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W dniach 23-30 sierp nia 2015 ro ku w Ji nan
(Chi ny) od był się XXII Mię dzy na ro do wy
Kon gres Na uk Hi sto rycz nych. Pol skę re pre -
zen to wa ło je de na stu hi sto ry ków, w tym
trzech przed sta wi cie li In sty tu tu Hi sto rii
UAM: prof. Krzysz tof Ma kow ski, prof. To -
masz Schramm, prof. ewa Do mań ska.

Prócz or ga ni za cji se sji i wy gła sza nia re fe ra -
tów, po znań ska de le ga cja po je cha ła do Chin
z mi sją przed sta wie nia kan dy da tu ry Po zna nia
ja ko mia sta gosz czą ce go na stęp ny Kon gres
w ro ku 2020. Pra ce nad tym przed się wzię ciem
trwa ły od grud nia 2014 ro ku, kie dy to rek tor
UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak i prze wod ni -
czą cy Ko mi te tu Na uk Hi sto rycz nych PAN
prof. Krzysz tof Mi kul ski po wo ła li ko mi tet, któ -
re go za da niem by ło przy go to wa nie od po wied -
niej do ku men ta cji. Prze wod ni czą cym
ko mi te tu zo stał ini cja tor przed się wzię cia, prof.
Krzysz tof Ma kow ski wspie ra ny przez ze spół
współ pra cow ni ków, zwłasz cza – prócz wy żej

wy mie nio nych – przez dr. hab. Ma cie ja Mi -
chal skie go i Ka ro li nę Fi li pow ską.

Mi sja ta za koń czy ła się peł nym suk ce sem.
Po za cię tej, acz kol wiek przy ja ciel skiej ry wa li -

za cji z Ate na mi i fiń skim Tam pe re, Po znań
zwy cię żył znacz ną więk szo ścią gło sów już
w pierw szej tu rze gło so wa nia przed sta wi cie li
Zgro ma dze nia Ogól ne go Mię dzy na ro do we go
Ko mi te tu Na uk Hi sto rycz nych (CISH). Przez
ca ły czas na sze sta ra nia wspie ra ła Am ba sa da
Rze czy po spo li tej Pol skiej w Chi nach, któ ra
w miej scu ob rad zor ga ni zo wa ła sto isko pro pa -
gu ją ce Po znań i Pol skę, a am ba sa dor Mi ro sław
Ga jew ski wy dał spe cjal ne przy ję cie.

Nie był to je dy ny suk ces pol skiej de le ga cji.
Prof. Krzysz tof Ma kow ski zo stał człon kiem je -
de na sto oso bo we go Za rzą du Mię dzy na ro do -
we go Ko mi te tu Na uk Hi sto rycz nych,
naj waż niej sze go or ga nu sku pia ją ce go hi sto ry -
ków z ca łe go świa ta, a prof. Ewa Do mań ska
zo sta ła wy bra na prze wod ni czą cą Mię dzy na -
ro do wej Ko mi sji Teo rii i Hi sto rii Hi sto rio gra -
fii (ICHTH), ja ko pierw sza w hi sto rii tej
ko mi sji ko bie ta i hi sto ryk z Eu ro py Środ ko -
wo -Wschod niej.

XXIII Mię dzy na ro do wy Kon gres 
Na uk Hi sto rycz nych od bę dzie się w Po zna niu
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Podpisanie umowy w sprawie partnerstwa 
pomiędzy firmą Apollogic a Wydziałem Matematyki
i Informatyki UAM

„Tej! Opyra kameralna w gwarze poznańskiej”
w ramach Festiwalu Opera Know-How 

na Dziedzińcu Norwida w Collegium Maius
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Okładka: Laboratorium Wyobraźni PPN-T, gdzie dzieci i młodzież poprzez
zabawę mogą odkrywać tajemnice chemii, fizyki czy biologii

Wydarzenia
4 | Krótko

Wydarzenia
5 | Spotkanie akademików

z premier ewą Kopacz 

Perła honorowa 
dla prof. Mariusza Jaskólskiego 

absolwenci teologii
stowarzyszeni od 15 lat 

Uczelnia Stoi badaniaMi
6 | zmian na lepsze – nigdy dość

z rektorem UaM, 
prof. bronisławem Marciniakiem,
rozmawia Jolanta lenartowicz

W PraWnych raMach
8 | dopasowywanie statutu

z prof. Krzysztofem Krasowskim,
prorektorem UaM, rozmawia
Jolanta lenartowicz 

naSz UniWerSytet
9 | laureaci nagród Prezesa rady

Ministrów

Medal dla nobliSty
10 | Wirtuoz chemii

naSz UniWerSytet
11 | zdaniem centrum badań

Migracyjnych UaM

We WSPółdziałaniU
12 | Wchodzimy w okres dojrzałości

z prof. Jerzym Kaczorowskim,
dziekanem Wydziału Matematyki
i informatyki UaM 
oraz prof. Jerzym Szymańskim,
kierownikiem zakładu teorii
algorytmów i bezpieczeństwa
danych, rozmawia Magda ziółek

Jedyne taKie laboratoriUM
13 | tu odkrywa się pasje

90-lecie ogrodU botanicznego UaM
14 | „botanik” – staruszek zawsze

zielony

naSz UniWerSytet
16 | W trosce o adiunktów

ProJeKty
17 | z kolorowej perspektywy

od biedruska do ostrowa
tumskiego czyli geopark

integracJe
18 | Stypendyści Kirklanda

w Poznaniu

W noWych rolach
19 | Kopciuszek z UaM...

na transatlantyku

nagroda banacha 
dla Fina

liczy Się PraKtyKa
20 | dziennikarze z UaM

naSz UniWerSytet
21 | naukowe lato 

na Wolinie

naUKa na Scenie
22 | nauczanie przez

eksperymentowanie

23 | czasopisma naukowe 
– bez granic

Jedyny taKi cyKl MalarSKi
24 | Maryja z częstochowy

drUga SzanSa na indeKS
25 | Skandynawia w modzie

KSiążKi
26 | z uniwersyteckiej oficyny

na SPortoWo
27 | cel: ekstraklasa

zaczęło się na Szamarzewie
o godzinie 17.00...

Prof. Marek ziółkowski został ambasadorem w Królestwie
Marokańskim. Profesor UAM przez ostatnie 10 lat był senatorem
rP z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Ma rek Ziół kow ski od 1974 r. pra cu je ja ko na uczy ciel aka de mic ki
na UAM. W la tach 1984-93 był dy rek to rem In sty tu tu So cjo lo gii UAM,
a w okre sie 1981–2006 kie ro wał Za kła dem So cjo lo gii Wie dzy i Świa do -
mo ści Spo łecz nej. Jest au to rem i współ au to rem kil ku na stu ksią żek, wy -
kła dał na uczel niach w USA, Au stra lii i we Fran cji. Od 1992 r. jest
prze wod ni czą cym Ko mi sji Na uk Spo łecz nych Pol skie go Ko mi te tu ds.
UNESCO i wie lo krot nie re pre zen to wał Pol skę w tej or ga ni za cji. Od 1996
do 2005 r. był kon su lem ho no ro wym Re pu bli ki Fran cu skiej w Po zna -
niu. Od 2005 r. jest se na to rem z ra mie nia PO. Przez 6 lat (2005-2011)
był wi ce mar szał kiem Se na tu. W tym ro ku koń czę 66 lat i nie chcia łem
już być se na to rem – tłu ma czył prof. Ziół kow ski. No mi na cję na am ba sa -
do ra w Kró le stwie Ma ro kań skim prof. Ziół kow ski otrzy mał 21 lip ca
z rąk mi ni stra spraw za gra nicz nych Grze go rza Sche ty ny. W Ma ro ku ma
m.in. wspie rać re for my po li tycz ne i spo łecz ne. Pol ska ma bo ga te do -
świad cze nie w tym ob sza rze, pro szę dzie lić się nim z na szy mi part ne ra mi
w Ra ba cie – mó wił Sche ty na pod czas wrę cza nia no mi na cji Ziół kow -
skie mu. Zda niem mi ni stra Ma ro ko od gry wa waż ną, sta bi li za cyj ną ro lę
w re gio nie Ma gh re bu. Po głę bie nie na szej współ pra cy na tym ob sza rze
mo że po zy tyw nie wpły nąć na sy tu ację bez pie czeń stwa w Afry ce Pół noc -
nej – pod kre ślał szef dy plo ma cji. FC

Nasz czło wiek w Ma ro ku
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◗W dniach od 20–25 kwiet nia 2015 r. wy kła dow cy ze spo łu ję zy ka ła -
ciń skie go Szko ły Ję zy ko wej UAM we współ pra cy z In sty tu tem Fi lo lo gii
Kla sycz nej zor ga ni zo wa li po raz pierw szy na Uni wer sy te cie im. Ada ma
Mic kie wi cza dni z ję zy kiem ła ciń skim i kul tu rą an tycz ną. W ka pli cy Wy -
dzia łu Teo lo gicz ne go od by ła się Msza Świę ta ce le bro wa na w ję zy ku ła -
ciń skim, po któ rej moż na by ło wy słu chać cho ra łów gre go riań skich
w wy ko na niu scho li se mi na ryj nej „In c li na au rem”. W ra mach im pre zy
od by ły się m.in.: de gu sta cja po traw przy go to wa nych wg re cep tur za -
czerp nię tych z dzieł au to rów sta ro żyt nych, tur niej gry plan szo wej w ję -
zy ku ła ciń skim, mu si cal sa ty ro wy au tor stwa An ny Ma cie jew skiej pt.
Cir ce wy sta wio ny przez Stu denc ki Te atr Kla sy ków „Sfin ga”, wy kład oraz
warsz ta ty mgr. Mar ci na Lo cha z In sty tu tu Fi lo lo gii Kla sycz nej pt. Me -
to dy bez po śred nie w na ucza niu ży wej ła ci ny, a tak że II Uni wer sy tec ki
Kon kurs Ję zy ka Ła ciń skie go spraw dza ją cy zna jo mość sen ten cji i zwro -
tów ła ciń skich oraz sze ro ko ro zu mia ne go kon tek stu hi sto rycz ne go i kul -
tu ral ne go. Wszyst kie wy da rze nia, któ re we szły w za kres dni z ję zy kiem
ła ciń skim i kul tu rą an tycz ną spo tka ły się z cie płym przy ję ciem i licz nym
udzia łem stu den tów.

◗Sej mo wa pod ko mi sja za koń czy ła dys ku sję na temat przy szło ści In sty -
tu tu Za chod nie go. Po sło wie PiS za pro po no wa li, by utwo rzyć z nie go
Pol ski In sty tut Za chod ni (na wzór In sty tu tu Wschod nie go), słu żą cy eks -
per ty za mi i ana li za mi pol skim wła dzom. Pro jekt ten tra fi te raz do ko -
mi sji sej mo wej. Z dru giej stro ny w Mi ni ster stwie Na uki pra cu je ze spół
ma ją cy zba dać moż li wo ści włą cze nia IZ w struk tu ry UAM. Opi nia ze -
spo łu bę dzie zna na pod ko niec wrze śnia. Oby dwie kon cep cje ma ją swo -
je wa dy i za le ty. In sty tut Za chod ni pil nie po trze bu je sta bil ne go
fi nan so wa nia i okre śle nia za dań. 

◗Ze spół stu den tów, w skład któ re go wcho dzą Mar ta Kło bu kow ska (ka -
pi tan) i We ro ni ka Zię tek z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz Woj -
ciech Od waż ny i Ka mil Po tu ral ski z Wy dzia łu Fi zy ki zna lazł się wśród 30
naj lep szych na świe cie i jed no cze śnie w gro nie Top 15 Eu ro py te go rocz -
nej edy cji kon kur su Go ogle On li ne Mar ke ting Chal len ge (GOMC). Skla -
sy fi ko wa ni ja ko naj lep szy pol ski ze spół, na si stu den ci po ko na li
po nad 1660 dru żyn z ca łe go świa ta i zdo by li ty tuł: AdWords Bu si ness Se -
mi -Fi na list. Pod opie ką na uko wą dra Woj cie cha Czar ta z Wy dzia łu Fi zy -
ki UAM prze pro wa dzi li kam pa nię pro mo cyj ną dla in ter ne to we go skle pu
mo de lar skie go Fun & Fly.

◗Pro jekt „10 Mu za na Mo ra sku”, au tor stwa Biu ra Pra so we go UAM
oraz Ko ła Na uko we go Za wo dów Te le wi zyj nych i Fil mo wych WNPiD
UAM, uzy skał grant w ra mach II edy cji kon kur su „Tu miesz kam, tu

zmie niam” Ban ku Za chod nie go WBK. Pro jekt za kła da zor ga ni zo wa -
nie w ma ju 2016 ro ku ki na ple ne ro we go na te re nie Kam pu su Mo ra sko,
gdzie pro jek cjom to wa rzy szyć bę dą spo tka nia z Eks per ta mi UAM wy -
ja śnia ją cy mi fil mo we za wi ło ści fa bu lar ne.

◗W czerw cu te go ro ku przy Ka te drze Mu zy ko lo gii UAM, dzię ki ini cja -
ty wie dr hab. Ali ny Mą dry, po wstał od dział RISM (Réper to ire In ter na -
tio nal des So ur ces Mu si ca les – Mię dzy na ro do wy Ka ta log Źró deł
Mu zycz nych). Od kil ku lat mu zy ko lo dzy: dr hab. Ali na Mą dry i dr hab.
Mag da le na Wal ter -Ma zur ści śle współ pra co wali z tą or ga ni za cją pro -
wa dząc źró dło znaw cze ba da nia nad mu zy ką pol ską XVII i XVIII wie -
ku. Zgo dę na za ło że nie od dzia łu RISM przy mu zy ko lo gii po znań skiej
wy dał pro rek tor ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej prof. Ja cek
Wit koś po po zy tyw nym za opi nio wa niu wnio sku przez Dzie ka na Wy -
dzia łu Hi sto rycz ne go prof. Ka zi mie rza Il skie go i kie row ni ka Ka te dry
Mu zy ko lo gii prof. Ry szar da Wie czor ka. Po wsta nie od dzia łu jest istot -
nym ele men tem edu ka cji. 

◗Wy daw nic two Na uko we UAM in for mu je, że książ ka dra Ar ka diu sza
Ży chliń skie go „La bo ra to rium an tro po fik cji. Do cie ka nia fi lo lo gicz ne”
otrzy ma ła no mi na cję do Na gro dy im. Ja na Dłu go sza. Pu bli ka cja zna la zła
się w gro nie 10 ty tu łów wska za nych przez ju ry. Kon kurs o Na gro dę im.
Ja na Dłu go sza jest pre sti żo wą ini cja ty wą po pu la ry zu ją cą książ ki, któ re
wno szą istot ny wkład w roz wój na uki i kul tu ry. Roz strzy gnię cie kon kur -
su na stą pi 22 paź dzier ni ka 2015 r. pod czas uro czy stej ga li, to wa rzy szą -
cej 19. Mię dzy na ro do wym Tar gom Książ ki w Kra ko wie.

◗W dniach od 17 do 18 wrze śnia od by ła się ogól no pol ska kon fe ren cja
na uko wa „Uwa run ko wa nia i pla ny roz wo ju tu ry sty ki”. Ce lem kon fe ren -
cji by ła dys ku sja nad pro ble ma mi dia gno zo wa nia czyn ni ków wa run ku -
ją cych roz wój tu ry sty ki oraz moż li wo ścia mi pla no wa nia te go roz wo ju
w róż nych ska lach prze strzen nych. Or ga ni za to rem by ła Ka te dra Tu ry sty -
ki i Re kre acji na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych Uni -
wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu.

◗ II Kon fe ren cja Pol skie go To wa rzy stwa Na uk o Czło wie ku i Ewo lu -
cji od by ła się w dniach 21-23 wrze śnia w Po zna niu. W kon fe ren cji
udział wzię ły oso by zaj mu ją ce się ewo lu cyj ną per spek ty wą w ba da -
niach nad bio lo gią, eko lo gią i za cho wa niem czło wie ka. Te ma ty ka
kon fe ren cji obej mo wa ła wszyst kie na uki do ty czą ce czło wie ka, w tym:
an tro po lo gię (bio lo gicz ną i kul tu ro wą), psy cho lo gię, lin gwi sty kę, so -
cjo lo gię, ar che olo gię, eko no mię i in ne.

opr. mdz

◗W tym ro ku przy pa da ju bi le usz 90-le cia Pol skie -
go To wa rzy stwa An tro po lo gicz ne go. PTA zo sta ło
utwo rzo ne 12 li sto pa da 1925 ro ku w Uni wer sy te cie
Po znań skim przez gro no zna ko mi tych le ka rzy, an -
tro po lo gów, bio lo gów, ar che olo gów, hi sto ry ków i et -
no gra fów, pod prze wod nic twem prof. dr. Ada ma
Wrzo ska, le ka rza i an tro po lo ga. Uro czy stość 90-le -
cia PTA wpi su je się w de ka dę ob cho dów 90-le cia
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.
Z tej oka zji PTA wraz z Wy dzia łem Bio lo gii UAM
w Po zna niu or ga ni zu je XLV Ogól no pol ską Kon fe -
ren cję Na uko wą, któ ra od bę dzie się w dniach 16-18
wrze śnia w Col le gium Bio lo gi cum. Te mat kon fe ren -
cji „Czło wiek wo bec wy zwań śro do wi ska ży cia...”
sta no wi wy zwa nie dla ba da czy ży cia czło wie ka
w pra dzie jach i współ cze śnie.
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25 sierpnia 2015 r. w Kancelarii Prezesa
rady Ministrów odbyło się spotkanie
premier ewy Kopacz z przedstawicielami
środowiska naukowego. 

W spo tka niu udział wzię li: mi ni ster
MNiSW, prof. Le na Ko lar ska -Bo biń ska, wi -
ce mi ni ster MNiSW, prof. Ma rek Ra taj czak,
rzecz nik pra so wy rzą du, Ce za ry Tom czyk,
prze wod ni czą cy KRASP, rek tor Uni wer sy te -
tu Ślą skie go, prof. Wie sław Ba nyś, pre zes
PAN, prof. Je rzy Du szyń ski, prze wod ni czą cy
Ra dy NCN, prof. Mi chał Ka roń ski, prze wod -
ni czą cy RGNiSW, prof. Je rzy Woź nic ki, pre -
zes Za rzą du Fun da cji na rzecz Na uki
Pol skiej, prof. Ma ciej Ży licz, wi ce prze wod ni -
czą cy KRASP, rek tor Po li tech ni ki Łódz kiej,
prof. Sta ni sław Bie lec ki, prze wod ni czą cy
KRUP, rek tor UAM, prof. Bro ni sław Mar ci -
niak, prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Or ga ni za -
cyj nych i Le gi sla cyj nych KRASP, rek tor
Uni wer sy te tu War szaw skie go, prof. Mar cin

Pa łys, oraz rek tor SGH, prof. To masz Sza pi -
ro. Spo tka nie po świę co ne by ło omó wie niu
sta nu i per spek tyw fi nan so wa nia na uki

i szkol nic twa wyż sze go przed zbli ża ją cy mi
się de cy zja mi w spra wie kształ tu przy szło -
rocz ne go bu dże tu. usi

Ka pi tu ła Lau re atów X edy cji Pe reł Ho no ro -
wych przy zna ła prof. dr. hab. Ma riu szo wi
Ja skól skie mu z Wy dzia łu Che mii i ze spo ło -
wi MULTIPOLe Per łę Ho no ro wą w ka te go rii
na uka. 

Zgod nie z ideą okre ślo ną przez mie sięcz -
nik „Po lish Mar ket” – ini cja to ra na gród, „Per -
ły Ho no ro we są przy zna wa ne w ka te go riach:
go spo dar ka, na uka; kul tu ra, krze wie nie pol -
skich tra dy cji i war to ści pa trio tycz nych oraz
krze wie nie war to ści spo łecz nych – wy bit nym

oso bom, in sty tu cjom, któ rych do ro bek za wo -
do wy, do świad cze nie, pre stiż, ety ka i wa lo ry
oso bi ste oraz nie po szla ko wa na opi nia da ją rę -
koj mię uzna nia ich za am ba sa do rów naj wyż -
szych pol skich war to ści”.

Do tej po ry Per łę Ho no ro wą w ka te go rii na -
uka otrzy ma ły m.in. ta kie oso by, jak: prof. Hen -
ryk Skar żyń ski, prof. Ali cja Chy bic ka, prof. Jan
Lu biń ski, prof. Ka rol My śli wiec, prof. Krzysz tof
Ma ty ja szew ski, prof. Wi told Ru żył ło, prof. Sta -
ni sław Woś, oraz prof. Ma ria Sie mio now. usi

Spo tka nie akademików z pre mier Ewą Ko pacz 

Per ła ho no ro wa 
dla prof. Ma riu sza Ja skól skie go 

W tym ro ku mi ja 15 lat od za ło że nia Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -
tów Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz ne go i Wy dzia łu Teo lo gicz ne -
go UAM. Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je wy kła dy otwar te z udzia łem
za pro szo nych go ści, wy kła dy oko licz no ścio we, se mi na ria, spo tka -
nia i kon fe ren cje, piel grzym ki, dni sku pie nia. 

Dzia łal ność Sto wa rzy sze nia sku pia się na kon ty nu owa niu sta łej
pra cy nad roz wo jem oso bo wo ści w du chu Ewan ge lii i zgod nie z na -
uką Ko ścio ła, oraz za chę ca niu do dal sze go kształ ce nia się. Ab sol wen -
ci utrzy mu ją sta łą więź mię dzy so bą i pie lę gnu ją du cha ko le żeń skiej
so li dar no ści, re ali zo wa ne go przede wszyst kim w łącz no ści oraz

współ dzia ła niu na wie lu płasz czy znach. Sta łym punk tem dzia łal no -
ści są je sien ne trzy dnio we re ko lek cje, któ re w tym ro ku od bę dą się
w dniach 25-27 wrze śnia w Pnie wach. Udział w nich uzna wa ny jest
za for mę do sko na le nia przez Wy dział Ka te che tycz ny Ku rii Ar cy bi -
sku piej w Po zna niu. Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów PWT i WT UAM
ma rów nież na swo im kon cie na gro dę dla naj ak tyw niej dzia ła ją ce go
sto wa rzy sze nia ab sol wen tów na UAM.

Z te go miej sca wszyst kich za in te re so wa nych ser decz nie za pra sza -
my do udzia łu w wy da rze niach i do od wie dza nia stro ny in ter ne to -
wej: www.ab sol te ol.pl

Ab sol wen ci teo lo gii sto wa rzy sze ni od 15 lat 
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rok te mu, pod czas po dob nej jak ta roz -
mo wy, kwe stią któ ra do mi no wa ła i prze -
wi ja ła się naj wy raź niej, by ły zmia ny. „Czas
na zmia ny” mó wi ło się, „Go tuj my się
do zmian”, „Uni wer sy tet cza su zmian”.
Wia do mo by ło, że są one ko niecz ne, choć
ani pro ste, ani od ra zu atrak cyj ne. Nio sły
du że wy zwa nia i spo ro nie pew no ści. To
tak, jak by trze ba by ło prze sko czyć głę bo ki
rów. Uda się, czy się nie uda…

Uda ło się. De cen tra li za cja fi nan sów uczel ni
jest naj waż niej szą spra wą (w kwe stii za rzą dza -
nia uczel nią), ja ką pod ję li śmy od 1 stycz nia 2015
ro ku. Mu szę tu z ca łą od po wie dzial no ścią po -
wie dzieć, że wszyst kie zna ki na nie bie i zie mi,
wspar te – rzecz ja sna – opi nia mi fa chow ców -
-eko no mi stów wska zu ją na to, że de cy zja
o owym sko ku by ła słusz na i za po cząt ko wa ła
sze ro ką dro gę do ra cjo na li za cji wy dat ków uczel -
ni, do zwięk sza nia sa mo dziel no ści wy dzia łów,
do po dej mo wa nia de cy zji fi nan so wych nie
na po zio mie cen tral nym, ale tam gdzie pie nią -
dze są wy dat ko wa ne. Wy dzia ły otrzy mu ją te raz
środ ki we dług wy pra co wa ne go al go ryt mu wzo -

ro wa ne go na al go ryt mie mi ni ste rial nym i sa me
ni mi go spo da ru ją. Je stem opty mi stycz nie na sta -
wio ny do tych zmian. Li czę, że owo ce te go kro -
ku bę dą po ja wiać się co raz peł niej. Po twier dza ją
to też co mie sięcz ne ra por ty – ja ko że bar dzo
uważ nie mo ni to ru je my sy tu ację fi nan so wą
na wy dzia łach. 

Moż na więc tu po sta wić du ży plus?
z cze go przede wszyst kim mo że być za do -
wo lo ny rek tor? 

Z te go, że zde cy do wa li śmy się pod jąć tę re -
for mę. Na ra zie sy tu acja jest, jak mó wi łem,
bar dzo za do wa la ją ca. To okre śle nie na ra zie
do da ję dla swo iste go za bez pie cze nia się, bo -
wiem pre cy zyj niej szy ob raz uzy ska my
po nie co dłuż szym cza sie. Pe łen sku tek opty -
ma li za cji go spo dar ki fi nan so wej wi docz ny
bę dzie w grud niu, a wła ści wie w mar cu przy -
szłe go ro ku. Ale już te raz, jak są dzę, mam po -
wo dy, by być za do wo lo nym. 

Choć oba wy prze cież by ły?
One za wsze to wa rzy szą zde cy do wa nym

dzia ła niom, zwłasz cza je śli te od bie ga ją
od stan dar dów, sto so wa nych od wie lu lat.

Jak więc ra dzą so bie wy dzia ły, któ rym
da no pie nią dze i co za tym idzie... wła dzę? 

Wy dzia ły nie są jed nak sa mo ist ny mi, wy od -
ręb nio ny mi jed nost ka mi, one na dal po zo sta ją
ele men tem ca ło ści, ja ką był i jest uni wer sy tet.
A tym, co nas jed no czy, jest na sza wspól -
na stra te gia, mi sja uni wer sy te tu i tra dy cja. Te
ele men ty pie lę gnu ją rów nież na sze wspól ne,
re gu lar ne spo tka nia rek tor sko -dzie kań skie,
na któ rych oma wia ne są wszyst kie spra wy do -
ty czą ce ca łe go na sze go uni wer sy te tu. 

zmian jed nak nie ko niec, cze ka na nie
ad mi ni stra cja cen tral na. 

Tak, ca ły czas nad ni mi pra cu je my i my ślę,
że już w tym ro ku wpro wa dzi my pierw szy ich
etap. Zmia nom pod da my jed nost ki zwią za ne
bez po śred nio z biu rem rek to ra oraz dział na -
uki i dział pro gra mów eu ro pej skich. Zo sta ną
one prze or ga ni zo wa ne tak, aby w lep szy i peł -
niej szy spo sób mo gły wy peł niać swoje za da -
nia. Isto tą ca łej re for my ad mi ni stra cji
cen tral nej jest po wsta nie więk szych niż do -
tych cza so we dzia ły – cen trów kom pe ten cji,
któ re ma ją da wać sil ne wspar cie wy dzia łom

Zmian na lep sze  – ni gdy dość
z rek to rem UaM, prof. bro ni sła wem Mar ci nia kiem, roz ma wia jo lan ta Le nar to wicz
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w re ali za cji ich pod sta wo wych dzia łań. Ad -
mi ni stra cja cen tral na jest po to, aby uła twiać
wy dzia łom ich pra cę, by wspie rać wy ko ny wa -
nie pod sta wo wych za dań, do któ rych po wo -
ła ny zo stał uni wer sy tet. 

To trud niej sze czy ła twiej sze za da nie?
My ślę, że trud niej sze. Z tej przy czy ny, że do -

ty ka bez po śred nio lu dzi i sfe ry przy zwy cza jeń
ludz kich, a te nie ła two i nie chęt nie pod da ją się
mo dy fi ka cjom. Opra co wa nie za kre su zmian
i ich wpro wa dze nie po prze dzi li śmy ana li za mi,
kon sul ta cja mi z ze wnętrz ny mi eks per ta mi.
Prze pro wa dzo ny zo stał au dyt, na pod sta wie
któ re go przy go to wa no ra port, któ ry w mi ja -
ją cym ro ku aka de mic kim był sze ro ko kon sul -
to wa ny i do pa so wy wa ny do re aliów. Te cen tra
kom pe ten cji, któ re pro po nu je my stwo rzyć,
uła twić ma ją prze pływ in for ma cji, skró cić
dro gi do ku men tów, upro ścić pro ce sy po dej -
mo wa nia de cy zji i spra woz daw czość. My nie
zmie nia my ad mi ni stra cji po to, że by by ła
zmie nio na, ale dla te go, że by le piej mo gła re -
ali zo wać sta wia ne przed nią ce le. 

Jak pan rek tor w tym kon tek ście wi dzi
nad cho dzą cy rok? Czy prze or ga ni zo wa ny
uni wer sy tet ła twiej bę dzie so bie ra dził ze
zmie nia ją cym się oto cze niem? 

Ależ po to wła śnie tę re for mę wpro wa dza -
my! To jest jej głów nym ce lem. O po trze bie
uspraw nia nia prze ko na ni są dzie ka ni i kie -
row ni cy jed no stek, nie mó wiąc już o wła -
dzach uczel ni. To do brze, bo bez ich
ak cep ta cji i udzia łu to nie mo gło by się udać.
Uni wer sy tet – do dam – nie ży je w próż ni.
Ma my przy kła dy po dob nych dzia łań w wie -
lu in nych, du żych i do brych uni wer sy te tach.
One po twier dza ją, że ten ro dzaj zmia ny
struk tu ry, któ ry te raz na UAM wdra ża my,
spraw dza się. Dla cze goż więc nie miał by wy -
ka zać swo jej przy dat no ści i u nas? Wie rzę, że
bę dzie do brze. Zwłasz cza, że pod ję li śmy de -
cy zję o za opa trze niu ad mi ni stra cji w sto sow -
ne do jej za dań na rzę dzia ana li tycz ne…

Co z de mo gra ficz nym ni żem? z wal ką
o stu den tów? Co w tej wal ce ma być pod sta -
wo wą bro nią, czym UAM chce ku sić kan dy da -
tów, współ pra cow ni ków i gran to daw ców? 

Je śli cho dzi o tren dy de mo gra ficz ne, to
w świe tle prze pro wa dza nych ana liz licz ba stu -
den tów sta cjo nar nych wszyst kich dwu dzie stu
uni wer sy te tów w Pol sce zma la ła tyl ko o 1,5
tys. Na to miast stu den tów nie sta cjo nar -
nych – o oko ło 10 pro cent. W na szej uczel ni
licz ba stu den tów dzien nych zmniej szy ła się
mi ni mal nie. Te go rocz na re kru ta cja też to po -
twier dza. Spa dek na to miast jest za uwa żal ny
w gru pie stu den tów za ocz nych. Tak więc
moż na po wie dzieć, że nie od czu wa my bo le -
śnie kry zy su de mo gra ficz ne go. Kło po ty po ja -
wia ją się w ośrod kach za miej sco wych. Tam,
po za Po zna niem, na bór jest mniej szy niż by -

śmy ocze ki wa li. Mu si my sta le uatrak cyj niać
na szą ofer tę. Ła two to po wie dzieć, trud niej
speł nić tak że ze wzglę du na moż li wą kon ku -
ren cję z kie run ka mi pro wa dzo ny mi w Po zna -
niu. 

A jak z tym ku sze niem? 
Na po cząt ku swo jej pierw szej ka den cji rek -

tor skiej by łem prze świad czo ny, że nasz uni wer -
sy tet jest tak do bry, że nie mu si ni czym ni ko go
ku sić, za chę cać itp. Te raz wiem, że do koń ca tak
nie jest. Uczel nia re ali zu je wła sną stra te gię roz -
wo ju, uwzględ nia jąc wy zwa nia kon ku ren cyj ne
na róż nych płasz czy znach. Kon ku ru je my prze -
cież o stu den tów, o środ ki na ba da nia na uko -
we, o naj lep szych pro fe so rów, spon so rów czy
miej sca w świa to wych i kra jo wych ran kin gach.
Kon ku ru je my już nie tyl ko w ska li re gio nal nej
czy kra jo wej, ale rów nież glo bal nej. Ow szem,
ma my zna ko mi tą in fra struk tu rę, na sze kam pu -
sy są roz bu do wy wa ne, re mon to wa ne, ulep sza -
ne. No wo cze snych obiek tów przy by wa,
za byt ko we pięk nie ją. Zmie rzam do te go, że po -
sia da my już w więk szo ści no wo cze sną i atrak -

cyj ną in fra struk tu rę (roz bu do wu je my jesz cze
obiek ty spor to we, bu du je my aka de mi ki i mo -
der ni zu je my obiek ty w kam pu sie śród miej -
skim), ale ca ły czas mu si my po dej mo wać no we
za da nia. Zmie niać pro gra my stu diów, roz wi jać
kul tu rę stu denc ką. Ofe ro wać no we, co raz bar -
dziej atrak cyj ne for my i try by stu dio wa nia.
Wszyst kie te dzia ła nia pro wa dzi my dla uatrak -
cyj nie nia stu dio wa nia na UAM. 

Nie raz tu przy tym sto le roz ma wia li śmy
o tym, że klu czem do roz wo ju uczel ni jest
wy so ka ja kość kształ ce nia. Jest ona za do -
wa la ją ca, zwyż ku je? 

To pro blem nie tra cą cy ak tu al no ści. Ro bi -
my wie le, ale wciąż mo gło by być le piej. Chcę
po wie dzieć, że jest to za dnie ni gdy nie koń -
czą ce się. For mal nie jest do brze, do sta je my
licz ne wy róż nie nia zwią za ne z ja ko ścią dy -
dak ty ki. Mu si my sta le za bie gać o to że by sta -
wiać na ja kość, a nie go dzić się na „ja koś”.

za ję cie do bre go miej sca w eu ro pej skiej
prze strze ni na uko wej to też za da nie wciąż
ak tu al ne. Co nas zbli ży ło w tym ro ku
do świa to wej na uki? 

Trud no jed no znacz nie od po wie dzieć. Wszy -
scy ocze ku ją, że by śmy mie li no bli stę, że by śmy

by li świa to wym po ten ta tem w na uce. To jest
na ra zie bar dzo trud ne, choć są dzie dzi ny,
w któ rych jed nost ki UAM znaj du ją się w czo -
łów ce eu ro pej skiej na uki, a na si pro fe so ro wie
otrzy ma li wie le pre sti żo wych mię dzy na ro do -
wych na gród i wy róż nień oraz zo sta li za pro sze -
ni do udzia łu w na uko wych gre miach, nie tyl ko
kra jo wych. Z za gro żeń na pew no na le ży wy mie -
nić po ziom fi nan so wa nia pol skiej na uki. Na sze
wię zi ze świa to wą na uką wciąż wy ma ga ją
umac nia nia. Na ra zie je ste śmy na eta pie prze -
ko ny wa nia na szych mło dych (i nie tyl ko) na -
ukow ców, że war to sta wać w mię dzy na ro do we
szran ki, ubie gać się o mię dzy na ro do we źró dła
fi nan so wa nia, gran ty i do ta cje (prze ko na li śmy
już ich do ko niecz no ści sta rań o gran ty kra jo -
we). A wte dy spraw niej, krok po kro ku, zbli żać
bę dzie my się do Wiel kiej Świa to wej Na uki.
Uczel nia stoi ba da nia mi. Ko niecz ne jest jed nak -
że dal sze roz wi ja nie stu diów dok to ranc kich in -
ter dy scy pli nar nych, mię dzy wy dzia ło wych
i mię dzy na ro do wych. To jest dro ga do roz wo ju
ka dry na uko wo -dy dak tycz nej i roz wo ju ba dań.

Ma my dwa du że cen tra ba daw cze: bar dzo do -
brze roz wi ja ją ce się Cen trum Na no bio me dycz -
ne i star tu ją ce Wiel ko pol skie Cen trum
Za awan so wa nych Tech no lo gii. One po win ny
być mo to rem wzro stu i ta ką szan sę w na ukach
przy rod ni czych ma ją. 

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. Co w tym ro ku wy stą pi w ro li
gwiaz dy?

My ślę, że tę ro lę moż na śmia ło po wie rzyć
no we mu obiek to wi Wy dzia łu Hi sto rycz ne go
na Mo ra sku. Re ali za cja te go obiek tu, jak
i wszyst kich w ra mach pro gra mu wie lo let nie -
go UAM, by ła moż li wa dzię ki wspar ciu na -
szych wiel ko pol skich par la men ta rzy stów,
nie za leż nie od opcji po li tycz nej. Dla te go
chciał bym im na po cząt ku te go ro ku aka de -
mic kie go zło żyć po dzię ko wa nia i za pro sić
na Mo ra sko, do Ka li sza i Pi ły, by na ocz nie
prze ko na li się, że UAM wy ko rzy stał da ną mu
szan sę roz wo ju in fra struk tu ry na uko wo -dy -
dak tycz nej. 

”Centra kompetencji, które proponujemy stworzyć, 
ułatwić mają przepływ informacji, 
skrócić drogi dokumentów, 
uprościć procesy podejmowania decyzji
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Sta tut, to co dzien nie uży wa ne pra wo,
dość czę sto ule ga po pra wia niu; a to prze sta -
je na dą żać za zmie nia ją cy mi się ra ma mi
praw ny mi, któ re wa run ku ją funk cjo no wa nie
uczel ni; a to za miast uła twiać, po ma -
gać – uwie ra. Co tym ra zem sta ło się przy -
czy ną no we li za cji sta tu tu przy ję tej przez
Se nat w koń cu czerw ca?

Tak się zło ży ło, że uczest ni czy łem już kil -
ka krot nie przy opra co wy wa niu no we li za cji
sta tu tu UAM, w je go do sto so wa niu do zmie -
nia ją cych się ram praw nych. Po raz pierw szy
by ło to w 2006 ro ku, kie dy przy ję ta w lip -
cu 2005 no wa usta wa Pra wo o szkol nic twie
wyż szym wy ma ga ła, co nor mal ne, no we go
sta tu tu. Pod rzą da mi tej usta wy do cho dzi ło
i po tem do ko lej nych no we li za cji, wy wo ła -
nych ko rek ta mi w usta wie. Część z nich mia -
ła cha rak ter ge ne ral ny, gdy – jak w ro ku
2010/2011 – do ko na no oko ło 170 za sad ni -
czych po pra wek; in ne by ły zmia na mi dość
ko sme tycz ny mi, re dak cyj ny mi czy sty li stycz -

ny mi. Ko lej na po trze ba wpro wa dze nia istot -
nych ko rekt to kon se kwen cja zna czą cych po -
pra wek w usta wie z lip ca 2014 r., któ ra
obo wią zu je od 1 paź dzier ni ka 2014 r. To do -
pa so wa nie sta tu tu mu sie li śmy przy go to wać
do koń ca czerw ca. Pra ce roz po czę li śmy w li -
sto pa dzie 2014 r., ko rzy sta jąc z na szych wcze -
śniej szych do świad czeń. Naj pierw szu ka li śmy
od po wie dzi na py ta nia, co w tym sta tu cie
trze ba zmie nić, na stęp nie po stwo rze niu swo -
istej ma kie ty po pra wia ne go sta tu tu, prze szli -
śmy do ko lej nych pro ce dur, do dys ku sji
z po szcze gól ny mi wy dzia ła mi i spe cja li sta mi.
W mar cu moż na by ło nasz pro jekt przed sta -
wić spo łecz no ści aka de mic kiej do kon sul ta -
cji. Wy zna czy li śmy na to czas do 10 czerw ca.
Każ dy mógł zaj rzeć, za po znać się i zgło sić
swo je uwa gi.

Ko rzy sta no z tej moż li wo ści?
Ra czej mier nie. Od po wie dzia ło 5 wy dzia -

łów i in dy wi du al nie kil ka osób. Nie by ła to bo -
ga ta wy mia na opi nii i wnio sków. Ja ko

tłu ma cze nie nie raz sły sze li śmy, że od pra wa,
a więc i sta tu tu, są… praw ni cy. Do dam jesz -
cze, że po za zmia na mi, któ re wy mu sza każ do -
ra zo wo no wa lub zno we li zo wa na usta wa, są
jesz cze in ne źró dła zmian. Mam tu na my śli
po praw ki ra czej o cha rak te rze re dak cyj nym
i sty li stycz nym, bez wiel kie go zna cze nia me -
ry to rycz ne go. Funk cjo no wa nie sta tu tu przez
okres 3 – 4 lat po ka za ło, że pew ne rze czy war -
to ulep szyć i po pra wić. 

Sko ro, jak po ka za ła prak ty ka, co dzien ne
uczel nia ne pra wo, a i je go two rze nie, nie
bar dzo in te re su je spo łecz ność aka de mic -
ką – war to by ło by cho ciaż w za ry sie przy bli -
żyć naj waż niej sze ten den cje i kie run ki zmian
w przy ję tym w czerw cu przez Se nat sta tu cie.

Po dej mu jąc pró bę ska te go ry zo wa nia zmian
naj waż niej szych, w pierw szej ko lej no ści po -
wiem o tych, któ re są do sto so wa niem sta tu tu
do wpro wa dza nych w na szym uni wer sy te cie
od po cząt ku 2015 re form, zmie rza ją cych
do opty ma li za cji dzia ła nia, a głów nie do de cen -

Do pa so wy wa nie sta tu tu
z prof. Krzysztofem Krasowskim, prorektorem UaM, rozmawia jolanta Lenartowicz 
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tra li za cji fi nan sów, co wią że się ze sce do wa -
niem au to no mii fi nan so wej na dzie ka -
nów. I tak z ca łej kwo ty prze ka zy wa nej na szej
uczel ni przez mi ni ster stwo – się ga ona w bie -
żą cym ro ku bu dże to wym kwo ty blisko 
390 mln złotych – w 90 pro cen tach środ ki te
zo sta ły po dzie lo ne mię dzy wy dzia ły we dług
przy ję te go al go ryt mu, przy po mi na ją ce go al -
go rytm mi ni ste rial ny, a po zo sta łe 10 pro cent
za cho wa ła cen tra la czy li rek tor. To bę dzie źró -
dło fi nan so wa nia te go, co moż na na zwać
wspól nym uni wer sy tec kim do brem. My ślę tu
dla przy kła du o Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej,
o za miej sco wych ośrod kach, no i na szych pa -
ła cach, któ re trze ba do fi nan so wy wać, bo sa -
me nie utrzy ma ją się. Ta sy tu acja wy ma ga
otwar cia wła ści wych ście żek praw nych. I zno -
we li zo wa ny sta tut ta kie otwie ra. 

Wy dzia ły wraz z prze ka za niem środ ków
otrzy ma ły wiel ką au to no mię, ale tak że od -
po wie dzial ność za prze bieg i skut ki sa mo -
fi nan so wa nia każ dej ak tyw no ści. ra dzą
so bie? 

Do te go sta ran nie się przy go to wy wa no.
Nie by ło przy tym wiel kiej pa ni ki, bo wszy -
scy zda wa li śmy so bie spra wę, że de cen tra li -
za cja fi nan sów jest ko niecz na, że by li śmy
jed nym z nie wie lu uni wer sy te tów, któ re te -
go nie zro bi ły. Ten rok jest sto sun ko wo ła twy,
bo wy ze ro wa li śmy kon ta wszyst kich wy dzia -
łów, ża den nie roz po czął go z dłu ga mi. Ale
ta ka ope ra cja zda rzyć się mo że raz. Tyl ko raz.
Po wtór ki z od dłu ża nia nie bę dzie.

Te raz swo imi pie niędz mi wy dział mu si
go spo da ro wać tak, że by star czy ło
na wszyst ko? 

Na to, co nie zbęd ne dla wła ści we go funk -
cjo no wa nia – tak, na wszyst ko – nie ko -
niecz nie. Tu mu si ujaw niać się za rów no
go spo dar ność, jak i od po wie dzial ność
za wy da ne pie nią dze. 

A je śli pie nię dzy nie wy star czy? Sta tut
pod po wia da, co na le ży zro bić? 

Ow szem, tak. Me cha nizm jest stwo rzo ny.
Prze wi dzia ne jest wdro że nie sto sow ne go po -
stę po wa nia na praw cze go.

za po wia da ny jest dru gi waż ny krok
w re for mie uni wer sy te tu, a mia no wi cie
zmia ny or ga ni za cyj ne, głów nie w ad mi ni -
stra cji cen tral nej. Czy to też uwzględ nia
sta tut? 

Tak, to zro zu mia łe. Bę dą two rzo ne głów -
ne du że cen tra fi nan so wa ne z bu dże tu rek -
to ra. Sta tut stwa rza praw ne po le do ta kiej
re for my. Kie dy to na stą pi – trud no mi w tej
chwi li po wie dzieć. Z pew no ścią wkrót ce.

Sta tut po burz li wej, jak sły chać, dys ku sji
wpro wa dza w prze strzeń UAM no wą struk -
tu rę – Kon went UAM. To zna czy? 

Pod sta wą jest tu zno we li zo wa na usta wa.
Uni wer sy tet mo że z ta kiej moż li wo ści sko -

rzy stać i po wo łać Kon went, bądź nie. Cho -
dzi o to, że by znacz nie ak tyw niej wcho dzić
w śro do wi sko po za uczel nia ne i na wią zy wać
kon tak ty z oto cze niem ze wnętrz nym, z pra -
co daw ca mi, biz ne sem, przed sta wi cie la mi
go spo dar ki, kul tu ry…Ma to być cia ło do -
rad cze i opi nio daw cze dla rek to ra. Mo że on
ko rzy stać z po my słów i in spi ra cji Kon wen -
tu, oczy wi ście w po ro zu mie niu z Se na tem. 

Czy idea Kon wen tu zy ska ła aplauz? 
Szcze rze mó wiąc, umiar ko wa ny. My ślę

jed nak, że o słusz no ści ta kie go two ru zde cy -
du je prak ty ka. Chciał bym jesz cze do dać, że
no wo ścią w zno we li zo wa nym sta tu cie jest to,
że w każ dej jed no st ce, gdzie jest to moż li we,
pro po nu je się wpro wa dze nie ka den cyj no ści.
Do ty czy to za rów no or ga nów wy bie ral nych,
jak też osób po wo ły wa nych przez rek to ra.
Na przy kład ka den cyj ność obo wią zy wać bę -
dzie tam, gdzie za rzą dza dy rek tor. Do ty czy
to na przy kład Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej,
dy rek to rów jed no stek mię dzy wy dzia ło -
wych… Uzu peł ni li śmy też prze pi sy o od wo -
ły wa niu władz dzie kań skich. 

Od pew ne go cza su mó wi ło się o tym, że
UAM bu du je no wo cze sny sys tem po twier -
dza nia efek tów ucze nia się na by tych me -
to dą po za for mal ną. 

To zu peł na no wość. Je że li kan dy dat speł -
nia okre ślo ne wa run ki, je że li ma wy ma ga -
ną licz bę lat do świad czeń za wo do wych
i po tra fi to po twier dzić for mal ny mi cer ty -
fi ka ta mi i świa dec twa mi, to mo że ubie gać
się o za li cze nie tych kwa li fi ka cji na po czet
stu diów. Na przy kład, je śli ktoś pra co wał
ja ko bie gły księ go wy – mo że ubie gać się
o za li cze nie te go w po czet stu diów ja ko
efek tów kształ ce nia i za ra biać w ten spo sób
punk ty ETCS, za li cza jąc przed miot ra -
chun ko wość czy pra wo po dat ko we. W ten
spo sób kan dy dat mo że mak sy mal nie ze -
brać 50 pro cent punk tów ECTS i skró cić
stu dia o po ło wę. To mo że być ku szą ce dla
osób pra cu ją cych. Ma być to usłu ga od płat -
na. Mo że więc sta no wić i dla wy dzia łu no -
we źró dło przy cho dów. Ist nie ją jed nak
obok tych ewi dent nych plu sów tak że pew -
ne za gro że nia. Jest to in sty tu cja cał kiem
no wa. Pra cu je my obec nie nad tym, by zbu -
do wać w UAM do bry sys tem po twier dza -
nia. W efek cie mo że to być źró dło
przy cho dów, za le żeć to bę dzie jed nak
od po pu lar no ści te go roz wią za nia i je go
pro mo cji. Za chę ca ją przy kła dy eu ro pej skie:
w An glii, Skan dy na wii, Ir lan dii, Szko -
cji – mniej wię cej co trze ci stu dent z te go
ko rzy sta. U nas 4,5 pro cent. 

To trud ne za da nie dla nas, przy bra ku
do świad czeń i do kład nej zna jo mo ści wzo -
rów tym bar dziej. Pierw szy krok jed nak
zro bio no. 

Za wy róż nia ją cą się pra cę, bę dą cą pod sta wą
nada nia ha bi li ta cji, na gro dę otrzy ma ła dr hab.
Mo ni ka Oli wa -Cie siel ska z Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych UAM za pra cę „W po szu ki wa niu
kul tu ry ubó stwa”. W uza sad nie niu przy zna nia
na gro dy czy ta my: Roz pra wa ha bi li ta cyj na dr
hab. Mo ni ki Oli wy -Cie siel skiej sta no wi świa do -
mą pró bę uogól nie nia kon cep cji Osca ra Le wi sa,
ba da cza i twór cy kon cep cji kul tu ry ubó stwa,
na sy tu ację Pol ski mię dzy wo jen nej i Pol ski post -
-so cja li stycz nej. Au tor ka po ka za ła, w ja ki spo -
sób lu dzie ubo dzy zma ga ją się na co dzień ze
spo łecz ny mi i psy chicz ny mi skut ka mi „wy klu -
cze nia spo łecz ne go”. Choć licz bo we okre śle nie
za kre su ubó stwa w Pol sce jest przed mio tem
kon tro wer sji, roz pra wa prze ko nu je, że bez spor -
nym fak tem jest ist nie nie „kul tu ry ubó stwa”, od -
mien nej w szcze gó łach, ale nie w głów nych
skład ni kach te go, co pod tym mia nem opi sał
Oscar Le wis. Kon cep cja ta – ka no nicz na w na -
ukach spo łecz nych – zo sta ła przez au tor kę za -
sto so wa na do ana li zy ma te ria łu pol skie go
w naj peł niej szy jak do tych czas spo sób w li te ra -
tu rze kra jo wej.

Lau re at ką na gro dy za wy róż nia ją ce się pra -
ce dok tor skie zo sta ła dr Mag da le na Ka ra -
muc ka z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej UAM za pra cę „An tycz ny Rzym
Nor wi da”. Usi 

Na stronie biuletynu Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa rady Ministrów ukazała
się informacja o przyznanych Nagrodach
Prezesa rady Ministrów za wyróżnione
rozprawy doktorskie, wysoko ocenione
osiągnięcia będące podstawą nadania
naukowego doktora habilitowanego 
oraz działalność naukową
i naukowo-techniczną za rok 2014. 

Laureaci nagród
Prezesa Rady

Ministrów

Dr hab. Mo ni ka 
Oli wa -Cie siel ska 
z Wy dzia łu Na uk 
Spo łecz nych UAM

Dr Mag da le na
Ka ra muc ka z Wy dzia łu
Fi lo lo gii Pol skiej 
i Kla sycz nej UAM
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Prof. Je an -Ma rie Lehn jest lau re atem Na -
gro dy No bla w dzie dzi nie che mii
z 1987 ro ku, twór cą che mii su pra mo le -

ku lar nej, dzie dzi ny klu czo wej dla roz wo ju na -
no elek tro ni ki i na no tech no lo gii. Jak ob ra zo wo
przed sta wił tę dzie dzi nę na uki prof. Hen ryk

Ko ro niak, dzie kan Wy dzia łu Che mii UAM,
w trak cie swo je go wy stą pie nia wpro wa dza ją -
ce go do wy kła du no bli sty, moż na ją na zwać
„che mią go spo da rza i go ścia”. Je an -Ma rie
Lehn zwią za ny jest z uni wer sy te tem w Stras -
bur gu, po nad to twór cą ISIS – In sty tu tu In ży -

nie rii Su pra mo le ku lar nej w Stras bur gu, w któ -
rym od lat przyj mo wa ni są m.in. mło dzi na -
ukow cy z Po zna nia. 

W tym jed nym z naj lep szych in sty tu tów
na świe cie ma ją oni moż li wość do sko na le nia
umie jęt no ści na uko wych, wspól ne go pu bli -
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Wir tu oz che mii

15 września w auli Lubrańskiego
prof. jean-marie Lehn, wybitny
chemik, odebrał z rąk prorektora
uam prof. jacka witkosia 
„medal za zasługi dla uniwersytetu
im. adama mickiewicza
w Poznaniu”. 
to nie jest pierwsze odznaczenie,
które z inicjatywy polskich
naukowców odebrał ten uczony.
w 2015 został odznaczony
krzyżem oficerskim orderu zasługi
rzeczypospolitej Polskiej. 
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Otwarcie X Polskiego zjazdu
Filozoficznego w Auli UAM 
– przemawia prof. roman
Kubicki, dyrektor Instytutu
Filozofii UAM. 
W trakcie zjazdu przyznano
12 wybitnym filozofom
medale zasłużonych 
dla Filozofii. Medal otrzymał 
m.in. prof. Jan Such z UAM.
W trakcie zjazdu odbyły się
także warsztaty edukacyjne
w poznańskim liceum.
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Zwró cił w nim uwa gę (cy tu je my frag men ty), że w od nie sie niu do sa -
mej Sy rii oce nia się, iż wsku tek woj ny 12 mi lio nów lu dzi zo sta ło wy sie -
dlo nych. Spo śród nich 8 mi lio nów po zo sta ło w Sy rii, oko ło 4 mln ucie kło
za gra ni ce, zde cy do wa na więk szość do są sia du ją cych, do tknię tych do -
tkli wie skut ka mi nisz czą ce go kon flik tu kra jów, ta kich jak ma lut ki Li -
ban. Le d wie uła mek spo śród tych zbie głych przed czy ha ją cą
śmier cią – jak się oce nia w przy bli że niu 300 ty się cy osób – de cy du je się
na uciecz kę do Eu ro py. 

Pro ble mem au ten tycz nym są cier pie nia lu dzi, któ rym trze ba po móc.
Ar gu men tów jest bez li ku i są one czę sto przy ta cza ne: współ czu cie, so li -
dar ność, chrze ści jań skie umi ło wa nie bliź nie go, przy zwo itość, hu ma ni ta -
ryzm, em pa tia, świa do mość te go, iż na si ro dzi ce oraz dziad ko wie i bab cie
prze ży wa li po dob ną ge hen nę woj ny i prze sie dleń w la tach 40. ubie głe go
wie ku, jak też wie dza o mi lio nach ro da ków, któ rzy w prze szło ści i dziś wy -
jeż dża li z Pol ski, a ta ką go ścin ność in nych na le ży od wza jem nić. (…). Te
oczy wi ste, wy da wa ło by się zno szą ce wszel kie wąt pli wo ści ar gu men ty, któ -
re wie lu lu dzi prze cież po dzie la, po win ny spra wić, że wszy scy po win ni zro -
bić co tyl ko w ich mo cy, by ucie ki nie rom po móc. Tym cza sem obo jęt nych
lub wro gich przy by ciu przy jezd nych jest za trwa ża ją co wie lu.(…). 

Za po sta wą „mo ja cha ta z kra ja” – pod kre śla w oświad cze niu prof.
Bu chow ski – stoi nie ste ty dość po wszech nie po dzie la ne prze ko na nie, iż
kraj nasz na le ży chro nić przed In ny mi, za cho wać jed no li ty kul tu ro wo i et -
nicz nie, a ja ki kol wiek pre ce dens roz pocz nie ob cą „in fil tra cję”. Mno żą się
gło sy, że przy ję cie tak du żej gru py sta no wi za gro że nie i dla bez pie czeń -
stwa, i dla toż sa mo ści. Prze cież od le gli kul tu ro wo lu dzie nie po tra fią się
przy sto so wać do ży cia w na szym kra ju.

Czy rze czy wi ście coś ta kie go nam gro zi? Za sta na wia się. Ze sta wie nie
liczb zno si te oba wy cał ko wi cie. W Unii Eu ro pej skiej ży je pra wie pół mi -
liar da miesz kań ców. Na wet ocze ki wa nych trzy sta ty się cy przy by szów, to
le d wie pół pro cen ta unij nej po pu la cji! Gdy by do Pol ski mia ła przy być licz -
ba osób rów na owej po ło wie pro cen ta miesz kań ców kra ju, to po win ni śmy
przy jąć 190 ty się cy ucie ki nie rów. Czy za praw dę ta ki uła mek naj pierw go -
ści i po ten cjal nie nie któ rych przy szłych są sia dów spra wił by, że zmie ni my
nasz styl ży cia, war to ści i zwy cza je, prze sta nie my mó wić po pol sku, świę -
to wać Wiel ka noc i ba lo wać do upa dłe go w No wy Rok? Nie. Po nad to Pol -
ska, przy naj mniej jak do tąd, de kla ru je go to wość przy ję cia 2 200 lu dzi!
Na wet gdy bę dzie to 10 ty się cy przy by szów, to wciąż pro mil po pu la cji. Ma -
my się bać, że za chwie je na szym kra jem? Je śli tak jest, to źle z na szą toż -
sa mo ścią i sła biut ki to kraj – kon klu du je.

Co moż na zro bić?(…). Nie moż na tyl ko brać, trze ba umieć da wać. Wy -
da tek na uchodź ców to znów uła mek w sto sun ku to se tek mi liar dów eu ro
środ ków po mo co wych. (…) Wszy scy uczy nić mo gą wie le, by spra wić, że
lu dzie ta cy jak my bę dą mo gli żyć tak, jak my i wśród nas.

Trze ba dzia łań 
nad zwy czaj nych
Uciekinierzy z Bliskiego Wschodu, w szczególności z Syrii,
i niektórych krajów afrykańskich, to gorący temat w dzisiejszych
debatach publicznych. Cierpiący uchodźcy, to autentyczny
problem. Tonący w Morzu Śródziemnym nieszczęśnicy są ciosem
pośrednio wymierzonym w wartości wyznawane przez nas,
Europejczyków, mieniących się wynalazcami i obrońcami praw
ludzkich – czytamy w nadesłanym do redakcji oświadczeniu
podpisanym przez prof. Michała Buchowskiego, dyrektora
Centrum Badań Migracyjnych UAM

zDANIeM CeNTrUM bADAń MIGrACyJNyCH UAM

ko wa nia (po nad 20 ory gi nal nych prac z li sty
fi la del fij skiej) oraz oso bi ste go po zna wa nia
wie lu wy bit nych wy kła dow ców i prak ty ków
nie tyl ko ze Stras bur ga, ale tak że in nych
ośrod ków aka de mic kich (Cam brid ge, Mont -
re al, Ba zy lea, San Se ba stian, Mont pel lier,
Karl sh rue) i biz ne so wych (BASF, Mit sui). Do -
tych czas ISIS od wie dzi li: prof. Vio let ta Pa tro -
niak, dr hab. Ar tur R. Ste fan kie wicz, dr hab.
Piotr Paw luć, dr Grze gorz Hre czy cho. Prof.
Je an -Ma rie Lehn przez la ta wspie rał wszel kie
sta ra nia pol skich pra cow ni ków na uko wych
o apli ka cje gran to we, był kon sul tan tem na -
uko wym pro jek tu Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go oraz part ne rem za -
gra nicz nym w pro jek cie „HomingPlus” Fun -
da cji na Rzecz Na uki Pol skiej. Uczest ni czył
rów nież w re ali za cji pro gra mów współ fi nan -
so wa nych przez UE, ta kich jak Era smus czy
„War to po czuć che mię”. 

Pro fe sor jest wir tu ozem che mii – mó wi
prof. Vio let ta Pa tro niak – ale rów nież wspa -
nia łym czło wie kiem, ba da czem od po wie dzial -
nym za to, by do cie kać praw dy. Je go ogrom ny
suk ces na uko wy to efekt wy tę żo nej pra cy. Cho -
ciaż li sta osią gnięć na uko wych prof. Leh na jest
nie zmier nie dłu ga, tę nie zwy kłą oso bo wość
wy jąt ko wo wy róż nia ogrom na życz li wość oraz
otwar tość. 

Wy kład prof. Je an -Ma rie Leh na po twier -
dził, że oprócz na uk ści słych, w krę gu je go
pa sji po zo sta je tak że fi lo zo fia. Pod czas pre -
zen ta cji „From Mat ter to Li fe: Che mi stry?
Che mi stry!” za pre zen to wał swo ją wi zję ewo -
lu cji wszech świa ta, w któ rej che mia jest po -
mo stem łą czą cym erę fi zy ki z erą bio lo gii.
Wy róż nił trzy eta py, na któ rych ro zu mie nie
che mii pro wa dzi od pod sta wo wych praw fi -
zy ki do zgłę bia nia ta jem ni cy ży cia. Pierw szy
etap to che mia pier wiast ków, któ rych róż ne
wła ści wo ści za le żą od ma sy bu du ją ce go je ją -
dra. Na stęp nie pier wiast ki, po łą czo ne trwa -
ły mi wią za nia mi w czą stecz ki są
przed mio tem ba dań che mii mo le ku lar nej.
Wresz cie etap che mii su pra mo le ku lar nej,
któ rą on sam się zaj mu je, opi su je od dzia ły -
wa nia po mię dzy czą stecz ka mi, któ re or ga ni -
zu ją się w więk sze struk tu ry, co sta no wi
pod sta wę ta kich pro ce sów ży cio wych, jak
prze ka zy wa nie in for ma cji o ko dzie DNA czy
trans port sub stan cji w okre ślo ne miej sca
w ży wym or ga ni zmie. Zda niem pro fe so ra,
sa mo or ga ni za cja czą ste czek jest pier wot nym
eta pem ewo lu cji i ko smicz nym im pe ra ty -
wem, któ ry prze czy te mu, że na sze ży cie po -
ja wi ło się przez przy pa dek. mz
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Pod pi sa no ko lej ną umo wę o współ pra cę. Któ ra to z ko lei? 
Li sta jest dłu ga. Wcze śniej na wią za li śmy współ pra cę z do brze zna -

ną wszyst kim gru pą Al le gro, z GFT – bry tyj ską fir mą dzia ła ją ca
w dzie dzi nie IT i biz ne su, czy fir mą PrimeSoft, zna ną każ de mu kie -
row cy dzię ki opro gra mo wa niu Yano sik. Wkrót ce bę dzie my fi na li zo -
wać ko lej ne: z PSI – nie miec ką fir mą, zaj mu ją cą się wdra ża niem
roz wią zań in for ma tycz nych w prze my śle oraz wy daw nic twem Pe ar -
son. Moż na więc po wie dzieć, że in for ma ty ka na na szym wy dzia le wy -
cho dzi w okres doj rza ło ści. Wy dział nasz od wie lu de kad na le ży
do czo ło wych ośrod ków ba dań ma te ma tycz nych, a przy spie szo ny roz -
wój in for ma ty ki na na szym uni wer sy te cie roz po czął się wraz z po wo -
ła niem Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki w 1993 ro ku. Zbie gło się
to z nie praw do po dob nym wręcz roz wo jem tej dys cy pli ny na świe cie.
Sta ra niem wy dzia łu jest roz wi ja nie nie tyl ko teo rii, ale rów nież za sto -
so wań prak tycz nych, cze mu ma słu żyć sze ro ka współ pra ca z czo ło wy -
mi fir ma mi bran ży IT. 

Czy li w po rę po sta wi li ście na in for ma ty kę i w po rę za czę li ście ją
roz wi jać? 

W tym ro ku na I rok In for ma ty ki przyj mie my nie mal 300 stu den -
tów. Wszyst kie te oso by ma ją na dzie ję, że w trak cie stu diów, oprócz
wie dzy czy sto teo re tycz nej, po zna ją to, co naj bar dziej roz pa la wy obraź -
nię mło dych lu dzi czy li no we tech no lo gie. Umo wy, któ re ostat nio pod -
pi sa li śmy czy pod pi sze my wkrót ce, ma ją jed ną myśl prze wod nią. Za le ży
nam, aby oprócz pro jek tów ba daw czych – nie zwy kle istot nych dla wy -
dzia łu, za pew nić so bie w pro ce sie kształ ce nia udział prak ty ków. W ra -

mach umo wy za pra sza my na wy dział przed sta wi cie li firm, któ rzy
pod na szym nad zo rem me ry to rycz nym pro wa dzą za ję cia ze stu den ta -
mi. W tym ro ku otwo rzy li śmy no wą spe cjal ność: tech no lo gie mo bil -
ne. Umo wa z Sam sun giem po zwo li ścią gnąć do nas spe cja li stów
z pierw szej li nii, któ rzy po pro wa dzą trzy przed mio ty: sys te my wbu do -
wa ne, la bo ra to rium sys te mów mo bil nych, prze twa rza nie ję zy ka na tu -
ral ne go. 

Cze go bę dzie do ty czyć umo wa z Sam sun giem?
To jest umo wa ra mo wa, wie lo let nia, opi su ją ca pe wien kie ru nek. Do -

ty czy m.in. opra co wa nia i roz wi ja nia in no wa cyj nych pro jek tów z dzie -
dzi ny no wych tech no lo gii, tech no lo gii ko mu ni ka cji, ale też mo wa jest
w niej o wy mia nie do świad czeń. W ra mach tej umo wy bę dą pod pi sy -
wa ne ko lej ne, do ty czą ce już kon kret nych pro gra mów ba daw czych. W tej
chwi li fi na li zu je my umo wę do ty czą cą wspól ne go pro jek tu ba daw cze go,
zwią za ne go z roz po zna wa niem ję zy ka na tu ral ne go i je go prze twa rza -
niem. Już wie my, że w pro jek cie bę dzie uczest ni czył ze spół prof. Krzysz -
to fa Jas se ma. Pla nu je my, że od paź dzier ni ka ru szą pierw sze ba da nia. 

Co cie ka we, bę dą w nim uczest ni czyć spe cja li ści z in nych wy dzia -
łów, głów nie ję zy ko znaw cy – do da je prof. Szy mań ski – Nie wąt pli wie
jest to no wo cze sny kie ru nek ba dań, bar dzo po trzeb ny. Dość po wie -
dzieć, że w kom pu te rach no wej ge ne ra cji nie ma już miej sca na kla wia -
tu rę. To, że jed na z wio dą cych firm na świe cie wi dzi u nas po ten cjał
w tej współ pra cy – o czym za pew niał nas Young min Lee, szef Sam sung
R&D Po land, to nie wąt pli wie wy raz uzna nia dla mar ki, na ja ką pra cu -
je my przez ostat nich 20 lat.

Wcho dzi my w okres doj rza ło ści
z prof. Jerzym Kaczorowskim, dziekanem wydziału matematyki i informatyki uam 

oraz prof. Jerzym Szymańskim, kierownikiem zakładu teorii algorytmów i Bezpieczeństwa danych, 
rozmawia magda ziółek
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Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Samsung electronics Polska a Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM
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Otwar cie la bo ra to rium od by ło się pod czas
Pik ni ku z Wy obraź nią na te re nie PPNT. To
nie zwy kłe miej sce, w któ rym zwie dza ją cy mo -
gą od kryć w so bie pa sję i chęć do na uki.
W spo sób przy ja zny, ja sny, na przy kła dach
i przez wła sno ręcz nie wy ko ny wa ne eks pe ry -
men ty dzie ci uczą się, na czym po le ga ją za sa -
dy rzą dzą ce świa tem – tłu ma czy prof. Ja cek
Gu liń ski, dy rek tor PPNT. 

La bo ra to rium Wy obraź ni po dzie lo no
na trzy stre fy: Wy sta wę, Expe ry men ta rium
oraz Pla ne ta rium. W stre fie Wy sta wa po przez
za ba wę moż na do wie dzieć się wię cej o hy dro -
sta ty ce i hy dro dy na mi ce, ci śnie niu, elek trycz -
no ści, ma gne ty zmie, a tak że o świe cie bio lo gii
i fi zy ki. In te rak tyw ny stół umoż li wia zba da nie
wie ku drzew oraz fau ny i flo ry pod po wierzch -

nią zie mi, a spe cjal ny to tem pre zen tu je dzia ła -
nie spek tro me tru AMS, wy ko rzy sty wa ne go
w ba da niach wie ku pró bek or ga nicz nych me to -
dą wę gla 14C – wy ja śnia Ewa Ko ciń ska, za stęp -
ca dy rek to ra PPNT. Co cie ka we, zwie dza ją cy
mo gą obej rzeć ak ce le ra tor ato mów izo to pu
wę gla 14C wy ko rzy sty wa ny przez Po znań skie
La bo ra to rium Ra dio wę glo we. W ciem ni moż -
na na to miast za po znać się ze zja wi ska mi zwią -
za ny mi ze świa tłem czy z za sa da mi dzia ła nia
apa ra tu fo to gra ficz ne go.

Expe ry men ta rium to prze strzeń prze zna -
czo na na za ję cia la bo ra to ryj ne, gdzie wraz
z pra cow ni ka mi par ku naj młod si mo gą zgłę -
bić taj ni ki che mii, fi zy ki czy bio lo gii. Wszyst -
ko przed sta wia ne jest pod czas wi do wi sko wych
po ka zów i eks pe ry men tów, re ali zo wa nych

przez pro fe sjo nal nych edu ka to rów, pa sjo na -
tów, zwią za nych mię dzy in ny mi z Uni wer sy te -
tem im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

Pla ne ta rium po świę co ne jest astro no mii. 
Na zwie dza ją cych cze ka wie le po ka zów:

od po cząt ków ży cia na Zie mi przez Układ Sło -
necz ny po ga lak ty ki i po dró że w ko smos. Po ka -
zy są prze zna czo ne dla róż nych grup
wie ko wych. Każ de mu z nich to wa rzy szy ko -
men tarz astro no ma – wy ja śnia Jo an na Kiersz -
tejn, ko or dy na tor La bo ra to rium Wy obraź ni. 

La bo ra to rium Wy obraź ni czyn ne jest 
co dzien nie, jed nak, by je zwie dzić, trze ba
wcze śniej zro bić re zer wa cję np. pod
tel. 735 981 666. Wię cej in for ma cji na stro nie
www.wy obra znia.ppnt.po znan.pl.

Fi lip Cze ka ła

Tu od kry wa się pa sje
Pierwsze w wielkopolsce centrum nauki otwarto w Poznańskim Parku naukowo-technologicznym 

fundacji uam. od 5 września działa tam Laboratorium wyobraźni, gdzie dzieci i młodzież poprzez zabawę
mogą odkrywać tajemnice chemii, fizyki czy biologii. 

fo
t.

 4
x

 a
rc

h
iw

u
m

 P
Pn

t



n a s z  u n i w e r s y t e t 90 -LeC Ie  OGrODU bOTANICzNeGO UAM

1 4 |  Ż y C I e  U N I W e r S y T e C K I e |  w r z e s i e ń  2 0 1 5

Okrą głe rocz ni ce, a ta ką ogród ob cho dzi,
skła nia ją do re flek sji nad tym, co by ło
i do pla no wa nia dal szych dzia łań. Jak pa ni,
dy rek tor Ogro du bo ta nicz ne go od 2010 ro -
ku, oce nia kon dy cję 90-lat ka na tle in nych
ogro dów bo ta nicz nych w Pol sce? 

Ży czy ła bym so bie być w tym wie ku w tak do -
brej kon dy cji jak nasz 90-let ni ogród! Ogród Bo -
ta nicz ny UAM to je den z naj lep szych w Pol sce,
a my ślę, że tak że w Eu ro pie, ze wzglę du na kil ka
ele men tów. Po pierw sze, z uwa gi na ko lek cje,
któ re już od sa me go po cząt ku by ły tu two rzo ne
z du żym roz my słem, by wy mie nić choć by cen -
ną ko lek cję geo gra ficz ną, któ ra ma bar dzo wy -
so kie wa lo ry dy dak tycz ne i na uko we. Ma my też
jed no z naj lep szych al pi na riów w Pol sce. Je śli
cho dzi o pół noc no -za chod nią Pol skę, nasz ośro -
dek jest wio dą cy pod róż ny mi wzglę da mi – na -
uko wym, or ga ni za cyj nym i wpro wa dza nia
no wych tech no lo gii. Je ste śmy jed nym z pierw -
szych ogro dów w Pol sce, któ ry udo stęp nia apli -
ka cje ze ścież ka mi dy dak tycz ny mi do stęp ny mi
na smart fo ny. Po mi mo te go, że w Wiel ko pol sce
ma my naj wię cej w kra ju, bo aż 8 ogro dów bo ta -
nicz nych i ar bo re tów pro wa dzo nych przez róż -
ne in sty tu cje, tak że pry wat ne, sta ra my się ze so bą
współ pra co wać i sku piać się na wspól nych ce -
lach. Pod su mo wu jąc – uwa żam, że kon dy cja na -
sze go 90-lat ka jest zna ko mi ta. 

Co jest naj bar dziej cha rak te ry stycz ne dla
po znań skie go „bo ta ni ka” i z cze go mo że być
dum ny?

Naj bar dziej cha rak te ry stycz ny jest wiel ko pol -
ski po rzą dek – więk szość ko lek cji jest utrzy ma -
na na świet nym po zio mie. Po za tym po sia da my
już elek tro nicz ną ba zę da nych, w któ rej znaj du -
ją się wszyst kie ro śli ny z ich lo ka li za cją w ogro -
dzie. Pierw szy raz w hi sto rii te go ogro du wie my
z du żą do kład no ścią, co i gdzie ma my. Dzie -
więć dzie siąt pro cent ro ślin jest już uję tych w ba -
zie. Na ra zie słu ży ona tyl ko nam, ale ma my
na dzie ję, że w przy szło ści bę dą mo gli z niej ko -

rzy stać wszy scy zwie dza ją cy i za in te re so wa ni
szer szą wie dzą na te mat wy bra nych ro ślin. 

Czy li już w do mu bę dzie moż na za pla no -
wać zwie dza nie ogro du?

Tak, od ro ku 2011 moż na to zro bić dzię ki
dwóm apli ka cjom z elek tro nicz ny mi ma pa mi
ogro du, któ re moż na ścią gnąć na smart fo na.
Jed na ścież ka to „Se kre ty sta rych drzew”, pro -
wa dzą ca do naj pięk niej szych drzew. Dru ga tra -
sa „Od kryw cy dźwię ku” pro wa dzi po miej scach,
w któ rych ro sną ro śli ny, z któ rych wy twa rza się
in stru men ty mu zycz ne, do stre fy dźwię ku,
w któ rej moż na so bie po grać na róż nych in stru -
men tach zro bio nych z na tu ral nych ma te ria łów.
Apli ka cja po ka zu je też, jak sa me mu moż na zro -
bić naj prost sze in stru men ty ty pu fu jar ka, ma ra -
ka sy, pro ste cym bał ki czy flet nia Pa na.
W ogro dzie jest też ścież ka po Dzia le Geo gra fii
Ro ślin i tra sa „Gło sy pta ków”. Dzię ki qu er ko -
dom na ta bli cach in for ma cyj nych moż na mię -
dzy in ny mi po słu chać śpie wu pta ków
w miej scach ich wy stę po wa nia w ogro dzie i do -
wie dzieć się o nich cze goś wię cej.

Ile ga tun ków ro ślin moż na po dzi wiać
w ogro dzie?

Oko ło sied miu ty się cy tak so nów, ale to się
zmie nia co ro ku, bo pew ne ga tun ki wy pa da ją,
in ne się po ja wia ją, są też ro śli ny jed no rocz ne.

A ja kie są naj pil niej sze za da nia w ogro dzie
obec nie? Co trze ba zro bić?

Za da niem nu mer je den jest po pra wa in fra -
struk tu ry, a szcze gól nie re no wa cja dróg. Po -
za tym mu si my stwo rzyć cen trum
edu ka cyj no -re kre acyj ne, po nie waż ist nie ją -
cy pa wi lon jest już za ma ły jak na licz bę chęt -
nych na za ję cia edu ka cyj ne. Dzię ki
za an ga żo wa niu na szych pra cow ni ków ko rzy -
sta ją z nich ty sią ce dzie ci rocz nie. Trze cie pil -
ne za da nie to od no wie nie drew nia ne go
pa wi lo nu let nie go, w któ rym od by wa ją się
kon cer ty. My śli my rów nież o mo der ni za cji
szklar ni, by mo gły być udo stęp nio ne dla od -

wie dza ją cych ogród, a rocz nie przy cho dzi tu
ich ok. 100 ty się cy. 

Dzia łal ność wszyst kich ogro dów bo ta -
nicz nych w Unii eu ro pej skiej ko or dy nu je
tzw. eu ro pej skie Kon sor cjum Ogro dów bo -
ta nicz nych, czy li do bro wol ne sto wa rzy sze -
nie przed sta wi cie li ogro dów bo ta nicz nych
z po szcze gól nych kra jów, któ re okre śla naj -
waż niej sze za da nia na naj bliż sze la ta w for -
mie wspól ne go pla nu pra cy. W Pol sce
po dob ną funk cję peł ni ra da Ogro dów bo ta -
nicz nych i Ar bo re tów. Ja kie za da nia by ły re -
ali zo wa ne w ostat nich la tach i ja kie bę dą
re ali zo wa ne w naj bliż szym cza sie?

Ogro dem bo ta nicz nym w świe tle usta wy
o ochro nie przy ro dy w Pol sce jest in sty tu cja,
któ ra otrzy ma ła ze zwo le nie od Ge ne ral ne go
Dy rek to ra Ochro ny Śro do wi ska. Ze wzglę du
na zróż ni co wa nie wła ści cie li (od osób pry wat -
nych, gmin, miast, La sów Pań stwo wych po in -
sty tu cje na uko wych i uczel nie wyż sze) wspól ne
re ali zo wa nie za dań jest utrud nio ne. Uda ło nam
się jed nak zre ali zo wać je den wspól ny grant
ochro niar ski z ROBIAP i z czte re ma in ny mi
ogro da mi. Pra wo na kła da na ogród róż ne obo -
wiąz ki, ale za ra zem chro ni go przed sprze da żą
czy po dzia łem. 

Jed nym z naj waż niej szych za dań współ -
cze snych ogro dów bo ta nicz nych i ban ków
ge nów, za le co nych przez Mię dzy na ro do wą
Unię Ogro dów bo ta nicz nych, jest ochro -
na gi ną cej i za gro żo nej flo ry. Te mu te ma to -
wi po świę co na też bę dzie ju bi le uszo wa
kon fe ren cja na uko wa. Ile ga tun ków ro ślin
za gro żo nych wy gi nię ciem moż na po dzi wiać
w ogro dzie UAM? 

Obec nie naj waż niej szy trend w ogro dach
bo ta nicz nych to wła śnie utrzy my wa nie ga tun -
ków chro nio nych i za gro żo nych wy gi nię ciem.
W na szym ogro dzie upra wia my ok. 300 ga tun -
ków ro ślin ob ję tych ochro ną praw ną na świe -
cie, w Eu ro pie i w Pol sce. Ma my też bank

„Bo ta nik” – sta ru szek za wsze zie lo ny
z prof. UaM Justyną Wiland-Szymańską, dyrektorem ogrodu Botanicznego, 

rozmawia danuta chodera-Lewandowicz
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ge nów, czy li miej sce prze cho wy wa nia w ni skiej
tem pe ra tu rze na sion po bra nych z na tu ry. Ko -
lek cje ro ślin ma ją przede wszyst kim zna cze nie
edu ka cyj ne, zaś bank ge nów po zwa la za cho -
wać ge no ty py ga tun ków. Ogród bo ta nicz ny to
przy czó łek na tu ry w mie ście, „ar ka No ego” ro -
ślin pol skich i ze świa ta na te re nie miej skiej pu -
sty ni. Nie cho dzi tyl ko o od po czy nek
w pięk nym miej scu, ale tak że o to, by od dziec -
ka uczyć miesz kań ców mia sta wraż li wo ści
na pięk no ro ślin i war tość na tu ry. Jed nym
z naj więk szych pro ble mów współ cze sno ści jest
to, że lu dzie w mie ście są śle pi i głu si na przy -
ro dę. Ogro dy bo ta nicz ne chcą to zmie nić, by
uwraż li wio ne i wy edu ko wa ne dzie ci w do ro -
słym ży ciu sa me dba ły o zie leń w mie ście i śro -
do wi sko na tu ral ne. 

Czy mia sto wspie ra te dą że nia?
Od ostat nich wy bo rów sa mo rzą do wych na -

stą pi ły po zy tyw ne zmia ny w re la cjach ogro du
z wła dza mi Po zna nia. O ile wcze śniej mia sto
do kła da ło 50 ty się cy zło tych do bu dże tu ogro -
du, o ty le te raz da je 200 ty się cy. Pro wa dzo ne są
roz mo wy na te mat więk sze go udzia łu władz
mia sta w kosz tach utrzy ma nia ogro du, któ -
ry – za dar mo – słu ży wszyst kim po zna nia kom,
a je go rocz ne utrzy ma nie kosz tu je oko ło 4 mi -
lio nów zło tych. Obec nie to uni wer sy tet utrzy -
mu je ogród ja ko park miej ski.

A ja kie pra ce obec nie re ali zu je ogród we
współ pra cy z mia stem?

Od dwóch lat wspól nie z Wy dzia łem
Oświa ty Urzę du Mia sta re ali zu je my pro jekt
„Szkol ne Ogro dy Po zna nia”. W nie któ rych
szko łach pro jekt zo stał już zre ali zo wa ny, a pla -
ny za go spo da ro wa nia te re nów zie le ni zo sta ły
przez nas bez płat nie wy ko na ne. Wcze śniej
wie dza pra cow ni ków ogro du w po sta ci roz ma -
itych eks per tyz rów nież prze pły wa ła do mia -
sta, by przy po mnieć, że Ogród Bo ta nicz ny
uczest ni czył m.in. w ob sa dze niu pa sów zie le ni
w róż nych re jo nach mia sta, pod jął się też przy -
rod ni cze go za go spo da ro wa nia wy sy pi ska od -
pa dów ko mu nal nych w re jo nie Su che go La su.

Ogród bo ta nicz ny zre ali zo wał też wie le
prac na rzecz uni wer sy te tu, jak np. re wa lo -
ry za cja i od bu do wa par ku w Cią że niu,
w Obrzyc ku, przy Ob ser wa to rium Astro no -
micz nym, za go spo da ro wa nie zie le nią te re -
nów na Mo ra sku. Ja kie pra ce na rzecz
uni wer sy te tu obec nie re ali zu je cie?

Pra cow ni cy ogro du ak tyw nie uczest ni czą
w eks per ty zach do ty czą cych zie le ni na te re nach
UAM, wspie ra ją róż ne jed nost ki w pla no wa niu
i utrzy ma niu zie le ni, pro wa dze niu ba dań na -
uko wych, po ma ga ją w opie ce nad gro ba mi by -
łych pra cow ni ków UAM. Ogród jest miej scem
pro wa dze nia za jęć dy dak tycz nych i ba dań na -
uko wych oraz źró dłem ma te ria łu dy dak tycz ne -
go i ba daw cze go. W ogro dzie od by wa ją się
im pre zy in te gra cyj ne róż nych jed no stek UAM.
Spon so ru je my tak że na gro dy. Przede wszyst kim
zaś ogród jest – po za Au lą Uni wer sy tec ką – naj -
czę ściej od wie dza ną pla ców ką uni wer sy te tu, jest
je go wi zy tów ką, a ze wzglę du na wio dą cą ro lę
wśród ogro dów bo ta nicz nych w Pol sce ogród
do da je uczel ni pre sti żu. Je śli cho dzi o are nę mię -
dzy na ro do wą, na 38 pol skich ogro dów na le ży -
my do naj le piej roz po zna wa nych za gra ni cą.
Dla te go war to by ło by le piej wy ko rzy stać do pro -
mo cji uczel ni i po szcze gól nych wy dzia łów ta kie
oka zje jak Ma jów ka czy ob cho dzo ne we wrze -
śniu Uro dzi ny Bo ta ni ku. Do pie ro od te go ro ku
po ja wi ła się ta bli ca z in for ma cją, że ogród na le -
ży do UAM. Do dziś wie le osób myl nie są dzi, że
je ste śmy czę ścią Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go.
W ogro dzie od by wa ją się za ję cia nie tyl ko dla
stu den tów Wy dzia łu Bio lo gii czy Che mii, ale
tak że dla Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Po li -
tech ni ki Po znań skiej. Pó ki co bar dzo do brze
ukła da się współ pra ca ogro du z Wy dzia łem Stu -
diów Edu ka cyj nych, któ ry przy go to wał już
po raz dru gi świet ną im pre zę na Dzień Dziec -
ka. Uwa żam, że ogród mógł by się tak że stać
miej scem pre zen ta cji twór czo ści i spo tkań kół
na uko wych nie tyl ko dla przy rod ni ków, ale i dla
hu ma ni stów. Dla stu den tów każ de go wy dzia łu
znaj dzie się tu miej sce. 

Ogród bo ta nicz ny UAM to nie tyl ko oa -
za zie le ni, ale tak że miej sce spo tkań z sze ro -
ko ro zu mia ną kul tu rą...

Za le ży nam bar dzo, by tę kul tu ro twór czą
funk cję ogro du po sze rzać. Te mu słu ży m.in.
po wsta łe w 2011 ro ku Sto wa rzy sze nie Przy ja -
ciół Ogro du Bo ta nicz ne go, któ re or ga ni zu je let -
nie, bez płat ne kon cer ty cie szą ce się spo rym
za in te re so wa niem. W cią gu ca łe go ro ku w pa -
wi lo nie edu ka cyj no -dy dak tycz nym or ga ni zo -
wa ne są też wy sta wy ma lar stwa, fo to gra fii,
go be li nu, któ re ma ją nie tyl ko aspekt eko lo gicz -
ny czy przy rod ni czy, ale tak że ar ty stycz ny. Naj -
czę ściej chce my jed nak, by by ły in spi ro wa ne
przy ro dą. W ogro dzie moż na też po dzi wiać
rzeź by czy in sta la cje ple ne ro we. Po nad to
współ pra cu je my ze Związ kiem Li te ra tów Pol -
skich, któ ry raz w mie sią cu or ga ni zu je spo tka -
nia z cy klu „Ła wecz ka Li te rac ka”, or ga ni zu je my
też wie le otwar tych dla wszyst kich wy kła dów
po pu lar no nau ko wych, np. na te mat pta ków, hi -
sto rii Je życ czy dziel ni cy Ogro dy. 

Już 15 lat te mu pań stwo we ogro dy bo ta -
nicz ne, den dro lo gicz ne, ar bo re ta itp. prze ży -
wa ły trud ny okres, to też mó wi ło się m.in.
o ko niecz no ści wpro wa dze nia ka pi ta łu pry -
wat ne go oraz opra co wa nia ko lek cji spe cja li -
zu ją cych się w wy bra nych ga tun kach. Jak
jest te raz? 

Jak do tąd zna la zło się kil ka firm, któ re spon -
so ru ją ogród, do star cza jąc np. za dar mo na wo -
zy, pre pa ra ty ochro ny ro ślin, ro śli ny itp. W ten
spo sób sta ra my się od cią żyć uni wer sy tet. Na to -
miast naj więk szym skar bem ogro du są je go pra -
cow ni cy, któ rzy, by ogra ni czyć wy dat ki, nie mal
wszyst kie pra ce wy ko nu ją sa mi, np. od na wia ją
sta re ław ki, two rzą kwiet ni ki w pniach drzew.
Z te go wzglę du prze ję li śmy też od Fun da cji
UAM skle pik, w któ rym sprze da je my nad wyż -
ki ro ślin. In ne spo so by wspo ma ga nia bu dże tu
to wy naj mo wa nie po wierzch ni w ogro dzie np.
na ślub czy fir mo wą im pre zę, dla te go trze ba po -
pra wić in fra struk tu rę. Pew ne do fi nan so wa nie
da je Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go – je ste śmy Spe cjal nym Urzą dze niem Ba daw -
czym Wy dzia łu Bio lo gii. Pi sze my pro jek ty
do róż nych in sty tu cji pań stwo wych i fun da cji
oraz współ pra cu je my z Fun da cją UAM. Jed nak
Ogród Bo ta nicz ny ni gdy nie bę dzie in sty tu cją
sa mo fi nan su ją cą. 

ob cho dzą cy w tym ro ku 90-le cie ist nie nia ogród bo ta nicz ny UaM, w obec nym miej scu
(lecz na znacz nie mniej szej po wierzch ni) zo stał otwar ty przez pre zy den ta rze czy po spo li -
tej Sta ni sła wa Woj cie chow skie go 13 wrze śnia 1925 ro ku ja ko Szkol ny ogród bo ta nicz ny.
Sta tus uni wer sy tec kie go za kła du na uko wo -dy dak tycz ne go Wy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy -
rod ni cze go Uni wer sy te tu Po znań skie go uzy skał po ii woj nie świa to wej.
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Nie czas obec nie przy wo ły wać te wszyst kie zmia ny. Chcę je dy nie
przy po mnieć o kon se kwen cjach po zba wie nia od 1 paź dzier ni -
ka 2011 r. moż li wo ści otrzy ma nia sty pen dium ha bi li ta cyj ne go.

Gdy zmia ny le gi sla cyj ne by ły już zna ne wo bec przy ję cia usta wy no we li -
zu ją cej przez Sejm, w okre sie od czerw ca do wrze śnia 2011 la wi no wo
wzro sła licz ba wnio sków o przy zna nie sty pen dium ha bi li ta cyj ne go
na pod sta wie obo wią zu ją cych do 30 wrze śnia prze pi sów. Nic w tym
dziw ne go, że ad iunk ci przy go to wu ją cy się do wszczę cia prze wo dów ha -
bi li ta cyj nych (któ re od 1.10.2011 r. mo gły już być po stę po wa nia mi ha bi -
li ta cyj ny mi) chcie li sko rzy stać z przy wi le ju po pra wia ją ce go sy tu ację ich
bu dże tów do mo wych. Wte dy też wła dze rek tor skie pod ję ły de cy zję o nie -
ogra ni cza niu licz by przy zna wa nych sty pen diów ha bi li ta cyj nych, cho ciaż
w la tach 2012-2013 zwięk sze nie uczel nia nych kosz tów po no szo nych z ty -
tu łu tych sty pen diów by ło po waż nym pro ble mem fi nan so wym. Przy po -
mnę, że kosz ty tych sty pen diów wzro sły z kwo ty wy no szą cej do 2011 r.
prze cięt nie ok. 1,2 mln zł rocz nie do ok. 3,5 mln. By ły to jed nak pro ble -
my przej ścio we i po 2013 r. kosz ty sty pen diów ha bi li ta cyj nych znik nę ły
cał ko wi cie z bu dże tu uni wer sy te tu.

Spra wa sty pen diów ha bi li ta cyj nych jed nak jesz cze nie za koń czy ła
się. Jak po wie dzia łem, nie ogra ni czy li śmy licz by sty pen diów i otrzy -
my wał je każ dy wnio sku ją cy, zwłasz cza, że zgod nie z prze pi sa mi
wnio ski po pie ra ły swo imi uchwa ła mi wła ści we ra dy wy dzia łów. Jed -
nak ad iunkt po otrzy ma niu de cy zji o przy zna niu sty pen dium ha bi li -
ta cyj ne go zo bo wią za ny był do pod pi sa nia sto sow nej umo wy
z uczel nią. Do cie ra ją do mnie sy gna ły, że wśród nie któ rych sty pen -

dy stów bu dzi obec nie nie po kój je den z ustę pów ta kiej umo wy. Otóż
każ dy otrzy mu ją cy sty pen dium w umo wie zo bo wią zy wał się, że w ter -
mi nie dwóch lat od wy pła ty ostat niej mie sięcz nej ra ty sty pen dium
przy stą pi do ko lo kwium ha bi li ta cyj ne go. Nie wy wią za nie się z te go
zo bo wią za nia za gro żo ne by ło sank cją zwro tu kwo ty ca łe go sty pen -
dium. Sty pen dia przy zna wa ne by ły na okres 24 mie się cy, za tem ad -
iunk ci, któ rzy roz po czę li w koń cu 2011 r. lub od 1 stycz nia 2012 r.
po bie rać sty pen dia, otrzy my wa li je do koń ca 2013 r. Tak więc te raz
za czy na ją upły wać dwu let nie okre sy, o któ rych mó wi ło wspo mnia ne
wy żej zo bo wią za nie. Wiem, że bar dzo wie lu ad iunk tów, któ rzy po -
bie ra li sty pen dium ha bi li ta cyj ne, ter mi no wo uzy ska ło sto pień na uko -
wy dok to ra ha bi li to wa ne go. Są jed nak ta cy, któ rzy jesz cze nie są
dok to ra mi ha bi li to wa ny mi. Chciał bym ich pro sić, by w ta kiej sy tu -
acji nie cze ka li na we zwa nia o wy ja śnie nia, tyl ko sa mi skie ro wa li
do rek to ra wnio sek o prze dłu że nie dwu let nie go ter mi nu. Oczy wi ście
wnio sek ta ki mu si być uza sad nio ny i mu si za wie rać in for ma cję, kie -
dy za in te re so wa ny pla nu je wszczę cie po stę po wa nia ha bi li ta cyj ne go.
Jest ono zwią za ne z przy go to wa niem pu bli ka cji zgła sza nej ja ko osią -
gnię cie ha bi li ta cyj ne, a tu pre cy zyj ne za pla no wa nie w 2011 r. je go
ukoń cze nia mo gło nie być ła twe. Li czę jed nak, że wszy scy po bie ra ją -
cy sty pen dia ha bi li ta cyj ne na dal za mie rza ją ubie gać się o sto pień dr
hab., co bę dzie prze słan ką do po zy tyw ne go roz pa trze nia wnio sku
o prze dłu że nie ter mi nu je go uzy ska nia.

Prof. An drzej Le sic ki
pro rek tor UAM

W tro sce o ad iunk tów
no we li za cja usta wy pra wo o szkol nic twie wyż szym, oprócz wie lu in nych roz wią zań, wpro wa dzi ła kil ka zmian

istot nych dla na uczy cie li aka de mic kich za trud nio nych na sta no wi sku ad iunk ta, m.in. ogra ni czy ła do 8 lat 
okres pra cy na tym sta no wi sku osób bez stop nia na uko we go dok to ra ha bi li to wa ne go.

f fo
t.

 m
a

ci
ej

 m
ęc

zy
ń

sk
i

flesz

90-lecie Ogrodu
botanicznego UAM



n a s z  u n i w e r s y t e t PrOJeKTy

w r z e s i e ń  2 0 1 5  |  Ż y C I e  U N I W e r S y T e C K I e  |  1 7

Wra mach Ko lo ro we go Uni wer sy te tu już po raz pią ty naj -
młod si we zmą udział w kie ro wa nych do nich wy kła dach,
a na wet sa mi je po pro wa dzą. My li się jed nak ten, kto są -

dzi, że dla ab sol wen tów KU kon ty nu acja przy go dy z UAM na stą pi
do pie ro, gdy wró cą do nas na tra dy cyj ne stu dia. Już te raz za chę ca my
wszyst kich koń czą cych ko lo ro we za ję cia do po wro tu na uni wer sy -
tet – oczy ma wy obraź ni.

W ra mach kom ple to wa nia ma te ria łów do ko lej nej książ ki z cy klu
„Z aka de mic kie go po dwór ka” pla no wa ne jest ze bra nie wspo mnień dzie -
ci z Ko lo ro we go Uni wer sy te tu. Naj młod si po dzie lą się opo wia da nia mi,
aneg do ta mi, ry sun ka mi czy na wet po je dyn czy mi zda nia mi, któ re bę dą
re flek sją z za jęć.

Czym by ła by jed nak uczel nia bez wy kła dow ców? Tak że tych, któ rzy
w mi nio nych la tach po sta no wi li spro stać trud ne mu za da niu prze ka zy -
wa nia wie dzy wy ma ga ją cym ma łym stu den tom, za chę ca my do po wro -
tu my śla mi do daw nych chwil. Pań stwo tak że mo że cie współ two rzyć
tom książ ki opi su ją cej za ję cia na Ko lo ro wym Uni wer sy te cie. Dzie ci nie

przy by ły na uczel nię sa me, lecz ze swo imi opie ku na mi i na uczy cie la mi.
To ko lej na gru pa, któ ra zo sta nie za pro szo na do współ pra cy.

Pro jekt se rii „Z aka de mic kie go po dwór ka” po wstał z ini cja ty wy dr
Do mi ni ki Na roż nej i dr. Pio tra Lis sew skie go z Wy dzia łu Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa. Do tej po ry uka za ły się dwie książ ki: „Z aka de -
mic kie go po dwór ka. Wy kła dow cy o stu den tach” oraz „Z aka de mic kie go
po dwór ka. Stu den ci o wy kła dow cach”. W pierw szej z nich pra cow ni cy
UAM z sen ty men tem, a nie kie dy z przy mru że niem oka, wspo mi na li stu -
den tów, któ rym prze ka zy wa li wie dzę. W dru gim to mie ro le się od wró -
ci ły, a wspo mnie nia przy go to wa li stu den ci i ab sol wen ci UAM. Obie
książ ki zo sta ły wy da ne przez Wy daw nic two Na uko we UAM. Ja ki bę -
dzie ko lej ny, „ko lo ro wy” tom „Z aka de mic kie go po dwór ka”? Ma my na -
dzie ję, że za peł ni się wspo mnie nia mi god ny mi naj lep szych mło dych
na ukow ców.

Do dat ko we in for ma cje na te mat pro jek tu „Z aka de mic kie go po dwór -
ka” moż na uzy skać za po śred nic twem Biu ra Pra so we go UAM.

Agniesz ka Książ kie wicz

Ma my szan sę stać się „wsią uni wer sy tec -
ką”- twier dzi Ja nusz Ko besz ko, do rad ca
wój ta gmi ny Su chy Las, któ ra przy stą pi ła
do two rzo nej przez WNGiG UAM gru py
ini cja tyw nej, chcą cej po wo ła nia geo par -
ku w Mo ra sku.

Do tej gru py na le żą UAM, mia sto Po znań,
Re gio nal na Dy rek cja La sów Pań stwo wych
oraz gmi ny Su chy Las i Czer wo nak. Geo par ki
to sto sun ko wo no wa, po wsta ła w 1997
w UNESCO kon cep cja. Wy szła z za ło że -
nia – zgła sza ło to śro do wi sko geo lo gów – że
do tych czas po świę ca no wie le uwa gi ochro nie
ży wej przy ro dy, a za ma ło hi sto rii kształ to wa -
nia po wierzch ni Zie mi. Mo ra sko na przy kład
to kra jo braz mło do gla cjal ny, kształ to wa ny
płasz czem wiel kie go lą do lo du ze Skan dy na wii
w ostat niej epo ce wiel kie go ozię bie nia.
W Wiel ko pol sce dzia ło się to 22 ty sią ce lat te -
mu, gdy gru by na kil ka set me trów lą do lód
na zmia nę co fał się i na cho dził na na sze te re -
ny. Dla nas po lo dow co we pa gór ki, gła zy
i wklę sło ści są wi do kiem bar dzo po wsze dnim,
ale np. dla przy by szów z po łu dnia czymś eg zo -
tycz nym. Waż ne jest też to, by umieć „czy tać”
kra jo braz i hi sto rię je go kształ to wa nia – wów -
czas i dla nas za czy na to być in te re su ją ce. Idea
geo par ku nie sta wia – tak jak par kach na ro do -
wych – ba rier dzia łal no ści czło wie ka, ale cho -

dzi o to, by ta dzia łal ność nie zmar no wa ła cha -
rak te ry stycz nych dla da ne go te re nu cech i np.
aby pla nu jąc wznie sie nie ja kie goś bu dyn ku nie
za sy py wać oczek wod nych czy wy rów ny wać
pa gór ków. Idea geo par ku za kła da rów nież pro -
wa dze nie ba dań na uko wych i dzia łal ność edu -
ka cyj ną, tak by wszy scy uświa do mi li so bie
war tość hi sto rycz nie ukształ to wa ne go kra jo -
bra zu i umie li ją usza no wać. W Pol sce są dwa
geo par ki o sta tu sie nada nym przez mi ni ster -
stwo śro do wi ska (Kar ko no sze i oko li ce Gó ry
św. An ny) oraz je den na le żą cy do eu ro pej skiej
sie ci: wi docz ny na wet z ko smo su Łuk Mu ża -
kow ski. Jest też kil ka na ście pro po zy cji ob sza -
rów, któ re mo gły by zo stać geo par ka mi. Te raz
ma do nich do łą czyć Mo ra sko.

Był by to ob szar od Gó ry Dzie wi czej
na wscho dzie i Gó ry Mo ra sko na za cho dzie;
od pół no cy się gał by po Bie dru sko, a od po łu -
dnia przez prze łom War ty aż do Ostro wa
Tum skie go. Ser cem te go geo par ku był by re zer -
wat me te ory tu Mo ra sko. Pro ce du ra otrzy ma -
nia sta tu su geo par ku jest oczy wi ście
skom pli ko wa na, pod le ga licz nym ry go rom,
więc nie sta nie się to od za raz. Ist nie nie geo -
par ku to oczy wi ście atrak cja tu ry stycz na (jest
już na wet geo tu ry sty ka), moż li wość zdo by wa -
nia gran tów i na tu ral nie za pew nie nie na ukow -
com po la do ba dań. Wiel kim plu sem jest to, że

UAM gwa ran tu je geo par ko wi stro nę na uko wą
na wy so kim po zio mie, bo Wy dział Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM (gdzie idea
geo par ku Mo ra sko się zro dzi ła) od daw na jest
uzna nym ośrod kiem ba dań te go te re nu,
o czym świad czy ło nie daw no dwu dnio we
sym po zjum do ty czą ce ba dań re jo nu Mo ra sko.
Spo tka nie to by ło na uko wą „za po wie dzią” sta -
ra nia o po wsta nie geo par ku. A że ba da nia te
cią gle wno szą coś no we go, do wo dzi choć by
od kry cie ostat nio w me te ory cie Mo ra sko
dwóch no wych fos fo ra nów, nie wy stę pu ją cych
w sta nie na tu ral nym w przy ro dzie: mo ra sko -
itu i czo chral ski tu. 

Part ne rzy spo za UAM za re ago wa li z en tu -
zja zmem. Na przy kład gmi na Su chy Las, są sia -
du ją ca z kam pu sem Mo ra sko, cie szy się, że
współ dzia ła nie przy po wsta niu geo par ku jest
po cząt kiem za cie śnia nia współ pra cy z UAM.
Ob szar kam pu su Mo ra sko na dal nie jest z na -
mi po łą czo ny funk cjo nal nie dro ga mi i ścież ka -
mi ro we ro wy mi. Stu den ci po win ni w przy szło ści
ko rzy stać z usług do stęp nych tak że w gmi nie,
z moż li wo ści miesz ka nia, za ku pów i wy po czyn -
ku – oznaj mił w lo kal nym mie sięcz ni ku Ja nusz
Ko besz ko, do da jąc, że dzię ki bli sko ści kam pu -
su i part ner stwu z UAM Su chy Las mo że stać
się „wsią uni wer sy tec ką”, tak jak ist nie ją uni -
wer sy tec kie mia sta. maj

Z ko lo ro wej per spek ty wy

Od Bie dru ska do Ostro wa Tum skie go czy li geo park

dzieci mają dobrą pamięć i są ciekawe świata. Bywa, że przypomną nam o czymś, o czym sami zapomnieliśmy,
lub zaskoczą wiedzą godną naukowca. nic zatem dziwnego, że w murach uam mogą zostać studentami,

zanim jeszcze ukończą wcześniejsze etapy edukacji. 
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Idee i za ło że nia pro gra mu im. La ne’a Kir -
klan da wy wo dzą się bez po śred nio z mi sji
Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da cji Wol no -

ści (PAFW). Pro gram ma m.in. wspie rać de -
mo kra tycz ne i wol no ryn ko we prze mia ny
w kra jach Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej.
Pro gram jest fi nan so wa ny ze środ ków PAFW,
a ad mi ni stro wa ny przez fun da cję Edu ka cja
dla De mo kra cji.

Wśród sty pen dy stów do mi nu ją eko no mi ści
i spe cja li ści od za rzą dza nia, dru gie miej sce
zaj mu ją praw ni cy, a trze cie przed sta wi cie le
ad mi ni stra cji pu blicz nej. Do ro ku aka de mic -
kie go 2014/2015 pro gram ukoń czy ły 654 oso -

by. Uni wer sy te ta mi w któ rych sty pen dy ści
kształ cą się naj czę ściej, to UW i UJ, UAM,
Uni wer sy tet Wro cław ski i UMC-S. Pro gram
Kir klan da to dwu se me stral ne stu dia do sko na -
lą ce. Roz po czy na ją się od pro gra mu orien ta -
cyj no -przy go to waw cze go. Ma on przy go to wać
sty pen dy stów do po by tu w Pol sce po przez
oswo je nie ich z ję zy kiem i przy bli że nie co -
dzien nych re aliów, a tak że ma zin te gro wać
oso by z róż nych kra jów, z róż ny mi do świad -
cze nia mi, wy kształ ce niem i po glą da mi. Ele -
men tem se sji orien ta cyj nej jest m.in.
uro czy sta ce re mo nia in au gu ra cji. Po byt w Pol -
sce jest dla sty pen dy stów istot ną i in te re su ją -

cą for mą zdo by wa nia wie dzy, do świad czeń
i ob ser wa cji zmie nia ją ce go się świa ta. 

Przy go to wa li śmy dla nich pro gram, jak są -
dzi my, sze ro ki i cie ka wy– mó wi ko or dy na tor -
ka pro gra mu Jo an na Ja nas – Po zna wa nie
na sze go kra ju, mia sta i uni wer sy te tu od by wa się
na kil ku to rach. Za czy na my od do sko na le nia ję -
zy ka. Uczest ni ków wpro wa dza my w at mos fe rę
mia sta, po ka zu je my za byt ki, osią gnię cia kul tu -
ry: zwie dza my mu zea, kam pus aka de mic ki,
Ogród Bo ta nicz ny, PPN-T, jak i mu zeum Po -
znań skie go Czerw ca czy Ro ga lo we Mu zeum Po -
zna nia. Na si go ście wpro wa dza ni są w hi sto rię
bliż szą i dal szą Po zna nia i Wiel ko pol ski. Spe -
cjal nie przy go to wa ne wy kła dy przy bli ża ją sty -
pen dy stom ob raz trans for ma cji po li tycz nej
i go spo dar czej, któ ra do ko na ła się w ostat nich
la tach – ob ja śnia Jo an na Ja nas. I do da je, że
two rze nie te go pro gra mu by ło by bar dzo trud -
ne bez udzia łu Ur szu li So biec kiej, kie row ni ka
pro gra mu sty pen dial ne go im. Kir klan da, Re -
na ty Koź lic kiej -Gliń skiej, dy rek to ra pro gra mo -
we go PAFW, a tak że Ju sty ny Ja ni szew skiej,
pre ze sa za rzą du w fun da cji Edu ka cja dla De -
mo kra cji.

Zwień cze niem udzia łu w pro gra mie Kir -
klan da jest na pi sa nie i obro na pra cy dy plo -
mo wej. Jest skła do wą dwóch prac
se me stral nych, któ re sty pen dy ści ma ją obo -
wią zek na pi sa nia na za koń cze nie każ de go
z se me strów. len

Sty pen dy ści Kir klan da w Po zna niu

Kim był La ne Kir kland? 
la ne Kir kland uro dził się 12 mar ca 1922 r. w cam den w Po łu dnio wej Ka ro li nie. W ro -
ku 1948, po ukoń cze niu stu diów, pod jął pra cę w ame ri can Fe de ra tion of la bor (aFl). Szyb -
ko stał się zna ny z wy ra zi sto ści po glą dów i z do bre go pió ra – z je go eks per tyz i rad ko rzy sta li
czo ło wi po li ty cy, jak lyn don John son, har ry tru man, John Ken ne dy, ro nald re agan.

Po wpro wa dze niu w Pol sce sta nu wo jen ne go za ape lo wał do za chod nich rzą dów
i Mię dzy na ro do wej Kon fe de ra cji związ ków za wo do wych o uka ra nie re żi mu. zdwo ił też
kon kret ną po moc dla pol skiej opo zy cji – łącz nie „So li dar ność” otrzy ma ła z je go rąk po -
nad 4 mi lio ny do la rów, w tym fun du sze na kam pa nię wy bor czą 1989 ro ku. W 1990 ro -
ku Kir kland wszedł w skład ra dy dy rek to rów po wo ła ne go przez Kon gres USa
Pol sko -ame ry kań skie go Fun du szu Przed się bior czo ści, ma ją ce go na ce lu po moc w kształ -
to wa niu pol skiej go spo dar ki ryn ko wej w dro dze po ży czek i róż ne go ro dza ju ini cja tyw
in we sty cyj nych. był du cho wym oj cem po wsta nia Pol sko -ame ry kań skiej Fun da cji Wol -
no ści i prze ka zy wa nia do świad czeń pol skiej trans for ma cji na Wschód.

la ne Kir kland zmarł w ro ku 1999.

45 osób przyjechało do Poznania, by uczestniczyć w inauguracji kolejnego programu stypendialnego 
im. Lane’a kirklanda. Przyjechali na uam z ukrainy, Białorusi, rosji, mołdowy, gruzji, armenii, azerbejdżanu,

kazachstanu i kirgistanu. 

fo
t.

 m
a

ci
ej

 m
ęc

zy
ń

sk
i



n a s z  u n i w e r s y t e t W NOWyCH rOLACH

w r z e s i e ń  2 0 1 5  |  Ż y C I e  U N I W e r S y T e C K I e  |  1 9

A wszyst ko sta ło się za po śred nic twem
dwu dzie sto mi nu to we go słu cho wi -
ska ra dio we go, przy go to wa ne go ze -

spół stu denc kie go Ra dia Me te or, in ter ne to wej
roz gło śni Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi -
cza w Po zna niu, pod opie ką Wy dzia łu Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa oraz Wy dzia łu
Fi zy ki. Kon cep cja słu cho wi ska roz wi ja ła się
w gło wie re ży ser ki Ga brie li Je lo nek od kil ku
lat, ale szan sa re ali za cji po my słu po ja wi ła się
do pie ro w uczel nia nym ra diu. To ona zgro ma -
dzi ła wo kół sie bie ze spół współ pra cow ni ków
–re dak to rów roz gło śni, in nych stu den tów
oraz pra cow ni ków na uko wych WNPiD. I tak
dr Piotr Li sew ski z Wy dzia łu Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa zo stał nar ra to rem, dr
Do mi ni ka Na roż na, rzecz nik pra so wy UAM,
wcie li ła się w po stać mat ki chrzest nej z Ame -
ry ki. Po zo sta łe ro le ob sa dza li stu den ci.: San -
dra Wit kow ska, Ad rian na Pie cy k i Ad rian
War was, Ga brie la Je lo nek, Krzysz tof Grzą -
dziel ski, Kac per We so łow ski, Ma ria Ho row -
ska, re ży se ria i ada pta cja –  Ga brie la
Je lo nek, re ali za cja i pro duk cja – Mag da So bo -
lew ska, czy tał – Piotr Lis sew ski.

Mło dzi twór cy nie tyl ko od twa rza li po szcze -
gól ne po sta ci, ale za pew ni li słu cho wi sku dźwię -
ko we efek ty. Na krę ca li, mon to wa li – i uda ło się.
Pre mie ra od by ła się w czerw cu w ra dio Me te or.
Dzie ło stu den tów i ich wy kła dow ców spodo ba -

ło się na ty le, że po sta no wio no pójść krok da lej
i sko rzy stać z moż li wo ści wy emi to wa nia Kop -
ciusz ka Współ cze sne go w ki nie łóż ko wym
przed fe sti wa lo wy mi fil ma mi.

Zgło si łam się do or ga ni za to rów, a ci bar dzo
cie pło nas przy ję li – opo wia da Ga brie la Je lo -
nek – Udział w mię dzy na ro do wym fe sti wa lu
trak tu je my ja ko wy róż nie nie. To dru gie słu cho -
wi sko w ra diu stu denc kim w Pol sce. A pierw -
sze, z udzia łem wy kła dow ców i ich stu den tów. 

War to jed nak wspo mnieć, że w hi sto rii

WNPiD by ło jed nak że wię cej po dob nych ini -
cja tyw: „Rap tu larz Aka de mic ki”, „Spół dziel nia
Tę cza” – ze spół mu zycz ny, któ ry w la tach 2007-
09 two rzy li pra cow ni cy i stu den ci oraz spek takl
„W po szu ki wa niu lep sze go świa ta”, któ ry
uświet nił otwar cie II Ogól no pol skie go Kon gre -
su Po li to lo gii w 2012 ro ku. Obec ność na „Trans -
atlan ty ku” to nie tyl ko wy róż nie nie, ale rów nież
szan sa na za pre zen to wa nie twór czo ści stu den tów
mię dzy na ro do wej pu blicz no ści – pod kre śla Ga -
brie la Je lo nek. Mar cin Pie choc ki 

Kop ciu szek z UAM... na Trans atlan ty ku
Bajka stara, wciąż znana, tym razem ukazała się w całkiem nowej odsłonie. jej bohaterka, kopciuszek,
wraz ze swymi bliskimi przywędrowali na Plac wolności. i podczas festiwalu transatlantyk spotkać się

z nią można było, leżąc wygodnie na łóżku z baldachimem. 

Jo onas Il ma vir ta z Fin lan dii ode brał 8 wrze śnia Mię dzy na ro do wą
Na gro dę im. Ste fa na ba na cha za roz pra wę dok tor ską „On the
bro ken ray Trans form”. Uro czy ste wrę cze nie Na gro dy mia ło miej -
sce pod czas in au gu ra cji 6. Fo rum Ma te ma ty ków Pol skich na Po li -
tech ni ce War szaw skiej.

Na 7. już edy cję kon kur su zor ga ni zo wa ne go przez Pol skie To wa rzy stwo
Ma te ma tycz ne i fir mę in for ma tycz ną Eric pol spły nę ło 15 prac z kra jów
Eu ro py Pół noc nej i Środ ko wo -Wschod niej. Po zo sta ły mi no mi no wa ny -
mi by li Mi chał Skrzyp czak (Uni wer sy tet War szaw ski; Mar tin Strömqvist
(KTH Roy al In sti tu te of Tech no lo gy, Szwe cja), Bła żej Wró bel (Uni wer sy -
tet Wro cław ski).

Na gro dzo na roz pra wa „On the Bro ken Ray Trans form” zo sta ła na pi sa -
na pod kie run kiem pro fe so ra Mik ko Sa lo na Uni wer sy te cie w Jylväskylä.
W swo jej dy ser ta cji lau re at opi su je na rzę dzia ma te ma tycz ne przy dat ne
do ba da nia za ła ma nych fal rent ge now skich. Uzy ska ne przez nie go wy ni -
ki ma ją waż ne za sto so wa nie w to mo gra fii kom pu te ro wej. Z jed nej stro ny

po mo gą w lep szej in ter pre ta cji zdjęć rent ge now skich, a z dru giej – pro -
wa dzą do no wych, cie ka wych i waż nych pro ble mów ma te ma tycz nych np.
z me tod opty ma li za cji na roz ma ito ściach rie man now skich. W naj bliż szej
przy szło ści za mie rzam kon ty nu ować pra ce nad pro ble ma ty ką po ru szo ną
w mo jej roz pra wie oraz nad prak tycz nym za sto so wa niem mo ich wnio sków
w me dy cy nie – przy zna je dr Il ma vir ta.

Mię dzy na ro do wa Na gro da Ba na cha przy zna wa na jest co rocz nie od 2009
ro ku. Jej fun da to rem jest fir ma Eric pol, któ ra w 2008 ro ku wraz z Pol skim
To wa rzy stwem Ma te ma tycz nym za ini cjo wa ła to pre sti żo we wy róż nie nie.
Sta no wi wy raz uzna nia jed nej z czo ło wych pol skich firm te le in for ma tycz -
nych dla zna cze nia ma te ma ty ki i ro li, ja ką od gry wa ona we współ cze snym
świe cie. Pro jekt ma tak że na ce lu po pu la ry za cję do rob ku Ste fa na Ba na cha
i pol skiej na uki i jest za ra zem jed ną z naj wyż szych gra ty fi ka cji fi nan so wych
przy zna wa nych w dzie dzi nie ma te ma ty ki w Pol sce. War tość fi nan so wa Na -
gro dy wy no si obec nie 25 000 zł. Kon kurs na trwa łe wpi sał się w ka len darz
naj waż niej szych wy da rzeń ma te ma tycz nych w Eu ro pie.

Nagroda Banacha dla Fina
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Po dy plo mo we stu dia dzien ni kar stwa
na UAM mo gą po szczy cić się wie lo let -
nią tra dy cją, się ga ją cą lat 70-tych ubie -

głe go wie ku. Jest to za tem je den z naj star szych
te go ty pu kur sów w kra ju (pierw szy otwo rzo -
ny zo stał na Uni wer sy te cie War szaw skim).

Kie dy za tem w ma ju te go ro ku ko lej na gru pa
od bie ra ła dy plo my z rąk dzie ka na, prof. Ta de -
usza Wal la sa, wspo mnień nie by ło koń ca.
Dość po wie dzieć, że naj now si ab sol wen ci nie
chcie li opu ścić ga bi ne tu, a no we wąt ki roz mo -
wy nie po zwa la ły ode brać upra gnio ne go dy -

plo mu. Stu diom tym bo wiem to wa rzy szy pe -
wien fe no men, któ ry po zwa la na wią zać przy -
jaź nie tak sil ne, że po ich za koń cze niu gru py
na dal spo ty ka ją się w swo im gro nie.

Z tra dy cją w przy pad ku po znań skich stu -
diów dzien ni kar stwa idzie no wo cze sność.

Dzien ni ka rze z UAM
mają wśród swoich absolwentów znanych dziennikarzy i redaktorów rozgłośni radiowych, naczelnych gazet regionalnych
i szefów ośrodków telewizyjnych. trudno o lepszą rekomendację, jeśli do grona słuchaczy zaliczyć można Piotra frydryszka,
byłego prezesa i redaktora naczelnego radia merkury, mariana marka Przybylskiego, byłego prezesa oficyny wydawniczej

wielkopolski. studia Podyplomowe dziennikarstwa na uam po raz kolejny otwierają nabór. 

He le na zie liń ska: Pi sać każ dy mo że, tro chę le piej, lub tro chę go rzej.
Pi sząc pro jek ty, skrzęt nie wy li cza jąc spad ki, na chy le nia i prze kro je,
za li czam się do gru py pi szą cej tro chę go rzej. Nie ma bo wiem nic, ale
to nic fa scy nu ją ce go w no te sach wy peł nio nych po brze gi cy fra mi.
Po sta no wi łam do łą czyć do pi szą cych tro chę le piej i ze rwać ze snu
uśpio ną gięt kość umy słu żur na li sty. Po cząt ki nie są ła twe, ale ra zem
raź niej, dla te go spró bo wa łam swo ich sił na Po dy plo mo wym Stu dium
Dzien ni kar stwa. Teo ria spo tka ła się tu z prak ty ką, a owo cem te go ro -
man su jest nie tyl ko mo ja we wnętrz na sa tys fak cja, ale rów nież ko -
lej ne po le za wo do wych moż li wo ści.

Ma te usz Sob ko wiak: Za wsze in te re so wa ła mnie li te ra tu ra fak tu
i dzien ni kar stwo śled cze. Po sta cie ta kie jak Ce za ry Gmyz czy Woj -
ciech Sum liń ski urze ka ją mnie swo ją rze tel no ścią i uczci wo ścią wo -
bec od bior ców. Po nad to, pi sy wa łem fe lie to ny dla jed ne go z por ta li
in ter ne to wych. Mo je pierw sze stu dia, de li kat nie mó wiąc, nie by ły

naj wła ściw szym wy bo rem, i de cy du jąc się na stu dio wa nie dzien ni -
kar stwa, zre kom pen so wa łem to so bie z na wiąz ką. Pod czas stu diów
po zna łem przede wszyst kim wspa nia łych lu dzi, z któ ry mi spę dzi -
łem bar dzo mi ło czas, Na uczy łem się pra wi deł rze mio sła dzien ni -
kar skie go, pod staw teo re tycz nych i za sad, któ ry mi na le ży kie ro wać
się w tym za wo dzie.

Mo ni ka Ma tu szew ska: Na po dy plo mo we stu dia dzien ni kar skie przy -
je cha łam z Włoch. Po 18 la tach zde cy do wa łam, że czas wró cić do do -
mu i za jąć się czymś, co mnie pa sjo nu je. Pro gram był bar dzo
in te re su ją cy, gru pa oka za ła się zbio rem róż nych nie zmier nie cie ka -
wych osób, za ję cia przy go to wa ne w skon cen tro wa nej, sku tecz nej pi -
guł ce. Nie za po mnia ne zo sta ną dla mnie warsz ta ty z Ni czy pe ro wi czem
i prak ty ki w ra diu Mer ku ry: świet ni dzien ni ka rze, nie sa mo wi ta dys -
po zy cyj ność. Chcia ła bym pra co wać w ra diu; czy mi się uda – czas po -
ka że; jed no jest pew ne: te stu dia by ły uda nym po my słem. 

O tym dlaczego warto studiować podyplomowo dziennikarstwo mówią zeszłoroczni absolwenci
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Kon fe ren cja wo liń ska jest od 10 lat
wspól nym przed się wzię ciem UAM,
bur mi strza Wo li na, Mu zeum Re gio -

nal ne go w Wo li nie i Sto wa rzy sze nia Cen trum
Sło wian i Wi kin gów „Joms borg -Vi net ta -Wo lin”.
Ze stro ny uni wer sy te tu od po cząt ku se sją opie -
ku je się Za kład Hi sto rii Woj sko wo ści. Ta se sja
by ła pierw szą oka zją do pod su mo wa nia za an -
ga żo wa nia uni wer sy te tu w to przed się wzię cie.
A za ra zem pró bą spoj rze nia tak że w prze szłość
or ga ni zo wa nych do tąd kon fe ren cji. Ta kim spoj -
rze niem sta ła się pre zen ta cja trzech no wych to -
mów Stu diów Wo liń skich „Ma re In te grans”,
któ re tym ra zem po świę co ne zo sta ły prof. Be -
no no wi Miś kie wi czo wi, któ ry na le żał do osób
bar dzo moc no wspie ra ją cych ideę spo tkań
na Wo li nie.

Te trzy no we to my Stu diów Wo liń skich są nie
tyl ko na uko wą „pa miąt ką” po po przed niej se -
sji, ale tak że ko lej ną czę ścią bu do wa nej od lat
przez na ukow ców z kil ku kra jów Eu ro py spu -
ści zny lo sów lu dzi, za miesz ku ją cych po brze że
Mo rza Bał tyc kie go.

O ile więc Stu dia Wo liń skie opi su ją po dró że
czło wie ka po przez dzie je, to te go rocz ne ob ra dy
po świę co ne zo sta ły pro ble mo wi śmier ci.
W pierw szej czę ści se sji pod ję te zo sta ły kwe stie
mi to lo gii śmier ci (prof. Be ata Gaj), czy też po -
strze ga nia śmier ci na po lu wal ki (prof. An drzej
Ma kow ski). Już w tych dwóch pierw szych wy -
stą pie niach do strze żo no, że na sze spoj rze nie
na śmierć wa ha się po mię dzy apo te ozą, stra -
chem i od rzu ce niem. Tak po strze ga no ją
i w cza sach śre dnio wiecz nych (dr hab. Ja ro sław
So chac ki, prof. Agniesz ka Te te tycz -Pu zio), jak
też no wo żyt nych (prof. An drzej Stroy now ski)
i współ cze śnie (dr Iwo na Piet kie wicz).

Te pierw sze wy stą pie nia i dys ku sja, któ ra zo -
sta ła ni mi wy wo ła na, by ły do wo dem, że te mat
kon fe ren cji zo stał do brze do bra ny.

Ce chą spo tkań wo liń skich jest nie tyl ko moż -
li wość spo tka nia na ukow ców wie lu pro fe sji
i dys ku sji, ale tak że spo tka nia z hi sto rią oży wio -
ną, któ rą zaj mu ją się gru py re kon struk cyj ne.
Po raz ko lej ny więc dla na ukow ców zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły warsz ta ty od twór stwa hi sto rycz -
ne go w skan se nie na wy spie Re cław w ra mach
fe sti wa lu, gdzie go spo da rzem dla uczest ni ków
se sji był To masz Wojt czak ze Sto wa rzy sze nia
„Joms borg -Vi net ta -Wo lin”. Obec ność UAM
wi dać na Wo li nie w wie lu miej scach. To efekt
cier pli wej, już dzie się cio let niej pra cy kil ku osób,
dla któ rych współ pra ca uczel ni i mia sta nie za -
my ka się tyl ko na kon fe ren cyj nych dniach.

W każ dej ulot ce, bro szur ce, ma te ria le re kla mo -
wym mia sta pod kre śla na jest współ pra ca z po -
znań ską uczel nią. 

Go ście z Ukra iny. Od le wej prof. L. Py tlo va na,
prof. J. Bu ra kov, prof. S. Tro jan, prof. O. Dem ja -
niuk, prof. A. Kha ruk, prof. V. Vyz dryk i pro wa -
dzą cy ob ra dy prof. M. Fi gu ra z In sty tu tu
Wschod nie go UAM

W cza sie ob rad do strze żo no wie le kwe stii,
któ re tro chę umy ka ją w co dzien nym ży ciu na -
uko wym. Choć by ta kich jak fakt, że źró dła naj -
czę ściej opi su ją śmierć męż czyzn, z rzad ka
je dy nie po ka zu jąc, czy też sku pia jąc się
na śmier ci ko biet. Po dob nie do strze gal ne dla
wie lu uczest ni ków by ło, że nie każ da śmierć ma
jed no li ty ła du nek emo cjo nal ny. Obok „do brej”
śmier ci, choć by na po lu chwa ły, bar dzo czę sto
po ja wia się w źró dłach, li te ra tu rze, prze ka zach
śmierć „zła”, „nie chwa leb na”, choć by ta na do -
mo wym ło żu, czy w cza sie po ło gu. Do strze żo -
ny zo stał tak że ten je den z bar dziej
prze ra ża ją cych kon tek stów, że lu dzie ma ją bar -
dzo nie wiel ki sza cu nek do ży cia i moc no nim
sza fu ją. W nie jed nym wy stą pie niu wska za no, że
od mo men tu za koń cze nia II woj ny świa to wej
na ca łym świe cie zgi nę ło wię cej osób w kon flik -
tach zbroj nych, niż w jej to ku. Że na wet tak wiel -
ka he ka tom ba śmier ci, ja ką by ła ostat nia
woj na świa to wa, nie na uczy ła czło wie ka zbyt
wie le. Ze szcze gól ną si łą pod kre śla li to go ście
kon fe ren cji z Ukra iny, któ rzy z wiel kim smut -
kiem mó wi li nie tyl ko o „śmier ci” mię dzy na ro -
do wych gwa ran cji dla swo je go kra ju, ale tak że
o ludz kich lo sach na wscho dzie swo jej oj czy zny.
Jed nym z bar dziej przej mu ją cych wy stą pień by -
ło na wią za nie do jed nej z naj now szych pu bli ka -
cji „Wo łyń skie go Pan te onu; wschód 2014”,
uka zu ją cej bio gra my mło dych miesz kań ców
ob wo du wo łyń skie go na za cho dzie Ukra iny,
któ rzy zo sta wi li swo je ży cie na fron cie nie wy -
po wie dzia nej, a cią gle pod sy ca nej woj ny.

Do ro bek kon fe ren cji opu bli ko wa ny zo sta nie
w dwóch ko lej nych to mach. Na za koń cze nie
kon fe ren cji pa dły de kla ra cje o dal szej współ pra -
cy Wo li na i UAM. Bur mistrz Wo li na Eu ge niusz
Ja sie wicz pod trzy mał chęć współ pra cy, tak że
w for mie or ga ni za cji warsz ta tów dla stu den tów,
sta żów i prak tyk. Dziś jed no jest pew ne, na -
ukow cy spo tka ją się na se sji wo liń skiej za dwa
la ta, dzię ki te mu, że kil ku za pa leń ców z UAM
w 2005 ro ku zde cy do wa ło, że w od le głym Wo -
li nie, w pierw szy wa ka cyj ny week end sierp nia
war to za miast na wa ka cjach, być… w pra cy. 

Ma ciej Franz

Na uko we la to na Wo li nie
w tym roku tematem przewodnim VIII Międzynarodowej Sesji Naukowej

Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin stała się „Śmierć w życiu człowieka”. 

Pro gram za jęć przy go to wy wa ny jest
w opar ciu o ob ser wa cje ryn ku me dial ne -
go w Pol sce, ale, jak przy zna je kie row nik
stu diów dr Woj ciech Adam czyk, nie bez
zna cze nia są też za po trze bo wa nia zgła -
sza ne przez słu cha czy. Fi zycz nie nie da się
zmie ścić 5 lat stu diów dzien ni kar skich
w pro gra mie rocz ne go kur su – mó -
wi. – Za kła da my, że oso by, któ re przy cho -
dzą na na sze stu dia, ma ją już ja kiś ba gaż
do świad czeń, wie dzy, umie jęt no ści – choć
nie ko niecz nie dzien ni kar skich. 

W pro gra mie stu diów znaj du ją się
przed mio ty sta no wią ce pod sta wę, są to
np. ćwi cze nia z pra wa pra so we go czy
ochro ny wła sno ści in te lek tu al nej, pro wa -
dzo ne przez dr Do mi ni kę Na roż ną. Są
wy kła dy do ty czą ce pra so znaw stwa, teo -
rii pra sy, ale są też za ję cia warsz ta to we,
bo – jak mó wi dr Adam czyk – to prak ty -
ka jest naj bar dziej po żą da na przez słu -
cha czy. Tu taj Stu dium ko rzy sta
z do świad cze nia red. An drze ja Ni czy pe -
ro wi cza czy red. An drze ja Pie choc kie go.
Ćwi cze nia z pi sa nia krót kiej in for ma cji
pra so wej czy ko men ta rza cie szą się z ro -
ku na rok ro sną cą sła wą i nie słab ną cą le -
gen dą. Bo, krót ko mó wiąc, nie jest ła two
z sen sem stre ścić lo sy niedź wie dzia, któ -
ry uciekł z ośrod ka cyr ko we go pod Ju lin -
kiem w za le d wie kil ku zda niach…

Do tej ofer ty war to do pi sać za ję cia od -
by wa ją ce się w pro fe sjo nal nym stu diu te -
le wi zyj nym z Le ną Bre tes, dy rek tor
po znań skie go od dzia łu TVP i pra cow ni
ra dio wej ze Zbi gnie wem Gro cha lem.
W pa mię ci uczest ni ków za pi szą się też za -
pew ne re por ta że wy słu chi wa ne w stu diu
Ra dia Mer ku ry w to wa rzy stwie Wan dy
Wa si lew skiej – mi strzy ni ga tun ku. Część
osób przy cho dzi głów nie po prak ty kę, ale
pa mię taj my, że uni wer sy tet nie jest szko łą
za wo do wą. To nie jest kurs prak tycz ne go
dzien ni kar stwa. Sta ra my się tak zba lan so -
wać tę wie dzę, aby w cią gu dwóch se me -
strów wy kształ cić fa chow ców, któ rzy
po ra dzą so bie w re dak cjach, a z dru giej stro -
ny my nie bę dzie my się ich wsty dzić. Dzi siaj
re dak cje nie po trze bu ją osób, któ re trze ba
od po cząt ku do koń ca na uczyć za wo du. Po -
trze bu ją dzien ni ka rza, któ re go od ra zu
moż na rzu cić na głę bo ką wo dę – mówi 
dr Wojciech Adamczyk.

Jed no cze śnie na le ży pa mię tać, że w za -
wo dzie dzien ni ka rza sa mo do sko na le nie
jest wa run kiem si ne qua non. Trze ba ob -
ser wo wać, co dzie je się na ryn ku me dial -
nym i tę wie dzę po sze rzać. A ukoń czo ne
stu dia dzien ni kar stwa otwie ra ją dro gę
nie tyl ko do re dak cji dzien ni ków ogól no -
pol skich. Mag da le na zió łek 
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Prof. Woj ciech Na wro cik przez 13 lat peł -
nił funk cję prze wod ni czą ce go Kra jo we -
go Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go pol skich

fe sti wa li. Je go na stęp cą – i uczniem – jest prof.
Grze gorz Mu siał. Pa no wie wró ci li wła śnie z eu -
ro pej skiej edy cji fe sti wa lu „Scien ce on Sta ge”,
któ ry w tym ro ku od był się w Lon dy nie. Roz -
ma wia my o suk ce sach pol skiej re pre zen ta cji,
w tym gro nie jed nak trud no nie po wspo mi nać,
gdyż zdo by te do świad cze nia są po ucza ją ce…

Fe sti wal „Scien ce on Sta ge” od by wa się co
dwa la ta. Na zmia nę prze pla ta ją się edy cje kra -
jo we ze spo tka nia mi eu ro pej ski mi. Do udzia łu
za pra sza ni są na uczy cie le na uk przy rod ni czych,
dla któ rych eks pe ry ment sta no wi pod sta wę
w prze ka zy wa niu wie dzy. Spo tka nia są dla nich
plat for mą wy mia ny do świad czeń i wie dzy
i szan są na wzbo ga ce nie warsz ta tu o no we, cie -
ka we po my sły. W edy cjach kra jo wych wy ła nia -
ne są zwy cię skie eki py, a naj lep si otrzy mu ją
za pro sze nie do udzia łu w spo tka niach mię dzy -
na ro do wych.  

Pol skim ini cja to rem w po ka zy wa niu na uki
na sce nie jest prof. Ta de usz Skoś kie wicz. Dzię -
ki je go za an ga żo wa niu i wspar ciu Pol skie go
To wa rzy stwa Fi zycz ne go w War sza wie do szło
do or ga ni za cji pierw sze go fe sti wa lu w 2000 ro -
ku. W Po zna niu od był się on w jed no st ce woj -
sko wej przy ul. Buł gar skiej w Po zna niu

rów no cze śnie z Fe sti wa lem Na uki UAM, a je -
go or ga ni za cji pod jął się prof. Woj ciech Na -
wro cik. Sa me przy go to wa nia od by wa ły się
tro chę na wa ria ta – wspo mi na prof. Na wro -
cik – Z per spek ty wy cza su trze ba po wie dzieć, że
or ga ni za cja nie by ła naj lep sza. Za to uda ło się
zgro ma dzić gro no zdol nych na uczy cie li i uczel -
nia nych dy dak ty ków fi zy ki. Wy ło ni li śmy 28-
oso bo wą eki pę, z któ rą po je cha li śmy do Ge ne wy.
To by ło dla wszyst kich nie za po mnia ne prze ży -
cie. Tro szecz kę jak dla ka to li ka wi zy ta w Wa ty -
ka nie – śmie je się prof. Na wro cik. 

Wkrót ce po tem po wo ła ny zo stał Kra jo wy
Ko mi tet Or ga ni za cyj ny Fi zy ki na Sce nie, a do -

wódz two nad fe sti wa lem ob jął prof. Woj ciech
Na wro cik. Prze wod ni czył on fe sti wa lo wi
do 2013 ro ku. Swo ją dłu go let nią pra cę za koń -
czył or ga ni za cją eu ro pej skiej edy cji fe sti wa lu
„Scien ce on Sta ge” w Słu bi cach. By ła to pierw -
sza mię dzy na ro do wa edy cja przy go to wa -
na przez kra je Eu ro py Wschod niej. Ra zem
z Pol ską tru du or ga ni za cji pod ję li się Niem cy.
Fe sti wal oka zał się wiel kim suk ce sem. A da lej,
jak mó wi pro fe sor, ma szy nę trze ba by ło prze ka -
zać mło dym, ale tyl ko w peł nym pę dzie… 

Jak wspo mnie li śmy, pierw sze fe sti wa le od by -
wa ły się pod na zwą „Fi zy ka na Sce nie” (Phy sics

on Sta ge) i skie ro wa ne by ły do na uczy cie li fi zy -
ki. Przy znam się, że uży łem swo ich wpły -
wów – wspo mi na prof. Na wro cik – aby ta ki stan
rze czy prze cią gnął się aż do or ga ni za cji trze cie go
z ko lei spo tka nia. Uwa ża łem, zresz tą nie tyl ko ja,
że na ucza nie fi zy ki jest naj słab szym ogni wem
wśród tych tzw. na uk przy rod ni czych. To jest
trud ny przed miot i nie ła two go po ka zać szer sze -
mu spo łe czeń stwu.

Jed nak, jak przy zna je, trud no by ło ba ga te -
li zo wać ar gu men ty opo nen tów, któ rzy wska -
zy wa li na dy na micz ny roz wój bio lo gii
i che mii, na moż li wo ści, ja kie te na uki stwa -
rza ją dla po pu la ry za cji wie dzy. I dla te go fe sti -

wal zmie nił na zwę z Phy sics on Sta ge
na Scien ce on Sta ge. Z cza sem ewo lu owa ła też
for mu ła spo tkań. Po cząt ko wo eu ro pej skie fe -
sti wa le od by wa ły się przy udzia le uczniów,
jed nak, nie ste ty – jak pod kre śla li moi roz -
mów cy – od tej prak ty ki od stą pio no. 

Głów nie Niem cy na ci ska li, aby spo tka nia te
od by wa ły się w for mu le „na uczy cie le dla na -
uczy cie li”. W mo jej opi nii – mó wił prof. Na wro -
cik – to nie jest do bre. Ma łe grup ki uczniów są
po trzeb ne na fe sti wa lu. I na na szych pol skich fe -
sti wa lach, w któ rych udział bie rze, ba ga te -
la, 300 – 350 osób, ucznio wie za wsze są obec ni.
Są nie zwy kle waż ny mi ak to ra mi te go wi do wi ska. 

Na przy kła dzie eu ro pej skich edy cji fe sti wa -
lu wi dzi my, że bez uczniów na uczy ciel jest jak -
by wy rwa ny z kon tek stu – do da je prof.
Mu siał. – Prze cież je go pra ca re ali zu je się
przez na ucza nie, przez dzie ci i mło dzież. I je -
śli pra cę na uczy cie la moż na po rów nać z dzia -
ła nia mi ar chi tek ta, to in ży nie ra mi w tym
ukła dzie są ucznio wie, któ rzy, ce gieł ka po ce -
gieł ce, bu du ją swo ją wie dzę. Zresz tą, i to pod -
kre śla ją obec ni na pol skich fe sti wa lach
eu ro pej scy ob ser wa to rzy, obec ność uczniów
na fe sti wa lu jest nie zwy kle me dial na. 

Nad rzęd nym za da niem, ja kie sta wia ją so bie
or ga ni za to rzy fe sti wa lu, jest roz bu dze nie w mło -
dych lu dziach cie ka wo ści świa ta, w ca łej je go
zło żo no ści pro ce sów i zja wisk. Przy cią gnię cie
do na uki naj bar dziej za in te re so wa nych, a eks -
pe ry men ty są naj bar dziej oczy wi stym spo so -
bem na po zy ska nie tej uwa gi. Jed nak, jak
za strze ga li moi roz mów cy, nie mo gą to być je -

Na ucza nie przez eks pe ry men to wa nie
Polskie festiwale „nauki Przyrodnicze na scenie” (początkowo „fizyka na scenie”) odbywają się nieprzerwanie 

od 2000 roku. od początku związane są z wydziałem fizyki na poznańskim kampusie morasko. okrągła liczba skłania
do podsumowań, zwłaszcza jeśli na festiwalowym koncie ostatnie 15 lat zapisało wiele sukcesów. do spotkań,

początkowo skierowanych do fizyków, przyłączyli się nauczyciele biologii i chemii, z roku na rok rośnie też grono
uczestników, a naukowy „performance” niezmiennie pobudza wyobraźnię uczniów. 

”Nie chcemy zaskakiwać ludzi jakimiś super eksperymentami,
których oni nie zrozumieją. Chcemy tłumaczyć świat

Festiwal „Science
on Stage”

w Londynie
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dy nie spek ta ku lar ne po ka zy. Są dwa ro dza je
za in te re so wa nia – wy ja śnia prof. Na wro -
cik – jed no koń czy się okrzy kiem „wow”.
W dru gim okrzyk „aha” jest wstę pem do dal -
sze go zgłę bia nia de mon stro wa ne go zja wi ska.
Fi zy ka ma naj wię cej do po wie dze nia w tej
dru giej ka te go rii. Bo wy star czy, że po ka że my
na przy kład tyl ko dwie kul ki, któ re zde rza ją
się i już mo że my wy ja śnić cie ka we zja wi sko fi -
zycz ne. I o to nam cho dzi. Nie chce my za ska -
ki wać lu dzi ja ki miś su per eks pe ry men ta mi,
któ rych oni nie zro zu mie ją. Chce my tłu ma -
czyć świat. I to jest dla nas nad rzęd ne za da -
nie, aby te fe sti wa le nie za koń czy ły się je dy nie
krót ko trwa łym za chwy tem. 

W Lon dy nie udział wzię ła moc na, 17-
oso bo wa de le ga cja pol skich na uczy cie li.
Do kra ju wró ci li z jed nym z 20 wy róż nień.
Ale na gro dą by ła już sa ma moż li wość za pre -
zen to wa nia swo ich eks pe ry men tów na sce -
nie, zwa żyw szy, że w fe sti wa lu udział wzię ło
po nad 400 osób. Po la cy, oprócz pre zen ta cji
do świad czeń na swo im sto isku, przy go to wa -
li dwa warsz ta ty i dwa se mi na ria. W cią gu
czte rech fe sti wa lo wych dni na uczy cie le mie li
moż li wość nie tyl ko pod nie sie nia swo ich
kwa li fi ka cji na warsz ta tach czy se mi na riach.
Nie do prze ce nie nia by ła też moż li wość wy -
mia ny do świad czeń we wła snym i eu ro pej -
skim gro nie. Pod czas te go rocz ne go
spo tka nia prof. Na wro cik wspól nie z dr
Ane tą Mi ką przy go to wa li se mi na rium po -
świę co ne na ucza niu przed mio tów przy rod -
ni czych w Eu ro pie. Wy ni ki po ka zu ją, że
po dob ne pro ble my ma ją na uczy cie le w wie -
lu kra jach eu ro pej skich. Mó wi się na wet
o re gre sie za in te re so wa nia na uka mi przy -
rod ni czy mi. Tym cza sem fi zy ka czy che mia
są pod sta wą dla roz wo ju no wych tech no lo -
gii, a tym sa mym są ge ne ra to rem po stę pu
tech nicz ne go, tak istot ne go dla roz wo ju go -
spo dar ki. Z dru giej stro ny, co ujaw ni ły an -
kie ty, na uczy cie le skar żą się na ni skie
za rob ki, czę ste zmia ny pro gra mów na ucza -
nia, zbyt du że ob cią że nie dy dak tycz ne. 

W tym kon tek ście nie zwy kle istot ne po -
zo sta ją wszyst kie dzia ła nia wspie ra ją ce na -
uczy cie li w ich pra cy. Na in ter ne to wych
stro nach pro jek tu „Scien ce on Sta ge”
(http://www.scien ce  -on -sta  ge.eu/ ,
http://sons.amu.edu.pl/) znaj du ją się re po -
zy to ria eks pe ry men tów. Wy star czy wpi sać
klu czo we sło wo i wy szu kać po trzeb ne
do za jęć ma te ria ły czy in spi ra cje. Eu ro pej -
ski pro jekt „Scien ce on Sta ge” po zwa la też
na bar dziej bez po śred nią wy mia nę do -
świad czeń za po mo cą pro gra mu sty pen -
diów czy za pro szeń na warsz ta ty. Wszyst ko
to da je na uczy cie lom po moc i nie zbęd ny
oręż w wal ce o uwa gę i za in te re so wa nie ko -
lej nych po ko leń uczniów. mz 

Cza so pi sma na uko we – bez gra nic

Na tej plat for mie spo tkać się mo gą i za -
pre zen to wać cza so pi sma wy da wa ne
w for mie elek tro nicz nej na UAM. Plat for -
ma PreSSto to scen tra li zo wa ne miej sce
pre zen to wa nia pe rio dy ków uni wer sy tec -
kich. Już dziś jest na niej po nad 30 ty tu łów
na szych cza so pism, a wkrót ce, po ogło sze -
niu za rzą dze nia rek to ra, licz ba ta zde cy do -
wa nie się po więk szy.

PRESSto to pro fe sjo nal na plat for ma pu bli -
ko wa nia cza so pism elek tro nicz nych UAM, za -
ło żo na w opar ciu o opro gra mo wa nie Open
Jo ur nal Sys tems, skon fi gu ro wa na i do sto so -
wa na do ak tu al nych stan dar dów na uko wych
pu bli ka cji elek tro nicz nych. Jest to to in no wa -
cyj ny sys tem za rzą dza nia cza so pi smem elek tro -
nicz nym, któ ry wspo ma ga pra cę re dak cji
po przez spraw ną ko mu ni ka cję mię dzy ze spo -
łem re dak cyj nym, au to ra mi i re cen zen ta mi
oraz umoż li wia elek tro nicz ny obieg do ku men -
tów nie zbęd nych w pro ce sie wy daw ni czym, po -
cząw szy od prze sła nia tek stu przez au to ra,
przez pro ces re cen zji i ko rek ty aż do opu bli ko -
wa nia osta tecz nej wer sji ar ty ku łu. Głów nym
ce lem po wsta łej w 2015r. plat for my PRESSto
jest wzrost pre sti żu uczel ni na are nie mię dzy -
na ro do wej po przez za pre zen to wa nie po ten cja -
łu wy daw ni cze go re cen zo wa nych cza so pism
i sze ro kie upo wszech nia nie pu bli ko wa nych
w nich tre ści na uko wych – pod kre śla Emi lia
Kar wa siń ska, ad mi ni stra tor PRESSto. 

Ce lem funk cjo no wa nia plat for my jest rów -
nież zwięk sze nie wskaź ni ków wpły wu cza so -
pism; roz sze rze nie in dek sa cji cza so pism
w na uko wych wy szu ki war kach i ba zach da -

nych, zwłasz cza przy go to wa nie pe rio dy ków
do ewa lu acji do ba zy SCOPUS; wzrost wi -
docz no ści ar ty ku łów;  na wią za nie współ pra -
cy z więk szą licz bą za gra nicz nych au to rów
i re cen zen tów. 

Cza so pi sma na plat for mie PRESSto pu bli ko -
wa ne są w mo de lu otwar tym (open ac cess) co
ozna cza, że do stęp ne są bez płat nie dla wszyst -
kich za in te re so wa nych użyt kow ni ków in ter ne -
tu na pod sta wie li cen cji Cre ati ve Com mons.

Każ de cza so pi smo wy da wa ne na UAM przy -
stę pu ją ce do plat for my zy sku je na stę pu ją ce ko -
rzy ści: in dy wi du al ną  wie lo ję zycz ną in stan cję,
au to ma tycz ną ak ty wa cję iden ty fi ka to rów DOI;
wpro wa dze nie spój nej z za sa da mi mię dzy na ro -
do wy mi i zgod nej z wy mo ga mi mi ni ste rial ny -
mi po li ty ki funk cjo no wa nia cza so pism;
wdro że nie li cen cji CC; wpro wa dze nie bi blio gra -
fii za łącz ni ko wej, współ pra cę z ba zą POL-in dex,
ge ne ru ją cą Pol ski Współ czyn nik Wpły wu cza -
so pism; do dat ko we na rzę dzia czy tel ni cze: eks -
port opi sów do pro gra mów bi blio gra ficz nych,
udo stęp nia nie in for ma cji o ar ty ku łach w na -
uko wych por ta lach spo łecz no ścio wych, zli cza -
nie licz by cy to wań ar ty ku łu; ge ne ra cję sta ty styk
wejść oraz po brań ar ty ku łów,  a tak że wskaź ni -
ków alt me trycz nych; moż li wość pu bli ko wa nia
ar ty ku łów w róż nych for ma tach; otwar ty pro -
to kół OAI-PMH umoż li wia ją cy eks port do ze -
wnętrz nych baz i agre ga to rów. 

Wię cej in for ma cji na stro nie 
pres sto help.amu.edu.pl. 

kon takt: emi lia Kar wa siń ska 
ema il: pres sto@amu.edu.pl 

tel.: +48 61 829 3866
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Ob raz Ja sno gór ski jest szcze gól nym do -
brem o cha rak te rze re li gij nym, kul tu -
ro wym i ar ty stycz nym i dla te go je go

okre so wa kon ser wa cja ura sta na Ja snej Gó rze
do ran gi pod nio słe go wy da rze nia, któ re mu to -
wa rzy szą uro czy ste na bo żeń stwa i mo dli twy. 

Uni kal nym za pi sem prac kon ser wa tor skich,
pod ję tych w la tach 20. ubie głe go wie ku, jest
wy da na w 1927 ro ku na kła dem oo. pau li nów
pu bli ka cja, no szą ca ty tuł: Kon ser wa cja Cu -
dow ne go Ob ra zu Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej (li sto pad 1925 – ma rzec 1926), au tor stwa
Woj cie cha S. Tur czyń skie go i Ja na Rut kow -
skie go. Oby dwaj au to rzy za li cza li się do przed -
wo jen nej eli ty spe cja li stów, któ rym
od ro dzo na II Rzecz po spo li ta po wie rzy ła tro -
skę o swo je dzie dzic two kul tu ro we. W kwiet -
niu 1925 ro ku Kon fe ren cja Epi sko pa tu Pol ski
na co rocz nym spo tka niu w War sza wie po wie -
rzy ła te mu ostat nie mu od po wie dzial ne za da -
nie kon ser wa cji ob ra zu.

Pro wa dzo ne z ogrom ną pie czo ło wi to ścią
pra ce mia ły na ce lu oczysz cze nie wi ze run ku
z za bru dzeń, usu nię cie mo sięż nych gwiazd,
przy bi tych do płasz cza Mat ki Bo żej, a tak że
wy ję cie du żej ilo ści gwoź dzi, któ ry mi w prze -
szło ści przy bi ja no do ob ra zu me ta lo wą su kien -
kę, ko ro ny, nimb i ry to wa ne bla chy,
przy kry wa ją ce tło ob ra zu. Trzy li po we de ski,
na któ rych na ma lo wa no ob raz zo sta ły pod da -
ne za bie gom owa do bój czym i za kon ser wo wa -
ne. W re zul ta cie kon ser wa cji z lat 1925-1926

Ob raz Ja sno gór ski od zy skał pier wot ne ele -
men ty i przy brał zna ny nam do dzi siaj kształt.
W pra ce nad wi ze run kiem włą czy li się przed -
wo jen ni pol scy ar ty ści i rze mieśl ni cy.

Dnia 25 mar ca 1926 ro ku zgro ma dze ni w ja -
sno gór skiej ka pli cy wier ni mie li po raz pierw -
szy oka zję zo ba czyć od no wio ny wi ze ru nek
Mat ki Bo żej, a obec ny wów czas bi skup czę sto -
chow ski Teo dor Ku bi na po rów nał wy ko na ną
przez prof. Rut kow skie go pra cę do ge stu św.
We ro ni ki. Na wią zu jąc do de cy zji pau li nów, by
pod dać Ob raz Ja sno gór ski kon ser wa cji, ka zno -
dzie ja za uwa żył: „od czu li Czci god ni Oj co wie
w so bie du cha św. We ro ni ki. W mi ło ści swo jej
do Mat ki Bo żej […] po sta no wi li w świę tej śmia -
ło ści do ko nać na nim te go sa me go czy nu, ja kie -
go do ko na ła św. We ro ni ka na Chry stu sie,
ocie ra jąc Je go świę tą twarz. Po sta no wi li oczy -
ścić go z wie ko wych na le cia ło ści, prze pro wa dzić
grun tow ną je go kon ser wa cję i do pro wa dzić go
do pier wot nej pięk no ści. Wiel ką wzię li od po wie -
dzial ność na sie bie (…).

Jak bar dzo in spi ru ją ce mo że się oka zać rów -
nież dzi siaj kon tem plo wa nie Ja sno gór skie go
Ob ra zu, świad czy cykl ma lar ski Ma ry ja z Czę -
sto cho wy, au tor stwa Ta de usza Ga wo rzew skie -
go, pro fe so ra na szej uczel ni, kie row ni ka
Za kła du Edu ka cji Pla stycz nej na Wy dzia le Pe -
da go gicz no -Ar ty stycz nym w Ka li szu. 

Ma ry ja z Czę sto cho wy to cykl nie zwy kły.
Obej rze nie bli sko trzy dzie stu ob ra zów, któ re
wcho dzą w je go skład, włą cza w wi dzu uśpio -

ne czę sto re je stry es te tycz ne, re li gij ne, kul tu -
ral ne i hi sto rycz ne. Jak w ryt mie we zwań Li ta -
nii lo re tań skiej, prze su wa ją się przed oczy ma
ma lar skie sko ja rze nia: „Ma ry ja wio sen na”, „let -
nia”, „je sien na”, „Ma ry ja lu mi ni stycz na”, „w pu -
en ty li stycz nej su kien ce”, „re ne san so wa”,
„Ma ry ja ma la rzy”, „Ma ry ja fra so bli wa”, „ża łob -
na”, „ła ska wa”, „Ma ry ja lu do wa”. Tak sze ro ka
pa le ta ma lar skich im pre sji, sku pio nych wo kół
sym bo lu pol skiej re li gij no ści ma ryj nej, jest
ewe ne men tem współ cze sne go ma lar stwa por -
tre to we go. Treść i for ma za pre zen to wa nych
ob ra zów są ja sne w prze sła niu i nie wy ma ga ją
do dat ko we go ko men ta rza in ter pre ta cyj ne go. 

Wy sta wa cy klu Ma ry ja z Czę sto cho wy za go -
ści ła w ostat nich mie sią cach w gma chu Wyż -
sze go Se mi na rium Du chow ne go w Ka li szu
dzię ki sta ra niom au to ra oraz dr. Je rze go Wy -
py cha, ad iunk ta na WP-A w Ka li szu, któ ry ja -
ko ku ra tor za dbał o wła ści we wy eks po no wa nie
tych uni kal nych dzieł. 

„Pięk no zba wi świat” – na pi sał Fio dor Do -
sto jew ski. Wszel kie ini cja ty wy zmie rza ją ce
do ob co wa nia z nim wpi su ją się rów nież we
współ cze sną mi sję uni wer sy te tu i stąd na le -
ży przy jąć z uzna niem ini cja ty wę przed sta -
wi cie la śro do wi ska ar ty stycz ne go UAM,
któ ry uka zał pięk ny frag ment z sze ro kie go
wa chla rza dzia łań po dej mo wa nych na co
dzień przez na szą uczel nię.

ks. prof. UAM dr hab. 
Jan Grzesz czak

Maryja z Częstochowy
ob raz ja sno gór ski. trud no o bar dziej ko ja rzo ny z Pol ską sym bol re li gij ny i na ro do wy. zna ny w ty sią cach od słon,
wid niał na ry cer skich ryn gra fach, ko pio wa ny bo ga to i skrom nie na płót nie i pa pie rze, za wie sza ny w wy twor nych

sie dzi bach pol skiej ary sto kra cji i na ścia nach chłop skich izb. 

Ma ry ja re ne san so wa. Ta de usz Ga wo rzew ski Ma ry ja ma la rzy. Ta de usz Ga wo rzew ski Ma ry ja lu mi ni stycz na. Ta de usz Ga wo rzew ski
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Zaj rze li śmy na uni wer sy tec ką stro nę in -
ter ne to wą, gdzie w za kład ce Kan dy da -
ta do stęp na jest li sta kie run ków

pro wa dzą cych do dat ko wą re kru ta cję. We wrze -
śniu moż na by ło jesz cze spró bo wać swo ich sił
na tak atrak cyj nych kie run kach jak np. na bio -
lo gia, che mia, fi lo lo gia pol ska czy na wet so cjo -
lo gia. Li sta moż li wo ści jest tak dłu ga, że ro dzi
się oba wa, czy w ogó le są kie run ki, na któ rych
ta kiej re kru ta cji nie pro wa dzi się. Spo koj nie!
Dla wie lu wy dzia łów do dat ko wy na bór to szan -
sa na przy cią gnię cie kan dy da tów z lep szą śred -
nią – tych, któ rym no ga po wi nę ła się
na kie run kach bar dziej ob le ga nych. Te go rocz -
na re kru ta cja nie przy nio sła nie spo dzia nek. Je -
śli pod uwa gę weź mie my licz bę kan dy da tów
na jed no miej sce, to w pierw sze miej sce za ję ła
skan dy na wi sty ka. W tym ro ku o je den in deks
na fi lo lo gię szwedz ką (gru pa z ję zy kiem an giel -
skim) ubie ga ły się aż 23 oso by. Dru gie miej sce,
i tu też nie ma nie spo dzian ki, zaj mu je fi lo lo gia
duń ska, gdzie kon ku ren cja by ła mniej sza, ale
licz ba na dal im po nu ją ca, by ło to bli sko 13 osób
na jed no miej sce. Od pa ru lat ob ser wu je się nie -
słab ną cą mo dę na kra je Pół wy spu Skan dy naw -
skie go. Ma ni fe stu je się ona nie tyl ko licz bą
sprze da nych kry mi na łów, czy li stą krew nych al -
bo zna jo mych, któ rzy pra cu ją za mo rzem, ale

rów nież licz bą kan dy da tów na stu dia. Zna jo -
mość ję zy ków skan dy naw skich jest du żym atu -
tem na na szym ro dzi mym ryn ku pra cy,
a ab sol wen ci tych spe cjal no ści zwy kle nie ma -
ją pro ble mów ze zna le zie niem za trud nie nia,
zwłasz cza, że na dal nie ma ich zbyt wie lu. Re -
kru ta cje na te spe cjal no ści pro wa dzo ne są co
dwa la ta, a licz ba osób przyj mo wa nych na I rok
nie wiel ka. W tym ro ku na zwy cię skiej spe cjal -
no ści by ło to za le d wie 12 osób. 

Ko lej ne miej sce na li ście naj bar dziej ob le ga -
nych kie run ków zaj mu ją ko lej no geo de zja
i kar to gra fia (stu dia in ży nier skie 3,5-let -
nie) – po nad 9 osób na jed no miej sce; da lej lin -
gwi sty ka sto so wa na – 8 osób oraz
dzien ni kar stwo – 7 osób. Gdy by jed nak szu kać
ja kiś ogól nych ten den cji, to moż na po wie dzieć,
że naj więk szą po pu lar no ścią w tym ro ku cie -
szy ły się fi lo lo gie. Na li ście 26 naj bar dziej ob le -
ga nych kie run ków znaj du ją się jesz cze ko lej no:
si no lo gia, fi lo lo gia szwedz ka (gru pa z ję zy kiem
nie miec kim) hisz pań ska, ko re ań ska, an giel ska,
wło ska, ara bi sty ka i fi lo lo gia ni der landz ka. 

Po wy żej przy to czo ny ran king do ty czy licz -
by kan dy da tów na jed no miej sce. Gdy by jed -
nak pod uwa gę wziąć ogól ną licz bę osób, to
naj bar dziej ob le ga nym kie run kiem by ło w tym
ro ku pra wo, gdzie na 280 miejsc zgło si ło się

aż 1683 chęt nych, da lej psy cho lo gia – 1245
oso by (na 200 miejsc), an gli sty ka – 971 (na 255
miejsc) oraz dzien ni kar stwo – 720 osób (100
miejsc). Wy da je się, że w tym wy pad ku do ce -
nio ne zo sta ły wy so kie oce ny tych kie run ków
w ogól no pol skich ran kin gach. W 2015 pra wo
i psy cho lo gia zna la zły się w pierw szej czwór ce
naj lep szych te go ty pu kie run ków w Pol sce.

Na dal trwa rów nież na bór na stu dia II stop -
nia. Tu sy tu acja jest bar dziej skom pli ko wa na.
Stu den ci bo wiem ca ły czas jesz cze za li cza ją za -
le gło ści i bro nią prac li cen cjac kich. Cza sem
wrze śnio wy de adli ne jest w ich wy pad ku trud -
ny do re ali za cji, zwłasz cza w przy pad ku osób,
któ re zda ją na UAM, a po cho dzą z in nych
uczel ni.

Gdy by przyj rzeć się ogól nym licz bom, to
do 31 sierp nia chęć stu dio wa nia na UAM po -
twier dzi ło opła tą re kru ta cyj ną aż 25 940 osób.
Jest to licz ba po rów ny wal na z ubie gło rocz ną,
gdy w su mie zgło si ło się 26258 osób. Rów nież
po rów na nia licz by osób przy ję tych na I rok
stu diów wy pa da ją opty mi stycz nie. W ze szłym
ro ku by ło ich 10 480, w tym do koń ca sierp nia
jest już 10 022, a nie jest to ko niec re kru to wa -
nia. Wpraw dzie na dal są to wy ni ki nie co niż -
sze niż w la tach ubie głych, jed nak mo gą da wać
po wo dy do za do wo le nia. mz

Skan dy na wia w mo dzie
dla wielu młodych osób wrzesień jest miesiącem drugiej szansy. Bo nawet jeśli nie udało się dostać

na wymarzony kierunek studiów, to nadal oferta edukacyjna jest bardzo bogata. 
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Dwu to mo wa pu bli ka cja sta no wi nie zwy kle
ogrom ne i po trzeb ne przed się wzię cie – do tych -
czas w pol skiej li te ra tu rze przed mio tu nie by ło

bo wiem syn te zy hi sto rycz nej dzie jów pol skie go fil mu do -
ku men tal ne go. Owa pierw sza te go ty pu syn te za obej mu -
je od ra zu bli sko 120 lat je go hi sto rii. Tom 1896–1944
przed sta wia bo gac two pol skie go fil mu nie fik cjo nal ne go
pierw szej po ło wy XX wie ku w kon tek ście spo łecz nym
i po li tycz nym. Au tor ka krok po kro ku po ka zu je, jak po -
strze gać film do ku men tal ny w świe tle sztuk pla stycz nych,
fo to gra fii pra so wej i kul tu ry po pu lar nej. Ba zu jąc na ma -
te ria łach ar chi wal nych (za cho wa ło się ok. 15–20 proc.
przed wo jen nej pro duk cji), in for ma cjach pra so wych i in -
nych pu bli ka cjach, do ko nu je re kon struk cji nie ist nie ją ce -
go już dziś ma te ria łu. Przed sta wia uni ka to wy ka ta log
za wie ra ją cy po nad dwa ty sią ce ty tu łów fil mów nie fik cjo -
nal nych, któ re uka za ły się w la tach 1896–1944.
Tom 1945–2014 to pra ca zbio ro wa pod re dak cją Mał go -
rza ty Hen dry kow skiej. Hi sto ria po wo jen ne go pol skie go
fil mu do ku men tal ne go przed sta wio na jest z po dzia łem
na de ka dy, któ rych gra ni ce czę sto po kry wa ły się z cza -
sem istot nych prze mian po li tycz nych i spo łecz nych. Au -
to rzy bar dzo prze ko nu ją co uka zu ją ewo lu cję ję zy ka
do ku men tu: spo sób, w ja ki wpły nę ła na ten prze kaz te -
le wi zja, kon se kwen cje łą cze nia do ku men tu z in sce ni za -
cją, fa bu łą, wresz cie – ja kie pięt no od ci snę ła
na do ku men cie re wo lu cja cy fro wa.

Skandynawia powojenna
w cieniu państwa opiekuńczego 
(1944–1975) 
Bernard Piotrowski
miękka oprawa, ss. 394

Skandynawia współczesna
w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju
(1975–2014) 
Bernard Piotrowski
miękka oprawa, ss. 284

Pierw sze na pol skim i za chod nio eu ro pej skim ryn -
ku wy daw ni czym syn te tycz ne opra co wa nie,
przed sta wia ją ce dzie je po li tycz ne sied miu spo łe -

czeństw skan dy naw skich (Da nii, Fin lan dii, Nor we gii,
Szwe cji, Is lan dii, Wysp Owczych i Gren lan dii). Pierw szy
tom obej mu je okres od za koń cze nia II woj ny świa to wej
do po ło wy lat 70. XX wie ku, dru gi – od po ło wy
lat 70. XX wie ku do ro ku 2014 włącz nie. Opie ra jąc się
na ob fi tej do ku men ta cji oraz sze ro kiej pa no ra mie wy da -
rzeń, au tor uka zu je ży cie par tyj no -par la men tar ne i po li -
ty kę za gra nicz ną państw re gio nu nor dyc kie go.
Szcze gól ną uwa gę zwra ca na two rze nie pod staw „pań -
stwa opie kuń cze go”, a tak że wpro wa dza nie je go za sad
i me cha ni zmów w ży cie spo łecz ne oraz go spo dar cze.
Oma wia i ana li zu je przy czy ny kry zy su „pań stwa do bro -
by tu”, któ ry nad szedł mi mo za gwa ran to wa nia przez nie
zor ga ni zo wa ne go ryn ku pra cy, co raz no wo cze śniej sze go
roz wo ju eko no micz ne go i sta bi li za cji spo łecz nej w kon -
tek ście stop nio we go wpro wa dza nia neo li be ra li zmu w ży -
cie spo łecz ne i go spo dar kę, któ ra osta tecz nie prze cho dzi
w epo kę post in du strial ną, a po ro ku 1990 – w epo kę in -
for ma tycz ną. Przed sta wia też zmia ny w po li ty ce za gra -
nicz nej oraz mię dzy na ro do wych kon tak tach han dlo wych
po upad ku ZSRR, zjed no cze niu Nie miec i prze mia nach
na in nych kon ty nen tach, po ka zu je Skan dy na wię ja ko na -
le żą cą do naj bar dziej za moż nych i eko no micz nie roz wi -
nię tych re gio nów za rów no Eu ro py, jak i świa ta.

Historia polskiego filmu
dokumentalnego 1896–1944
Małgorzata Hendrykowska
twarda oprawa, 690 ss., 130 il.

Historia polskiego filmu
dokumentalnego 1945–2014
redakcja naukowa: 
Małgorzata Hendrykowska 
twarda oprawa, 776 ss., 223 il.
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z wiel ki mi na dzie ja mi do no we go se zo nu
przy stę pu ją ko szy kar ki enea AzS Po znań.
Ce lem na nad cho dzą cy se zon jest awans
do eks tra kla sy. ła two o to nie bę dzie –
pro mo cję do naj wyż szej kla sy roz gryw ko -
wej wy wal czy tyl ko je den ze spół. Wśród
za wod ni czek są czte ry stu dent ki na sze go
uni wer sy te tu, w tym li der ka dru ży ny –
Kin ga Woź niak.

Po uda nym ze szłym se zo nie, gdy ko szy kar ki
Enea AZS Po znań nie spo dzie wa nie za ję ły miej -
sce w pierw szej trój ce, te raz cel ze spo łu jest ja -
sny – awans do Tau ron Ba sket Li gi Ko biet. O to
nie bę dzie ła two – w związ ku z re for mą roz gry -
wek, awans wy wal czy tyl ko jed na dru ży na z 22,

któ re wy stę pu ją w 1. li dze. W re ali za cji ce lu po -
móc ma ją w tym czte ry stu dent ki UAM: Kin ga
Woź niak, Mag da le na Woj dal ska, Wio let ta Wi -
śniew ska i Elż bie ta Gier dojć. Uwa ga sku piać bę -
dzie się przede wszyst kim na pierw szej
z nich – w ubie głym se zo nie Kin ga Woź niak by -
ła dru gą za wod nicz ką pod wzglę dem śred niej
licz by zdo by wa nych punk tów w li dze i – obok
Da rii Mar ci niak – jest naj waż niej szą ko szy kar -
ką w ze spo le pro wa dzo nym przez Ry szar da Ba -
rań skie go. Na par kie cie wy róż nia ły się rów nież
Woj dal ska oraz Gie drojć.

Li ga po dzie lo na jest na dwie gru py. W każ dej
ry wa li zo wać bę dzie 11 dru żyn. Osiem naj lep -
szych z obu grup awan su je do fa zy play -off,

gdzie ry wa li za cja to czyć bę dzie się do dwóch
zwy cięstw. W ostat niej run dzie ry wa li za cji, dwie
naj lep sze dru ży ny zmie rzą się w bez po śred nim
star ciu o awans do eks tra kla sy. 

Aka de micz ki swo je spo tka nia roz gry wać bę -
dą w no wej ha li. Do tych czas tre nin gi i me cze
od by wa ły się w ma ją cej już daw no la ta świet no -
ści za so bą ha li POSiR przy ul. Chwiał kow skie -
go. Te raz prze nio sły się do no wej ha li
Po li tech ni ki Po znań skiej przy ul. Przy stań, któ -
ra po mie ści na try bu nach 800 osób, czte ry ra zy
wię cej niż obiekt na Wil dzie. 

Pierw szy mecz li go wy za pla no wa ny jest na 3
paź dzier ni ka – Enea AZS Po znań za gra na wy -
jeź dzie z MKS MOS Kar ko no sze Je le nia Gó ra.
W Po zna niu pierw sze spo tka nie od bę dzie się
do pie ro 25 paź dzier ni ka w 4. ko lej ce. Ry wa lem
aka de mi czek bę dzie dru ga dru ży na AZS PWSZ
Go rzów Wiel ko pol ski. FC

W pięknie położonej różance w Kotlinie Kłodzkiej spotkali się
późnym latem byli siatkarze, absolwenci UAM. Od wielu lat
pielęgnujący tradycję utrzymywania wzajemnych kontaktów
dzisiejsi prawnicy, urzędnicy, nauczyciele i biznesmeni przybyli,
aby powspominać beztroski studencki czas, sportowe
zwycięstwa i porażki, wspólne obozy i tym samym potwierdzić
przywiązanie do UAM i swojej drużyny siatkarskiej. 

Miej sce spo tka nia zo sta ło wy bra ne nie przy pad ko wo, gdyż to wła śnie
w Ró żan ce od był się je den z pierw szych uni wer sy tec kich obo zów spor -
to wych, przy go to wu ją cy ich do wal ki o me da le mi strzostw Pol ski. To tam
sa mi bu do wa li pierw sze bo iska do gry w siat ków kę i przy go to wy wa li tre -
nin gi. Tam też od był się obec nie ich mecz, w któ rym część za wod ni ków
gra ła w cha rak te ry stycz nych siat kar skich stro jach z lat osiem dzie sią tych
i za cie kle wal czy ła o każ dy zdo by ty punkt…jak daw niej. 

Pod czas spo tka nia wspo mi na no nie tyl ko zdo by te zło te, srebr ne i brą -
zo we me da le na aka de mic kich im pre zach, ale rów nież cięż kie tre nin gi,
któ re sys te ma tycz nie od by wa ły się na sa li gim na stycz nej przy uli cy Sza -
ma rzew skie go. To wła śnie na Ogro dach w każ dy po nie dzia łek punk tu -
al nie o go dzi nie 17.00 eme ry to wa ny dziś tre ner AZS UAM An drzej
Ko ziń ski or ga ni zo wał tre nin gi dla pra cow ni ków. By ły one kon ty nu acją
pie lę gno wa nej na uczel ni tra dy cji gry w siat ków kę stu den tów re pre zen -
tu ją cych UAM na Mi strzo stwach Pol ski Szkół Wyż szych oraz pra cow -
ni ków i ab sol wen tów. 

Jak wie my, obec nie na uni wer sy te cie są gru py kon ty nu ują ce te
wspól ne spo tka nia i siat kar skie gra nie. UAM ma swo ją re pre zen ta cję
w II li dze, a na wet w se zo nie 2012/13 wy ka zu jąc się wy so ką for mą
i spraw no ścią or ga ni za cyj ną, ze spół za grał je den se zon na za ple czu

eks tra kla sy. Pra cow ni cy UAM na dal spo ty ka ją się, aby tre no wać w po -
nie dział ki o go dzi nie 17.00, tym ra zem w no wym obiek cie spor to wym
na Mo ra sku. Zwień cze niem ich gry są or ga ni zo wa ne im pre zy spor to -
we: pik nik siat kar ski oraz Mi strzo stwa Pra cow ni ków Szkół Wyż szych,
pod czas któ rych pra cow ni cy UAM, siat ka rze -ama to rzy, w ro ku 2014
zdo by li zło ty me dal, a w 2015 me dal srebr ny. 

Ab sol wen ci z rocz ni ków stu denc kich lat osiem dzie sią tych po twier -
dzi li, że w dal szym cią gu czu ją się zwią za ni z uczel nią i to jest naj waż -
niej sze. Pod czas spo tka nia stwo rzy li do sko na łą at mos fe rę i po twier dzi li,
że na dal są jed nym ze spo łem, a uni wer sy tet two rzą za wsze stu den ci, pra -
cow ni cy i ab sol wen ci. Adam ba ra basz 

Mecze w Poznaniu:
25.10.2015 (niedziela) godz. 17.00
enea azS Poznań – azS PWSz ii gorzów Wielkopolski

7.11.2015 (sobota) godz. 17.00
enea azS Poznań – azS Uniwersytet łódzki

21.11.2015 (sobota) godz. 18.30
enea azS Poznań – basket aleksandrów łódzki

Za czę ło się na Sza ma rze wie o go dzi nie 17.00...
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zespół Futsalu Kobiet UAM zajął 4 miejsce 
w Akademickich Mistrzostwach europy w futsalu, 
a oprócz tego nasze piłkarki zdobyły brązowy Medal
na Mistrzostwach Polski w plażowej piłce nożnej 
rozgrywanych w Ustce
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