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Na czerwono, pomarańczowo, żółto,
różowo, niebiesko i zielono – słowem:
na KOLOROWO zainaugurowano nową,
czwartą edycję Kolorowego Uniwersytetu. 

Tra dy cyj nie już w Au li Uni wer sy tec kiej za ro -
iło się od dzie ci w wie lo barw nych ko szul kach
a gwar dzie cię cych gło si ków do brze sły szal ny był
już z po zio mu scho dów… W uro czy sto ści udział
wzię li Rek tor Ko lo ro we go Uni wer sy te tu, prof.
Zbi gniew Pi lar czyk oraz Ra da Pro gra mo wa KU:
dr hab. Re na ta Mi cha lak z Wy dzia łu Stu diów
Edu ka cyj nych UAM, Gra ży na Bu try mo wicz, Peł -
no moc nik Dzie ka na WSE ds. Wo lon ta ria tu oraz
An na Mły nar czyk, kie row nik Dzia łu Pro mo cji
i Mar ke tin gu UAM. In au gu ra cje po pro wa dzi ła
Re na ta Po pio łek, ko or dy na tor ka pro jek tu. 

Cie szę się, że po raz IV mam oka zję in au gu -
ro wać naj bar dziej ko lo ro wy uni wer sy tet w Pol -

sce – mó wił do ro ze śmia nej wi dow ni Rek tor.
W cią gu te go ro ku bę dzie my sta ra li się po ka zać
Wam, jak barw ny i róż no rod ny jest do ro sły Uni -
wer sy tet. Jak ko lo ro wy jest świat wo kół nas

W tym ro ku w ro li wy kła dow ców wy stą pi ły
dziew czyn ki z sa le zjań skiej szko ły pod sta wo wej
wPo zna niu. Wy ty po wa ne zo sta ły wra mach kon -
kur su In ter ne to we go. Swój pierw szy w ży ciu wy -
kład na te mat ki ne ma to gra fii Ma ry sia i Ce cy lia
za czę ły nie co nie for tun nie, a dźwięk gło su znie -
kształ co ny przez mi kro fon spra wił, że w pierw -
szej chwi li obie zła pa ły się za gło wę. Po tem jed nak
po szło już gład ko a cie ka wost ki ze świa ta fil mu
wszyst kim bar dzo się spodo ba ły. W ro li do ro -
słe go wy kła dow cy wy stą pił dr To masz Ski rec ki
zWy dzia łu An gli sty ki, opo wia da jąc oko lo rowych
symbolach Au stra lii. Są dząc po re ak cji ma łej pu -
blicz no ści i nie tyl ko, po do ba ło się. mz
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In au gu ra cja na kolo ro wo

MBA – stąd do ka rie ry 

To tu wła śnie od by wa ło się ab so lu to -
rium dru giej edy cji dwu let nich Stu -
diów Po dy plo mo wych MBA – Za -

rzą dza nie Szko łą Wyż szą; stu diów – któ -
rych ukoń cze nie – jak za po wia da -
no – gwa ran to wać bę dzie nie tyl ko no we
ho ry zon ty i przy dat ne umie jęt no ści, ale
tak że za sad ni czy prze łom w ka rie rze uczel -
nia nej. Za da nia stwo rze nia i pro wa dze -
nia ta kich stu diów pod ję li się wy kła dow -
cy z po znań skich dwu uczel ni (UAM
i Uni wer sy te tu Eko no micz ne go), pod kie -
run kiem prof. Bo gu sła wa Mro za. Zna ko -
mi cie pro wa dzo na współ pra ca, spój ny
i kom ple men tar ny pro gram za jęć oraz no -
wo cze sne me to dy kształ ce nia, bę dą ce re -
zul ta tem wza jem nych do świad czeń – za -
pew ni ły przed się wzię ciu po wo dze nie. 

I to dzię ki te mu na ab so lu to rium spo -
tka ły się 32 oso by, z któ rych każ da już te -
raz mo że być rek to rem, pro rek to rem,
kanc le rzem lub in nym, waż nym dla funk -
cjo no wa nia uczel ni spe cja li stą. A to nie
by ło ła twe za da nie.

I każ de mu kto w nim uczest ni czył, na -
le ża ły się po dzię ko wa nia. Zło ży ła je, ja ko
sta ro sta gru py, Na ta lia Chro miń ska, też już
ab sol went ka. Dzię ko wa ła więc:

Rek to ro wi Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu prof. Bro ni sła wo -
wi Mar ci nia ko wi za zro zu mie nie te go, że
ka dra za rzą dza ją ca uczel nią w obec nych
cza sach mu si być pro fe sjo nal na. Za to, że
UAM ja ko pierw szy w kra ju otwo rzył ta -
kie stu dia. Za to, że ty le osób z na szej uczel -
ni mo gło z nich sko rzy stać;

– Rek to ro wi Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go w Po zna niu prof. Ma ria no wi Go ry ni
na rę ce prof. Jac ka Mi zer ki, za kom pe tent -
ną ka drę wy kła dow ców, bę dą cych do sko -
na ły mi „am ba sa do ra mi” swo jej uczel ni;

– prof. Bo gu sła wo wi Mro zo wi za or ga ni -
za cję stu diów, za i za to, że MBA, już w dru -
giej edy cji ma kla sę „obie cu ją cą”;

– wy kła dow com pro gra mu, dziś tu
obec nym i tym, co nie mo gli przy -
być – za moż li wość zdo by cia no wej wie -
dzy i umie jęt no ści;

– a tak że ro dzi nom za zaj mo wa nie się
do ma mi pod czas tych 360 go dzin trwa nia
pro gra mu.

– Choć je ste śmy z róż nych miast, z róż -
nych ty pów uczel ni i z róż nych miejsc w ich
struk tu rach – bar dzo wie le nas łą czy.
Przede wszyst kim za an ga żo wa nie i ogrom -
ne przy wią za nie do ma cie rzy stych uczel ni.

Ob ser wo wa łam prze ję cie, z ja kim za ła -
twia li ście spra wy uczel nia ne pod czas
przerw, jak by to był „Wasz” biz nes; jak po -
rów ny wa li ście sy tu ację mię dzy uczel nia mi,
jak za żar te dys ku sje to czy li ście, co moż -
na po pra wić w ich funk cjo no wa niu.

Do sko na le wie my, że za rzą dza nie szko -
łą wyż szą to w obec nych cza sach za ję cie
trud ne i wie lo wy mia ro we. Na sze uczel nie
mu szą się zmie niać, by spro stać ro sną cej
kon ku ren cji. Ale przy na szej po mo cy – da -
dzą ra dę! Bę dzie my te raz bo wiem pra co -
wać nie cię żej ale mą drzej – mó wi ła.

– W ra mach ży czeń dla ab sol wen tów,
przy to czy ła kil ka słów za czerp nię tych
od Ste ve’a Job sa, któ re wy gło sił pod czas
ab so lu to rium dla stu den tów Uni wer sy te -
tu Stan for da:

Każ dy z nas ma skoń czo ną ilość cza su,
dla te go nie mar nuj my go, ży jąc cu dzym ży -
ciem. Nie daj my się znie wo lić do gma tom, ży -
jąc po glą da mi in nych lu dzi. Nie po zwól my,
by ha łas cu dzych opi nii za głu szył nasz we -
wnętrz ny głos. I naj waż niej sze – miej my od -
wa gę po dą żać za gło sem ser ca i in tu icji.

Po tem by ły wy stę py, mu zy ka, ży cze nia
i uści ski naj bliż szych. Bo prze cież po wód
do ra do ści był i jest ol brzy mi. len

W sobotnie południe 11 października Mała aula
Collegium Minus była najpewniej miejscem, które
osobami kształconymi, wykształconymi i gotowymi
do podejmowania trudnych wyzwań i działań, było
(w UAM i w kraju pewnie też) najbardziej nasycone.
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Numer oddano do druku 10 października 2014 roku
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OKŁADKA: Rektor UAM Bronisław Marciniak pasował studentów pierwszego roku

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

4 -8 | INAUGURACJA UAM 2014/2015
● Przed nami głębokie zmiany

9 | PALMY WYRÓŻNIAJĄCE 
● Zawsze twórczy i skrupulatny

10-11 | WYRÓŻNIENIA
● Z dobrych – najlepsi 
● Studenckie laury 
● I piłka, i chemia 

12 | NASZ UNIWERSYTET
● List na inaugurację 

13-16 | WYKŁAD INAUGURACYJNY
● Prof. Józef Tomasz Pokrzywniak

18 | PIERWSZOROCZNIACY
● Chcą studiować na UAM

19 | WIELKIE WYDARZENIA
● Naukowy świat w Poznaniu

20 | Z NAJWYŻSZĄ POPRAWNOŚCIĄ
● Tłumaczenie z certyfikatem

21 | Z NAJWYŻSZĄ POPRAWNOŚCIĄ
● Nauka z Fulbrightem

22 – 24 NAUKA NA SCENACH
● Noc pełna wrażeń
● Eksperyment w rękach uczniów

25 | STAŻE ZBLIŻAJĄ
● Po doktorat do Poznania

26 – 27 | Z KSIĄŻKĄ
● Książka drukowana ma się dobrze 
● Z akademickiego podwórka 

28 – 29 | WYDARZENIA
● Krótko
● V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów

w Poznaniu
● Sukces młodego geologa

30 – 31 | NASZ UNIWERSYTET
● Sympozjum Interlingwistyczne 

po raz trzeci na UAM
● Trzeci wymiar historii (i) sztuki

32 | NASZ UNIWERSYTET
● O antropologii krajobrazu 
●MOTEK czyli o ekolingwistyce

33 | WOLONTARIUSZE
● Lekcje w Tanzanii 

34 – 35 | WYDARZENIA
● Gorączkowa cisza przed burzą 
●W rytmie POLONEZA 
●W poznańskim gaju Akademosa
● Flesz

W po czet ho no ro wych dok to rów Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna -
niu 15 paź dzier ni ka włą czo ny zo stał prof.
Hen ryk Sam so no wicz, je den z naj wy bit -
niej szych pol skich hi sto ry ków i me die wi -
stów, by ły Rek tor Uni wer sy te tu War szaw -
skie go (w la tach 1980-1982) oraz mi ni ster
edu ka cji na ro do wej w ga bi ne cie Ta de usza
Ma zo wiec kie go. 

Na uro czy stość w Au li Lu brań skie go Pro fe sor
wkro czył wto wa rzy stwie Rek to ra UAM prof. Bro -
ni sła wa Mar ci nia ka, oraz gro napro rek to rów dzie -
ka nów. atak że przed sta wi cie le naj waż niej szych in -
sty tu cji kul tu ral nych i na uko wych w kra ju. 

Otwie ra jąc uro czy stość Rek tor pod kre ślał za -
słu gi no we go dok to ra: wszech stron ne go hu ma -
ni sty i nie stru dzo ne go po pu la ry za to ra wie dzy
o dzie jach oj czy zny, któ ry pięk nym sty lem swo -
jej twór czo ści do star cza naj lep sze go wzo ru spraw -
ne go i su ge styw ne go uży cia ję zy ka oj czy ste go. Pro -
fe sor Ka zi mierz Il ski dzie kan Wy dzia łu Hi sto -

rycz ne go w oso bie pro fe so ra Sam so no wi cza wi -
dział przede wszyst kim wzór wszech stron ne go
hu ma ni sty w kla sycz nym ro zu mie niu te go sło -
wa, au to ry te tu obec ne go w ży ciu na uko wym wie -
lu pol skich uni wer sy te tów, a tak że w ży ciu po li tycz -
nym Rzecz po spo li tej. 

Pro fe sor Hen ryk Sam so no wicz uro dził się
w War sza wie. Z mia stem ro dzin nym zwią zał ca -
łą swo ją dro gę na uko wą. Tu ukoń czył gim na zjum
i li ceum a za raz po eg za mi nie ma tu ral nym roz -
po czął stu dia hi sto rycz ne na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Do gro na na uczy cie li, któ rzy wy war li
zna czą cy wpływ na je go dro gę na uko wą za li cza -
ni są: Sta ni sław Herbst, Wi told Ku la, Ta de usz
Man teuf fel, Alek san der Gieysz tor. W krę gu na -
uko wych za in te re so wań prof. Sam so no wi cza
znaj du ją się sze ro ko po ję ta hi sto ria spo łecz -
na i go spo dar cza wie ków śred nich. Spo śród bli -
sko ty sią ca prac na uko wych, któ re wy szły spod
je go pió ra na le ży wy mie nić te od no szą ce się
do dzie jów miast i miesz czań stwa śre dnio wiecz -

ne go a tak że syn te zy na uko we. Wspól ny mia -
now nik wszyst kich tych prac sta no wią wciąż po -
szu ki wa nia miej sca Pol ski w Eu ro pie i świe cie. 

Dzię ku jąc za wy róż nie nie prof. Sam so no wicz
wska zy wał na do nio słą ro lę ja ką peł nią w świe cie
na ukow cy i uni wer sy te ty. Za wsze ak tu al ne po zo -
sta je twier dze nie Mi strza Abe lar da sfor mu ło wa ne
u schył ku XII wie ku, ze „klu czem do wszel kiej mą -
dro ści jest czę ste i pil ne py ta nie. In ny mi sło wy po -
szu ki wa nie praw dy. Nie mo że my bo wiem trak to -
wać wie dzy ja ko war to ści nie zmien nej, uzy ska nej
na za wsze. Świat jest otwar tą księ gą, któ rej lek tu rę
ma my jesz cze w więk szo ści przed so bą. mz

Ho no ry 
dla pro fe so ra Sam so no wi cza 
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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,

Tra dy cyj nie i uro czy ście in au gu ru je my dziś 96. rok aka de mic ki
w Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Szcze gól ny to
rok dla na sze go kra ju. Rok waż nych rocz nic i pod su mo wań, na któ -
ry przy pa dła 75. rocz ni ca wy bu chu II woj ny świa to wej i 70. rocz ni -
ca Po wsta nia War szaw skie go. Dwa dzie ścia pięć lat te mu Pol ska od -
zy ska ła wol ność po la tach ko mu ni stycz ne go re żi mu, a przed dzie się -
ciu la ty nasz kraj zo stał człon kiem Unii Eu ro pej skiej. 

Je ste śmy świa do mi, iż przed Pol ską sto ją na dal wiel kie wy zwa nia
i trze ba po now nie uru cho mić po ten cjał wo li do głę bo kich zmian.
Uczel nie wyż sze, któ re wraz z pań stwem po no szą od po wie dzial -
ność za stan edu ka cji spo łe czeń stwa, są go to we do po dej mo wa nia no -
wych za dań. Zda je my so bie spra wę, że miej sce Pol ski w Eu ro pie za -
le ży w du żej mie rze od wzo ro we go wy peł nia nia na szej mi sji. 

Wy ra żam ogrom ną ra dość z obec no ści przy ja ciół uni wer sy te tu,
z któ ry mi mo że my świę to wać na szą uro czy stość.

Sza now ni Pań stwo,
Wi tam ser decz nie pre ze sa Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne go

i prze wod ni czą ce go Na czel nej Ra dy Są dow nic twa pa na Ro ma na Hau -
se ra – pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu. Wi tam 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 dr.
Woj cie cha Po la ka. 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:

pa nią se na tor An dże li kę Moż dża now ską; pa nią se na tor prof. Ja -
dwi gę Rot nic ką – pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu; pa na se na to ra prof.
Mar ka Ziół kow skie go – pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu; pa nią po -
słan kę Par la men tu Eu ro pej skie go dr Agniesz kę Ko złow ską -Ra je wicz,
rów nież z na sze go uni wer sy te tu. 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: pa na Pio -
tra Flor ka – wo je wo dę wiel ko pol skie go; pa na Mar ka Woź nia ka –mar -

Prze mó wie nie in au gu ra cyj ne 2014/2015

Przed nami głębokie zmiany
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szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go; pa na Woj cie cha Jan ko wia -
ka – wi ce mar szał ka i prze wod ni czą ce go Sto wa rzy sze nia Ab sol wen -
tów UAM; pa na Ja na Grab kow skie go – sta ro stę po wia tu po znań skie -
go; pa na Ry szar da Gro bel ne go – pre zy den ta mia sta Po zna nia, pa -
na To ma sza Kay se ra – za stęp cę pre zy den ta mia sta Po zna nia. Wi tam:
pa na Le cha Dy mar skie go – prze wod ni czą ce go Sej mi ku Wo je wódz -
twa Wiel ko pol skie go oraz pa na Grze go rza Ga no wi cza – prze wod -
ni czą ce go Ra dy Mia sta Po zna nia. Bar dzo ser decz nie wi tam pa nią pre -
mier Han nę Su choc ką, 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, z pa nem An dre jem
Yako vle vem – no wym kon su lem ge ne ral nym Fe de ra cji Ro syj skiej. 

Wi tam licz nie zgro ma dzo ny świat na uki. Bar dzo się cie szę z obec -
no ści ich ma gni fi cen cji rek to rów uczel ni aka de mic kich Po zna nia.
Wi tam: pa na prof. Jac ka Wy soc kie go – rek to ra Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go, pa na prof. Grze go rza Skrzyp cza ka – rek to ra Uni wer sy -
te tu Przy rod ni cze go, pa na prof. To ma sza Ło dy gow skie go – rek to ra
Po li tech ni ki Po znań skiej, pa nią prof. Ha li nę Lor kow ską – rek to ra
Aka de mii Mu zycz nej, pa na prof. Ma ria na Go ry nię – rek to ra Uni -
wer sy te tu Eko no micz ne go, pa na prof. Je rze go Smo ra wiń skie go – rek -
to ra Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go oraz pa na 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 dr.
Gun te ra Pleu ge ra – pre zy den ta brat nie go Uni wer sy te tu Eu ro pej skie -
go, któ ry nie ba wem że gna się ze swo im urzę dem oraz pre zy den ta -
-elek ta prof. dr. Ale xan dra Wölla. Wi tam pa na prof. Ro ma na Sło -
wiń skie go – pre ze sa Po znań skie go Od dzia łu Pol skiej Aka de mii Na -
uk. Wi tam pa na prof. An drze ja Gul czyń skie go – no we go pre ze sa Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk. Wi tam rek to rów pu blicz -
nych uczel ni spo za Po zna nia. Wi tam by łych rek to rów uczel ni po -
znań skich, a szcze gól nie go rą co by łych rek to rów na sze go uni wer sy -
te tu: pa na prof. Jac ka Fi sia ka, pa na prof. Bog da na Mar ciń ca, pa -
na prof. Je rze go Fe do row skie go, pa na prof. Ste fa na Jur gę oraz pa -
na prof. Sta ni sła wa Lo ren ca. Wi tam dr. Ja na Kul czy ka – prze wod ni -
czą ce go Ra dy ds. Wspie ra nia Ba dań Na uko wych UAM. Wi tam pre -
ze sów i dy rek to rów in sty tu cji na uko wych i kul tu ral nych.

Wi tam dzia ła czy sa mo rzą do wych: pre zy den tów miast, a wśród nich
pa na dr. Ja nu sza Pę che rza – pre zy den ta mia sta Ka li sza, pa na Jac ka
Ko wal skie go – pre zy den ta mia sta Gnie zna, pa na dr. Pio tra Głow skie -
go – pre zy den ta mia sta Pi ły, pa na To ma sza Ma lep sze go – pre zy den -
ta mia sta Lesz na. Wi tam sta ro stów, bur mi strzów i wój tów oraz rad -
nych mia sta Po zna nia. 

Wi tam du chow nych, na cze le z bi sku pem po moc ni czym ar chi die -
ce zji po znań skiej dr. Da mia nem Bry lem. Wi tam prze ora klasz to ru
do mi ni ka nów: o. Mi cha ła Paca, dusz pa ste rzy aka de mic kich, oo. Cy -
pria na Klah sa i Grze go rza Dąb ko wi cza oraz przy ja cie la uni wer sy te -
tu, dusz pa ste rza ru chu led nic kie go, o. dr. Ja na Gó rę. Wi tam ks. Ma -
te usza Na pie ra łę, ar chi die ce zjal ne go dusz pa ste rza aka de mic kie go.

Wi tam przed sta wi cie li in sty tu cji pań stwo wych, są dow nic twa z pa -
nem Je rzym Stan kow skim, pre ze sem Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni -
stra cyj ne go oraz pro ku ra tu ry z pa nem Krzysz to fem Grześ ko wia -
kiem – pro ku ra to rem okrę go wym. Wi tam przed sta wi cie li ABW, CBA
i po li cji z pa nem in spek to rem dr. Ra fa łem Bat kow skim – ko men dan -
tem wo je wódz kim po li cji oraz przed sta wi cie li stra ży po żar nej z pa -
nem ge ne ra łem Woj cie chem Men de la kiem.

Ser decz nie wi tam by łe go wi ce wo je wo dę, na sze go ab sol wen ta,
pa na Prze my sła wa Pa cię, dzię ku jąc za wie lo let nią współ pra cę
z uni wer sy te tem. 

Wi tam dy rek to rów i pre ze sów la sów pań stwo wych, par ków na -
ro do wych i ochro ny śro do wi ska, 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 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 ży cze nia z oka zji dzi siej szej uro czy sto -
ści na de sła li m. in: mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof. Le -

na Ko lar ska -Bo biń ska (list ten za miesz czo ny zo stał na na szej stro -
nie in ter ne to wej), eu ro po sło wie, licz ni po sło wie, któ rzy uczest ni czą
obec nie w po sie dze niu Sej mu RP oraz wie lu rek to rów z Kon fe ren cji
Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich. 

Na sza wspól no ta mo że uczest ni czyć w in au gu ra cji ro ku aka de mic -
kie go nie tyl ko na tej sa li, ale dzię ki bez po śred niej trans mi sji in ter ne -
to wej – w każ dym do wol nym miej scu. Po zdro wie nia kie ru ję do tych
z Pań stwa, któ rzy nas oglą da ją. 

Sza now ni Pań stwo,
W mi nio nym ro ku aka de mic kim po że gna li śmy na za wsze 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: prof. Ma ria Adam czyk, dr Mar cin Ant czak, An -
na Ba jer, Ger tru da Bal czyń ska, Ro man Ba ra now ski, Zo fia Bart ko -
wiak, prof. Sta ni sław Bą ba, prof. Jan Bed norz, Lu cjan Blasz ka, Bo -
gu mi ła Bo ro wicz, dr Ber nard Bu chwald, Sta ni sła wa Do bak, Ka ro -
li na Do li cher, prof. Lech Dzia ło szyń ski, dr Kry sty na Gro cho lew ska,
Sta ni sław Gó rec ki, mgr Re na ta Hoł der na, Ja ni na Jóź wiak, Ja cek Kę -
dzier ski, dr Prze my sław Kisz kow ski, mgr Kry sty na Kmi ta, Da riusz
Kri ger, mgr inż. Le szek Ku char czyk, prof. Ry szard Li ber kow ski, prof.
Je rzy Lis, prof. Mi ko łaj Ła bow ski, Bo że na Mi chal ska, Ma rian -
na Neu mann, prof. An drzej Nie krasz, prof. Edward Pie ści kow ski,

prof. Wło dzi mierz Pio trow ski, Ta de usz Plen zler, mgr Han na Po ko -
ra, dr inż. Ur szu la Po li tań ska, Bar ba ra Sę dziak, Ta de usz Ski biń ski,
Ja ni na Soć ko, Kry sty na Strze lec ka, Wie sła wa Strze lec ka, Ma rian
Szar le ta, prof. Je rzy Wa la cho wicz, Sta ni sła wa Weł niak, Ge no we fa
Wie czo rek, dr Kry sty na Wi no wicz, Ire na Wró blew ska, prof. Ta de -
usz Zdan ce wicz, Zbi gniew Zim ny.

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, w któ rym 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 śla jąc wspól ną toż sa mość i ra du jąc się
z po czu cia wspól no ty. Pod su mo wa nie mi nio ne go, szó ste go ro ku
ka den cji na sze go ze spo łu rek tor skie go przed sta wię w for mie syn te -
tycz nej, bo wiem od po wied nie ob szer ne rocz ne spra woz da nia skła -
da łem na po sie dze niu Se na tu na szej uczel ni, a skrót naj waż niej szych
wy da rzeń ubie głe go ro ku aka de mic kie go przed sta wio ny zo stał w fil -
mie po prze dza ją cym mo je wy stą pie nie. 

Wspól no ta Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
to dziś 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, któ rzy w du żej mie rze de cy du ją
o przy szło ści 45 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,

”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

➜
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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 oraz władz re gio nal nych i sa mo rzą do wych. 

Sło wa po dzię ko wa nia kie ru ję tak że do na szych ab sol wen tów oraz
do miesz kań ców mia sta Po zna nia, któ rzy ko cha ją i wspie ra ją swój
uni wer sy tet. Bar dzo li czę na Pań stwa dal szą przy chyl ność.

Sza now ni Pań stwo,
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu ma nie zmien nie

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. 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. Ma my
rów nież sta bil ną sy tu ację fi nan so wą. 

Je ste śmy za do wo le ni z prze bie gu te go rocz nej re kru ta cji, któ rej po -
ziom, po mi mo ni żu de mo gra ficz ne go, był zbli żo ny do lat ubie głych.
UAM na dal cie szy się du żym uzna niem. Na stu dia sta cjo nar ne przy -
ję li śmy pra wie 13 ty się cy stu den tów, na nie sta cjo nar ne – pra wie 3 ty -
sią ce. Naj bar dziej po pu lar ny był w tym ro ku kie ru nek fi lo lo gia, spe -
cjal ność fi lo lo gia nor we ska, gdzie o przy ję cie na jed no miej sce na stu -
dia sta cjo nar ne ubie ga ło się aż 28 osób. Ogól na licz ba stu diu ją cych
na UAM to pra wie 41 tys. stu den tów, po nad 2 tys. słu cha czy stu -
diów po dy plo mo wych i pra wie 1500 dok to ran tów. Kształ ci my na 69
kie run kach, w tym trzech no wych (Hu ma ni sty ka w szko le – po lo -
ni stycz no -hi sto rycz ne stu dia na uczy ciel skie, Po lo ni sty ka w kon tek -
stach kul tu ry oraz Za rzą dza nie śro do wi skiem). 

Mam wiel ką sa tys fak cję, mo gąc Pań stwu po wie dzieć, że w mi ja -
ją cym ro ku aka de mic kim po twier dzi li śmy zdol ność do pro wa dze nia
ba dań na uko wych na naj wyż szym po zio mie. Dwa z na szych wy dzia -
łów (Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej oraz Hi sto rycz ny) cie szą się lau -
rem wy bit no ści – uzy ska ły w pa ra me try za cji jed no stek na uko wych
ka te go rię „A+”, po zo sta łe wy dzia ły – 13 ka te go rii „A” i jed ną „B”. To
świet ny wy nik. Trze ba przy po mnieć, że 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. W gro nie naj lep szych pol skich jed no stek na uko wych
zna lazł się rów nież Wy dział Bio lo gii, któ ry wraz z In sty tu tem Che mii

Bio or ga nicz nej PAN ja ko Po znań skie Kon sor cjum RNA uzy skał sta -
tus Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka Wio dą ce go. Wi tam ser decz nie
dy rek to ra In sty tu tu prof. Mar ka Fi gle ro wi cza. Rów nież dwa na sze
wy dzia ły – Neo fi lo lo gii i Stu diów Edu ka cyj nych zo sta ły wy róż nio -
ne w oce nie in sty tu cjo nal nej Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej. 

Dzię ki ak tyw no ści na szych uczo nych, w ran kin gu NCN-u za ję li -
śmy po raz ko lej ny 3. miej sce pod wzglę dem po zy ska nych gran tów
wśród pol skich jed no stek ba daw czych, a na si pro fe so ro wie zna leź li
się wśród lau re atów pre sti żo wych kon kur sów Na ro do we go Cen trum
Na uki, Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju, Na ro do we go Pro -
gra mu Roz wo ju Hu ma ni sty ki oraz Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej. 

Wzro sła licz ba nada nych stop ni dok to ra ha bi li to wa ne go oraz ty -
tu łów na uko wych pro fe so ra, a wy bit ni na ukow cy UAM ho no ro wa -
ni by li pre sti żo wy mi na gro da mi oraz za pro sze nia mi do uczest nic twa
w waż nych gre miach na uko wych.

In ter na cjo na li za cja jest jed nym ze stra te gicz nych ce lów w roz wo -
ju uczel ni i ozna cza po trze bę otwar cia się na zmia ny. To nie tyl ko opra -
co wa nie ofer ty edu ka cyj nej w ję zy kach ob cych, ale tak że od po wied -
nie przy go to wa nie wszyst kich pra cow ni ków, otwar cie się na no we
kul tu ry i zwy cza je. Za in ter na cjo na li za cją kształ ce nia po stę po wać mu -
si umię dzy na ro do wie nie ba dań na uko wych, kon ku ren cyj ne po zy ski -
wa nie środ ków na pro jek ty na uko we, udział w mię dzy na ro do wych
kon sor cjach oraz kon fe ren cjach i pu bli ka cjach. Bu do wa na suk ce syw -
nie od wie lu lat ofer ta AMU-PIE – bę dą ca pro po zy cją przed mio tów
w ję zy kach ob cych pro wa dzo nych na każ dym z na szych wy dzia łów 
i po sia da ją ca obec nie po nad 270 przed mio tów do wy bo ru – jest pod -
sta wą do two rze nia peł nych kie run ków stu diów w ję zy kach ob cych.
Ma my tak że wspól ne stu dia z uczel nia mi z za gra ni cy, jak choć by no -
we od te go ro ku „Sto sun ki mię dzy na ro do we”, pro wa dzo ne w Col le -
gium Po lo ni cum wraz z Eu ro pej skim Uni wer sy te tem Via dri na. 

Wpro wa dzi li śmy w ży cie re for mę kształ ce nia ję zy ko we go, ak tyw -
nie zdo by wa li śmy środ ki z eu ro pej skich pro gra mów ope ra cyj nych,
po pra wia ją cych ja kość na szej dy dak ty ki. Wy dzia ły in ten syw nie pra -
co wa ły nad swo imi pro gra ma mi stu diów, by spro stać Kra jo wym Ra -
mom Kwa li fi ka cji.

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I



N A S Z  U N I W E R S Y T E T INAUGURACJA  UAM 2014 /2015

p a ź d z i e r n i k  2 0 1 4  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  7

Sza now ni Pań stwo,
Ka no nem aka de mic kim XXI wie ku sta je się uni wer sy tet trzech mi -

sji: tra dy cyj nie dwóch pierw szych – kształ ce nia i ba dań na uko wych
oraz tzw. trze ciej mi sji: służ by spo łecz nej. Pro mie nio wa nie uni wer -
sy te tu na ze wnątrz prze ja wia się mię dzy in ny mi w licz nych ini cja ty -
wach, któ rych ad re sa ta mi są miesz kań cy mia sta i re gio nu, któ re or -
ga ni zu je my sa mi bądź w ko ope ra cji ze śro do wi skiem na uko wym Po -
zna nia. Uni wer sy tet na sze ro ką ska lę po pu la ry zu je wie dzę i osią gnię -
cia na uko we oraz przy kła da wiel ką wa gę do ak tyw no ści kul tu ral nej
i spor to wej. Dba o uni wer sy tec kie war to ści, pie lę gna cję eto su i kul tu -
ry aka de mic kiej. Wy ra zem pa mię ci o świet nej tra dy cji na szej Al -
mae Ma tris jest pa mięć o jej dok to rach ho no ro wych – sym bo licz nych
człon kach na szej wspól no ty aka de mic kiej. Nasz uni wer sy tet wier ny
te mu zo bo wią za niu, kul ty wu je też pa mięć o wiel kim Pa pie żu -Po la -
ku, cze go prze ja wem by ło oko licz no ścio we se mi na rium, któ re od by -
ło się w dniu na sze go świę ta 7 ma ja 2014r. 

Z za do wo le niem przy po mnę, iż Kam pus UAM na Mo ra sku zo stał
no mi no wa ny w „Ple bi scy cie 25-le cia” ja ko jed no z naj waż niej szych wy -
da rzeń z re gio nu Wiel ko pol ski od 1989 ro ku. Tu taj też re ali zu je się mia -
sto twór cza ro la uni wer sy te tu, prze ja wia ją ca się w no wym ła dzie prze -
strzen nym i za go spo da ro wa niu te re nu. Mam głę bo kie prze ko na nie, że
dys ku sja za po cząt ko wa na na or ga ni zo wa nym przez nas pa ne lu „Uni -
wer sy tet w mie ście – Uni wer sy tet dla mia sta”, a tak że bli skie w re ali za -
cji wy bu do wa nie na Mo ra sku do mów aka de mic kich, za ini cju je wkrót -
ce pro gram sze ro kiej ak ty wi za cji spo łecz nej te go miej sca.

Je śli cho dzi o in we sty cje – suk ce syw nie re wi ta li zu je my na sze bu -
dyn ki w Śród mie ściu i na Ogro dach (wła śnie tak, bar dziej po etyc ko
niż „Sza ma rze wo”, po sta no wi li śmy na zy wać nasz za chod ni kam pus).
No wo cze śnie aran żu je my wnę trza wy słu żo ne go Col le gium Che mi -
cum przy ul. Grun waldz kiej, w któ rym nie ba wem roz gosz czą się an -
gli ści. Na Mo ra sku bu du je my no wą sie dzi bę hi sto ry ków, do któ rej bę -
dą mo gli już wkrót ce się prze pro wa dzić. 

Go to we i od da ne do użyt ku jest Wiel ko pol skie Cen trum Za awan -
so wa nych Tech no lo gii, wspól ne przed się wzię cie po znań skich uczel -
ni pu blicz nych, in sty tu tów Pol skiej Aka de mii Na uk i in sty tu tów ba -
daw czo -roz wo jo wych, któ re go głów nym ce lem jest utwo rze nie mul -
ti dy scy pli nar ne go ośrod ka na uko we go w za kre sie no wo cze snych
tech no lo gii ma te ria łów, bio ma te ria łów i na no ma te ria łów. Roz po czę -
ło swo ją dzia łal ność Mię dzy uczel nia ne Cen trum Na no bio me dycz ne
o funk cji na uko wo -dy dak tycz nej, pro wa dzą ce in ter dy scy pli nar ne stu -
dia II i III stop nia z na no nau ki i na no tech no lo gii. 

W mi nio nym ro ku aka de mic kim pod pi sa li śmy list in ten cyj ny
w spra wie bu do wy, na prze ka za nej przez UAM dział ce na Mo ra sku,
Ośrod ka Ra dio te ra pii Pro to no wej, któ ry zaj mie się wdra ża niem no -
wa tor skiej me to dy le cze nia no wo two rów. Re ali zu je my to przed się -
wzię cie wspól nie z sa mo rzą dem wo je wódz twa wiel ko pol skie go,
Wiel ko pol skim Cen trum On ko lo gii, Uni wer sy te tem Me dycz nym
i je go szpi ta lem kli nicz nym oraz Po li tech ni ką Po znań ską. In sty tu -
cja ta oprócz po mo cy cho rym ma za jąć się ba da nia mi na uko wy -
mi m.in. nad od dzia ły wa niem pro mie nio wa nia pro to no we go na or -
ga nizm.

Z in we sty cji po za Po zna niem – ukoń czy li śmy bu do wę obiek tu dy -
dak tycz ne go Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go w Ka li szu.

Mu szę do dać sło wo o pro gra mie wie lo let nim, któ ry tak bar dzo
wspie ra na sze dzia ła nia in we sty cyj ne. Usta wa o wa lo ry za cji pro -
gra mu wie lo let nie go zo sta ła nie daw no sko ry go wa na. Czas jej trwa -
nia prze dłu żo no o dwa la ta, zmniej szo no kosz to rys z za cho wa niem
jed nak że wy so ko ści fi nan so wa nia z bu dże tu pań stwa. Wy łą czo -
no kwo tę sta no wią cą koszt bu do wy do mów stu denc kich i dok to -
ranc kich. Sta ło się tak, po nie waż uczel nia sta ra się, aby bu do wa
aka de mi ków zo sta ła zre ali zo wa na w ra mach part ner stwa pu blicz -
no -pry wat ne go po za pro gra mem wie lo let nim. W tym miej scu sło -
wa go rą cej wdzięcz no ści za wspie ra nie na szych idei i dzia łań kie -
ru ję do par la men ta rzy stów. 

Do sko na li li śmy sys tem za rzą dza nia uczel nią, pra cu jąc ca ły rok
nad przy go to wa niem re form – opty ma li za cji sys te mu za rzą dza nia fi -
nan sa mi uczel ni oraz zmia ny struk tu ry or ga ni za cyj nej. 

Sza now ni Pań stwo,
Ma my świa do mość, że nic nie jest da ne raz na za wsze, a świat nie

stoi w miej scu, że o roz wój uni wer sy te tu mu si my dbać wszy scy ra -
zem – ja ko aka de mic cy oby wa te le, zjed no cze ni prze ciw ko licz nym
i po waż nym za gro że niom, tak dla uni wer sy te tu, jak i dla Pol ski oraz
wspól nej Eu ro py.

Nad cho dzą ce la ta to ogrom ne wy zwa nie dla uni wer sy te tu: utrzy -
ma nie i roz wój po ten cja łu ba daw cze go, wy raź na obec ność w Eu ro -
pej skiej Prze strze ni Ba daw czej, wy ko rzy sta nie pa kie tu szans ze „Stra -
te gii Eu ro pa 2020” oraz mak sy mal ne sko rzy sta nie z fun du szy unij -
nych prze zna czo nych na ba da nia na uko we (Pro gram „Ho ry -
zont 2020” jest naj więk szym w hi sto rii pro gra mem ra mo wym Unii
Eu ro pej skiej dla na uki i wy no si ok. 80 mld eu ro). To rów nież – w sfe -
rze ba dań na uko wych – po trze ba zmian w spo so bie po dej ścia do wy -
ko rzy sta nia wy ni ków tych ba dań; to ich trans fer do oto cze nia spo -
łecz no -go spo dar cze go; to kon ty nu acja i roz wój ba dań w dzie dzi nach
hu ma ni stycz nych i spo łecz nych, gdyż to one wa run ku ją zrów no wa -
żo ny roz wój na szej cy wi li za cji. Istot nym jest bo wiem wy si łek zro zu -
mie nia rze czy, któ re nas ota cza ją, 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.

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 – bę dzie dla nas
wciąż pod sta wo wym za da niem. Słu żąc te mu ce lo wi, uni wer sy tet, jak
pi sał prof. Ka zi mierz Twar dow ski: „two rzy (…) naj wyż sze war to ści
in te lek tu al ne, któ re przy paść mo gą czło wie ko wi w udzia le.”

Pod no sze nie stan dar dów ja ko ści kształ ce nia to jed no z naj waż niej -
szych za dań re ali zo wa nych przez wyż sze uczel nie. Zmniej sza ją ca
się licz ba stu den tów to wy zwa nie, któ re mu si my umie jęt nie wy ko -
rzy stać. To szan sa na lep sze stu dia. Kie dy na fa li „bo omu edu ka cyj -
ne go” uma so wi li śmy wyż sze wy kształ ce nie, ode szli śmy od eli tar no -
ści uni wer sy te tów. W wa run kach stu diów ma so wych, bu do wa nie re -
la cji opar tych na za sa dzie „mistrz -uczeń” sta je się nie mal nie moż li -
we. Obec ny al go rytm po dzia łu do ta cji dy dak tycz nej jest rów nież an -
ty ja ko ścio wy. Wie rzy my, że nad cho dzą ce cza sy zmie nią tę sy tu ację.
Że zwięk szy się do stęp ność stu den tów do na uczy cie li aka de mic -
kich, że na uczy cie le aka de mic cy w jesz cze więk szym stop niu sku pią
się na ba da niach na uko wych. 

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 – z punk tu wi dze nia kie row nic twa uczel ni – bę dzie
wspie ra nie dzia łal no ści dwóch śro do wi sko wych cen trów ulo ko wa -
nych na Mo ra sku, po wsta łych dzię ki de ter mi na cji i ogrom ne mu za -
an ga żo wa niu mo ich po przed ni ków na sta no wi sku rek to ra. Wiel ko -
pol skie Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii, kie ro wa ne przez
prof. Bog da na Mar ciń ca i Mię dzy uczel nia ne Cen trum Na no bio me -
dycz ne, zor ga ni zo wa ne i kie ro wa ne przez prof. Ste fa na Jur gę to przy -
kła dy no wo cze sne go my śle nia o na uce. 

”Wspieranie i gwarantowanie wolności
badań naukowych – z czego
w naturalny sposób wynika ich
różnorodność – będzie dla nas wciąż
podstawowym zadaniem

➜
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In ter dy scy pli nar ne ze spo ły mię dzy wy dzia ło we, uzy sku ją ce fi nan -
so wa nie z tzw. trze cie go stru mie nia fi nan so wa nia, po win ny do ce lo -
wo kon cen tro wać się na dzia łal no ści ba daw czej i kształ ce niu na eli -
tar nych stu diach II i III stop nia. Przy cią ga jąc mło dych, zdol nych
na ukow ców po win ny za pew niać roz wój in no wa cyj no ści i ści ślej szą
współ pra cę sek to rów na uki i go spo dar ki.

Przed na szą uczel nią sta ją tak że po waż ne wy zwa nia, wspie ra ją ce
de mo kra tycz ne prze mia ny za cho dzą ce na Ukra inie oraz two rzą ce
moż li wo ści edu ka cji w UAM. Dzię ki świa tłe mu me ce na to wi na sze -
go wy bit ne go ab sol wen ta dr. Ja na Kul czy ka, wspie ra ją ce go uni wer sy -
tet w je go po słan nic twie, utwo rzy li śmy fun dusz sty pen dial ny dla stu -
den tów na ro do wo ści ukra iń skiej. Wie rzę, że to wspar cie po zwo li speł -
nić ich ma rze nia i po mo że w dal szej pra cy. Ży czył bym wszyst kim sty -
pen dy stom, by po moc, któ rą zy ska ją, za owo co wa ła do brem zdol nym
zmie nić świat. Pa nu dr. Kul czy ko wi skła dam ser decz ne po dzię ko wa -
nia za to wspar cie. 

Du żą szan są na roz wój uczel ni jest kon cep cja ucze nia się przez ca -
łe ży cie, szcze gól nie w ob li czu tren dów de mo gra ficz nych, ogra ni cza -
nia tra dy cyj nych źró deł przy cho dów oraz sprzy ja ją ce go wzro stu po -
zio mu wy kształ ce nia spo łe czeń stwa. Bar dzo istot nym wa lo rem kon -
cep cji li fe long le ar ning jest wpro wa dze nie moż li wo ści po twier dza -
nia efek tów kształ ce nia osią gnię tych w ra mach po za for mal nej i nie -
for mal nej edu ka cji. No we li za cja usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż -
szym, któ ra od dziś za czy na obo wią zy wać, za kła da, że uczel nie bę -
dą mo gły uzna wać wie dzę i umie jęt no ści uzy ska ne na szko le niach,
kur sach, w pra cy za wo do wej, wo lon ta ria cie oraz za li czać je na po czet
stu diów. Roz wią za nie to otwo rzy dro gę do stu dio wa nia oso bom pra -
cu ją cym, chcą cym zmie nić za wód lub uzu peł nić wy kształ ce nie. Uni -
wer sy tet mu si wziąć na sie bie ro lę i od po wie dzial ność ko or dy na to -
ra ta kie go kształ ce nia. 

Uni wer sy tet, jak każ da uczel nia wyż sza, pró bu je nie ustan nie de fi nio -
wać swo ją po zy cję w dy na micz nie zmie nia ją cym się świe cie, zda jąc so -
bie spra wę, iż sza cow na in sty tu cja uni wer sy te tu to dziś nie tyl ko miej -
sce two rze nia i prze ka zy wa nia wie dzy, ale miej sce, któ re ma od po -
wia dać wy zwa niom spo łecz nym i kul tu ro wym. Stąd wyj ście z pro po -
zy cją „Uni wer sy tec kie go Par ku Hi sto rii Zie mi”, któ ry UAM chce stwo -
rzyć dla mia sta i re gio nu, a tak że ca łe go kra ju. Am bit na idea by łe go rek -
to ra UAM prof. Je rze go Fe do row skie go to wy bu do wa nie na te re nie
Kam pu su Mo ra sko pla ców ki na uko wo -edu ka cyj no -re kre acyj nej, prze -
ka zu ją cej wie dzę w nie kon wen cjo nal ny i in no wa cyj ny spo sób. Park zo -
stał za pla no wa ny ja ko przed się wzię cie in te gru ją ce róż ne dzie dzi ny wie -
dzy zwią za ne z po cho dze niem i roz wo jem Zie mi, po wsta niem na niej
ży cia, roz wo jem czło wie ka i cy wi li za cji. Je śli re ali za cja te go mo nu men -

tal ne go dzie ła się po wie dzie – Park sta nie się wy róż ni kiem i du mą mia -
sta i re gio nu, bę dzie wiel ko pol skim od po wied ni kiem Cen trum Na -
uki Ko per nik edu ku ją cym dzie ci, mło dzież i do ro słych.

Sza now ni Pań stwo,
Stra te gicz ne my śle nie w za rzą dza niu uni wer sy te tem to peł ne wy -

ko rzy sta nie do stęp nych za so bów, sku tecz na re ali za cja za ło żo nych ce -
lów, to wresz cie wła ści we wy peł nia nie po słan nic twa i mi sji uczel ni.
Nie ozna cza ono trans for ma cji uczel ni w fir mę ko mer cyj ną, ale spraw -
niej sze kie ro wa nie uczel nią, na czym nam bar dzo za le ży. 

Chcę pod kre ślić, że prze pro wa dza my obec nie na uni wer sy te cie jed -
no cze śnie dwie waż ne re for my je go funk cjo no wa nia. Pierw sza to
opty ma li za cja sys te mu za rzą dza nia fi nan sa mi, któ ra ma do pro wa -
dzić do zwięk sze nia sa mo dziel no ści fi nan so wej wy dzia łów oraz do ra -
cjo na li za cji kosz tów, a któ rą chce my wpro wa dzić z dniem 1 stycz -
nia 2015 ro ku. Dru ga re for ma do ty czy ad mi ni stra cji, no wo cze snej,
do brze zor ga ni zo wa nej, spraw nie wspie ra ją cej ba da nia  i dy dak ty -
kę. Te zmia ny bę dzie my wdra żać stop nio wo i ewo lu cyj nie. 

Ro lą władz rek tor skich w no wym ro ku aka de mic kim bę dzie za tem
wpro wa dze nie na uni wer sy te cie w spo sób od po wie dzial ny fi nan so -
wej trans pa rent no ści, uprosz cze nia pro ce dur ad mi ni stra cyj nych oraz
ustro ju sa mo rząd no ści dla po szcze gól nych je go czę ści bez osła bie nia
ca ło ści. Uni wer sy tet jest je den i ma ta kim po zo stać, a ad mi ni stra cja,
w któ rej po wsta ną sil ne cen tra kom pe ten cji ma da wać moc ne wspar -
cie wy dzia łom w re ali za cji ich pod sta wo wych za dań.

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, o spra wie dli wy sys tem pre mio wa nia,
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 prze ja -
wach dzia łal no ści uczel ni. 

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 i dal sze
obiek ty spor to we, a po za Po zna niem: bu dy nek dy dak tycz ny ka li skie -
go wy dzia łu. Roz pocz nie my pro ces in we sty cyj ny do mów stu denc -
kich na Mo ra sku. Na dal za bie gać bę dzie my o środ ki na do koń cze -
nie bu do wy Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji oraz na re wi ta li za cję sta -
re go bu dyn ku Col le gium Che mi cum, Col le gium No vum i bu dyn -
ku po woj sko we go przy al. Nie pod le gło ści. 

Na ko niec pra gnę zwró cić się do stu den tów 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, aby ście wy szli z tych
mu rów ja ko lu dzie mą drzy i świa tli, ak tyw ni i twór czy, i by ście ni -
gdy nie re zy gno wa li z ma rzeń. Do brze wy ko rzy staj cie te la ta, a po tem
za cho waj cie uczel nię w do brej pa mię ci i wra caj cie do niej, czu jąc się
na za wsze człon ka mi na szej wiel kiej wspól no ty aka de mic kiej. Niech
po byt tu taj do sko na li wa sze cha rak te ry, a stu dia roz wi ja ją wa szą oso -
bo wość. Nie zmar nuj cie swo jej szan sy!

Sza now ni Pań stwo,
Ży czę wszyst kim Pań stwu i ca łej na szej wspól no cie aka de mic kiej

re ali za cji za mie rzeń i osią ga nia za ło żo nych ce lów, wie le sa tys fak cji
w pra cy na uko wo -dy dak tycz nej oraz po myśl no ści w ży ciu oso bi stym.

Otwie ram rok aka de mic ki 2014/2015 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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Jest to tak że wy raz po dzi wu dla ak tyw no ści ba daw czej, trwa ją -
cej ca łe do ro słe ży cie, tak że po przej ściu na eme ry tu rę, któ ra po -
skut ko wa ła m.in. wy da niem dwóch ob szer nych mo no gra fii. Pra -

ce prof. Fe do row skie go są wciąż cy to wa ne, wciąż w obie gu na uko -
wym, gdyż jak pod kre śla ją znaw cy pa le olo gii, wy róż nia ją się za rów -
no kre atyw no ścią i no wa tor stwem, jak i skru pu lat no ścią, o czym
za świad czyć mo gą też wszy scy ci, któ rzy wi dzie li je go pe dan tycz nie
upo rząd ko wa ny ogrom ny zbiór fi szek i no ta tek ba daw czych. Nie
zna czy to, że ma su chy umysł – bę dąc wy bit nym uczo nym i znaw -
cą, o świe cie sprzed kil ku set mi lio nów lat po tra fi opo wia dać w spo -
sób ob ra zo wy, ory gi nal ny i w pięk nej pol sz czyź nie, co do ce nia ją nie
tyl ko stu den ci, ale tak że słu cha cze wy kła dów po pu lar no nau ko wych,
przy ja cie le i wszy scy ci, któ rzy mie li oka zję dłuż szej z nim roz mo -
wy. Wie dzę i skru pu lat ność na uko wą do ce nia ły licz ne zna czą ce in -
sty tu cje na uko we z ca łe go świa ta, po wie rza jąc mu opi sy swo ich ko -
lek cji pa le ozo olo gicz nych. Jak mó wił kie dyś prof. Je rzy Fe do row ski,
je go mi strzy ni, prof. Ma ria Róż kow ska na uczy ła go, by ba dać oka -
zy do mo men tu, gdy wie się o nich wszyst ko: ani mi nu ty dłu żej
i …ani mi nu ty kró cej. Brał udział w wie lu eks pe dy cjach na uko wych
we wszyst kich stro nach świa ta, wy kła dał na wie lu uni wer sy te tach
w Pol sce i za gra ni cą, na le ży do naj zna mie nit szych mię dzy na ro do -
wych i pol skich sto wa rzy szeń na uko wych.

Dla na sze go uni wer sy te tu je go za słu gi są rów nież wiel kie: to dzię -
ki nie mu ka te dra geo lo gii prze kształ ci ła się w pręż ny in sty tut geo -
lo gii, przy cią ga jąc uczo nych z ca łej Pol ski; dzię ki je go sta ra niom
przy wró co no po 36 la tach prze rwy w 1988 ro ku stu dia geo lo gicz ne
na UAM. Ja ko rek tor UAM, wy bra ny w 1990 ro ku, „prze rzu cił kład -
kę mię dzy dwie ma epo ka mi i po pro wa dził nią uni wer sy tet ku nor -
mal no ści”, jak to uję ła Ewa Sta nie wicz. Zwo łał w Po zna niu pierw -
szą kon fe ren cję rek to rów uczel ni aka de mic kich, któ rą moż na uwa -
żać za pre kur so ra KRASP, a któ rej dys ku sje i po sta no wie nia przy -
czy ni ły się do re for my szkol nic twa wyż sze go. Współ two rzył Col -
le gium Po lo ni cum w Słu bi cach, któ re uwa żał za waż ny krok uczel -
ni ku zjed no czo nej Eu ro pie. Obec nie jest twór cą po ry wa ją cej wi -
zji Mu zeum Zie mi na Mo ra sku (jak sam mó wi żar to bli wie – nie jest
mi ni ma li stą), do któ rej po tra fił prze ko nać nie tyl ko wła dze uczel -
ni, ale i wła dze mia sta.

Wszyst ko, co osią gnął, zdo był wła sną pra cą, po cho dząc z ro dzi -
ny przy zwo itej, ale nie wy kształ co nej, nie za moż nej, na do da tek do -
świad czo nej przez woj nę. Skrom ny, z wiel ką wdzięcz no ścią wspo -
mi na za wsze wszyst kich, któ rych w swo im ży ciu spo tkał; jak ma -
wia, na wet wro gów, dzię ki któ rym zy skał mę stwo. Za wsze wier ny

swo im prze ko na niom twier dzi, że „praw dzi wie po rząd ny czło wiek
nie zo sta nie szu braw cem dla mi ra żu ka rie ry, choć by nie wiem ja -
kiej”. Za cza sów PRL nie zo stał na Za cho dzie, choć miał tam per -
spek ty wy świet nej ka rie ry na uko wej i fi nan so wej (a tu gro mad kę
dzie ci na utrzy ma niu). Wró cił do Pol ski, bo ta kie czuł zo bo wią za -
nie. Za an ga żo wa ny w opo zy cję i w „So li dar ność” oczy wi ście ze
wzglę dów po li tycz nych nie mógł zo stać za ak cep to wa ny ja ko rek tor
UAM w 1984 ro ku (co moż na uwa żać za za szczyt, jak prze kor nie
kie dyś stwier dził). Dow cip ny, lu bia ny przez stu den tów, ma wie lu
przy ja ciół, któ rzy uwa ża ją, że rzad ko moż na spo tkać oso bę rów -
nie skrom ną, jak i… upar tą. 

Za wsze twór czy i skru pu lat ny
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Fedorowskiella, fedorowskiphyllum,
fedorowskicyathus – to tylko niektóre z nazw, które
paleozoicznym koralowcom nadali uczeni
z różnych krajów chcąc uczcić wybitnego
uczonego, najlepszego w świecie znawcę
koralowców Rugosa. Prof. Jerzy Fedorowski,
doktor honoris causa naszego uniwersytetu,
otrzymał w dniu inauguracji roku akademickiego
Palmy Uniwersyteckie, wyraz hołdu uczelni dla
swego uczonego.
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Katarzyna Frątczak z Wydziału
Biologii oraz Luiza Nadstazik
z Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa otrzymały nowe
wyróżnienie uczelniane Studencki
Laur jako wyraz uznania dla
wybitnych osiągnięć naukowych
i aktywność badawczą. 

Z do brych 
– naj lep si 
Ośmioro absolwentów naszego Uniwersytetu
otrzymało Medale „Za wybitne osiągnięcia
w nauce i wyróżniający udział w życiu
Uniwersytetu”. 
Oto lista wyróżnionych: 

Bar tosz Or wat – ab sol went kie run ku che -
mia ma te ria ło wa, fi na li sta kon kur su „Zło ty
Me dal Che mii 2012”, lau re at sty pen dium Mi -
ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, współ -
au tor 3 zgło szeń pa ten to wych, w tym 2 mię -
dzy na ro do wych oraz pu bli ka cji w re no mo -
wa nych cza so pi smach na uko wych.

Pa try cja Ro jek – ab sol went ka fil mo znaw -
stwa i kul tu ry me diów, zdo byw czy ni II miej sca
Mię dzy na ro do we go Kon kur su na Re cen zję Fil -
mo wą po świę co ną pa mię ci Ir ka Si wiń skie go
i zwy cięż czy ni Kon kur su na Re cen zję Fil mo -
wą Ma ga zy nu Kul tu ry Po pu lar nej „Esen cja”,
lau re at ka sty pen diów Rek to ra UAM dla naj -
lep szych stu den tów, współ pra cow nicz ka fe sti -

wa li fil mo wych i Ra in dan ce Film Scho ol
w Lon dy nie.

Bo rys Ko wa lew ski – ab sol went Wy dzia łu
Fi zy ki, aktywny członek Studenckiego Koła
Akustyków.

Ma ciej Ko ściusz ko – ab sol went ar chi wi sty -
ki i za rzą dza nia do ku men ta cją, lau re at sty pen -
diów Rek to ra UAM dla naj lep szych stu den tów,
czło nek Sto wa rzy sze nia Ar chi wi stów Pol skich,
wi ce pre zes To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk Hi -
sto rycz nych.

Ję drzej Sa dow ski – ab sol went ma te ma ty ki
spe cjal ność teo re tycz na, ak tyw ny czło nek Ko -
ła Na uko we go Ma te ma ty ków, nie stru dzo ny
po pu la ry za tor ma te ma ty ki wśród uczniów

szkół śred nich, we współ pra cy z na ukow ca mi
UAM pro wa dzi ba da nia do ty czą ce pew nych
klas funk cji pra wie okre so wych.

Ka ta rzy na Le mań ska – ab sol went ka geo -
gra fii spe cjal ność kształ to wa nie śro do wi ska
przy rod ni cze go, uczest nicz ka ba dań na uk. Za -
kła du Gle bo znaw stwa i Te le de tek cji Gleb, pra -
cow nik fir my Eko stan dard Pra cow ni Ana liz
Śro do wi sko wych, uczest nicz ka gran tu na uko -
we go „Mo de lo wa nie ilo ści od pa dów ko mu nal -
nych po wsta ją cych w prze strze ni miej skiej
na przy kła dzie mia sta Po zna nia”.

Ka ta rzy na Du lat – ab sol went ka fi lo lo gii
ger mań skiej, lau re at ka sty pen dium Rek to ra
UAM dla naj lep szych Stu den tów, pre zes Sek cji

Stu denc kie lau ry 
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Na le ży do zło tej dru ży ny UAM Po -
znań, któ ra w ubie głym ro ku wy wal -
czy ła aka de mic kie mi strzo stwo Wiel -

ko pol ski w fut sa lu ko biet. W lu tym te go ro ku
na por ta lu pił kar ki. com tak oto wy chwa la -
no jej moż li wo ści: Raj dy z pił ką oraz kiw ką
przez ca łe bo isko i wy ko rzy sta nie sy tu acji przez
Pa try cję Bal ce rzak z UAM Po znań, moż na by
od twa rzać na ta śmie, cią gle i cią gle, a i tak ża -
den z tre ne rów nie był by w sta nie przy go to wać
swo ich za wod ni czek, by ją po wstrzy mać.

Od naj wcze śniej szych lat szkol nych tre no -
wa ła pił kę noż ną. Póź niej na krót ko za in te re -
so wa ły ją rów nież in ne dys cy pli ny spor tu:
sztu ki wal ki, pił ka ręcz na, pił ka ko szy ko wa,
lek ko atle ty ka, jed nak osta tecz nie po zo sta ła
wier na pił ce noż nej. Za czy na ła jak pił kar ka
ro dzin ne go klu bu: MOSiR Sie radz, po tem
w cza sach li ceum był to Po goń Szcze cin Wo -
men i, od 2 lat, KKPK Me dyk Ko nin. Tre nu -
ję, po nie waż nie wy obra żam so bie bier no ści, je -
śli cho dzi o sfe rę spor to wą – mó wi Pa try cja. Jest
to ro dzaj po zy tyw ne go uza leż nie nia. Nie cho -
dzi o to, że bio rę pił kę i idę „po ko pać”. Pił ka
noż na to dys cy pli na sze ro ko ro zu mia na, trze -
ba bo wiem być przy go to wa nym kon dy cyj nie,
si ło wo, men tal nie. I to jest za chwy ca ją ce, że
każ de go dnia trze ba nad czymś pra co wać, jed -
ne go dnia pra cu je my wy trzy ma ło ścio wo, na -

stęp ne go na cisk kła dzie my na si łę, gib kość, ko -
or dy na cję, kon tro lę nad pił ką, cel ność po dań,
cel ność strza łów, tak ty kę... 

Na co dzień Pa try cja jest stu dent ką Wy -
dzia łu Che mii UAM. Na za ję cia do jeż dża
z Ko ni na, co cza sa mi by wa mę czą ce, jed nak
rów nież w tym ro ku ma za miar łą czyć na -
ukę z in ten syw ny mi tre nin ga mi. Chcia ła -
bym, aby sport był mo im je dy nym źró dłem
utrzy ma nia. Nie ma nic pięk niej sze go, niż ro -
bić to, co się ko cha. Jed nak w Pol sce jest to cią -
gle nie moż li we. Pił ka noż na ko biet ma ły mi
krocz ka mi pró bu je wyjść z cie nia, jed nak na -
dal nie jest tak po pu lar na, jak ta w mę skim
wy da niu. Dla te go stu diu ję che mię, po nie waż
da je mi ona więk sze szan se na zna le zie nie
w przy szło ści cie ka wej pra cy. mz

I pił ka, i che mia 

Okrzyknięta przez portale
internetowe najlepszą futsalistką
regionu, Patrycja Balcerzak
na inauguracji nowego roku
akademickiego 2014/2015
wystąpiła w nowej roli
najlepszego sportowca UAM.
Odbierając gratulacje od rektora
UAM prof. Bronisława Marciniaka
była spokojna, nie towarzyszył jej
stres obecny przed każdym
meczem: Wyróżnienie mnie
zaskoczyło, cieszę się, że władze
uczelni zwracają uwagę
i doceniają studentów, którzy
realizują swoje pasje – nie tylko te
naukowe – mówi.
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Lin gwi stycz nej Ko ła Na uko we go Ger ma ni -
stów, współ or ga ni za tor ka i pre le gent ka kon -
fe ren cji na uko wych i uczest nicz ka pro jek -
tów ba daw czych.

Ja kub Jóź wiak – ab sol went pra wa, lau -
re at pro gra mu „Dro ga na Ha rvard”
i „Grasz o staż”, sty pen dy sta pro jek tu Fun -
da cji im. Le sła wa Pa gi i Gieł dy Pa pie rów
War to ścio wych w War sza wie „Aka de mia
Ener gii”, zwy cięz ca Ogól no pol skie go
Kon kur su „Pra wo rzym skie a świat
współ cze sny”, za stęp ca re dak to ra na czel -
ne go por ta lu na uko we go ry nek -ener ge -
tycz ny i czło nek ko mi te tu re dak cyj ne go
Prze glą du Praw ni cze go UAM.

Ka ta rzy na Frąt czak – stu dent ka bio lo gii
na Wy dzia le Bio lo gii, lau re at ka Dia men to -
we go Gran tu, współ au tor ka 3. pu bli ka cji w
re no mo wa nych cza so pi smach mię dzy na ro -
do wych i 9 do nie sień kon fe ren cyj nych,
współ wy ko naw ca 3. pro jek tów ba daw czych,
w tym mi ni ste rial ne go „Iu ven tus Plus” oraz
Na ro do we go Cen trum Na uki.

Lu iza Nad sta zik – stu dent ka sto sun ków
mię dzy na ro do wych na Wy dzia le Na uk Po -
li tycz nych i Dzien ni kar stwa, lau re at ka sty -
pen dium Rek to ra UAM dla naj lep szych Stu -
den tów, uczest nicz ka pol sko -nie miec kie go
pro jek tu dy dak tycz ne go pt: „Par la men ta -
ryzm i de mo kra cja w pol sko -nie miec kim
po rów na niu”, dzien ni kar ka „Ku rie ra Aka -
de mic kie go”.
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Nie ste ty, nie uda ło mi się w tym ro ku uczest ni -
czyć 1 paź dzier ni ka w na szej pięk nej au li w ko -
lej nej uro czy sto ści roz po czę cia ro ku aka de mic -
kie go. Kil ka ujęć z tej uro czy sto ści, któ re doj rza -
łem w wie czor nym ma ga zy nie in for ma cyj nym
TVN z 1.10.2014 wró ci ło mi łe wspo mnie nia
oraz utwier dzi ło mnie w po trze bie po dzie le -

nia się z na szą spo łecz no ścią pa ro ma re flek sja mi o cha rak te rze głów -
nie służ bo wym na ła mach „Ży cia”.

Otwie ra jąc ko lej ny rok wy tę żo nej pra cy pa trzy my na do ko na nia,
osią gnię te w ze szłym ro ku aka de mic kim – a suk ce sów nie bra ku -
je – oraz przed kła da my li stę za dań do re ali za cji w ro ku aka de mic -
kim 2014/2015. Jak już tra dy cyj nie co ro ku, ko lej ny rok jest szcze gól -
ny i bo ga ty w wy zwa nia.

Po pierw sze, jest to rok wdra ża nia za pi sów zno we li zo wa nej usta -
wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym oraz, je śli wszyst ko pój dzie zgod -
nie z pla nem, od 1 stycz nia 2015 r. zno we li zo wa nej usta wy o za sa dach
fi nan so wa nia na uki. To nie są pro ste dzia ła nia, cza sa mi trze ba pod -
jąć się au to no micz nych i ra cjo nal nych wy bo rów. Wy da je się, że no -
we li za cja umoż li wia sze reg upo rząd ko wań w prag ma ty ce pro ce su na -
ucza nia, więk sze otwar cie na je go prak tycz ne aspek ty oraz lep sze do -
sto so wa nie ab sol wen tów do wy mo gów ryn ku pra cy. Wszyst ko to ma
słu żyć pod nie sie niu ja ko ści edu ka cji. Zno we li zo wa na usta wa da je też
moż li wość, na wet zo bo wią zu je uczel nie, do bu do wy au to no micz -
nie wy bra nych mo de li ko mer cja li za cji wy ni ków prac ba daw czych
oraz trans fe ru tech no lo gii. Za rok, dwa bę dzie my zbie rać owo ce dzi -
siej szych de cy zji oraz wdro żo nych roz wią zań.

Po dru gie, jest to rok, w któ rym koń czy my pro ces pro gra mo wa nia
fun du szy UE na la ta 2014-2020 a roz po czy na my ich ab sorp cję. Ru -
szył już eu ro pej ski pro gram ra mo wy ba dań i roz wo ju „Ho ry -
zont 2020”. Mi ni ster stwo przed sta wi ło pro gram dzia łań wspie ra ją -
cych uczest nic two ze spo łów ba daw czych z Pol ski, śro do wi sko, w tym
UAM, pod pi sa ło się pod „Pak tem dla Ho ry zon tu”. Ocze ku je my re al -
nych dzia łań, uczel nia nych sys te mów or ga ni za cyj nych i mo ty wa -
cyj nych, wspie ra ją cych pro ces apli ka cji. Zdo by cie 1,5 mld eu ro w ska li
ca łe go kra ju i cza su pro gra mu jest ce lem am bit nym, ale re al nym.
A na na szym wspól nym unij nym sto le le ży „tort” war to ści pra wie 80
mld eu ro! Środ ki na ba da nia bę dą do stęp ne, na za sa dach kon kur su,
w ra mach cen tral ne go pro gra mu ope ra cyj ne go „In te li gent ny Roz -
wój” za po śred nic twem NCBR. Pierw sze kon kur sy to za pew ne do -
pie ro I/II kwar tał 2015 ro ku, ale na wnio ski przed się biorstw, wspar -
te przez sek tor na uki, prze wi dzia no kil ka mld eu ro w la -
tach 2015/2020. I tu taj po trzeb ny jest swo isty „Pakt dla In no wa cji”
i zdol ność na sze go śro do wi ska do in spi ra cji i współ pra cy w sto sun -
ku do przed się biorstw. I nie moż na się na to obu rzać, bo pod ta kim
wa run kiem te środ ki zo sta ły nam udo stęp nio ne. My ślę, że ty tuł pro -
gra mu da je jed no znacz ną prze słan kę, jak mu si my do tej szan sy pod -

cho dzić. Po za tym, środ ki na wspar cie ba dań, roz wo ju tech no lo gicz -
ne go i in no wa cji na rzecz przed się biorstw (czy li z ce lu te ma tycz ne -
go 1) znaj du ją się w Re gio nal nych Pro gra mach Ope ra cyj nych. Są tu
na wet moż li wo ści wspar cia in fra struk tu ry ba daw czej (ale na bar dzo
trud nych wa run kach). Rów no cze śnie, na prze ło mie ro ku praw do po -
dob nie uda się uru cho mić środ ki z Kra jo we go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wie dza – Edu ka cja – Roz wój. Jest to w per spek ty wie 2015-2022
pra wie 1,5 mld eu ro prze zna czo ne tyl ko dla szkół wyż szych z prak -
tycz nie jed nym ce lem, czy li wzro stem sze ro ko po ję tej ja ko ści dy dak -
ty ki. Oczy wi ście na za sa dach kon kur so wych. Pla nu je my wspar cie
mo bil no ści, in ter na cjo na li za cji, zwięk sze nia prak tycz nej orien ta cji
pro gra mów, a na wet po pra wie nie za rzą dza nia pro ce sem dy dak tycz -
nym i ba daw czym na uczel ni. Czy li re asu mu jąc, ten rok aka de mic ki
to ko lej ny rok wspar cia ja ko ści na uki i na ucza nia.

Na za koń cze nie jesz cze jed no ha sło, któ re co raz czę ściej po brzmie -
wa – to in ter na cjo na li za cja szkol nic twa wyż sze go. In ter na cjo na li za -
cja za rów no pro ce su ba daw cze go, jak i dy dak tycz ne go! Wię cej stu -
den tów z za gra ni cy u nas, wię cej na szych na wy jaz dach za gra ni cę.
Dy dak ty cy i ucze ni z Eu ro py i świa ta w Pol sce (na na szych uczel -
niach), na si na uczy cie le aka de mic cy i ucze ni w czo ło wych ośrod kach
Eu ro py i świa ta. Wspól ne pro jek ty dy dak tycz ne i ba daw cze z uzna -
ny mi ośrod ka mi za gra ni cą. Umo wy bez po śred nie z uczel nia mi
i ośrod ka mi ba daw czy mi, wy ko rzy sta nie umów mię dzy na ro do wych
na szcze blu pań stwo wym, udział w pro jek tach mo bil no ścio wych Ho -
ry zon tu 2020 oraz cen tral nych pro gra mów ope ra cyj nych – to wszyst -
ko in stru men ty, któ re ma cie Pań stwo do dys po zy cji.

W ro ku 2015 pla nu je my (tak sta no wi rzą do wy pro jekt bu dże tu)
wzrost wy dat ków bu dże to wych na na ukę o 10% w sto sun ku do ro -
ku 2014. To jest wła ści wy krok w kie run ku ce lu, ja ki przed na mi – 1,7%
PKB (w stra te gii roz wo ju efek tyw nej i in no wa cyj nej go spo dar ki)
na wy dat ki w ob sza rze B+R. Wie rzę, że nie za leż nie od wy ni ku wy bor -
cze go w ro ku 2015 ten trend wzro stu na kła dów bę dzie utrzy ma ny
i wzmoc nio ny. Dzia łal ność sta tu to wa bę dzie w 2015 dys try bu owa -
na na no wych wa run kach, de cy do wać nie bę dą hi sto rycz ne za szło ści,
ale ostat ni wy nik pa ra me try za cji. Pla no wa ny jest tak że wzrost o 6%
wy dat ków na szkol nic two wyż sze. Za pew nia to środ ki na 3 etap, już
ostat ni, nie ste ty pod wy żek na szych – pra cow ni ków uczel ni – za rob -
ków. To cią gle nie jest po ziom na szych aspi ra cji, ale w kon tek ście ogra -
ni czeń bu dże tu pań stwa w ostat nich la tach, du ży suk ces.

Po zo sta je mi ży czyć mo jej, na szej uczel ni dal sze go roz wo ju, od -
wa gi pod ję cia zmian struk tu ral nych oraz na po zio mie za rzą dza -
nia ope ra cyj ne go, aby do sto so wać się do zmie nia ją cych się wa -
run ków oto cze nia. Wy żej przed sta wia ne za da nia są rów no cze -
śnie na szy mi ce la mi na naj bliż sze la ta. Nie za po mi na jąc o tym,
że two rzy my i roz wi ja my szcze gól ną war tość, ja ką jest uni wer sy -
tet. Naj star sza cy wil na in sty tu cja Eu ro py.

prof. Ja cek Gu liń ski

List na in au gu ra cję 

Ma gni fi cen cjo Rek to rze,
Sza now ni Pań stwo,
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Ma gni fi cen cjo Pa nie Rek to rze, Wy so ki Se na cie, 
wiel ce sza now ni, do stoj ni i czci god ni Pań stwo!

Naj pierw chciał bym uprze dzić, że na po sta wio ne w ty tu le py ta nie
nie od po wiem wy czer pu ją co, bo na wet, gdy bym mó wił pa rę go -
dzin – a na to pan rek tor po zwo lić mi nie mógł – nie po wie dział -
bym wszyst kie go.

Pro szę mi też wy ba czyć, że za cznę od ob ser wa cji ba nal nych i oczy -
wi stych. Ży je my w świe cie za wan so wa nej tech no lo gii i nie zwy kłych
osią gnięć cy wi li za cyj nych. Na le żę do po ko le nia, dla któ re go ma rze -
nie o zwy kłym te le fo nie by ło ma rze niem nie zisz czal nym; gdy by mi
ktoś przed czter dzie stu pa ru la ty po wie dział, że do ży ję cza sów, kie -
dy każ dy bę dzie mógł mieć przy so bie te le fon ko mór ko wy i roz ma -
wiać z do wol ne go miej sca w kra ju i na świe cie, to bym nie uwie rzył;
gdy by mi ktoś po wie dział, że ja dąc sa mo cho dem (sa mo chód też był
wte dy ma rze niem nie osią gal nym), bę dę sły szał głos z ko smo su:
„za dwie ście me trów wjedź na ron do, po tem zjedź dru gim zjaz dem

w pra wo i do jedź do ce lu. Na le wo” – to bym też nie uwie rzył. Nie
uwie rzył bym, że moż na bę dzie np. usu wać wo re czek żół cio wy la pa -
ro sko pem, a bli zny la se rem, że moż na bę dzie prze szcze pić ko muś
twarz, że po ja wi się In ter net, po wszech na do stęp ność kom pu te rów,
że pocz ta ma ilo wa za cznie wy pie rać zwy kłe pi sa nie li stów, że z przy -
ja ciół mi za oce anem bę dzie moż na roz ma wiać przez sky pa, że po ja -
wi się bio na no tech no lo gia i in ne cu da me dy cy ny i tech ni ki. 

Na mar gi ne sie do dam, że wte dy też bym nie wie rzył, że ta ki szmat
ży cia spę dzę w wol nej Pol sce, że Pol ska bę dzie człon kiem Unii Eu -
ro pej skie i NATO, że pol ski pre mier zo sta nie pre zy den tem Unii. 

Wra ca jąc do głów nej my śli: ży je my w świe cie, któ ry dla na szej wy -
go dy urzą dzi li nam che mi cy, fi zy cy, bio lo dzy, in for ma ty cy i me dy -
cy. Bez ich pra cy, bez ich ge niu szu nie by ło by te go wszyst kie go.

Więc tym bar dziej na tar czy wie ci śnie się py ta nie, po co nam
po ezja? Je ste śmy wszak na uni wer sy te cie, któ re go pa tro nem jest
po eta i któ re go rek to rem na pew nym eta pie sta rań o je go utwo -
rze nie też miał być po eta. W lu tym 1792 ro ku, a więc

Wy kład in au gu ra cyj ny
Prof. Jó zef To masz Po krzyw niak

„Cóż wiersz po mo że do praw ukła da nia”,  
czy li po co nam po ezja
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pod rzą da mi Kon sty tu cji 3 Ma ja, oby wa te le wo je wództw wiel -
ko pol skich „za nie śli przez po słów swo ich do kró la i sta nów sej -
mu ją cych, aże by rek to rem Uni ver si ta tis, ma ją cej się ery go wać
w pro win cji wiel ko pol skiej” był po eta i na uczy ciel szkół KEN,
ks. Jan Gor czy czew ski, wie lo let ni pre fekt szkół ka li skich, po tem
po znań skich. Ko lej ne roz bio ry prze kre śli ły te pla ny i pierw szym
rek to rem zo stał po nad sto lat póź niej wy bit ny le karz, pro fe sor
He lio dor Świę cic ki.

Wra ca jąc do ty tu ło we go py ta nia po mi jam kwe stię, „co to ta -
kie go po ezja”, bo je śli na sza No blist ka, a wcze śniej dok tor ho no -
ro wy na sze go uni wer sy te tu Wi sła wa Szym bor ska nie wie, to skąd
ja mam wie dzieć:

Nie jed na chwiej na od po wiedź 
na to py ta nie już pa dła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzy mam się te go
jak zba wien nej po rę czy. 

Py ta nie, po co nam po ezja, przy ca łej nie wie dzy czym ona jest sta -
je się tym waż niej sze, że zda niem Szym bor skiej tyl ko „Nie któ rzy lu -
bią po ezję”:

Nie któ rzy – 
Czy li nie wszy scy.
Na wet nie więk szość wszyst kich ale mniej szość.
Nie li cząc szkół, gdzie się mu si,
I sa mych po etów,
Bę dzie tych osób mo że dwie na ty siąc.

Co cie ka we, py tań o przy dat ność po ezji nie za da wa li i nie za da ją
in ży nie ro wie czy le ka rze; sta wia ją te py ta nia sa mi po eci. To cy to wa -
ny w ty tu le Igna cy Kra sic ki pi sał w „An ty mo na cho ma chii”:

Cóż wiersz po mo że do praw ukła da nia?
Al boż się zbo że po wier szach uro dzi? 

a py ta nia i po dob ne re flek sje for mu ło wa li już sta ro żyt ni po eci i for -
mu łu ją współ cze śni. Zmar ły w tym ro ku Ta de usz Ró że wicz pi sał:

Mo ja po ezja
ni cze go nie tłu ma czy
ni cze go nie wy ja śnia
ni cze go się nie wy rze ka
nie ogar nia so bą ca ło ści
nie speł nia na dziei
[…]
prze gry wa sa ma ze so bą
[…]

Ju lia Har twig, nie ba wem za pew ne tak że dok tor ho no ro wy na sze -
go uni wer sy te tu, my śli po dob nie:

Nie ra tu je po ezja ani też nie zba wia
jej oczy ni gdy nie śpią roz war te i we śnie
bez bron na wo bec świa ta
z któ re go raz ucie ka to zno wu go szu ka
by mi ło śnie przyj mo wać i za da wać ra ny
Nie wia do mo
pa mię ci pra gnąc czy też nie pa mię ci. 

Mar cin Świe tlic ki na okład ce swe go ostat nie go to mi ku na pi sał:
Co to za po ezja, 
któ ra nie oca la
ani czło wie ka,
ani ro ba la.

Ry szard Kry nic ki my ślał po dob nie:
Złe wier sze
Nie na wró cą de spo ty.
Do ty czy to, nie ste ty
tak że do brych wier szy. 

Oczy wi ście, to jed na stro na me da lu; po dru giej są dum ne de kla ra -
cje, jak choć by Ho ra ce go, prze ko na ne go, ską di nąd słusz nie, że swo -
ją po ezją wzniósł so bie po mnik trwal szy nad spi że, że nie wszy stek
umarł; Ja na Ko cha now skie go też słusz nie prze ko na ne go, że ja ko
pierw szy wdarł się na „ska łę pięk nej Ka lio py,//gdzie do tych miast
nie by ło zna ku pol skiej sto py” (choć też i scep tycz nie za uwa żał, że „so -
bie śpie wa, a Mu zom”) czy na sze go pa tro na, Ada ma Mic kie wi cza, któ -
re go Kon rad, dla te go że jest po etą, mo że pod jąć spór z Bo giem o rząd
dusz i po wie dzieć o so bie:

Na zy wam się mi lion,
Bo za mi lio ny ko cham i cier pię ka tu sze.

Po eta Cy prian Nor wid wie rzył, że „pięk no na to jest, by za chwy ca -
ło”, a abp Jó zef Ży ciń ski, choć nie po eta, po etom wła śnie przy pi sy -
wał za da nie bu dze nia wia ry w pięk no „ja ko for mę obec no ści Bo ga”.
Gał czyń ski pi sał li rycz nie:

Mo ja po ezja to jest noc księ ży co wa, 
Wiel kie uspo ko je nie („O mej po ezji”), 

A Cze sław Mi łosz, choć swój wiersz za ty tu ło wa ny „Ars po eti ca”
opa trzył zna kiem za py ta nia są dził, że

wier sze wol no pi sać rzad ko i nie chęt nie,
pod nie zno śnym przy mu sem i tyl ko z na dzie ją,
że do bre, nie złe du chy ma ją w nas in stru ment.

Ju lia Har twig cy to wa ny wcze śniej wiersz koń czy ła na dzie ją:
Zo sta ją po po etach nie osty głe wier sze
Jest czar ny prze stwór któ ry ich po cią ga
i jest dro ga otwar ta w po god ne re jo ny
i są sło wa za któ re za pła ci my dro go 

(„Ce na”)
Cóż to więc za ród ci po eci, z jed nej stro ny wąt pią cy w sens swych

dzia łań, z dru giej zaś lo ku ją cy je w wy so kich re jo nach me ta fi zy ki
i w Bo skich ka te go riach praw dy, do bra i pięk na?

Oni sa mi nie mie li i nie ma ją o so bie naj lep sze go zda nia.
Kie dy po ja wił się pierw szy z nich, wiel ki Ho mer, ry chło opa dła

go zgra ja Zo ilów, zło śli wych, ma łost ko wych kry ty ków, któ ry mi by li
za wist ni po eci. Przed sta wia no ich ja ko „trwo żą ce stra szy dła” z uzbro -
jo ną w kły psią pasz czę ką, pi sa no o nich, że

Ma ją by stre dow ci py je dy nie do psu cia,
I za raź li wy od dech, któ rym gdy ozio ną,
Naj pięk niej szą za słu gę zda ją za ska zio ną. (Ja cek Przy byl ski).

Ta kie wi ze run ki zło śli wych po etów funk cjo no wa ły od sta ro żyt no -
ści po wiek XVIII; ale i w wie ku XVIII, kie dy Zo il po wo li od cho dził
w prze szłość, po eci o so bie nie wy ra ża li się naj le piej. Był to bo wiem
czas roz ple nio ne go pa ne gi ry zmu, oko licz no ścio wej po ezji po chwal -
nej. O jed nym z ta kich po etów, Mar ci nie Mol skim, (zbież ność na -
zwisk z na szym pro fe so rem che mii przy pad ko wa!) na zwa nym „win -
szu ją cym wier szo pi sem”, mó wio no:

Ja ki kol wiek jest los Pol ski,
Za wsze wier sze pi sze Mol ski;

A tak że, jesz cze bar dziej zło śli wie,
Idzie Mol ski, w rę ku oda,

”Złe wier sze
Nie na wró cą de spo ty.
Do ty czy to, nie ste ty
tak że do brych wier szy
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Do Chry stu sa, do He ro da…
To masz Ka je tan Wę gier ski w „Li ście do wier szo pi sów” kon sta to -

wał więc traf nie:
Gdzie kol wiek się ob ró cę, w któ re pój dę stro ny,
Wszę dzie nud ny mi ry my je stem za rzu co ny:
Ten człe ka bez su mie nia po czci wym być gło si;
Ten przedaw cę oj czy zny w nie bio sa wy no si;
[…]
Wier sze pi szą, by le by czy je imie ni ny,
Wier sze zno wu, by le by czy je uro dzi ny.

Kra sic ki na dzie ję, że się „po eta z cu dzej – in ne go po ety – sła -
wy roz we se li” wkła dał „mię dzy baj ki”; Mic kie wicz po ezję Sło wac -
kie go po strze gał jak „pu sty ko ściół, w któ rym nie ma Bo ga”, a Zbi -
gniew Her bert w wier szu „Cho da sie wicz” zło śli wie i bez li to śnie
spor tre to wał Cze sła wa Mi ło sza; że był na wet sław ny, bo „za sła -
wą umiał się uwi jać”, że nad wie lo ma je go tek sta mi „cią ży duch
sztam bu cha”, że in te lek tu al nie „był jak stu dent któ ry czy ta w kół -
ko pa rę ksią żek nie do kład nie”.

To znów jed na stro na me da lu. Na dru giej zna leźć moż na ob -
szer ną an to lo gię po etyc kich tek stów, sła wią cych wiel kość i ge -
niusz Ja na Ko cha now skie go; zna leźć moż na wiersz Sta ni sła wa
Trem bec kie go, któ ry Igna ce go Kra sic kie go po rów nu je do jed ne -
go z naj więk szych po etów:

Gdy zaś twój każ dy wy raz wie le zna czy,
Bied ne na śla dow ni ki zo sta wiasz w roz pa czy.
Le d wo się onych pió ro z two im rów nać si li:
Ty siąc by ło po etów, a je den Wir gi li.

Z We rgi liu szem i Ho me rem ze sta wiał Kra sic kie go F. K. Dmo chow -
ski, pi sząc pe sy mi stycz nie, ale i z na dzie ją po III roz bio rze:

W twych dzie łach Pol ski pa miąt ka zo sta nie,
Wdzię kiem ich wnu cy bę dą się po ili,
Zgi nę li Gre cy, zgi nę li Rzy mia nie,
Lecz ży je wiecz nie Ho mer i Wir gi li.

Po wszech nie zresz tą Kra sic kie go, Księ cia Bi sku pa War miń skie go,
na zy wa no księ ciem po etów sta ni sła wow skich. 

Ju liusz Sło wac ki nie de za wu ował Mic kie wi cza, ale okre ślił je go i sie -
bie „jak dwa na słoń cach swych prze ciw ne – bo gi”, a Cze sław Mi -
łosz wy so ko ce nił wier sze An ny Świrsz czyń skiej.

Nie ule ga wąt pli wo ści, że choć nie wszy scy lu bią po ezję, po ezja bę -
dzie za wsze. Sta ni sław Ba rań czak pi sał: „Po ezja po win na być nie uf -
no ścią. Kry ty cy zmem. De ma ska tor stwem. Po win na być tym wszyst -
kim aż do chwi li, gdy z tej Zie mi znik nie ostat nie kłam stwo, ostat -
nia de ma go gia i ostat ni akt prze mo cy” („Pa rę przy pusz czeń”). A prze -
cież nie znik nie. Więc po ezja bę dzie za wsze.

Tym bar dziej więc war to spy tać, ja kie ma my po żyt ki z po ezji, bo
nie za wsze by ła ona i jest de ma ska tor stwem i kry ty cy zmem. Oto przy -
kła dy nie któ rych z nich.

Pierw szy to po ży tek nie ty le z po ezji, ile z po ety, choć to nad mier -
nie sub tel ne roz róż nie nie. W cza sach oświe ce nia żył w Kra ko wie po -
eta i tłu macz, Ja cek Przy byl ski. Mie rzył się z naj więk szy mi: prze kła -
dał Ho me ra, We rgi liu sza, Mil to na; ale śmia no się z nie go, bo nie był
tłu ma czem naj lep szym. Kie dy prze ło żył „Tre ny Je re mia sza nad zbu -
rze niem Je ro zo li my”, ja kiś zło śli wy po eta uło żył wier szyk:

Wie cie, cze mu Je re miasz pła kał ca łe ży cie,
Choć go nie za wsze ści gał wy rok bo ży?

Bo ja ko pro rok wie dział na le ży cie,
Że go Przy byl ski na pol skie prze ło ży.

Ten że Przy byl ski, po za skłon no ścią do tłu ma czeń miał też pa sję
two rze nia no wych wy ra zów, a szcze gól nie za stę po wa nia ter mi -
nów ła ciń skich pol ski mi. Wy my ślił m.in. wy raz „po mnik”, któ ry wy -
parł sta ro pol ską „sta tuę” (no, po za ame ry kań ską Sta tuą Wol no -
ści); wy my ślił też wy raz „wszech ni ca”, któ ry miał za stą pić ła ciń ski
„uni wer sy tet”. To się do pie ro z nie go śmia no. Dmo chow ski, tak
ce nią cy Kra sic kie go, na pi sał z ko le ga mi po le micz ną bro szu rę pt.
„Za kus nad za cie ka mi wszech ni cy kra kow skiej”, gdzie, po za ostat -
nim przy miot ni kiem, wszyst kie wy ra zy by ły neo lo gi zma mi Ja cak
Przy byl skie go. Szcze gól nie draż nił wy raz „wszech ni ca” – Dmo chow -
ski do wo dził, że je śli uni wer sy tet ma się na zy wać „wszech ni ca”, to
pro fe sor wi nien się na zy wać „wszech nik”, a je go żo na „wszech nicz -
ka”, co się nie bez piecz nie mo że ko ja rzyć z wsze tecz ni cą. Tym cza -
sem, jak wie my, wszech ni ca nie wy par ła uni wer sy te tu, ale we szła
do ję zy ka i co wię cej, sta ła się ter mi nem pod nio słym, uro czy stym,
uży wa nym w cza sie in au gu ra cji, ab so lu to riów, dok to ra tów ho no -
ro wych; to nie przy pa dek, że pierw szą na zwą na szej uczel ni by ła
Wszech ni ca Pia stow ska…

Fran ci szek Kar piń ski, zdru zgo ta ny klę ską roz bio rów, po grą żo ny
w czar nej me lan cho lii mar twił się, że sto lat po je go śmier ci nikt nie
bę dzie czy tał je go wier szy, bo już nikt nie bę dzie mó wił po pol sku;
tym cza sem do dziś co ro ku śpie wa my je go „Pieśń o Na ro dze niu Pań -
skim”, czy li ko lę dę „Bóg się ro dzi, moc tru chle je…”; do dziś śpie wa -
my, choć co raz rza dziej, je go „Pieśń po ran ną” za czy na ją cą się tak pięk -
nie: „Kie dy ran ne wsta ją zo rze, To bie zie mia, To bie mo rze, To bie śpie -
wa ży wioł wszel ki, bądź po chwa lon Bo że wiel ki!”; do dziś słu cha my
li rycz nej sie lan ki „Lau ra i Fi lon”, też za czy na ją cej się pięk nie: „Już mie -
siąc ze szedł, psy się uśpi ły i coś tam klasz cze pod bo rem; pew nie mnie
cze ka mój Fi lon mi ły pod umó wio nym ja wo rem…”

U schył ku XVIII wie ku nie naj wy bit niej szy po eta, zwią za ny tak że
z Po zna niem i Wiel ko pol ską, Jó zef Wy bic ki, w lip co wą, upal ną noc
w Reg gio Emi lia, na pi sał „Pieśń le gio nów pol skich we Wło szech”, za -
czy na ją cą się wte dy sło wa mi od waż ny mi: „Jesz cze Pol ska nie umar -
ła, kie dy my ży je my…”. W ge nial nym bły sku po etyc kie go na tchnie -
nia po łą czył kla sycz ną ja sność i ele gan cję sty lu z sen ty men tal ną pro -
sto tą i bez po śred nio ścią; w wiel kiej dys pu cie nad per spek ty wa mi
lo sów na ro du po zba wio ne go pań stwo wo ści wy ra ził myśl pro stą i pro -
ro czą: do pó ki ży je na ród, ma ją cy świa do mość swej toż sa mo ści, ży je
pań stwo, ale by ży ło w peł ni, mu si sza blą od zy skać to, co mu ob ca moc
wy dar ła. Dzię ki po ecie ma my więc hymn, któ re go tekst po wstał w cza -
sach nie wo li, a w któ rym nie ma jed ne go sło wa o ze mście, o nie na -
wi ści, któ ry po zwa lał trwać na dziei w naj bar dziej tra gicz nych chwi -
lach klęsk i wy ra żać ra dość w naj wspa nial szych mo men tach ra do -
snych suk ce sów. W któ rym po dwu stu la tach nie trze ba wsty dli wie
ni cze go zmie niać i żad ne go sło wa prze mil czać.

Po klę sce po wsta nia li sto pa do we go Adam Mic kie wicz w po etyc kich
„Dzia dach” pre cy zyj nie zdia gno zo wał isto tę car skie go de spo ty zmu,
a w mar cu 1968 ro ku, zdję ty ze sce ny Te atru Na ro do we go spek takl wy -
pro wa dził na uli ce War sza wy i in nych miast zbun to wa ną mło dzież, co
by ło waż nym ogni wem pol skiej dro gi do wol no ści. Tę dro gę do wol -
no ści wspie rał Pan Co gi to Zbi gnie wa Her ber ta, na ka zu ją cy za sa dę he -
ro izmu i wier no ści, wspie ra li po eci No wej Fa li, dia gno zu ją cy, jak Sta -
ni sław Ba rań czak w „Tryp ty ku z be to nu, zmę cze nia i sta li” dusz ną ➜

”Spójrz cie, ja ka wciąż spraw na,
Jak do brze się trzy ma
W na szym stu le ciu nie na wiść.
[…]



”Mi nę ły cza sy szczę śli wej pro sto ty,
Trze ba się uczyć, upły nął wiek zło ty.
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at mos fe rę PRL-owskie go przy mu su i de ma sku ją cy fałsz ję zy ka ofi cjal -
nej pro pa gan dy suk ce su. To dzię ki po ecie Cze sła wo wi Mi ło szo wi
na po mni ku wznie sio nym po le głym stocz niow com mógł po ja wić
się na pis, prze strze ga ją cy wszel kich ty ra nów: „któ ry skrzyw dzi łeś czło -
wie ka pro ste go, śmie chem nad krzyw dą je go wy bu cha jąc, nie bądź
bez piecz ny; Po eta pa mię ta, spi sa ne bę dą czy ny i roz mo wy”. Ten do bry
wiersz – miał ra cję Kry nic ki – de spo tów nie po wstrzy ma, ale wal -
czą cym w do brej spra wie da je pew ność pa mię ci. 

Po eci po nad to po tra fią traf nie i cel nie wy ra zić emo cje i prze ży cia,
któ re zda rzyć się mo gą każ de mu. Nikt nie wy sło wił bar dziej przej -
mu ją co bó lu, roz pa czy, ża lu, ale i dróg je go prze zwy cię ża nia po śmier -
ci dziec ka, niż Jan Ko cha now ski w „Tre nach”:

Peł no nas, a ja ko by ni ko go nie by ło;
Jed ną ma lucz ką du szą tak wie le uby ło.

Nikt nie wy ra ził traf niej za chwy tu nad uro dą ko cha nej ko bie ty, niż
ba ro ko wy kon cep ty sta Jan An drzej Morsz tyn:

Oczy twe nie są oczy, ale słoń ca ja śnie
Świe cą ce, w któ rych bla sku każ dy ro zum ga śnie;
Usta twe nie są usta, lecz ko ral ru mia ny,
[…];
Pier si twe nie są pier si, lecz nie ba su ro wy
Kształt…..

(Do tej że)
Nikt cel niej nie zdia gno zo wał nie na wi ści niż Wi sła wa Szym bor ska

w wier szu pod ta kim ty tu łem:
Spójrz cie, ja ka wciąż spraw na,
Jak do brze się trzy ma
W na szym stu le ciu nie na wiść.
[…]
Mó wią że śle pa. Śle pa?
Ma by stre oczy snaj pe ra
I śmia ło pa trzy w przy szłość
– ona jed na.

Po eci po nad to – choć nie wszy scy inie za wsze – ob da rze ni są mą dro -
ścią. Nie jest to mą drość nie do stęp na lu dziom in nych pro fe sji, ale tyl ko
po eci po tra fią tak ją wy ra żać, że za pa da wpa mięć. Więc powie kach, kie -
dy do tkną nas cho ro by, mo że my po wta rzać za Ko cha now skim:

Szla chet ne zdro wie
Nikt się nie do wie
Ja ko sma ku jesz
Aż się ze psu jesz;

A kie dy do tkną nas po waż ne kło po ty, mo że my pa mię tać, że
na szczę ście wsze la kie
Ser ce ma być jed na kie,
Bo nie już słoń ce ostat nie za cho dzi,
A po złej chwi li pięk ny dzień przy cho dzi;

Mo że my też pa mię tać, że
Mi ło sza leć, kie dy czas po te mu,

a sza leć cza sem war to, bo
Czas ucie ka, a ża den nie zgad nie,
Ja kie szczę ście o ju trze przy pad nie;

by cie szyć się ży ciem trze ba pa mię tać, że 
grunt we se la pra we go,
Kie dy czło wiek su mie nia ca łe go –
Ale ko go gry zie mól za kry ty,
Nie idzie mu w smak obiad ob fi ty.

A tak że, że 
Z wi na do bra myśl ro ście.
A fra su nek pod la ny

Ta je, by śnieg za grza ny.
Mo że my, zmę cze ni po li tycz nym ja zgo tem, po wta rzać za po etą:

Niech dru dzy za łby cho dzą, a ja się dzi wu ję,
a tak że, za Igna cym Kra sic kim, uświa da miać so bie wa gę co dzien -

nych, drob nych przy jem no ści:
Achil les, Ce zar, wiel cy lu dzie by li,
Jed nak że ka wy z śmie tan ką nie pi li. 

Z ży cio wych ra do ści spo wia dał się – chy ba bez spe cjal nych wy rzu -
tów su mie nia – Mi łosz:

Pa nie Bo że, lu bi łem dżem tru skaw ko wy.
I ciem ną sło dycz ko bie ce go cia ła.
Jak też wód kę mro żo ną, śle dzie w oli wie, 
Za pa chy: cy na mo nu i goź dzi ków.

Kra sic ki uczy nas roz róż nia nia praw dy od po zo rów:
Nie wszyst ko zło to, co się świe ci z gó ry,
Ani ten śmia ły, co się zwierzch nie sro ży,
Ze wnętrz na po stać nie czy ni na tu ry, 
Ser ce, nie odzież, ośmie la lub trwo ży,

Uczy też, że
…umysł pra wy zdroż no ści uni ka.
Cno ta, nie odzież, czy ni za kon ni ka.

Uczy to le ran cji i wy ro zu mia ło ści:
W szy sza ku, w czap ce, w tur ba nie, w kap tu rze,
Wszy scy śmy jed nej pod le gli na tu rze,

od por no ści na za rzu ty:
Praw dzi wa cno ta kry tyk się nie boi
Nie chaj wy stę pek ję czy i bo le je,

Przy po mi na, co upro gu ro ku aka de mic kie go przy po mnieć war to, że
Mi nę ły cza sy szczę śli wej pro sto ty,
Trze ba się uczyć, upły nął wiek zło ty.

Adam Mic kie wicz ostrze gał, że jest ta kie przy sło wie niedź wie dzie,
Iż praw dzi wych przy ja ciół po zna je my w bie dzie…

a Wi sła wa Szym bor ska oswa ja ła dra mat prze mi ja nia: 
Nic dwa ra zy się nie zda rza
i nie zda rzy. Z tej przy czy ny
zro dzi li śmy się bez wpra wy
i po mrze my bez ru ty ny.
[…]
Je steś – a więc mu sisz mi nąć.
Mi niesz – a więc to jest pięk ne.

Mógł bym tak dłu go, bo nie wy czer pa na jest mą drość po etów, ale
po ra koń czyć. Więc już ostat nia re flek sja, wpi su ją ca się w ży wo dys -
ku to wa ną ostat nio kwe stię kul tu ro wej ro li ko biet i męż czyzn i tak bar -
dzo ak tu al na wo bec dzi siej sze go expo se pa ni pre mier.

Sza now ni Pa no wie, pa mię taj my, że
Mi mo tak licz ne płci na szej za le ty
My rzą dzim świa tem, a na mi ko bie ty.

Świat, któ ry urzą dzi li nam in for ma ty cy, che mi cy, fi zy -
cy – i wszy scy in ni ucze ni, kon struk to rzy i wy na laz cy – jest dla
mnie fa scy nu ją cy. Jed nak, gdy by nie po ezja, li te ra tu ra, a tak że,
oczy wi ście, mu zy ka, ma lar stwo, rzeź ba – a więc SZTUKA – był -
by to świat zim ny i od py cha ją cy, choć tech nicz nie do sko na ły.
Praw dzi wa sztu ka wy ra sta z mi ło ści, a świat nie mógł by bez niej
ist nieć. Nie na wiść, choć ona jed na śmia ło pa trzy w przy szłość,
daw no by wszyst ko znisz czy ła. Jak mó wił Nor wid, „kształ tem mi -
ło ści pięk no jest”, a „pięk no na to jest, by za chwy ca ło”; więc po -
ezja, choć tyl ko nie któ re z niej po żyt ki za sy gna li zo wa łem, choć
nie sta no wi pra wa i nie zwięk sza plo nów zbóż, bę dzie za wsze. 
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Moż na za tem za dać so bie py ta nie, co
spra wi ło, że ta nie ko rzyst na dla
uczel ni ten den cja zo sta ła od wró co -

na. Za pew ne od po wie dzi na to py ta nie jest co
naj mniej kil ka. Co ro ku ro bi my wśród kan dy -
da tów ba da nia – mó wił pro rek tor UAM prof.
Zbi gniew Pi lar czyk – w któ rych py ta my ich,
w ja ki spo sób do wie dzie li się o moż li wo ści stu -
dio wa nia na UAM i, ku pew ne mu za sko cze niu,
ale i po twier dze niu pew nej re gu ły, oka zu je się,
że naj sku tecz niej sza jest in for ma cja bez po śred -
nia prze ka zy wa na z ust do ust. I to bar dzo mnie
cie szy, po nie waż na ta ką pro mo cję skła da ją się
rów nież spo tka nia na szych pra cow ni ków i stu -
den tów z mło dzie żą, a za tem efekt pra cy klas
aka de mic kich, szkół dzia ła ją cych pod pa tro na -
tem UAM, pro gra mu Am ba sa dor i wie le, wie le
in nych dzia łań, któ re w cią gu ostat nich lat pod -
jął uni wer sy tet. 

Do te go nur tu na le ży też włą czyć nie zwy -
kle po pu lar ne w cią gu ostat nich lat im pre zy
pro mu ją ce wie dzę, a więc fe sti wa le na uki, po -
ka zy itd., któ re rok rocz nie gro ma dzą set ki osób.
Zda niem dzie ka nów rów nież ta dzia łal ność
przy no si efek ty. Ze wszyst kich tych spo tkań
rów nież pra cow ni cy uni wer sy te tu wy cią ga ją
in for ma cje zwrot ne, np. do wia du jąc się, czym
in te re su je się mło dzież, i w opar ciu o ro ze zna -
nie ak tu al nych po trzeb na ryn ku pra cy od świe -
ża ją ofer ty edu ka cyj ne. 

Przy kła dem jest Wy dział Che mii, któ ry, za -
pew ne nie tyl ko na fa li po pu lar no ści se ria li

z cy klu „Kry mi nal ne za gad ki”, otwo rzył w tym
ro ku no wą spe cjal ność: che mia są do wa. Już
w pierw szym na bo rze oka za ło się to suk ce -
sem, a na jed no miej sce zgło si ło się po nad sze -
ściu kan dy da tów. Po dob nym za in te re so wa -
niem cie szą się też in ne, ukie run ko wa ne
na kon kret ny za wód kie run ki, a więc re ży se -
ria dźwię ku na Wy dzia le Fi zy ki (7,3) czy kie -
ru nek praw no -eko no micz ny pro wa dzo ny
przez Wy dział Pra wa UAM i Uni wer sy tet
Eko no micz ny (6,7). Do bre wy ni ki po win ny
być tu taj sy gna łem, aby w fol de rach re kla mo -
wych wła ści wie eks po no wać stro nę prak tycz -
ną po szcze gól nych kie run ków stu diów. Ale
też wy zwa niem, aby włą czyć w ich tok za ję cia
da ją ce ta kie umie jęt no ści jak przy go to wa nie
pre zen ta cji czy prak tycz na zna jo mość ję zy -
ków ob cych. Jest to szcze gól nie waż ne w mo -
men cie, kie dy kie run ki hu ma ni stycz ne znaj -
du ją się nie zmien nie w czo łów ce ran kin gów
re kru ta cyj nych. Rów nież te go rocz nych,
w któ rych, po dob nie jak w la tach ubie głych,
przo du je Wy dział Neo fi lo lo gii z fi lo lo gią nor -
we ską (28,3 osób na jed no miej sce), duń ską
(13,33) oraz lin gwi sty ką sto so wa ną (7,8).
W czo łów ce znaj du ją się też pra wo, dzien ni -
kar stwo oraz psy cho lo gia. 

Uczest nic two uczel ni w ży ciu szko ły śred -
niej to rów nież szan sa na ob ser wa cje zmian
za cho dzą cych w jej mu rach. Te in for ma cje
mo gą z cza sem oka zać się klu czo we dla nie -
któ rych wy dzia łów, zwłasz cza przy rod ni -

czych. Już dzi siaj pra cow ni cy tych wy dzia łów
zgła sza ją po gar sza ją ce się z ro ku na rok przy -
go to wa nie swo ich stu den tów. Być mo że już
nie dłu go, aby wy peł nić sa le wy kła do we, ko -
niecz ne oka żą się kur sy uzu peł nia ją ce bra ki
w wie dzy. 

W zwięk sze niu licz by kan dy da tów na stu dia
po móc też mo gą kie run ki czy spe cjal no ści wy -
kła da ne w ję zy ku an giel skim. W tej chwi li za -
le d wie kil ka wy dzia łów ma w swo jej ofer cie ta -
kie stu dia m.in. bał ka ni sty ka na WFPiK, bio -
tech no lo gia i ochro na śro do wi ska na WB czy
sto sun ki mię dzy na ro do we na WNPiD. To
przy cią ga stu den tów za gra nicz nych, ale sta no -
wić mo że rów nież przed bie gi przed za gra nicz -
nym sty pen dium dla stu den tów z UAM. 

Istot ną ro lę w ko lej nych re kru ta cjach
na pew no ode gra ją też wszel kie dzia ła nia pro -
mo cyj ne, a więc udział w tar gach edu ka cyj -
nych, fol de ry re kla mo we, in for ma cje za miesz -
cza ne w In ter ne cie. Sta ra nia o co raz lep szy wy -
gląd tych ma te ria łów w wie lu wy pad kach mo -
gą za de cy do wać o za in te re so wa niu tym, a nie
in nym kie run kiem, po dob nie jak umie jęt nie
skon stru owa na in for ma cja. 

Po wo li li czę też na to – uśmie cha się prof. Pi -
lar czyk – że za chwi lę ab sol wen ci Ko lo ro we go
Uni wer sy te tu wej dą w or bi tę za in te re so wań stu -
dia mi. Mam na dzie ję, że wów czas do swo ich po -
dań do łą czą „ko lo ro we in dek sy”. Co ro ku na in -
au gu ra cji obie cu ję im, że wów czas na pew no
przyj mie my ich na uczel nię. mz

Chcą stu dio wać na UAM
Tegoroczna rekrutacja może napawać optymizmem. Wprawdzie ostateczne wyniki nie są jeszcze znane, 
jednak wszystko wskazuje na to, że będą one zbliżone do tych ubiegłorocznych. W czasach niżu
demograficznego taki wynik może oznaczać sukces uczelni, zwłaszcza, jeśli pod uwagę weźmie się zeszłoroczny
spadek, kiedy to w stosunku do roku 2012/2013 przyjętych zostało blisko 2 500 studentów mniej. 
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Lin gwi ści zrze sze ni w Eu ro pej skim To wa rzy stwie Lin gwi stycz nym
(SLE) swo ją uro czy stą in au gu ra cję od by li nie ty po wo, bo w au li Wy -
dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa. Mie li śmy 450 uczest -

ni ków i bar dzo na pię ty pro gram – wy ja śnia prof. Ka ta rzy na Dziu bal -
ska -Ko ła czyk, prze wod ni czą ca SLE – i nie chcie li śmy tra cić ani mi nu ty
na do jazd od kam pu su Mo ra sko. W cią gu 3 dni od by ła się po nad set ka
róż no rod nych te ma tycz nie spo tkań o nie zwy kle sze ro kim spec trum:
od ba dań nad gi ną cy mi ję zy ka mi róż nych ple mion na krań cach świa ta
po ba da nia ję zy ka dzie ci imi gran tów w Niem czech. Nic w tym dziw ne -
go – po słu gi wa nie się ję zy kiem to pod sta wo wa czyn ność czło wie ka, prze -
ni ka wszyst kie dzie dzi ny je go dzia łal no ści. Dla te go ję zy ko znaw cy ja ko
jed ni z pierw szych do strze gli ko niecz ność ba dań in ter dy scy pli nar nych – wy -
ja śnia prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk – ale też stąd po ja wił się
w dys ku sji po stu lat, by pró bo wać sfor mu ło wać pa rę naj waż niej szych py -
tań, na ja kie ma od po wie dzieć lin gwi sty ka. Stąd też pod su mo wu ją ca zjazd
dys ku sja Quo va dis, lin gwi sty ko? Mar tin Ha spel math, współ au tor wiel -
kie go atla su ję zy ków świa ta, dzie ła pod sta wo we go w lin gwi sty ce był
na zjeź dzie wiel kim pro pa ga to rem otwar te go do stę pu do wy ni ków ba -
dań twier dząc, że w tym jest przy szłość na uki. Wraz z kil ko ma rów nie
zna ko mi ty mi ję zy ko znaw ca mi za ło żył elek tro nicz ne wy daw nic two z bez -
płat nym do stę pem i za chę cał do pu bli ka cji w nim. Twier dził tak że, że
roz wi jać się po win ny sze rzej ba da nia sta ty stycz ne na kor pu sach, wiel -
kich zbio rach da nych. Z ko lei Pe ter Ha go ort, zna ny neu ro lin gwi sta na -
wo ły wał, by po rzu cić teo re tycz ne spo ry o zna cze nie po jęć, na to miast wy -
ko rzy stać te per spek ty wy, ja kie ostat nio da je funk cjo nal ny re zo nans ma -
gne tycz ny, dzię ki któ re mu moż na wresz cie ba dać mózg w dzia ła niu. 

A co po za na uką? Go ście by li pod wra że niem kam pu su na Mo ra -
sku i…wi ce pre zy den ta Po zna nia To ma sza Kay se ra, je go nie na gan nej
an gielsz czy zny, pięk nych al bu mów o Po zna niu, któ re wrę czył uczest ni -
kom oraz otwar cia na stro nie Po zna nia spe cjal nej pod stro ny dla uczest -
ni ków SLE, co po ka za ło jak bar dzo mia sto czu je się za szczy co ne zlo tem
uczo nych z ca łe go świa ta. W Po zna niu wrę czo no na gro dy za naj lep sze
wy stą pie nia lin gwi stów, a rzut oka na mia sta, z któ rych przy je cha li już
po ka zu je ja ki za sięg „mar ke tin go wy” dla Po zna nia ma ta ki zjazd. Na -
gro dy otrzy ma li w róż nych ka te go riach: Jan Chro my (Pra ga), Aoife Finn
(Du blin), Do ro ta Ja wor ska (Po znań), Ewa Ze hen ter (Wie deń), Ben ja -
min Sa ade (Bre ma), Mar ta Ma rec ka i Do ro ta Ja ni szew ska (Po znań),
Mal te Ro se mey er (Fre iburg), Jen ne ke van der Wal (Cam brid ge) i Le -
na Bau naz (Ghent).

Od roz da nia na gród roz po czął się dru gi wiel ki zjazd: po łą czo nych to -
wa rzystw ma te ma tycz nych pol skie go i nie miec kie go, otwar ty chó ral -
nym dwu gło sem pre ze sów obu to wa rzystw, co wy wo ła ło du ży aplauz
ze bra nych. Na gro dę im. Ka zi mie rza Ku ra tow skie go otrzy mał Ka mil Ka -
le ta z Po li tech ni ki Wro cław skiej, a na gro dę im. Hu go na Ste in hau sa za za -
sto so wa nia ma te ma tycz ne Zbi gniew Pal mow ski z Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go za mo de le ryn ku ubez pie czeń. „Du żą” Na gro dę im. Ste fa -
na Ba na cha otrzy mał prof. Hen ryk Woź nia kow ski z UW, pod nie obec -
ność któ re go ode brał ją prof. Sta ni sław Kwa pień. Na gro dę dla mło dych
ma te ma ty ków zdo by li Ma te usz Mi cha łek z UJ i Bar tosz Na skręc ki
z UAM. Do Mię dzy na ro do wej Na gro dy im. Ste fa na Ba na cha dla mło -
dych na ukow ców, ufun do wa nej przez fir mę Eric pol i PTM no mi no wa -
ni zo sta li Ma ciej Do łę ga z Uni wer sy te tu Wro cław skie go, Mi chał Go liń -
ski z UAM, Mi chał Pi lip czuk z Uni wer sy te tu w Ber gen, Dan Pe ter sen ze
Sztok hol mu i Ewe li na Za tor ska z UW, zaś otrzy mał ją 29-let ni Dan Pe -
ter sen z Kró lew skie go In sty tu tu Tech nicz ne go. Na gro da wy no si 25 tys. zł,
a otrzy mał ją za al ge bra icz ny i geo me trycz ny opis ro dzin pew nych po -
wierzch ni. Jak sam mó wił, usi łu jąc to naj pro ściej wy ja śnić: zaj mu je się
po wierzch nia mi skle jo ny mi. Dy rek tor fir my Eric pol Ma rek Ga jow ni -
czek mó wił, że mi łość do ma te ma ty ki za szcze pił mu prof. Pa weł Wal -
czak, któ ry w łódz kim li ceum pro wa dził au tor ski pro gram na uki geo -
me trii (a na zjeź dzie wy gła szał lau da cję dla prof. Woź nia kow skie go)
i choć fi nan so we wspie ra nie ta len tów ma te ma tycz nych mo że nie wprost
przy no si zy ski fir mie, to na dłuż szą me tę na pew no, nie mó wiąc już
o pod nie sie niu pre sti żu fir my. Swo ją na gro dę, Me dal Geo r ga Can to ra
wrę czy ło też nie miec kie To wa rzy stwo Ma te ma tycz ne, a otrzy mał ją Her -
bert Spohn z Mo na chium.

Z cie ka wo stek: ma te ma ty cy na swo im zjeź dzie usta wi li w wej ściu
do au li skrzy nie z jabł ka mi dla uczest ni ków, co by ło de ko ra cyj ne, zdro -
we i …po li tycz nie po praw ne. Zjazd ma te ma ty ków miał też moc ne ak -
cen ty ro dzin ne. Lau re at Dan Pe ter sen prze by wa wła śnie na urlo pie oj -
cow skim, na to miast pre ze so wi PTM prof. Wa cła wo wi Ma rzan to wi czo -
wi w dniu otwar cia zjaz du uro dził się wnuk, co uzna no za wróż bę, że
chło piec zo sta nie ma te ma ty kiem.  maj

Na uko wy świat w Po zna niu
Dwa duże, na skalę międzynarodową zjazdy odbyły się pod koniec września w Poznaniu. To były wielkie
wydarzenia, a jak powiedział (witając matematyków) prof. Jacek Witkoś, nie ma dla murów uczelni większego
święta niż to, kiedy w nich mogą toczyć się dyskusje znakomitych naukowców, bo to jest istotą nauki.
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Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha otrzymał Szwed Dan Petersen

Dyrektor firmy Ericpol Marek Gajowniczek w rozmowie z red. Marią Rybicką



Cer ty fi kat tej tre ści ode bra ła 17 wrze śnia
w Bruk se li dzie kan Wy dzia łu Neo fi lo -
lo gii UAM prof. Te re sa To masz kie wicz.

Jed no cze śnie prof. To masz kie wicz zo sta ła wy -
bra na na jed ne go z dzie się ciu człon ków pre zy -
dium sie ci EMT, któ re go głów nym za da niem
jest wska zy wa nie no wych sfer pod no sze nia ja -
ko ści stu diów i kształ ce nia za wo do we go tłu -
ma czy. Wy dział Neo fi lo lo gii, re ali zu ją cy ten
pro gram wraz w Wy dzia łem An gli sty ki otrzy -
mał cer ty fi kat EMT już po raz dru gi. Za pierw -
szym ra zem przy zna no go na la ta 2011–2013. 

Ini cja ty wa utwo rze nia sie ci eu ro pej skich stu -
diów ma gi ster skich w dzie dzi nie tłu ma czeń pi -
sem nych wy szła od Dy rek cji Ge ne ral nej ds.
Tłu ma czeń Pi sem nych Ko mi sji Eu ro pej skiej.
W pierw szej ko lej no ści, w la tach 2007–2008,
prze pro wa dzo no kon sul ta cje z róż ny mi or ga -
ni za cja mi mię dzy na ro do wy mi, or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi, pra co daw ca mi i in sty tu cja mi
kształ cą cy mi tłu ma czy do ty czą ce ja ko ści
kształ ce nia od po wia da ją ce go po trze bom ryn -
ku, for my stu diów i spo so bów ich re ali za cji.
Mię dzy in ny mi opra co wa no pro fil kom pe ten -
cji za wo do wych tłu ma czy, któ rzy mu szą spro -
stać wy mo gom spo łe czeń stwa opar te go
na wie dzy, a tak że pro fil na ucza ją cych i zde fi -
nio wa no in no wa cyj ne me to do lo gie na ucza nia.
Na stęp nie po sta no wio no utwo rzyć sieć uni -
wer sy te tów eu ro pej skich, któ re zaj mu ją się
kształ ce niem tłu ma czy spe cja li stycz nych i za -
wo do wych, wy se lek cjo no wa nych przez ko mi -
sję eks per tów we dług okre ślo nych kry te riów.
Osta tecz ną de cy zję co do li sty uczel ni two rzą -
cych sieć EMT po dej mu je Dy rek cja Ge ne ral -
na ds. Tłu ma czeń Pi sem nych UE, czy li urzęd -
ni cy unij ni. Jed nak pod czas pierw szej se lek cji
w 2009 r. kry te ria by ły okre ślo ne na ty le nie -
pre cy zyj ne, że zo sta ło za kwa li fi ko wa nych
do niej tyl ko 27 uczel ni wyż szych. Pod ko -

niec 2010 r. prze pro wa dzo no dru gą se lek cję,
któ rej pod sta wą by ły znacz nie bar dziej spre cy -
zo wa ne kry te ria, to też zo sta ło za kwa li fi ko wa -
nych do sie ci 58 eu ro pej skich uczel ni wyż szych.
Wśród nich zna lazł się Uni wer sy tet Ja giel loń -
ski w Kra ko wie i UAM. Ko lej na se lek cja by ła
pro wa dzo na do koń ca 2013 r. Jej wy ni ki ogło -
szo no w czerw cu 2014 r. Wśród 64 uczel ni za -
kwa li fi ko wa nych do sie ci EMT zna lazł się po -
now nie UAM, a miej sce UJ za jął Uni wer sy tet
War szaw ski. 

Jak czy ta my w cer ty fi ka cie: „EMT jest zna -
kiem ja ko ści przy zna wa nym kie run kom stu -
diów ma gi ster skich w dzie dzi nie tłu ma czeń pi -
sem nych, któ re speł nia ją uzgod nio ne kry te ria
kształ ce nia tłu ma czy. Kie run ki uni wer sy tec kie
uzna ne w dro dze pro ce du ry se lek cji za zgod ne
z ty mi stan dar da mi zo sta ją człon ka mi sie ci eu -
ro pej skich stu diów ma gi ster skich w dzie dzi nie
tłu ma czeń pi sem nych, peł nią cej ro lę fo rum
uczest ni ków i wspie ra ją cej wy mia nę naj lep -
szych prak tyk”. 

Że by mieć szan se na otrzy ma nie ta kie go cer -
ty fi ka tu, za in te re so wa ny wy dział mu si w sto -
sow nym cza sie wy peł nić ob szer ny, bo li czą cy
ok. 250 stron (!) kwe stio na riusz obej mu ją cy
szcze gó ło we py ta nia do ty czą ce: pro gra mu stu -
diów, form je go re ali za cji, ocze ki wa nych kom -
pe ten cji tłu ma czy, prak tyk itp.; ale tak że uczą -
cych – np. ja kie pro wa dzą ba da nia na uko we
i jak łą czą je z pro gra mem na ucza nia, w ja ki
spo sób re ali zu ją sa mo kształ ce nie. Od dziel -
na część kwe stio na riu sza obej mu je py ta nia
na te mat ba zy tech nicz nej ośrod ka oraz np. wy -
kła dów go ścin nych uwzględ nio nych w na ucza -
niu tłu ma czy. Wy peł nio ny kwe stio na riusz jest
oce nia ny we dług spe cjal nej ta be li przez dwóch
nie za leż nych eks per tów. Je śli ich oce ny są
zbież ne, da na uczel nia zo sta je za kwa li fi ko wa -
na lub nie; je śli oce ny bar dzo się róż nią, po wo -

ły wa ny jest trze ci eks pert i je go głos prze są -
dza oce nę. Oprócz kwe stio na riu sza uczel nia
pre ten du ją ca do sie ci po da je tak że ad res swo -
jej stro ny in ter ne to wej, któ ra jest do dat ko wym
źró dłem we ry fi ka cji da nych np. do ty czą cych
do rob ku na uko we go uczą cych, kon tak tów
z go spo dar ką, za ple cza tech nicz ne go, in no wa -
cyj no ści, lo sów ab sol wen tów itp. 

W ra mach pod no sze nia ja ko ści stu diów dla
tłu ma czy, a tym sa mym w ce lu po sze rze nia ich
kom pe ten cji, EMT re ali zo wa ło w ostat nich la -
tach kil ka pro jek tów, jak OPTIMALE (Opty -
ma li za cja kształ ce nia tłu ma czy w wie lo ję zycz -
nej Eu ro pie), któ re go pod sta wą by ły an kie ty
prze pro wa dzo ne z jed nej stro ny wśród pra -
co daw ców na te mat ich ocze ki wań do ty czą -
cych kom pe ten cji tłu ma czy, a z dru giej – wśród
ab sol wen tów uczel ni – na te mat ich, speł nio -
nych lub nie, ocze ki wań zwią za nych z pro gra -
mem stu diów, któ re od by li. In ny pro jekt,
QUALETRA, był po świę co ny nor ma li za cji tłu -
ma cze nia praw ni cze go w pań stwach UE, bo
w tek stach praw nych prze kła da nych na in ne
ję zy ki trze ba zwra cać szcze gól ną uwa gę na od -
po wied niość pro ce dur, słów, wy ra żeń itp. Ce -
lem ko lej ne go pro jek tu – AGORY, by ło za ła -
twie nie jak naj lep szych stu denc kich prak tyk
za wo do wych w róż nych kra jach człon kow -
skich. Jak pod kre śla prof. T. To masz kie wicz,
wszyst kie te dzia ła nia są re ali za cją wy raź nej
ten den cji wi docz nej w UE, by kształ ce nie
w róż ny spo sób bra ło pod uwa gę po trze by go -
spo dar ki. 

W Pol sce przez wie le lat tłu ma czy za wo do -
wych kształ co no tyl ko na Uni wer sy te cie War -
szaw skim w In sty tu cie Lin gwi sty ki Sto so wa -
nej. Do pie ro w dru giej po ło wie lat 90. za czę to
kształ cić tłu ma czy za wo do wych na in nych
uczel niach w kra ju, jed nak wszę dzie bra ko wa -
ło od po wied niej ka dry na uczy ciel skiej, więc
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Tłu ma cze nie
z cer ty fi ka tem
„Niniejszym zaświadcza się, że kierunek studiów
w dziedzinie tłumaczeń pisemnych Wydziałowe
studia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego
i zawodowego prowadzony przez Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uczestniczy
w sieci EMT (europejskich studiów magisterskich
w dziedzinie tłumaczeń pisemnych) utworzonej
przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń
Pisemnych Komisji Europejskiej. Członkostwo
obejmuje lata 2014–2019”. 
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naj pierw trze ba by ło ją wy kształ cić, co jest pro -
ce sem żmud nym i dłu go fa lo wym. Przy na leż -
ność do sie ci EMT ma tę za le tę, że po zwa la np.
wy sy łać wy kła dow ców na szko le nia do Bruk -
se li al bo spe cja li sta z Bruk se li przy jeż dża do da -
ne go kra ju i pro wa dzi warsz ta ty dla na uczy cie li
z róż nych uczel ni. W Po zna niu go ści my re gu -
lar nie tłu ma czy za wo do wych z Unii Eu ro pej -
skiej, któ rzy pro wa dzą ćwi cze nia dla stu den tów,
ale tak że dla uczą cych – mó wi prof. T. To masz -
kie wicz. Po za szko le nia mi pro wa dzo ny mi
przez spe cja li stów prak tycz ną ko rzy ścią z przy -
na leż no ści do sie ci EMT jest tak że wy mia -
na mię dzy zrze szo ny mi uczel nia mi.

Pierw sze spo tka nie no we go pre zy dium EMT
od bę dzie się w grud niu br. We wrze śniu no we
pre zy dium spo tka ło się na wstęp nym spo tka -
niu z ak tu al nym za rzą dem. Ja ko jed no z naj bliż -
szych za dań wy mie nio no otwar cie dzia łań
EMT na in ne kon ty nen ty, na któ rych tłu ma cze
mu szą się zmie rzyć z in ny mi niż w Eu ro pie pro -
ble ma mi. Dla przy kła du w kra jach Ame ry ki Ła -
ciń skiej funk cjo nu ją gru py na ro do wo ścio we
po słu gu ją ce się roz ma ity mi ro dzi my mi ję zy ka -
mi (na rze cza mi). W świe tle obo wią zu ją cych
na are nie mię dzy na ro do wej ure gu lo wań każ da
z na cji (grup et nicz nych) ma pra wo do tłu ma -
cze nia swo je go ję zy ka na ję zy ki ob ce i od wrot -
nie, ale nie ste ty bra ku je tłu ma czy, któ rzy mo -
gli by im to za pew nić. Pro fe sor Te re sa To masz -
kie wicz pro wa dzi ła np. przez ty dzień wy kła dy
na te mat róż nych aspek tów tłu ma czeń w Mek -
sy ku na Uni wer sy te cie Ve ra cru zań skim w Xa -
la pa. Wzię ło w nich udział ok. 100 osób bar dzo
za in te re so wa nych tą pro ble ma ty ką, bo w Mek -
sy ku po dob nie jak w wie lu in nych pań stwach
bra ku je kadr do kształ ce nia tłu ma czy. 

Po wrze śnio wych wy bo rach no we go pre -
zy dium EMT stu den ci, pra cow ni cy na uko wi,
przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą do wych itp.
wzię li udział w kon fe ren cji pt. „Tłu ma czyć Eu -
ro pę”, pod czas któ rej zwró co no uwa gę na no -
wy pro blem, ja kim jest ni ski po ziom zna jo mo -
ści ro dzi me go ję zy ka u tłu ma czy. Mło dzież fa -
tal nie po słu gu je się ję zy kiem oj czy stym – za uwa -
ża prof. T. To masz kie wicz – Do tych czas
w kształ ce niu tłu ma czy sku pia no się na ter mi -
no lo gii fa cho wej, a oka zu je się, że tłu ma cze ma -
ją pro blem z po praw ną kon struk cją zdań w ję -
zy ku pol skim, z po praw ną skład nią, or to gra fią
itp. Mło dzie ży bra ku je wy czu cia ję zy ko we go,
a tym cza sem w tłu ma cze niu za wo do wym tekst
tłu ma cze nia mu si od po wia dać ko mu ni ka to wi
w in nym ję zy ku i do te go mu si być po praw ny.
Na stu diach trans la tor skich nie ma przed mio -
tów, któ re słu ży ły by pod nie sie niu po zio mu
zna jo mo ści ro dzi me go ję zy ka, dla te go waż ne
jest, z ja ką pol sz czy zną stu den ci przy cho dzą
na uczel nię. A to ozna cza, że trze ba bę dzie pod -
jąć dzia ła nia słu żą ce pod nie sie niu po zio mu na -
ucza nia ję zy ka pol skie go w szko le pod sta wo -
wej i śred niej, by nie trze ba by ło za trud niać tłu -
ma czy z pol skie go na pol ski.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz 

Po przez se rię wy kła dów, pa ne li dys ku -
syj nych i warsz ta tów pro mo wa ne bę -
dą: swo bod na wy mia na po glą dów, dą -

że nia w pro ce sie ba daw czym do od kry wa nia
praw dy i po trze ba usta wicz nej edu ka cji i sa -
mo do sko na le nia. Pol sko –Ame ry kań ski Pro -
gram Ful bri gh ta dzia ła nie prze rwa nie od 1959
ro ku. Zo stał uru cho mio ny w 13 lat po je go ini -
cja cji w USA i w na szym re gio nie Eu ro py był
i jest naj więk szy – pod kre śla Mał go rza ta Kra -
sow ska, dy rek tor Pol sko - Ame ry kań skiej
Fun da cji Ful bri gh ta – Pierw si sty pen dy ści Ful -
bri gh ta wzię li udział w tej wy mia nie już 55 lat
te mu. Do tej po ry oko ło 4 tys. Po la ków i Ame -
ry ka nów sko rzy sta ło ze sty pen diów Ful bri -
gh ta, w tym po nad 50 osób z uczel ni po znań -
skich. Przed ro kiem 1989 pro gram Ful bri gh -
ta sze rzył wza jem ną wie dzę o oby dwu kra jach
i bu do wał po ko jo we i na uko we re la cje, edu -
ko wał eli ty oraz przy bli żał zna jo mość wol ne -
go ryn ku, war tość wol no ści oraz pod sta wy sys -
te mu ka pi ta li stycz ne go. W ten spo sób wpi sał
się w hi sto rię prze mian sys te mo wych w na -
szym kra ju. Od lat 90-tych for mu ła dzia ła nia
ule gła tro chę zmia nie, gdyż oba rzą dy za de cy -
do wa ły o wza jem nej współ pra cy, fi nan so wa -
niu i wspie ra niu in sty tu cji, ja ką jest fun da cja
Ful bri gh ta. Wspie ra my wy mia nę na uko wo -
-ba daw czo -kul tu ro wą, wza jem ne po zna wa -
nie się, bu do wa nie wspól nych pro gra mów,
dzie le nie się know -how. Ta ka by ła idea se na -
to ra Ful bri gh ta i na dal jest re ali zo wa na.

Głów ne pro gra my to dwa sty pen dia dla
stu den tów na roz po czę cie stu diów ma gi ster -
skich lub dok tor skich w USA. Do dat ko wo
fun du je się dwie na gro dy ba daw cze: jed ną
dla pol skich dok to ran tów oraz dru gą dla na -
ukow ców po dok to ra cie, a przed ha bi li ta cją.
Ist nie je rów nież na gro da dla wy kła dow ców
na pro wa dze nie za jęć w USA w ta kich dzie -
dzi nach, jak glo ba li za cja i stu dia sla wi stycz -
ne. W okre sie, gdy ja apli ko wa łem o sty pen dia
Ful bri gh ta ofer ta Ko mi sji Ful bri gh ta nie by ła
tak bo ga ta – wspo mi na prof. Ja cek Żak z Po -
li tech ni ki Po znań skiej, prze wod ni czą cy ko -
mi te tu or ga ni za cyj ne go kon fe ren cji – Ist nia -

ły wów czas tyl ko dwa sty pen dia. W ro ku aka -
de mic kim 1994/1995, w ra mach sty pen dium
„Ju nior” prze by wa łem przez rok na Uni wer -
sy te cie Ha rvar da w Bo sto nie, a w ro ku aka de -
mic kim 2003/2004, już ja ko „Se nior Scho lar”
spę dzi łem 11 mie się cy na Uni wer sy te cie Ka -
li for nij skim w Ber ke ley. W mo im przy pad ku
oba po by ty by ły re ali zo wa ne w zna ko mi tych
ośrod kach aka de mic kich. W cza sie tych po by -
tów mia łem oka zję współ pra co wać z au to ry -
te ta mi na uko wy mi naj wyż szej kla sy, z któ ry -
mi co dzien ne kon tak ty i moż li wość ko rzy sta -
nia z ich do świad czeń po zo sta ją nie oce nio ne
do dziś. Oba sta że po zwo li ły mi na roz wój mo -
ich kom pe ten cji za wo do wych, po sze rze nie do -
rob ku pu bli ka cyj ne go i wy raź ne wzbo ga ce -
nie mo je go warsz ta tu dy dak tycz ne go. Za owo -
co wa ły też zbu do wa niem trwa łej współ pra cy
z wie lo ma ośrod ka mi w USA i Ka na dzie. 

Na UAM w ra mach te go sty pen dium
w tym ro ku aka de mic kim przy je dzie dr Ste -
fan Fran zen, che mik, ab sol went uni wer sy te -
tów Ber ke ley i Stan for da, a obec nie wy kła -
dow ca z Uni wer sy te tu Sta no we go Pół noc nej
Ka ro li ny, któ ry bę dzie pro wa dził z ze spo łem
dr. Skal skie go ba da nia nad kwa sa mi nu kle -
ino wy mi. Dr. Fran zen jest nie tyl ko zna nym
che mi kiem, ale też wy jąt ko wym po li glo tą,
zna po nad 10 ję zy ków, w tym pol ski, któ re -
go na uczył się sam. Dru gim wy kła dow cą bę -
dzie dr Ma ria Gal bra ith, an tro po log, ab sol -
went ka Sa rah Law ren ce Col le ge w No wym
Jor ku i Uni wer sy te tu Ka li for nij skie go w San
Die go, a obec nie wy kła dow ca na Uni wer sy -
te cie Ala ba my w Tu sca lo osa. Dr Gal bra ith
bę dzie pro wa dzić za ję cia i ba da nia nad spu -
ści zną ży dow ską w Pol sce; jak jest ona od bie -
ra na i oce nia na przez Po la ków. Dr. Gal bra ith
rów nież mó wi płyn nie po pol sku, by ła po -
nad 10 lat te mu w Pol sce na sty pen -
dium – wra ca z no wym pro jek tem i wi zją
dal szych ba dań i współ pra cy z pol ski mi na -
ukow ca mi. Trze cim go ściem bę dzie ab sol -
went For tham Uni ver si ty, Ky le Sho ok, któ re -
go za da niem bę dzie na ucza nie spe cja li stycz -
ne go ję zy ka an giel skie go. opr. len

Na uka z Ful bri gh tem
W listopadzie Komisja Fulbrighta we współpracy z Politechniką
Poznańską oraz UAM organizuje w Poznaniu konferencję
dydaktyczną „Dni Fulbrighta w Poznaniu – Niezależność
i innowacja naszą drogą do rozwoju.” Konferencja ma tematycznie
nawiązywać do obchodów 25-lecia naszej niepodległości oraz 55-
lecia Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
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Po znań ska Noc Na ukow ców trwa ła
na UAM, Po li tech ni ce Po znań skiej, Uni -
wer sy te cie Przy rod ni czym, AWF i,

po raz pierw szy, na Uni wer sy te cie Eko no micz -
nym, a tak że w Po znań skim Cen trum Su per -
kom pu te ro wo -Sie cio we i w In sty tu cie Che mii
Bio or ga nicz nej PAN. Dla zwie dza ją cych przy -
go to wa no po nad 270 atrak cji; warsz ta ty, po ka -
zy, wy kła dy i spa ce ry trwa ły od go dzi ny 16
do pół no cy. Wstęp na wszyst kie wy da rze nia
był bez płat ny, jed nak spo ra część wy ma ga ła

wcze śniej szej re zer wa cji ze wzglę du na li mi ty
uczest ni ków. Spe cjal nie dla uczest ni ków uru -
cho mio no au to bus, któ ry do wo ził ich po mię -
dzy po szcze gól ny mi miej sca mi po ka zów i wy -
kła dów. 

W ak cję włą czy ły się nie mal wszyst kie wy -
dzia ły UAM. Naj bar dziej spek ta ku lar ne atrak -
cje cze ka ły na naj młod szych uczest ni ków
na wy dzia łach che mii i fi zy ki – przy go to wa ły
one po ka zy eks pe ry men tów, któ rym to wa rzy -
szy ły eks plo zje i efek tow ne dy my i sy ki.

To jedyna taka noc w Europie. Mieszkańcy blisko 300 miast w 24 krajach
mogli zapoznać się z naukowymi atrakcjami, jakie przygotowano
w ramach Nocy Naukowców. Organizowana jest w Europie od 2005 roku.
Odbywa się zawsze w ostatni piątek września.

Noc 
peł na
wra żeń

Noc 
peł na
wra żeń

Noc 
peł na
wra żeń

Noc 
peł na
wra żeń
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Już na dłu go przed ofi cjal nym roz -
po czę ciem fe sti wa lu w bu dyn ku
Wy dzia łu Fi zy ki UAM moż na by -

ło spo tkać gru py mło dych lu dzi prze -
my ka ją cych po ko ry ta rzach w bia łych
far tu chach z do mo wym la bo ra to rium
pod pa chą. To czy ły się też za żar te dys -
ku sje, „czy wyj dzie”, „kto ko go przed -
sta wi”, a to a le ty peł ne by ły pań spraw -
dza ją cych osta tecz nie, czy wszyst ko le -
ży od po wied nio. Sło wem, po raz ko -
lej ny sen na nie co sie dzi ba fi zy ków tęt -
ni ła mło dym szkol nym ży ciem. 

Im pre za od by wa się na Wy dzia le Fi -
zy ki UAM nie prze rwa nie od 2000 ro -
ku. Po cząt ko wo ja ko „Fi zy ka na sce -
nie” obec nie ma cha rak ter ogól no pol -
ski i, wy stę pu jąc pod na zwą „Na uki
Przy rod ni cze na Sce nie”, włą czo na zo -
sta ła w cykl do rocz nych eu ro pej skich
fe sti wa li edu ka cyj nych „Scien ce on
Sta ge”. Nad przy go to wa niem czu wa
Kra jo wy Ko mi tet Or ga ni za cyj ny
(KKO), któ re go prze wod ni czą cym zo -
stał w tym ro ku prof. Grze gorz Mu siał
z Wy dzia łu Fi zy ki UAM (za stę pu jąc
prof. Woj cie cha Na wro ci ka, któ re go
en tu zja zmo wi i wie dzy fe sti wal za -
wdzię cza swo je ist nie nie). 

Do te go rocz nej edy cji zgło si ło się
bli sko 300 na uczy cie li na uk przy rod -
ni czych z ca łej Pol ski. Wy stę py oce nia -
ło ju ry, w skład któ re go we szli na uczy -
cie le aka de mic cy z Nie miec, Wiel kiej
Bry ta nii, Sło wa cji i Chor wa cji. Na za -
pro sze nie or ga ni za to rów do Po zna nia
przy je cha li też go ście spe cjal ni: Ste fa -
nie Schlunk z Nie miec, prze wod ni czą -
ca Eu ro pej skie go Ko mi te tu „Scien ce
on Sta ge”, oraz prof. Ka ta rzy na Cha -
ła siń ska -Ma cu kow, pre zes Pol skie go
To wa rzy stwa Fi zy ków.

Na gro dą w kon kur sie jest uczest nic -
two w „Scien ce on Sta ge Eu ro pe”, któ -
ry od bę dzie się w czerw cu przy szłe go
ro ku w Lon dy nie. Sza cu je się, że w eu -
ro pej skiej edy cji udział weź mie ok. 400
na uczy cie li z 30 kra jów eu ro pej skich
i po za eu ro pej skich. Sta no wi to po tęż -
ne fo rum wy mia ny do świad czeń,
o czym mo gli śmy się prze ko nać w tym
ro ku w Col le gium Po lo ni cum w Słu -
bi cach, gdzie wspól nie z gru pą Scien -
ce on Sta ge” z Nie miec przy go to wa -
na zo sta ła eu ro pej ska edy cja fe sti wa -
lu. Kon kurs skie ro wa ny jest przede
wszyst kim do na uczy cie li – mó wił prof.
Mu siał – chce my ich wspo móc,

Eks pe ry ment 
w rę kach uczniów
Entuzjazm, naukowa pasja i …. trema – tak w największym
skrócie można opisać atmosferę podczas odbywającego się
w dniach 19 i 20 września ogólnopolskiego festiwalu
„Nauki Przyrodnicze na Scenie”. 

Nie mniej cie ka wą ofer tę przy go to wał Wy -
dział Bio lo gii. Tu taj moż na by ło po czuć się jak
de tek tyw, bio rąc udział w warsz ta tach, pod -
czas któ rych ba da ne by ły owa dy przy dat ne
w wy kry wa niu i do wo dze niu oko licz no ści
spraw kar nych. Do wie dzieć się moż na by ło
m.in. jak przy uży ciu owa dów moż na stwier -
dzić go dzi nę śmier ci czło wie ka. Uczest ni cy
mo gli tak że roz wią zy wać kry mi nal ne za gad ki
na pod sta wie pu deł ka z przed mio ta mi zna le -
zio ny mi na miej scu zbrod ni, ze zna nia mi
świad ków i va de me cum ro ślin tru ją cych. Co
nie co moż na by ło do wie dzieć się tak że o ge -
ne ty ce, po zna jąc tech ni ki izo la cji DNA a tak -
że o noc nym ży ciu w na szych do mach, czy li
o sta wo no gach, na ja kie mo że my na tknąć się
w miesz ka niach.

War to by ło też zaj rzeć na Wy dział Na uk Po -
li tycz nych, gdzie przy go to wa no warsz ta ty
dzien ni kar skie pod ha słem „Noc ży wych me -
diów”. Z każ dą gru pą prze pro wa dzi li śmy ze bra -
nie ko le gium re dak cyj ne go na te mat… ata ku
zom bie na mia sto. Każ dy miał moż li wość po -
znać taj ni ki pra cy w pra sie, ra diu i te le wi zji. Od -
wie dzi li nas głów nie gim na zja li ści i ucznio wie
szkół pod sta wo wych. Każ dy miał też m.in. oka -
zję zo ba czyć, jak wy pa da przed ka me rą – mó -
wi Ra do sław Kacz ma rek, je den z pro wa dzą -
cych warsz ta ty. Każ dy uczest nik otrzy mał ma -
ilem na gra nie swo ich „prób ka me ro wych”.

Na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo -
gicz nych moż na by ło m.in. zwie dzić ogró dek
me te oro lo gicz ny i zo ba czyć, jak wy glą da ją
i dzia ła ją urzą dze nia po mia ro we w sta cji po -
go do wej czy zo ba czyć wy sta wę gra fik po świę -
co nych od na le zie niu me te ory tu Mo ra sko.
Przy go to wa no tu rów nież ca ły sze reg qu izów
oraz „po szu ki wa nie skar bów” czy li grę re kre -
acyj ną, w któ rej bra li udział uczest ni cy wy po -
sa że ni w od bior ni ki GPS.

Cie ka wą ofer tę dla mi ło śni ków naj now szej
hi sto rii przy go to wał Wy dział Hi sto rii, któ ry
zor ga ni zo wał zwie dza nie sie dzi by Ar chi wum
Pań stwo we go w Po zna niu oraz Col le gium Hi -
sto ri cum. Szcze gól nie in te re su ją cy jest ten dru -
gi bu dy nek, w któ rym mie ści ła się nie gdyś sie -
dzi ba Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR. To
praw do po dob nie by ła jed na z ostat nich oka zji,
by zwie dzić ten bu dy nek. Wkrót ce nasz wy dział
prze no si się bo wiem na Mo ra sko – pod kre ślał
dr Kon rad Bia łec ki z In sty tu tu Hi sto rii, opo -
wia da jąc o bo ga tej hi sto rii bu dyn ku. Moż -
na by ło do wie dzieć się, gdzie znaj do wał się ga -
bi net pierw sze go se kre ta rza, ja ki mi sa mo cho -
da mi po ru sza li się par tyj ni dy gni ta rze, gdzie
to wa rzy sze mie li swo je sej fy, a tak że jak stu den -
ci za ję li ten bu dy nek w 1990 r. 

W No cy Na ukow ców wzię ło udział tak że
Ob ser wa to rium Astro no micz ne, gdzie zo ba -
czyć moż na by ło wy buch gwiaz dy, po ka zy do -
świad czeń fi zycz nych czy ob ser wo wać da le -
kie ga lak ty ki za po mo cą no wo cze sne go te le -
sko pu. Fi lip Cze ka ła
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po ka zać jak w spo sób efek tyw ny wy kła dać te
nie ła twe przed mio ty. To, co ob ser wu je my obec -
nie na świe cie, ale rów nież w Pol sce, to wy raź -
ny spa dek za in te re so wa nia tzw. „scien ce” czy li
na uka mi przy rod ni czy mi. To się prze ja wia
na wie lu płasz czy znach: w wy ni kach ma tur,
w licz bie kan dy da tów na stu dia itd. Te go ty pu
kon kur sy ma ją za in te re so wać mło dzież na uką,
po ka zać, że mo że być ona atrak cyj na. Za le ży
nam, aby bu do wać spo łe czeń stwo opar te na wie -
dzy, a od po wie dzial ność za to w znacz nym stop -
niu spo czy wa wła śnie na na uczy cie lach.

Pa trząc z per spek ty wy wi dza, to mło dzi
eks pe ry men ta to rzy są tu pierw szo pla no wym
bo ha te rem. To ich zma ga nia z „do ro słą na -
uką” przy cho dzi my oglą dać i to im w koń cu
ki bi cu je my. Dzie ci współ two rzą te po ka zy, dla -
te go mu si my o nich pa mię tać – pod kre ślał.
prof. Mu siał – Atrak cyj ny jest dla nich za pew -
ne już sam fakt, że przy jeż dża ją na uczel nię
wyż szą, mo gą za pre zen to wać się przed ju ry. Ale
oprócz te go oczy wi ście sta ra my się po zy skać
spon so rów, tak aby każ dy z nich do stał ja kąś
atrak cyj ną na gro dę. 

Prze pis na sa mo dziel ne wy ko na nie kra te rów
na Księ ży cu mia ły Zu zia i Ola z gim na zjum

w Ko zie ni cach. Dziew czy ny in te re su ją się
astro no mią. Wszyst ko za czę ło się od zdjęć
Księ ży ca, któ re za czę ły ro bić szkol nym apa ra -
tem pod łą czo nym do te le sko pu, po tem za in -
te re so wa ły się kra te ra mi, a dzi siaj chcą po ka -
zać, jak one po wsta ją. Po trzeb na jest gąb ka,
na któ rą kła dzie my fo lię i wy sy pu je my pia sek dla
szyn szy li. Na ko niec sy pie my cien ką war stwę ka -
kao, ale mo że być też ciem na fu ga bu dow la na.
Do do świad cze nia po trzeb ne są też me ta lo we
kul ki. Rzu ca jąc ni mi two rzy my w pod ło żu ma -
łe wgłę bie nia po dob ne do tych na księ ży cu.
Na do wód swo ich słów dziew czy ny otwie ra ją
al bum z księ ży co wy mi kra te ra mi. Te ciem ne
pla my, to mo rze; wpraw dzie nie ma tam wo dy,
ale tak się to na zy wa –tłu ma czą.

Nie wszyst kie eks pe ry men ty się uda ją. Cza -
sem chmu ra z mle ka nie tak roz pły wa się
w szklan ce wo dy, al bo też po je dyn cze ato my
nie chcą po twier dzić swo je go ist nie nia. Nie
wszyst kie eks pe ry men ty się uda ją, ale nie wszyst -
kie też mo gą się udać. W prze ciw nym wy pad -
ku sta ty sty ka zo sta ła by ab so lut nie za bu rzo -
na – mó wi prof. Mu siał.

Przy oce nie pre zen to wa nych eks pe ry men -
tów ju ry bie rze pod uwa gę trzy kry te ria. Pierw -

sze to po praw ność me ry to rycz na. Waż ne jest,
aby mło dzież po tra fi ła wy tłu ma czyć pre zen to -
wa ne na sce nie zja wi sko i ro zu mia ła za cho dzą -
ce pro ce sy. Dru gim jest ele gan cja i umie jęt ność
przed sta wie nia eks pe ry men tu. Trze ba też po -
słu gi wać się ład nym ję zy kiem i umieć na wią -
zać kon takt z pu blicz no ścią, two rząc at mos -
fe rę ma gii. Naj trud niej sze do speł nie nia jest
trze cie kry te rium, bo, jak mó wi naj słyn niej -
szy eks pe ry men ta tor pol ski, dr Je rzy Ja rosz:
ory gi nal nych eks pe ry men tów prak tycz nie już nie
ma, ale o róż nych rze czach moż na mó wić
na wie le spo so bów. To sa mo zja wi sko moż na po -
ka zać przy uży ciu in ne go sprzę tu, in nej se kwen -
cji wy da rzeń. Za le ży nam na ory gi nal no ści kon -
struk cji eks pe ry men tu. I tu taj ta kich faj nych po -
my słów wi dzie li śmy już kil ka. Waż na jest in ter -
pre ta cja, spo sób po ka za nia i to, co się z te go eks -
pe ry men tu po tra fi wy cią gnąć. Pod sta wo wy jest
fakt, że dzie ci włą cza się w przy go to wa nie eks -
pe ry men tu, po zwa la się im sa mo dziel nie roz -
wią zać pro blem, a po tem dys ku tu je nad roz wią -
za niem. To bu du je w nich prze ko na nie, że na -
uki przy rod ni cze są in te re su ją ce, zwią za ne z ży -
ciem co dzien nym i to mo im zda niem jest naj -
więk sza war tość te go fe sti wa lu.  mz
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Był to dru gi rok płat ne go trzy let nie go sta -
żu na uko we go dla Izra el czy ków, ko or -
dy no wa ne go przez prof. Jac ka Wit ko sia,

któ ry czu wa nad ja ko ścią stu diów, nad zo ru je
spra wy for mal ne oraz po ma ga w roz wią zy wa -
niu róż ne go ro dza ju pro ble mów. Staż or ga ni -
zu je Dział Współ pra cy z Za gra ni cą UAM. 

Za nim Izra el czy cy za czę li w ubie głym ro ku
sta że na UAM, in ne gru py już wcze śniej przy -
jeż dża ły na po dob ne sta że na po znań ski Uni -
wer sy tet Eko no micz ny. Za in te re so wa nie przy -
go to wa niem się do dok to ra tu w Pol sce po stro -
nie Izra ela by ło jed nak tak du że, że rek tor UE
prze ka zał kon takt z Izra el czy ka mi pro rek to ro -
wi UAM prof. Jac ko wi Wit ko sio wi. Dla cze go
Izra el czy cy chcą zdo by wać dok to rat w Pol sce?
Jak wy ja śnia Jo an na Za dar ko z DWZ, w Izra -
elu jest tyl ko 7 uni wer sy te tów z pra wem nada -
wa nia ty tu łu dok to ra, któ ry jest czę sto wa run -
kiem zro bie nia więk szej ka rie ry w tym kra ju,
za tem za po trze bo wa nie na dok to ra ty jest
znacz nie więk sze niż moż li wo ści uczel ni. Z te -
go po wo du w Izra elu dzia ła fir ma Aca de mic
Con sul ting, któ ra re kru tu je Izra el czy ków za in -

te re so wa nych za gra nicz ny mi stu dia mi dok -
to ranc ki mi i or ga ni zu je dla nich ta kie wy jaz dy.
Za in te re so wa na oso ba pła ci za staż, a UAM za -
pew nia pro gram i opie ku nów na uko wych dla
dok to ran tów.

W ubie głym ro ku na pierw szy kurs dok to -
ranc ki przy je cha ło na UAM 11 Izra el czy ków,
a w tym – 16. Ko lej na gru pa do łą czy w przy -
szłym ro ku. Jak pod kre śla J. Za dar ko, sta ży -
ści z Izra ela, któ rzy re pre zen tu ją bar dzo róż ne
za wo dy (praw ni cy, na uczy cie le, urzęd ni cy
pań stwo wi, or ga ni za tor we sel itp.) i róż ne na -
ro do wo ści, są bar dzo zmo ty wo wa ni, by przy -
go to wać dok to rat, któ ry gwa ran tu je pod wyż -
kę pen sji. Pła cą za staż w Pol sce, dla te go bar -
dzo ce nią czas i mo bi li zu ją się mak sy mal nie,
by jak naj szyb ciej osią gnąć cel. W cią gu ro ku
kon tak tu ją się ze swo imi opie ku na mi ma ilo -
wo i tą dro gą usta la ją szcze gó ły zwią za ne z ich
pro jek tem, bo przez ca ły rok mu szą się wy -
ka zać po stę pa mi w pra cy. Nie któ rzy sta ży ści
pu bli ku ją też swo je ar ty ku ły w pol skich cza so -
pi smach na uko wych, przy jeż dża ją do Po zna -
nia na kon fe ren cje na uko we – np. w ubie głym

ro ku uczest ni czy li w kon fe ren cji na Wy dzia le
Stu diów Edu ka cyj nych. W ten spo sób pod nie -
śli ran gę na uko we go zjaz du, bo wiem je go
uczest ni cy mu sie li po słu gi wać się ję zy kiem an -
giel skim i kon fe ren cja mia ła już cha rak ter mię -
dzy na ro do wy. W ję zy ku an giel skim od by wa -
ją się też wszyst kie za ję cia w ra mach ty go dnio -
we go sta żu w lip cu. Dok to ran ci po dej mu ją
bar dzo róż ne te ma ty w swo ich pra cach, np.
w ubie gło rocz nej gru pie na Wy dzia le Stu diów
Edu ka cyj nych jed na oso ba pod ję ła te mat:,, Jak
po win no się uczyć dziew czyn ki ma te ma ty ki?”,
zaś syn le ka rza, eks per ta od mo cze nia noc -
ne go, pi sze na ten te mat pra cę z per spek ty wy
pe da go gi ki.

Jak opo wia da J. Za dar ko, pierw si dok to ran -
ci nie wie dzie li nic o Pol sce i po przy jeź dzie
by li po zy tyw nie za sko cze ni po zio mem ży cia
w na szym kra ju, Po zna niem i po zio mem stu -
diów tu taj. Wy jeż dża li bar dzo za do wo le ni
i z ra do ścią wró ci li w tym ro ku. Re kru ta cja
do ko lej nej gru py bę dzie się od by wa ła do koń -
ca ma ja 2015 ro ku. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz 

Po doktorat do Poznania
W lipcu UAM podejmował niecodziennych gości, a mianowicie 16 obywateli Izraela, którzy pod opieką
poznańskich naukowców przygotowują się do napisania i obrony doktoratu. 
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Warsztaty w Collegium Historicum
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Mi nął rok, gdy Po znań skie Dni Książ ki nie
tyl ko Na uko wej, roz sze rzy ły swo ją for mu łę
i sta ły się pre zen ta cją rów nież ksią żek nie -
nau ko wych. Spraw dza się ta kon cep cja? Wi -
dać to w wa szej ofi cy nie. W ja ki spo sób? 

Po mysł na roz sze rze nie for mu ły tar gów
książ ki już w ze szłym ro ku spraw dził się bar -
dzo do brze. Wy daw cy ksią żek po pu lar no nau -
ko wych do sko na le uzu peł ni li i oży wi li ofer tę
na szych sta łych wy staw ców – wy daw nictw na -
uko wych, uni wer sy tec kich i aka de mic kich.
Do pro gra mu tar gów wpro wa dzo ny zo stał tak -
że trze ci kon kurs – na naj lep szą książ kę po -
pu lar no nau ko wą (obok kon kur su na naj lep szą
książ kę aka de mic ką i kon kur su na naj lep szy
pod ręcz nik aka de mic ki). Idąc tym tro pem,
Wy daw nic two Na uko we UAM tak że sta ra się
pre zen to wać w swo im ka ta lo gu pu bli ka cje po -
pu la ry zu ją ce wie dzę, cze go świet nym przy kła -
dem jest zna na i ce nio na se ria „Kla sy ka Ki na”.
Na przy kład „Naj lep sze kasz ta ny. Księ ga cy -
ta tów pol skie go fil mu” (wy bór i opra co wa nie
Ma rek Hen dry kow ski) cie szy się ogrom ną po -
pu lar no ścią i jest nie mal sys te ma tycz nie wzna -
wia na. Książ ki o cha rak te rze po rad ni ko -
wym – przede wszyst kim z pe da go gi ki, psy -
cho lo gii, so cjo lo gii są po szu ki wa ne przez na -
szych czy tel ni ków. Wy da na w mar cu br. mo -
no gra fia „Za bu rze nia oso bo wo ści. Pro ble my
dia gno zy kli nicz nej” (red. na uk. Li dia Cier piał -
kow ska i Emi lia So ro ko) tak szyb ko się ro ze -
szła, że już w lip cu przy go to wy wa li śmy do druk.

Po dob nych przy kła dów jest na praw dę wie -
le – du żym za in te re so wa niem cie szą tak że
książ ki z dzie dzi ny pra wa, hi sto rii, li te ra tu ry.

Książ ka oma wia na tuż obok, w tej ka te -
go rii się mie ści? 

Książ ka „Z aka de mic kie go po dwór ka” to
wy jąt ko wy to mik. Au to ra mi są wy kła dow cy,
pra cow ni cy na uko wi na szej uczel ni, ale tek sty
są zu peł nie nie nau ko we. W tej nie wiel kiej pu -
bli ka cji wy kła dow cy wspo mi na ją swo ich stu -
den tów. Aby po wie dzieć, jak wy jąt ko we jest to
dzie ło, przy to czę frag ment re cen zji Zbi gnie wa
Gro cha la: „W tych opo wie ściach do strze głem
rzecz naj waż niej szą – au to rzy ko cha ją tych
swo ich stu den tów. Czy tam [...], ani na chwi lę
owe go czy ta nia nie prze ry wa jąc, i co raz sze rzej
gę ba mi się śmie je, i co raz czu lej mo je wspo -
mnie nia oży wa ją”.

Co no we go – my ślę za rów no o pu bli ka -
cjach, jak też i ak cjach or ga ni za cyj nych pro -
mu ją cych książ kę – za mier za cie Pań stwo za -
pre zen to wać na te go rocz nych 18. Tar gach
Książ ki?

Te go rocz na – 18. edy cja Po znań skich Dni
Książ ki nie tyl ko Na uko wej bę dzie kon ty nu -
acją dzia łań zwią za nych z roz sze rze niem for -
mu ły, tj. z otwar ciem się na szer sze gro no od -
bior ców. Przy go to wa li śmy cie ka wy i bo ga ty
pro gram: pa ne le dys ku syj ne, spo tka nia, pre -
zen ta cje, pro mo cje ksią żek. Już te raz za pra szam
do udzia łu w pa ne lu na wciąż ak tu al ny i sze ro -
ko dys ku to wa ny te mat: „Otwar ty do stęp do tre -

ści na uko wych”. W kon tek ście przy go to wa ne -
go przez MNiSW „Pla nu wdro że nia otwar te -
go do stę pu do tre ści na uko wych w Pol sce” te -
mat wy da je się szcze gól nie no śny. 

Ini cju je my tak że cykl spo tkań pod ha słem
„Po in deks na UAM”. Krót kie wy kła dy pra cow -
ni ków na uko wych UAM po pu la ry zu ją ce wie -
dzę skie ro wa ne są przede wszyst kim do na -
uczy cie li i uczniów szkół śred nich, ale nie tyl -
ko, gdyż cie ka we te ma ty (np. „Ja ka jest pol sz -
czy zna XXI wie ku?, „Jak zła mać twier dzę szy -
fru”, „Czy Eu ro pej czy cy są Gre ka mi i Rzy mia -
na mi jed no cze śnie”) z pew no ścią przy cią gną
wie le in nych osób. Roz po czę li śmy też współ -
pra cę z Ośrod kiem Do sko na le nia Na uczy cie -
li, i przy wspar ciu Wy dzia łu Stu diów Edu ka -
cyj nych przy go to wa li śmy spo tka nie dla na -
uczy cie li, na któ rym omó wio ne zo sta ną naj -
now sze tren dy me to dycz ne w pra cy z mło dzie -
żą i ro dzi ca mi. No wo ścią jest tak że stu denc ki
kier masz ksią żek i no ta tek „Wy mień się wie -
dzą”. Za po wia da ją się rów nież bar dzo cie ka -
we spo tka nia z au to ra mi oraz pro mo cje ksią -
żek róż nych wy daw nictw. I tu te ma ty ka bę dzie
róż no rod na: pro te ty ka słu chu, ko sme to lo gia
prak tycz na, skar by sztu ki, a na wet kry mi nał.
A to wszyst ko to tyl ko część tzw. im prez oko -
ło tar go wych. 

Czy wa sze wie lo let nie do świad cze nie
w wy da wa niu ksią żek zbli ża ją cych do na uki
po zwa la okre ślić, czy książ ka na uko wa dru -
ko wa na tra ci, czy zy sku je na si le?

Książ ka dru ko wa na
ma się dobrze 

Z Marzenną Lendzion-Markowską,
dyrektorem Wydawnictwa Naukowego
UAM rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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Kie dy mo wa o przy szło ści wy daw nictw
na uko wych nie mal za wsze po ja wia się to
py ta nie. Dru ko wa na książ ka na uko wa ma
się do brze i jak do tąd nie tra ci na si le. Na le -
ży tu jed nak roz gra ni czyć mo no gra fie na -
uko we od ar ty ku łów i cza so pism, któ re
szyb ko po win ny funk cjo no wać na plat for -
mach in ter ne to wych w wer sji open ac cess.
Jed nak w przy pad ku prac na uko wych po -
wi nien być za cho wa ny kil ku let ni czas sprze -
da ży, za nim pra ca tra fi do wol ne go do stę pu.
Trze ba tak że roz waż nie pla no wać wy so kość
na kła dów oraz do brze opra co wać sys tem
dys try bu cji.

W ja ki spo sób w pod no sze niu atrak cyj -
no ści czy tel ni czej książ ki moż na sku tecz -
niej wy ko rzy sty wać no wo cze sne tech ni ki
edy tor skie? 

Plat for my in ter ne to we, na któ rych za -
miesz cza ne są elek tro nicz ne wer sje pu bli -
ka cji, wir tu al ne bi blio te ki, czy tel nie otwie ra -
ją przed wy daw ca mi sze ro kie moż li wo ści.
Wy daw nic two Na uko we UAM oczy wi ście
ko rzy sta z do bro dziejstw In ter ne tu – z roz -
wa gą za miesz cza my pra ce w wol nym do stę -
pie, suk ce syw nie wpro wa dza my na sze książ -
ki do bi blio te ki in ter ne to wej PWN oraz
na plat for my zaj mu ją ce się sprze da żą e -bo -
oków (księ gar nia in ter ne to wa pu blio. pl oraz
he lion. pl). Ob ser wu je my du że za in te re so wa -
nie wir tu al ną wy po ży czal nią (ibuk. pl) i wciąż
jesz cze nie licz ne za ku py e -bo ków, na wet tych
o cha rak te rze po pu lar no nau ko wym. Bar dzo
rzad ko wy da je my książ ki tyl ko w wer sji elek -
tro nicz nej.

Gdy by pa ni mia ła wy mie nić pięć naj ja -
śniej szych gwiazd te go rocz nych tar gów,
to ja kie pu bli ka cje by pa ni wska za ła?

Po wiem oczy wi ście o pu bli ka cjach Wy -
daw nic twa Na uko we go UAM, cho ciaż
wiem, że na tar gach od bę dzie się spo ro pre -
mier in nych wy daw nictw. Szko da, że mu szę
ogra ni czyć się tyl ko do pię ciu ty tu łów, bo
wy bór jest trud ny. Za cznę od mo no gra fii
prof. Pio tra Jusz kie wi cza pt. „Cień mo der ni -
zmu”, któ ra zo sta ła no mi no wa na do Na gro -
dy im. Ja na Dłu go sza. Kon kurs ten jest pre -
sti żo wą ini cja ty wą, któ ra po pu la ry zu je i na -
gra dza dzie ła wno szą ce istot ny wkład w roz -
wój na uki i kul tu ry (roz strzy gnię cie 23.10.
br. pod czas uro czy stej ga li to wa rzy szą cej 18.
Mię dzy na ro do wym Tar gom Książ ki w Kra -
ko wie). Ko lej ne świet ne dzie ła to „Stu dia
z dzie jów miast w śre dnio wie czu” au tor stwa
prof. Hen ry ka Sam so no wi cza i mo no gra fia
prof. Do broch ny Da bert -Ba ku ły pt. „Mię -
dzy wi zją a speł nie niem. Pro fi le ide owe i ar -
ty stycz ne cza so pism li te rac kich w dru gim
obie gu wy daw ni czym 1982-1989”, oraz pod -
ręcz ni ki aka de mic kie „Va de me cum lo go pe -
dy”, wyd. V uzu peł nio ne i roz sze rzo ne, au -
tor stwa dr Kry sty ny Błach nio, a tak że dzie -
ło zbio ro we pod re dak cją prof. Edwar da Ho -
ja na „Pro te ty ka słu chu”.

Ja kie ist nie ją ro dza je stu den tów? Czy wię -
zie nie to do bre miej sce, aby do koń czyć
pi sa nie swo jej pra cy ma gi ster skiej? Jak

wy glą da ją po cząt ki pra cy aka de mi ka? Czy
stu den ci by wa ją wy ro zu mia li? To tyl ko kil ka
py tań, na któ re od po wiedź zna leźć moż -
na w naj now szej uni wer sy tec kiej pu bli ka cji:
„Z aka de mic kie go po dwór ka. Wy kła dow cy
o stu den tach.” W 22 uni kal nych hi sto riach,
wy kła dow cy z Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu, wspo mi na ją ża ków,
któ rzy od ci snę li spe cjal ne pięt no na pa mię ci
na uczy cie li.

Książ ka uka zu je Uni wer sy tet w zu peł nie
in nym świe tle, jak że czę sto po mi ja nym. Po -
przez hi sto rie, za pa mię ta ne i spi sa ne przez
wy kła dow ców, bar dzo ła two za uwa żyć, że
oprócz do sto jeń stwa i po wa gi, na uczel niach
znaj du je się miej sce na uśmiech. 

We wstę pie prof. Zbi gniew Pi lar czyk, pro -
rek tor na pi sał:

Dość po wszech nie uwa ża się, że uni wer sy -
tet to re pu bli ka pro fe so rów i stu den tów. Są też
ta cy, któ rzy uwa ża ją, że w świe cie współ cze -
snym nie ma dru giej in sty tu cji tak „sfeu da li -
zo wa nej”, to zna czy ta kiej, w któ rej li nia po -
dzia łu mię dzy na uczy cie la mi i stu den ta mi jest
tak wy raź na. Każ dy, kto stu dio wał lub pra co -
wał na wyż szej uczel ni, ma swo je zda nie
na ten te mat. Pew nie, jak to w ży ciu by wa,
praw da jest gdzieś po środ ku. 

Nie mal że wszy scy, któ rzy ma ją wpi sa ne
w swój ży cio rys stu dia uni wer sy tec kie, wspo mi -
na ją ten czas nie zwy kle ser decz nie, na wet je śli
do cho dzi li do dy plo mu w wiel kim tru dzie i mo -
zo le. Z per spek ty wy cza su na wet naj trud niej sze
mo men ty przy wo ły wa ne są w pa mię ci już tyl -
ko ja ko aneg do ta opo wia da na na spo tka niach
to wa rzy skich czy ro dzin nych. To wła śnie ta kie
opo wie ści sta ły się pod sta wą po my słu, aby nie -
któ re z nich utrwa lić na pa pie rze. Po my sło daw -
cy zwró ci li się do pra cow ni ków Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, by ze -
chcie li po dzie lić się z po ten cjal ny mi czy tel ni -
ka mi epi zo da mi ze swej pra cy ze stu den ta mi,
któ re naj bar dziej za pa dły im w pa mięć.  

W pew nym sen sie chcie li śmy tą pu bli ka cją
za dać kłam po wszech nie obo wią zu ją cej opi -
nii, że współ cze śni na uczy cie le są po zba wie -
ni po czu cia hu mo ru i trak tu ją za ję cia,
a przede wszyst kim eg za mi ny, ja ko swo isty
„do pust bo ży”. Pre zen to wa ne tek sty prze czą
tej opi nii. W dal szym cią gu na li nii na uczy -
ciel –stu dent ist nie je pe wien zwią zek, by nie po -
wie dzieć: za leż ność. Jak sa mi Pań stwo, dro dzy
czy tel ni cy, stwier dzi cie, w pre zen to wa nych tek -
stach na po tkać moż na róż ne re flek sje. Są ta -
kie, któ re do ty czą po je dyn czych stu den tów,
na przy kład od by wa ją ce go ka rę wię zie nia
czy – jak się wte dy mó wi ło – „dy sy den ta”, lecz

są i ta kie, w któ rych pi szą cy wpro wa dza ją
swo istą kla sy fi ka cję – na przy kład ty pów stu -
den tów zda ją cych eg za min. Waż ne jest to, że
wie le z tych hi sto rii po twier dza, iż pra cow ni -
cy dy dak tycz ni na szej Uczel ni ma ją po czu cie
hu mo ru, bo tyl ko ono po zwa la ło im na przyj -
mo wa nie do wia do mo ści, a na wet ak cep to wa -
nie, za sły sza nych czy od czy ta nych od po wie -
dzi. Mnie sa me mu przy po mi na się sy tu acja,
któ rej do świad czy łem na jed nym z eg za mi nów
wstęp nych (tak, tak, by ły kie dyś ta kie cza sy),
kie dy to jed na z kan dy da tek na hi sto rię sztu -
ki mu sia ła od po wie dzieć rów nież na py ta nia
z hi sto rii. Za da łem jej wów czas, jak mi się wy -
da wa ło, pod sta wo we py ta nie: „Kim był Miesz -
ko I?” Mło da da ma po chwi li głę bo kie go za -
sta no wie nia, co by ło wi docz ne na jej twa rzy,
od po wie dzia ła krót ko i wę zło wa to: „To był ta -
ki chłop spod Gnie zna”. Moi ko le dzy z ko mi -
sji by li co naj mniej zdu mie ni i za sko cze ni, lecz
ja, po wyj ściu kan dy dat ki, stwier dzi łem, że
na do brą spra wę mia ła ona ra cję. Fak tem jest,
że rzecz ca łą moż na by ło ubrać w na uko wy
szta faż, ale na do brą spra wę mło da oso ba
mia ła słusz ność. Tak to jest, w więk szo ści przy -
pad ków praw dzi wym au to rem eg za mi na cyj -
nych aneg dot jest stres, co oczy wi ście nie
umniej sza zna cze nia te go, że na wet po la tach
ta kie wy po wie dzi pa mię ta my. Wiem, że nie -
któ rzy ko le dzy zbie ra ją ta kie aneg do ty, ja kie
kie dyś w po pu lar nym ty go dni ku „Prze krój”
pu bli ko wa no w ru bry ce „Hu mor ze szy tów”.
W tym przy pad ku mie li by śmy do czy nie nia ze
zbio rem „Hu mor stu denc kich no ta tek”.

Pra gnę szcze gól nie po dzię ko wać wszyst kim
tym, któ rzy na de sła li nam swo je tek sty. Wiem
do sko na le, że to, co czę sto tak chęt nie opo wia -
da my na spo tka niach to wa rzy skich, nie zwy -
kle trud no prze lać na pa pier. Dzię ku ję rów nież
dla te go, że swo imi wspo mnie nia mi po dzie li li się
nie tyl ko na uczy cie le ma ją cy na swym kon cie
kil ka dzie siąt lat pra cy, ale i ci, któ rzy swój staż
dy dak tycz ny roz po czę li sto sun ko wo nie daw no.

Je stem prze ko na ny, że po prze czy ta niu tych
opo wie ści w wie lu z nas ode zwą się wła sne te -
go ty pu do świad cze nia, ale przede wszyst -
kim – że spoj rzy my na swo ją Uczel nię tro chę
ina czej, mo że sym pa tycz niej…

Zbi gniew Pi lar czyk

Z aka de mic kie go po dwór ka 
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◗ Stu dent ka In sty tu tu Geo lo gii UAM Pau li -
na Ko tla rek wraz z Bar to szem Gier la chem
(AGH), re pre zen to wać bę dą Eu ro pę na ogól -
no świa to wych za wo dach w De nver, bo wy gra li
w kon kur sie. wie dzy geo fi zycz nej, w któ rym
ze spo ły stu den tów wal czy ły o peł ne sfi nan so -
wa nie wy jaz du i uczest nic twa w 84-tej do rocz -
nej kon fe ren cji SEG (So cie ty of Explo ra tion
Geo phy si ci sts) w De nver, Co lo ra do. La tem
uczest ni czy li oni w spo tka niu naj lep szych stu -
den tów na uk geo lo gicz nych i geo fi zycz nych
z ca łe go świa ta, któ re od by ło się w Niż nem
w Ro sji. Mie li oka zję za po znać się z naj now szy -
mi tren da mi i osią gnię cia mi w dzie dzi nie sej -
smi ki po szu ki waw czej, wziąć udział w se rii wy -
kła dów pre zen to wa nych przez człon ków SEG
z ca łe go świa ta, jak rów nież za pre zen to wać
swo je wła sne po my sły i wie dzę pod czas stu -
denc kiej se sji re fe ra tów. 

◗ 1 wrze śnia zo sta ło pod pi sa ne po ro zu mie -
nie po mię dzy LO im. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich w Śro dzie Wlkp. i Wy dzia łem Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej UAM, na mo cy któ re go
m.in. In sty tut Fi lo lo gii Sło wiań skiej obej mu je
pa tro na tem kla sę o pro fi lu hu ma ni stycz nym.
Pra cow ni cy IFS bę dą pro wa dzić lek to rat ję zy -
ka ma ce doń skie go oraz za ję cia przy bli ża ją ce
hi sto rię, kul tu rę i współ cze sność państw sło -
wiań skich, a ucznio wie bę dą bra li udział w ży -
ciu na uko wym i kul tu ral nym IFS. Pra cow ni cy
Ka te dry Fil mów, Te le wi zji i No wych Me diów
bę dą pro wa dzić w szko le tzw. DKF-y. Na uro -
czy sto ści z oka zji roz po czę cia ro ku szkol ne go
oraz pod pi sa nia po ro zu mie nia obec ni by li pro -
rek tor UAM prof. Zbi gniew Pi lar czyk i dzie kan
Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej prof.
Bo gu mi ła Ka niew ska. Li ceum re pre zen to wa ła
dy rek tor An na Pod biel ska.

dr Pa tryk Bo ro wiak

◗We wrze śniu od by ło się se mi na rium na uko -
wo -szko le nio we pt. „5th In ter na tio nal Work -
shop on CPTU and DMT in soft clays and or -
ga nic so ils”. Obok UAM współ or ga ni za to ra mi
se mi na rium by li: Pol ski Ko mi tet Geo tech ni ki
i fir ma He bo -Po znań. Te ma ty ka do ty czy ła za -
awan so wa nych ba dań wy ko rzy sty wa nych
w geo tech ni ce i geo lo gii in ży nier skiej. Spo tka -
nie zgro ma dzi ło nie mal 100 uczest ni ków z ca -
łe go świa ta, za rów no pra cow ni ków na uko wych
jak i pra cow ni ków firm zaj mu ją cych się in ży -
nier ski mi ba da nia mi pod ło ża. 

◗Łu kasz Ka li now ski, stu dent Wy dzia łu Ma te -
ma ty ki i In for ma ty ki UAM, po raz ko lej ny wy -
wal czył zło to w fi na le XXVIII Mię dzy na ro do -
wych Mi strzostw w Grach Ma te ma tycz nych

i Lo gicz nych w Pa ry żu. Pol ska re pre zen ta cja
po bi ła re kord zdo by tych me da li: wy wal czy ła 11
krąż ków, w tym 5 zło tych.

◗W Mu zeum Ar che olo gicz ne go w Po zna niu
od był się wer ni saż wy sta wy „Prze obra żo ne
kra jo bra zy: 10 000 lat prze mian”. Eks po zy cja
pre zen tu je wy ni ki prac pro wa dzo nych
w „Hu man De ve lop ment in Land sca pes”
w Ki lo nii. Na ukow cy po ka zu ją wpływ czło -
wie ka na prze strzeń i śro do wi sko oraz spo so -
by w ja ki daw ne, pra dzie jo we spo łecz no ści
do sto so wy wa ły się do pa nu ją cych wa run ków.
Or ga ni za to rzy przy go to wa li spe cjal ne sta no -
wi ska dla dzie ci, dzię ki któ rym mo gą one za -
po znać się z me to da mi prac pro wa dzo nych
przez ar che olo gów. Wy sta wa po wsta ła dzię -
ki współ pra cy z Uni wer sy te tem Chri stia na -
-Al brech ta w Ki lo nii i jest wy da rze niem to -
wa rzy szą cym pla no wa nym na li sto pad
Dniom Ki lo nii w Po zna niu. 

◗ 22 paź dzier ni ka w Słu bi cach przy Pla cu
Frank furc kim od by ło się od sło nię cie pierw -
sze go na świe cie po mni ka Wi ki pe dii. Wi ki -
pe dia to naj więk szy pro jekt współ two rzo ny
kie dy kol wiek przez lu dzi. Ty sią ce ano ni mo -
wych au to rów zre da go wa ło w 280 ję zy kach
w cią gu 14 lat jej ist nie nia 30 mi lio nów ha -
seł sta no wią cych kom pen dium obec nej wie -
dzy ludz ko ści. Od po cząt ku Po la cy na le że li
do naj ak tyw niej szych współ twór ców. Au to -
rem pro jek tu po mni ka jest or miań ski rzeź -
biarz Mih ran Ha ko by an. Od sło nię cie po mni -
ka po prze dzi ła se sja po pu lar no -na uko wa
z udzia łem mię dzy na ro do wych wi ki pe dy -
stów i prof. Da riu sza Je miel nia ka, au to ra
pierw szej na świe cie so cjo lo gicz nej książ ki
o Wi ki pe dii pt. „Ży cie wir tu al nych dzi kich.

Net no gra fia Wi ki pe dii”. Se sja od by ła się
w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach.

◗Pro fe sor Bog dan Mar ci niec zo stał uho no ro -
wa ny przez Fe de ra cję Sto wa rzy szeń Na uko wo -
-Tech nicz nych – Na czel ną Or ga ni za cję Tech -
nicz ną Me da lem im. Fe lik sa Ku cha rzew skie go
za za słu gi w dzie dzi nie pi śmien nic twa i cza so -
pi śmien nic twa tech nicz ne go.

◗Go ścin ny wy kład, któ ry wy gło sił świa to wej
sła wy kry sta lo graf, lau re at Na gro dy No bla
prof. Ro bert Hu ber z In sty tu tu Ma xa Planc ka
w Mariensried w Niemczech od był się 23 wrze -
śnia w Sa li Lu brań skie go.

◗W ra mach fe sti wa lu „Po ra na Skan dy na -
wię” w paź dzier ni ku w ki nie Pa ła co wym
(CK Za mek) moż na by ło zo ba czyć 8 fil mów
z Is lan dii i Nor we gii, któ re do tąd nie by ły
po ka zy wa ne w pol skiej dys try bu cji. Prze -
gląd moż li wy był dzię ki współ pra cy z Is -
landz kim Cen trum Fil mo wym, Am ba sa dą
Nor we gii i Nor we skim In sty tu tem Fil mo -
wym. Or ga ni za to rzy: Ka te dra Skan dy na wi -
sty ki UAM i Cen trum Kul tu ry Za mek.

opr. mdz

X zwy czaj ne po sie dze nie
Se na tu UAM

◗Pierw sza część po sie dze nia z udzia łem kie -
row ni ków pod sta wo wych jed no stek or ga ni -
za cyj nych od by ła się w Au li prof. Zyg mun ta
Ziem biń skie go w Col le gium Iu ri di cum No -
vum. Na po cząt ku JMR prof. B. Mar ci niak po -
wi tał ze bra nych oraz za pre zen to wał spra woz -
da nie ze spo łu rek tor skie go za rok aka de mic -
ki 2013/2014. Kwe stor mgr A. Pa lacz przed -
sta wi ła fi nan se uczel ni za I pół ro cze 2014 r.,
Rek tor i Z -ca Kwe sto ra mgr A. Gro chot po in -
for mo wa li o de cen tra li za cji fi nan sów, a JMR
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Wdniach 26 i 27 wrze śnia od był się
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji
UAM V Ogól no pol ski Zjazd Cy -

wi li stów. Spo tka nia te go ty pu or ga ni zo wa ne są
co kil ka lat i sta no wią naj więk szą wPol sce kon -
fe ren cję na uko wą po świę co ną pra wu cy wil ne -
mu, gro ma dzą cą wy bit nych praw ni ków -cy wi -
li stów ze wszyst kich ośrod ków na uko wych
wkra ju. Ce lem spo tkań, obok pre zen ta cji osią -
gnięć ba daw czych, jest po ka za nie zna czą cej ro li
na uki i prak ty ki pra wa pry wat ne go dla kształ -
to wa nia sto sun ków spo łecz nych i eko no micz -
nych w de mo kra tycz nym pań stwie. Te go rocz -

ny zjazd kon cen tro wał się wo kół pro ble mów
pra wa zo bo wią zań, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem za gad nień no wej ko dy fi ka cji po świę -
co nej pra wu ob li ga cyj ne mu. Tak wy bra na te -
ma ty ka by ła hoł dem zło żo nym pa mię ci prof.
Zbi gnie wa Ra dwań skie go, zmar łe go w 2012
ro ku pro fe so ra pra wa i spe cja li sty z za kre su
pra wa cy wil ne go oraz rek to ra UAM w la -
tach1982–1984. Or ga ni za to rem spo tka nia by -
ła Ka te dra Pra wa Cy wil ne go, Han dlo we go
i Ubez pie cze nio we go WPiA UAM. Ho no ro -
wy pa tro nat nad zjaz dem ob jął mi ni ster spra -
wie dli wo ści oraz rek tor UAM. mz 

Pa weł Ry der, stu dent geo lo gii na UAM
i pre zes po znań skie go stu denc kie go
od dzia łu To wa rzy stwa Geo fi zy ków Po -

szu ki waw czych wy grał udział w pre sti żo wej
mię dzy na ro do wej kon fe ren cji IPTC (In ter -
na tio nal Pe tro leum Tech no lo gy Con fe ren ce)
sku pia ją cej naj lep szych na ukow ców i pro fe -
sjo na li stów zwią za nych z naj no wo cze śniej -
szy mi za gad nie nia mi prze my słu naf to we go. 

Te go rocz na edy cja kon fe ren cji ma miej sce
w Ku ala Lum pur (Ma le zja) mię dzy 8 a 12
grud nia. W jej trak cie od bę dzie się „Edu ca -
tion We ek” – naj lep si stu den ci z ca łe go świa -
ta bę dą po dzie le ni na gru py, któ rym przy -
dzie la się kon kur so we za da nia, zwią za ne z za -
go spo da ro wa niem da ne go zło ża oraz za pro -
jek to wa niem je go eks plo ata cji. Wspól na pra -
ca pod okiem naj lep szych pro fe sjo na li stów
z ca łe go świa ta to nie tyl ko czas na uki, ale tak -
że oka zja do na wią za nia pro fe sjo nal nych
kon tak tów i przy jaź ni. Jest to świet na oka zja

dla „łow ców głów” z czo ło wych firm naf to -
wych, by zna leźć no wych, świet nie za po wia -
da ją cych się pra cow ni ków.

Za kwa li fi ko wa nie się do gro na nie licz nych
(25) wy brań ców spo śród ty się cy aspi ru ją cych
stu den tów z ca łe go świa ta jest du żym suk ce -
sem. Aby wy grać kwa li fi ka cje, Pa weł Ry der
mu siał wy róż nić się wy bit ny mi osią gnię cia -
mi, ta ki mi jak wy so ka śred nia ocen ze stu -
diów, udział w te ma tycz nych kon fe ren cjach,
pro jek tach stu denc kich i na uko wych, ak tyw -
na dzia łal ność w ko łach stu denc kich, przy -
na leż ność do or ga ni za cji naf to wych i po szu -
ki waw czych (SEG i AAPG). Udział re pre zen -
tan ta UAM w IPTC Edu ca tion We ek bę dzie
naj lep szą pro mo cją na szej uczel ni na are nie
mię dzy na ro do wej wła śnie w tej dzie dzi nie
na uki.

dr Alek san dra Re dliń ska -Mar czyń ska
Opie kun na uko wy 

po znań skie go stu denc kie go od dzia łu SEG 

i Pro rek to rzy za pre zen to wa li plan pra cy ze -
spo łu rek tor skie go na rok aka de mic -
ki 2014/2015.

W dru giej czę ści po sie dze nia JMR prof. B.
Mar ci niak i Pro rek to rzy po in for mo wa li o wy -
da rze niach waż nych z punk tu wi dze nia
Uczel ni. Se nat UAM po zy tyw nie za opi nio -
wał: wnio sek Wy dzia łu Fi zy ki 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 Pro fe so ro wi
Bria no wi C. J. Mo ore’owi oraz re cen zje prof.
J. P. Dar skie go w spra wie wszczę cia po stę po -
wa nia o nada nie ty tu łu dok to ra ho no ris cau -
sa Uni wer sy te tu Opol skie go prof. F. Gru czy.

Pod czas po sie dze nia Se nat UAM pod jął
uchwa ły w spra wie: re gu la mi nu opłat
za świad czo ne usłu gi edu ka cyj ne w Uni wer -
sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu;
okre śle nia wzo ru umo wy w spra wie po bie -
ra nia opłat zwią za nych z od by wa niem stu -
diów oraz opłat za usłu gi edu ka cyj ne i ich
wy so ko ści mię dzy uczel nią a stu den tem lub
oso bą przy ję tą na stu dia w Uni wer sy te cie im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu; wy ga śnię -
cia man da tu w Se na cie Pa ni M. Czy pic kiej.

W cza sie ob rad Se nat UAM wy dał po zy -
tyw ną opi nię w spra wie mia no wa nia na sta -
no wi sko pro fe so ra zwy czaj ne go: prof. I. Cza -
mań skiej (Wy dział Hi sto rycz ny); prof. A.
Kaź mier skie go (Wy dzia łu Bio lo gii); prof. E.
Raj ni ka (Wy dział Neo fi lo lo gii); o. prof. R. Si -
ko ry (Wy dział Teo lo gicz ny); prof. W. Śli wy
(Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki). Se nat
UAM pod jął uchwa ły w spra wie sprze da ży:
nie ru cho mo ści po ło żo nych w Po zna niu
przy ul. 28 Czerw ca 1956 nr 188/190; lo ka li
miesz kal nych po ło żo nych w bu dyn ku
przy ul. Li bel ta 22-24 / Ko ściusz ki 101 a -f 
sta no wią cych wła sność Uni wer sy te tu 
im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu.

Na stęp nie Se nat UAM pod jął uchwa łę
w spra wie wy ra że nia zgo dy na zwięk sze nie
środ ków fi nan so wych na wy na gro dze nia dla
na uczy cie li aka de mic kich oraz pra cow ni ków
nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi
Wy dzia łu Neo fi lo lo gii z do cho dów wła snych
w ro ku 2014. Na za koń cze nie za twier dził
umo wy o współ pra cy za war tej po mię dzy
UAM a: Cen tre for In ter na tio nal Le gal Stu -
dies (Sal zburg, Au stria); Uni wer sy te tem Ay -
din w Istam bu le (Tur cja), Pa pie skim Uni wer -
sy te tem La te rań skim (Wa ty kan), Uni wer -
sy te tem Ab del ha mid Ibn Ba dis de Mo sta ga -
nem (Al gie ria).

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

dr Do mi ni ka Na roż na

V Ogól no pol ski Zjazd Cy wi li stów
w Po zna niu

Suk ces mło de go geo lo ga
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Wtrzech ofi cjal nych ję zy kach sym po zjum (espe ran to, pol ski,
an giel ski) od by ły się 4 wy kła dy ple nar ne oraz 34 pre lek cje.
Wy kład prof. S. Fie dler do ty czył ten den cji w li te ra tu rze fa -

cho wej, któ re ma ją na ce lu roz wią za nie trud no ści w ko mu ni ka cji mię -
dzy na ro do wej. I. Ertl za pre zen to wał pro ble my po li ty ki ję zy ko wej UE.
Wy stą pie nia prof. N. Do lsa oraz prof. I. Ko ut ny po dej mo wa ły pró bę od -
po wie dzi na py ta nie, czy espe ran to mo że być ba da ne zgod nie z kry te -
ria mi sto so wa ny mi w od nie sie niu do ję zy ków na tu ral nych. 

Te mat ko mu ni ka cji mię dzy na ro do wej w espe ran to po ja wił się w wie -
lu wy stą pie niach, pre le gen ci mó wi li m.in. o moż li wo ściach ko mu ni -
ka cji w spo łecz no ści mię dzy na ro do wej czy w ob rę bie ro dzi ny. In ne wy -
stą pie nia do ty czy ły struk tu ry i uży cia espe ran to. 

Sym po zjum za mknę ło pierw szą se sję po dy plo mo wych stu diów in -
ter lin gwi sty ki w In sty tu cie Ję zy ko znaw stwa. Uczest ni czy w nich obec -
nie 26 osób z 14 kra jów.

Rozmowa z prof. Sabine
Fiedler z Uniwersytetu
w Lipsku, przewodniczącą
niemieckiego Towarzystwa
Interlingwistyki

Czym zaj mu je się in ter lin gwi sty ka?
Jed nym z pro ble mów ba dań in ter lin gwi stycz nych jest sa mo de fi -

nio wa nie ter mi nu „in ter lin gwi sty ka”, ro zu mia ne go i sto so wa ne go
na wie le spo so bów, któ re na sym po zjum świet nie na kre ślił Sza bolcs Szi -
lva w re fe ra cie „Róż ne po dej ścia do kla sy fi ka cji ję zy ków pla no wych”.
We dług opi nii nie miec kie go To wa rzy stwa In ter lin gwi sty ki przed mio -
tem ba da nia in ter lin gwi sty ki jest mię dzy na ro do wa ko mu ni ka cja we
wszyst kich aspek tach, w tym ję zy ko wych, kul tu ro wych, eko no micz nych
i po li tycz nych. W cen trum za in te re so wa nia in ter lin gwi sty ki są też ję zy -
ki pla no we np. espe ran to.

Ja ką ro lę mia ło by speł niać espe ran to w ko mu ni ka cji w UE?
Espe ran to do dziś nie osią gnę ło cał ko wi te go suk ce su w swo im za -

da niu uła twie nia mię dzy na ro do wej ko mu ni ka cji ję zy ko wej na ma so -
wą ska lę. W związ ku z tym moż na by ocze ki wać, że ję zyk pla no wy ab -
so lut nie nie od gry wa ro li w li te ra tu rze fa cho wej do ty czą cej po li ty ki ję -
zy ko wej i ję zy ko znaw stwa. Ale tak nie jest. Wy glą da na to, że ba da -
cze nie mo gą zi gno ro wać te go te ma tu. W li te ra tu rze fa cho wej dys -
ku to wa ne są za le ty (jak rów ne pra wa w ko mu ni ka cji, efek tyw ność, tzw.
wa lor pro pe deu tycz ny) oraz wa dy uży cia ję zy ka pla no we go (kiep ska
re pu ta cja, ogra ni czo na funk cja ko mu ni ka cyj na, eu ro pej ski cha rak ter
espe ran ta). Te ma ty ta kie, jak ist nie nie wła snej kul tu ry, ewo lu cja ję -
zy ka czy wpływ użyt kow ni ków ro dzi mych są oma wia ne ja ko dys ku -
syj ne aspek ty spra wy. Od po wiem na py ta nie: w ko mu ni ka cji w UE
obec nie nie jest po trzeb ny je den je dy ny ję zyk – ani na ro do wy, ani
też pla no wy – ale za cho wa nie wie lo ję zycz no ści. Czy espe ran to mo że
się do te go przy czy nić np. ja ko most mię dzy ję zy ka mi w tłu ma cze niu,
jak za pro po no wał R. Phil lip son w swo jej książ ce On ly -En glish Eu ro pe
w 2003 r. – to na le ży szcze gó ło wo zba dać.

Pa ni ba da nia do ty czą tak że fra ze olo gii ję zy ka an giel skie go i espe -
ran to. Czy moż na mó wić o fra ze olo gii ję zy ka pla no we go?

Oczy wi ście! Fra ze olo gi zmy to utar te wy ra że nia, któ re są do na szej
dys po zy cji w ję zy ku do czę ste go sto so wa nia w okre ślo nych sy tu acjach.

Każ dy ży wy ję zyk uży wa ny przez mów ców za wie ra ta kie wy ra że -
nia, a więc tak że espe ran to. Fra ze olo gia te go ję zy ka roz wi ja się po -
dob nie do tej w ję zy kach na ro do wych: część jest za po ży czo na z in -
nych ję zy ków (np. la ni gra ŝafo ‘czar na owca”, en nuk soŝelo ‘in a nut -
shell”), tj. wy ra że nia te są mię dzy na ro do we; część jest po wią za na z ży -
ciem spo łecz no ści ję zy ko wej i trud no ją prze tłu ma czyć (np. Ne kro -
ko di lu! ‘Nie bądź kro ko dy lem” tj. nie uży waj w roz mo wie in ne go ję -
zy ka, sko ro mo żesz uży wać espe ran to, La ne poj nin be nos ‘Wnu ki nas
bło go sła wią” ze zna ne go wier sza L. Za men ho fa). Ist nie nie tej ostat -
niej jest w isto cie do wo dem na ży wot ność i eks pre syj ność ję zy ka,
na ist nie nie kul tu ry espe ranc kiej.

Roz mo wa z prof. Ni co lau
Dols Sa las z Uni wer sy te tu
Wysp Ba le ar skich

Zaj mu je się pan fo ne ty ką i fo no lo -
gią. Czy espe ran to ma usta lo ny sys tem
fo ne tycz ny, czy ist nie je stan dard wy -
mo wy?

Jed ną z ty po wych cech ję zy ków sztucz nych jest to, że zwy kle są one
za pla no wa ne na pa pie rze i nie po wsta ną w mo wie, w prze ci wień stwie
do ję zy ków „na tu ral nych”, któ re na ro dzi ły się w ustach mów ców, za nim
jesz cze tra fi ły na pa pier. Róż no rod ność w wy mo wie espe ran to ist nie -
je; nie mniej jed nak zro zu mie nie jest cał ko wi cie bez pro ble mo we, po nie -
waż ko mu ni ka cja nie za le ży tyl ko od od ko do wa nia łań cu cha dźwię ków,
ale tak że od kon tek stu i in nych czyn ni ków. Z dru giej stro ny, sys tem
fo no lo gicz ny espe ran ta utrud nia po mył ki, na wet je że li mów cy po cho -
dzą z róż nych ro dzin ję zy ko wych.

Pa na wy kład do ty czył ela stycz no ści i mo der ni za cji espe ran ta. 
Na mo der ni za cję skła da się splot róż nych aspek tów ży cia: spo sób od -

ży wia nia, ubie ra nia, za cho wa nia, na wet es te ty ka i upodo ba nia ewo lu -
ują w kie run ku jed no ści, nie tyl ko w po je dyn czych kra jach, ale tak że
na are nie mię dzy na ro do wej. W każ dym ję zy ku ob ser wu je się ten den -
cję do za ni ka nia ak cen tów, zwłasz cza w ko mu ni ka cji for mal nej, kie dy,
na przy kład, mó wi my do ob cych nam lu dzi, jak to ro bi się w te le wi zji.
Ela stycz ność ję zy ka ozna cza po zo sta wie nie du że go mar gi ne su do wol -
no ści mów com; ję zy ko wa mo der ni za cja wy ma ga zmniej sze nia ta kiej
wol no ści, na wet je śli to nie ozna cza dzia łań si ło wych, ale do bro wol ne
do sto so wa nie się do sza no wa nych wzor ców.

Któ ry z ję zy ków jest bar dziej od po wied ni fo ne tycz nie ja ko ję zyk
po moc ni czy na świe cie: an giel ski czy espe ran to?

Z fo ne tycz ne go punk tu wi dze nia ist nie ją dwa aspek ty waż ne w tej
dzie dzi nie: pro sto ta sys te mu dźwię ko we go oraz zwią zek mię dzy or to -
gra fią a wy mo wą. Espe ran to ma cał ko wi cie re gu lar ny za pis i z te go
po wo du moż na prze czy tać każ de sło wo, nie zna jąc na wet je go zna cze -
nia,, czy ni gdy wcze śniej nie sły sząc, jak ktoś in ny je wy ma wia. To nie
jest moż li we w an giel skim. An giel ski ma też du żo wię cej sa mo gło sek
niż espe ran to, któ re go za sób li czy ich tyl ko pięć. Z punk tu wi dze nia
fo ne ty ki ła twiej na uczyć się espe ran ta niż an giel skie go… Ale to nie wy -
star czy, by za trzy mać po tęż ny pęd an giel skie go.

Prof. Ilo na Ko ut ny
Ida Stria

Prof. Piotr No wak
In sty tut Ję zy ko znaw stwa
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Sym po zjum In ter lin gwi stycz ne 
po raz trze ci na UAM
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Do re ali za cji pro jek tu zo stał za pro szo ny
In sty tut Hi sto rii Sztu ki UAM (prof. T.
J. Żu chow ski), In sty tut Hi sto rii z Ju -

stus Lie big Uni ver sität w Gieβen (prof. H. J.
Bömel burg), oraz In sty tut Hi sto rii Sztu ki
z Ernst -Mo ritz -Arndt -Uni ver sität w Gre ifswal -
dzie (prof. K. Heck). Za da nia re ali zo wa ły stu -
denc kie 5-6 oso bo we gru py se mi na ryj ne.
Do po znań skiej na le że li: Gru ew Geo r gi, Mi -
chał Hirsch Ka ta rzy na Ja nic ka, Pa try cja Ło bo -
dziń ska, Mag da le na Pio trow ska. Przez dwa se -
me stry pro wa dzo ne by ły ba da nia nad ge ne zą
pru skich sie dzib ba ro ko wych i zna cze niem
tam tej szych ro dów ary sto kra tycz nych. 

W sierp niu od by ła się sze ścio dnio wa eks pe -
dy cja obej mu ją ca ba da nia te re no we. W Ka li -
nin gra dzie, w Mu zeum Bra my Fry dlandz kiej
(współ wy ko naw ca pro jek tu) przed sta wio no re -
kon struk cję daw ne go mia sta nad Pre go łą. Ar -
chi tekt Ar tur Sar nitz pre zen to wał jej efek ty
(www.alt stadt.ru), któ re w je go ma rze niach,
ma ją prze ło żyć się na rze czy wi stą od bu do wę.
Na dzie dziń cu gma chu Uni wer sy te tu Kan ta
w Ka li nin gra dzie oglą da li śmy prze cho wy wa -
ne tam nie licz ne oca la łe ele men ty z pa ła cu
Frie drich ste in, wy sa dzo ne go w 1957 ro ku.
Frie drich ste in to ma ją tek ro dzi ny Ma rion von

Dönhoff. Ba da nia pa ła cu, po mi mo nie wie lu
oca la łych ele men tów obiek tu da ją moż li wość
cy fro wej re kon struk cji. W opar ciu o pla ny
i ana li zę da nych ar chi wal nych dys ku tow li śmy
na te mat moż li wo ści od two rze nia prze szło ści
pa ła cu. W ba da niach bar dzo po moc ny oka -
zał się wy po sa żo ny w ka me rę cy fro wą, zdal nie
ste ro wa ny „dron” (ang. Unman ned Aerial Ve -
hic le UAV) ob słu gi wa ny przez pra cow ni ków
In sti tut für Raum for schung z Frank fur tu a. M
(współ re ali zo ator pro jek tu).

Po stro nie pol skiej ba da li śmy przede wszyst -
kim pa łac w Gła dy szach na le żą cy do ro dzi ny
zu Do hna, spa lo ny w nie ja snych oko licz no -
ściach w 1986 r. Prze pro wa dzi li śmy wy wia dy
z miesz kań ca mi pa mie ta ją cych cza sy po wo jen -
ne. Opo wia da li o pa ła cu, o tym, ja ką ro lę ode -
grał w ich ży ciu. Po ka zy wa li to, co oca la ło z pa -
ła cu. Miesz kań cy wsi prze cho wu ja frag men ty
po sa dzek, sztu ka te rii i ko min ków, a na wet pa -
ła co we łóż ko. Jest to cen ny ma te riał ba daw czy,
bo wiem na wet naj mniej szy ele ment wy po sa -
że nia, uła mek wspo mnień zbli ża po zwa la do -
kład niej re kon stru ować obiekt. 

W Mu zeum War mii i Ma zur w Olsz ty nie
(MWiM, współ wy ko naw ca pro jek tu) od by ły
się warsz ta ty pod su mo wu ją ce do tych cza so we

usta le nia i efek ty prac oraz wy zna cza ją ce dal -
sze eta py re ali za cji pro jek tu. Część warsz ta tów
od by la się w od dzia le MWiMw Mo rą gu, gdzie
w od bu do wa nym zam ku zu Do hna w Mo rą -
gu, znaj du je się waż na dla pro jek tu ko lek cja ob -
ra zów z pa ła cu w Gła dy szach.

Pro jekt Wir tu al nej Re kon struk cji, wpi su je
się w nie miec ko -pol ską współ pra cę na rzecz
ochro ny wspól ne go dzie dzic twa. Za kła da wy -
ko rzy sta nie na rzę dzi ba daw czych do star cza -
nych przez no wo cze sne tech no lo gie kom pu -
te ro we i moż li wo ści ich wy ko rzy sta nia w hu -
ma ni sty ce, w tym w hi sto rii sztu ki. W tym
kon kret nym pro jek cie klu czo wy jest ję zyk
CHML (Cul tu ral He ri ta ge Ma skup Lan gu age).
Cy fro we re kon struk cje sa czę ścią zdo by wa -
ją cej co raz więk szą po pu lar ność dzie dzi ny
zwa nej hu ma ni sty ką cy fro wą (Di gi tal Hu ma -
ni ties). Za kła da ona po łą cze nie na uk hu ma ni -
stycz nych i in for ma ty ki. Ozna cza to, że me to -
dy dys cy pli ny ta kiej jak hi sto ria sztu ki mo gą
być łą czo ne z tech no lo gia mi cy fro wy mi nie
tyl ko w ce lu kre owa nia trój wy mia ro wej rze -
czy wi sto ści, ale sta wia nia i roz wią zy wa nia no -
wych pro ble mów ba daw czych. 

Ka ta rzy na Ja nic ka 
(In sty tut Hi sto rii Sztu ki UAM)

Trzeci wymiar
historii (i) sztuki
Trzeci wymiar
historii (i) sztuki

Czy en tu zjazm wo bec „cy fro wej hu ma ni sty ki” od ro dzi na uki tra dy cyj ne? Na to py ta nie ma od po wie dzieć
pro jekt wir tu al nej re kon struk cji wspie ra ny przez or ga ni za cję Le ib niz -Ge me in schaft, a ko or dy no wa ny przez
In sty tut Her de ra z Mar bur ga. Ce lem jest cy fro wa re kon struk cja dwóch ba ro ko wych pa ła ców znaj du ją cych
się dziś w sta nie ru iny: w Gła dy szach (Pol ska) i Frie drich ste in (ob. Ka men ka, Fed. Ros.). Do ku men ta cja
z pierw sze go eta pu pro jek tu, za po wia da ją ca moż li wo ści ba daw cze, do stęp na jest w ser wi sie YouTube,
na ka na le „Pro to sphe re”.
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Kon fe ren cja przy cią gnę ła wie lu przed -
sta wi cie li róż nych dzie dzin na uki
z Pol ski, Fin lan dii i Ukra iny, po nie waż

zgod nie z za ło że niem or ga ni za to rów mia ła
cha rak ter in ter dy scy pli nar ny. Pro gram obej -

mo wał 36 re fe ra tów, wy gła sza nych pod czas
ośmiu se sji ple nar nych i sy mul ta nicz nych. Jak
za uwa ży ła prof. Be ata Fry dry czak, w ob sza rze
an tro po lo gii kra jo bra zu ry su ją się dwie prze -
strze nie ba daw cze ukie run ko wa ne na re la cje

jed nost ka – kra jo braz w wy mia rze es te tycz nym
oraz jed nost ka – kra jo braz – pa mięć w wy mia -
rze hi sto rycz nym i spo łecz nym. O ile es te ty ka
tra dy cyj na wciąż tkwi w my śle niu prze ciw sta -
wia ją cym so bie pod miot i kra jo braz, o ty le es -
te ty ka śro do wi sko wa, a tak że geo gra fia hu ma -
ni stycz na, an tro po lo gia i eko lo gia, po stu lu ją
znie sie nie dy cho to mii czło wie ka i przy ro dy
(kul tu ry i na tu ry), oraz prze nie sie nie dys kur -
su „we wnątrz” kra jo bra zu, usta na wia jąc no -
we re la cje mię dzy jed nost ką, a jej oto cze niem,
ro zu mia nym ja ko prze strzeń ży cia i dzia ła nia. 

Roz wa ża niom na te mat an tro po lo gii kra -
jo bra zu to wa rzy szy ła ser decz na at mos fe ra
oraz oży wio na dys ku sja ku lu aro wa. Pro gram
kon fe ren cji wzbo ga ci ło zwie dza nie Ka te dry
Gnieź nień skiej, Mu zeum Po cząt ków Pań -
stwa Pol skie go, Mu zeum Pierw szych Pia stów
na Led ni cy oraz Wiel ko pol skie go Par ku Kra -
jo bra zo we go.

Do dać na le ży, że kie ro wa ny przez prof. Be -
atę Fry dry czak za kład przy go to wał no wa tor -
ski, prak tycz ny kie ru nek stu diów o na zwie
„Pro jek to wa nie kul tu ry”, któ ry praw do po dob -
nie wzbo ga ci ofer tę dy dak tycz ną IKE w przy -
szłym ro ku aka de mic kim.

dr Piotr Paw lak

Kon fe ren cja ta po sta wi ła so bie za cel do -
ko na nie pierw szej pró by spoj rze nia
na współ dzia ła nie kom plek su ‘kul tu -

ra – ję zyk – ko mu ni ka cja” w ob rę bie eko lin gwi -
sty ki obej mu ją cej m. in. ta kie po la ba daw cze jak:
róż no rod ność ję zy ków na tu ral nych, pla no wa -
nie ję zy ko we, po li ty ka ję zy ko wa, prze ży wal ność
ję zy ków na tu ral nych w glo bal nej are nie ję zy -
ków na tu ral nych, tę ży zna ję zy ków na tu ral nych,
kon tak ty ję zy ko we, cha rak te ry sty ka po rząd ków
ko mu ni ka cyj nych, sta tus (trans) ko mu ni ka to -
ra, róż no rod ność za cho wań ję zy ko wych
w prze strze ni pu blicz nej i róż no rod ne kon tek -
sty ko mu ni ka cyj ne. Te wy żej wy mie nio ne po -

la ba daw cze eko lin gwi sty ki zo sta ły na I Kon -
fe ren cji Eko lin gwi stycz nej za wę żo ne do wy mia -
ru glot to dy dak tycz ne go, a więc do wy mia ru po -
da ży za so bów ję zy ka na tu ral ne go nie ro dzi me -
go w for mal nym ukła dzie dy dak tycz nym „na -
uczy ciel -uczeń”. Eko lin gwi sty ka bo wiem, ze
swo ją 42-let nią hi sto rią – czy li od mo men tu po -
ja wie nia się kla sycz nej pu bli ka cji Eina ra Hau -
ge na pt. The eco lo gy of lan gu age (1972) – pro -
po nu je w wy mia rze upra wia nia dy dak ty ki ję -
zy ków nie ro dzi mych dal sze twór cze uzu peł nie -
nia w do tych czas sto so wa nym dość już or to -
dok syj nym spoj rze niu na za gad nie nia glot to -
dy dak ty ki, za po cząt ko wa nym przez wy bit ne go

po znań skie go uczo ne go – pro fe so ra Lu dwi ka
Za broc kie go – jesz cze w la tach 60-tych ubie głe -
go wie ku. I Kon fe ren cja Eko lin gwi stycz na twór -
czo roz wi nę ła po ję cie ‘glot to dy dak ty ki” i wy raź -
nie na chy li ła je eko lin gwi stycz nie. Tak więc po -
przez za sto so wa nie per spek ty wy eko lin gwi -
stycz nej uczest ni cy kon fe ren cji, re pre zen tu ją cy
ośrod ki: po znań ski, bia ło stoc ki, olsz tyń ski, byd -
go ski i pil ski, wzbo ga ci li swo imi re fe ra ta mi za -
kres po ję cio wy glot to dy dak ty ki. Wy gło szo no
w su mie 15 re fe ra tów. 

Spra woz da nie opra co wał ze spół: dr Mar ta
Kosz ko, dr Kin ga Ko wa lew ska, dr Jo an na Pup -
pel, dr Emi lia Wą si kie wicz -Fir lej.

O an tro po lo gii kra jo bra zu 
W Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie w dniach 25 – 27 września odbyła się międzynarodowa
konferencja „Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły – pamięć”. Organizatorem konferencji był Zakład
Teorii i Badań Interdyscyplinarnych IKE pod kierownictwem prof. Beaty Frydryczak. 

MOTEK czy li o eko lin gwi sty ce
W dniach 10-11 września br. odbyła się I konferencja ekolingwistyczna pt. „Motywy
ekolingwistyczne – w stronę ekoglottodydaktyki” (w skrócie MOTEK), zorganizowana przez Katedrę
Ekokomunikacji Wydziału Neofilologii UAM, kierowaną przez prof. Stanisława Puppla. 
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Ko or dy na to rem pro jek tu jest dok to rant ka w Za kła dzie Pe deu -
to lo gii WSE Ka ta rzy na Ba na szak. Pro jekt jest re ali zo wa ny przez
Pra cow nię In te gra cji Spo łecz nej PRZYSTAŃ KULTUR we

współ pra cy z or ga ni za cją lo kal ną w Tan za nii. Przed się wzię cie to mo że
być zor ga ni zo wa ne w ra mach 2 ście żek: krót ko ter mi no wej (wo lon ta riat
trwa ok. 6 ty go dni) i dłu go ter mi no wej (wo lon ta riat trwa 3-6 mie się cy).

Wo lon ta riu sze – eks per ci, dr Gra ży na Ba ra basz i Ma te usz Lesz ko wicz
z WSE wy je cha li do Tan za nii w sierp niu. Na miej scu utwo rzy li w ra -
mach te go pro jek tu tzw. Cen trum Ak tyw nych Me tod Ucze nia się – Na -
ucza nia, czy li miej sce dla 20 tam tej szych na uczy cie li z 8 lo kal nych szkół
w Bi ha ra mu lo i oko li cach, w któ rym zna la zło się 10 sta no wisk te ma -
tycz nych. Każ de z nich opa trzo no plan szą z opi sem nie tyl ko da ne go
sta no wi ska, ale rów nież przy kła do wych do świad czeń, któ re na swo ich
lek cjach mo że wy ko nać na uczy ciel.. Po szcze gól ne miej sca obej mo wa -
ły róż ne dzie dzi ny – od spor tu, ma te ma ty ki i ję zy ka an giel skie go po do -
świad cze nia przy rod ni cze. Wszyst kie sta no wi ska zo sta ły wy po sa żo no
środ ki dy dak tycz ne. Wy ko rzy sty wa li je na uczy cie le pod czas lek cji. I tak
np. sta no wi sko cia ło czło wie ka zo sta ło wy po sa żo ne w mo del płuc, ser -
ca ludz kie go czy ukła du kost ne go, a sta no wi sko Zie mia – w ma kie tę
Ukła du Sło necz ne go czy ze gar sło necz ny. 

Wo lon ta riu sze pro wa dzi li rów nież warsz ta ty w ra mach tych 10 sta -
no wisk, Te ma ty ka za jęć do ty czy ła m.in. kom pe ten cji na uczy cie la, kre -
atyw no ści czy spo so bów utrzy my wa nia ła du i po rząd ku wśród uczniów.
Po każ dych warsz ta tach dla na uczy cie li kon sul ta cje in dy wi du al ne. Miej -
sco wi na uczy cie le zy ska ją na nich szan sę po dzie le nia się swo imi spo -
strze że nia mi czy ew. pro ble ma mi, ja kie spo ty ka ją na co dzień w swo jej
pra cy. In ną for mą współ pra cy mię dzy wy kła dow ca mi na sze go uni wer -
sy te tu a na uczy cie la mi bę dą ho spi ta cje lek cji, pod czas któ rych zo sta ną
wy ko rzy sta ne ma te ria ły dy dak tycz ne za pre zen to wa ne pod czas szko leń.
Za ję cia te bę dą oce niać wo lon ta riu sze, dzie ląc się swo imi spo strze że nia -
mi i uwa ga mi. 

Uro czy ste otwar cie Cen trum Ak tyw nych Me tod Ucze nia się – Na -
ucza nia od by ło się 20 wrze śnia przy udzia le lo kal nej spo łecz no ści, na -
uczy cie li i uczniów. 

Jak zo stać wo lon ta riu szem? Wię cej in for ma cji na stro nie 
http://pol ska po moc.gov.pl., zaś zdję cia i bie żą ce in for ma cje dot. pro jek -
tu na stro nie https://cen tru mak tyw nych me tod. word press. com.

Mał go rza ta Pro szyk

W Poznaniu powstał projekt pt. „Wspieranie kształcenia nauczycieli w oparciu o aktywne metody nauczania
w zakresie planowania i organizacji pracy własnej w szkołach w Biharamulo”, współfinansowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Lekcje w Tanzanii 
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Rok 2014 przyniósł dwie 
ważne rocznice: stulecie
wybuchu I wojny światowej 
i 75-lecie wybuchu II wojny
światowej. Są to dwa wydarzenia,
które bezpowrotnie odmieniły
oblicze Starego Kontynentu. 

Za nim jed nak do nich do szło, przez Eu -
ro pę prze szła fa la istot nych prze mian.
Na ową „ci szę przed bu rzą” skła da ją się

no we prą dy obec ne w kul tu rze, sztu ce, ale też
i na uce, któ re naj peł niej szą re ali za cję zna la zły
w Wied niu prze ło mu wie ków XIX i XX.
Na nich wła śnie sku pia uwa gę wy sta wa „Go -
rącz ko wa ci sza przed bu rzą – Czas przed ro -
kiem 1914” przy go to wa na przez Bi blio te kę
Uni wer sy tec ką w Po zna niu, a eks po no wa -
na w jej ho lu. 

W la tach przed 1914 roz gry wa no i raz jesz -
cze prze te sto wa no wszyst kie wa dy i za le ty no wej
Eu ro py: spraw dza no, na ile wy trzy ma łe są tra -
dy cyj ne gra ni ce: ar ty stycz ne, oso bi ste i spo łecz -
ne, kry tycz nej ana li zie pod da wa no fun da men -
ty mo ral ne i teo re tycz ne oraz wy pró bo wy wa no
no we moż li wo ści tech nicz ne w bu dow nic twie
miej skim i w me dy cy nie – wszyst ko to w jed nym
mie ście, w któ rym „jed ne go dnia mo gło mi nąć

sto lat”, jak już po I woj nie świa to wej nie co no -
stal gicz nie po wie dział o Wied niu Ro bert Mu sil”
(z pro gra mu Au striac kie go Fo rum Kul tu ry
w War sza wie).

Na po ste rach wy sta wy czy ta my m.in. hi -
sto rię po wsta nia ma lo wi dła de ko ru ją ce go
su fit w du żej au li Uni wer sy te tu Wie deń skie -
go, któ re na za mó wie nie władz uni wer sy tec -
kich na ma lo wał Gu stav Klimt. Ma lo wi dło
do te go stop nia nie speł ni ło wy obra żeń fun -

da to rów, że sam au tor mu siał je wy ku pić
i po noć ni gdy wię cej nie przy jął już pu blicz -
nych zle ceń. Z pla ka tów prze ma wia do nas
Zyg munt Freud, na no wo prze ko nu jąc
do ba dań nad pod świa do mo ścią, po ja wia -
ją się też syl wet ki pierw szych fe mi ni stek. 

Wy sta wa po wsta ła we współ pra cy Au striac -
kie go Fo rum Kul tu ry w War sza wie i Au striac -
kie go Ośrod ka Kul tu ry UAM. 

mz

Wpaź dzier ni ku, zgod nie z za po wie -
dzia mi in we sto ra, od re mon to wa ne
cen trum otwo rzy ło swo je po dwo -

je dla stu den tów. Do dys po zy cji od da nych zo -
sta ło bli sko 189 po koi jed no oso bo wych, 144
dwu oso bo wych i 27 trzy oso bo wych, łącz nie
dla 560 osób. Śred nia ce na za łóż ko wy no -
si 550 zł. W tej chwi li, jak po in for mo wał nas
Kon rad Bia ły, ad mi ni stra tor aka de mi ka do -
stęp nych jest za le d wie kil ka miejsc na tzw. na -
jem dłu gi. Na to miast przez ca ły rok bę dzie
moż na wy na jąć po kój w tzw. try bie ho te lo -

wym – ta ka ofer ta skie ro wa na jest głów nie
do stu den tów za ocz nych, przy jeż dza ją cych
do Po zna nia na kil ku dnio we zjaz dy, choć nie
tyl ko – bo mi mo, że Cen trum w na zwie ma
przy miot nik „aka de mic kie” otwar te jest dla
wszyst kich. Wśród lo ka to rów mniej wię cej 1/3
sta no wią cu dzo ziem cy. Jak za pew niał nas ad -
mi ni stra tor, na miesz ka nie w Po lo ne zie zde cy -
do wa ła się rów nież gru pa stu den tów z UAM,
choć na ra zie nie wia do mo do kład nie ilu. 

Nie za prze czal ną za le tą miej sca jest je go po -
ło że nie w sa mym cen trum mia sta. Nie da le ko

Cy ta de la, czy li je den z naj pięk niej szych po -
znań skich par ków. Z okien po koi na naj wyż -
szych pię trach roz po ście ra się pa no ra ma mia -
sta. Sa me po ko je są prze stron ne, schlud nie
urzą dzo ne w chłod nym skan dy naw skim sty lu.
„Po lo nez” ma ka wiar nię, a tak że pral nię, su -
szar nię oraz prze cho wal nię na ro we ry. Na po -
zo sta łe punk ty usłu go wo – han dlo we za pla no -
wa ne na po wierzch ni 500 m2 trze ba bę dzie
jesz cze po cze kać. Nie ofi cjal nie mó wi się o sto -
łów ce, klu bie stu denc kim, sa li spor to wej czy
skle pach.  mz

Go rącz ko wa ci sza przed bu rzą 

W ryt mie POLONEZA 
Daw niej, miesz ka ły w nim gwiaz dy świa to wych es trad, biz nes me ni two rzą cy for tu ny z ni cze go, po dwój ni
agen ci, wy bit ni na ukow cy naj bar dziej pre sti żo wych uczel ni, by wal cy kon gre sów i nie bie skie pta ki. Te raz je go
le gen da cze ka na cie bie! – tak od nie daw na re kla mu je się, po ło żo ne przy al. Nie pod le gło ści 36 Cen trum
Aka de mic kie POLONEZ. O sprze da ży pod upa dłe go w ostat nich la tach ho te lu gło śno by ło już na po cząt ku
te go ro ku, kie dy oka za ło się, że je go no wy na byw ca ma za miar prze zna czyć go na aka de mi ki. 
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Ambasador Austrii JE Thomas Buchsbaum otworzył wystawę w Bibliotece Uniwersyteckiej
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Gaj Aka de mo sa po ło żo ny był we dług re -
la cji an tycz nych kro ni ka rzy ja kieś sześć
sta dio nów (nie co po nad ki lo metr)

od Aten. W nie du żej od le gło ści od mia sta,
w są siedz twie rze ki Ke fi sos Ateń czy cy mi ło
spę dza li czas chro niąc się przed pro mie nia mi
po łu dnio we go słoń ca. Do naj zna mie nit szych
z nich na le żał Pla ton, któ ry wła śnie w cie niu
roz ło ży stych pla ta nów wiódł swe pierw sze fi -
lo zo ficz ne dys pu ty, da jąc tym sa mym po czą tek
słyn nej Aka de mii Pla toń skiej…

Mi nę ły wie ki i do tra dy cji pla toń skiej aka de -
mii po wró cił dzie kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne -
go prof. Ka zi mierz Il ski. We wto rek 23 wrze -
śnia wspól nie z rek to rem UAM prof. Bro ni sła -
wem Mar ci nia kiem za sa dził dwa ko lej ne pla -
ta ny przed no wym bu dyn kiem wy dzia łu
na Mo ra sku. Bro ni sław i Ka zi mierz, jak gło -
szą ta blicz ki, ma ją dać sym bo licz ny po czą tek
no we mu ga jo wi, któ ry tym ra zem bę dzie
sprzy jał na uko wym dys pu tom na kam pu sie
uni wer sy tec kim. Ana lo gii zresz tą jest wię cej,
bo i za mia stem, i w po bli żu rzecz ki, i do strze -
gal na go łym okiem at mos fe ra pra cy na uko wej.
Jak za po wia da ją fa chow cy z Ogro du Bo ta nicz -
ne go, pla ta ny po win ny przy jąć się w no wym
miej scu… mz

W po znań skim
ga ju Aka de mo sa
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Inauguracja na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu
i otwarcie nowego budynku E

Inaguracja w Collegium Polonicum w Słubicach 

W no wym bu dyn ku obok ty po wych sal dy dak tycz nych i po koi wy kła dow ców
znaj du ją się: sa la ka me ral na na 112 miejsc ze sce ną i for te pia nem oraz stu dio na -
grań ze spe cjal nym  ma te ria łem wy tłu mia ją cym na ścia nach. Są sa le mul ti me -
dial ne wraz ze stu diem mon ta żu i dźwię ku. Znaj du je się tu też sa la do ryt mi ki
z ogrom ny mi lu stra mi i spe cjal ną wy kła dzi ną ba le to wą, a sa le prze zna czo ne dla
stu den tów mu zy ki wy po sa żo ne są w spe cjal ne ta bli ce w pię cio li nie.  Bu dy nek
oka la czte ry otwar te pa tia, któ re w prze rwach mię dzy za ję cia mi mo gą być miej -
scem od po czyn ku dla stu den tów.

Mag da le na Ko wal ska WPA Ka lisz




