji opra co wa no w Po znań skim Cen trum Su -
per kom pu te ro wo -Sie cio wym.

L. Stępińska Ustasiak

In sty tut Za chod ni, czy li In sty tut Na uko wo -
-Ba daw czy im. Zyg mun ta Woj cie chow skie -
go w Po zna niu, po wo ła ny do ży cia u schył -

ku 1944 r., ob cho dzi w bie żą cym ro ku ju bi le -
usz 70-le cia swe go ist nie nia. Je go dzie je i do -
ro bek sy tu ują go na ma pie waż nych pla có wek
na uko wo -ba daw czych, za rów no w na szym
mie ście i re gio nie, jak i w Pol sce oraz na are nie
mię dzy na ro do wej. Ho no ro wy pa tro nat
nad uro czy sto ścia mi ju bi le uszo wy mi ob jął pre -
zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski, zaś ko mi -
te to wi ho no ro we mu prze wod ni czy po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go prof. Je rzy Bu zek.
W skład ko mi te tu ho no ro we go wcho dzą m. in.:
Wła dy sław Bar to szew ski, ks. abp Hen ryk Mu -
szyń ski, mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go,
mi ni ster spraw za gra nicz nych, rek tor UAM

prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UE prof. Ma -
rian Go ry nia, wła dze mia sta i re gio nu.

Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych by ło or -
ga nem za ło ży ciel skim In sty tu tu Za chod nie go
od 1992 do 2013 ro ku. W ubie głym ro ku in sty -
tut zmie nił pa tro na i or ga nem za ło ży ciel skim
zo sta ło Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go, któ re ca ły czas fi nan so wa ło in sty tut.

Eks po zy cja przed sta wia ła cie ka wą hi sto rię
i bo ga tą dzia łal ność po znań skiej pla ców ki.
Z plan sza mi za ty tu ło wa ny mi ko lej no: In sty -
tut Za chod ni w Po zna niu, Sto sun ki pol sko -nie -
miec kie ja ko głów ny przed miot ba dań, Ba da nia
hi sto rycz ne w In sty tu cie Za chod nim, Ba da nia
nad oku pa cją hi tle row ską w Pol sce, Zie mie za -
chod nie i pół noc ne – pio nier skie stu dia ba daw -
cze, Ko mi sja pod ręcz ni ko wa i Fo rum Pol sko -

-Nie miec kie, Niem co znaw stwo w In sty tu cie Za -
chod nim, Pol ska – Niem cy – Eu ro pa, moż na się
bu ło za po zna wać za rów no w ję zy ku pol skim
jak i an giel skim. Mał go rza ta Pro szyk 

In fo na – por tal ko mu ni ka cji na uko wej
W rozwoju nauki coraz większą rolę odgrywa obieg informacji naukowej. Dostęp do dużych zbiorów wartościowych
treści oraz możliwość łatwego deponowania własnych publikacji to powszechne potrzeby badaczy. Z myślą o nich
został stworzony serwis Infona.

Czynna na Starym Rynku w Poznaniu przed budynkiem Odwachu wystawa była jednym z elementów obchodów
jubileuszu 70-lecia istnienia Instytutu Zachodniego.
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Lek cja na Ryn ku
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Te go rocz ne ob ra dy by ły współ or ga ni zo -
wa ne przez UAM, a ich miej scem stał
się Ośro dek Pra cy Twór czej w Cią że -

niu. Za da niem kon fe ren cji jest wska za nie
i pre cy zyj ne okre śle nie róż nic w po strze ga niu
pro ble mów hi sto rycz nych i geo gra ficz nych,
co trak to wa ne jest ja ko cen ny re zul tat, a za ra -
zem punkt wyj ścia do dal szej dys ku sji. Dia log
ten ni gdy nie zo stał prze rwa ny, prze ciw -
nie – na wet w trud nych okre sach po li tycz -
nych za wi ro wań trak to wa ny był ja ko moż li -
wość za pre zen to wa nia szer sze go sta no wi ska
i od mien nych punk tów wi dze nia przez obie
stro ny. Pierw szym wy mier nym efek tem pra -
cy ko mi sji by ły za le ce nia w spra wie na ucza -
nia o sto sun kach pol sko -nie miec kich (1976).
Naj now szym dzie łem ko mi sji jest wy pra co -
wa nie kon cep cji wspól ne go (pię cio to mo we -
go) pod ręcz ni ka do hi sto rii (2010), bę dą ce -
go obec nie w fa zie re ali za cji. 

Te ma tem te go rocz nej XXXV Kon fe ren cji
by ły „Kra jo bra zy kul tu ro we. Ak to rzy, spo so by
kon stru owa nia i nar ra cji”.

Współ or ga ni za to ra mi kon fe ren cji był UAM,
Cen trum Ba dań Hi sto rycz nych PAN w Ber li -
nie oraz In sty tut Mię dzy na ro do wych Ba dań
nad Pod ręcz ni ka mi Szkol ny mi im. Geo r ga Ec -
ker ta w Brunsz wi ku. Pro ble ma ty ka kra jo bra -
zu kul tu ro we go łą czą ca do świad cze nia na uk
hi sto rycz nych i geo gra ficz nych, na wią zy wa ła
do sze ro kie go nur tu ba dań w hu ma ni sty ce
i geo gra fii nad prze strze nią i kra jo bra zem. Ce -
lem kon fe ren cji by ło in ter dy scy pli nar ne przed -
sta wie nie miej sca, ja kie w spo łe czeń stwie peł -
ni kra jo braz kul tu ro wy (szcze gól nie w re la cjach
pol sko -nie miec kich), ana li za spo so bu przed -
sta wia nia kra jo bra zów kul tu ro wych w pol skich
i nie miec kich pod ręcz ni kach do hi sto rii i geo -

gra fii oraz pró ba prze ło że nia wy ni ków tych ba -
dań na dy dak ty kę. 

Przed mio tem ob rad by li rów nież ak to rzy
wpły wa ją cy na wy obra że nia o kra jo bra zie kul -
tu ro wym, na spo so by je go kon stru owa nia i in -
stru men ta li zo wa nia oraz wpływ po li ty ki, go -
spo dar ki i ko mu ni ka cji na kra jo braz i je go kul -
tu ro we prze kształ ca nie. Zwró co no uwa gę na ro -
lę kra jo bra zu kul tu ro we go ja ko czyn ni ka two -
rzą ce go tzw. prze strzen ne ra my pa mię ci.

Kon fe ren cja by ła oka zją do spo tka nia i wy -
mia ny opi nii dla kil ku dzie się ciu wy bit nych pol -
skich i nie miec kich spe cja li stów z dzie dzi ny hi -
sto rii, geo gra fii, so cjo lo gii, hi sto rii sztu ki i ar -
che olo gii. 

Kon fe ren cję otwo rzy li obaj współ prze wod -
ni czą cy ko mi sji, prof. H. J. Bömel burg (Uni -
wer sy tet w Gieβen) oraz prof. Ro bert Tra ba
(CBH PAN w Ber li nie) przy udzia le re pre zen -
tu ją cych wła dze UAM: dzie ka na Wy dzia łu Hi -
sto rycz ne go UAM, prof. Ka zi mie rza Il skie go
oraz pro dzie ka na Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz -
nych i Geo lo gicz nych, dr An ny To bol skiej.

Ob ra dy kon fe ren cji obej mo wa ły pięć se sji
pro ble mo wych: „Prze strzeń i kra jo braz: ter mi -
ny – de fi ni cje – kon cep cje”, „Kra jo bra zy kul tu -
ro we mię dzy na uką a dy dak ty ką”, „Prze strzen -
ne i sym bo licz ne za własz cza nie kra jo bra zów
kul tu ro wych”, „Zmia ny kra jo bra zów i ich
zrów no wa żo ny roz wój” oraz „Kra jo bra zy
i dzie dzic two kul tu ro we”. Ob ra dy uzu peł nio -
no o dwie se sje te re no we, któ rych ideą by ło
wspól ne „czy ta nie kra jo bra zu”. Pierw sza se -
sja – w oko li cach Cią że nia, Lą du, Pyzdr i Śmie -
ło wa po łą czo na by ła ze zwie dza niem po cy ster -
skie go klasz to ru w Lą dzie; dru ga od by wa ła się
w oko li cach Ko ni na, Go sła wic i Kle cze wa i po -
łą czo na by ła ze zwie dza niem Sta rów ki Ko ni -

na oraz zbio rów Mu zeum Okrę go we go w Ko -
ni nie -Go sła wi cach. Uczest ni cy ob rad uczest -
ni czy li w pro jek cji fil mu Ste pha na Stro uxa pt.
„Pa mięć pra cy” i od by li dys ku sję z obec nym
na kon fe ren cji re ży se rem. 

Kon fe ren cja po ka za ła po do bień stwa i róż -
ni ce w po dej ściach do ba da nia kra jo bra zu kul -
tu ro we go wśród przed sta wi cie li róż nych dys -
cy plin i szkół na uko wych z Pol ski i Nie miec. Jej
uczest ni cy wska zy wa li jed no cze śnie na po trze -
bę dal szych, in ter dy scy pli nar nych dys ku sji
na te ma ty, któ rych spo iwem sta je się po dej ście
kul tu ro we. 

Efek tem pra cy uczest ni ków kon fe ren cji bę -
dzie przy go to wy wa na obec nie pu bli ka cja
książ ki w dwóch wer sjach ję zy ko wych, ad re so -
wa na do pra cow ni ków na uko wych, ba da czy
i na uczy cie li, umoż li wia ją ca lep sze zro zu mie -
nie i przed sta wie nie kra jo bra zów kul tu ro wych
w pol skich i nie miec kich pod ręcz ni kach szkol -
nych oraz za wie ra ją ca pro po zy cje trans fe ru wy -
ni ków ba dań nad kra jo bra zem kul tu ro wym
do współ cze snej dy dak ty ki hi sto rii i geo gra fii.

Pod czas kon fe ren cji wrę czo no na gro dę im.
Ma rii Waw ry ko wej za szcze gól ne osią gnię cia
w pol sko -nie miec kim dia lo gu pod ręcz ni ko -
wym. Jej te go rocz nym lau re atem zo stał prof.
Man fred Mack z Nie miec kie go In sty tu tu Kul -
tu ry Pol skiej w Darm stadt. Po przed ni mi lau re -
ata mi by li hi sto ry cy An drzej Gar lic ki, Wol fgang
Ja cob mey er oraz Zo fia Ko złow ska, dzien ni karz
Jürgen Vie tig oraz współ twór ca Ko mi sji Pod -
ręcz ni ko wej Wła dy sław Mar kie wicz.

prof. UAM dr hab. Vio let ta Jul kow ska 
In sty tut Hi sto rii UAM 
Prof. dr hab. Ta de usz Stry ja kie wicz
In sty tut Geo gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej

i Go spo dar ki Prze strzen nej UAM

Hi sto ry cy i geo gra fo wie 
w mię dzy na ro do wym dia lo gu 
Od w 1972 roku pod patronatem UNESCO działa Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, pierwsza
w Europie, będąca wzorem stylu i efektywności prowadzenia dwustronnego dialogu historycznego. Jedną
z najważniejszych form pracy komisji są tematyczne konferencje, odbywające się corocznie, na zmianę w Polsce
i w Niemczech, od wielu lat wspólnie z geografami. 

Gru pa uczest ni ków Kon fe ren cji przed Do mem Pra cy Twór czej UAM w Cią że niu FOT. WOJ CIECH OLEJ NI CZAK
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Dzia ła nie pi lo ta żo we ma na ce lu wspar -
cie go spo dar ki eu ro pej skiej po przez
ofe ro wa nie in no wa cyj nym przed się -

bior stwom i or ga ni za cjom do ta cji na sfi na li zo -
wa nie pro ce su ko mer cja li za cji ich świet nych
po my słów. Na gro dy słu żą pre mio wa niu prze -
ło mo wych roz wią zań tech no lo gicz nych o du -
żym zna cze niu dla spo łe czeń stwa. Ini cja ty wy
te pod kre śla ją dą że nie do wspar cia in no wa cji
w Eu ro pie w ra mach pierw sze go, dwu let nie -
go pro gra mu „Ho ry zont 2020”. W ogło szo nych
in for ma cjach po twier dzo no rów nież prze zna -
cze nie 7 mld eu ro na za pro sze nia do skła da nia
wnio sków w ra mach pro gra mu „Ho ry -
zont 2020” w 2015 r. oraz okre ślo no sto sow ny
har mo no gram. W ra mach dzia ła nia pi lo ta żo -

we go „Szyb ka ścież ka do in no wa cji” wnio ski
bę dzie moż na skła dać po cząw szy od stycz -
nia 2015 r. Wspie ra ne bę dą ma łe kon sor cja (3–
5 or ga ni za cji), ze znacz nym udzia łem przed -
się biorstw w ce lu nada nia obie cu ją cym po my -
słom osta tecz ne go im pul su przed wej ściem
na ry nek. „Ścież ka” jest otwar ta dla po my słów
w do wol nym ob sza rze tech no lo gii lub za sto so -
wań oraz dla wszyst kich pod mio tów praw nych
ma ją cych sie dzi bę w UE lub w kra ju sto wa rzy -
szo nym w ra mach pro gra mu „Ho ry zont 2020”.

Kon kur sy do ty czą ce pię ciu na gród za in -
no wa cje roz pocz ną się pod ko niec 2014 r.
i na po cząt ku 2015 r. Na gro dy, któ rych war -
tość w 2015 r. wy no si 6 mln eu ro, obej mu -
ją trzy róż ne ob sza ry te ma tycz ne: zdro wie

(na gro dy w ka te go riach: „Ogra ni cze nie sto -
so wa nia an ty bio ty ków”, „Ska ner żyw no ści”),
śro do wi sko (na gro da w ka te go rii „Zmniej -
sze nie za nie czysz cze nia po wie trza”) oraz
tech no lo gie in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj ne
(na gro dy w ka te go riach: „Współ użyt ko wa -
nie wid ma”, „Prze kaz optycz ny”). 

Przy ję ty zak tu ali zo wa ny pro gram prac po -
twier dza szcze gó ły do ty czą ce za pro szeń
do skła da nia wnio sków na rok 2015, ogło -
szo nych po raz pierw szy w grud niu ubie głe -
go ro ku, i okre śla ter mi ny skła da nia wnio -
sków. Wszyst kie moż li wo ści fi nan so wa nia
w ra mach pro gra mu „Ho ry zont 2020” są do -
stęp ne na por ta lu uczest ni ków.

Źró dło: Ko mi sja Eu ro pej ska

Za war te w re je strze da ne obej mu ją
wiel kość uczel ni, licz bę stu den tów
i wy kła dow ców, na ucza ne przed mio -

ty oraz ro dza je dy plo mów, któ re moż na tam
zdo być, a tak że in for ma cje o dzia łal no ści ba -
daw czej i mię dzy na ro do wej. Na stwo rze nie
ETER prze zna czo no 500 000 EUR z fun du -
szy unij nych po cho dzą cych z by łe go pro gra -
mu „Ucze nie się przez ca łe ży cie” (obec nie
Era smus +).

An dro ul la Vas si liou, eu ro pej ska ko mi sarz
ds. edu ka cji, kul tu ry, wie lo ję zycz no ści i mło -
dzie ży, po wie dzia ła: Lep szy do stęp do in for ma -
cji jest nie zbęd ny, je śli ma my po pra wić ja kość
na szych sys te mów edu ka cyj nych. Re jestr eu ro -
pej skie go szkol nic twa wyż sze go bę dzie sta no -
wił dla twór ców po li ty ki i uczel ni wyż szych nie -
oce nio ne źró dło wie dzy. Zwięk szy on przej rzy -
stość w szkol nic twie wyż szym i po mo że roz sze -
rzyć za kres ana liz i in for ma cji, po pra wi re la cje
mię dzy świa tem edu ka cji i świa tem ba dań oraz
bę dzie wspie rać róż no rod ność szkol nic twa wyż -
sze go w Eu ro pie.

Przy wy ko rzy sta niu da nych otrzy ma nych
od kra jo wych urzę dów sta ty stycz nych w ra -
mach ETER stwo rzo na zo sta nie trwa ła i re -

gu lar nie ak tu ali zo wa na ba za da nych o eu ro -
pej skich uni wer sy te tach. Po mo że ona twór -
com po li ty ki le piej za rzą dzać eu ro pej skim
sys te mem szkol nic twa wyż sze go ja ko ca ło ścią
oraz umoż li wi uni wer sy te tom po rów ny wa nie
się z in ny mi pla ców ka mi i wy szu ki wa nie oka -
zji do współ pra cy lub spe cja li za cji na uko wej.
Uzu peł nia on in ne da ne do ty czą ce wy ni ków
osią ga nych przez uni wer sy te ty, ta kie jak 
U -Mul ti rank, oraz sta ty sty ki do ty czą ce szkol -
nic twa wyż sze go na po zio mie sys te mo wym
(UNESCO-UIS/OECD/Eu ro stat).

ETER za wie ra in for ma cje o uni wer sy te tach
w 28 pań stwach człon kow skich, a po nad to
obej mu je in sty tu cje w pań stwach EOG-EFTA
(tj. Is lan dii, Liech ten ste inie, Nor we gii i Szwaj -
ca rii) oraz pań stwach kan dy du ją cych do UE
(tj. by łej ju go sło wiań skiej re pu bli ce Ma ce do -
nii, Czar no gó rze, Ser bii i Tur cji). 

Re jestr za wie ra da ne sta ty stycz ne na te mat
pla có wek, w któ rych uczy się po nad 200 stu -
den tów. W in sty tu cjach tych kształ ci się 85 %
wszyst kich stu den tów szkół wyż szych
w przed mio to wych pań stwach. 29 spo śród
ob ję tych re je strem państw do star czy ło peł ny
ze staw da nych. Bel gia (Wspól no ta Fran cu -

ska), Wę gry, Czar no gó ra, Ru mu nia, Ser bia,
Sło we nia, Sło wa cja i Tur cja do star czy ły pod -
sta wo wy wy kaz swo ich in sty tu cji szkol nic twa
wyż sze go. 

Stwo rze nie ETER jest wy ni kiem przy go to -
wa ne go przez Ko mi sję pla nu mo der ni za cji
eu ro pej skich sys te mów szkol nic twa wyż sze go.
Re jestr stwo rzy ło kon sor cjum utwo rzo ne
przez czte rech part ne rów: USI – Uni ver sitŕ
del la Sviz ze ra Ita lia na, Lu ga no, Szwaj ca ria; Jo -
an neum Re se arch, Graz, Au stria;
NIFU – Nor dic In sti tu te for Stu dies in In no -
va tion, Re se arch and Edu ca tion, Oslo, Nor -
we gia; Uni wer sy tet La Sa pien za w Rzy mie.
Kon sor cjum ETER współ pra cu je bli sko z kra -
jo wy mi urzę da mi sta ty stycz ny mi. 

Pod sta wy ETER zba da no w tzw. stu dium
wy ko nal no ści EUMIDA (2009-2010). W ra -
mach stu dium EUMIDA do ko na no prze glą -
du me to do lo gii, do stęp no ści da nych, po uf no -
ści oraz środ ków po trzeb nych do re ali za cji
pro jek tu na sze ro ką ska lę. 

Marta Angrocka-Krawczyk 
Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo
w Polsce www.ec.europa.eu/polska

„Pod glą da nie” eu ro pej skich uczel ni
Do publicznej wiadomości podana została zawartość nowego rejestru europejskiego szkolnictwa wyższego (ETER).
Zapewnia on łatwy dostęp do informacji na temat uniwersytetów w 36 państwach, w tym we wszystkich państwach
członkowskich UE. Dzięki ETER po raz pierwszy na poziomie ogólnoeuropejskim w jednym miejscu udostępnione
zostaną porównywalne dane o 2 250 instytucjach, w których uczy się ponad 16 mln studentów.

Szyb ka ścież ka do in no wa cji 
Komisja Europejska przedstawiła szczegóły dotyczące nowego działania pilotażowego „Szybka ścieżka do innowacji”
(Fast Track to Innovation) o budżecie 100 mln euro oraz pięciu nagród za innowacje w ramach programu 
Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” za dodatkowe 80 mld euro.



WCol le gium Po lo ni cum na no wym
kie run ku two rzo na jest spe cjal -
ność do ty czą ca współ pra cy trans -

gra nicz nej. Za chę tą dla kan dy da tów po wi nien
być fakt, że każ dy z nich po je dzie na wi zy tę
stu dyj ną do sie dzi by Ko mi sji Eu ro pej skiej,
a tak że do pol skich in sty tu cji pu blicz nych.
Żad ne in ne stu dia nie ma ją te go w ofer -
cie – mó wi dr hab. Mag da le na Mu siał -Karg,
ko or dy na tor pro gra mu – Do dat ko wym atu -
tem bę dzie to, że stu den ci bę dą mie li za ję cia
po obu stro nach gra ni cy, a w każ dym se me -

strze od bę dzie się sze reg se mi na riów ze świa -
to wej sła wy uczo ny mi.

Stu den ci, któ rzy w Po zna niu pod ję li na ukę
na tym kie run ku, chwa lą so bie moż li wość
po głę bia nia umie jęt no ści ję zy ko wych. Wy -
bie ra jąc stu dia za sta na wia łam się nad na uką
ję zy ka ob ce go. Jed no cze śnie wie dzia łam, 
że to tyl ko do da tek. Trze ba bo wiem być spe -
cja li stą w dzie dzi nie, w któ rej ję zyk ob cy bę -
dzie na rzę dziem do osią ga nia ce lów. Idąc
na In ter na tio nal Re la tions zna la złam więc
zło ty śro dek – mó wi Ola Ku blik z Po zna nia. 

My lą się ci, któ rzy utoż sa mia ją stu dio wa -
nie sto sun ków mię dzy na ro do wych z teo rią
o prze szłych kon flik tach. Wbrew po zo rom
jest to prak tycz ny kie ru nek: wie dza na te mat
od mien nych kul tur i re li gii uła twi zro zu mie -
nie za wi łych re la cji mię dzy pań stwa mi, na -
to miast umie jęt no ści dy plo ma tycz ne i ne -
go cja cyj ne po zwo lą na osią ga nie suk ce sów
w biz ne sie. Kie ru nek po wstał w ra mach pro -
jek tu NCBR.

Wię cej na cp. edu. pl
na

NASZ UNIWERSYTET MŁODZI NA DESKACH 
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Stosunki międzynarodowe po angielsku
International relations czyli stosunki międzynarodowe w języku angielskim pojawiły się w ofercie UAM rok temu
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ponieważ kierunek cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno
wśród polskich, jak i zagranicznych studentów, UAM stworzył możliwość studiowania w obcym języku również
w Collegium Polonicum w Słubicach. 

Pro jekt te atr
Stu den ci In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM oraz ucznio wie

kla sy kul tu ro wo -me dial nej I LO wy sta wi li na de skach Te atru

im. Alek san dra Fre dry spek takl pt. „Woj na tro jań ska”. 

Ucznio wie i stu den ci po ka za li,
przez to, że nie tyl ko te atr na -
sta wia się na mło dych, ale

i mło dzi na te atr. W 2013 ro ku w wy -
ni ku współ pra cy uczniów kla sy kul tu -
ro wo -me dial nej z I LO i wy kła dow -
ców IKE dr Emi lii Twa row skiej -Ant -
czak i dra Krzysz to fa Ant cza ka na ro -
dził się pro jekt spek ta klu. Oso by za an -
ga żo wa ne w pro jekt cze ka ło wie le pra -
cy. Re ży se ro wał Bła żej Musz ty fa ga. 

W asce tycz nej sce no gra fii sce -
na po dzie lo na zo sta ła na dwie czę -
ści – bia łą i czar ną. By ły one sym bo -
licz nym wy ra zem roz bi cia na świat
Acha jów i Tro jan. Cha rak te ry za cja
po sta ci (au tor stwa Aga ty Go cał, Zu -

zan ny Krze siń skiej i Zo fii Ra chut)
prze nio sła wi dzów do cza sów sta ro -
żyt nych. Na wy róż nie nie za słu gu je
sce na, koń czą ca pierw szy akt, roz mo -
wy mat ki, Kli taj me stry z cór ką Ifi ge -
nią, któ ra mia ła zo stać zło żo -
na w ofie rze. Grę ak tor ską uzu peł nia -
ła mu zy ka, za któ rą od po wie dzial -
na by ła Ali cja Paw lak. Ro lę grec kie go
chó ru peł ni ły nim fy. Sztu kę za koń -
czy ła za du ma Achil le sa nad zwło ka -
mi swe go przy ja cie la Pa tro kle sa oraz
Pria ma nad zwło ka mi swe go sy na,
Hek to ra. W ci szy i ciem no ści po ja wi -
ły się nim fy i bo gi nie z lam pio na mi.
Każ da z nich wy gła sza ła prze mo wę
po tę pia ją cą okru cień stwo woj ny, bez -
względ ność i bez dusz ność czło wie ka. 

Zu zan na Krze siń ska
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Wa ka cje to przede wszyst kim czas
na re mon ty w bu dyn kach UAM.
Tych, jak co ro ku, od lip ca jest bar -

dzo wie le. Naj istot niej sze wy ko ny wa ne są
na kam pu sie przy ul. Sza ma rzew skie go. W bu -
dyn kach AB i C mon to wa ne są win dy do sto so -
wa ne do po trzeb osób nie peł no spraw nych. Re -
mont przej dą też to a le ty w bu dyn ku AB, część
piw nic w bu dyn ku C oraz dach i hol w bu dyn -
ku E – wy li cza Wła dy sław Gra czyk, kie row nik
dzia łu tech nicz ne go UAM. 

Trwa już od na wia nie kruż gan ków w Col le -
gium Ma ius, wy mie nio ne zo sta nie tak że ogro -
dze nie przy głów nym wej ściu. Przy oka zji prac
zwią za nych z prze bu do wą ron da Ka po nie ra,
po ja wi się izo la cja na ścia nach Col le gium Iu -
ri di cum. Re mont da chu cze ka tak że Col le -
gium Che mi cum. Od no wio ne zo sta ną tak że
aka de mi ki. Trwa ją pra ce wy koń cze nio we
na par te rze i pierw szym pię trze bu dyn ku
przy ul. Nie szaw skiej, któ ry w ostat nich la tach
prze szedł grun tow ny re mont, od no wio ne zo sta -
ną tak że po miesz cze nia na 10 pię trze DS Jo -
wi ta – mó wi Gra czyk. 

Peł ną pa rą to czą się pra ce na Mo ra sku.
Tam od paź dzier ni ka od da ne do użyt ku bę -
dzie Col le gium Hi sto ri cum. Pra ce sku pia ją
się tam na wy koń cze niu ele wa cji, po wsta ją
m.in. ażu ro we ele men ty fa sa dy, oraz na wy -
koń cze niu wnę trza bu dyn ku.

Let nia prze rwa nie ozna cza jed nak, że w bu -
dyn kach spo tka my tyl ko eki py re mon to we.
Część stu den tów od wie dza bi blio te ki, za li cza
jesz cze ostat nie przed mio ty. W bu dyn kach
UAM od by wa ją się tak że za ję cia. Mię dzy 2 a 9
lip ca na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo -
lo gicz nych UAM go ści ła 27th ERSA Sum mer
Scho ol – let nia szko ła dla dok to ran tów i ab sol -
wen tów. Po dob ne za ję cia dla mło dych adep -
tów astro no mii, mię dzy 7 a 18 lip ca od by wa ły
się w In sty tu cie Ob ser wa to rium Astro no micz -
ne. Na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
UAM w Po zna niu mię dzy 7 a 10 lip ca od by ła
się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa
„Edu ka cja ma te ma tycz na dzie ci”, z ko lei
na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa UAM 16 lip ca dys ku to wa no o wpły wie
Ko ścio ła ka to lic kie go na roz kład dyk ta tu ry ko -

mu ni stycz nej w PRL. Go ściem był tam prof.
Piotr Ko sic ki z Uni wer sy te tu w Ma ry land.

Tuż przed roz po czę ciem ro ku aka de mic kie -
go na Wy dzia le Teo lo gicz nym od bę dzie się na -
to miast IV Ogól no pol skie Fo rum Fi lo zo ficz ne
dla Stu den tów i Dok to ran tów Teo lo gii pt. „Fi -
lo zo ficz ne uję cia mi ło ści”. Kon fe ren cja od bę -
dzie się 29 wrze śnia, jed nak za pi sy na nią trwa -
ją do 5 sierp nia.

„Ży ją” tak że obiek ty spor to we na Mo ra sku.
Na ba se nie wy mie nia na by ła wo da, na to miast
w ha li spor to wej zor ga ni zo wa no wa ka cyj ne za -
ję cia na si łow ni i z te ni sa sto ło we go. Na na szej
uczel ni, w tym tak że w ha li spor to wej na Mo -
ra sku or ga ni zo wa ne są na wet pół ko lo nie dla
dzie ci. Naj młod si przy oka zji za jęć po zna ją bu -
dyn ki, w któ rych część z nich za kil ka na ście lat
bę dzie stu dio wać. Fi lip Cze ka ła

N A S Z  U N I W E R S Y T E T DZIAŁO  S IĘ  LATEM 

Powstaje fasada dziedzińca nowego budynku Wydziału Historii na Morasku
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Gdy studenci na wakacjach
Wraz z końcem roku
akademickiego budynki naszego
uniwersytetu opustoszały.
Na wypoczynek udali się studenci.
Nie oznacza to jednak, że
na naszej uczelni nic się nie dzieje.
Oto zapiski z początku lipca

Z uni wer sy tec kiej
pły wal ni spusz czo -
no wo dę i ręcz nie
wy czysz czo no 
każ dy ka fe lek
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Czym na co dzień się zaj mu jesz?
Naj pro ściej by ło by mi od po wie dzieć – mu zy ką. Cza sem wy stę -

pu ję ja ko pia ni sta, wy ko nu jąc głów nie swo je utwo ry. Zda rza mi się
rów nież pi sać mu zy kę do fil mów – rok te mu mia łem swój de biut
na srebr nym ekra nie ja ko twór ca so und trac ku do Ka na dyj skich Su -
kie nek (reż. Ma ciej Mi chal ski). 

Ostat nim two im osią gnię ciem by ła mu zy ka do wi do wi ska au -
tor stwa An ny Niedź wiedź Ali cja w kra inie cza rów. Jak do szło
do te go, że to wła śnie ty zo sta łeś po pro szo ny o skom po no wa nie
mu zy ki do te go przed sta wie nia?

Re ży ser ka wspo mi na ła mi, że dłu go szu ka ła kom po zy to ra, któ ry
bę dzie w sta nie urze czy wist nić jej wi zję mu zycz no -sce nicz ną. W mo -
im przy pad ku już przy pierw szym spo tka niu ro zu mie li śmy się bez
słów, tak jak by śmy współ dzie li li do kład nie tę sa mą ideę te go, co ma
po wstać ja ko wy nik na szej współ pra cy. Mu szę też przy znać, że Szko -
ła Ba le to wa An ny Niedź wiedź to nie zwy kłe miej sce o in spi ru ją cej,
przy ja znej sztu ce at mos fe rze.

Czy świa do mość kom po no wa nia mu zy ki do przed sta wie nia,
w któ rym wy stę pu ją dzie ci, w szcze gól ny spo sób wa run ko wa ła
two je po my sły i ich re ali za cję?

Roz po czy na jąc kom po no wa nie mu zy ki po sta wi łem so bie kil ka ce -
lów. Jed nym z nich by ła funk cja po pu la ry za tor ska i edu ka cyj na. Ze
wzglę du na mło de go od bior cę sta ra łem się za wrzeć wie le tra dy cyj -
nych form i sty li styk, aby oswa jać dzie ci z brzmie nia mi ar ty stycz nej
mu zy ki. Na po zio mie ko dów mu zycz nych i kul tu ro wych za war łem
wie le od nie sień: m.in. Wy ścig Ku mo trów jest fu gą, z ko lei tekst arii wy -
ge ne ro wa łem z cią gu Fi bo nac cie go (tu ukłon w kie run ku ma te ma -
tycz nych za in te re so wań Le wi sa Car rol la). War to pod kre ślić, że pi -
sa nie mu zy ki, do któ rej tań czą dzie ci na rzu ca sil ne wy eks po no wa nie
ryt mi ki oraz coś, co na zwał bym „hi pe ro bra zo wo ścią”, czy li szcze -
gól ne na sy ce nie brzmień ilu stra cyj no ścią.

Czy pod czas pro ce su kom po no wa nia mu zy ki do Ali cji świa -
do mie na wią zy wa łeś do kon kret nych twór ców?

Mo im za ło że niem by ły od wo ła nia do wie lu kla sy ków m.in. Pro ko -

fie wa, Stra wiń skie go, Szo sta ko wi cza, Brit te na, Beetho ve na, ale też na -
wią za nia do twór ców mu zy ki fil mo wej: Wil liam sa, Zim me ra, Elf man -
na. Cza sa mi są to dość wy raź ne pa sti sze w war stwie brzmie nio wej,
choć zwy kle wo lę wpro wa dzać ro dzaj „pusz cze nia oka” do po je dyn -
cze go wy ko naw cy i za wie rać na wią za nia fak tu ral ne w po szcze gól nych
par tiach or kie stro wych.

A jak wspo mi nasz współ pra cę z mu zy ka mi pod czas prac
nad spek ta klem? 

Wspa nia łym do świad cze niem jest moż li wość usły sze nia wła snej
wi zji do dat ko wo wzbo ga co nej przez in dy wi du al ną in ter pre ta cję każ -
de go z wy ko naw ców ukie run ko wy wa nych przez tak fan ta stycz ne go
dy ry gen ta, ja kim jest Cheung Chau. Mo im zda niem nie ma też lep -
szej lek cji in stru men ta cji dla kom po zy to ra niż kon sul to wa nie róż -
nych frag men tów z pro fe sjo nal ny mi wy ko naw ca mi. 

Ja kie są two je pla ny na naj bliż sze kil ka lat? 
W naj bliż szym cza sie chciał bym jesz cze sil niej na wią zać współ pra -

cę ze Szko łą Ba le to wą An ny Niedź wiedź. Je stem też po roz mo wach
w kwe stii two rze nia mu zy ki do dwóch fil mów. Nie ste ty, jak to w pol -
skim mło dym ki nie by wa, pro ble my fi nan so we pro duk cji od su wa ją
w cza sie ich re ali za cję. 

Czy masz ja kieś wy ma rzo ne dzie ło li te rac kie, do któ re go kie -
dyś chciał byś skom po no wać mu zy kę?

In te re su ją cym wy zwa niem na przy szłość wy da je mi się prze nie sie -
nie idei „gry” za war tej w Grze Szkla nych Pa cior ków H. Hes se go do au -
to no micz ne go utwo ru mu zycz ne go. Ma rze niem ra czej trud nym dozre -
ali zo wa nia by ło by umu zycz nie nie Cza ro dziej skiej Gó ry T. Man na.

Bez wąt pie nia do brą wia do mo ścią jest in for ma cja, że Ali cja po -
wra ca na de ski Te atru Wiel kie go w li sto pa dzie te go ro ku. Kto po -
wi nien wy brać się na ten spek takl w pierw szej ko lej no ści?

Wi do wi sko to, po dob nie jak ory gi nał li te rac ki, mo że tra fić do oso -
by w każ dym wie ku, jed nak że ob ser wu jąc ży wio ło we re ak cje dzie ci
obec nych na czerw co wych spek ta klach my ślę, że naj lep szym po -
my słem bę dzie za pro sze nie wła śnie naj młod szych wraz z ro dzi ca mi
na ma gicz ną po dróż do kra iny cza rów.

Naj pro ściej od po wiem: mu zy ka Naj pro ściej od po wiem: mu zy ka 
Z Ga brie lem Kacz mar kiem, stu den tem Ka te dry Mu zy ko lo gii UAM, kom po zy to rem,
pia ni stą i in ży nie rem in for ma ty ki, roz ma wia Ka ro li na Kar piń ska

FOT. TOMASZ STRABEL
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Jak to się sta ło, że pan, ab sol went pra wa, za in te re so wał się za -
rzą dza niem Te atrem Mu zycz nym?

Z mu zy ką je stem zwią za ny od bar dzo daw na – ja ko śpie wak chó -
rów od dziec ka, póź niej ja ko ab sol went szko ły mu zycz nej. Ma jąc 10
lat wy stę po wa łem z Ka sią Klich w sztu ce pt. Do oko ła ka ru ze li w re -
ży se rii Krzysz to fa Desz czyń skie go. To by ło mo je pierw sze do świad -
cze nie te atral ne. Póź niej fa scy no wa łem się ope rą, a mu zy ka zdo mi -
no wa ła mo je ży cie. Stu dio wa łem śpiew so lo wy, ale wy bra łem pra -
wo ja ko kie ru nek stu diów i nie ża łu ję tej de cy zji. Na stu diach praw -
ni czych za ło ży łem agen cję kon cer to wą i im pre sa riat. Od I ro ku stu -
diów mia łem swo ją fir mę, któ ra za ini cjo wa ła m.in. kon cer ty
na Zam ku w Kór ni ku, któ rych by ło kil ka dzie siąt. Prze rwa łem tę
dzia łal ność, wy je cha łem na stu dia do Ge tyn gi. Po tem do sta łem pra -
cę na uni wer sy te cie. Bę dąc asy sten tem rek to ra znów or ga ni zo wa -
łem du że kon cer ty w Au li UAM. Pa sjo no wa ło mnie or ga ni zo wa nie
i wspie ra nia ar ty stów. Od po nad 20 lat je stem za an ga żo wa ny w te -
go ty pu dzia łal ność i to mi na dal spra wia wiel ką ra dość. 

Obej mo wa nie ta kie go sta no wi ska jest nie la da wy zwa niem. 
Nie ma ta kiej szko ły, któ ra wy pusz cza go to wych me ne dże rów

kul tu ry. My ślę, że to jest po łą cze nie róż nych kom pe ten cji i do -
świad cze nia przede wszyst kim. Moż na być świet nym dy rek to rem
in sty tu cji kul tu ry, nie bę dąc ani praw ni kiem, ani spe cja li stą od za -
rzą dza nia, ani na wet spe cja li stą w tej dzie dzi nie, któ rą się za rzą -
dza. Cza sem to na wet prze szka dza. W Po zna niu wie lu by ło me -
ne dże rów kul tu ry z praw ni czym wy kształ ce niem. Czu ję się kon -
ty nu ato rem tej tra dy cji. 

Czym się pan kie ru je w pro wa dze niu te atru? Ja ki cel chce pan
osią gnąć?

Nie ma jed ne go ce lu, jest wspól na wi zja – mo ja i co raz więk szej
gru py współ pra cow ni ków. Wi zja te atru, któ ry jest ma ły w sen sie ga -
ba ry tów, nie ma jed nak żad nych kom plek sów i ro bi rze czy na naj -
wyż szym po zio mie. Jak mu jest za cia sno, to się roz py cha i po ka zu -
je się w róż nych miej scach w Po zna niu. Na pew no jest mu po trzeb -
ny no wy bu dy nek, w któ rym bę dzie my mo gli re ali zo wać mu si cal
na świa to wym po zio mie. Są przy miar ki.

A ja kie ak cje są po dej mo wa ne, aby po zna nia cy za in te re so wa -
li się spek ta kla mi w te atrze?

Nie ty le re kla ma, ale ko mu ni ka cja jest waż na. To sta ra my się
ro bić w róż nych for mach. Ro biąc re mont w te atrze i zmie nia jąc
fo te le, mó wi my: sza nu je my cię, wi dzu! Widz ma pięk ną, a nie ob -
skur ną szat nię, No wo cze sne lo go i spo so by ko mu ni ka cji są sy -
gna łem dla młod szej wi dow ni. No wo cze śnie też chce my kształ -
to wać re per tu ar te atru. Re kla ma jest wtór ną rze czą. Przy rost z 500
laj ków na Fa ce bo ok’u do 4,5 ty sią ca to jest po zy ska nie 4 tys. fa -
nów bez uży wa nia kla sycz nych form re kla my. In ter ne to wa sprze -
daż bi le tów jest tak że for mą ko mu ni ko wa nia się z wi dzem. Je ste -
śmy jed nak otwar ci i na tra dy cyj ne go wi dza, któ ry chce się po ra -
dzić w ka sie, po roz ma wiać. Je ste śmy te atrem, któ ry chy ba naj wię -
cej w Po zna niu gra, bo wła snych spek ta kli mie li śmy w ze szłym

ro ku po nad 200, a do dat ko wo też ca ły sze reg spek ta kli go ścin -
nych i tych by ło oko ło 100. Przez na sze mu ry prze wi nę ło się po -
nad 100 ty się cy wi dzów w ze szłym ro ku i wi dzie li śmy, że wy cho -
dzi li stąd za do wo le ni i że bę dą wra cać. 

Do bra nie od po wied nie go re per tu aru, że by przy cią gnąć wi -
dza to nie pro sta spra wa. W ja ki spo sób two rzo ny jest re per tu ar
w Te atrze Mu zycz nym i na ja kie spek ta kle naj chęt niej uczęsz cza -
ją po zna nia cy?

Je ste śmy wszech stron nym te atrem. Nie ma my pó ki co ta kiej stra -
te gii, że by wy spe cja li zo wać się tyl ko i wy łącz nie w mu si ca lu, jak nie -
któ re te atry mu zycz ne w Pol sce. Ca ły czas wie lu fa nów ma ope ret -
ka. Ro bio na na wy so kim po zio mie, np. Ze msta nie to pe rza z ge nial -
ną mu zy ką Straus sa i z tek stem tłu ma czo nym przez Ju lia na Tu wi -
ma jest po pro stu zna ko mi tą far są wy peł nio ną wy jąt ko wą mu zy -
ką. Nie dzi wię się, że oso by w róż nym wie ku bę dą od kry wać war -
tość tych przed sta wień i bę dą chcia ły po zna wać ten ga tu nek. Oczy -

wi ście dzi siaj Te atr Mu zycz ny to przede wszyst kim mu si ca le i sta -
ra my się roz sze rzać ich re per tu ar. W naj bliż szych la tach pla nu je my
mu si ca lo we pre mie ry: Dr Je kyll and Mr Hy de, czy Hel lo, Dol ly!
W 2015 ro ku bę dzie my two rzyć mu si cal od no wa, bo ku pi li śmy pra -
wa do Sek smi sji Ju liu sza Ma chul skie go i na ba zie te go sce na riu sza
bę dzie my two rzyć li bret to i mu zy kę do mu si ca lu. Ma my rów nież
ca ły nurt spek ta kli dla dzie ci. Ostat nia pre mie ra Mysz ki i woj na z li -
bret tem Da vi da Che sky’ego na ty le za chwy ci ła wi dzów i kry ty ków,
że w przy szłym ro ku bę dzie my jeź dzić z tą sztu ką po Wiel ko pol sce.
Bę dzie też ona po ka za na w Te atrze Wiel kim Ope rze Na ro do wej
w War sza wie. We wtor ki i śro dy gra my dla szkół, do dat ko wo przy -
naj mniej raz w mie sią cu ma my tzw. dzień ro dzin ny, pod czas któ re -
go ca łe ro dzi ny mo gą w so bo tę ra no przyjść do te atru na spek takl
dla dzie ci. Za gra li śmy w ze szłym ro ku dla In ter ne to we go Te atru
TVP mu si cal dla mło dzie ży Ania z Zie lo ne go Wzgó rza. Te le wi zja
Pol ska za mie rza jesz cze raz pod jąć z na mi współ pra cę, bo ten mu -
si cal spo tkał się z bar dzo do brym przy ję ciem i był oglą da ny na ży -
wo przez In ter net przez 150 szkół w ca łej Pol sce. 

Teatr Muzyczny to magia
Z dyrektorem Teatru Muzycznego w Poznaniu,
Przemysławem Kieliszewskim,
rozmawia Małgorzata Proszyk
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”W 2015 roku będziemy tworzyć 
musical od nowa, bo kupiliśmy prawa
do Seksmisji Juliusza Machulskiego
i na bazie tego scenariusza będziemy
tworzyć libretto i muzykę do musicalu
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Or ga ni za to ra mi te go rocz ne go zjaz du by ły re dak cje „Gło su
Uczel ni” – dwu mie sięcz ni ka Uni wer sy te tu Przy rod ni cze -
go we Wro cła wiu i „Ga ze ty Uczel nia nej” – pi sma wro cław -

skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Kon fe ren cja roz po czę ła się
w miej skim Ra tu szu spo tka niem re dak to rów z wła dza mi mia sta,
uczel ni i spon so ra mi.

Dla uczest ni ków przy go to wa no cie ka we warsz ta ty i spo tka nia.
Mó wio no o tym, jak uatrak cyj nić tekst, ja kie są za le ty re por ta żu i pu -
łap ki czy ha ją ce na nie przy go to wa ne go re dak to ra. Dr Ewa Ja wor ska,
obec na re dak tor „Gło su Uczel ni”, opo wie dzia ła o naj czę ściej po ja -
wia ją cych się błę dach ję zy ko wych. O pra wie au tor skim i pra so wym
mó wił dr Ju lian Je zio ro, a Li dia Stę piń ska z Cen trum Mo de lo wa nia
Ma te ma tycz ne go i Kom pu te ro we go Uni wer sy te tu War szaw skie go
po pro wa dzi ła spo tka nie na te mat otwar to ści w na uce. 

Pod czas kon fe ren cji ogło szo no wy ni ki kon kur su na naj cie kaw -
szy ar ty kuł pro mu ją cy na ukę. Na gro dę głów ną otrzy mał Lech Kry -
sza ło wicz za ar ty kuł „Al go rytm usa dzi skar py”, któ ry uka zał się
na ła mach „Wia do mo ści Uni wer sy tec kich” Uni wer sy te tu War miń -
sko -Ma zur skie go. Ju ry kon kur su wy róż ni ło też re dak tor „Ży cia Uni -
wer sy tec kie go” UAM Ma rię Ry bic ką za ar ty kuł opu bli ko wa ny
w „ŻU” nu mer 4 (247) 2014. pt. „Ma te ma ty ce po trzeb ni są wy znaw -
cy”. Dy plom uzy ska ła też na sza re dak cja. 

W pro gra mie nie za bra kło atrak cji to wa rzy skich i tu ry stycz nych.
Za kwa te ro wa no nas w pięk nym miej scu, na le żą cym do UP za -
byt ko wym, dzie więt na sto wiecz nym pa ła cu po ło żo nym na te re -
nie ośmio hek ta ro we go par ku. W pa ła cu pod czas uro czy stej ko la -
cji mie li śmy oka zję wy słu chać kon cer tu jaz zo we go. Kon fe ren cja
by ła tak że oka zją, by po znać mia sto. Zwie dza li śmy gmach Uni wer -
sy te tu Wro cław skie go z ba ro ko wym wnę trzem Au li Le opol di na.
Tam też spo tka li śmy pierw sze go z wie lu wro cław skich kra sna li.
Obej rze li śmy naj star szą część mia sta – Ostrów Tum ski oraz cmen -
tarz ży dow ski. Cie ka wym punk tem pro gra mu by ła wi zy ta w Cen -
trum Dia gno sty ki Eks pe ry men tal nej i In no wa cyj nych Tech no lo -
gii Bio me dycz nych Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go. W cen trum re -
ali zo wa ne są pro jek ty ba daw cze, w któ rych mo de lem ba daw czym
są du że zwie rzę ta. W Ka te drze Cho rób We wnętrz nych z Kli ni ką
Ko ni, Psów i Ko tów Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu
od lat pro wa dzo ne są ba da nia na po gra ni czu me dy cy ny we te ry na -
ryj nej i me dy cy ny czło wie ka. Po nad to zwie dza li śmy mu zeum
w Ka te drze Ana to mii na Uni wer sy te cie Me dycz nym oraz Mu zeum
Far ma cji. Z Wro cła wiem że gna li śmy się bo gat si o no we wra że nia
i do świad cze nia, w zna ko mi tych na stro jach, go to wi do dal szej re -
dak cyj nej pra cy. Na stęp ne spo tka nie za rok w Kiel cach.

Mar ta Dzio nek

Dlaczego w Centrum Diagnostyki
Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii
Biomedycznych Uniwersytetu Przyrodniczego
hoduje się świnie? Co kryje się w muzeum
w Katedrze Anatomii na Uniwersytecie
Medycznym? Jak uatrakcyjnić tekst
w czasopiśmie i jakie są najczęściej popełniane
błędy językowe w prasie akademickiej? Tego
mogliśmy się dowiedzieć podczas XXII
Ogólnopolskiego Zjazdu Redaktorów Gazet
Akademickich we Wrocławiu. 

Kra sna le, pa łac i pro sia ki 
czy li re dak to rzy we Wro cła wiu
Kra sna le, pa łac i pro sia ki 
czy li re dak to rzy we Wro cła wiu
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Od ze szłe go ro ku aka de mic kie go na UAM po wsta ły no we
kie run ki bar dzo bli sko zwią za ne ze spor tem i re kre acją ru -
cho wą. Od 2003 ro ku na uni wer sy te cie dzia ła i bar dzo pręż -

nie się roz wi ja sek cja pił ki noż nej ko biet, któ ra na co dzień wy stę -
pu je w eks tra li dze fut sa lu. Ze spół AZS UAM Po znań jest aka de mic -
kim mi strzem Pol ski w fut sa lu ko biet,  brą zo wym me da li stą Mi -
strzostw Pol ski se nio rek (III miej sce w eks tra li dze) oraz brą zo -
wym me da li stą Mi strzostw Pol ski ko biet w pił ce noż nej pla żo wej.
UAM to rów nież trzy krot ny uczest nik Aka de mic kich Mi strzostw
Eu ro py w fut sa lu ko biet (2010 – Za grzeb, 2011 – Tam pe re

oraz 2012 – Cor do ba). Uni wer sy tet ma wspa nia łą ba zę tre nin go wą,
jed ną z naj lep szych w Pol sce. Sek cja fut sa lu tre nu je i roz gry wa me -
cze li go we w pięk nej ha li UAM, a do dys po zy cji ma rów nież ba -
sen, si łow nię, sal ki do fit ness oraz od no wy bio lo gicz nej.

Na sza uczel nia stwa rza świet na wa run ki do roz wo ju spor to we go,
jak i in te lek tu al ne go. 

Wię cej in for ma cji na stro nach in ter ne to wych:
www.amu.edu.pl
www.uam -ko bie ty.fut bo lo wo.pl
lub u tre ne ra: Woj ciech We iss – fut sal@amu.edu.pl, tel. 603777442

Brązowy medal Mistrzostw Polski zdobyły zawodniczki z Sekcji
Sportowej Futsalu Kobiet KU AZS UAM. Finałowy turniej
Mistrzostw Polski seniorek w Piłce Nożnej Plażowej (Beach
Soccer) odbył się w dniach 30.07-1.08.2014 na plaży w Ustce.

Do tur nie ju fi na ło we go za kwa li fi ko wa ło się 12 ko bie cych dru żyn,
w tym dwa ze spo ły KU AZS UAM Po znań. Oba ze spo ły pro wa dzo -
ne przez tre ne ra Woj cie cha We is sa spi sa ły się wy śmie ni cie i bez po -
raż ki awan so wa ły do naj lep szej czwór ki tur nie ju. Nie ste ty w pół fi -
na łach oba ze spo ły z Po zna nia mu sia ły uznać wyż szość ry wa lek po mi -

ni mal nych po raż kach i po zo sta ło im wal czyć mię dzy so bą o brą zo -
wy me dal. Mi strzem Pol ski zo stał po raz trze ci z rzę du ze spół AWFiS
Sztorm Gdańsk, któ ry w fi na le po ko nał 4: 2 Vic to rię Sia nów.

W skład dru ży ny KU AZS UAM Po znań wcho dzi ły: Ka ta rzy -
na Osia dło, Emi lia Kra jew ska (bram kar ki), Ad rian na Syp niew ska, Ada
Za lew ska, Agniesz ka Grze cho wiak, Do ro ta Czech, Han na Ol szań ska,
Mo ni ka Gnia dek, Jo an na Gaw rych, Ju li ta Szu miń ska, Pau li na Ol szew -
ska, Bar ba ra Na dwor na, Ma rio la Ży ła, Agniesz ka Re zler, Ża ne ta Paw -
lik, Ju sty na Ja kusz i tre ner Woj ciech We iss. na

UAM sta wia na sport
Klub Uczelniany AZS UAM serdecznie zaprasza wszystkie chętne dziewczyny
do kontynuowania nauki oraz przygody z piłką nożną i futsalem na naszej uczelni.

Mi strzy nie z pla żyMi strzy nie z pla żyMi strzy nie z pla ży
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