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In au gu ra cja dla stu dentów pierw sze go ro ku na UAM
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Studentów

znów pełno

Pro mo cja książ ki prof. Mar ka Hen dry kow skie go

„Najlepsze kasztany. Księga cytatów

polskiego filmu” w kinie CK Zamek
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– szczyt rek tor ski

Ko lej ny raz Po znań bę dzie go spo da rzem Kon fe ren -
cji Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich (po dob -
ne spo tka nie od by wa ło się w na szej uczel ni w ma -

ju 2007 ro ku). W dniach 12-13 li sto pa da UAM go ścić bę -
dzie 130 rek to rów pol skich uczel ni. Pod czas po sie dzeń pre -
zy dium i ob rad zgro ma dza nia ple nar ne go dys ku to wać tu -
taj bę dą o naj istot niej szych pro ble mach śro do wi ska aka de -
mic kie go, o dro gach, kie run kach i ba rie rach je go roz wo ju. 

KRASP – przy po mnij my, to do bro wol ne to zrze sze nie
szkól wyż szych, po sia da ją cych upraw nie nia do nada wa nia
stop ni na uko wych dok to ra, lub rów no rzęd nych. Człon ka -
mi KRASP są obok uczel ni pań stwo wych tak że aka de mic -
kie uczel nie nie pań stwo we 



No mi na cje na pro fe so ra zwy czaj ne go
Prof. dr hab. Jan Ho lek sa – Wy dział Bio lo gii
Prof. dr hab. Mar ta Ka ra siń ska – Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
Prof. dr hab. Grze gorz Łu kom ski – In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej
Prof. dr hab. Krzysz tof Mey er – Wy dział Hi sto rycz ny
Prof. dr hab. Kry sty na Mi lec ka – Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych
Ks. prof. dr hab. Ja ro sław Mo ska łyk – Wy dział Teo lo gicz ny
Prof. dr hab. Zbi gniew Sa re ło – In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej
Prof. dr hab. An drzej Sko czy las – Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
Prof. dr hab. Ja cek Wa chow ski – Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej

KK r ó t k o
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◗Na Wy dzia le Che mii UAM re ali zo wa ny jest pi lo ta żo wy pro -
jekt pod na zwą Chem lab -II („Eu ro pej skie Szko le nie Za wo do -
we dla La bo ran tów Che micz nych”) pro wa dzo ny przez part -
ne rów z Nie miec, Gru zji, Gre cji, Pol ski i Tur cji. Ideą szko le -
nia la bo ran tów che micz nych jest za wo do we kształ ce nie du al -
ne zgod ne z pro gra mem Le onar do da Vin ci. Stu den ci zdo -
by wa ją po rów ny wal ne na po zio mie mię dzy na ro do wym umie -
jęt no ści i wie dzę prak tycz ną oraz teo re tycz ną dzię ki mo du -
łom kształ ce nia do pa so wa nym do po trzeb firm. Obec nie pod -
czas mie sięcz ne go mo du łu stu den ci z Nie miec szko lą się z ana -
li ty ki środ ków ko sme tycz nych na Wy dzia le Che mii UAM.
Mo duł ten obej mu je na ukę po bie ra nia i opra co wy wa nia pró -
bek, spe cja li stycz ne me to dy eks trak cji aż po me to dy se pa ra -
cji. Do dat ko wo w ra mach kur su uczy się wy ko rzy sty wa nia ba -
dań fi zy ko che micz nych ko sme ty ków do oce ny efek tyw no ści
ich dzia ła nia, sta bil no ści i trwa ło ści. 

◗UAM zo stał lau re atem mię dzy na ro do we go kon kur su sie ci
HERA. Czte ry mię dzy na ro do we pro jek ty z udzia łem na ukow -
ców z Pol ski otrzy ma ły gran ty w kon kur sie „Spo tka nia kul -
tu ro we” ogło szo nym przez Na ro do we Cen trum Na uki wraz
z sie cią HERA. Na li ście lau re atów zna lazł się pro jekt pt. „Wy -
mia na kul tu ro wa w cza sach świa to we go kon flik tu. Wal czą cy,
neu tral ni i sko lo ni zo wa ni”. Kie row ni kiem pol skiej czę ści pro -
jek tu jest prof. Hu bert van den Berg z Wy dzia łu An gli sty ki
UAM. W pro jek cie bio rą udział ba da cze z Pol ski, Ho lan dii, Nie -
miec oraz Wiel kiej Bry ta nii. Ze spo ły na ukow ców z Po zna nia
i Utrech tu zaj mą się ba da niem spo tkań kul tu ro wych w kra jach
neu tral nych, ze szcze gól nym uwzględ nie niem Ho lan dii. 

◗Sa lon Ma tu rzy stów od był się we wrze śniu w 16 głów nych
ośrod kach aka de mic kich kra ju. Wzię ło w nim udział po -
nad 175 ty się cy przy szło rocz nych ma tu rzy stów. Eks per ci
z OKE wy gło si li kil ka set pre zen ta cji na te mat ma tu ry 2014,
a pra wie 300 uczel ni za pre zen to wa ło swo ją ofer tę stu diów i za -
sa dy przy jęć w ro ku 2014. Aż 10 miast od wie dzi li pra cow ni -
cy Dzia łu Pro mo cji i Mar ke tin gu UAM oraz człon ko wie Par -
la men tu Stu den tów UAM, za chę ca jąc do stu diów na UAM.  

opr. mdz

Nada ne przez Pre zy den ta RP 
Prof. dr hab. Ry szard Ko wal czyk – Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa
Prof. dr hab. To masz Jan Ku biak – Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
Prof. dr hab. Ka ta rzy na Mel ler – Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
Prof. dr hab. Mi ro sław An drzej Paw lak – Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny w Ka li szu
Prof. dr hab. Ewa Cze sła wa Pio trow ska – Wy dział Na uk Spo łecz nych
Prof. dr hab. Eu ge niusz Raj nik – Wy dział Neo fi lo lo gii
Prof. dr hab. Ali cja Ma ria Sa ka gu chi – Wy dział Neo fi lo lo gii
Prof. dr hab. To masz So bie raj – Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
Prof. dr hab. Pa weł Sta ni sław Ze idler – Wy dział Na uk Spo łecz nych

Pro fe sor skie no mi na cje 
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◗W pierw szej czę ści po sie dze nia Se na tu, z udzia łem kie row -
ni ków jed no stek uni wer sy te tu, rek tor przed sta wił spra woz da -
nie ze spo łu rek tor skie go za rok aka de mic ki 2012/2013 oraz
plan pra cy te goż ze spo łu na nad cho dzą cy rok aka de mic ki,
a za stęp ca kwe sto ra A. Pa lacz za pre zen to wa ła stan fi nan sów
uczel ni za I pół ro cze 2013 r.

◗Dru ga część po sie dze nia Se na tu UAM od by ła się w Sa li
Mic kie wi czow skiej w Col le gium Ma ius (na zdjęciu). Po krót -
kim przed sta wie niu ko mu ni ka tów przez wła dze rek tor skie,
prof. J. Lis po in for mo wał ze bra nych o pra cach Ra dy Głów -
nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, a prze wod ni czą cy ze spo -
łu ds oce ny wdra ża nia stra te gii roz wo ju UAM prof. Grze gorz
Schro eder do ko nał ana li zy re ali za cji za dań prze wi dzia nych
w Stra te gii UAM w ro ku 2012.

◗W trak cie po sie dze nia Se nat przy chy lił się do wnio sku Wy -
dzia łu Che mii w spra wie wszczę cia po stę po wa nia o nada nie
ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa UAM prof. T. Ma liń skie mu. Wy -
dał po zy tyw ne opi nie w spra wie mia no wa nia na sta no wi sko
pro fe so ra zwy czaj ne go: prof. K. Mi lec kiej (Wy dział Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych), prof. A. Sko czy la sa (Wy dział
Pra wa i Ad mi ni stra cji), prof. M. Ka ra siń skiej oraz prof. J. Wa -
chow skie go (Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej). Ko lej -
ne po zy tyw ne opi nie Se na tu UAM do ty czy ły za trud nie nia

na sta no wi sku: pro fe so ra nad zwy czaj ne go dr H. Su choc kiej
oraz pro fe so ra wi zy tu ją ce go w In sty tu cie Fi lo zo fii dr. P. Boł -
tuć na rok aka de mic ki 2013/2014.

◗W dal szej czę ści po sie dze nia Se nat UAM pod jął uchwa ły
w spra wie: zgło sze nia kan dy da tów w kon kur sach na człon -
ków rad nad zor czych TVP S. A., PR S.A. i spół ek ra dio fo -
nii re gio nal nych, nada nia imie nia prof. K. Aj du kie wi cza sa -
li 215 w bu dyn ku C (ul. Sza ma rzew skie go) oraz wy ra że nia
zgo dy na zwięk sze nie środ ków fi nan so wych na wy na gro dze -
nia dla pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic -
ki mi Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach z do cho dów wła -
snych w ro ku 2013.

◗Na za koń cze nie ob rad Se nat UAM za twier dził umo wy
o współ pra cy  za war tej po mię dzy UAM a: Uni wer sy te tem Sy -
czu ań skim (Chon gqing, Chi ny), Osa ka Sho in Wo men’s Uni -
ver si ty (Ja po nia), Na ro do wym Uni wer sy te tem Ta ra sa Szew -
czen ki w Ki jo wie (Ukra ina), Chri stian -Al brechts -Uni ver sität
(Ki lo nia, Niem cy) oraz Uni wer sy te tem w Sie nie (Wło chy).

◗Wgląd w uchwa ły Se na tu moż li wy bę dzie na stro nie
www.amu.edu.pl oraz w Rek to ra cie (po kój 107).

Do mi ni ka Na roż na

E C H A  S E N A T U

XI zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu  (23 wrze śnia 2013 r.)
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No wą sie dzi bę Po znań skie go La bo ra to rium
Ra dio wę glo we go otwar to w czwar tek 3
paź dzier ni ka 2013 r. w bu dyn ku „E” Po -
znań skie go Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz -
ne go Fun da cji UAM przy ul. Ru bież. 

To wa rzy szy ły te mu prze mo wy i prze cię cie
wstę gi przez prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka,
rek to ra UAM, prof. Bog da na Mar ciń ca, pre -
ze sa Fun da cji UAM, dy rek to ra PPNT oraz
prof. To ma sza Go sla ra, kie row ni ka Po znań -
skie go La bo ra to rium Ra dio wę glo we go. Pod -
czas uro czy sto ści za pro sze ni go ście mie li oka -
zję zwie dzić la bo ra to rium i po słu chać o da to -
wa niu me to dą 14C.

Im pul sem do roz bu do wy Po znań skie go Par -
ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go i stwo rze nia
no we go miej sca dla la bo ra to rium by ło po zy -
ska nie przez UAM środ ków na za kup dru gie -
go spek tro me tru do po mia rów 14C. Fun da -
cja UAM zde cy do wa ła o po sta wie niu no we -
go bu dyn ku, po zwa la ją ce go na za in sta lo wa nie
za ku pio ne go spek tro me tru oraz da ją ce go moż -
li wość roz bu do wy Po znań skie go La bo ra to -
rium Ra dio wę glo we go. No wa sie dzi ba La bo -
ra to rium znaj du je się w bez po śred nim są siedz -
twie bu dyn ku, w któ rym la bo ra to rium dzia ła -
ło przez 11 lat. Dzię ki roz bu do wie, po wierzch -
nia la bo ra to rium zwięk szy ła się dwu krot nie.

Mał go rza ta No wak

26 września w Col le gium Po lo ni cum uczci li śmy 
Eu ro pej ski Dzień Ję zy ków. 

Te go dnia od by ło się 17 warsz ta tów zor ga ni zo wa nych przez
Lek to rat Ję zy ków Ob cych CP, w któ rych wzię ło udział po -
nad 250 uczniów szkół gim na zjal nych oraz po nad gim na zjal -
nych  ze Słu bic i z Frank fur tu nad Od rą. Eu ro pej ski Dzień Ję -
zy ków na wią zu je do 2001 ro ku, któ ry Unia Eu ro pej ska i Ra -
da Eu ro py ogło si ły Eu ro pej skim Ro kiem Ję zy ków. Ce lem ini -
cja ty wy jest uświa do mie nie war to ści, ja kie nio są róż ne ję -
zy ki i kul tu ry oraz uka za nie plu sów, ja kie da je zna jo mość ję -
zy ków ob cych. Cho dzi też o pro mo wa nie in dy wi du al nej wie -
lo ję zycz no ści i wspie ra nie na uki ję zy ków ob cych po za for -
mal nym cy klem kształ ce nia. W ini cja ty wie waż ne jest przede
wszyst kim to, aby za cho wać bo ga te dzie dzic two 200 eu ro pej -
skich ję zy ków. Uczest ni cy warsz ta tów  m.in. na za ję ciach pro -
wa dzo nych w ję zy ku an giel skim „od kry wa li” Au stra lię i USA,
zdo by wa li no we umie jęt no ści pod czas gier ję zy ko wych
po nie miec ku, pol sku i an giel sku, wzię li udział w kur sach
ję zy ka fiń skie go i wło skie go, po zna wa li Słu bi ce, dys ku to -
wa li o ste reo ty pach w sto sun kach Pol ska – Niem cy.

Im pre za od nio sła suk ces dzię ki za an ga żo wa niu lek to rów
i pra cow ni ków na uko wych oraz ad mi ni stra cyj nych Col le -

gium Po lo ni cum, pra cow ni ków Fun da cji na rzecz Col le -
gium Po lo ni cum, pra cow ni ków Pol sko -Nie miec kie go In -
sty tu tu Ba daw cze go oraz Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go Via -
dri na.

Ewa Bie le wicz -Po la kow ska

In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM w Gnieź nie na wią zał współ -
pra cę z III Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Cy pria na Ka mi la Nor -
wi da w Ko ni nie. 

Po le ga ona na stwo rze niu w ko niń skim „ogól nia ku” kla sy aka de -
mic kiej o pro fi lu in ter dy scy pli nar nym. To do sko na ła pro mo cja dzia -
łal no ści uczel ni, ale rów nież spo sób na za in te re so wa nie mło dzie ży
wie dzą i na uką we współ cze snym świe cie. Ko or dy na to rem kla sy jest

dr Fi lip Ku bia czyk z In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM w Gnieź nie.
Pierw szy wy kład za pre zen to wa ny ko niń skim li ce ali stom no sił na -
zwę „Być oso bą cha ry zma tycz ną – co to zna czy?”. Gnieź nień ska jed -
nost ka UAM tra dy cyj nie otwar ta jest na szko ły. Dzię ki za an ga żo wa -
niu pra cow ni ków In sty tu tu, w tym przede wszyst kim prof. Eli zy Grze -
lak, współ pra ca z miej sco wy mi li ce ami utrzy my wa na jest na bar dzo
wy so kim po zio mie. 

Pa weł Brzeź niak 

Otwarcie nowej siedziby Poznańskiego Laboratorium
Radiowęglowego PPNT Fundacji UAM 
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Eu ro pej ski Dzień Ję zy ków w CP

No wa kla sa aka de mic ka UAM

Lek to rat Ję zy ków Ob cych Col le gium Po lo ni cum
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Stu den ci przy ję ci na I rok stu diów sta cjo nar nych
dru gie go stop nia z che mii, in for ma ty ki i ma te ma ty -
ki w ro ku aka de mic kim 2013/2014 bę dą kształ ci li się
w ra mach kie run ków za ma wia nych. 

W przy pad ku che mii re kru ta cja pro wa dzo na bę -
dzie na sześć spe cjal no ści: che mia bio lo gicz na, che -
mia ko sme tycz na, che mia ma te ria ło wa, che mia ogól -
na, che mia śro do wi ska, che mia z za sto so wa nia mi in -
for ma ty ki. 

Pro jek ty tych stu diów za ma wia nych współ fi nan so -
wa ne są ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu -
ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

Po nad to w ro ku aka de mic kim 2013/2014 kie run -
ka mi stu diów, na któ rych kon ty nu owa ne bę dzie
kształ ce nie na w ra mach pro jek tu kie run ków za ma -
wia nych są na stu diach I stop nia: bio tech no lo gia, che -
mia, in for ma ty ka, ma te ma ty ka, ochro na śro do wi ska,
a na stu diach II stop nia: che mia, in for ma ty ka, ma te -
ma ty ka. 

Szcze gó ło we in for ma cje:
http://www.che mia -war ta.amu.edu.pl/ 
http://web.wmi.amu.edu.pl/

In for ma cję USI wpro wa dzi ła Ewa Fran kow ska

W uznaniu za wzorowe działania dziennik „El Dia” z Santa Cruz de la
Sierra wybrał o. prof. Piotra Nawrota SVD, pracownika Wydziału
Teologicznego UAM jako Człowieka Roku 2013 i odznaczył nagrodą
„Kamienia Węgielnego”. 

Dzien nik „El Dia”, każ de go ro ku, gdy ob cho dzi rocz ni cę swe go po wsta nia,
przy zna je na gro dę oso bie, któ ra „pra cu je z pa sją, prze ko na niem i wy trwa ło -
ścią, wal cząc dzień po dniu o wy zna wa ne przez nią war to ści, za sa dy i o lep szy
świat, roz sie wa jąc – przez swój przy kład – na sie nie uro dzaj ne, wy ra żo ne przez
pra cę, któ ra jest uczci wa, wy da ją ca owoc i wi zjo ner ska. Jest to na gro da za ety -
kę, za rze tel ną pra cę, za in no wa cję. Na gro da „Ka mień Wę giel ny” jest uzna -
niem dla oso by, któ ra wno si wkład dla spo łe czeń stwa oraz wpły wa przez swój
przy kład na po szu ki wa nie bar dziej god ne go ży cia”. USI

Czy hi sto ryk mo że pro wa dzić ko mer cyj ne przed się -
bior stwo wy ko rzy stu jąc swą wie dzę? Na uni wer sy -
te cie w Düssel dor fie pro wa dzo ne jest pół rocz ne se -
mi na rium pt. Hi sto ryk ja ko przed się bior ca. 

Cze go uczą się tam stu den ci? Przede wszyst kim,
ja ką fir mę mo gą za ło żyć. Na przy kład mo gą stwo -
rzyć „agen cję prze szło ści” z wy daw nic twem; mo gą
przy go to wy wać wy sta wy hi sto rycz ne np. dla sa mo -
rzą dów, być gho stw ri te ra mi dla firm lub ro dzin, pi -
sząc ich dzie je; mo gą pi sać hi sto rycz ne opo wia da -
nia lub przy go to wy wać hi sto rycz ne sce na riu sze gier
kom pu te ro wych. Stu den ci po sie dli też na se mi na -
rium wstęp ną wie dzę na te mat praw nych i go spo -
dar czych aspek tów pro wa dze nia wła snej dzia łal no -
ści. Pi sa li rów nież wła sne biz ne spla ny: je den z nich

za pro po no wał pro duk cję ko szu lek z na dru ka mi
scen i po sta ci hi sto rycz nych; ko szul ki za opa trzo ne
by ły by w kod, któ ry po ze ska no wa niu da wał by do -
stęp do opi su epo ki i oko licz no ści po wsta nia da nej
sce ny. In na gru pa stu den tów chcia ła zro bić apli ka -
cję na GPS, umoż li wia ją cą hi sto rycz ne wę drów ki
po za byt kach prze my sło wych, jesz cze in ni chcie li
krę cić krót kie fil my hi sto rycz ne dla dzie ci. Wie le
dys ku sji na se mi na rium wzbu dzi ła spra wa wier no -
ści hi sto rycz nej: czy pi sząc za pie nią dze np. dzie je
ja kiejś ro dzi ny trze ba trzy mać się praw dy hi sto rycz -
nej? Pro wa dzą ca se mi na rium prof. Su san ne Hil ger
stwier dzi ła, że choć nie wia do mo, ile hi sto rycz nych
biz ne sów na praw dę po wsta nie, se mi na rium by ło dla
stu den tów in te re su ją cą przy go dą in te lek tu al ną. 

MAJ 

Kierunki zamawiane 

„Kamień Węgielny” 
dla o. prof. dr. hab. Piotra Nawrota SVD

Hi sto rycz ne biz ne sy
FO
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W po czu ciu wspól no ty – 
Prze mó wie nie in au gu ra cyj ne 2013/2014 
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Eks ce len cje, Ma gni fi cen cje,
Do stoj ni Go ście, 
Dro dzy Pań stwo, Pra cow ni cy i Stu den ci Uni wer sy te tu,

Już po raz szó sty ja ko rek tor Uni wer sy te tu imie nia Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu wi tam wszyst kich ser decz nie na tra dy cyj nej i uro czy stej in -
au gu ra cji ro ku aka de mic kie go w na szej uczel ni. Bę dzie to 95. rok aka de -
mic ki od ro dzo ne go uni wer sy te tu. Choć ta uro czy stość za po wia da ko lej ny
rok wy tę żo nej pra cy, to jest przez spo łecz ność aka de mic ką uwa ża na za jed -
no z naj bar dziej ra do snych świąt. Bo roz po czy na ko lej ny etap twór czej i eks -
cy tu ją cej na uko wej przy go dy, pe łen – cze go je stem pe wien – osią gnięć i suk -
ce sów. Za chwi lę za brzmi ła ciń ski, śre dnio wiecz ny hymn aka de mic kiej
wspól no ty „Gau de amus igi tur” – Ra duj my się więc! 

Wy ra żam ogrom ną ra dość i dzię ku ję za przy by cie przy ja cio łom uni wer -
sy te tu, w gro nie któ rych mo że my świę to wać na szą uro czy stość. Wi tam ser -
decz nie pre ze sa Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go i pro fe so ra na sze go
uni wer sy te tu, Ro ma na Hau se ra, Je go Eks ce len cję Księ dza Ar cy bi sku pa Me -
tro po li tę Gnieź nień skie go Pry ma sa Pol ski, Jó ze fa Ko wal czy ka. Wi tam wło -
da rzy wo je wódz twa wiel ko pol skie go i sto łecz ne go mia sta Po zna nia, a wśród
nich: Mar ka Woź nia ka, mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go, Prze -
my sła wa Pa cię, wi ce wo je wo dę wiel ko pol skie go, Woj cie cha Jan ko wia ka, wi -
ce mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go oraz prze wod ni czą ce go Sto -
wa rzy sze nia Ab sol wen tów UAM, To ma sza Kay se ra, wi ce pre zy den ta mia sta
Po zna nia. Bar dzo ser decz nie wi tam par la men ta rzy stów, re pre zen tu ją cych
Zie mię Wiel ko pol ską w Par la men cie Eu ro pej skim, w Se na cie i Sej mie Rze -
czy po spo li tej. Tak więc wi tam Paw ła Arnd ta, An drze ja Mi ko ła ja De rę, Zbi -
gnie wa Do la tę, Wal dy Dzi kow skie go, Ta de usza Dziu bę, Ar ka de go Fie dle -
ra, To ma sza Gór skie go, Pio tra Grusz czyń skie go, An drze ja Grzy ba, dr. Fi li -
pa Kacz mar ka, Ja na Fi li pa Li bic kie go, dr Kry sty nę Ły bac ką, An dże li kę Moz -
dża now ską, prof. Ja dwi gę Rot nic ką, pro fe sor na sze go uni wer sy te tu, Bo że -
nę Szy dłow ską, Jac ka Tom cza ka, prof. Mar ka Ziół kow skie go, pro fe so ra na -
sze go uni wer sy te tu. Wi tam: b. pre mier rzą du RP dr Han nę Su choc ką, pro -
fe so ra na sze go uni wer sy te tu, Le cha Dy mar skie go, prze wod ni czą ce go Sej mi -
ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, prof. An to nie go Szczu ciń skie go, prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji Kul tu ry i Na uki Ra dy Mia sta Po zna nia i pro fe so ra
na sze go uni wer sy te tu. Wi tam człon ków kor pu su dy plo ma tycz ne go i kon su -
lar ne go, a wśród nich mię dzy in ny mi: Wło di mi ra Tka cze wa, kon su la ge -
ne ral ne go Fe de ra cji Ro syj skiej w Po zna niu oraz Ze eva Ba ra na, ho no ro we -
go kon su la RP w Je ro zo li mie. Wi tam licz nie zgro ma dzo ny świat na uki:
a przede wszyst kim prof. Mi cha ła Ka roń skie go, prze wod ni czą ce go Ra dy Na -
ro do we go Cen trum Na uki, pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu, prof. Je rze go
Li sa, wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Głów nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
i pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu. Bar dzo się cie szę z obec no ści rek to rów
uczel ni aka de mic kich Po zna nia. Wi tam: prof. Jac ka Wy soc kie go, rek to ra
Uni wer sy te tu Me dycz ne go, prof. Grze go rza Skrzyp cza ka, rek to ra Uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go, prof. To ma sza Ło dy gow skie go, rek to ra Po li tech ni ki
Po znań skiej, prof. Ha li nę Lor kow ską, rek tor Aka de mii Mu zycz nej, prof. Ma -
ria na Go ry nię, rek to ra Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, prof. Je rze go Smo ra -
wiń skie go, rek to ra Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go oraz prof. Mar ci -
na Ber dy sza ka, rek to ra Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go. Ser decz nie wi tam pre -
zy den ta brat nie go Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go Via dri na dr. Gun te ra Pleu -
ge ra. Wi tam rów nież prof. Ro ma na Sło wiń skie go, pre ze sa Po znań skie go Od -
dzia łu PAN oraz prof. Han nę Koc kę -Krenz, pre ze sa Po znań skie go To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Na uk i pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu. Bar dzo ser decz nie
wi tam prof. An drze ja Le goc kie go, by łe go pre ze sa Pol skiej Aka de mii Na uk.
Wi tam rek to rów pu blicz nych uczel ni spo za Po zna nia, a tak że by łych rek -
to rów uczel ni po znań skich, a szcze gól nie go rą co wi tam pro fe so rów, by -
łych rek to rów na sze go uni wer sy te tu: Bog da na Mar ciń ca, Je rze go Fe do row -
skie go, Ste fa na Jur gę oraz Sta ni sła wa Lo ren ca. Wi tam dzia ła czy sa mo rzą do -

ra duj my się
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wych – pre zy den tów miast, a wśród nich: Jac ka Ko wal skie go, pre -
zy den ta, Gnie zna, To ma sza Ma lep sze go, pre zy den ta Lesz na, Pio -
tra Głow skie go, pre zy den ta Pi ły. Wi tam rów nież sta ro stów, bur -
mi strzów i wój tów oraz rad nych mia sta Po zna nia. Wi tam pre ze -
sów i dy rek to rów in sty tu cji na uko wych i kul tu ral nych. Wi tam
przed sta wi cie li in sty tu cji pań stwo wych, są dow nic twa, pro ku ra tu -
ry, po li cji, ABW, NIK i stra ży po żar nej a wśród nich: gen. Woj cie -
cha Men de la ka, ko men dan ta Wo je wódz kiej Stra ży Po żar nej, Ja -
na Koł tu na, dy rek to ra de le ga tu ry NIK, Ho no ra tę Wa łę sę, wi ce -
pro ku ra tor ape la cyj ną, Zbi gnie wa Hul taj skie go, za stęp cę Ko men -
dan ta Wo je wódz kie go Po li cji. Wi tam pre ze sów i dy rek to rów
przed się biorstw współ pra cu ją cych z na szym uni wer sy te tem. Wi -
tam du chow nych, w tym szcze gól nie ser decz nie no wo mia no -
wa ne go bi sku pa po moc ni cze go ar chi die ce zji po znań skiej dr. Da -
mia na Bry la, prze ora klasz to ru oj ców do mi ni ka nów w Po zna niu
oj ca Mi cha ła Pa ca, dusz pa ste rza aka de mic kie go, oj ca Cy pria -
na Klah sa, i wy pró bo wa ne go przy ja cie la uni wer sy te tu, dusz pa ste -
rza ru chu led nic kie go, oj ca dr. Ja na Gó rę oraz ar chi die ce zjal ne -

go dusz pa ste rza aka de mic kie go ks. Ma te usza Na pie ra łę. Wi tam
wszyst kich ze bra nych tu pro fe so rów i pra cow ni ków Uni wer sy te -
tu oraz mło dzież aka de mic ką, a szcze gól nie stu dent ki i stu den tów
pierw sze go ro ku. 

Pra gnę po in for mo wać, że po dzię ko wa nia za za pro sze nie
na dzi siej szą uro czy stość wraz z ży cze nia mi na de sła li m. in: Mar -
sza lek Sej mu Ewa Ko pacz, licz ni rek to rzy z Kon fe ren cji Rek to -
rów Aka de mic kich Szkół Pol skich, pre zes Pol skiej Aka de mii Na -
uk, prze wod ni czą cy Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej, po sło -
wie i mar sza łek wo je wódz twa lu bu skie go, pre zy dent Po zna nia
i in ne oso bi sto ści.

Na sza dzi siej sza uro czy stość jest bez po śred nio trans mi to wa -
na na stro nie in ter ne to wej uczel ni oraz re trans mi to wa na na an -
te nie te le wi zji WTK – swo je po zdro wie nia kie ru ję rów nież
do tych, któ rzy bę dą nas oglą dać. 

Sza now ni Pań stwo,
W mi nio nym ro ku aka de mic kim po że gna li śmy na za wsze po -

stać nie zwy kłą, wy bit ne go pro fe so ra i wiel ce za słu żo ne go by łe -
go rek to ra uni wer sy te tu, prof. Zbi gnie wa Ra dwań skie go. 

Po że gna li śmy rów nież licz ne gro no za trud nio nych 
i eme ry to wa nych pra cow ni ków na szej uczel ni. Ode szli od nas
na za wsze:

prof. Ha li na Au gu sty niak, prof. Wło dzi mierz Au gu sty niak,
Ma ria Bar tosz, prof. Eu ge niusz Bi der man, Alek san dra Bi nek,
prof. Bog dan Bła żej czak, mgr Fran ci szek Brych,
prof. Alek san dra Co fta -Bro niew ska, dr Lud mi ła Czech,
prof. Wie sław Dasz kie wicz,  dr Wło dzi mir Dry gas,
prof. Wła dy sław Dyk cik, prof. Je rzy Fo gel, 
Jo lan ta Ga dom ska -Ro basz kie wicz, Bo gu sław Hof f mann, 

dr Hen ri Ni ku na Ke la ni, prof. Wło dzi mierz Ław ni czak,
Je rzy Ło sik, Zo fia Mącz ko wiak, 
Do bro mi ła Mi łow ska -Czer wiń ska, Le szek Pa ruc ki,
Fran cisz ka Przy bec ka, Jan Sie ra dzon, Piotr Ste fa niak,
prof. Ka zi mierz Stęp czak, Bar ba ra Szaj da, Te re sa Szy mań ska,
Sta ni sła wa Świer kow ska, prof. Alek san der To bis,
Zo fia Wój cik, prof. Zyg munt Za gór ski, Je rzy Że li gow ski
Pro szę Pań stwa o po wsta nie z miejsc i uczcze nie pa mię ci zmar -

łych chwi lą ci szy. 

Sza now ni Pań stwo,
In au gu ra cja ro ku aka de mic kie go to dzień, kie dy to w gro nie

pra cow ni ków, stu den tów i przy ja ciół uczel ni mo że my mó wić 
o na szych osią gnię ciach i pla nach, pod kre ślać wspól ną toż sa mość 
i ra do wać się z po czu cia wspól no ty. Uni ver si tas stu dio rum et stu -
den tium to prze cież nie tyl ko przy pad ko wa zbio ro wość wy kła -
dow ców i stu den tów, to rze czy wi sta wspól no ta, któ rą kon sty tu -
uje po wszech ne pie lę gno wa nie za sad aka de mic kie go eto su.
A two rzą go trzy uni wer sal ne war to ści: praw da, do bro 
i pięk no, we dług So kra te sa ści śle ze so bą po wią za ne, bo wiem po -
zna nie praw dy umoż li wia czy nie nie do bra („cno ta jest wie dzą”),
pięk no zaś moż na uznać za es te tycz ny wy miar do bra. Lu dzi uni -
wer sy te tu po win ny ce cho wać tak że: sza cu nek wo bec in nych, wza -
jem ne za ufa nie i bez in te re sow na współ pra ca. Uni wer sy tet jest
straż ni kiem tych na czel nych war to ści spo łecz nych, bez prak ty -
ko wa nia któ rych trud no funk cjo no wać w spo łe czeń stwie.

Wspól no ta Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu to
po nad pięć ty się cy pra cow ni ków, w tym po nad trzy ty sią ce na uczy -
cie li aka de mic kich z 15-tu wy dzia łów, któ rzy w du żej mie rze de -
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cy du ją o przy szło ści 43 ty się cy edu ko wa nych tu mło dych lu dzi,
a tak że o sta nie pol skiej na uki.

Dzi siaj, w imie niu władz uczel ni wszyst kim Pań stwu skła dam go -
rą ce po dzię ko wa nia i gra tu la cje. Mi nio ny rok był bo wiem cza sem
in dy wi du al nych suk ce sów każ de go z Pań stwa, uzy ska nia stop ni i ty -
tu łów na uko wych, od zna czeń, gran tów, re ali za cji bar dzo wie lu pro -
jek tów ba daw czych, trud nej pra cy dy dak tycz nej i wy cho waw czej,
waż nych pu bli ka cji, awan sów i suk ce sów ży cio wych. 

Je stem wdzięcz ny za wspar cie wie lu na szych idei i dzia łań ze stro -
ny władz pań stwo wych, par la men ta rzy stów, władz re gio nal nych
i sa mo rzą do wych, a tak że rek to rów – człon ków Ko le gium Rek to -
rów Mia sta Po zna nia, z któ ry mi w ra mach te go gre mium współ pra -
cu je my na co dzień. Go rą ce sło wa po dzię ko wa nia kie ru ję tak że
do na szych ab sol wen tów oraz do miesz kań ców Po zna nia, któ rzy
ko cha ją i wspie ra ją swój uni wer sy tet. Dzię ku ję rów nież na szym naj -
bliż szym, któ rzy na co dzień wspo ma ga ją nas w obo wiąz kach ro -
dzin nych i do mo wych. Bar dzo li czę na dal szą przy chyl ność.

Do kład ne spra woz da nia z dzia łal no ści uczel ni przed kła dam każ -
de go ro ku wy so kie mu Se na to wi oraz sze ro kie mu kie row nic twu
uczel ni na spo tka niu po prze dza ją cym no wy rok aka de mic ki. Do -
ku men ty te są za miesz czo ne na stro nach in ter ne to wych uczel ni, tak
aby każ dy czło nek na szej spo łecz no ści mógł się z ni mi za po znać.
Prze gląd naj istot niej szych do ko nań mi nio ne go ro ku obej rze li śmy
rów nież w fil mie na po cząt ku uro czy sto ści. 

Dziś chciał bym mó wić o wy zwa niach, któ re przed na mi sto ją 
i o pla nach na naj bliż sze la ta.

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu ma dziś sil ną
po zy cję w kra ju. Jest do brą, re no mo wa ną, roz po zna wal ną 
w Eu ro pie uczel nią. Nie za gro ził nam do tych czas zna czą co niż de -
mo gra ficz ny. Zaj mu je my wy so ką po zy cję na ryn ku na uko wym 
i edu ka cyj nym, o czym świad czą naj le piej ze wnętrz ne oce -
ny – w kra jo wych ran kin gach sy tu uje my się nie zmien nie w ści słej
czo łów ce. Ma my rów nież sta bil ną sy tu ację fi nan so wą. Ta ki stan rze -
czy jed nak nie jest nam da ny raz na za wsze. 

Mu si my zdać so bie spra wę, że in ni w Pol sce, Eu ro pie i na świe -
cie roz wi ja ją się rów nie szyb ko al bo i szyb ciej niż na sza uczel nia.
Utrzy ma nie do brej mar ki uczel ni, ba da nia na uko we, pro wa dze -
nie kształ ce nia na eu ro pej skim po zio mie – to wszyst ko wy ma ga
ogrom ne go wy sił ku, mu si być też po par te od po wied ni mi środ ka -
mi fi nan so wy mi. Dla te go w naj bliż szych la tach klu czo wym pro -
ble mem bę dzie po zy ski wa nie środ ków, nie zbęd nych do in ten syw -
ne go roz wo ju uczel ni. Nie mo gąc li czyć na zna czą cy wzrost mi ni -
ste rial nej do ta cji pod sta wo wej i sta tu to wej, mu si my li czyć przede
wszyst kim na sie bie i na szą ak tyw ność we wszyst kich ob sza rach
dzia łal no ści uczel ni, za rów no na ryn ku kra jo wym jak i mię dzy -
na ro do wym.

By dzia łać opty mal nie w wa run kach dy na micz nych zmian za cho -
dzą cych w oto cze niu, nie zbęd ny jest pro gram roz wo ju uczel ni.
Za Se ne ką po wtó rzę, że: „Je śli nie wiesz do ja kie go por tu zmie rzasz,
wia try po myśl ne nie bę dą ci wia ły”. 

Na sza uczel nia, ja ko jed na z pierw szych pu blicz nych szkół wyż -
szych w kra ju, opra co wa ła stra te gię roz wo ju i kon se kwent nie wdra -
ża ła jej za pi sy, a obec nie po czte rech la tach im ple men ta cji, zak tu -
ali zo wa ła ją. Nie szy ku je my re wo lu cji – tych uni wer sy te ty nie lu -
bią – jest jed nak spo ro zmian, któ rych wpro wa dze nie uwa żam
za nie zbęd ne, tak by śmy w 2016 r., mo gli być jesz cze bar dziej dum -
ni z na szej uczel ni. 

W wy zna czo nym dla UAM pla nie stra te gicz nym za ło żo no trak -
to wa nie uni wer sy te tu ja ko „kon ser wa tyw nej in no wa cji”, któ ra – za -
cho wu jąc swój tra dy cjo na li stycz ny cha rak ter, do strze ga rów no cze -

śnie po trze by istot nych zmian i re form, prze wi dy wal nych i o ewo -
lu cyj nym cha rak te rze.

Mi sją uni wer sy te tu, nie zmien nie, jest wspie ra nie i gwa ran to wa -
nie wol no ści ba dań na uko wych, z cze go w na tu ral ny spo sób wy -
ni ka ich róż no rod ność. Ze wzglę du na po trze by spo łecz ne, kul tu -
ro we czy go spo dar cze wska za ne bę dzie w jed nost kach pod sta wo -
wych okre śle nie prio ry te to wych kie run ków ba dań i alo ka cja środ -
ków fi nan so wych na te kie run ki. Oczy wi ście uni wer sy tet bę dzie
wspie rał dzia ła nia pra cow ni ków wszyst kich dzie dzin na uki, zmie -
rza ją ce do zdo by wa nia ze wnętrz nych środ ków fi nan so wych, bo -
wiem zda je my so bie spra wę, że są ba da nia pro wa dzo ne na uni wer -
sy te cie, któ re ni gdy nie przy nio są bez po śred nie go zy sku, ale prze -
cież przez to nie sta ną się mniej istot ne. 

Choć ze wsząd sły chać, jak istot na jest wie dza prak tycz na, to
do zrów no wa żo ne go roz wo ju cy wi li za cji po trze ba jed na ko woż wy -
sił ku zro zu mie nia rze czy, któ re nas ota cza ją, a któ re są do me ną
ba dań pod sta wo wych oraz na uk hu ma ni stycz nych i spo łecz nych.
Jak że waż ne jest roz wi ja nie świa do mo ści ję zy ko wej i kul tu ro wej,
uwraż li wie nie na od mien ne po sta wy czy po szu ki wa nie no wej in -
ter pre ta cji zja wisk… Od wiecz nym za da niem uni wer sy te tów jest
i bę dzie tak że prze cho wy wa nie i wzbo ga ca nie kul tu ry.

Kon ty nu ując pro gram wspie ra nia roz wo ju na uko we go na szych
pra cow ni ków, cze go wy ra zem by ły i bę dą na gro dy pro ja ko ścio we
(za naj wyż szy współ czyn nik efek tyw no ści ba daw czej oraz sty pen -
dia pro fe sor skie rek to ra), po stu lu je my zwięk sze nie nie za leż no ści fi -
nan so wej ze spo łów ba daw czych oraz zmia nę sys te mu roz li cza nia
kosz tów po śred nich zwią za nych z gran ta mi. 

Pra gnie my na dal do sko na lić me ne dżer skie kom pe ten cje pra cow -
ni ków na uki. Klu czo we zna cze nie ma in ter dy scy pli nar na in te gra -
cja uczo nych i stu den tów, z róż nych śro do wisk kra jo wych i za gra -
nicz nych, stąd tak istot ne bę dzie wspie ra nie wspól nych ob sza rów
i ze spo łów ba daw czych, zwięk sza nie mię dzy na ro do wej wy mia ny
ba da czy, ak tyw ne po zy ski wa nie środ ków na ba da nia z za gra ni cy
oraz upo wszech nia nie i pro mo cja wy ni ków ba dań na fo rum mię -
dzy na ro do wym. 

Nie zbęd nym do wy ko na nia za da niem bę dzie opra co wa nie me -
to do lo gii po zy ski wa nia środ ków na ba da nia na uko we w no wej unij -
nej per spek ty wie fi nan so wej 2014-2020. Ob ser wu jąc in ten sy fi ka cję
pro ce su ba daw cze go w ostat nich la tach, mie rzo ne go licz bą re ali zo -
wa nych pro jek tów ba daw czych, dy na mi ką uzy ski wa nych stop ni i ty -
tu łów na uko wych czy licz bą pu bli ka cji na szych uczo nych, wie rzę,
że po ra dzi my so bie tak że i w tym no wym „roz da niu”.

Uni wer sy tet nasz, aspi ru ją cy do mia na uczel ni ba daw czej, kształ -
cić po wi nien rów no cze śnie na naj wyż szym po zio mie opty mal ną
licz bę stu den tów, dba jąc o to, aby naj lep szym z nich stwa rzać do -
dat ko we moż li wo ści roz wo ju wie dzy i umie jęt no ści. W Pol -
sce – przy obec nym sys te mie fi nan so wa nia uczel ni – wszyst kie
uczel nie dą żą do zwięk sza nia licz by stu den tów, co kłó ci się wy raź -
nie z ha słem kształ ce nia elit. 

”Nie szykujemy rewolucji – 
tych uniwersytety nie lubią – 
jest jednak sporo zmian, których
wprowadzenie uważam za niezbędne
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Na sza uczel nia przy ję ła za ło że nie, że po win na pro wa dzić po -
wszech nie do stęp ne kształ ce nie stu den tów na pierw szym stop niu
stu diów wyż szych, pod czas gdy dru gi, a szcze gól nie trze ci sto pień
kształ ce nia uzna wa ny być mu si za eli tar ny i li mi to wa ny licz bą przy -
jęć. Sta ra my się, aby na sza ofer ta dy dak tycz na ewo lu owa ła oraz by
na sze kie run ki stu diów by ły do brze zde fi nio wa ne dla po trzeb spo -
łecz nych i go spo dar czych. 

Tak więc roz po czy na my w tym ro ku aka de mic kim no wy, wspól -
ny z Uni wer sy te tem Eko no micz nym kie ru nek praw no -eko no micz -
ny, ru sza ją: bez pie czeń stwo na ro do we (na Wy dzia le Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa), pra wo eu ro pej skie (na Wy dzia le Pra wa
i Ad mi ni stra cji), geo de zja i kar to gra fia (na Wy dzia le Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych) czy kurs do kształ ca ją cy Pre pa ra to ry Pro -
gram for Me di cal Stu dies (AMU PreMed), pro wa dzo ny wspól nie
przez Wy dział Bio lo gii, Wy dział Che mii oraz Wy dział Fi zy ki, któ -
re go ce lem jest przy go to wa nie słu cha czy do eg za mi nów wstęp nych
na stu dia me dycz ne w Uni wer sy te cie Me dycz nym w ję zy ku an -
giel skim. 

Pro wa dzi my tak że dla stu den tów i dok to ran tów za ję cia z przed -
się bior czo ści, zda jąc so bie spra wę, że wy po sa ża ją one w umie jęt no -
ści bar dzo po żą da ne we współ cze snym świe cie. 

Mu si my so bie zdać jed nak spra wę, że Uni wer sy tet nie bę dzie ni -
gdy uczyć za wo du, lecz kształ cić dla za wo dów, dla no wych cza sów
i no wych wy zwań. Trwa w tej mie rze sze ro ka dys ku sja: pra co daw -
cy wska zu ją na po trze bę kształ ce nia zbli żo ne go do po trzeb ryn ku
pra cy, choć wie le ba dań do wo dzi, że ocze ku ją oni nie ty le kon kret -
nych umie jęt no ści zwią za nych z zaj mo wa nym sta no wi skiem pra -
cy, ile przede wszyst kim zdol no ści do na by wa nia dal szych umie jęt -
no ści, roz wi ja nia in te li gen cji i przy go to wa nia do pra cy w ze spo le.

Wy jąt ko wą ro lę speł niać za czy na kształ ce nie usta wicz ne ca łe -
go spo łe czeń stwa, gdyż jest ele men tem po głę bia ją cej się cy wi li -
za cji, wa run kiem lep sze go za rzą dza nia, lep sze go funk cjo no wa -
nia pań stwa i go spo dar ki oraz two rze nia kul tu ry spo łe czeń stwa
wie dzy. Uni wer sy tet po wi nien wziąć na sie bie ro lę 
i od po wie dzial ność ko or dy na to ra kształ ce nia przez ca łe ży cie. Ta
no wa ro la – wy ma ga ją ca od nas sił i środ ków – to już nie tyl ko
ini cja ty wy edu ka cyj ne skie ro wa ne do mło dzie ży szkol nej czy se -
nio rów. To pro wa dze nie per ma nent ne go do sko na le nia za wo do -
we go lu dzi czyn nych za wo do wo, przy go to wa nia ofer ty, któ ra do -
peł ni lub prze kształ ci do tych cza so we do ko na nia edu ka cyj ne na -
szych ab sol wen tów. Pod ję cie wy zwa nia wdra ża nia LLL (long li -
fe le ar ning) wy ma gać bę dzie od śro do wi ska aka de mic kie go ko -
lej nej zmia ny my śle nia o or ga ni za cji na ucza nia.

Na dal bę dzie my kłaść na cisk na pod no sze nie kom pe ten cji dy -
dak tycz nych na uczy cie li aka de mic kich i wspie ra nie pro ce su dy dak -
tycz ne go, rów nież po przez no we tech no lo gie kształ ce nia. 
Cie szy fakt, iż w ca łej per spek ty wie fi nan so wej 2007-2013 re ali zo -
wa li śmy z fun du szy eu ro pej skich 31 pro jek tów dy dak tycz nych
oraz 5 pro jek tów part ner skich na łącz ną kwo tę po nad 175 mln zł,
a ko lej ne wnio ski zo sta ły zło żo ne. 

No wą ini cja ty wą jest wpro wa dze nie sys te mu pre mio wa nia naj -
lep szych dy dak ty ków. Jak co ro ku, ogła sza my kon kurs na naj lep -
szy wy dzia ło wy pa kiet za jęć w ję zy kach ob cych, bo choć uczy my
już 240 przed mio tów i ofe ru je my 39 peł nych kur sów I i II stop -
nia, to wciąż ma ło, by być ak tyw nym uczest ni kiem eu ro pej skiej
prze strze ni edu ka cyj nej. 

Wie rzę, że rów nież przy go to wa na do wdro że nia re for ma kształ -
ce nia ję zy ko we go po zwo li na szym stu den tom na lep sze od na le -
zie nie się w tej prze strze ni. 

Sza now ni Pań stwo,
We współ cze snym świe cie po dwój na mi sja uni wer sy te tu – ba da -

nia i na ucza nie – ewi dent nie nie wy star cza, gdyż co raz więk szą ro -
lę od gry wa in te rak cja uczel ni z re gio nem oraz uczest nic two w roz -
wią zy wa niu ak tu al nych pro ble mów spo łecz nych i go spo dar czych.
Ele men ty mi sji spo łecz nej uczel ni to jej kul tu ro twór cza i wy cho waw -
cza ro la, to kre owa nie i pro mo wa nie stan dar dów po staw oraz za cho -
wań spo łecz nych, to pro mo wa nie od kryć na uko wych oraz sze rze nie
po stę pu i in no wa cji, to wresz cie – jak wcze śniej wspo mnia łem – ani -
mo wa nie i ak tyw ne pro pa go wa nie kształ ce nia usta wicz ne go.

Przez bu do wę stra te gicz nych re la cji z go spo dar ką ro zu mie my
ak tyw ne włą cze nie się w pra ce ma ją ce na ce lu opra co wa nie Pro -
gra mu Wy ko naw cze go dla Re gio nal nej Stra te gii In no wa cji 
w kon tek ście przy szłej per spek ty wy fi nan so wej Unii Eu ro pej skiej
oraz okre śle nie in te li gent nych spe cja li za cji re gio nal nych zgod -
nie z wy tycz ny mi Ko mi sji Eu ro pej skiej. 

Ko lej nym wy zwa niem bę dzie ści sła współ pra ca na sze go Cen trum
In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii z Par kiem Na uko wo -Tech no lo -
gicz nym Fun da cji UAM i z Biu rem Ka rier, a tak że stwo rze nie kom -
plek so we go pro gra mu pod trzy my wa nia wię zi z na szy mi ab sol wen -
ta mi (po wią za ne go z mo ni to rin giem ich lo sów oraz ofer tą kształ -
ce nia usta wicz ne go). 

Oto cze nie spo łecz ne i go spo dar cze uczel ni, a tak że oto cze nie
le gi sla cyj ne i po li tycz ne da ją im puls do dal szych dzia łań na rzecz
po głę bie nia współ pra cy aka de mic kiej na wszel kich moż li wych po -
lach. Bę dzie my za tem za bie gać o dal sze roz wi ja nie wspól nych kie -
run ków stu diów oraz po dej mie my pró bę zbu do wa nia sys te mu
wspie ra nia ze spo łów ba daw czych in te gru ją cych przed sta wi cie li śro -
do wi ska na uko we go Po zna nia. 

Naj lep szym miej scem dla ta kiej dzia łal no ści są cen tra in ter dy scy -
pli nar ne, któ re gro ma dzą uczo nych róż nych dys cy plin, któ re ofe -
ru ją atrak cyj ne pro gra my na uko we i dy dak tycz ne oraz przy cią ga -
ją mło dych, zdol nych na ukow ców.

Ko lej nym kro kiem i wi docz nym wy ra zem tej współ pra cy mię -
dzy uczel nia nej aka de mic kie go Po zna nia, bę dzie ju trzej sza wspól -
na in au gu ra cja wszyst kich pu blicz nych uczel ni na sze go mia sta,
w obec no ści pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej. Ja ko uczel nia
bar dzo za bie ga li śmy o ten sym bo licz ny mo ment jed no czą cy na sze
śro do wi sko i je ste śmy dum ni, że to wła śnie w Po zna niu od bę dzie
się pierw sza w Pol sce wspól na in au gu ra cja uczel ni.

Sza now ni Pań stwo,
W dzi siej szych cza sach wy ra zi sty wi ze ru nek oraz pro mo wa nie

pro duk tu na uko we go i edu ka cyj ne go naj wyż szej pró by, a tak że
wspo mnia na już otwar tość na go spo dar kę i spo łe czeń stwo sta no -
wić bę dą o kon ku ren cyj no ści uczel ni. 

Uczel nia po win na sta no wić przy kład spraw ne go za rzą dza nia
i roz wo ju. Dzię ki sze ro kie mu do stę po wi do wie dzy uni wer sy tet bo -

”Uniwersytet nie będzie nigdy 
uczyć zawodu, lecz kształcić 
dla zawodów, dla nowych czasów,
nowych wyzwań
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wiem jest w sta nie szyb ko uspraw nić pro ce sy oraz wła sną efek tyw -
ność. Ta kie am bi cje ma na sza uczel nia, któ ra zno we li zo wa ną Stra -
te gię Roz wo ju UAM za mie rza wpro wa dzać w ży cie w po sta ci prio -
ry te to wych pro gra mów stra te gicz nych. 

W ce lu za pew nie nia sku tecz nej re ali za cji na szych za dań sta tu -
to wych, prze pro wa dza my au dyt roz wią zań or ga ni za cyj nych i za -
rząd czych, któ ry do pro wa dzić ma do opty ma li za cji dzia łal no ści
jed no stek or ga ni za cyj nych uni wer sy te tu. Rów nież prze pro wa -
dza ne na uczel ni ba da nia kul tu ry or ga ni za cyj nej trak tu je my ja -
ko na rzę dzie wspie ra ją ce re ali za cję stra te gii i kształ to wa nia wi -
ze run ku. 

Uni wer sy tet, ze swo im naj cen niej szym za so bem – ogrom nym ka -
pi ta łem ludz kim – wi nien być miej scem pro mu ją cym in no wa cyj -
ność i efek tyw ność pra cy, za pew nia ją cym in dy wi du al ną ścież kę roz -
wo ju ka rie ry wszyst kim pra cow ni kom. Stąd tro ska o cią głe pod no -
sze nie kwa li fi ka cji pra cow ni ków, wspie ra nie mo bil no ści, któ ra
otwie ra no we ho ry zon ty, ofe ro wa nie szko leń, sta ży i pro mo wa nie
kul tu ry ja ko ści we wszyst kich sfe rach dzia łal no ści. 

Za rzą dza nie fi nan sa mi ta kiej uczel ni jak nasz uni wer sy tet, mu si
być pro wa dzo ne w spo sób pro fe sjo nal ny, przy uży ciu no wo cze snych
na rzę dzi, w tym zin te gro wa nych sys te mów in for ma tycz nych
i z uwzględ nie niem ele men tów ry zy ka. Wie le kro ków po dej mie my
w nad cho dzą cym ro ku w ce lu do sko na le nia sys te mu za rzą dza nia
fi nan sa mi. 

Wresz cie pro gram in we sty cyj ny. Na dal za bie gać bę dzie my
o „zrów no wa żo ny roz wój” in fra struk tu ry na szej uczel ni. Na sze wy -
sił ki skie ro wa ne bę dą na suk ce syw ne wy rów ny wa nie dys pro por cji
po mię dzy kam pu sa mi uczel ni. 

Kon ty nu ować bę dzie my ostat nie in we sty cje pro gra mu wie lo let -
nie go – na Mo ra sku: Col le gium Hi sto ri cum, obiek ty spor to we i do -
my stu denc kie, a tak że po za Po zna niem: bu dy nek dy dak tycz ny
w Ka li szu. 

In ten syw nie za bie ga my o środ ki na do koń cze nie bu do wy Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, na bu do wę obiek tu na uko wo -dy -
dak tycz ne go dla wy dzia łów przy ul. Sza ma rzew skie go oraz na Ar -
chi wum UAM i ma ga zyn bi blio te ki, a tak że pro jekt Park Hi sto rii
Zie mi.

Kon ty nu ować bę dzie my re wi ta li za cję na szych bu dyn ków w mie -
ście: w Col le gium Che mi cum, Col le gium No vum oraz w bu dyn -
ku po woj sko wym przy al. Nie pod le gło ści. 

Sza now ni Pań stwo,
U pro gu no we go ro ku aka de mic kie go chciał bym wszyst kim ży -

czyć, by mu ry na sze go uni wer sy te tu wy peł nio ne by ły du chem uni -
wer sy tec kiej pra cy i po sta wy. Ży czę nam wszyst kim wy trwa ło ści
i dal szych suk ce sów w nad cho dzą cym ro ku. 

Dro dzy stu den ci I ro ku!
Z wiel ką ra do ścią wi tam was ja ko no wych człon ków spo łecz -

no ści aka de mic kiej Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu – jed ne go z naj lep szych pol skich uni wer sy te tów. Ży czę
wam, by czas spę dzo ny w mu rach tej uczel ni był nie tyl ko wy -
peł nio ny pra cą, ale tak że ra do ścią i roz ryw ką, po szu ki wa niem 
i znaj do wa niem no wych przy ja ciół, czę sto na ca łe ży cie. Bądź cie
roz waż ni i mą drzy, sza nuj cie swo je osią gnię cia, ale i osią gnię cia
wa szych na uczy cie li oraz trud, ja ki w wa sze wy cho wa nie wło ży li
ro dzi ce. Ży czę wam zdo by cia głę bo kiej i wszech stron nej wie dzy
oraz umie jęt no ści, któ re umoż li wią wam suk ces za wo do wy. Ko -
rzy staj cie z sze ro kiej ofer ty, ja ką da je wam uczel nia i nasz pięk ny
wiel ko pol ski re gion. 

Uni ver si tas stu dio rum pra gnie za pa lić wa sze umy sły i ser ca
do szla chet nej idei wszech stron ne go roz wo ju wa szych oso bo wo ści.
Ofe ru je wie lo ra kie moż li wo ści za spo ka ja nia i roz wi ja nia wa szych
za in te re so wań i za mi ło wań – od na uko wych, kul tu ral nych i ar ty -
stycz nych po spor to we. Otwie ra ją się przed wa mi roz licz ne moż li -
wo ści in dy wi du ali za cji i uatrak cyj nie nia wa szych stu diów. Nie zmar -
nuj cie swo jej szan sy!

Sza now ni Pań stwo,
Nam wszyst kim ży czę, by no wy rok aka de mic ki, któ ry dziś in au -

gu ru je my, był pod każ dym wzglę dem po myśl ny dla ca łej na szej
wspól no ty aka de mic kiej.

Otwie ram rok aka de mic ki 2013/2014 w Uni wer sy te cie 
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. 

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM 
FORTUNATUMQUE SIT!
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Na uka to wiel ka przy go da in te lek tu al na…
Frag men ty lau da cji dla prof. Hen ry ka Ol szew skie go, wy gło szo nej
przez prof. Ro ma na Bu dzi now skie go, dzie ka na Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji UAM 

Ma gni fi cen cjo Pa nie Rek to rze, Pa no wie Rek to rzy,
Wy so ki Se na cie, Spec ta bi les

Nie zwy kły to dla mnie za szczyt, a jed no cze śnie wiel ka przy jem ność
oraz po win ność ja ko dzie ka na, wy gło sić lau da cję ku czci Pa na Pro -
fe so ra Hen ry ka Ol szew skie go, ne sto ra dzie ka nów Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji, mi strza na uk o ustro ju, my śli i kul tu rze po li tycz no -
-praw nej Pol ski i Nie miec, wy bit ne go hi sto ry ka pra wa i ba da cza dzie -
jów na uki. Wy ra żam ogrom ną ra dość z fak tu, że nasz uni wer sy tet po -
sta no wił dać wy raz – po przez przy zna nie Palm Uni wer sy tec -
kich – swe mu naj wyż sze mu uzna niu dla osią gnięć i za sług Pro fe so -
ra, któ re go ak tyw ność nie tyl ko nie ule gła ob ni że niu, ale – jak są -
dzę – na wet wzro sła po przej ściu na eme ry tu rę w 2002 r. Dość po wie -
dzieć, że do cza su przej ścia na eme ry tu rę w 2002 r. licz ba pu bli ka cji
prze kra cza ła 600 opra co wań, a obec nie, po ko lej nych 10 la tach – do -
szło znacz nie po nad 200 dal szych. 

Zda ję so bie jed no cze śnie spra wę z te go, że przed sta wie nie – choć -
by po krót ce – do ko nań Pa na Pro fe so ra nie jest za da niem ła twym i to
nie tyl ko ze wzglę du na wiel kość osią gnięć. Dla te go się gnę do wy ra -
że nia z lau da cji wy gło szo nej w Kra ko wie w 2010 r. z oka zji wy róż -
nie nia Pa na Pro fe so ra god no ścią dok to ra ho no ris cau sa Uni wer sy te -
tu Ja giel loń skie go. Zda nie, któ re przy to czę, sta no wi myśl prze wod -
nią mo je go wy stą pie nia. W oso bie pro fe so ra, jak pi szą jej au to rzy, sku -
pia ją się ta kie war to ści, jak (tu cy tu ję) „ka płań stwo wie dzy oraz twór -
czy i nie po spo li ty wkład do ży cia zbio ro we go”. 

Pan Pro fe sor Hen ryk Ol szew ski jest zwią za ny z po znań skim Wy -
dzia łem Pra wa i Ad mi ni stra cji już nie mal że 60 lat.(..) W śro do wi sku
na uko wym jest zna ny ja ko je den z naj zna ko mit szych ba da czy hi sto -
rii i ustro ju pra wa pol skie go, w szcze gól no ści sta ro pol skie go par la -
men ta ry zmu; na le ży do wy bit nych znaw ców hi sto rii dok tryn po li tycz -
nych i praw nych; jest au to rem mo nu men tal nych i zna czą cych prac dla
ba dań nad na ro do wym so cja li zmem; jest nie zwy kle za słu żo ny dla roz -
wo ju na ucza nia hi sto rii dok tryn po li tycz no -praw nych ja ko au tor,
a póź niej współ au tor pod ręcz ni ka, któ ry uka zał się już w na kła dzie
prze kra cza ją cym 120 tys. eg zem pla rzy i wy zna czył stan dar dy na ucza -
nia te go przed mio tu. 

Na le ży pod kre ślić, że Pro fe sor nie od ci na się od swo ich na uko -
wych ko rze ni, zna ne są Je go za słu gi w utrwa la niu pa mię ci o uczo -
nych zaj mu ją cych się na uka mi hi sto rycz no praw ny mi. W „Cza so -
pi śmie Praw no -Hi sto rycz nym”, któ rym kie ru je, uka za ło się wie le
wy wia dów z ne sto ra mi tych dys cy plin na uko wych, a sam Pro fe -
sor po świę cił wie le uwa gi do ko na niom Zyg mun ta Woj cie chow skie -
go, na pi sał też pra cę po świę co ną swo je mu mi strzo wi pt. Zdzi sław
Kacz mar czyk 1911-1980. Przy kła dy moż na by mno żyć. Ta tro ska
o pa mięć o tych, któ rzy ode szli, a za słu ży li się dla na uki, jest zna -
kiem fir mo wym Pro fe so ra. Po sta wa „ku sto sza pa mię ci na uko wej”,
jak się ją okre śla w śro do wi sku, mo że być przy kła dem dla mło dych
uczo nych.(…)

Je śli już mo wa o za słu gach dla roz wo ju na uk hi sto rycz no praw nych,
to na le ży pod kre ślić udział Pa na Pro fe so ra Ol szew skie go w kształ ce -
niu kadr na uko wych. Wy stę po wał ja ko pro mo tor w wie lu prze wo dach
dok tor skich i opie kun osób przy go to wu ją cych roz pra wy ha bi li ta cyj -
ne, ale też na pi sał po nad 300 re cen zji w po stę po wa niach o nada nie
stop ni i ty tu łu na uko we go, na gród pre mie ra, dok to ra tów ho no ris cau -
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Pal my dla wy bit nych
Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2013 roku przyznał medal
„Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” Profesorowi
Henrykowi Olszewskiemu – zasłużonemu i wybitnemu
uczonemu, historykowi idei, państwa i prawa, mistrzowi
nauki o ustroju, myśli i kulturze polityczno-prawnej.
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sa, z cze go znacz na część przy pa da na ostat nie dzie się cio le cie. Moż -
na więc po wie dzieć, że w pew nym sen sie nie mal że wszy scy pi szą cy
i two rzą cy w za kre sie hi sto rii dok tryn po li tycz no praw nych wy szli spod
rę ki Pro fe so ra…(…)

Pro fe sor był twór cą i pierw szym kie row ni kiem Ka te dry Dok tryn
Po li tycz no -Praw nych (dru giej w Pol sce po UJ)(…). Od 1999 r. jest
człon kiem ko re spon den tem, a od 2007 r. człon kiem rze czy wi stym Pol -
skiej Aka de mii Na uk, a od 1993 r. człon kiem Pol skiej Aka de mii Umie -
jęt no ści, a tak że człon kiem wie lu to wa rzystw na uko wych w kra ju
i za gra ni cą. 

Ta in ten syw na dzia łal ność Pa na Pro fe so ra Ol szew skie go na róż -
nych po lach ak tyw no ści za wo do wej zo sta ła do strze żo na i uzna na.
Za swo ją dzia łal ność twór czą nad hi sto rią ustro ju Pol ski Pro fe sor
zo stał od zna czo ny Me da lem Oswal da Bal ze ra, ja ko je den z trzech
hi sto ry ków pra wa. Uni wer sy tet Eu ro pej ski Via dri na we Frank fur -
cie nad Od rą w 2007 r. na dał Pro fe so ro wi dok to rat ho no ris cau sa,
a w 2010 r. ta kim wy róż nie niem uho no ro wał Pro fe so ra Uni wer -
sy tet Ja giel loń ski, ja ko je dy ne go, jak do tych czas, praw ni ka z na -

szej uczel ni. Spo śród od zna czeń i or de rów war to wy mie nić Krzyż
Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

Prze cho dząc do kon klu zji, wska żę, że tyl ko za zna czy łem,
na czym po le ga wspo mnia ne prze ze mnie na wstę pie „ka płań stwo
wie dzy oraz twór czy i nie po spo li ty wkład do ży cia zbio ro we go”. Za -
pew ne u pod staw tej cha rak te ry sty ki le ży poj mo wa nie przez Pa -
na Pro fe so ra Ol szew skie go ro li na uki. Otóż w jed nej z prac Pro -
fe sor na pi sał tak (cy tu ję): „Na uka to wiel ka przy go da in te lek tu al -
na, któ ra dzię ki ry go rom swych pro ce dur i róż no rod no ści ofert ba -
daw czych po win na być fun da men tem po śród za mę tu po jęć i kry -
zy su au to ry te tów i za ra zem pod sta wą roz wi nię tej kul tu ry na uko -
wej, któ rej ro la w cy wi li zo wa nym świe cie – za gęsz czo nym, kon flik -
to gen nym, na siąk nię tym tech ni ką – nie ustan nie ro śnie. Na uka,
któ ra ma am bi cję re du ko wa nia kry zy su mo ral ne go, mu si wsze la -
ko re spek to wać uzna ne war to ści: ory gi nal ność my śle nia, rze tel -
ność po szu ki wań ba daw czych, nie za leż ność od do gma tów, swo bo -
dę sło wa, ale i od po wie dzial ność za sło wo, to le ran cję dla od mien -
ne go na uko we go po glą du”.(…)
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Oto li sta na gro dzo nych ab sol wen tów:

Mał go rza ta OLSZA – ab sol went ka Wy dzia łu An gli sty ki, ak tyw -
nie dzia ła ła w Ko le Na uko wym Stu diów Ame ry ka ni stycz nych.
Rze tel ny ba dacz i or ga ni za tor, uczest nicz ka wie lu spo tkań na uko -
wych i kon fe ren cji. Obec nie roz po czy na stu dia dok to ranc kie
na Wy dzia le An gli sty ki.

Aga ta PAWŁOWSKA – ab sol went ka Wy dzia łu Che mii, by ła ak -
tyw ną uczest nicz ką kie run ku za ma wia ne go „Che mia War ta Po -
zna nia – no wa Ja kość stu dio wa nia –zwięk sze nie licz by ab sol wen -
tów oraz atrak cyj no ści stu diów na kie run ku Che mia na Uni wer sy -
te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu”. Uczest ni czy ła w pra -
cach ba daw czych w ze spo le Pa ni Prof. Do na ty Plu sko ty -Kar wat ki,
a wy ni ki swo ich ba dań przed sta wi ła na kon fe ren cji „Na po gra ni -
czu che mii i bio lo gii”. 

Mag da le na REWERENDA – ab sol went ka Wy dzia łu Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej, pra co wa ła ja ko re dak tor ka na czel -
na w trzech edy cjach fe sti wa lu Spo tka nia Te atral ne Bli scy Nie zna -
jo mi, bra ła udział w or ga ni za cji m.in. po znań skiej Mal ty. Ku ra tor -
ka wy staw, uczest nicz ka warsz ta tów te atral nych i trans la to lo gicz -
nych. Au tor ka ar ty ku łów i licz nych tłu ma czeń. Pre zes Ko ła Na -
uko we go Te atro lo gów UAM.

Pa tryk SZAJ – ab sol went Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz -
nej, opu bli ko wał 27 ar ty ku łów i re cen zji, wziął udział z re fe ra tem
w 5 kon fe ren cjach na uko wych. Dzia łał w Ko le Her me neu tycz nym
na szej Uczel ni. Peł ni funk cję pre ze sa Sto wa rzy sze nia „Ini cja ty wa
Kul tu ral na Pro Ar te” i pra cu je ja ko re dak tor na czel ny pi sma „Pro
Ar te On li ne”. 

Da ria RAJCHEL – ab sol wen ta Wy dzia łu Fi zy ki, roz wi ja ła swo je
za in te re so wa nia na uko we w Ko le Na uko wym Opty ków Oku la ro -
wych i Opto me try stów. Bra ła udział w licz nych se mi na riach i kon -
fe ren cjach, na któ rych przed sta wia ła wy ni ki swo ich ba dań w dzie -
dzi nie za sto so wań me tod bio fi zycz nych w fi zy ce me dycz nej
i opto me trii. Obec nie dok to rant ka Wy dzia łu Fi zy ki UAM. 

Fi lip TATERKA – ab sol went Wy dzia łu Hi sto rycz ne go jest ma gi -
strem hi sto rii i ma gi strem ar che olo gii. Ukoń czył Mię dzy wy dzia ło -
we In dy wi du al ne Stu dia Hu ma ni stycz ne. Za osią gnię cia na uko we
trzy krot nie uzy skał sty pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go. Jest sty pen dy stą Uni wer sy te tu Pa ris IV-Sor bon ne
i człon kiem In ter na tio nal As so cia tion of Egyp to lo gi sts. Bie gle wła -
da sta ro żyt nym ję zy kiem egip skim, brał udział w kil ku mi sjach ar -
che olo gicz nych w Egip cie.

Bar tosz STANIÓW – ab sol went Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for -
ma ty ki, w ra mach dzia łal no ści Ko ła Na uko we go StudMat pro wa -
dził ko ło na uko we po sze rza ją ce wie dzę w XV Li ceum Ogól no -
kształ cą cym im. prof. Wik to ra De gi. Otrzy mał Na gro dę dzie ka -
na za naj wyż szą śred nią ocen na stu diach li cen cjac kich oraz  na gro -
dę  za bar dzo do bre wy ni ki w na uce na stu diach dru gie go stop nia.

Agniesz ka ROSTKOWSKA – ab sol went ka Wy dzia łu Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych, by ła ak tyw nym człon kiem Po znań
Stu dent Chap ter of Ame ri can As so cia tion of Pe tro leum Geo lo gi sts
przy UAM. Lau re at ka na gród rek to ra za wy ni ki w na uce. Swo je na -
uko we za in te re so wa nia bę dzie kon ty nu owa ła na stu diach dok to -
ranc kich na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych.

Ar ka diusz TOMCZYK – ab sol went Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz -
nych i Geo lo gicz nych, peł nił funk cję wi ce pre ze sa Stu denc kie go
Ko ła Na uko we go Geo gra fów im. Sta ni sła wa Paw łow skie go. Jest
au to rem lub współ au to rem pu bli ka cji oraz wy stą pień i po ste rów
na kon fe ren cjach na uko wych. Obec nie roz po czy na stu dia dok to -
ranc kie na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych.

Ka mi la CHMIELEWSKA – ab sol went ka Wy dzia łu Neo fi lo lo gii.
Ka mi la Chmie lew ska by ła sty pen dyst ką Nie miec kiej Cen tra li
Wy mia ny Aka de mic kiej (DAAD). Kształ ci ła się w He idel ber gu
i Wied niu. Wraz z ko łem na uko wym In sty tu tu Lin gwi sty ki Sto so -
wa nej „kul tur. de” stwo rzy ła edu ka cyj ną grę „Li te ra tor”. Jest
uczest nicz ką pro jek tu na uko we go „Dach dla Ki bi ca”. Pra cu je
nad pol sko -nie miec kim słow ni kiem uni wer sy tec kim „Uni lex II”.
Obec nie dok to rant ka Wy dzia łu Neo fi lo lo gii.

Me da le dla ab sol wen tów
Dziesięcioro absolwentów naszego Uniwersytetu otrzymało Medale „Za wybitne osiągnięcia w nauce
i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”. 
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Dzień za czy nasz od ka wy czy tre nin gu?
Prze czy ta łam na Fa ce bo oku, że je steś ka -
wosz ką?

Ka wo ho licz ką, ale dzień za czy nam od her -
ba ty, a na stęp nie ka wa – chy ba, że jest cięż ki
tre ning, wte dy sta ram się ogra ni czyć na po je
i od po wied nio do brać śnia da nie.

A co dzie je się póź niej?
Tre nin gi mam róż nie. Cza sem przed po łu -

dniem, cza sem ra no. Sta ram się wy po czy wać,
nad ra biać za le gło ści w na uce. I tak spę dzam
czas na przy jem no ściach.

Na przy jem no ściach? Jak wy glą da ją two -
je tre nin gi?

Opo wiem o okre sie zi mo wym. Za zwy czaj
za czy na my od roz bie ga nia, po tem roz cią ga -
nie, ćwi cze nia sta bi li za cyj ne w ru chu. Póź niej
prze cho dzi my do za sad ni czej czę ści tre nin gu
czy li prze bie ga nia róż nych od cin ków. W pro -
gra mie jest też si łow nia, cho ciaż tu taj aku rat
się oszczę dzam ze wzglę du na sko lio zę.
Do nie daw na mia łam wol ne nie dzie le, ale nie
wiem, jak to bę dzie te raz wy glą da ło w związ -
ku ze zmia ną dy stan su.

Naj lep sza spor t smen ka ro ku jest też stu -
dent ką. 

Tak, stu diu ję za rzą dza nie na Wy dzia le Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UAM. Pro ble my za czy na -
ją się, kie dy za czy na się se zon. Wte dy bar dzo

czę sto w tym sa mym ter mi nie mam za li cze -
nia i za wo dy. Trud no to po łą czyć, dla te go np.
eg za mi ny z se sji let niej zda ję do pie ro we wrze -
śniu czy paź dzier ni ku. 

A masz czas na drob ne przy jem no ści?
Wcze śniej mó wi ły śmy o ka wie…

Je śli nie ma se sji i tre nin gów to jest też czas
na to. Za zwy czaj na obo zach ma my du żo cza -
su wol ne go…

Dla cze go bie gasz?
Bo ma ma mnie zmu si ła! To by ło do pie ro

w gim na zjum. Mnie ma rzy ła się ka rie ra ba -
let ni cy, ale nie ste ty nie uda ło się... nie nada -
wa łam się. A ma ma mnie na ma wia ła i na ma -
wia ła, sa ma też tre no wa ła lek ko atle ty -
kę. I w koń cu jej się uda ło. Spró bo wa łam,
spodo ba ło mi się i tak już zo sta ło.

Masz 9 ty tu łów Mi strzy ni Pol ski, je steś te -
go rocz ną dwu krot ną zło tą me da list ką Aka de -
mic kich Mi strzostw Pol ski Szkół Wyż szych
w kon ku ren cji na 100 m i 200 m oraz srebr -
ną me da list ką Aka de mic kich Mi strzostw Pol -
ski Szkół Wyż szych w szta fe cie 4 x 100 m. Co
jesz cze mo gę wy mie nić z two ich naj więk -
szych osią gnięć spor to wych?

Udział w Igrzy skach Olim pij skich w Lon -
dy nie i Mi strzo stwach Świa ta w Mo skwie,
Mi strzo stwach Eu ro py se nio rów, jak i mło -
dzie żo wych.

Na 22 la ta – jak so bie szyb ko po li czy -
łam – to cał kiem spo re osią gnię cie?

I tak inie. Wie le by ło ta kich wy jaz dów, naktó -
rych nie bie głam w szta fe cie. Mam na dzie ję, że
nad cho dzą cy rok bę dzie dla mnie prze ło mo wy.

Czy wy stą pie nie w trak cie In au gu ra cji No -
we go Ro ku Aka de mic kie go da się po rów nać
z od bie ra niem me da lu na po dium?

By łam ze stre so wa na ewen tu al ną prze mo -
wą. Sta ra łam się coś przy go to wać, ale by ło to
tyl ko „wi tam ser decz nie”, gdy tym cza sem wy -
stą pie nia pro fe so rów by ły znacz nie dłuż sze.
Na szczę ście nie mu sia łam ni cze go mó wić. 

O czym ma rzy spor to wiec ro ku?
Na pew no ten rok bę dzie dla mnie waż ny,

po nie waż zde cy do wa łam się zmie nić dy stans
z krót szych na 400 m. Mo im ma rze niem jest
do sta nie się do no wej, dłuż szej szta fe ty. A z ta -
kich pro za icz nych rze czy to zwy czaj nie: zdro -
wie, za li cze nie se sji i zro bie nie li cen cja tu. 

A w przy szło ści?
Chcia ła bym być de ko ra to rem wnętrz – to

jest jed na opcja, dru ga to otwo rze nie ka wiar -
ni, a trze cia pra ca w za wo dzie. Jest też moż -
li wość, że za ło żę ka wiar nię, za pro jek tu ję jej
wy strój, a na stęp nie bę dę nią za rzą dzać.

To ja w ta kim ra zie wte dy wpad nę do cie -
bie na ka wę. 

Z mi łą chę cią za pro szę!

Naj lep sza
w spo rcie
Laureatem nagrody Rektora dla
najlepszego studenta sportowca w roku
akademickim 2012/2013 została
Martyna OPOŃ – lekkoatletka, sprinterka.
Studentka Wydziału Prawa i Administracji.

Wie lo krot nie sta wa ła na po dium mi strzostw kra ju,
Eu ro py i świa ta. Ma na swo im kon cie 9 ty tu łów Mi -
strzy ni Pol ski w ka te go rii od ju nio ra do mło dzie żow -
ca w bie gu na 100, 200 i 400 m. Uczest ni czy ła w Igrzy -
skach Olim pij skich w Lon dy nie i Mi strzo stwach Świa -
ta w Mo skwie. Jest dwu krot ną zło tą me da list ką Aka -
de mic kich Mi strzostw Pol ski Szkół Wyż szych 2013
w kon ku ren cji 100 m i 200 m oraz srebr ną me da list -
ką Aka de mic kich Mi strzostw Pol ski Szkół Wyż -
szych 2013 w szta fe cie 4 x 100 m. 

Z Mar ty ną Opoń roz ma wia Mag da Zió łek 
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Wspólna, pierwsza,  
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Lecz to jesz cze nie wy czer pu je wy jąt ko wo ści
tej in au gu ra cji: przede wszyst kim by ła ta -
ka, po nie waż by ła wspól na – roz po czę cie ro -
ku aka de mic kie go świę to wa ły ra zem wszyst -
kie uczel nie pu blicz ne Po zna nia. Ja ka to by -
ła ska la, wy star czy po wie dzieć, że dla człon -
ków se na tów uczel ni przy go to wać trze ba by -

ło 302 miej sca na wi dow ni, gdyż na sce nie ta kie gre mium
by się nie zmie ści ło. Ko le gium rek to rów uczel ni wpro wa -
dzi ła na sa lę je dy na w tym gro nie ko bie ta prof. Ha li na Lor -
kow ska, rek tor Aka de mii Mu zycz nej, na to miast rek to ro wi
UAM, prof. Bro ni sła wo wi Mar ci nia ko wi prze wod ni czą ce -
mu Ko le gium Rek to rów Mia sta Po zna nia inicjatorowi i go -
rą ce mu zwo len ni ko wi in te gra cji uczel ni po znań skich, przy -
padł za szczyt wpro wa dze nia, w to wa rzy stwie go spo da rza
uro czy sto ści pre zy den ta Po zna nia Ry szar da Gro bel ne go,
pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Wej ściu rek to -
rów na sce nę nie to wa rzy szył (po raz pierw szy) nie śmier tel -
ny Po lo nez As -dur, lecz pre lu dium do Te Deum Mar ca An -
to ina Char pen tie ra, kom po zy to ra ery ba ro ku. Hymn Pol ski
od śpie wa no tak że przy ży wym akom pa nia men cie Or kie stry
Sym fo nicz nej Aka de mii Mu zycz nej pod ba tu tą War ci sła wa
Kun ca (na te peł ne we rwy wy ko na nie hym nu zwró cił na -
wet uwa gę pre zy dent Ko mo row ski). Sa lę zdo bił no wo cze -
sny, nie co żar to bli wy pla kat z uprosz czo ną syl wet ką rek to -
ra w to dze, bi re cie i „wie lo uczel nia nym” łań cu chu za koń -
czo nym gwiazd ką, lo go Po zna nia. 

Od cy ta tu z Eu ry pi de sa:”mię dzy przy ja ciół mi wszyst ko
win no być wspól ne” za czął swe prze mó wie nie Ry szard Gro -
bel ny, wi ta jąc go ści na tej wy jąt ko wej in au gu ra cji. Przy po -
mniał, że w tra dy cji po zna nia ków jest pra ca u pod staw
i wspól ne dzia ła nie, dzię ki cze mu osią ga my wie le – w przy -
pad ku uczel ni są to np. no wo cze sne bu dyn ki na kam pu sach.
Mia sto fi nan su je pro gra my Aka de mic ki i Na uko wy Po znań,
Na uka dla Biz ne su, fun du je sty pen dia i na gro dy, a z ko lei
przez na ukow ców zy sku je na pre sti żu, a przez stu den tów
mło dość. Wy jąt ko wa, wspól na Po znań ska In au gu ra cja Aka -
de mic ka, PIA, ścią ga jąc ty lu pro mi nen tów i dzien ni ka rzy
tak że sła wi imię mia sta – do dał za do wo lo ny pre zy dent.

 uroczysta...

Trzeba było okazać komórki, torebki i poddać się
badaniu przez antyterrorystów na bramce 
– już ten wstęp świadczył, że inauguracja roku
akademickiego 2013/2014 w dniu 1 października
będzie nietypowa, a wiele jej wydarzeń miało
miejsce po raz pierwszy. Odbywała się nie w Auli
Uniwersyteckiej, lecz w Sali Ziemi na MTP, zdolnej
pomieścić 2 tysiące osób i tyle się stawiło, bo tylko
nieliczne miejsca pozostały niezajęte. Przybyło
wielu prominentów, poczynając od prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego i minister nauki
Barbary Kudryckiej. 
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Na stęp nie prze ma wiał rek tor UAM, prof. Bro ni sław Mar -
ci niak. Przy po mniał hi sto rię po wsta wa nia uni wer sy te tu
w Po zna niu od Aka de mii Lu brań skie go po 1919 rok. Opo -
wie dział o swo im łań cu chu rek tor skim, rów nym wie kiem
uni wer sy te to wi po znań skie mu, któ ry w swo ich ogni wach
za wie ra oprócz her bu Po zna nia, 6 tarcz sym bo li zu ją cych
wy dzia ły uni wer sy tec kie – z nie któ rych po wsta ły no we uni -
wer sy te ty w Po zna niu. Jak, no sząc ta ki łań cuch, nie my -
śleć o in te gra cji uczel ni? – za py tał re to rycz nie mów ca.
Wpro wa dze niem do niej, jak przy po mniał, by ły wspól ne ob -
cho dy 90-le cia tra dy cji aka de mic kich Po zna nia i prze marsz
rek to rów uli ca mi mia sta. Wte dy też pod ję to uchwa łę, de -
kla ru ją cą pod ję cie,, zgod nych wy sił ków, zmie rza ją cych do co -
raz ści ślej szej wspól not, w re aliach XXI wie ku”. Osiem uczel -
ni to ogrom ny po ten cjał – pod kre ślał w imie niu wspól no -
ty aka de mic kiej rek tor UAM – a tyl ko wspól nie moż na po -
ko nać trud no ści wy ni kłe z kry zy su i de mo gra fii. Prof. Mar -
ci niak za po wie dział też spo rzą dze nie ana li zy eko no micz nej
ta kiej in te gra cji uczel ni, ana li zę moż li wo ści wspól ne go za -
rzą dza nia in fra struk tu rą ba daw czą oraz po wsta wa nia mię -
dzy uczel nia nych ze spo łów ba daw czych i roz wi ja nie wspól -
nych kie run ków stu diów.

Na stęp nie for mu łę otwie ra ją cą no wy rok aka de mic ki wy -
po wie dzia ło (po raz pierw szy) jed no gło śnie ośmiu rek to -
rów i rów nie zgod nie za brzmia ły trzy krot ne ude rze nia ber -
ła. Uczest ni cy in au gu ra cji obej rze li przy go to wa ny przez
mia sto film Aka de mic ka Pla ne ta Po znań. Tę no wo cze sną
pre zen ta cję wspie rał dy na micz nie tan cerz Da niel Stry jec ki,
mar ku jąc prze su wa nie ob ra zów na ekra nie, co two rzy ło zaj -
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Mi ni ster Ku dryc ka, za bra ła głos, po wo łu jąc się na wy kład
„O do sto jeń stwie uni wer sy te tu” Ka zi mie rza Twar dow skie go,
któ ry wy gło sił on w 1933 ro ku, otrzy mu jąc dok to rat ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu Po znań skie go. Twar dow ski mó wił m. in.,
że wol ność na uki nie mo że być list kiem fi go wym dla ukry cia
jej sła bo ści. Mi ni ster na wią za ła w ten spo sób do pro ble mu
mier ni ków ja ko ści na uki, któ re wciąż bu dzą dys ku sje. One to
jed nak są naj lep szym in stru men tem do za cho wa nia praw dzi -
wej nie za leż no ści fi nan so wej uczel ni – po wie dzia ła. Przy po -
mnia ła, że po wsta wa ły ze wska zań sa mych uczel ni, że wciąż
są do sko na lo ne i za chę ci ła śro do wi sko aka de mic kie do nad -
sy ła nia dal szych wska zó wek i uwag na ten te mat.

Na stęp nie od by ła się im ma try ku la cja. Każ da uczel nia
mia ła dwo je przed sta wi cie li (z UAM by li to Mo ni ka Go lec
i Fi lip Olej ni czak). Stu den ci wy po wie dzie li wspól nie sym -
bo licz ną ro tę przy się gi (np. zo bo wią za li się strzec do stoj -
nych tra dy cji po znań skich uczel ni), za brzmiał hymn Gau -
de Ma ter w im po nu ją cym wy ko na niu po łą czo nych ośmiu
chó rów aka de mic kich (UAM i PP wy sta wi ły po 2 chó ry)
pod ba tu tą Prze my sła wa Pał ki. Na ko niec w tym sa mym
skła dzie od śpie wa no Gau de amus; tym ra zem pa łecz kę dy -
ry gen ta prze jął Krzysz tof Szy dzisz.

Wy kład in au gu ra cyj ny wy gło sił prof. An drzej Le goc ki (ab -
sol went UAM, jak pod kre ślił rek tor Mar ci niak), nie ty po wy
jak dla bio che mi ka, bo o poj mo wa niu pol sko ści w na szych
dzie jach. Uro czy stość pro wa dził Zbi gniew Gro chal, ak tor, ale
i pro fe sor Aka de mii Mu zycz nej. Nie ty po wym za koń cze niem
uro czy sto ści był też kon cert skrzyp co wy d -moll Hen ry ka
Wie niaw skie go w wy ko na niu Aga ty Szym czew skiej. MAJ 

mu ją ce wi do wi sko. Do wie dzie li śmy się, że Po znań ma 30
uczel ni, w tym 8 pu blicz nych, za trud nia ją cych ty siąc pro fe -
so rów i ofe ru ją cych stu den tom 230 kie run ków stu diów.
Każ da uczel nia po ka zy wa na by ła w fil mie przez to, co ma
uni ka to we: miej scy re ali za to rzy fil mu uzna li za uni ka to we
dla UAM mię dzy in ny mi to, że tyl ko tu uczy się po nad 60
ję zy ków ob cych. 

Po fil mie głos za brał pre zy dent Ko mo row ski, pod kre -
śla jąc, że 128 uczel ni pu blicz nych i 340 nie pu blicz nych
w kra ju to do ro bek Pol ski nie pod le głej, gdyż – co tu w Po -
zna niu po win ni śmy ro zu mieć szcze gól nie do brze – mię dzy
aspi ra cja mi po li tycz ny mi a funk cjo no wa niem szkół wyż -
szych ist nie je ści sły zwią zek. Za rok ob cho dzić bę dzie my 25-
le cie „no wej” nie pod le gło ści i to czas na pod su mo wa nia. Ten
wiel ki suk ces ilo ścio wy trze ba bę dzie prze kuć na ja ko ścio -
wy. To ko niecz ne w no wych wa run kach kon ku ren cji świa to -
wej, eu ro pej skiej, ale tak że pol sko -pol skiej. Po wsta je więc py -
ta nie, czy ten wiel ki wy si łek in we sty cyj ny, ja kie go do ko na ły
uczel nie w ostat nich la tach, bę dą one po tra fi ły wy ko rzy stać?
Idąc tro pem my śli rek to ra Mar ci nia ka – po wie dział pre zy -
dent Ko mo row ski – na grun cie ży cia aka de mic kie go więk -
szy mo że wię cej, a w jed no ści si ła. Pre zy dent pod kre ślił, że Po -
znań mo że być tu naj mą drzej szy i naj od waż niej szy, za cho -
wu jąc przy tym tra dy cję ra cjo nal ne go my śle nia i roz sąd ne -
go wy da wa nia pie nię dzy, cze go do wo dem jest wspól na in -
au gu ra cja. Ży czył więc od wa gi w po dej mo wa niu de cy zji
o kon so li da cji, któ re dzi siaj nie są ko niecz ne, ale ich ko niecz -
ność już pu ka do drzwi – tak aby śmy nie by li mą drzy po szko -
dzie, ale przed szko dą.
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Sza now na Pa ni Mi ni ster,
Przed sta wi cie le wła dzy usta wo daw czej, rzą do wej,
sa mo rzą do wej
Pa nie i Pa no wie Rek to rzy wszyst kich uczel ni
w Pol sce, a szcze gól nie uczel ni po znań skich!

Dzi siaj – al bo w naj bliż szych dniach – w ca łej Pol sce bę dą się
od by wać in au gu ra cje ko lej ne go ro ku aka de mic kie go, ro -
ku 2013/2014. War to pa mię tać o tym, że bę dzie to mia ło miej -
sce w 128 uczel niach pu blicz nych i w 340 uczel niach nie pu blicz -
nych w Pol sce. To znak cza sów i nie wąt pli wie sta no wi to bar dzo
po waż ny do ro bek Pol ski nie pod le głej. I pew nie pod czas tych
wszyst kich in au gu ra cji bę dzie gra ny Ma zu rek Dą brow skie go. Ale
tu, w Po zna niu, za rów no je go wy ko na nie, peł ne ener gii, emo cji,
jak i je go sło wa brzmią w spo sób szcze gól nie do no śny. Kie dy tu
z oka zji in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go śpie wa my Jesz cze Pol ska
nie zgi nę ła, kie dy my ży je my, kie dy śpie wa my to w mo men cie, gdy
się pla nu je dal szy roz wój szkol nic twa wyż sze go w ska li Pol ski
i w ska li Po zna nia, to si łą rze czy przy cho dzi na myśl pro ste sko -
ja rze nie… Bo cho ciaż Po znań słusz nie z du mą przy po mi na pięk -
ne tra dy cje aka de mic kie, się ga ją ce re ne san su czy przy naj mniej
wie ku XVI, to jed nak do sko na le wie my, że ist nie je ści sły zwią zek
mię dzy re ali za cją aspi ra cji uni wer sy tec kich Po zna nia i roz wo jem
tych aspi ra cji w póź niej szych okre sach a sy tu acją po li tycz ną, ist -
nie niem al bo nie ist nie niem nie pod le głe go pań stwa pol skie go.
War to o tym pa mię tać i dzi siaj, cie sząc się, że już za pa rę lat bę -
dzie my mo gli ob cho dzić stu le cie Uni wer sy te tu Po znań skie go, któ -
ry po wstał prze cież u za ra nia nie pod le gło ści.

To pro ste sko ja rze nie po win no nas pro wa dzić do my śli o tym,
że w dal szym cią gu ist nie je ści sły zwią zek mię dzy aspi ra cja mi po -
li tycz ny mi do od gry wa nia istot nej ro li przez Pol skę w Eu ro pie
i świe cie, przez Po znań i in ne ośrod ki aka de mic kie w ska li kra -
ju – a funk cjo no wa niem uczel ni wyż szych. Przy szły rok bę dzie
ro kiem 25-le cia od zy ska nej po now nie przez Pol skę nie pod le gło -
ści. To bę dzie oka zja do pod su mo wa nia osią gnięć Pol ski – ale tak -
że po szcze gól nych ośrod ków – w róż nych ob sza rach: eko no micz -
nych, spo łecz nych, kul tu ry, tak że w ob sza rze ży cia aka de mic -
kie go, funk cjo no wa nia szkol nic twa wyż sze go, ca łej sfe ry pol skiej
na uki. Za pra szam ser decz nie wszyst kich do współ uczest ni cze nia
w tych ob cho dach. One po win ny być tak że źró dłem re flek sji
nad tym, co się uda ło osią gnąć, i nad tym, co nas cze ka w dal -
szej per spek ty wie. War to już dzi siaj po wie dzieć, że 128 uczel ni
pu blicz nych i 340 uczel ni nie pu blicz nych, je śli się to sko ja rzy
z licz bą stu den tów w Pol sce, to wiel ki do ro bek Pol ski nie pod le -
głej, bo to ozna cza skok ilo ścio wy na nie spo ty ka ną wcze śniej ska -
lę. Ale jed no cze śnie war to po wie dzieć, że ten wiel ki suk ces ilo -
ścio wy trze ba te raz prze bu do wy wać na suk ces ja ko ścio wy. Po to,

aby śmy w zmie nia ją cych się uwa run ko wa niach, za rów no ze -
wnętrz nych, jak i we wnętrz nych, w sy tu acji zwięk szo nej kon ku -
ren cji po mię dzy kra ja mi człon kow ski mi Unii Eu ro pej skiej, po -
mię dzy Eu ro pą a Sta na mi Zjed no czo ny mi, tak że in ny mi roz wi -
ja ją cy mi się ośrod ka mi eko no micz ny mi, po li tycz ny mi i kul tu ral -
ny mi, nie stra ci li te go po ten cja łu, któ ry uda ło się zbu do wać. 

Dzi siaj po trzeb ne jest od waż ne my śle nie o per spek ty wach pol -
skie go szkol nic twa wyż sze go, rów nież w kon tek ście za cho dzą -
cych zmian we wnętrz nych i ry su ją cej się na tu ral nej, choć cza -
sa mi bar dzo trud nej kon ku ren cji pol sko -pol skiej. Kon ku ren cji
po mię dzy po szcze gól ny mi cen tra mi aka de mic ki mi, co sa mo
w so bie mo że być wiel kim im pul sem pro ro zwo jo wym. Trze ba też
zna leźć od po wied nią dro gę po stę po wa nia w sy tu acji ry su ją ce go
się głę bo kie go kry zy su de mo gra ficz ne go. Już do prze szło ści na -
le żą wszel kie kal ku la cje, któ re za kła da ły, że w Pol sce bę dzie oko -
ło dwóch mi lio nów stu den tów. Dzi siaj wie my, że stu den tów
w Pol sce jest mniej niż mi lion czte ry sta ty się cy i że bę dzie jesz cze
mniej. W Wiel ko pol sce, któ ra po zy tyw nie wy róż nia się na tle ma -
py de mo gra ficz nej kra ju – tu jest jesz cze mi ni mal ny wzrost de -
mo gra ficz ny – rów nież na le ży my śleć od waż nie o przy szło ści. Od -
waż nie i jed no cze śnie roz waż nie. 

Chcę ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim za do tych cza so wy do -
ro bek, za osią gnię cia za rów no w za kre sie two rze nia, jak i pro wa -
dze nia wspól not aka de mic kich w ska li ca łe go kra ju, a szcze gól -
nie tu taj, w Po zna niu. Chcę po dzię ko wać za osią gnię cia na uko -
we i dy dak tycz ne. Za wiel ki przy rost po ten cja łu, tak że w wy ni -
ku mą drej, od waż nej po li ty ki fi nan so wa nia roz wo ju na uki i szkol -
nic twa wyż sze go, głów nie w ob sza rze in fra struk tu ry na uko wej,
po wsta wa nia no wo cze snych cen trów na uko wych, waż nych
z punk tu wi dze nia funk cjo no wa nia am bit nych uczel ni. To też jest
wiel ki do ro bek ostat nich lat – ogrom ne in we sty cje, któ re jed -
nak mu szą być dzi siaj oce nia ne z punk tu wi dze nia te go, czy po -
tra fi my je w stu pro cen tach wy ko rzy stać. Czy po tra fi my za in -
we sto wa ne pie nią dze wy ko rzy stać dzi siaj i w dal szej per spek ty -
wie tak, że bę dzie z te go przy rost za rów no w ob sza rze ja ko ści ży -
cia aka de mic kie go, jak i efek tów w za kre sie kształ ce nia stu den -
tów, a tak że osią gnięć na uko wych. 

Współ cze sny świat jest świa tem kon ku ren cji. Ist nie je i bę dzie
ist nia ła kon ku ren cja o stu den tów; ist nie je i bę dzie ist nia ła kon ku -
ren cja o pie nią dze. Dla te go chcę ser decz nie po dzię ko wać za moż -
li wość spo tka nia w tak za cnym gro nie w Po zna niu – ale na Tar -
gach Po znań skich. To jest wiel kie osią gnię cie, że rek to rzy chcą
„po po znań sku”, a więc prak tycz nie, a mam na dzie ję, że rów nież
oszczęd nie, od być jed ną wspól ną uro czy stość in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go. To miej sce – Tar gi Po znań skie – zo bo wią zu je nas
rów nież do my śle nia „po po znań sku”, a więc prak tycz nie i oszczęd -

Po trzeb ne jest 
od waż ne my śle nie
Przemówienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na wspólnej inauguracji w Poznaniu
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nie, o funk cjo no wa niu szkol nic twa wyż sze go w ska li ca łe go kra -
ju. To jest naj lep sze miej sce, że by łą czyć od wa gę i am bi cję z prak -
tycz no ścią my śle nia. Ser decz nie więc dzię ku ję za zor ga ni zo wa nie
spo tka nia wszyst kich po znań skich uczel ni pań stwo wych wła śnie
tu, na Tar gach Po znań skich. Idąc tro pem my śli Pa na Rek to ra, pro -
fe so ra Bro ni sła wa Mar ci nia ka, war to po wie dzieć, że tak że na grun -
cie ży cia aka de mic kie go więk szy mo że wię cej. Nie ko niecz nie mu si
być to zgod ne z za sa dą, że peł na jed ność two rzy si łę, że w jed no -
ści si ła. Mo że si ła jest tak że w zdol no ści współ pra cy, w stop nio -
wym za cie śnia niu ko or dy na cji, ko ope ra cji, wspól ne go wy ko rzy -
sta nia po ten cja łu, któ ry do tej po ry zo stał zbu do wa ny. Ser decz nie
za chę cam do my śle nia o per spek ty wie kon so li da cji. Z peł nym po -
sza no wa niem au to no mii uczel ni wyż szych, ale rów nież lo gi ki sy -
tu acji, w któ rej się znaj du je my. Kry zys de mo gra ficz ny jest fak tem.
Je że li zdo ła my go prze zwy cię żyć, to licz ba stu den tów zwięk szy się
za 20, 30 lat. I ci stu den ci tra fią tak że na po znań skie uczel nie. War -
to o tym pa mię tać i po dej mo wać jak naj da lej idą ce, od waż ne de -
cy zje. To jest kwe stia po czu cia od po wie dzial no ści za wła sną uczel -
nię, za cen trum ży cia aka de mic kie go, ja kim jest Po znań,
i za wszyst kie środ ki aka de mic kie w Pol sce. 

To jest tak że kwe stia od po wie dzial no ści za mą dre, sku tecz ne,
efek tyw ne wy da wa nie pie nię dzy. Dla te go li czę bar dzo na to, że
zmia ny pro po no wa ne przez rząd bę dą przy czy nia ły się do ła twiej -
sze go po dej mo wa nia de cy zji o kon so li da cji; do ła twiej sze go przej -
ścia, być mo że roz ło żo nej na eta py, dro gi w kie run ku bu do wa nia
si ły, po przez na przy kład sku tecz niej sze funk cjo no wa nie w ran -
kin gach uczel ni wyż szych w ska li Eu ro py i świa ta. Li czę rów nież,
że po za koń cze niu waż ne go eta pu, ja kim by ło zwięk sza nie ilo -
ści szkół i ilo ści stu den tów w kra ju, zbli ży my się do na stęp ne go
eta pu, w któ rym już nie ilość stu den tów i pra cow ni ków szkół wyż -

szych bę dzie de cy do wa ła o wy so ko ści pie nię dzy przy zna wa nych
z bu dże tu cen tral ne go, ale ja kość, osią gnię cia. To jest ra cjo nal -
ne z punk tu wi dze nia za wsze za ską pych środ ków fi nan so wych
w ska li kra ju, ale tak że z punk tu wi dze nia wspie ra nia mą dre go
pro ce su kon so li da cji. Cho dzi o to, aby zy ski z oszczęd no ści mo -
gły być in we sto wa ne w roz wój tych uczel ni, któ re się zdo bę dą
na wy si łek w ob sza rze kon so li da cji. Jest to waż ne, aby śmy zmie -
ni li al go ryt my tak, aby one słu ży ły dal szej pe spek ty wie do sko na -
le nia i zwięk sza nia zdol no ści do kon ku ren cji szkol nic twa pol skie -
go. Naj gor szą rze czą by ło by po zo sta nie na obec nym eta pie. Świat
ze wnętrz ny się zmie nia. Je że li my nie bę dzie my się zmie nia li szyb -
ciej, to prze gra my ten wy ścig. Prze gra my tak że na tu ral ne, pięk -
ne i sza le nie po trzeb ne Pol sce aspi ra cje ośrod ków aka de mic kich. 

Wiem, że jest ta kie po wie dze nie w Po zna niu mod ne, szcze gól -
nie na uni wer sy te cie, któ re mó wi o tym, że Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski jest naj star szy, Uni wer sy tet War szaw ski naj więk szy, ale
pod kre śla in ne cno ty Uni wer sy te tu Po znań skie go. Ja chciał bym
to po wie dze nie nie co zmie nić… To do ty czy wszyst kich ośrod -
ków aka de mic kich, że być mo że je den jest naj star szy, dru gi jest
naj więk szy – ale Po znań z je go tra dy cją ra cjo nal ne go my śle nia,
za ko rze nio ne go tu w tra dy cji Tar gów Po znań skich, mo że być
ośrod kiem naj mą drzej szym i naj od waż niej szym. I te go ży czę Po -
zna nio wi, mo je mu Po zna nio wi, ale tak że na uce i szkol nic twu
wyż sze mu w ca łej Pol sce – od wa gi w po dej mo wa niu de cy zji, któ -
re dzi siaj nie są ko niecz ne, ale bę dą ko niecz ne w przy szło ści. Za -
wsze zmia ny ła twiej się wpro wa dza w wa run kach kry zy su, za ła -
ma nia. War to, aby tu, w Po zna niu, prze ćwi czyć waż ną za sa dę,
że sta ra my się być mą drzy przed szko dą, a nie po szko dzie. I te -
go ży czę Po zna nio wi: że by był naj mą drzej szy – przed szko dą,
a nie po szko dzie. Dzię ku ję bar dzo.
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Kil ka mie się cy te mu po wstał w Po zna niu pro jekt ba daw -
czy za ty tu ło wa ny „Dy na stia i spo łe czeń stwo pań stwa Pia -
stów w świe tle zin te gro wa nych ba dań hi sto rycz nych, an -

tro po lo gicz nych i ge no micz nych”. Pro jekt przy go to wał ze spół zna -
nych hu ma ni stów i ge ne ty ków UAM oraz In sty tu tu Che mii Bio -
or ga nicz nej PAN. Je go rdze niem i głów ną no wa tor ską war to ścią
by ło prze pro wa dze nie na ma so wą ska lę se kwen cjo no wa nia pró -
bek ar cha icz ne go DNA wy od ręb nio ne go z za cho wa nych szcząt -
ków lud no ści za miesz ku ją cej oko ło X wie ku te re ny pierw sze go
pol skie go or ga ni zmu ple mien no -pań stwo we go. Pro jekt po dej mo -
wał kil ka fun da men tal nych kwe stii, w tym po cho dze nie kró lew -
skiej dy na stii Pia stów na tle miej sco wej lud no ści róż nych sta -

nów. By ła to pró ba po now ne go spoj rze nia na po cho dze nie na szych
przod ków, po raz pierw szy z po mo cą współ cze snych na rzę dzi ge -
ne ty ki mo le ku lar nej i bio in for ma ty ki. Szko da, że nie zna la zły się
środ ki na je go peł ne sfi nan so wa nie. Na szczę ście jed nak je go au -
to rzy uzna li ce le wy ty czo nych ba dań za tak fa scy nu ją ce i po znaw -
czo do nio słe, że mi mo to po sta no wi li kon ty nu ować te ba da nia
jesz cze tej je sie ni, choć w okro jo nym za kre sie, w opar ciu o skrom -
niej sze fun du sze lo kal ne. 

Mi mo że nie uczest ni czy łem czyn nie w tym pro jek cie, stał się
on dla mnie przy czyn kiem do ogól niej szych roz my ślań nad pol skim
ro do wo dem oraz nad isto tą po ję cia pol sko ści. Prze my śle nia mi ty -
mi chciał bym się z Pań stwem dziś po dzie lić. 

O współ cze snym 
ro zu mie niu pol sko ści 
Tekst wy kła du in au gu ra cyj ne go wy gło szo ne go na Po znań skiej In au gu ra cji Aka de mic kiej 
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Ty siąc let nie dzie je na sze go na ro du hoj nie ob da ro wa ły nas sy tu -
acja mi, w któ rych na le ża ło się od wo ły wać do przy na leż no ści na -
ro do wej. 

Nie zwy kle waż nym kry te rium pol sko ści jest za miesz ki wa ne te -
ry to rium, kra jo braz oj czy sty, zie mia -ży wi ciel ka. Na szą zie mią ple -
mien ną i ko leb ką pań stwo wo ści jest Wiel ko pol ska. Póź niej oj czy -
zna sta ła się ogrom na. Od zdo by tych kre sów wschod nich po, przez
wie ki za po mnia ne i od zy ska ne póź niej, kre sy za chod nie. 

„Nie rzu cim zie mi skąd nasz ród, nie da my po grześć mo -
wy” – w tej tria dzie zie mia jest osto ją trwa nia, ród – dzie dzicz ną ple -
mien no ścią, a ję zyk pol ski – mię dzy ludz kim spo iwem. Oczy wi stym
wy mo giem toż sa mo ści ple mien nej jest po cho dze nie od wspól nych
przod ków. Na ród bo wiem sta no wi wspól no tę ży wych i umar łych,
od któ rych ży ją cy się wy wo dzą. 

Szcze gól nie istot nym kry te rium de fi niu ją cym pol ską świa do mość
jest ro dzi my ję zyk. Jest wiel kim skar bem Po la ków i nie za stą pio nym
prze wod ni kiem dzie jo wym. Umoż li wia nie tyl ko wy ra ża nie co -
dzien nych my śli, ale tak że przy spa rza wiel kie go bo gac twa na szej
kul tu rze, nie omyl nie uka zu jąc bu so lę pol sko ści. Wszy scy, któ rzy
przy czy ni li się do roz wo ju ję zy ka pol skie go – od pierw szej za cho -
wa nej sen ten cji w XIII-wiecz nej księ dze hen ry kow skiej, od Mi ko -
ła ja Re ja, Ja na Ko cha now skie go, z Ja ku bem Wuj kiem, au to rem sław -
ne go prze kła du Bi blii, po wiesz czów epo ki ro man ty zmu i mi strzów
sło wa pol skie go cza sów no wo żyt nych – wszy scy oni zna leź li trwa -
łe miej sce w pan te onie na ro do wej kul tu ry. W mia rę upo wszech nia -
nia edu ka cji na stą pi ło po łą cze nie ję zy ka po tocz ne go i in te lek tu al -
ne go w je den ję zyk ogól no pol ski.

Ogrom nie waż nym ele men tem dla ufor mo wa nia pol sko ści by -
ło przy ję cie chrze ści jań stwa. Ozna cza ło ono for mal ne przy pi sa -
nie pań stwa do Eu ro py ła ciń skiej, za chod niej. Ze spo le nie tra -
dy cji chrze ści jań skiej z kul tu rą na ro do wą stwo rzy ło waż ną osto -
ję pol sko ści. W trud nych dla na ro du la tach i w cza sach prze ło -
mów Ko ściół był nie za wod nym azy lem dla „ży wej pol sko ści”. Dla
wie lu lu dzi, zwłasz cza któ rych lo sy rzu ci ły na ob czy znę, ozna cza -
ła ona do stęp do pol skiej kul tu ry, zaś u lu dzi re li gij nych – wier -
ność wie rze oj ców i kult Bo ga ro dzi cy, czym za wsze wy róż niał się
pol ski ka to li cyzm. 

Każ de po ko le nie wno si ło no we war to ści do skarb ni cy pol sko -
ści. Nie by ły to prze ży cia jed no rod ne, bo czę sto opi sy wa ły lo sy po -
je dyn czych lu dzi. W tym więc sen sie trud no jest mó wić o „je dy -
nej, praw dzi wej pol sko ści”. Pol skość jest bo wiem ema na cją burz li -
wych i czę sto na wet tra gicz nych lo sów na sze go na ro du. Trze ba ją
ro zu mieć ja ko toż sa mość każ de go po ko le nia for mo wa ną w od mien -
nych wa run kach hi sto rycz nych. Dla te go też jej po czu cie bę dzie
in ne u Po la ków za miesz ku ją cych zie mie oneg daj na le żą ce do Rze -
czy po spo li tej, in ne zaś u ro da ków roz pro szo nych po świe cie. In -
na też bę dzie pol skość w okre sie świet no ści pań stwa, od pol sko ści
two rzo nej w cza sach trud nych – ku po krze pie niu serc. 

Czy pol skość na le ży za li czyć do ob cią żeń, czy też mo że do na -
ro do wych za let… Mo im zda niem do za let! I po win ni śmy być z niej
dum ni. Pol sce da ne by ło ode grać zna czą cą ro lę w hi sto rii Eu ro py.
Nada ło to pol sko ści ran gę pod mio to wo ści, któ ra jed nak ob cią żo -
na by ła trud nym do okieł zna nia in dy wi du ali zmem, co w koń cu
unie moż li wi ło nam wy pra co wa nie sku tecz niej szych form par la -
men ta ry zmu. Pol skie dro gi zna czo ne by ły na der czę sto wą sko poj -
mo wa ny mi am bi cja mi, co nie za wsze po kry wa ło się z dą że nia mi
wspól no ty pań stwo wej.

Przez wie ki ca łe pol skość ozna cza ła wza jem ne prze ni ka nie się
kul tur wie lu na ro dów. Jak że zna mien ny był ów na ro do wo ścio wy ty -

giel ludz ki na kre sach wschod nich, skąd wy szło na świat ty lu wiel -
kich Po la ków i za słu żo nych twór ców na ro do wej kul tu ry!

Wie le prze trwa łych przez stu le cia cech pol sko ści ukształ to wa ła
sze ro ka otwar tość oraz uj mu ją cą go ścin ność na sze go na ro du. Pol -
ska by ła otwar ta na oścież dla lu dzi spo za na sze go ple mie nia. Oskar
Kol berg, Alek san der Brückner, Sa mu el Lin de czy Ar tur Grot t ger
wpi sa ni zo sta li w szczyt ny re jestr wy bit nych twór ców pol skiej kul -
tu ry. Przy na leż ność do na sze go spo łe czeń stwa czę sto też by ła atrak -
cyj na dla ru skich bo ja rów i li tew skich knia ziów.

Moc nym spo iwem pol sko ści był za wsze za sób ste reo ty po wych
i hi sto rycz nie ukształ to wa nych sym bo li skła da ją cych się na swo iste
na ro do we „le gen da rium”. By ła to „ar ka przy mie rza po mię dzy daw -
ny mi i bli ski mi la ty”, wspól no ta du cho wa utwier dza ją ca w toż sa mo -
ści każ de go, kto do niej przy stą pił. 

War to ścią po nad cza so wą, przy bie ra ją cą w każ dej epo ce po krew -
ne wy obra że nia by ły na ro do we mi ty. Le gen da So mo sier ry od ży ła
po la tach w bo ha ter skich szar żach pod Ro kit ną, a 30 lat póź niej
pod Mon te Cas si no. Tak jak oko py Wo li od ży ły na ba ry ka dach Sta -
rów ki. Skar biec na ro do wy, z któ re go hoj nie czer pa ły i na któ rym
wy cho wa ły się ko lej ne po ko le nia Po la ków, wy wo dził się wpraw dzie
ze śre dnio wiecz nej Sar ma cji, ale w za sa dzie zbu do wa ny zo stał w wie -
ku XIX. Ca ły ten wiek wy peł nio ny był przy wo ły wa niem epo pei
szwedz kie go po to pu i wo jen kre so wych. Trze ba jed nak tak że w tym
miej scu po wie dzieć, że to po roz bio ro we stu le cie, któ re przy pa dło
na waż ny okres dla for mo wa nia się no wo cze snej Eu ro py, by ło wsku -

tek roz bio rów w du żym stop niu stra co ne dla cy wi li za cyj ne go roz -
wo ju Pol ski. 

Na ro do we le gen da rium jest cią gle otwar tą skarb ni cą pol skie go
świa ta wy obraź ni. Sta ro pol ska tra dy cja w prze szło ści chęt nie przy -
wo ły wa ła wzor ce grec kie i rzym skie. To pew nie dla te go Skrze tu ski
miał du szę rzym ską, choć nie je stem pe wien, czy kto kol wiek wie -
dział, co ona mo gła ozna czać. 

Mi nio ne stu le cie ob fi to wa ło w brze mien ne i czę sto jak że tra gicz -
ne wy da rze nia. Wrze sień 39, Po wsta nie War szaw skie, bo ha ter skie
czy ny Pol ski Pod ziem nej, ale tak że roz strze li wa nia i tu łacz ki po nie -
ludz kiej zie mi. Póź niej zaś tak bli skie nam pol skie prze ło my: Czer -
wiec i Paź dzier nik, Sier pień i Gru dzień. Na ro do we le gen da rium
two rzy li wiel cy i sław ni, ale tak że bez i mien ni Po la cy. Na li ście chwa -
ły jest za rów no Ma ły Po wsta niec, jak i Ja nek Wi śniew ski. Prze szłość
jest sta le obec na wśród nas, bez wzglę du na na sze prze ko na nia. Jest
znacz ni kiem nie roz dziel nej pol sko ści. 

Wiek XIX przy niósł dwie czę sto prze ciw sta wia ne so bie tra dy cje
po staw pa trio tycz nych: pod ję cie czy nu zbroj ne go dla zrzu ce nia jarz -
ma nie wo li, al bo roz po czę cie wal ki o Oj czy znę in ną dro gą; po przez
wy trwa łe kształ ce nie spo łe czeń stwa i kult pra cy od pod staw. Cie -
ka we, że pa mięć o zry wach wol no ścio wych by ła w na szej tra dy cji za -
wsze sta wia na wy żej od kul tu pra cy or ga nicz nej. W pol skiej hi sto -
rio gra fii wy kształ cił się swo isty kult wo jen, na wet tych prze gra nych. 

Po zy ty wi stycz ny wzo rzec umi ło wa nia Oj czy zny w opar ciu o wy -
trwa łą pra cę two rzył się w Wiel ko pol sce. Ten mo del pol sko ści opie -
rał się na sze ro kich dzia ła niach spo łecz ni kow skich i za kła dał oby -

”Pozytywistyczny wzorzec umiłowania
Ojczyzny w oparciu o wytrwałą pracę
stworzył się w Wielkopolsce
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wa tel ską współ od po wie dzial ność. Tu taj też po ja wi ły się wzor ce prag -
ma tycz ne go my śle nia, bez kom plek sów wo bec sil niej sze go za bor -
cy, od któ re go na wet po tra fi li śmy się nie jed ne go na uczyć. Wiel ko -
pol scy or ga nicz ni cy do brze wie dzie li, że dro ga do re sty tu cji nie pod -
le głej Rze czy po spo li tej bę dzie dłu ga, peł na po świę ceń i wy peł nio -
na nie stru dzo ną pra cą. Umac nia nie pier wiast ków na ro do wych
w go spo dar ce i oświa cie ce nio no tu taj wy żej niż upra wia nie, jak
gdzie in dziej, ma ło sku tecz nej po li ty ki. Dla ta kich lu dzi jak Hi po -
lit Ce giel ski, Ka rol Mar cin kow ski, Au gust Ciesz kow ski, De zy de ry
Chła pow ski, Ka rol Li belt, ks. Piotr Waw rzy niak, ks. Au gu styn Sza -
ma rzew ski czy Mak sy mi lian Jac kow ski pol skość ozna cza ła służ bę
spo łe czeń stwu po przez wła sny przy kład i roz waż ne ini cja ty wy go -
spo dar cze.

Są dzę, że za po cząt ko wa ny w Wiel ko pol sce „naj dłuż szy etos no -
wo cze snej Eu ro py” w ja kimś stop niu prze trwał tu taj do dziś. Od na -
leźć go moż na choć by w kon struk tyw nym współ dzia ła niu po znań -
skich uczel ni, cze go sym bo licz nym lecz prze cież wy mow nym zna -
kiem jest na sza dzi siej sza uro czy stość. Cen ny mi przy kła da mi tych
ten den cji są rów nież two rzo ne tu taj zin te gro wa ne cen tra ba daw -
czo -wdro że nio we po świę co ne no wym ma te ria łom i no wym tech -

no lo giom. Przy tej oka zji war to wspo mnieć, że pierw sza w Pol sce
śro do wi sko wa in sty tu cja uczel nia na po wsta ła wła śnie w Po zna niu,
już w ro ku 1973, z ini cja ty wy ów cze snej Aka de mii Rol ni czej. Był to
Mię dzy uczel nia ny In sty tut Bio che mii.

Je śli mó wi my o po zy ty wi zmie wiel ko pol skim, to nie spo sób nie
wspo mnieć o utwo rzo nej w ro ku 1925 Fun da cji Za kła dy Kór nic kie.
Po wsta ła ona z da ro wi zny Za moy skich i Dzia łyń skich – pa trio tycz -
nych ro dów, któ re ca ły swój wiel ki ma ją tek za pi sa ły na ro do wi pol -
skie mu. W ro ku 2001 uda ło się szczę śli wie re ak ty wo wać roz wią -
za ną w ro ku 1952 Fun da cję. Obec nie dzia ła ona ja ko in sty tu cja do -
bra pu blicz ne go wno sząc sys te ma tycz nie swój wkład w roz wój
gmin nych oj czyzn te go re gio nu. Wła dy sław hra bia Za moy ski, o któ -
rym jesz cze za ży cia pi sa no le gen dy, wy po wie dział kie dyś zda nie,
któ re chciał bym za cy to wać: „Na są dzie Bo żym przy znam, że ja ko
czło wiek sła by mo że nie raz dzia ła łem prze ciw ko bo skie mu przy ka -
za niu. Ale prze ciw Pol sce – ni gdy”. Kie dy go za gad nię to, cze mu
on, je den z naj za moż niej szych w kra ju po sia da czy ziem skich, jeź -
dzi za wsze 3-cią kla są, od po wie dział: „bo ko lej nie ma kla sy 4-tej”.

Za sta nów my się te raz, czy o wy róż ni kach pol skich moż na mó -
wić tak że w od nie sie niu do twór czo ści in te lek tu al nej, wy ra ża nej
w na uce i sztu ce. Czy w do bie wszech obec ne go dziś uni wer sa li zmu
pol skie przy wią za nie do tra dy cji nie trą ci aby pro win cjo na li zmem…
Chy ba jed nak, na szczę ście, nie. Jest to wi docz ne zwłasz cza w sfe rze
dzia łal no ści na uko wej, w któ rej nie mó wi my prze cież o na uce pol -
skiej, lecz o na uce ogól no ludz kiej upra wia nej w Pol sce i za wsze od -

no szo nej do kry te riów uni wer sal nych. Na uka ma jed nak swo ich
kon kret nych twór ców. Ci z pol skich uczo nych, któ rzy swych od kryć
do ko na li za gra ni cą, ni gdy nie prze sta li czuć się Po la ka mi. Spo -
śród wie lu wy mie nię tu taj przy kła do wo Ma rię Cu rie -Skło dow ską,
Ja na Czo chral skie go, Pio tra Sło nim skie go, Hi la re go Ko prow skie go,
Alek san dra Wolsz cza na, Ma rię Sie mio now. Ich osią gnię cia we szły
do skarb ni cy ogól no ludz kiej, sta jąc się tak że trwa łą skła do wą kul -
tu ry pol skiej. 

Nie co in ne jest chy ba po strze ga nie war to ści na ro do wych w sztu -
ce. Ar ty sta jest bo wiem trwa le na zna czo ny du chem prze strze ni, któ -
ra go wy da ła. Upra wia jąc naj bar dziej na wet uni wer sal ną w swej wy -
mo wie sztu kę, czy prze by wa jąc z da la od kra ju, za wsze bę dzie po -
wra cał do kli ma tów, w któ rych wzra stał. Je go dro ga do wy ra ża nia
praw dy o świe cie czę sto wie dzie szla ka mi emo cji. Po dzi wia my
na przy kład po ru sza ją cą sztu kę Mar ca Cha gal la, ro syj skie go Ży da
spod Wi teb ska, któ ry wpraw dzie wy emi gro wał do wiel kie go świa -
ta, ale ni gdy nie prze stał ma lo wać scen i po sta ci, któ re prze wi nę ły
się mu przez je go dzie cię ce sny.

Są dzę, iż na ogół zga dza my się z po glą dem, że ist nie je ja kiś okre -
ślo ny ste reo typ pol sko ści. Jak więc naj pro ściej po znać, że ma my
z nim do czy nie nia? „Po so bie”, ktoś mógł by od po wie dzieć, „kie dy
w sy tu acjach szcze gól nych łzy sa me ci sną się pod po wie ki”. Tak jak
wów czas, kie dy czy ta li śmy u Hen ry ka Sien kie wi cza mo wę księ dza
Ka mień skie go że gna ją ce go w Ko le gia cie Sta ni sła wow skiej puł kow -
ni ka Mi cha ła Wo ło dy jow skie go, Hek to ra ka mie niec kie go. Po dat -
ność na ste reo typ pol sko ści za le ży wpraw dzie od tem pe ra men tu
i wy cho wa nia, ale ża den prze cież Po lak na nie któ re wzru sze nia, któ -
re ona z so bą nie sie, obo jęt ny być nie mo że.

Po ję cie pol sko ści jest nie ro ze rwal nie zwią za ne z na szy mi na ro -
do wy mi ce cha mi. Nie któ re z nich są wo bec sie bie zu peł nie prze ciw -
staw ne. Jak bo wiem po go dzić sa mo lub ność, skłon ność do na rze -
kań, czę sto prze sad ne prze ko na nie o swej wy jąt ko wo ści czy brak
po sza no wa nia dla in sty tu cji pań stwa z nie zwy kłym wprost przy -
wią za niem do ro dzin nej zie mi, wier no ścią szczyt nym spra wom aż
do koń ca, a na wet go to wo ścią do po świę ceń naj wyż szych? A mo -
że to wła śnie bo gac two kon tra stów w na szych uspo so bie niach jest
jed ną z naj bar dziej wy róż nia ją cych cech pol sko ści? Cech, któ re po -
zwo li ły nam prze trwać trud ne cza sy, za cho wać wła sną toż sa mość
i ni gdy nie utra cić wia ry w przy szłość. 

My, Po la cy, je ste śmy po dat ni na cha ry zmę zda rzeń szcze gól nych.
Po tra fi my z od da niem iden ty fi ko wać się ze szczyt ny mi ha sła mi, ale
na co dzień je ste śmy wo bec sie bie dość obo jęt ni, a na wet ob cy. Przy -
czyn na szych nie po wo dzeń na ogół do szu ku je my się wy łącz nie
wśród oko licz no ści ze wnętrz nych. Nie za wsze też pa mię ta my, że sa -
mo opo wie dze nie się po stro nie do bra, nie jest jesz cze te go do bra
czy nie niem. 

Mój wy kład chciał bym za koń czyć ak cen tem po god nym. Wspo -
mnę więc jesz cze o na szym przy wią za niu do prze pięk nej pol skiej
ob rzę do wo ści. Czyż nie od róż nia ją nas od in nych na cji pol skie Bo -
że Na ro dze nia z ko lę da mi na szy mi i barw ny mi szop ka mi? Al bo nie
po ru sza ją do głę bi swo im za du ma niem pol skie Za dusz ki? Czyż w te
i in ne uświę co ne pol ską tra dy cją świę ta nie od czu wa my pod no szą -
cej na du chu ogól no na ro do wej jed no ści? Jed no ści po nad wszel ki -
mi po dzia ła mi, któ rych prze cież ani prze szłość, ani współ cze sność
nam nie oszczę dzi ły. Ufor mo wa na przez po ko le nia ob rzę do wość
pol ska jest bar dzo krze pią cym prze ja wem pol sko ści. Szko da, że nie
da się jej świę to wać co dzien nie. 

An drzej B. Le goc ki
In sty tut Che mii Bio or ga nicz nej PAN

le goc ki@ibch.po znan.pl

”Mocnym spoiwem polskości był
zawsze zasób stereotypowych
i historycznie ukształtowanych
symboli składających się na swoiste
narodowe „legendarium”.
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Ko mi tet Ewa lu acji Jed no stek Na uko wych pod prze wod -
nic twem prof. Ma cie ja Za b la ana li zo wał i po rów ny wał
do ro bek na uko wy wy dzia łów, in sty tu tów na uko wych

i ba daw czych. Po nad 960 jed nost kom nada no ka te go rie od A+
przez A, B do C. To mia ra ich suk ce sów ba daw czych, ale też
waż ny wskaź nik ma ją cy wpływ na wy so kość przy zna wa nej do -
ta cji z bu dże tu.

Ogrom ne zna cze nie ma fakt, że to zna ni, o wy so kim do rob ku na -
uko wym ucze ni pod ję li się oce ny po ten cja łu wszyst kich in sty tu -
cji – pod kre śla mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof. Bar -
ba ra Ku dryc ka – Da li tym sa mym wy raź ny sy gnał, że naj wyż szej
pró by ja kość ba dań na uko wych za słu gu je na wyż sze fi nan so wa nie
i nie mo że być przy zwo le nia śro do wi ska na uko we go na do to wa nie
by le ja ko ści z pu blicz nych środ ków. Ta ka fi lo zo fia fi nan so wa nia na -
uki mo ty wu je do osią ga nia co raz lep szych wy ni ków.

Jed nost ki na uko we po rów ny wa no w czte rech gru pach: na uki
hu ma ni stycz ne i spo łecz ne, na uki o ży ciu, na uki ści słe i in ży nier -
skie, na uki o sztu ce i twór czo ści ar ty stycz nej. Oce nia no osią gnię -
cia na uko we i twór cze, po ten cjał, efek ty ma te rial ne oraz wska za -
ne przez jed nost kę naj istot niej sze efek ty dzia łal no ści na uko -
wej – czy ta my w ko mu ni ka cie.

Po raz pierw szy 37 naj lep szych jed no stek uzy ska ło ka te go rię
A+. Jed nost ki na uko we z pre sti żo wą ka te go rią A+ wraz z Kra jo -
wy mi Na uko wy mi Ośrod ka mi Wio dą cy mi sta no wią eli tę i wi zy -
tów kę pol skiej na uki – pod kre śli ła Ku dryc ka.

Prof. Ma ciej Za bel do dał: Im wyż sza ka te go ria, tym więk sza do -
ta cja na ba da nia sta tu to we i moż li wo ści wy stę po wa nia o środ ki
unij ne. Ka te go rię A+ uzy ska ła eli ta na uko wa, a dla ka te go rii C
to sil ne ostrze że nie wy mu sza ją ce zin ten sy fi ko wa nie ba dań i re -
struk tu ry za cję. Ta kie po dej ście jest waż ne szcze gól nie w okre sie du -
żej kon ku ren cji mię dzy na ro do wej i trud nej sy tu acji bu dże to wej. 

UAM ma pra wo być za do wo lo nym: na pięt na ście wy dzia łów
pod le ga ją cych pa ra me try za cji, aż trzy na ście zna la zło się w ka te -
go rii A (86,7%). Dla po rów na nia w po przed niej pa ra me try za cji
w 2010 ro ku na czter na ście wy dzia łów dzie więć otrzy ma ło ka te -
go rię A (64,3%). Na uwa gę za słu gu je też fakt, że Wy dział Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM oka zał się naj lep szym
ośrod kiem te go ty pu, jed nak Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go po sta no wi ło w tej dzie dzi nie nie roz da wać ka te go rii A+.

Po ni żej za miesz czo na jest li sta wy dzia łów wraz z ich po zy cją
w Gru pie Wspól nej Oce ny:
Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej (2 miej sce na 28 jed no stek)
Wy dział Teo lo gicz ny (4/16)
Wy dział Hi sto rycz ny (4/19)
Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji (4/24)
Wy dział Na uk Spo łecz nych (5/92)
Wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa (9/92)
Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych (15/92)
Wy dział Bio lo gii (4/23)
Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych (1/11)
Wy dział Che mii (5/21)
Wy dział Fi zy ki (10/26)
Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki (3/16)
Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny (12/39)

Dwa wy dzia ły otrzy ma ły ka te go rię B: Wy dział Neo fi lo lo gii
(13/28) i Wy dział An gli sty ki (22/28), jed nak w obu przy pad -
kach – jak in for mu je pro rek tor UAM, prof. Ja cek Wit koś – ist nie -
ją for mal ne i me ry to rycz ne pod sta wy do zło że nia od wo ła nia
od oce ny w usta wo wo prze wi dzia nym ter mi nie. PAP/USI/JM

Trzy na ście ra zy A
Po raz pierwszy według nowych zasad 
uczeni ocenili potencjał jednostek naukowych
i wskazali 37 najbardziej prestiżowych, 
które uzyskały kategorię „A+” 
– informuje resort nauki.
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Laboratorium Izotopowe na Wy dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych
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Kie dy ja kiś czas te mu roz ma wia li śmy
o pra cach nad „no we li zo wa niem no we li za -
cji” pra wa o szkol nic twie wyż szym, po wie -
dział pan, że po przej ściu wszyst kich nie zbęd -
nych pro ce dur i przy ję ciu przez Sejm, po pra -
wio na usta wa wej dzie w ży cie z po cząt kiem
paź dzier ni ka. No i …

To oka za ło się nie re al ne. W po ło wie lip ca
uka zał się mi ni ste rial ny pro jekt no we li za cji
usta wy. By li śmy tym tro chę za sko cze ni; był
śro dek wa ka cji, urlo py, wy jaz dy… Ze bra li śmy
się jed nak w Ko mi sji Le gi sla cyj nej KRASP, po -
dzie li li śmy ro le mię dzy sie bie i przez dwa ty -
go dnie trwa ły in ten syw ne pra ce. Ich plo nem
by ło na sze ofi cjal ne sta no wi sko, a stwo rzo ny
przez nas do ku ment o ob ję to ści 50 stron prze -
ka za ny zo stał mi ni ster stwu. Zo bacz my, ja ki
bę dzie je go los, los po stu la tów, któ re w nim za -
war li śmy. Do ty czą one za rów no spraw istot -
nych, wa run ku ją cych dal sze funk cjo no wa nie
szkol nic twa wyż sze go, jak i drob niej szych,
szcze gó ło wych roz wią zań i uspraw nień, też
jed nak dla śro do wi ska waż nych. Jak za po wia -
da no, w paź dzier ni ku do ku ment ten zo sta nie
skie ro wa ny na po sie dze nie Ra dy Mi ni strów
rzą du, a po tem praw do po dob nie na po cząt ku
grud nia tra fi do Sej mu i pod da ny zo sta nie sto -
sow nym pro ce du rom. Tak więc są dzę te raz, że
naj bliż szy moż li wy ter min wej ścia sko ry go wa -
ne go pra wa w ży cie to po czą tek przy szłe go ro -
ku aka de mic kie go. Wte dy roz pocz nie się czas
przy sto so wy wa nia obo wią zu ją cych obec nie

norm do no we go brzmie nia usta wy. Są dzę
zresz tą, że więk szy po śpiech nie jest wska za ny,
a na wet był by nie ko rzyst ny, o czym świad czy
na pręd ce przy go to wy wa na wer sja usta wy
z mar ca 2011, któ rą to te raz po pra wia my. 

Nie miej sce tu, aby omó wić wszyst kie po -
stu la ty i uwa gi za war te w naj now szym pro -
jek cie. Skup my się za tem na spra wach bar -
dzo waż nych. W trak cie dys ku sji nad tym do -
ku men tem ście ra ły się ze so bą roz ma ite
punk ty wi dze nia, na przy kład do ty czą ce kwe -
stii dzie le nia uczel ni na za wo do we i ba daw -
cze. Czy osią gnię to tu zgo dę?

W pra cach nad no we li za cją po wsta ło kil ka
do ku men tów i kil ka sta no wisk, w tym na sze,
czy li KRASP-u. Zgło si li śmy wów czas 24 istot -
ne uwa gi, z cze go do pro jek tu wpro wa dzo -
no 11. To do bry wy nik, jak mnie mam. Co
do po dzia łu uczel ni, to jest to spra wa bar dzo
kon tro wer syj na i wbrew po zo rom skom pli -
ko wa na. Do ty czy to przede wszyst kim kry te -
riów, we dług któ rych bę dzie się wy ła niać te
dwie gru py. Nie jest to po dział tyl ko for mal -
ny, bo bę dzie to za so bą po cią gać bar dzo da -
le ko idą ce kon se kwen cje na tu ry fi nan so wej.
Za gra nicz ne do świad cze nia po ka zu ją
na przy kład, że po dział na szko ły za wo do we
i ba daw cze wią że się z ogra ni cze niem dy dak -
ty ki. To dość oczy wi ste, sko ro uwa ga uczel ni
kon cen tru je się głów nie na ba da niach. A je śli
tak, ozna czać to bę dzie znacz ne zmniej sze nie
licz by stu den tów. I środ ków na nich otrzy my -

wa nych. Ko niecz ny jest za tem no wy sys tem
fi nan so wa nia. Du że zna cze nie bę dą też mia -
ły am bi cje sa mych uczel ni, ich struk tu ry. Jak
więc wy bie rać? Ow szem, oce ny pa ra me try za -
cyj ne i ran kin gi są pew ną po mo cą, ale pa mię -
tać trze ba, że wy ni ka ją one z te go, co by ło,
z prze szło ści – i nie gwa ran tu ją, że na wet bar -
dzo po myśl na ten den cja się utrzy ma. Nie wia -
do mo, jak po ra dzą so bie wiel kie, wie lo wy -
dzia ło we uczel nie, w któ rych obok ty po wo
ba daw czych wy dzia łów są też i za wo do we…
Trud no tu na ra zie wy ty czyć ja sną dro gę. Dys -
ku sje bę dą za pew ne trwać jesz cze dłu go. Za -
ło żo ny pro jekt mu si doj rze wać, zre ali zo wa ny
mo że być w przy szło ści, nie z ro ku na rok. Sa -
mo uchwa le nie zno we li zo wa nej usta wy to do -
pie ro otwar cie dro gi. Wej ście na nią wy ma -
ga zmia ny my śle nia i zro zu mie nia, że za li cze -
nie do ka te go rii za wo do wej nie jest i nie mo -
że być trak to wa ne ja ko de gra da cja. 

Dys ku to wa no też o tym, że w no wo cze -
snym szkol nic twie wyż szym pro ces kształ ce -
nia mu si mieć wy so ką ja kość. Aby to by ło
moż li we, ko niecz ne jest opra co wa nie wła ści -
we go sys te mu jej oce nia nia, tak aby li czy ła
się owa wy cze ki wa na ja kość, a nie ilość stu -
den tów, dok to ran tów, ty tu łów. Jak się to po -
wio dło?

Po pierw sze – uda ło nam się stwo rzyć
w UAM do bre pro ce du ry. Ale to do pie ro
krok w stro nę po żą da ne go sta nu. Re ali za cja
na po ty ka ła i na po ty ka na istot ne, men tal ne

Trud ne za da nie – ko ry go wa nie
Z prof. Krzysz to fem Kra sow skim, pro rek to rem UAM, roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 
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ba rie ry. Biu ro kra tyzm, pa pie ro lo gia, wci ska -
nie na uki w urzęd ni cze ra my – ta kie opi nie
gło si się nie rzad ko. Nie słusz nie. Chcę pod -
kre ślić, że jed nak mi mo tych opo rów stwo -
rzy li śmy do bre pro ce du ry. Ow szem, zda ję so -
bie spra wę, że na wet naj lep sze z nich nie wy -
czer pu ją wszyst kich pro ble mów, nie pro wa -
dzą bez po śred nio do wy so kiej ja ko ści. Jed -
nak że jej zdo by wa nie bez pro ce dur by ło by
znacz nie, znacz nie trud niej sze. Pro ce du ry są
na praw dę do brym na rzę dziem. Na sze pra ce
przy ich two rze niu zy ska ły du że uzna nie
w Eu ro pie, cze go do wo dem jest za pro sze nie
nas do udzia łu w pra cach nad po pra wie niem
i ko ry go wa niem tak zwa ne go sys te mu bo loń -
skie go. Do 7-oso bo we go ze spo łu spo śród
kra jów Eu ro py Środ ko wej wy bra no tyl ko
nasz uni wer sy tet. 

Wpro wa dza nie stan dar dów, wy ni ka ją cych
z Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cyj nych mia ło wy -
mu szać wy so ką ja kość kształ ce nia. Czy tak
jest? Zda nia i tu są po dzie lo ne. 

Ow szem, opi nie śro do wi ska są bar dzo róż -
ne. Spo so by i or ga na akre dy tu ją ce bu dzą kon -
tro wer sje. Swo je od bi cie zna la zło to w przy -
go to wy wa nym z mo im udzia łem ra por cie, uj -
mu ją cym opi nie z 10 pol skich uczel ni. Opra -
cu je my na je go pod sta wie sto sow ne wnio ski.
Chcę jed nak już pod kre ślić, że na wet przy roz -
ma itych, zróż ni co wa nych sta no wi skach i opo -
rze – plu sy są tu oczy wi ste. Bo gdzie by li by -
śmy te raz, gdy by śmy te go nie ro bi li? To za da -
nie, któ re go nie spo sób unik nąć. Przy go to wu -
je się też pro jekt stra te gii kształ ce nia. Mu si my
się zde cy do wać, czy sta wiać na li czeb ność stu -
den tów na pierw szym stop niu, a eli tar ny mi
uczy nić sto pień dru gi, a zwłasz cza trze ci, czy
ra czej – nie kła dąc wiel kie go na ci sku na sto -
pień pierw szy – wy raź niej sta wiać na roz wój
dru gie go i trze cie go? Ta kie za po trze bo wa nie
u nas w UAM jest wi docz ne, bo prze cież
znacz na gru pa stu den tów na dwa wyż sze
stop nie przy cho dzi z in nych uczel ni. 

Wie le obie cy wa no so bie po wi zji kon so li -
do wa nia się śro do wi ska. Jak to wy glą da dziś,
po wy ko na niu spek ta ku lar ne go kro ku, ja kim
by ła wspól na in au gu ra cja? 

Oczy wi ście, to by ło wy da rze nie spek ta ku -
lar ne, ład ne i pod nio słe, ale da le ko jesz cze
do for mal ne go kon so li do wa nia się uczel ni.
A o tym cią gle my śli my, mi mo, że na ra zie ob -
raz po łą czo ne go śro do wi ska aka de mic kie go
i u nas i w in nych ośrod kach jest cią gle od le -
gły i nie kon kret ny. Obaw jest w tej mie rze bar -
dzo wie le, choć prze cież do świad cze nia nie -
któ rych kra jów, na przy kład Fin lan dii, bar dzo
do te go mo gą za chę cać. Tym cza sem dba my
więc o współ pra cę w za kre sie ba dań, wspól -
nych pro jek tów i kie run ków stu diów. To też
zbli ża. Po win ny też na stą pić zmia ny usta wo -
daw cze, któ re by ów pro ces uła twia ły. Na ra -
zie te go nie ma. I ko ry go wa na wła śnie usta wa
też te go nie uj mu je. 

Po ja wi ły się ko lej ne owo ce
współ pra cy Ra dy Mło -
dych Na ukow ców z Na ro -
do wym Cen trum Na uki.
Po po tka niu RMN-u

z prof. Mi cha łem Ka roń skim, prze -
wod ni czą cym Ra dy NCN – zo sta ły
wpro wa dzo ne udo sko na le nia w pro -
ce du rach kon kur so wych. Wraz
z ogło sze niem przez NCN 16 wrze -
śnia 2013 r. no wych edy cji kon kur sów
OPUS, PRELUDIUM i SONATA,
NCN wpro wa dził wy móg uzgod nie -
nia z kie row ni kiem pro jek tu przez
jed nost ki na uko we, w ja ki spo sób zo -
sta nie za go spo da ro wa ne co naj -
mniej 30% war to ści kosz tów po śred -
nich pro jek tu. Ra da Mło dych Na -
ukow ców zgło si ła ten po stu lat na spo -
tka niu z prof. Ka roń skim oraz za war -
ła go w swo jej Uchwa le nr 5/2013 r.
Bar dzo nas cie szy wpro wa dze nie ta -
kie go roz wią za nia, gdyż chy ba już
każ dy na uko wiec re ali zu ją cy gran ty
ba daw cze w Pol sce wie, jak du żo cza -
su zaj mu je bie ga nie z umo wa mi, fak -
tu ra mi i ra chun ka mi: od po ko ju
do po ko ju, od bu dyn ku do bu dyn ku.
To no we roz wią za nie da je kie row ni -
ko wi moż li wość za trud nie nia ze
środ ków pro jek tu oso by do ob słu gi
pro jek tu lub wy na gra dza nia pra cow -
ni ków ad mi ni stra cyj nych jed nost ki
za ob słu gę wy bra nych czyn no ści
zwią za nych z re ali za cją gran tu.
W uchwa le zwra ca li śmy też uwa gę, że
pro po no wa ne roz wiąza nie jest zgod -
ne z za sa da mi sto so wa ny mi przez
wie le or ga ni za cji gran to wych, w tym
m.in. w pro jek tach fi nan so wa nych
w ra mach 7 Pro gra mu Ra mo we go.

W swo jej pra cy sta ra my się nie tyl -
ko re ko men do wać udo sko na le nia
ist nie ją cych pro ce dur, ale rów nież
pro po no wać ta kie roz wią za nia, któ -
re za po bie gną róż nym pro ble mom
w przy szło ści. Oczy wi ście nie dzia ła -

my sa mi: otrzy mu je my gło sy pły ną -
ce ze śro do wi ska mło dych na ukow -
ców, człon ków róż nych pa ne li oce -
nia ją cych wnio ski, re cen zen tów. Dla -
te go też pod ko niec wrze śnia za pro -
po no wa li śmy w Uchwa le nr 7/2013
zmia ny w kon kur sie Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go „Iu ven tus
Plus”. Przed sta wi li śmy wie le szcze gó -
ło wych kwe stii, któ re uczy nią za sa dy
kon kur su bar dziej przej rzy sty mi
i przy ja zny mi dla wy bit nych mło -
dych li de rów na uko wych, do któ rych
kon kurs ten jest ad re so wa ny. Wska -
za li śmy m. in., aby wraz z ogło sze -
niem kon kur su okre ślać ter min ogło -
sze nia wy ni ków, co po zwo li mło dym
na ukow com le piej za pla no wać ba da -
nia, jak i przy go to wać wnio ski gran -
to we. Wska za li śmy rów nież, że
współ czyn nik bi blio me trycz ny Im -
pact Fac tor – wy ko rzy sty wa ny w po -
przed nich edy cjach do oce ny do rob -
ku mło dych na ukow ców – nie jest
do brym mier ni kiem w tym kon kur -
sie, gdyż róż ni ce po mię dzy dzie dzi -
na mi na uki są zbyt du że, aby móc
oce nić za po mo cą te go wskaź ni ka
jed no cze śnie do ro bek fi zy ka i hi sto -
ry ka. Dla te go też za pro po no wa li śmy,
aby oce na do rob ku kie row ni ka opie -
ra ła się na wy ka zie cza so pism punk -
to wa nych MNiSW.

Wraz z roz po czę ciem ro ku aka de -
mic kie go przy stę pu je my do zin ten sy -
fi ko wa nia prac nad re ko men da cja mi
słu żą cy mi ulep sze niu pro ce dur zwią -
za nych z po stę po wa nia mi ha bi li ta cyj -
ny mi. Uwa ża my, że po 1 paź dzier ni -
ka 2013 r., gdy nie ma już tzw. „sta -
rych pro ce dur”, jest to je den z naj waż -
niej szych te ma tów dla mło dych na -
ukow ców.

dr Ema nu el Kul czyc ki
In sty tut Fi lo zo fii UAM, 
czło nek Ra dy Mło dych Na ukow ców
emek@amu.edu.pl

Granty trochę inaczej

rada młodych
naukowców
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Pierw sza część uro czy sto ści od by ła się
w Au li Uni wer sy tec kiej, po niej na stą pi -
ło przej ście pod po mnik Ada ma Mic kie -

wi cza i po wrót do Col le gium Ma ius. To wła -
śnie no wa sie dzi ba i łą czą ce się z nią wspo -
mnie nia, ale też po rów na nia z po przed ni mi
zdo mi no wa ły uro czy stość. Przy czyn kiem
do tych wspo mnień by ła pre zen ta cja ob ra zu -
ją ca dzie je wy dzia łu; od lat naj wcze śniej szych
(Wy dział Fi lo zo ficz ny) i pierw szej sie dzi by
na Zam ku po przez ko lej ne, by dłu żej za trzy -
mać się przy bu dyn ku na ul. Ma tej ki, Col le -
gium No vum i gma chu przy ul. Fre dry. Jest
w tym pe wien chi chot lo su, że Wy dział Fi lo lo -
gii Pol skiej i Kla sycz nej osiadł w miej scu, w któ -
rym przed po nad stu la ty mie ści ła się in sty tu cja
zaj mu ją ca się zwal cza niem te go co pol skie – mó -
wił otwie ra jąc uro czy stość pro rek tor UAM,
prof. Zbi gniew Pi lar czyk przy po mi na jąc, że bu -
dy nek po wstał na po trze by Ko mi sji Ko lo ni -
za cyj nej, po wo ła nej przez Sejm Pru ski z ini cja -
ty wy Bi smarc ka. Prof. Bo gu mi ła Ka niew ska,
dzie kan Wy dzia łu, ze wzru sze niem wspo mnia -
ła, że jej ka rie ra na uko wa nie roz łącz nie zwią -
za na jest z hi sto rią Wy dzia łu. To wła śnie
przed 25 la ty na świe żo po wo ła nym Wy dzia le
Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej roz po czy na ła
swo ją pra cę na uko wą. W pew nym sen sie za -
tem – żar to wa ła – jest je go ró wie śnicz ką. 

W trak cie uro czy sto ści po wo dów do ra -
do ści wła śnie w tym kli ma cie by ło wię cej.
Przede wszyst kim ogło szo ne wła śnie przez
MNiSW wy ni ki pa ra me try za cji jed no stek
na uko wych, w któ rych wy dział otrzy mał ka -
te go rię „A” do słow nie o pół kro ku ustę pu -
jąc Uni wer sy te to wi Ja giel loń skie mu. Te wy -
ni ki – mó wi ła prof. Ka niew ska – to dla nas
zo bo wią za nie ale za ra zem po ku sa aby się -
gnąć po zwy cię stwo. Opty mi zmem na pa wa -
ły tak że roz ra sta ją ce się struk tu ry we wnątrz -
wy dzia ło we, na któ re dziś skła da ją się: In -
sty tut Fi lo lo gii Kla sycz nej, In sty tut Fi lo lo gii
Pol skiej, In sty tut Fi lo lo gii Sło wiań skiej, Ka -
te dra Dra ma tu, Te atru i Wi do wisk, Ka te dra
Fil mu, Te le wi zji i No wych Me diów oraz ro -
sną ca licz ba sa mo dziel nych pra cow ni ków
na uki, dok to rów i dok to ran tów. Pięk na, uro -
czy sta ce re mo nia pro mo cji dok tor skich i ha -
bi li ta cyj nych od by wa ją ca się w trak cie in au -
gu ra cji, ich licz ba do sko na le ob ra zo wa ła na -
uko wy po ten cjał Wy dzia łu. W koń cu po wo -
dem do ra do ści był też bu dy nek Col le gium
Ma ius – je den z naj pięk niej szych bu dyn ków
za byt ko wych Po zna nia – du ma Wy dzia łu,
z od no wio ny mi sa la mi wy kła do wy mi, ga bi -
ne ta mi, prze stron ną bi blio te ką oraz nie daw -
no od da nym do użyt ku Sa lo nem Mic kie wi -
cza pod ko pu łą.

Gmach przy ul. Fre dry 10 po ja wił się też
w tle opo wie ści „o miej scach i lu dziach”, któ -
re w ra mach wy kła du wy gło sił prof. Jó zef To -
masz Po krzyw niak. Je go wspo mnie nia pro -
wa dzo ne ścież ką wła snej ka rie ry na uko wej,
od bu dyn ku przy ul. Ma tej ki aż po Col le gium
Ma ius wła śnie, urze kły słu cha czy. Na pew no
po zo sta ną w pa mię ci nie zwy kle barw ne hi -
sto rie zwią za ne ze np. ze spa da ją cy mi pa ra pe -
ta mi w świe żo wy bu do wa nym Col le gium No -
vum, ka wą i pa pie ro sem (pro fe sor nie za chę -
cał, ale z sen ty men tem wspo mi nał) w po bli -
skiej ka wiar ni „Pół czar nej” przy uli cy Gło -
gow skiej, czy ge ne zą no wej bi blio te ki wy dzia -
ło wej. Ży we by ły też por tre ty mi strzów, na -
uko wych prze wod ni ków pro fe so ra, po sta ci,
któ re młod szej ge ne ra cji po lo ni stów zna ne są
je dy nie z pod ręcz ni ków aka de mic kich. 

Pięk nym zwy cza jem w trak cie uro czy sto ści
uho no ro wa ni zo sta li rów nież prze cho dzą cy
na eme ry tu rę pro fe so rzy -se nio rzy. W tym
gro nie zna leź li się prof. Vo lo dy myr Va sy len -
ko, le gen da po znań skiej te atro lo gii; prof. Do -
broch na Ra taj cza ko wa „ty tan pió ra i Kra -
szew ski wy dzia łu” oraz prof. To masz Le wan -
dow ski. Wy rwa ny do od po wie dzi, we wzru -
sza ją cych sło wach prof. Le wan dow ski ży czył
ze bra nym ci szy i spo ko ju. „Ci sza jest gło sów
zbie ra niem”-mó wił za Nor wi dem. mz

Opowieść
o miejscach
i ludziach

25 in au gu ra cja no we go ro ku

aka de mic kie go zbie gła się

na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej

i Kla sycz nej UAM z ju bi le -

uszem 25-le cia Wy dzia łu. 
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Książ ka pt. „Po wiedz mi swo je imię”,
jest rów nież au tor stwa Ma rio li Mi -
ko łaj czak. To zbiór roz mów ze sta rą

Po macz ką, Kit ką (to imię zna czy: bu kiet,
choć na koń cu oka że się, że men tor ka prof.
Mi ko łaj czak ma na imię zu peł nie ina czej).
Jak to w wiej skich opo wie ściach prze pla ta
się hi sto ria, tra dy cja, le gen dy, prze są dy,
prze pi sy na cia sta i prze two ry, plot ki o są -
sia dach, spo so by do mo wej me dy cy ny, opi -
sy stro jów. Przez tekst, któ ry sta ra się czy tel -
ni ko wi w lek ki spo sób prze ka zać wie dzę
o miesz kań cach Ro do pów, wie dzę, któ rej
nie po sia da na wet więk szość Buł ga rów,
prze bi ja wiel ka mi łość au tor ki do tych stron.
Jesz cze w XIX wie ku Buł ga rzy by li tu więk -
szo ścią – dziś w od da lo nych od sie bie wio -
skach ży ją głów nie wła śnie Po ma cy i mniej -
szość tu rec ka, a sa me gó ry na le żą w po ło wie
do Buł ga rii i w po ło wie do Gre cji.

Mo ja wieś, mo je Ro do py – pi sze au tor -
ka – mo je ma rze nie się speł ni ło. Dom w sa -
mym ser cu Ro do pów. Ma rze nie, jak wy ni ka
z książ ki, zwa rio wa ne – dom skrom ny, zruj -
no wa ny, bez wy gód, zi mą prak tycz nie bez
do jaz du, po ło żo ny 1600 km od ro dzin ne go
mia sta i 1200 m nad po zio mem mo rza – tyl -
ko „szur nię ta Po lka” mo gła się w ta kim
miej scu za ko chać. Dla miej sco wych by łam
cu rio sum – opo wia da prof. Mi ko łaj czak – bo
Po lka, a mó wi po buł gar sku; bo pro fe sor uni -
wer sy te tu, a zbie ra z ni mi ziem nia ki. Jesz -
cze bę dąc lek tor ką ję zy ka pol skie go w Płow -
diw po ko cha łam Ro do py – gdy w po ło żo nym
w ko tli nie Płow diw by ło dusz no i upał 40
stop ni, wy jeż dża ło się w gó ry, choć by po to by
móc za snąć w świe żym po wie trzu. Buł ga rią
je stem za fa scy no wa na od pra wie 30 lat i od -
wie dzam ten kraj kil ka ra zy w ro ku, choć

do mo je go do mu w Sel czy jeż dżę tyl ko la tem,
bo zi mą mo je au tko nie da ło by ra dy do je -
chać. Na ta ką zi mę Po macz ki ro bią po kil ka -
set sło ików prze two rów -ich spi żar nie wy glą -
da ją jak ma ga zy ny…

Jaz da au tem zresz tą za wsze do star cza emo -
cji – dro gi są wą skie, wi ją się nad brze ga mi
urwisk, za sy pu ją je spa da ją ce ska ły. Dla cze -
go aku rat po mac ka wio ska? Bo chrze ści jań -
skie le żą ni żej i są mniej cie ka we, a tu rec kie
są zbyt ob ce. Po ma cy po słu gu ją się dia lek tem
ro dop skim, trud nym dla Po la ka, bo np. za -
wie ra 62 na zwy dla okre śle nia stop nia po kre -
wień stwa i po wi no wac twa, ro dzaj ni ki ma
na koń cu wy ra zu, na do da tek róż ne w za leż -
no ści od te go, czy opi sy wa ny przed miot jest
bli sko, da le ko oraz czy moż li wy do zo ba cze -
nia. Po ma cy są mu zuł ma na mi (choć is lam ja -
ko pro po zy cję nie do od rzu ce nia przy ję li
w XVII wie ku), ale ko bie ty nie ko niecz nie za -
kry wa ją gło wy, a cho ciaż nie ho du ją świń,
to pi wo pod skle pem za ką sza ją wie przo wą
kieł ba są. Glo ba li za cja, tak jak na ca łym świe -
cie, do cie ra i do tych od le głych wio sek, wy -
lud nia ją się i gi nie praw dzi wy folk lor. Ale jed -
nak mnie uda ło się jesz cze go zo ba czyć ży -
wym – mó wi prof. Mi ko łaj czak – a sym bo lem
prze mian jest mo że dla mnie sta ro win ka
w chu st ce, pa są ca kro wę, w cha rak te ry stycz -
nych dla tam tych ko biet krót kich ka lo szach
wło żo nych na ręcz nie ro bio ne pa pu cie, w ob -
szer nym far tu chu, któ ry za stą pił przy po mi na -
ją ce ha bit man to, roz ma wia ją ca na pa stwi sku
przez te le fon ko mór ko wy.

Czy ten dom w Sel czy to hob by czy pra -
ca za wo do wa? To wła ści wie i to i to – od po -
wia da prof. Mi ko łaj czak – od za wsze in te -
re so wał mnie folk lor buł gar ski, a tu go mo -
głam po zna wać; za wsze in te re so wa ły mnie

le gen dy tam tych stron, róż nią ce się od za -
chod nio eu ro pej skich i tam mo głam ich słu -
chać; za wsze in te re so wa ły mnie dia lek ty
i prze ni ka nie się wpły wów, a tam prze ni ka się
is lam i pra wo sła wie, tak więc wra ca jąc z Sel -
czy sa ma się cza sem py tam: czy by łam
na wa ka cjach czy w pra cy?

A dla cze go po wsta ła ta nie nau ko wa książ -
ka? Prof. Mi ko łaj czak twier dzi, że pi sa nie
prac na uko wych spra wia jej wie le sa tys fak cji,
ale pi sa nie ta kiej książ ki to też wiel ka przy -
jem ność, choć zu peł nie in na. Pi sze, by móc
wy ra zić uczu cia, któ re ży wi dla te go re gio -
nu i lu dzi go za miesz ku ją cych, a tak że dla -
te go, by za chę cić in nych do po zna wa nia tych
stron i oby cza jów. Czy to się uda je? Ani książ -
ki „Po wiedz mi swo je imię” ani po pu lar no -
nau ko wych „Bał kań skich ryt mów ży cia” au -
tor stwa prof. Mi ko łaj czak do stać nie moż -
na. Na kład się roz szedł, więc ktoś to czy ta.
Kil ko ro stu den tów uda ło się na mó wić, by po -
je cha li tam na wa ka cje, za opa trze ni w ad re sy
babć, wy naj mu ją cych ta nio po ko je. Zresz tą
ci stu den ci, któ rzy ja dą na wy mia nę do Płow -
diw, wra ca ją stam tąd bo gat si w do świad cze -
nia i ży wo za in te re so wa ni Buł ga rią. Roz ra sta
się co ro ku fe sti wal kul tu ry sło wiań skiej, no
a na 1 mar ca ca ła buł ga ry sty ka wrę cza so bie
tam tej szym oby cza jem czer wo no -bia łe wstą -
żecz ki i la lecz ki – mar ti ni ce.

I choć w śro do wi sku aka de mic kim, zda -
niem prof. Ma rio li Mi ko łaj czak, ani na pi sa -
nie książ ki po pu lar no nau ko wej ani be le try -
stycz nej nie cie szy się spe cjal nym uzna niem,
po wsta je ko lej na książ ka. Tym ra zem bę dą
to krót sze for my, po świę co ne ca łym Bał ka -
nom – za po wia da au tor ka. Je śli ktoś coś ko -
cha, chce te mu dać wy raz.

Ma ria Ry bic ka 

INNE OBLICZE
UNIWERSYTETU

Książeczka ma na okładce rysunek domu:
kamienny parter, a nad nim wysunięte dla
uzyskania cienia „lekkie” piętro, zrobione
z faszyny wylepionej gliną. Rysunek zrobiła
prof. Mariola Mikołajczak, bułgarystka z UAM,
a przedstawia on typowy pomacki dom
w Rodopach. Choć nie jest to ten dom, 
dzięki któremu książka powstała.

MO JA WIEŚ, 
MO JE RO DO PY
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Wła śnie za przy czy ną Pol skie go To wa rzy stwa Neo fi lo lo -
gicz ne go i Ko mi te tu Głów ne go Olim pia dy Ję zy ka Hisz -
pań skie go, dzia ła ją cych przy In sty tu cie, od by ła

się I mię dzy na ro do wa kon fe ren cja pt. „El alum no de ELE: un
alum no extra or di na rio” (Nie zwy kły uczeń ję zy ka hisz pań skie go).
W wrze śnio wy po ra nek w sa li Col le gium No vum za sie dli przy -
by li z ca łej Pol ski na uczy cie le ję zy ka hisz pań skie go oraz za gra -
nicz ni go ście, spe cja li ści na ucza nia ję zy ka hisz pań skie go. Uwa -
żam, że ta kie kon fe ren cje są bar dzo po trzeb ne, po nie waż jed no czą
śro do wi sko – mó wi ła Bar ba ra For tu na z I LO w Byd gosz czy.- Na -
uczy cie li ję zy ka hisz pań skie go nie ma zbyt wie lu, dla te go te kon -
tak ty za rów no za wo do we, jak i to wa rzy skie są dla nas bar dzo waż -
ne i prze kła da ją się na ja kość na szej pra cy. 

Zda niem uczestników, każ de spo tka nie w tym gro nie jest owoc -
ne. Po zna nie me tod pra cy in ne go na uczy cie la jest dla nas roz wi ja -
ją ce. Do wia du je my się cze goś no we go al bo po zna je my swo je błę dy.
A wąt pli wo ści jest wie le. W tej chwi li np. hisz pań ski za czy na wcho -
dzić do gim na zjum, w li ce ach co raz czę ściej sty ka my się z ucznia -
mi, któ rzy zna ją pod sta wy. Mu si my roz strzy gać, jak uczyć ta kie
kla sy, w któ rych część uczniów zna ję zyk, a część nie. Rzad ko bo -
wiem dy rek to rzy szkół de cy du ją się na utwo rze nie osob nych
grup – powiedziano. 

Więk szość wy po wie dzi łą czył pe wien nie po kój. Mło dzież chęt -
nie uczy się ję zy ka hisz pań skie go, jed nak pro ble mem oka zu je się
za ma ła ofer ta ma te ria łów i po mo cy dy dak tycz nych. Po trzeb ne
jest wspar cie wy daw nictw, by na ryn ku zna la zło się wię cej po -
zy cji do sto so wa nych do pol skie go pro gra mu na ucza nia. Po mo -
ce do na uki hisz pań skie go są do syć dro gie, więc zde cy do wa ną
więk szość na uczy cie le przy go to wu ją sa mi, gdy tym cza sem an gli -
ści ma ją do wy bo ru bar dzo du żo pro jek tów i ma te ria łów dy dak -
tycz nych. Mi mo trud no ści za in te re so wa nie ję zy kiem hisz pań -
skim jest nie zwy kłe. Je śli mło dzież na sta wia się na pra cę, to jest
w sta nie w cią gu trzech lat li ceum na uczyć się te go ję zy ka na wet
do po zio mu B1+” – twier dzi ła na uczy ciel ka z war szaw skie go li -
ceum. 

Na kon fe ren cji nie bra ko wa ło po chwał dla dr Mał go rza ty Spy -
cha ły, prze wod ni czą cej Ko mi te tu Głów ne go OJH i po my sło daw -
czy ni kon fe ren cji. Cie szę się, że olim pia da ta zna la zła się na szym

wy dzia le – mó wi ła prof. Te re sa To masz kie wicz, dzie kan Wy dzia -
łu Neo fi lo lo gii UAM – To naj młod szy, ale za ra zem naj bar dziej
pręż nie roz wi ja ją cy się kon kurs ję zy ko wy. Nie jest sztu ką prze jąć
pa łecz kę po po przed ni kach, sztu ką jest stwo rzyć coś od pod staw i to
wła śnie zro bi ła dr Spy cha ła i jej ze spół. To dzię ki ich za an ga żo wa -
niu olim pia da zy ska ła opra wę, opar tą na wy ko rzy sta niu no wo cze -
snych me diów i tech no lo gii.

Kon fe ren cja by ła ostat nim akor dem trzy let nie go pro gra mu
Olim pia dy, któ ra od by wa ła się w ra mach pro jek tu pt. „Opra co -
wa nie i wdro że nie kom plek so we go sys te mu pra cy z uczniem
zdol nym”, współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. Wśród me tod, po ma ga ją -
cych w pra cy z uczniem, wpro wa dza nych przy ko lej nych edy cjach
olim pia dy zna la zły się m. in. obóz ję zy ko wy, plat for ma in ter ne -
to wa ze sce na riu sza mi lek cji i ma te ria ła mi kul tu ro znaw czy mi,
kon kur sy i warsz ta ty or ga ni zo wa ne w ca łej Pol sce. Wszyst kie te
na rzę dzia by ły rów nież pre zen to wa ne na kon fe ren cji. Je stem dum -
na, bo mam wra że nie, że uda ło nam się zwią zać śro do wi sko hi spa -
ni stów, na któ re prze cież skła da ją się oso by z róż nych czę ści świa -
ta – mó wi ła dr Mał go rza ta Spy cha ła – Cie szę się, że mo gli śmy
w tym gro nie wy mie nić się do świad cze nia mi. Chce my po ka zać,
że tak na praw dę każ dy uczeń jest zdol ny, róż ne są tyl ko mo ty wa -
cje do pra cy. Warsz ta ty, któ re za pro po no wa li śmy na uczy cie lom,
z pew no ścią po ka za ły jak od kryć i roz wi jać te zdol no ści. Nie bez
zna cze nia jest też, że w trak cie kon fe ren cji uda ło nam się wy ne -
go cjo wać u jed ne go z wy daw ców ko rzyst ne ra ba ty na ma te ria ły ję -
zy ko we – do da ła M. Spy cha ła. 

Słów po chwa ły or ga ni za to rom nie szczę dził tak że José An to -
nio Be ne dic to Iruiñ, rad ca ds. edu ka cji am ba sa dy hisz pań skiej:
Mi mo, że w Pol sce je stem od nie daw na, za an ga żo wa nie pol skich
na uczy cie li, a tak że me to dy na ucza nia szyb ko zdo by ły mo je ser -
ce – mó wił. Śred nio w cią gu ro ku do am ba sa dy wpły wa oko ło 50
wnio sków z proś bą o pa tro nat nad kon kur sa mi ję zy ka hisz pań -
skie go. Naj więk sze zdzi wie nie wzbu dzi ły jed nak na gro dy. W więk -
szo ści przy pad ków są to dy plo my, pla kiet ki uczel ni czy in ne przed -
mio ty, któ re nie mo gą prze cież bu dzić u mło de go czło wie ka mo -
ty wa cji do pra cy, a jed nak w Pol sce to dzia ła – mó wił. 

mz

Nie zwy kły uczeń 
ję zy ka hisz pań skie go

W gru pie ję zy ków ob cych naj chęt niej wy bie ra nych
przez gim na zja li stów i li ce ali stów znaj du je się ję zyk
hisz pań ski. Od kil ku lat pręż nym ośrod kiem krze -
wie nia ję zy ka i kul tu ry kra jów hi spa no ję zycz nych
jest In sty tut Fi lo lo gii Ro mań skiej UAM. 
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„Je ste ście wy bra ni spo śród wie lu. Za pro -
sze nia do udzia łu w za ję ciach otrzy ma ło za -
le d wie 400 dzie ci z blisko 3500 na de sła nych
zgło szeń” – mó wił w trak cie otwar -
cia III edy cji Ko lo ro we go Uni wer sy te tu je -
go rek tor prof. Zbi gniew Pi lar czyk. W in au -
gu ra cji udział wzię ła Ra da Na uko wa KU
w skła dzie: dr Mał go rza ta Grzy wacz z In sty -
tu tu Kul tu ro znaw stwa WNS UAM, Gra ży -
na Bu try mo wicz, peł no moc nik dzie ka na ds.
wo lon ta ria tu na WSE UAM i An na Mły nar -
czyk, kie row nik dzia łu pro mo cji UAM. 

W cią gu ro ku ma li stu den ci bę dą uczest -
ni czyć w ży ciu „do ro słe go” uni wer sy te tu,
bio rąc udział w spe cjal nie dla nich przy go -
to wa nych wy kła dach i po ka zach. O tym, jak
trud no by ło do stać się do pro gra mu mó wi li

też na uczy cie le. Pil no wa li śmy ter mi nu
i o godz. 15 za sia dły śmy z ko le żan ka mi
do kom pu te ra i …uda ło się – mó wi Re na ta
Korcz ze szko ły w Kro to szy nie – Dla na szych
dzie ci to oka zja aby zo ba czyć mia sto, uczel -
nie. Przede wszyst kim jed nak cie szę się ze
wzglę du na za ję cia, wiem, że fe no me nal nie
pod sy ca ją dzie cię cą cie ka wość, roz wi ja ją.
Szczę śli wa by ła też Ma rze na Wło chal ze SP
nr 38 w Po zna niu. Mia łam szczę ście – mo -
jej kla sie ja ko je dy nej z ca łej szko ły uda ło się
„do stać” na te za ję cia – mó wi ła. 

W trak cie in au gu ra cji na gro dze ni zo sta li
uczest ni cy kon kur su „Śmia łek na in au gu ra -
cję pil nie po szu ki wa ny”. Jak mó wi ła ko or -
dy na tor ka pro jek tu, Re na ta Po pio łek za in -
te re so wa nie udzia łem w kon kur sie prze ro -

sło wy obra ża nia or ga ni za to rów, nadesłano
wie le cie ka wych pro po zy cji. Wy róż nio ne
pro jek ty bę dą pre zen to wa ne w cią gu ro ku
w trak cie ko lej nych wy kła dów. Ich te ma ty -
ka jest bar dzo sze ro ka: od wy kła dów o ga -
dach czy ro bo ty ce po wy kła dy o stward nie -
niu roz sia nym i cu krzy cy. 

Na in au gu ra cji wy stą pi ły re zo lut ne uczen -
ni ce ze SP w Mie ści sku: Mar ty na La skow ska,
Wik to ria Ku bic ka, Mar ta Po piel ska pre zen -
tu jąc do ko na nia szkol ne go Klu bu Mło de go
Po dróż ni ka. Zwy cię ska pra ca pt. „Mo ja pa -
sja” po ka zy wa ła wy ciecz ki re ali zo wa ne w ra -
mach dzia łal no ści klu bu. Wy kład in au gu ra -
cyj ny pt. Przy by sze z ko smo su” wy gło sił prof.
An drzej Mu szyń ski z Wy dzia łu Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM. mz

Czte ry stu ko lo ro wych stu den tów
FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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Roz świe tla jąc 
Pod hasłem „UAM rozświetla Noc”
odbyła się kolejna edycja Nocy
Naukowców. Jak co roku swoje budynki
otworzyły wszystkie większe poznańskie
uczelnie, a chętnych aby odwiedzić
laboratoria, uczestniczyć w warsztatach
czy posłuchać wykładu – jak zwykle 
nie brakowało.

Świa tła w ten wrze śnio wy, desz czo wy wie czór roz -
bły sły w wie lu miej scach. Po raz pierw szy spe -
cjal nie na tę oka zję oświe tlo ne zo sta ły aż czte ry

uni wer sy tec kie bu dyn ki, sie dzi by Wy dzia łów Bio lo -
gii, Che mii, Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych
oraz Neo fi lo lo gii. Gwiaz dy ko ja rzą się nam z ja sno -
ścią – tłu ma czy ła An na Mły nar czyk, sze fo wa Dzia łu
Pro mo cji i Mar ke tin gu UAM – w tym ro ku jed ną
z gwiazd był z pew no ścią uni wer sy tet.

Z ro ku na rok w tej gwiaz dor sko ob sa dzo nej im pre -
zie przy by wa pu blicz no ści, ale też no wych warsz ta tów
i wy kła dów. W te go rocz nej edy cji uczest ni czy ło 11 jed -
no stek, w tym np. Bi blio te ka Uni wer sy tec ka z cie ka wą
pro po zy cją za jęć pla stycz nych, a tak że Wy dział Pra wa
i Ad mi ni stra cji, gdzie moż na by ło uczest ni czyć
w warsz ta tach z pi sa nia po zwów cy wil nych „I Ty mo -
żesz zo stać po wo dem”. In te re su ją ce pro po zy cje przy -
go to wał naj młod szy z wy dzia łów. An gli ści za pro si li
swo ją pu blicz ność m.in. w po dróż po świe cie śre dnio -
wiecz nych stwo rów „Lew, cza row ni ca i … man ti ko -
ra: o śre dnio wiecz nych pra dziad kach współ cze snych
po two rów”. Chęt nych do zwie dza nia „La bi ryn tu pięk -
no ści” rów nież w tym ro ku nie bra ko wa ło. 

Re je stra cja na im pre zy ob ję te li mi tem miejsc za koń -
czy ła się w cią gu kil ku go dzin. Po dob no zda rza ło się,
że na stro nę re zer wa cji jed no ra zo wo wcho dzi ło 10 ty -
się cy osób. Szczę śli wie, mi mo tak wiel kich ob cią żeń
sys tem dzia łał spraw nie. La wi no wo ro sła też li sta wo -
lon ta riu szy, chcą cych po móc w or ga ni za cji No cy Na -
ukow ców. Po raz pierw szy za po mo cą spe cjal ne go for -
mu la rza moż na by ło w tym ro ku dro gą in ter ne to wą
zgło sić swo ją kan dy da tu rę. Na ogło sze nie za miesz czo -
ne na uni wer sy tec kiej stro nie in ter ne to wej i por ta lach
spo łecz no ścio wych od po wie dzia ły 92 oso by. Wszyst -
kie one zna la zły za trud nie nie. Jed ni przy or ga ni za cji
warsz ta tów i wy kła dów, in ni roz no sząc ma te ria ły pro -
mo cyj ne czy roz świe tla jąc dro gę go ściom przy jeż dża -
ją cym od stro ny przy stan ku PST (to rów nież no wy ak -
cent te go rocz nej edy cji). 

Ko or dy na to rem te go rocz nej edy cji był po raz
pierw szy Dział Pro mo cji i Mar ke tin gu UAM. Jak mó -
wi An na Mły nar czyk, na UAM już od kwiet nia trwa -
ły wzmo żo ne pra ce nad im pre zą. Po znań skim ko or -
dy na to rem No cy Na ukow ców jest Po li tech ni ka Po -
znań ska, a po dob ne im pre zy od by wa ją się w ca łej Eu -
ro pie. mz
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Człowiek kontra 1 milon woltów – pokaz na Wydziale Chemii
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Po znań scy te ni si ści (Hu bert Gą sio rek,
Ja kub Pi ter, Woj ciech Du dze wicz, Woj -
ciech Urban) „dro gę po zło to” roz po -

czę li od wy gra nia fa zy gru po wej w Po zna niu.
Za ję li pierw sze miej sce w pół fi na łach (tzw.
stre fie) i awan so wa li do tur nie ju fi na ło we -
go, któ ry zo stał ro ze gra ny w dniach 31.05-
2.06.2013 w Ka to wi cach. Na tym eta pie roz -
gry wek rów nie ko rzyst nie za pre zen to wa ła się
tak że żeń ska część ze spo łu pro wa dzo ne go
przez mgr Mi cha ła Mar ci nia ka (Ane ta Boh -
da no wicz i Pau la Mą kol), któ ra z czwar te go
miej sca tak że awan so wa ła do fi na łu tur nie -
ju roz gry wa ne go na Gór nym Ślą sku. 

Aka de mi cy z Po zna nia do brą pas sę kon -
ty nu owa li tak że w fa zie gru po wej Mi -
strzostw Pol ski Szkół Wyż szych, bez więk -
szych pro ble mów po ko nu jąc Szko łę Głów -
ną Han dlo wą z War sza wy, Po li tech ni kę Ślą -
ską Gli wi ce oraz Uni wer sy tet z Rze szo wa,
i tym sa mym awan so wa li do dal szej fa zy
roz gry wek. Ko lej ne gry rów nież roz strzy -
gnę li na swo ją ko rzyść. Po zwy cię stwie
nad Uni wer sy te tem War szaw skim praw dzi -
wym spraw dzia nem umie jęt no ści Po zna nia -
ków był bój prze ciw ko kra kow skie mu AWF,
któ ry nie bez pro ble mów wy gra li (2: 1). Fi -
na ło wa gra prze ciw ko Aka de mii Le ona Koź -
miń skie go by ła z ko lei praw dzi wą huś taw ką
na stro jów. Bar dzo do brze roz po czął de bel:

Pi ter/Gą sio rek, któ ry po ko nał sto łecz nych
te ni si stów. Ra dość nie trwa ła jed nak dłu -
go, gdyż w grze sin glo wej Ja ku bo wi Pi te ro -
wi nie uda ło się po ko nać prze ciw ni ka z War -
sza wy. O wszyst kim więc za de cy do wać mia -
ła ostat nia gra w któ rej wy stą pił Hu bert Gą -
sio rek. Pod opiecz ny AZS UAM po ko nał
swo je go ry wa la 2: 1 i tym sa mym przy pie -
czę to wał suk ces Uni wer sy te tu. Po raz trze ci
z rzę du UAM zdo był ty tuł Aka de mic kie go
Mi strza Pol ski we wszyst kich ty pach uczel -
ni. Ra dość by ła tym więk sza, że dzię ki te mu
zwy cię stwu te ni si ści z UAM za kwa li fi ko wa li
się na Aka de mic kie Mi strzo stwa Eu ro py,
któ re od by ły we wrze śniu w Czar no gó rze. 

Pod czas AMP w Ka to wi cach swój hi sto -
rycz ny suk ces osią gnę ły rów nież te ni sist ki
zdo by wa jąc brą zo wy me dal w ka te go rii Uni -
wer sy te tów. W kla sy fi ka cji ge ne ral nej Mi -
strzostw Pol ski Szkół Wyż szych za ję ły 8
miej sce. Zda niem tre ne ra M. Mar ci nia ka
A mo gło być jesz cze le piej gdy by nie pe cho wa
kon tu zja Ane ty Boh da no wicz, któ ra skrę ci -
ła staw sko ko wy.

O Mi strzo stwach Eu ro py w Czar no gó rze
opo wia da tre ner Mi chał Mar ci niak: Na za -
wo dy do Czar no gó ry po je cha li śmy w peł nym
skła dzie: Ro bert Go dlew ski, Hu bert Gą sio rek,
Ja kub Pi ter oraz Woj ciech Urban z na dzie ja -
mi na me dal. W pierw szej gru po wej fa zie roz -

gry wek tra fi li śmy na za wod ni ków re pre zen -
tu ją cych Uni wer sy tet Stir ling z Wiel kiej Bry -
ta nii oaz Uni wer sy tet Oslo z Nor we gii.
W pierw szym me czu w gru pie ule gli śmy An -
gli kom 1: 2, ale wy gra li śmy z Nor we ga mi 2: 0
i tym sa mym za pew ni li śmy so bie 2 miej sce
w gru pie. W na stęp nej fa zie tra fi li śmy
na Uni wer sy tet Me si z Mo skwy. Pierw szy
mecz sin glo wy za grał Hu bert Gą sio rek i wy -
da wa ło się, że pro wa dząc już 5: 3 (30: 0) w 1
se cie uda nam się od nieść zwy cię stwo w 1 me -
czu. Nie ste ty prze gra li śmy mecz 0: 2
(6: 7, 4: 6). Wal kę o po zo sta nie w ćwierć fi na -
le pod jął nasz nr 1 ze spo łu Ro bert Go dlew ski,
któ ry po re we la cyj nym me czu wy grał z bar -
dzo moc nym Ro sja ni nem 2: 0 (7: 6, 6: 4)
i ma my re zul tat 1: 1. O wszyst kim więc de cy -
do wał de bel w któ rym Gą sio rek/Go dlew ski,
któ ry uległ nie ste ty 1: 2 i tym sa mym wy pa -
dli śmy po za stre fę me da lo wą. W na stęp nym
me czu gład ko po ko na li śmy za wod ni ków
z Tur cji 2: 0, w ko lej nym prze gry wa my
z Chor wa ta mi i osta tecz nie zaj mu je my 6
miej sce. Z pew nym nie do sy tem wra ca my
do do my, tym bar dziej, że dru ży na z Mo skwy,
z któ rą zwy cię stwo by ło na praw dę bli sko, wy -
gry wa ca ły tur niej zdo by wa jąc zło ty me dal.
Mi mo wszyst ko na szym chło pa kom na le żą
się sło wa uzna nia za ta kie emo cje i wal kę.

Adam Ba ra basz 

Te ni si ści
po raz ko lej ny
naj lep si! 

W se zo nie aka de mic kim 2012/13
mę ska sek cja te ni sa ziem ne go
AZS UAM po raz ko lej ny za pre -
zen to wa ła się z bar dzo do brej
stro ny. Po grun tow nym prze pra -
co wa niu okre su tre nin go we go,
przy stą pi ła do ry wa li za cji o mia no
naj lep szej uczel ni wyż szej w Pol -
sce, i tak jak w po przed nich la tach
nie za wio dła ocze ki wań jej fa nów. 




