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Te go rocz na in au gu ra cja ro ku aka de mic kie -
go 2016/ 2017 od by ła się 3 paź dzier ni ka. Tra -
dy cyj nie na uro czy stość przy by li licz nie
go ście, wśród któ rych ustę pu ją cy rek tor
UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak po wi tał: dr.
Ja ro sła wa Go wi na, wi ce pre mie ra i mi ni stra
na uki i szkol nic twa wyż sze go oraz księ dza
ar cy bi sku pa Pry ma sa Se nio ra Jó ze fa Ko wal -
czy ka; par la men ta rzy stów re pre zen tu ją cych
Zie mię Wiel ko pol ską w Se na cie i Sej mie
Rze czy po spo li tej: Paw ła Arnd ta, Ry szar da
Bar to si ka, Wi tol da Czar nec kie go, Zbi gnie wa
Do la tę, Wal dy Dzi kow skie go, dr. Ta de usza
Dziu bę, Pio tra Flor ka, Ra fa ła Gru piń skie go,
Bo że nę Hen czy cę, prof. Ja dwi gę Rot nic ką,
pro fe sor na sze go uni wer sy te tu, Ja ku ba Rut nic -
kie go, Jo an nę Schmidt, Ada ma Słap kę, Bo że -
nę Szy dłow ską, Szy mo na Szyn kow skie go vel
Sę ka, dr. Bar tło mie ja Wró blew skie go, Szy mo -
na Ziół kow skie go oraz po sła spo za na sze go re -
gio nu Ry szar da Pe tru, prze wod ni czą ce go
No wo cze snej; wło da rzy wo je wódz twa wiel -
ko pol skie go, Po zna nia i po wia tu: Zbi gnie wa
Hof f man na, wo je wo dę wiel ko pol skie go, Mar -
ka Woź nia ka, mar szał ka wo je wódz twa wiel ko -
pol skie go, dr Zo fię Szal czyk, prze wod ni czą cą
Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, Ja -
na Grab kow skie go, sta ro stę po wia tu po znań -
skie go, Mar le nę Ma ląg, wi ce wo je wo dę
wiel ko pol skie go, Woj cie cha Jan ko wia ka, wi ce -
mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go
i prze wod ni czą ce go Sto wa rzy sze nia Ab sol -
wen tów UAM, Ma riu sza Wi śniew skie go, wi -
ce pre zy den ta Po zna nia, Grze go rza Ga no wi cza,
prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Po zna nia oraz
Pio tra Bur da je wi cza, prze wod ni czą ce go Ra dy
Po wia tu.

Bar dzo go rą co po wi ta no prof. Sła wo mi rę
Wron kow ską -Jaś kie wicz, sę dzie go Try bu na łu
Kon sty tu cyj ne go i prof. Ro ma na Hau se ra, by łe -

go pre ze sa Na czel ne go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go - pro fe so rów na sze go uni wer sy te tu, jak rów -
nież pre mier Han nę Su choc ką i prof. An to nie go
Szczu ciń skie go, prze wod ni czą ce go Ko mi sji
Kul tu ry i Na uki Ra dy Mia sta Po zna nia – pro fe -
so rów na sze go uni wer sy te tu; człon ków kor pu -
su dy plo ma tycz ne go i kon su lar ne go
z An dre jem Yako vle vem, kon su lem ge ne ral nym
Fe de ra cji Ro syj skiej; przed sta wi cie li świa ta na -
uki: prof. Mi cha ła Ka roń skie go, prze wod ni czą -
ce go Ra dy Na ro do we go Cen trum Na uki,
pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu; rek to rów
uczel ni aka de mic kich Po zna nia: prof. To ma -
sza Ło dy gow skie go, rek to ra Po li tech ni ki Po -
znań skiej i nowego prze wod ni czą ce go Ko le gium
Rek to rów Mia sta Po zna nia, prof. An drze ja Ty -
kar skie go, rek to ra Uni wer sy te tu Me dycz ne go,
prof. Ja na Pi ku la, rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod -
ni cze go, prof. Ha li nę Lor kow ską, rek tor Aka de -
mii Mu zycz nej, prof. Ma cie ja Żu kow skie go,
rek to ra Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, prof.
Da riu sza Wie liń skie go, rek to ra Aka de mii Wy -
cho wa nia Fi zycz ne go oraz prof. Woj cie cha Ho -
rę, rek to ra Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go; prof. dr.
Ale xan dra Wölla, pre zy den ta brat nie go Uni wer -
sy te tu Eu ro pej skie go Via dri na; pro fe so rów
z Pol skiej Aka de mii Na uk: prof. Ro ma na Mic -
na sa, dzie ka na Wy dzia łu III PAN i pro fe so ra na -
sze go uni wer sy te tu, prof. Je rze go Ma ria na
Brze ziń skie go – prze wod ni czą ce go Ra dy Ku ra -
to rów Wy dzia łu I Na uk Hu ma ni stycz nych
i Spo łecz nych, i pro fe so ra na sze go uni wer sy te -
tu. prof. Bog da na Idzi kow skie go, dy rek to ra In -
sty tu tu Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN, prof. Mar ka
Fi gle ro wi cza, dy rek to ra In sty tu tu Che mii Bio -
or ga nicz nej PAN i prof. An drze ja Le goc kie go
z te goż In sty tu tu; prof. An drze ja Gul czyń skie -
go, pre ze sa Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Na uk (rów nież prof. UAM), prof. Jac ka
Gu liń skie go, pre ze sa Fun da cji UAM (rów nież

pro fe so ra na sze go uni wer sy te tu); by łych rek to -
rów uczel ni po znań skich, tak że by łych rek to -
rów na sze go uni wer sy te tu: prof. Bog da na
Mar ciń ca, prof. Je rze go Fe do row skie go, prof.
Ste fa na Jur gę, prof. Sta ni sła wa Lo ren ca; pre ze -
sów i dy rek to rów in sty tu cji na uko wych i kul -
tu ral nych, dzia ła czy sa mo rzą do wych:
pre zy den tów miast, sta ro stów, bur mi strzów
i wój tów oraz rad nych mia sta Po zna nia,
a wśród nich bur mi strza Ple sze wa dr. Ma ria -
na Adam ka; du chow nych: bi sku pa po moc ni -
cze go ar chi die ce zji po znań skiej ks. dr.
Grze go rza Bal cer ka, prze ora klasz to ru do mi ni -
ka nów o. Mi cha ła Pa ca wraz z dusz pa ste rza mi
aka de mic ki mi, ks. Ar ka diu sza Sza dy, dusz pa ste -
rza aka de mic kie go Kam pu su Mo ra sko; przed -
sta wi cie li są dow nic twa i pro ku ra tu ry
z Krzysz to fem Jó ze fo wi czem, pre ze sem Są du
Ape la cyj ne go oraz Ra fa łem Mać ko wia kiem,
pro ku ra to rem re gio nal nym; dy rek to ra De le ga -
tu ry NIK w Po zna niu An drze ja Alek san dro wi -
cza; przed sta wi cie li ABW, CBA i po li cji
z ge ne ra łem To ma szem Tra wiń skim, ko men -
dan tem wo je wódz kim po li cji oraz przed sta wi -
cie li stra ży po żar nej; Ali cję Ko bus,
wi ce prze wod ni czą cą Związ ku Gmin Wy zna -
nio wych Ży dow skich RP; dy rek to rów i pre ze -
sów la sów pań stwo wych, par ków na ro do wych,
ochro ny śro do wi ska i ochro ny kon ser wa tor -
skiej, pre ze sów i dy rek to rów przed się biorstw
współ pra cu ją cych z na szym uni wer sy te tem,
w tym To ma sza Miel ni czu ka, dy rek to ra de par -
ta men tu San tan der Uni ver si da des; przed sta wi -
cie li pra sy, ra dia i te le wi zji; pro fe so rów
i pra cow ni ków uni wer sy te tu oraz mło dzież
aka de mic ką.

Tra dy cyj nym zwy cza jem chwi lą za du my ze -
bra ni uczci li pa mięć tych za trud nio nych i eme -
ry to wa nych pra cow ni ków uczel ni, któ rzy
w mi nio nym ro ku aka de mic kim ode szli, ale
na dal trwa ją w na szej pa mię ci i ser cach. By li to:
Elż bie ta Bie gań ska, He le na Bo rej szo, prof. Jó -
zef Dar ski, prof. Ka zi mierz De nek, prof. Pa weł
Do mań ski, Alek san dra Gal ler -An ders, Ja dwi -
ga Gór czew ska, Ze non Jan kow ski, Te re sa
Kacz ma rek, prof. Al fred Ka niec ki, dr Da nu ta
Kło sow ska, prof. Grze gorz Ko tlar ski, Ger tru -
da Kwas, prof. Ja ro sław Mi ko ła je wicz, Prze my -
sław Moks, prof. Ire na Obu chow ska, prof.
Wie sław Ol szew ski, Sta ni sła wa Pręt ka, prof. Jo -
len ta Schne ider, prof. Jan Strzał ko, Ire na Szłap -
ka, Sta ni sław Szmi giel, Bro ni sław Ta rent, prof.
Zo fia Tro ja no wicz, prof. Bo gu sław Wa li gó ra,
dr Da nu ta Wań ka, Je rzy Wo szak, mgr Elż bie -
ta Wy rwa -Ma styń ska, Ja ni na Żu rek.

Po że gna no rów nież zwią za ne go na trwa łe
z na szą wspól no tą aka de mic ką Oj ca Dok to -
ra Ja na Gó rę, któ ry za wsze by wał na na szych
in au gu ra cjach. z
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Sza now ny Pa nie Pre mie rze,
Eks ce len cje, Ma gni fi cen cje,
Do stoj ni Go ście, 
Dro dzy Pań stwo, 
Pra cow ni cy, Dok to ran ci i Stu den ci Uni wer sy te tu

To dla mnie przede wszyst kim oka zja, aby w tak do stoj nym gro nie
dro gich nam go ści, współ pra cow ni ków oraz pra cow ni ków i stu den -
tów uczel ni zło żyć wy ra zy wdzięcz no ści tym wszyst kim, któ rzy udzie -
li li mi kre dy tu za ufa nia i wspie ra li mnie pod czas tej nie ła twej, ale
pięk nej dro gi. Dzi siej sza in au gu ra cja jest dla mnie dniem wy jąt ko -
wym. Wień czy bo wiem mo ją ośmio let nią służ bę ja ko rek to ra na szej
uczel ni. Jest do peł nie niem dwóch ka den cji władz aka de mic kich w la -
tach 2008-2012 i 2012-2016. 

Od bie ra jąc przed ośmiu la ty od rek to ra prof. Sta ni sła wa Lo ren ca
in sy gnia wła dzy rek tor skiej czu łem, ja ki wiel ki cię żar od po wie dzial -
no ści spo czął na mo ich bar kach. Mó wi łem, że sto ją przed na mi wiel -
kie za da nia i wiel kie wy zwa nia, któ re pod ją łem i z któ rych sta ra łem

się su mien nie wy wią zy wać – przy po mniał prof. Mar ci niak
i przed sta wił skró to we pod su mo wa nie dzia łal no ści uni wer sy -
te tu w la tach 2008-2016. 

A oto naj waż niej sze je go zda niem wy da rze nia na uczel ni: 

w Przy ję cie w 2009 r. przez Se nat UAM „Stra te gii roz wo ju Uni wer -
sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu na la ta 2009-2019” wraz
z jej póź niej szą no we li za cją. Od te go mo men tu stra te gia sta no wi ła pod -
sta wo we na rzę dzie wy ty cza nia zmian na na szym uni wer sy te cie. 

wUchwa le nie przez Sejm RP w ro ku 2010 no we li za cji usta wy o pro gra -
mie wie lo let nim „Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu 2004-
2011” zwięk sza ją cej przy zna ne środ ki o pra wie 190 mi lio nów zło tych oraz
uchwa le nie przez Sejm w ro ku 2014 jej ko lej nej no we li za cji ob ni ża ją cej
kosz ty wła sne re ali za cji pro gra mu o po nad 54 mi lio ny zło tych i prze dłu -
ża ją cej okres wy ko na nia pro gra mu wie lo let nie go do 2017 ro ku. Umoż li -
wi to do koń cze nie bu do wy kam pu su Mo ra sko (7 wy dzia łów wraz

Zo sta wiam uczel nię 
w do brej kon dy cji

Prze mó wie nie ustę pu ją ce go rek to ra UAM, prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka 
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z obiek ta mi spor to wy mi), Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go w Ka -
li szu oraz ośrod ka w Pi le. W tym miej scu chciał bym bar dzo ser decz nie
po dzię ko wać par la men ta rzy stom wiel ko pol skim, któ rzy wspól nie, nie za -
leż nie od orien ta cji po li tycz nej, za dba li o nasz wiel ko pol ski Uni wer sy tet. 

W dzie dzi nie in we sty cji i re mon tów w la tach 2008-2016 mia ły
miej sce na stę pu ją ce wy da rze nia:
w otwar cie no we go bu dyn ku dy dak tycz ne go Wy dzia łu Pra wa i Ad -

mi ni stra cji przy Al. Nie pod le gło ści 
w otwar cie no we go gma chu Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne -

go w Ka li szu, otwar cie ha li spor to wej na Mo ra sku, otwar cie no we go
bu dyn ku na uko wo -dy dak tycz ne go Ko le gium w Pi le
w otwar cie bi blio te ki Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, 
w otwar cie no wej Sa li Se na tu UAM w Col le gium Mi nus, 
w od da nie do użyt ku Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we go w Guł to wach

po za koń cze niu prac kon ser wa tor sko -re wa lo ry za cyj nych, 
w otwar cie Cen trum NanoBioMedycznego na te re nie kam pu su Mo -

ra sko, otwar cie no wej sie dzi by Wy dzia łu Che mii na Mo ra sku – Col le -
gium Che mi cum, otwar cie Wiel ko pol skie go Cen trum Za awan so wa nych
Tech no lo gii na kam pu sie Mo ra sko, 
w wy bu do wa nie sie dzi by Wy dzia łu Hi sto rycz ne go na Mo ra sku. Do -

ko na na zo sta ła tak że do głęb na re no wa cja więk szo ści bu dyn ków
w cen trum mia sta. Sa wśród nich: Col le gium Ma ius, Col le gium Mi -
nus, Bi blio te ka Uni wer sy tec ka, Col le gium No vum, bu dyn ki Kam pu -
su Ogro dy przy ul. Sza ma rzew skie go, bu dy nek tzw. „Szpi ta li ka”
przy Al. Nie pod le gło ści, Aka de mi ki Zbysz ko i Ja gien ka. W trak cie re -
mon tu jest aka de mik Han ka oraz do tych cza so wy gmach che mi ków
przy ul. Grun waldz kiej.

Li sta ta ilu stru je ogrom in we sty cji prze pro wa dzo nych na UAM
w ostat nich dwóch ka den cjach. Oczy wi ście część z nich by ła kon ty nu -
acją in we sty cji roz po czę tych przez mo je go po przed ni ka prof. Lo ren ca.

W la tach 2008-2016 peł ni łem funk cję prze wod ni czą ce go Ko le -
gium Rek to rów Mia sta Po zna nia. Wie le wy da rzeń nas łą czy ło i łą -
czy do dzi siaj:
w W 2009 ro ku wspól nie prze ży wa li śmy 90-le cie Uni wer sy te tu Po -

znań skie go pod czas ju bi le uszo we go po sie dze nia Se na tów uczel ni pu -
blicz nych Po zna nia po prze dzo ne Mszą Św. w Ka te drze i prze mar szem
Se na tów uli ca mi mia sta. 
w W 2010 ro ku w Au li Uni wer sy tec kiej od by ło się nad zwy czaj ne

ża łob ne po sie dze nie Se na tów Aka de mic kich uczel ni wyż szych m. Po -
zna nia po świę co ne uczcze niu pa mię ci tra gicz nie zmar łych w ka ta -
stro fie lot ni czej pod Smo leń skiem w dniu 10 kwiet nia 2010 r. oraz
Msza św. na Pla cu Mic kie wi cza pod prze wod nic twem ks. abp. Me -
tro po li ty Po znań skie go Sta ni sła wa Gą dec kie go. 
w W 2011 ro ku świę to wa li śmy ra zem 400-le cie tra dy cji uni wer sy -

tec kich mia sta Po zna nia pod czas nad zwy czaj ne go po sie dze nia Se na -
tu UAM na te re nie hi sto rycz ne go ko le gium je zu ic kie go z udzia łem
pre zy den ta RP, mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go, pre zy den ta Po -
zna nia, rek to rów uczel ni Po zna nia i in nych zna mie ni tych go ści.
w W Sa li Zie mi MTP w 2013 ro ku od by ła się wy jąt ko wa w ska li kra -

ju Po znań ska In au gu ra cja Aka de mic ka z udzia łem se na tów wszyst -
kich po znań skich uczel ni pu blicz nych, pre zy den ta RP Bro ni sła wa
Ko mo row skie go, mi ni ster na uki i szkol nic twa wyż sze go prof. Bar ba ry
Ku dryc kiej, pre zy den ta Po zna nia Ry szar da Gro bel ne go i in nych zna -
mie ni tych go ści.
w Wspól nie z mar szał kiem wo je wódz twa wiel ko pol skie go, rek to ra -

mi Uni wer sy te tu Me dycz ne go i Po li tech ni ki Po znań skiej oraz dy rek -
to rem Wiel ko pol skie go Cen trum On ko lo gii pod pi sa li śmy list
in ten cyj ny w spra wie utwo rze nia w Po zna niu Ośrod ka Ra dio te ra pii
Pro to no wej z lo ka li za cją na kam pu sie Mo ra sko. 
w Z ko lei w kon sor cjum z Uni wer sy te tem Eko no micz nym, Przy rod -

ni czym i Po li tech ni ką Po znań ską za in au gu ro wa li śmy pro jekt ba daw -

czy słu żą cy roz wo jo wi aglo me ra cji po znań skiej re ali zo wa ny przez
Cen trum Ba dań Me tro po li tal nych.
wNa kam pu sie Mo ra sko roz po czę ły swo je funk cjo no wa nie dwie in ter -

dy scy pli nar ne jed nost ki mię dzy uczel nia ne: Cen trum NanoBioMedyczne
oraz Wiel ko pol skie Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii. 
wUtwo rzy li śmy z Uni wer sy te tem Eko no micz nym, Me dycz nym, Po li -

tech ni ką Po znań ską, Uni wer sy te tem Przy rod ni czym kil ka wspól nie pro -
wa dzo nych kie run ków stu diów, m.in. kie ru nek praw no -eko no micz ny,
tech nicz ne za sto so wa nie in ter ne tu, bio in for ma ty kę, czy kurs Pre -Med.

W trak cie obu ka den cji 15 osób z kra ju i za gra ni cy, wy bit nych na -
ukow ców, pi sa rzy i po li ty ków uzy ska ło dy plo my dok to ra ho no ris cau -
sa na sze go uni wer sy te tu sta jąc się w sym bo licz ny spo sób włą czo ny mi
do na szej spo łecz no ści.

Po wsta ły no we jed nost ki: w Po zna niu utwo rzy li śmy Wy dział An gli -
sty ki, w Gnieź nie In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej roz po czął dzia łal ność
ja ko pod sta wo wa jed nost ka or ga ni za cyj na, a w Col le gium Po lo ni cum
w Słu bi cach za in au gu ro wa li śmy dzia łal ność Pol sko -Nie miec kie go In -
sty tu tu Ba daw cze go – wspól nej jed nost ki UAM i Eu ro pej skie go Uni -
wer sy te tu Via dri na. Utwo rzy li śmy Mu zeum Uni wer sy te tu wska zu jąc
ja ko sie dzi bę: daw ne Col le gium Hi sto ri cum przy ul. św. Mar ci na oraz
no wą jed nost kę re ali zu ją cą ideę Uni wer sy te tu Otwar te go.

Prze pro wa dzi li śmy wie le zmian or ga ni za cyj nych (jak choć by po -
wo ła nie Szko ły Ję zy ko wej i re for mę kształ ce nia ję zy ko we go), prze pro -
wa dzo no au dyt or ga ni za cyj ny i za po cząt ko wa na zo sta ła wy ni ka ją ca
z nie go re for ma ad mi ni stra cji. Więk sza de mo kra ty za cja za rzą dza -
nia, udo sko na le nie kul tu ry or ga ni za cyj nej na UAM, zwięk sze nie efek -
tyw no ści pra cy ad mi ni stra cji, no wo cze sne za rzą dza nie ka dra mi
i fi nan sa mi to głów ne ce le roz po czę tych zmian. 

Po pra wie dwu let nich przy go to wa niach, dys ku sjach i kon sul ta cjach,
prze pro wa dziliśmy de cen tra li za cję za rzą dza nia fi nan sa mi. 

W 2015 ro ku za ini cjo wa na zo sta ła wspól nie przez pre zy den ta Po -
zna nia Jac ka Jaś ko wia ka i rek to ra UAM, Po znań ska Na gro da Li te -
rac ka. 

Za in au gu ro wa li śmy na UAM pro jekt edu ka cyj ny, skie ro wa ny do dzie -
ci w wie ku od 6 do 12 lat, pod na zwą „Ko lo ro wy Uni wer sy tet”, a tak że
two rze nie klas aka de mic kich na po zio mie szkol nic twa śred nie go. 

W cza sie obu ka den cji uni wer sy tet, a tak że je go pra cow ni cy,
dok to ran ci i stu den ci uzy ska li wie le pre sti żo wych na gród i wy róż -
nień. Wśród nich chciał bym wy mie nić tyl ko kil ka przy kła dów:
w Na gro dy Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej (tzw. pol ski No bel) uzy -

ska ne przez 4 pro fe so rów z UAM: prof. Bog da na Mar ciń ca (z Wy -
dzia łu Che mii), pro fe so rów Jó ze fa Bar na sia i To ma sza Go sla ra
(z Wy dzia łu Fi zy ki) oraz prof. Je rze go Strzel czy ka (z Wy dzia łu Hi -
sto rycz ne go). 
w Uzy ska nie wy so kich ka te go rii na uko wych przez wy dzia ły UAM:

dwóch ka te go rii A + oraz 12 ka te go rii A. Świad czy to o wy so kiej po -
zy cji na uko wej i du żym po ten cja le ba daw czym jed no stek pod sta wo -
wych na szej uczel ni. 
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”W trakcie obu kadencji 15 osób z kraju
i zagranicy, wybitnych naukowców, pisarzy
i polityków uzyskało dyplomy doktora
honoris causa naszego uniwersytetu
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w Uzy ska nie sta tu su KNOW – Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka
Wio dą ce go przez Po znań skie Kon sor cjum RNA z udzia łem Wy dzia -
łu Bio lo gii.
wUni wer sy tet uzy skał wie le wy róż nień Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj -

nej za pro wa dzo ne kie run ki stu diów. By ło to m.in. wy ni kiem wpro wa -
dze nia wzor co we go w ska li kra ju sys te mu oce ny i za pew nie nia ja ko ści
kształ ce nia oraz ogrom ne go za an ga żo wa nia pra cow ni ków uczel ni.

Pod su mo wu jąc, chciał bym pod kre ślić, że Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu w la tach 2008-2016 utrzy my wał się w ści -
słej czo łów ce naj lep szych pol skich uczel ni aka de mic kich za rów no ze
wzglę du na wy so ki po ziom pro wa dzo nych ba dań, jak i pro ce su dy -
dak tycz ne go.

W ro ku 2008 stu dio wa ło w na szej uczel ni 47 tys. stu den tów (na 45
kie run kach stu diów). Dziś na UAM stu diu je oko ło 40 ty się cy stu den -
tów (na 83 kie run kach). Do dać trze ba, że tak du że zmniej sze nie licz -
by stu den tów do ty czy przede wszyst kim stu diów nie sta cjo nar nych
i wią że się z ogól no pol skim tren dem de mo gra ficz nym. Pro blem
zmniej sze nia licz by kan dy da tów na stu dia szcze gól nie od czu wal ny
jest w na szych ośrod kach za miej sco wych w Pi le, Gnieź nie i Słu bi cach.
Wzro sła na to miast licz ba stu den tów od by wa ją cych część stu diów
za gra ni cą oraz licz ba stu diu ją cych u nas stu den tów za gra nicz nych.
Dzię ki m.in. środ kom eu ro pej skim roz wi ja ło się rów nież kształ ce nie
po dy plo mo we.

Pro wa dzi li śmy sta bil ną po li ty kę do ty czą cą dok to ran tów, któ rych
licz ba oscy lo wa ła w la tach 2008-2016 wo kół 1400. Kil ka krot nie uzy -
ska li śmy ty tuł naj bar dziej pro dok to ranc kiej uczel ni w kra ju. 

Na sze pod sta wo we za da nia sta tu to we: ba da nia, kształ ce nie i re la -
cje z oto cze niem w la tach 2008-2016 re ali zo wa ła po dob na licz ba na -
uczy cie li aka de mic kich tj. ok. 2900 osób. Nie zmie nia ła się tak że
w spo sób znacz ny licz ba pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi
aka de mic ki mi (ok. 2200-2300 osób). Sta no wi my za tem po nad 5200
oso bo wą spo łecz ność, co lo ku je nas na czo ło wym miej scu wśród pra -
co daw ców Wiel ko pol ski. 

Ak tyw ność na uko wa pra cow ni ków UAM za owo co wa ła wie lo ma
pu bli ka cja mi na uko wy mi, z któ rych pra wie 1/3 opu bli ko wa na zo sta -
ła w pre sti żo wych cza so pi smach i wy daw nic twach za gra nicz nych.
W ro ku 2008 opu bli ko wa no 6600 ar ty ku łów na uko wych i mo no gra -
fii, a w 2015 by ło to już oko ło 8200 po zy cji.

W okre sie 2008-2016 re ali zo wa nych by ło 1822 kra jo wych pro jek -
tów ba daw czych na kwo tę do fi nan so wa nia oko ło 447 mln zł oraz 45
pro jek tów mię dzy na ro do wych. Do dat ko wo UAM bra ła udział w 103
pro jek tach ba daw czych fi nan so wa nych ze środ ków eu ro pej skich
na kwo tę oko ło 13 mln zł oraz w 52 pro jek tach współ fi nan so wa nych
z fun du szy struk tu ral nych o łącz nej war to ści ok. 800 mln zł.

Sys te ma tycz nie w la tach obu ka den cji wzra sta ły przy cho dy z dzia -
łal no ści ba daw czej, i tak w ro ku 2008 wy no si ły one 60,4 mln zł,
a w 2015 ro ku 95,1 mln zł. 

W okre sie od 1 paź dzier ni ka 2008 do koń ca wrze śnia br. prze pro -
wa dzo no łącz nie 1638 prze wo dów dok tor skich oraz 738 prze wo dów
ha bi li ta cyj nych, a 177 uczo nych uzy ska ło ty tu ły pro fe sor skie. 

Uczel nia uzy ski wa ła w okre sie 2009-2015 do dat ni wy nik fi nan so wy
czy li tzw. zysk net to. W ro ku 2015 wy niósł on aż 11,4 mln zł, a da ne
uzy ska ne na dzień 30 czerw ca 2016 r. wska zu ją na utrzy ma nie się tej
po zy tyw nej ten den cji (zysk net to w po ło wie ro ku ok. 8 mln zł).

Ostat nia licz ba, któ rą chciał bym przy to czyć w mo im zbior czym
spra woz da niu, do ty czy środ ków wy da nych w la tach 2008-2016 na in -
we sty cje ku ba tu ro we i apa ra tu ro we. Jest to 1,2 mi liar da zło tych. Żad -
na zło tów ka wy da na na in fra struk tu rę UAM nie zo sta ła
zmar no wa na, a wy bu do wa ne obiek ty i za ku pio na apa ra tu ra bę dą
w peł ni wy ko rzy sty wa ne w na szych ba da niach i dy dak ty ce.

Oczy wi ście nie wszyst kie na sze po trze by i za mie rze nia in we sty cyj -
ne zo sta ły zre ali zo wa ne. Ma my do do koń cze nia bu do wę Wy dzia łu

Pra wa i Ad mi ni stra cji, aka de mi ki (na Mo ra sku i w cen trum mia -
sta – my ślę tu taj o ini cja ty wie bu do wy do mu dok to ran ta i aka de mi -
ków przy Al. Nie pod le gło ści obok Wy dzia łu Pra wa) oraz do koń cze nie
obiek tów spor to wych w ra mach pro gra mu wie lo let nie go. Naj pil niej -
szą po trze bą re mon to wą jest do koń cze nie re no wa cji gma chu przy ul.
Grun waldz kiej i przy sto so wa nie go do po trzeb Wy dzia łu An gli sty ki
oraz re mont Col le gium No vum dla Wy dzia łu Neo fi lo lo gii. 

Pod su mo wu jąc, chciał bym z du mą pod kre ślić, że Uni wer sy tet im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu jest du żym, uzna nym w kra ju i za -
gra ni cą, sta bil nym fi nan so wo i do brze roz wi ja ją cym się ośrod kiem
na uko wo - dy dak tycz nym. Są dzę, że – jak to wy ni ka z przed sta wio -
ne go w skró cie spra woz da nia – zo sta wiam mo je mu na stęp cy uczel -
nię w do brej kon dy cji. 

Przez ostat nie 8 lat mia łem – z wo li Pań stwa – za szczyt prze wo -
dze nia na szej uni wer sy tec kiej wspól no cie. Dziś do bie ga koń ca dru ga

ka den cja mo jej służ by Uni wer sy te to wi im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu. By ły to la ta wy peł nio ne wy tę żo ną i ofiar ną pra cą, któ ra mia -
ła jak naj le piej słu żyć na szej uczel ni. Bę dę się gał do nich pa mię cią
z wiel kim wzru sze niem i wdzięcz no ścią.

Pra gnę z głę bi ser ca po dzię ko wać za ol brzy mi kre dyt za ufa nia da -
ny mi za rów no osiem, jak i czte ry la ta te mu, za har mo nij ną współ -
pra cę, za uprzej mość i życz li wość, otwar tość i zro zu mie nie, tak waż ne
przy re ali za cji wspól nych ce lów. Cie szę się, że do strze ga jąc po trze by
na szej Al mae Ma tris, po tra fi li śmy współ dzia łać ku jej po żyt ko wi.
Dzię ku ję za Pań stwa za an ga żo wa nie, pro fe sjo na lizm i rze tel ność, któ -
re by ły gwa ran cją stan dar dów naj wyż szej ja ko ści.

W peł nie niu tej za szczyt nej służ by uni wer sy te to wi wie le osób mnie
wspo ma ga ło. Pra gnę za to bar dzo ser decz nie po dzię ko wać. Dzię ku ję
Se na to wi aka de mic kie mu oby dwu ka den cji, dzię ku ję dzie ka nom i ra -
dom wy dzia łów oraz in nych jed no stek, sze ro kie mu gro nu pro fe so rów
oraz po zo sta łym na uczy cie lom aka de mic kim. Dzię ku ję wła dzom
kanc ler skim z kanc le rzem Wa cho wia kem na cze le, kie row nic twu oraz
pra cow ni kom ad mi ni stra cji uni wer sy tec kiej (w tym pa niom z biu ra
rek to ra), pra cow ni kom bi blio tecz nym, na uko wo - i in ży nie ryj no -tech -
nicz nym oraz pra cow ni kom ob słu gi.

Szcze gól ne sło wa po dzię ko wań kie ru ję dla mo ich naj bliż szych
współ pra cow ni ków, pa nów pro fe so rów: Jac ka Gu liń skie go, Krzysz to -
fa Kra sow skie go, An drze ja Le sic kie go (obec ne go rek to ra), Mar ka Na -
wroc kie go (obec ne go pro rek to ra), Zbi gnie wa Pi lar czy ka i Jac ka
Wit ko sia za życz li wą ośmio let nią współ pra cę i owoc ne oraz ofiar ne
wy peł nia nie za dań pro rek to rów, a jed no cze śnie słu że nie mi ra dą i wy -
rę cza nie mnie w wie lu dzia ła niach. 

Rów nież go rą co pra gnę po dzię ko wać Pań stwu rek to rom i pro rek -
to rom po przed nich ka den cji, na któ rych wspar cie mo głem li czyć.
Szcze gól ne po dzię ko wa nie kie ru ję do mo je go po przed ni ka prof. Sta -
ni sła wa Lo ren ca oraz prof. Bog da na Mar ciń ca i prof. Je rze go Fe do -
row skie go, z do świad czeń któ rych nie raz ko rzy sta łem. 

Dzię ku ję przed sta wi cie lom stu den tów two rzą cych Par la ment Sa mo -
rzą du Stu den tów, zrze szo nych w Klu bie Uczel nia nym AZS, w ko łach na -
uko wych, ze spo łach ar ty stycz nych (w tym na szym wspa nia łym chó rom)
i spor to wych. Dzię ku ję Sto wa rzy sze niu Ab sol wen tów UAM za nie ustan -
ną dba łość o je go do bre imię. Pro szę o przy ję cie mo ich go rą cych po dzię -
ko wań par la men ta rzy stów wiel ko pol skich, któ rym za wdzię cza my wie le

”UAM w latach 2008-2016 utrzymywał
się w ścisłej czołówce najlepszych
polskich uczelni



na szych in we sty cji. To Pań stwa dzia ła nia, po za po li tycz ny mi po dzia -
ła mi, do pro wa dzi ły do usta no wie nia in we sty cyj ne go pro gra mu wie -
lo let nie go UAM 2004-2017. Na rę ce pa na pre mie ra Go wi na kie ru ję
po dzię ko wa nia dla ko lej nych kie row nictw Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go. Pa nie pre mie rze, szcze gól nie ser decz nie dzię -
ku ję, ja ko by ły rek tor UAM i by ły prze wod ni czą cy Kon fe ren cji Rek -
to rów Uni wer sy te tów Pol skich, za Pań skie sta ra nia o pod wyż sze nie
bu dże tu na na ukę i szkol nic two wyż sze na naj bliż sze la ta, a tak że
za po wrót do idei two rze nia uni wer sy te tów ba daw czych. Kon so li da -
cja ba dań w du żych ośrod kach na uko wych, na wy bra nych uczel -
niach, po sia da ją cych uzna ne, opar te na ba da niach stu dia
dok to ranc kie i ma gi ster skie (ty pu „gra du ate scho ols”) win na do pro -
wa dzić do znacz ne go wzro stu pol skich osią gnięć na uko wych, za rów -
no w na ukach pod sta wo wych jak i apli ka cyj nych. Pa nie pre mie rze,
mo że jest to do bry czas do wpro wa dze nia na ro do we go pro gra mu roz -
wo ju na uki: „Na uka PLUS”.

Dzię ku ję ko lej nym pa nom wo je wo dom wiel ko pol skim, ko lej -
nym pa nom mar szał kom i za rzą dom wo je wódz twa wiel ko pol skie -
go. Na rę ce pre zy den ta Po zna nia kie ru ję po dzię ko wa nia dla
za rzą du Po zna nia i Ra dy Mia sta za wie lo let nią, owoc ną współ -
pra cę. Dzię ku ję wła dzom sa mo rzą do wym po wia tów, miast i gmin
wiel ko pol skich. 

Dzię ku ję rek to rom uczel ni aka de mic kich Po zna nia za har mo -
nij ną współ pra cę na rzecz ca łe go śro do wi ska. Wy ra zy po dzię ko -
wań kie ru ję pod ad re sem ks. ar cy bi sku pa Sta ni sła wa Gą dec kie go.
Bar dzo dzię ku ję wszyst kim dusz pa ste rzom za współ uczest nic two
w ży ciu aka de mic kim.  Dzię ku ję tak że mo jej ro dzi nie, w szcze gól -
no ści mo jej mał żon ce, za wy ro zu mia łość w okre sie peł nie nia prze -
ze mnie funk cji rek to ra. 

Wraz z po dzię ko wa nia mi pro szę przy jąć naj lep sze ży cze nia, by
no we wy zwa nia sta ły się źró dłem no wych osią gnięć, któ re przy -
nio są sa tys fak cję i za słu żo ne lau ry dla Pań stwa i uni wer sy te tu.
Niech nad cho dzą cy czas ob fi tu je w si ły i wy trwa łość, w szczę ście
i ludz ką życz li wość, a przede wszyst kim w zdro wie i wszel ką po -
myśl ność. Ży cze nia te skła dam na rę ce rek to ra prof. An drze ja Le -
sic kie go, któ re mu za chwi lę bę dę miał za szczyt prze ka zać in sy gnia
wła dzy rek tor skiej. Cie szę się, że mój na stęp ca (a w po przed nich
ka den cjach je den z naj bliż szych mo ich współ pra cow ni ków) za de -
kla ro wał kie ro wa nie się w za rzą dza niu uczel nią war to ścia mi, któ -
ry mi tak że i ja za wsze się kie ro wa łem pod czas obu mo ich
ka den cji. Cie szę się tak że, że no we wła dze rek tor skie bę dą kon ty -
nu ować re ali za cję ce lów wy ty czo nych w zno we li zo wa nej w 2013
ro ku stra te gii roz wo ju UAM 2009-2019. Kie ro wa nie się uni wer -
sy tec ki mi war to ścia mi i pa mię cią in sty tu cjo nal ną to ce chy, któ re
za wsze by ły i po win ny być obec ne na Uni wer sy te cie im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu. 

Sza now ni Pań stwo 
Mo je pod su mo wu ją ce prze mó wie nie chciał bym za koń czyć cy -

ta tem z wy stą pie nia rek to ra Uni wer sy te tu Po znań skie go w la tach
dwu dzie stych ze szłe go wie ku prof. Sta ni sła wa Do brzyc kie go: „Są
za pew ne god no ści więk sze, da ją ce w rę kę więk szą po tę gę fak tycz -
nej wła dzy, szer szy za kres dzia ła nia. Ale sa dzę, że dla czło wie ka
po świę ca ją ce go się na uce, dla pro fe so ra uni wer sy te tu nie ma, nie
mo że być god no ści i mil szej i świet niej szej, jak god ność rek to ra.
Wie dzieć, że pra cą swo ją uła twia się w pew nej mie rze spo koj ną
pra cę na uko wą ca łe mu ze spo ło wi lu dzi; czuć, że ma się po wie rzo -
ne spraw ne funk cjo no wa nie in sty tu cji tak do nio słe go zna cze nia
jak uni wer sy tet; być pri mus in ter pa res, mieć świa do mość, że
na god ność tę jest się po wo ła nym wo lą, ni czym nie skre po wa ną
wo lą Ko le gów, a nie ka pry sem jed nost ki lub tłu mu. Czyż moż -
na pra gnąć wię cej?” z
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Szanowny Panie Premierze, Ekscelencje Księża Biskupi, 
Magnificencje Państwo Rektorzy, Dostojni Goście,
Wysoki Senacie, 
Szanowni Panie i Panowie Profesorowie, 
Drodzy Studenci, 

Rek tor straż ni kiem eto su spo łecz no ści aka de mic kiej,
Przed chwi lą prze ją łem in sy gnia wła dzy rek tor skiej, któ re otrzy ma -

łem z wo li spo łecz no ści na sze go uni wer sy te tu, wy ra żo nej w cza sie wy -
bo rów 4 kwiet nia te go ro ku. Pra gnę po dzię ko wać ca łej wspól no cie
aka de mic kiej za to, że po wie rzy ła mi tę naj wyż szą uni wer sy tec ką god -
ność i ob da rzy ła mnie swo im za ufa niem, któ re go bę dę się sta rał z ca łą
mo cą nie za wieść. 

To bę dzie           

Przemówienie inauguracyjne
rektora UAM prof. Andrzeja

Lesickiego 
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       twór cza kon ty nu acja 
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
W obecności wszystkich tu zgromadzonych pragnę Ci
przekazać insygnia Twojej godności.
Przedtem jednak niech mi wolno będzie w tym
uroczystym momencie w imieniu całej społeczności
akademickiej zapewnić Cię, że zawsze będziemy Cię
szanować i wspierać we wszelkich poczynaniach dla
stałego rozwoju naszej uczelni.
Rządź nami sprawiedliwie i szczęśliwie zapewnij
bezpieczeństwo i opiekę, bądź zawsze z nami.
W tej intencji przekazuję Ci berło Twojej władzy,
łańcuch należnej Ci godności oraz pierścień
zaślubin-symbol Twojej więzi z nami.

JM Rektor prof. Andrzej Lesicki
Oto ja zgodnie z prawem wybrany rektorem przez
wszystkie stany naszej Uczelni biorę od Ciebie
mojego znakomitego poprzednika te insygnia władzy
rektorskiej.
Będą mi one stale przypominały o moich
powinnościach wobec poznańskiej Almae Matris.
Mając te insygnia uczynię wszystko, aby nasz
Uniwersytet świecił pełnym blaskiem.

Chciał bym, aby rzą dy no we go ze spo łu rek tor skie go by ły twór czą
kon ty nu acją rzą dów po przed ni ków. To jed na z do brych prak tyk
w dzia ła niu rek to ra, moc no za ko rze nio na w na szej aka de mic kiej kul -
tu rze. Bli skie są mi też in ne sło wa ko dek su do brych prak tyk przy ję -
te go przez Kon fe ren cję Rek to rów Aka de mic kich Szkół Pol skich:
„Pa mię tać (…) na le ży, że sta no wi sko rek to ra wy ma ga nie tyl ko za -
rzą dza nia, kie ro wa nia i re pre zen to wa nia uczel ni, ale – być mo że
w jesz cze więk szym stop niu – prze wo dze nia swe mu śro do wi sku
uczel nia ne mu. W tym sen sie rek tor jest straż ni kiem eto su spo łecz -
no ści aka de mic kiej, mo bi li zu ją cym ją do wy sił ku bu do wa nia i pod -
trzy my wa nia wy so kiej ja ko ści dzie ła uczel ni oraz osią ga nia am bit nych
ce lów roz wo jo wych.” 

Niech mi bę dzie wol no w tym miej scu wy ra zić sło wa wdzięcz no -
ści ustę pu ją ce mu ze spo ło wi rek tor skie mu na cze le z pa nem rek to rem
pro fe so rem Bro ni sła wem Mar ci nia kiem, któ ry przez ostat nie la ta od -
da wał swe si ły, ener gię i kom pe ten cje, przy czy nia jąc się do roz wo ju
na szej uczelni. Dzię ku ję, pa nie rek to rze. Dzię ku ję mo im ko le gom pro -
rek to rom za osiem lat kon struk tyw nej współ pra cy.

Pie cza nad au to no mią uni wer sy te tu 
Po mny słów wie lo krot nie przy wo ły wa nych przez mo je go po przed ni -

ka na sta no wi sku rek to ra, wy po wie dzia nych przez pro fe so ra Ka zi mie -
rza Twar dow skie go w 1932 ro ku, iż „do sto jeń stwo Uni wer sy te tu (…)
ma swe źró dło w sa mej idei uni wer sy te tu (…), na któ rym cią ży obo wią -
zek od kry wa nia co raz to no wych prawd i praw do po do bieństw na uko -
wych oraz do sko na le nie i sze rze nie spo so bów, któ re je od kry wać
po zwa la ją”, a tak że po mny za pi sów swo je go pro gra mu wy bor cze go, dziś
jesz cze raz uro czy ście za pew niam, że ja ko rek tor spra wo wać bę dę nie -
złom nie pie czę nad au to no mią uni wer sy te tu i nie krę po wa ną wol no ścią
ba dań na uko wych. Strzegł bę dę fun da men tal nych za dań uni wer sy te tu,
ja kie po strze gam w pro wa dze niu ba dań na uko wych oraz kształ ce niu
stu den tów i mło dych kadr na uko wych w opar ciu o wy ni ki tych ba dań.
Pie lę gno wać bę dę to, co jest już wiel kim osią gnię ciem na sze go
uniwersytetu, a mia no wi cie róż no rod ność ba dań w ra mach sze ro kiej
pa le ty dzie dzin i dys cy plin na uko wych, wszech stron ność po glą dów
na rze czy wi stość, a tak że wie lość pro wa dzo nych kie run ków stu diów.
Do kła dać bę dę wszel kich sta rań, by dba łość o róż no rod ność po zwa la ła
na za cho wa nie jed no ści. Chcę przy tym re ali zo wać ce le przy świe ca ją ce



za ło ży cie lom na sze go uniwersytetu, pra gnę za cho wać dzie dzic two po -
przed ni ków i jed no cze śnie roz wi jać uniwersytet w ta ki spo sób, by po -
dą żał za dy na micz ny mi zmia na mi w oto cze niu.

Po pierw sze ba da nia
To ogól ne za ło że nia. Jak wspo mnia łem – pod sta wo wym za da niem

uni wer sy te tu jest pro wa dze nie ba dań na uko wych. Fun da men tal ne
zna cze nie ma dla mnie to, by ba da nia by ły pro wa dzo ne na świa to wym
po zio mie. By za war te w sło wie na uka – no wa tor stwo oraz in no wa cyj -
ność – prze kła da ły się na umie jęt ność wy szu ki wa nia pro ble mów na -
uko wych do tąd nie roz wią za nych. To wła śnie tym na uka od róż nia się
od in nych ob sza rów dzia łal no ści czło wie ka, że zaj mu je się po szu ki -
wa niem waż nych, nie roz wią za nych pro ble mów oraz znaj dy wa niem
no wa tor skich dróg i me tod ich roz wią zy wa nia w każ dym z ob sza rów
i dzie dzin na uko wych. Za da niem rek to ra bę dzie wska za nie ba dań,
któ re są prio ry te to we dla uni wer sy te tu, któ rych roz wój w opar ciu o już
po sia da ną wie dzę i in fra struk tu rę da je naj więk szą szan sę wpi sa nia uni -
wer sy te tu na kar ty hi sto rii fun da men tal nych od kryć na uko wych.
W bio lo gii – naj bliż szej mi dzie dzi nie na uko wej – prze łom do ko na ny
przez bio lo gów mo le ku lar nych w ostat nim dwu dzie sto le ciu ubie głe -
go wie ku stał się pod sta wą roz wo ju in nych dys cy plin bio lo gicz nych,
się ga ją cych po tech ni ki wpro wa dzo ne przez bio lo gię mo le ku lar ną.
Od kry cia na po lu zna cze nia ma łych czą ste czek RNA, wo kół któ rych
sku pia ją się dzia ła nia Kra jo we go Na uko we go Ośrod ka Wio dą ce go,
stwo rzo ne go przez Wy dział Bio lo gii UAM wraz z In sty tu tem Che mii
Bio or ga nicz nej PAN, są z jed nej stro ny zwia stu nem roz wią za nia pro -
ble mów me cha ni zmów re gu la cji pro ce sów ko mór ko wych, a z dru giej
zna ko mi tym przy kła dem zna cze nia dzia łań in ter dy scy pli nar nych
na po gra ni czu kil ku dys cy plin na uko wych – bio lo gii i ge ne ty ki mo le -
ku lar nej, bio in for ma ty ki i che mii kwa sów nu kle ino wych. Po dob ne
zna cze nie dla uniwersytetu ma ją dwa wiel kie cen tra na uko we – Cen -
trum NanoBioMedyczne i Wiel ko pol skie Cen trum Za awan so wa nych
Tech no lo gii oraz zgro ma dzo na w nich su per no wo cze sna apa ra tu ra
na uko wo -ba daw cza. Oba cen tra łą czy idea ba dań in ter dy scy pli nar -
nych, wpi su ją ca je w stra te gię in no wa cyj ne go roz wo ju go spo dar cze -
go na sze go re gio nu. WCZT – ja ko mul ti dy scy pli nar ny ośro dek
na uko wy w za kre sie no wo cze snych tech no lo gii – ma szan se re ali zo -
wać swo ją mi sję na świa to wym po zio mie w opar ciu o naj now sze osią -
gnię cia che mii i tech no lo gii che micz nej, fi zy ki, bio lo gii, me dy cy ny,
bio tech no lo gii oraz na uk rol ni czych, a więc klu czo wych dzie dzin dla
wspie ra nia zrów no wa żo ne go roz wo ju Wiel ko pol ski i Pol ski. Cen trum
NanoBioMedyczne to jed nost ka o za da niach na uko wo -dy dak tycz -

nych w ob sza rze na no nau ki i na no tech no lo gii. W sa mej je go na zwie
za war ta jest wspa nia ła idea in ter dy scy pli nar nych ba dań na po gra ni -
czu fi zy ki, che mii, bio lo gii i me dy cy ny. Ab sol wen ci pro wa dzo nych
w Cen trum stu diów bę dą szcze gól nie pre dys po no wa ni do pro wa dze -
nia dzia łań in no wa cyj nych w za kre sie trans fe ru wy so kiej tech no lo gii,
jak i za si la nia ośrod ków ba daw czo -roz wo jo wych oraz uczel ni wyż -
szych w no wo cze śnie wy kształ co ną ka drę aka de mic ką.

Ale prze cież in ter dy scy pli nar ność na uki do ty czy nie tyl ko na uk
przy rod ni czych i ści słych. Na si an gli ści, za po mo cą apa ra tu ry i me tod
po cho dzą cych z na uk ści słych i przy rod ni czych pro wa dzą ba da nia
eks pe ry men tal ne do ty czą ce akwi zy cji ję zy ka. Na Wy dzia le Stu diów
Edu ka cyj nych re ali zo wa ne są ba da nia na sty ku wie lu dys cy plin m.in.
pe da go gi ki z me dy cy ną i psy cho lo gią w ce lu roz wią zy wa nia pro ble -
mów neu ro dy dak tyk tycz nych, czy też pe da go gi ki z so cjo lo gią i pra -

wem w ce lu wy pra co wa nia al ter na tyw nych me tod re so cja li za cji.
Hi sto ry cy pro wa dzą kil ka in ter dy scy pli nar nych gran tów, przy kła dem
są choć by ba da nia prof. Han ny Kóčki -Krenz do ty czą ce „Dy na stii
i spo łe czeń stwa pań stwa Pia stów w świe tle zin te gro wa nych ba dań hi -
sto rycz nych, an tro po lo gicz nych i ge no micz nych”. A fi lo lo dzy pol scy
w ra mach hu ma ni sty ki cy fro wej łą czą w ba da niach tech no lo gie in for -
ma tycz ne i dys cy pli ny hu ma ni stycz ne – te atro lo dzy z Wy dzia łu Fi lo -
lo gii Pol skiej i Kla sycz nej wy ko rzy stu ją re zul ta ty tych ba dań
w na gra dza nych pro jek tach ar ty stycz nych. To tyl ko przy kła dy, któ re
moż na by mno żyć.

Uni wer sy tet nasz mu si też w swo im roz wo ju uwzględ nić przy ję ty
pro fil roz wo jo wy Wiel ko pol ski i sku tecz nie włą czyć się w re gio nal ną
stra te gię spe cja li za cji m.in. po przez wzmoc nie nie tych ob sza rów ba -
dań i kształ ce nia, któ re mo gą być w tym za kre sie wy ko rzy sta ne. Istot -
nym ele men tem tych stra te gii jest tak że przy go to wa nie
i pro fe sjo na li za cja kadr dla ich re ali za cji, co mo że sta no wić no wą si łę
na pę do wą w za kre sie kształ ce nia nie mal na wszyst kich wy dzia łach na -
sze go uni wer sy te tu.
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”Nauka zajmuje się poszukiwaniem
ważnych, nierozwiązanych problemów
oraz znajdywaniem nowatorskich dróg
i metod ich rozwiązywania
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Za mie rza my za tem wspie rać ini cja ty wy pra cow ni ków na uko wych,
two rzyć wa run ki mo ty wa cyj ne dla sta rań o po zy ski wa nie środ ków ze -
wnętrz nych na ba da nia, wy róż niać naj lep szych na ukow ców i ze spo ły
ba daw cze. Szcze gól nie za le ży nam na stwo rze niu moc ne go Cen trum
Współ pra cy Mię dzy na ro do wej, bo przy szłość na uki zwią za na jest
prze cież z two rze niem mię dzy na ro do wych ze spo łów ba daw czych. Za -
bie gać bę dzie my rów nież o dal sze umię dzy na ro do wie nie na szej ofer -
ty dy dak tycz nej po przez m.in. two rze nie ko lej nych pro gra mów
kształ ce nia w ję zy ku an giel skim czy na cisk na jesz cze więk szą mo bil -
ność mię dzy na ro do wą stu den tów i wy kła dow ców.  

Na uka wy ma ga do brych kadr
Re ali za cja pla nów ba dań na uko wych wy ma ga wy spe cja li zo wa nych

kadr i pro fe sjo nal ne go za rzą dza nia. Zgod nie z za po wie dzią pro gra mu
wy bor cze go wie le uwa gi za mie rzam po świę cić spra wom pra cow ni -
czym. Jed nym z pierw szych za dań, któ rych za mie rzam się pod jąć, jest
wpro wa dze nie dłu go wy cze ki wa ne go przez wie lu pra cow ni ków UAM
sys te mu świad czeń pra cow ni czych z za kre su spor tu i re kre acji. In we -
sty cje w ka dry na le ży rów nież po strze gać przez pry zmat po sta no wień
Eu ro pej skiej Kar ty Na ukow ca. War to przy po mnieć, że w czerw -
cu 2016 ro ku do łą czy li śmy do krę gu in sty tu cji – ja ko jed na z pierw -
szych uczel ni w Pol sce – szczy cą cych się po sia da niem pre sti żo we go
lo go HR Excel len ce in Re se arch. Do ło żę wszel kich sta rań, aby wy peł -
nić za le ce nia Kar ty do ty czą ce wa run ków pra cy na uczy cie li aka de mic -
kich. In we sto wa nie w roz wój pra cow ni ków nie bę dą cych
na uczy cie la mi aka de mic ki mi za mie rzam po wią zać z mo ty wu ją cym
sys te mem ocen okre so wych.

Chcę rów nież po twier dzić swój za miar i wo lę jak naj częst szych kon -
tak tów z pra cow ni ka mi. Nie tyl ko na fo rach Se na tu i rad wy dzia łów,
ale przede wszyst kim pod czas bez po śred nich spo tkań. Szcze gól nie za -
le ży mi na spo tka niach z mło dy mi pra cow ni ka mi, ad iunk ta mi i dok -
to ran ta mi, ale rów nież z pra cow ni ka mi nie bę dą cy mi na uczy cie la mi:
tech ni ka mi, bi blio te ka rza mi i pra cow ni ka mi ad mi ni stra cyj ny mi.

Na edu ka cyj nych ścież kach 

Sza now ni Pań stwo,
Dro dzy stu den ci,
Roz po czy na my dziś ko lej ny rok aka de mic ki dzia łal no ści na sze go

uniwersytetu. W ma ju 2019 r. bę dzie my świę to wać set ne uro dzi ny
Uni wer sy te tu Po znań skie go, wspól ne dla na sze go Uni wer sy te tu oraz
Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go. Na tych miast po dej mie my dzia ła nia, by wy -
da rze nie to sta ło się świę tem ca łej po znań skiej i wiel ko pol skiej na uki
i kul tu ry, an ga żu jąc spo łecz ność aka de mic ką na szej uczel ni oraz in -
nych po znań skich szkół wyż szych, spo łecz ność Po zna nia i Wiel ko -
pol ski. Uro czy sto ści win ny na wią zy wać do wiel ko pol skich tra dy cji
pra cy or ga nicz nej i spo łecz ni kow skiej, któ rej efek tem jest tak że
uniwersytet – swą ak tyw no ścią ba daw czą i w za kre sie kształ ce nia da -
le ko wy kra cza ją cy po za gra ni ce re gio nu i kra ju. 

Rok aka de mic ki 2016/2017 w jed nej z naj lep szych pol skich
uczelni – Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu roz po -
czy na dzi siaj bli sko 50-ty sięcz na wspól no ta, któ rej do mi nu ją cą część
sta no wi po nad 40-ty sięcz na rze sza stu den tów. Na ucza nie na 83 kie -
run kach pro wa dzić bę dzie po nad 3 ty sią ce na uczy cie li aka de mic kich,
któ rych wspie rać bę dzie bli sko 1300 dok to ran tów. 

Jak co ro ku, tak i w tym za ofe ro wa li śmy no we kie run ki stu diów. Są
to mię dzy in ny mi: li te ra tu ra po wszech na na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej, stu dia po lo ni stycz no -ger ma ni stycz ne pro wa dzo ne
przez Wy dzia ły: Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej oraz Neo fi lo lo gii, Za -
rzą dza nie i pra wo w biz ne sie na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji, En -
glish Stu dies: Li te ra tu re and Cul tu re pro wa dzo ne w ję zy ku an giel skim
przez Wy dział An gli sty ki, Cen tral Eu ro pe an and Bal kan Stu dies pro -

wa dzo ne w ję zy ku an giel skim przez Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej. Ru sza my tak że z zu peł nie no wą ini cja ty wą edu ka cyj ną, ja ką
bę dą za ję cia Uni wer sy te tu Otwar te go, w for mie kur sów, do stęp nych
dla każ de go za nie wiel ką od płat no ścią.

Bę dzie my wspie rać przed się bior czość stu denc ką oraz kształ to wać
wie le nie zbęd nych obec nie na ryn ku pra cy umie jęt no ści. Za mie rza -
my rów nież wzbo ga cić ofer tę sta ży i prak tyk stu denc kich. Chciał bym
wy ko rzy stać ogrom ny po ten cjał i kre atyw ność stu den tów do róż nych
ak cji i ma te ria łów pro mu ją cych nasz uni wer sy tet.

Roz po czy na my na szą ka den cję bo ga ci w no wo cze sną bądź zre wi -
ta li zo wa ną in fra struk tu rę dy dak tycz ną. O in we sty cyj nych osią gnię -
ciach ostat nich lat usły sze li śmy z ust rek to ra Mar ci nia ka. Kon ty nu ację
waż ne go za da nia – wy rów ny wa nia szans mię dzy kam pu so wych – po -
dej mie my ze zdwo jo nym wy sił kiem. 

Bez zbęd nej biu ro kra cji 

Sza now ni Pań stwo,
Mu si my wy ty czyć no we stra te gicz ne za da nia dla uni wer sy te tu

do ro ku 2020. Sa mo wy zna cze nie za dań to jed nak nie wszyst ko.
Chciał bym, by każ dy spod zna ku uni wer sy tec kie go or ła wie dział i wie -
rzył w to, że dzia ła nia, któ re po dej mu je (choć by na niż szym szcze blu
uni wer sy tec kiej hie rar chii), pro wa dzą do na sze go wspól ne go do bra
i po wo dze nia.

Bę dzie my na dal do sto so wy wać na sze we wnętrz ne re gu la cje praw -
ne do zno we li zo wa nej usta wy. Cie szy my się, pa nie pre mie rze, na usta -
wę de re gu la cyj ną, któ ra po mo że wy eli mi no wać zbęd ną biu ro kra cję.
UAM za mie rza w tym ro ku rów nież uspraw nić za rzą dza nie ja ko ścią
usług świad czo nych przez uczel nię po przez wpro wa dze nie elek tro -
nicz ne go obie gu do ku men tów. Zak ty wi zu je my też dzia ła nia wo kół re -
for my struk tu ry or ga ni za cyj nej ad mi ni stra cji.

Rek tor skie łań cu chy 

Sza now ni Pań stwo,
Na za koń cze nie chciał bym raz jesz cze oso bi ście po dzię ko wać pa nu

rek to ro wi pro fe so ro wi Bro ni sła wo wi Mar ci nia ko wi, któ ry dziś że gna
się z urzę dem rek tor skim. Niech mi bę dzie wol no wrę czyć mo je mu
po przed ni ko wi mi nia tu rę łań cu cha rek tor skie go. Łań cuch jest od -
wiecz nym sym bo lem wła dzy i do sto jeń stwa. Nasz łań cuch rek tor ski,
wie kiem rów ny uni wer sy te to wi, swy mi ogni wa mi łą czy sym bo le sze -
ściu wy dzia łów, któ re mia ły na po cząt ku two rzyć uczel nię. Łań cuch
ma jed nak tak że in ną sym bo li kę, bo łań cu chem moż na ko goś trwa le
z czymś zwią zać. Tak każ dy rek tor jest zwią za ny ze swo ją uczel nią.
Pan, dro gi pa nie rek to rze, bę dzie już za wsze zwią za ny z hi sto rią na -
sze go uni wer sy te tu, dzię ki swo im za słu gom. Bar dzo li czy my na dal -
szą, owoc ną współ pra cę.

Koń cząc swe wy stą pie nie chciał bym ca łej wspól no cie aka de mic kiej
ży czyć po myśl ne go ro ku. Na uczy cie lom aka de mic kim – do nio słych
osią gnięć w na uce i świet nych re zul ta tów w kształ ce niu. Stu den tom ży -
czę zna ko mi tych wy ni ków w ich stu diach i ra do ści prze ży wa nia naj -
pięk niej szych lat ich ży cia. Niech nasz uni wer sy tet roz kwi ta har mo nij ną
współ pra cą mi strzów i uczniów – pro fe so rów i stu den tów – w dą że niu
do od wiecz nych ide ałów praw dy, pięk na i do bra.

Otwie ram rok aka de mic ki 2016/2017 
w Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic kie wi cza w Poznaniu. 

Qu od bo num, fe lix, 
fau stum for tu na tu mque sit!
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Moż li wość uczest ni cze nia w tej uro czy sto ści ma dla mnie po -
dwój nie waż ne zna cze nie. Po pierw sze, chciał bym wy ra -
zić uzna nie dla jed ne go z naj le piej roz wi ja ją cych się

pol skich uni wer sy te tów – dla UAM; po dru gie wiem, że w ostat nich
la tach by ło to za słu gą rek to ra Mar ci nia ka i je go ze spo łu. Za to skła -
dam po dzię ko wa nie. Cie szę się też, że mo gę za brać głos pod czas tej
uro czy sto ści, bo ona otwie ra bar dzo waż ny rok aka de mic ki. Rok,
w któ rym otwo rzą się sze ro kie de ba ty na te mat do ce lo we go mo de lu
na uki i szkol nic twa wyż sze go. Ma my świa do mość – pod kre ślał
w swo im wy stą pie niu mi ni ster Go win – że pol ska na uka, uczel nie
po trze bu ją spo koj nych, po prze dzo nych głę bo kim na my słem zmian,
ale jed nak zmian głę bo kich.

Punkt wyj ścia – dia gno za 
Ja ro sław Go win za czął od kil ku liczb. Pierw sza z nich to 24.

Pod wzglę dem PKB Pol ska jest dziś na 24. miej scu na świe cie, je śli cho -
dzi o po ten cjał, za to na kła dy na ba da nia i roz wój pla su ją nas na miej -
scu 37. Ozna cza to, że na ukę fi nan su je my w stop niu dra ma tycz nie
ni skim, niż szym niż wska zy wa ły by na to moż li wo ści fi nan so we Pol ski.
Pod wzglę dem po zio mu na uki Pol ska sy tu uje się na oko ło 20. miej scu
na świe cie. I to jest licz ba opty mi stycz na, mie rzo na licz bą pu bli ka cji
w pre sti żo wych cza so pi smach na uko wych. Wi dać z te go, że mi mo ni -
skie go po zio mu fi nan so wa nia na uki ma my du że osią gnię cia i du ży po -
ten cjał, któ ry, gdy by by ły od po wied nie na kła dy, mógł by na szą po zy cję
w na uce bar dzo po pra wić. Znacz nie go rzej – pod kre ślał mi ni ster Go -
win – jest w przy pad ku szkol nic twa wyż sze go: jak wia do mo, naj lep sze
pol skie uczel nie w ran kin gu szan ghaj skim spa dły do pią tej set ki. Bio rąc
pod uwa gę ca ły sys tem szkol nic twa wyż sze go je ste śmy w czwar tej dzie -
siąt ce na świe cie, na miej scu 38. 

Wnio ski są na stę pu ją ce: 
w ma my wiel ki po ten cjał 

w trze ba do fi nan so wać na ukę 
w zre for mo wać uczel nie, bo ma my z ni mi struk tu ral ny pro blem 

Co się po win no zmie nić? 
W przy ję tym pro jek cie no we go bu dże tu na na ukę środ ki pu blicz -

ne wzro sną o 550 mi lio nów. To z pew no ścią ma zna cze nie, choć nie
uwa żam, że da je to po ziom za do wa la ją cy. Opra co wa na zo sta ła stra -
te gia do sko na ło ści na rzecz na uki. W mi nio nych la tach ko lej ne rzą -
dy kła dły wiel ki na cisk, by wy cią gać Pol skę z wiel kie go za póź nie nia
w scho la ry za cji wyż szej. To się uda ło, ale ma my świa do mość, że za -
pła co no za to wy so ką ce nę. Wzrost licz by słu cha czy szkół wyż szych
oku pio no spad kiem ja ko ści kształ ce nia – mó wił wi ce pre mier – ta
wy so ka ce na ob ję ła też spa dek dzia łal no ści ba daw czej, na uko wej.
W naj bliż szych la tach ten wek tor mu si być zmie nio ny, mu si być skie -
ro wa ny przede wszyst kim na roz wój ba dań na uko wych, na ogra ni -
cze nie biu ro kra ty za cji, któ ra przy spa rza uczel niom nie ma łej mi trę gi.

No wy typ uczel ni
To jest też stra te gia na sta wio na na roz wój no we go i no wo cze sne -

go szkol nic twa. Będzie podjęta deregulacja rów nież na po zio mie
uczel ni, jej we wnętrz ne go pra wa. Bo głów nie na tym po zio mie ge -
ne ro wa na jest zbęd na biu ro kra ty za cja. Re sort na uki przy go to wał
więc stra te gię zmian w na uce i szkol nic twie wyż szym, któ ra – jak
wy ja śnił mi ni ster na uki – opie ra się na trzech fi la rach.

Pierw szy na zwa li śmy no wą kon sty tu cją dla na uki. Opar ta
bę dzie na no wej usta wie o szkol nic twie wyż szym, w któ rej chciał bym
m.in. za pro po no wać wy ło nie nie no we go ty pu uczel ni: uczel ni ba daw -
czych. Na sta wio ne by ły by one nie na kształ ce nie ma so we, ale eli tar -
ne i kła dły by du ży na cisk na pro wa dze nie przez ka drę aka de mic ką
ba dań na uko wych – za po wie dział mi ni ster na uki. Ta kich uczel ni

Prze ży waj cie stu dia jak naj bar dziej twór czo
Przemówienie ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

na inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na UAM 
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ba daw czych mo gło by po wstać kil ka, przy czym – za zna czył mi -
ni ster Go win – re sort na uki nie za mie rza ich wska zy wać. Nie prze -
są dza my, że to ma być Uni wer sy tet War szaw ski czy Ja giel loń ski.
Chce my stwo rzyć ja sne kry te ria, któ re uczel nia o sta tu sie uczel ni
ba daw czej mu si speł niać, a na stęp nie po ka zać ma pę dro go wą i ko -
rzy ści to wa rzy szą ce uzy ska niu ta kie go sta tu su – po wie dział.

Nad za ło że nia mi do pro jek tu wspo mnia nej usta wy o szkol nic -
twie wyż szym pra cu ją już wy ło nio ne w kon kur sie trzy ze spo ły.
Przy go to wu ją one trzy kon ku ren cyj ne kon cep cje za ło żeń, któ re
ma ją być go to we w lu tym 2017 ro ku. Za ło że nia do no wej usta wy
we dług pla nów re sor tu po zna my we wrze śniu 2017 ro ku pod czas
Na ro do we go Kon gre su Na uki. Po prze dzi go cykl kon fe ren cji i de -
bat pod au spi cja mi re sor tu na uki. Zmie ni się też sys tem fi nan so -
wa nia. Uczel ni opła ca się obec nie szko lić wie lu stu den tów, bo to
przy no si jej okre ślo ny do pływ pie nię dzy. W no wym ukła dzie pod -
sta wo wym kry te rium bę dzie nie licz ba stu den tów, ale pro por cja
mię dzy licz bą stu den tów a licz bą pra cow ni ków na uko wych; czy li
je den pra cow nik na 12 stu den tów da je szan sę spraw dzo ną
w uczel niach fiń skich two rze nia efek tyw nych ze spo łów, bu do wa -
nia re la cji mistrz – uczeń.

Dru gi fi lar, na któ rym ma ją opie rać się zmia ny wpro wa -
dza ne przez MNiSW, do ty czy part ner stwa na uki i biz ne su.
Mu si my zmie nić Pol skę, że by wejść w fa zę go spo dar ki in no wa cyj -
nej. Od sa me go po cząt ku nasz rząd stał na sta no wi sku, że tę in no -
wa cyj ność trze ba osią gnąć po przez opar cie pol skiej go spo dar ki
na do rob ku pol skich na ukow ców – za zna czył Ja ro sław Go win.

W po ło wie sierp nia Ra da Mi ni strów przy ję ła już za ło że nia no -
wej tzw. ma łej usta wy o in no wa cyj no ści. To ma stwo rzyć ten po -
żą da ny kie ru nek dzia ła nia. Re for ma cze ka też Na ro do we
Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Uprasz cza my pro ce du ry, zmie nia my
za sa dy do bo ru eks per tów, aby wy eli mi no wać zda rza ją ce się w prze -
szło ści przy pad ki tzw. re cen zo wa nia krzy żo we go. Jed nak przede
wszyst kim NCBR bę dzie fi nan so wał te ob sza ry na uki, któ re są kom -
ple men tar ne wo bec ob sza rów go spo dar ki, wska za nych przez pre -
mie ra Mo ra wiec kie go ja ko ob sza ry o naj więk szym po ten cja le
roz wo jo wym – po wie dział mi ni ster na uki. 

Re sort pla nu je też re for mę in sty tu tów ba daw czych i utwo rze -
nie na ich ba zie jed ne go Na ro do we go In sty tu tu Tech no lo gicz ne -
go. Tu taj też opie ra my się na spraw dzo nych wzor cach
za gra nicz nych: na mo de lu fiń skim – po wie dział mi ni ster Go win.
Cho dzi o po wią za nie po szcze gól nych in sty tu tów ba daw czych
w cen tra kom pe ten cji, ro dzaj sie ci, w ra mach któ rej nie bę dą one
ze so bą kon ku ro wać, tyl ko współ pra co wać – za po wia da mi ni ster.

Trze ci fi lar re form ma do ty czyć tzw. spo łecz nej od po wie -
dzial no ści na uki. Na uka i uczel nie nie mo gą być wie ża mi z ko ści
sło nio wej. Po win ny się sze rzej otwo rzyć na co dzien ne po trze by Po -
la ków, po ło żyć więk szy na cisk na po pu la ry za cję na uki, a jed no cze -
śnie uza sad niać Po la kom, dla cze go na le ży zwięk szać na kła dy
na na ukę i szkol nic two wyż sze – pod kre ślił.

***
Na ko niec mi ni ster Go win zwró cił się ży cze nia mi do stu den tów: 

Za cznę od ba na łu, mó wiąc, że za czy na się dla wasz naj lep szy
okres w ży ciu. Ale to jest praw da. Ży czę więc, że by ście go prze ży li
jak naj bar dziej twór czo, że by ście spo tka li na swo jej dro dze jak naj -
wię cej mi strzów, któ rzy bę dą dla was au to ry te ta mi do koń ca wa -
sze go ży cia. Że by ście zro zu mie li, ja ką war to ścią jest bez in te re sow ne
do cie ka nie praw dy, ale że by ście też zdo by li głę bo ką wie dzę i licz ne
umie jęt no ści nie zbęd ne w ka rie rze za wo do wej. A gdy to już zdo bę -
dzie cie, że by ście swo im bo gac twem wie dzy i umie jęt no ści po tra fi li
dzie lić się z in ny mi. 

opr. jo lan ta le nar to wicz 

F lESz

Inauguracja Kolorowego Uniwersytetu

dzień Studenta Pierwszego Roku
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W po znań skim klu bie Pa cha od by ła się Wiel ko pol ska ga la Spor tu
aka de mic kie go. aka de mic kie mi strzo stwa Wiel ko pol ski roz gry wa ne
są w aż 60 dys cy pli nach spor to wych!

Fut sa list ki Uam Po znań ode bra ły sta tu et ki za mi strzo stwo wiel -
ko pol ski w fut sa lu oraz pił ce noż nej na tra wie.

In dy wi du al nie wy róż nio ny zo stał rów nież szko le nio wiec na -
sze go klu bu Woj ciech We iss – naj lep szy tre ner i ze spół ca łych
roz gry wek.

Nasz ze spół na ga li re pre zen to wa li: Woj ciech We iss (tre ner)
i Emi lia Kra jew ska (bram kar ka).
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Prof. UAM dr hab. Robert Lew 
Wydział Anglistyki

Prof. dr hab. Janusz Bujnicki 
Wydział Biologii

Prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak 
Wydział Chemii

Prof. dr hab. Marek Hendrykowski 
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Prof. UAM dr hab. Ireneusz Weymann 
Wydział Fizyki

Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk 
Wydział Historyczny

Prof. dr hab. Mieczysław Mastyło 
Wydział Matematyki i Informatyki

Dr Agata Buchwał 
Wydział Nauk Geograficznych
i Geologicznych

Prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk 
Wydział Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa

Prof. dr hab. Marek Kwiek 
Wydział Nauk Społecznych

Prof. dr hab. Piotr Wierzchoń 
Wydział Neofilologii

Prof. dr hab. Ewa Poradowska-Werszler 
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
w Kaliszu

Dr hab. Szymon Matuszewski 
Wydział Prawa i Administracji

Prof. UAM dr hab. Agnieszka
Gromkowska-Melosik 
Wydział Studiów Edukacyjnych

inauguracja kolejnego roku pracy uniwersytetu tradycyjnie jest też sposobnością, aby wyróżniać najlepszych.
na progu nowego roku uhonorowano 16 nauczycieli akademickich. otrzymali oni z rąk prorektora UAM prof.
ryszarda naskręckiego specjalne nagrody naukowe i stopnia za wybitny dorobek publikacyjny w 2015 roku.

Na gro dy otrzy ma li: 
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Nagrody specjalne dla nauczcieli



n A s z  U n i w e r s y t e t z dobRYCh NajlEPS I

p a ź d z i e r n i k  2 0 1 6  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  1 3

Studencki Laur jako wyraz uznania
dla wybitnych wyników
w studiowaniu w roku
akademickim 2015/2016 
oraz aktywność badawczą
otrzymali:

Jaśmina Sytek z Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej oraz
Rafał Białek z Wydziału Fizyki.

Wyróżnieni otrzymali również nagrodę
pieniężną – ufundowaną przez program
SANTANDER UNIVERSIDADES.

Uhonorowała ona:

Karolinę Andrzejewską z Wydziału Biologii
Katarzynę Bogucką z Wydziału Studiów
Edukacyjnych 
Jędrzeja Garnka z Wydziału Matematyki
i Informatyki
Agatę Janicką z Wydziału Anglistyki
Martę Kaczanowicz z Wydziału
Historycznego
Katarzynę Kaczmarek z Wydziału Fizyki 
Magdalenę Karczewicz z Wydziału Nauk
Geograficznych i Geologicznych 
Natalię Micek z Wydziału Chemii 
Jolantę Nawrot z Wydziału Filologii
Polskiej 
Joannę Radosz Wydział Neofilologii 
Hannę Wiczanowską z Wydziału Prawa
i Administracji 
Paulinę Wielanek z Wydziału
Pedagogiczno Artystycznego w Kaliszu.

12 absolwentów naszego Uniwersytetu otrzymało Medale „za wybitne
osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu”. 

Medale dla wspaniałych
absolwentów 

me da le wrę cza ła pro rek tor 
prof. bo gu mi ła Ka niew ska

Stu denc ki laur
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Pal my Uni wer sy tec kie przy zna wa ne są przez Se -
nat UAM za sta łą i wy jąt ko wą ak tyw ność na uko -
wą oraz dzia łal ność na rzecz uni wer sy te tu.

Otrzy mu ją je wy bit ni w swo jej dzie dzi nie pro fe so ro wie,
któ rzy nie rzad ko, mi mo przej ścia na eme ry tu rę, są ak -
tyw ni na uko wo i nie tra cą kon tak tu ze swo ja uczel nią. 

Pro fe sor Bog dan Mar ci niec jest oso bą do brze zna ną
w śro do wi sku uni wer sy tec kim – py ta nie, co jesz cze waż -
ne go i war to ścio we go moż na o nim po wie dzieć, co wy pa -
da, aby nie po paść w prze syt – za sta na wiał się prof.
Hen ryk Ko ro niak, dzie kan Wy dzia łu Che mii. Wszyst -
ko to bo wiem zo sta ło już wie le ra zy po wie dzia ne, choć -
by przy oka zji kon fe ren cji na uko wej zor ga ni zo wa nej
z oka zji 75 rocz ny uro dzin.

Prof. Bog dan Mar ci niec – ja ko świa to wej ran gi spe cja li -
sta z za kre su che mii krze mu – od lat na le ży do ści słej czo łów -
ki pol skich che mi ków. Za swo je osią gnię cia na uko we zo stał m.in.
uho no ro wa ny na gro dą tzw. pol skie go No bla, przy zna wa ną przez
Fun da cję na Rzecz Na uki Pol skiej, god no ścią dok to ra ho no ris cau -

sa Po li tech ni ki Łódz kiej, peł nił tak że funk cję rek to ra
UAM. Ja ko po my sło daw ca i twór ca Po znań skie go Par -
ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go Fun da cji UAM oraz
Wiel ko pol skie go Cen trum Za awan so wa nych Tech no -
lo gii dał się po znać ja ko pręż ny or ga ni za tor na uk,
przy bli ża jąc czę sto her me tycz ny świat na uki do prak -
ty ki go spo dar czej. W wy gło szo nym prze mó wie niu
prof. Mar ci niec przy po mniał, że osią gnię cia w wie lu
dzie dzi nach na uki są naj czę ściej wy ni kiem pra cy ze -
spo ło wej. Waż ne jest, aby ta kim wła śnie gru pom ba -
daw czym two rzyć god ne, eu ro pej skie wa run ki pra cy.
Te raz jest na to naj lep szy czas – mó wił – ale zrób my
to roz sąd nie i z gło wą, tak aby naj zdol niej si i naj in te -

li gent niej si stu den ci mło de go po ko le nia po zo sta li
w Pol sce. Po znań jest do te go pre dy sty no wa ny, cho ciaż -

by przez wzgląd na tra dy cyj ną po znań ską przed się bior czość.
To tu taj po wstał PPNT, tu taj uru cho mio ne zo sta ło Wiel ko pol skie
Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii, owoc współ pra cy naj więk -
szych uczel ni re gio nu. WCZT to cen trum na mia rę naj lep szych eu -

Wręczenie medali 
„Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” 

zgodnie z wieloletnim zwyczajem, w trakcie inauguracji nowego roku akademickiego wręczany jest medal
„palmae Universitatis studiorum posnaniensis”. w tym roku, tym najważniejszym uniwersyteckim wyróżnieniem

odznaczeni zostali dwaj profesorowie: Bogdan Marciniec i jerzy strzelczyk. 
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ro pej skich pla có wek, otwar te dla spe cja li stów wie lu dys cy plin na -
uko wych, któ rzy zgro ma dze ni w jed nym miej scu ma ją szan se
na mul ti dy scy pli nar ną współ pra cę i, co naj waż niej sze, wa run ki
do wdra ża nia wy ni ków swo ich ba dań do go spo dar ki. Mam na dzie -
ję – mó wił prof. Mar ci niec – że po wo ła nie cen trum do pro wa dzi
w krót kim cza sie do sze re gu waż nych od kryć na uko wych, a te
w koń cu zo sta ną uwień czo ne na gro dą No bla w ob sza rze na uk eks -
pe ry men tal nych. Pa mię taj my, że Ma ria Skło dow ska -Cu rie swo je
na gro dy otrzy ma ła za pra ce pro wa dzo ne we fran cu skich la bo ra to -
riach. Za tem ży czę wszyst kim zna ko mi tych po my słów na uko wych
i ich wdro że nia me to dą po znań ską. 

Dru gi z na gro dzo nych, prof. Je rzy Strzel czyk, na le ży do gro na
wy bit nych pol skich me die wi stów. Po dob nie jak prof. Mar ci niec, jest
lau re atem tzw. pol skie go No bla, dok to rem ho no ris cau sa Aka de mii
Ja na Dłu go sza w Czę sto cho wie oraz Uni wer sy te tu Wro cław skie go.
Peł nił tak że funk cję pro rek to ra UAM. W trak cie swo ich dłu go let -
nich stu diów nad dzie ja mi śre dnio wie cza opu bli ko wał po nad 1000
prac na uko wych i po pu lar no nau ko wych, w tym po nad 20 ksią żek.
Wy gła sza jąc lau da cję, dzie kan Wy dzia łu Hi sto rycz ne go prof. Ka zi -
mierz Il ski przy znał, że dzia łal ność na uko wa prof. Strzel czy ka jest
trud na do zde fi nio wa nia, przede wszyst kim ze wzglę du na wie lo -
kie run ko wość po dej mo wa nej te ma ty ki, roz mach za sto so wa nych
me tod i po ziom me ry to rycz ny. Nie spo sób w krót kiej for mie opi -
sać ca ło ści je go do ko nań na grun cie me die wi sty ki – mó wił. Dla te -
go też okre śle nie hi sto ryk, me die wi sta wy da je się być
nie wy star cza ją ce w od nie sie niu do oso by o tak roz le głych za in te re -
so wa niach na uko wych. Mo że po eta, mo że zręcz ny re tor, czy w koń -
cu ar ty sta i fi lo zof? – za sta na wiał się prof. Il ski, znaj du jąc licz ne
na to uza sad nie nia. 

Pro fe sor Strzel czyk w cie płych sło wach dzię ko wał za wy róż nie -
nie i wszyst kie usły sza ne sło wa. Przy znał, że jest mu bar dzo mi ło,
że me dal od bie ra w to wa rzy stwie prof. Bog da na Mar ciń ca, któ re go

do ko na nia wy da ją mu się znacz nie bar dziej spek ta ku lar ne. Przy -
zna ne mu wła śnie Pal my Aka de mic kie ro zu mie sze rzej – ja ko wkład
osią gnieć pol skiej hu ma ni sty ki w roz wój na uki, nie tyl ko w ra mach
uczel ni, ale też w ska li ca łe go kra ju.

Od no sząc się do słów Ka zi mie rza Twar dow skie go, któ re wy gło -
sił w słyn nej pra cy „O do sto jeń stwie Uni wer sy te tu”, pod niósł kwe -
stie wy cho waw cze, ja kie uni wer sy tet po wi nien speł niać wzglę dem
swo ich stu den tów. To dzia ła nie za Twar dow skim ro zu miał ja ko bu -
dze nie zro zu mie nia ol brzy miej do nio sło ści, któ rą po sia da dla ludz -
ko ści praw da obiek tyw na i pra ca wo kół jej po zna wa nia. 

Wie le się zmie ni ło na świe cie – mó wił prof. Strzel czyk, i być mo -
że wska za nia wiel kie go fi lo zo fa mo gą się wy da wać nie co ar cha icz -
ne, ale w mo im oso bi stym prze ko na niu nic z te go co po wie dział,
nie zo sta ło uchy lo ne al bo unie waż nio ne. Sta wia nie py tań i szu ka -
nie na nie od po wie dzi, w przy pad ku na uk hu ma ni stycz nych tak że
dba nie i po głę bia nie nie za kła ma nej pa mię ci o dzie jach spo łecz no -
ści, to nie zby wal ny obo wią zek uni wer sy te tu i je go lu dzi. Nie po win -
ny, nie mo gą nas od te go obo wiąz ku zwol nić żad ne, z róż nych stron
sły sza ne, rze ko mo ko niecz nie z du cha cza su wy pły wa ją ce, po ucze -
nia i po sta no wie nia – mó wił. 

mag da le na zió łek 

”Palmy Uniwersyteckie przyznawane są
przez Senat UAM za stałą i wyjątkową
aktywność naukową oraz działalność
na rzecz uniwersytetu
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Ma gni fi cen cjo Rek to rze! 
Wy so ki Se na cie!
Do stoj ni Go ście!
Sza now ne Ko le żan ki i Ko le dzy! 
Dro dzy Stu den ci!

Ma te ma ty ka jest dzie dzi ną trud ną i nie zbyt lu bia ną. W po wszech -
nym od czu ciu ma te ma tyk to zwy kle roz czo chra ny bro dacz o nie obec -
nym spoj rze niu, a naj bar dziej chy ba zna ną po sta cią ma te ma ty ka
po ja wia ją cą się w li te ra tu rze po pu lar nej jest pro fe sor Ja mes Mo riar ty,
za go rza ły prze ciw nik Sher loc ka Hol me sa, któ ry, jak czy ta my u Co nan
Doy le’a, ja ko 22-la tek zy skał eu ro pej ską sła wę, pu bli ku jąc trak tat ma -
te ma tycz ny o dwu mia nie New to na. Nie zdzi wił bym się za tem, gdy by
część z Pań stwa, szcze gól nie Ci, któ rzy za czy na ją do pie ro swo ją aka -
de mic ką ka rie rę, po za po wie dzi mo je go wy kła du, wes tchnę ła w du -
chu: „Nikt nie obie cy wał, że bę dzie ła two”. Pro szę się jed nak nie
oba wiać. Pod ko niec tej pod nio słej, ob fi tu ją cej w zna ko mi te wy stą -
pie nia uro czy sto ści nie bę dę Pań stwa drę czył wy wo dem na szpi ko wa -
nym eg zo tycz ny mi, a cza sa mi za baw nie brzmią cy mi na zwa mi,
ter mi na mi i twier dze nia mi. 

In spi ra cją dla te go wy kła du stał się ar ty kuł, któ ry nie gdyś wy warł
na mnie du że wra że nie. Je go au tor, ma te ma tyk i fi lo zof Gian -Car lo

Ro ta, był eru dy tą o nie na gan nych ma nie rach i dość eks cen trycz nym
cha rak te rze. Zaj mo wał się mię dzy in ny mi kom bi na to ry ką, dzie dzi ną
ma te ma ty ki, któ ra ba da po zor nie cha otycz ne ukła dy liczb, słów, li nii
czy fi gur geo me trycz nych i sta ra się od kryć ich ukry tą struk tu rę. Na -
wia sem mó wiąc, z opi su Co nan Doy le’a wy ni ka, że kom bi na to ry kiem
był też pro fe sor Mo riar ty. Ja rów nież je stem kom bi na to ry kiem i mo -
że wła śnie dla te go tak bar dzo za in try go wa ła mnie pra ca Ro ty, opu bli -
ko wa na pod zna czą cym ty tu łem: „Dzie sięć rze czy, o któ rych
chciał bym wie dzieć, zo sta jąc ma te ma ty kiem”. Dzi siaj chciał bym do te -
go tek stu w pe wien spo sób na wią zać, opo wia da jąc Pań stwu o trzech
rze czach, o któ rych, ja ko sta rze ją cy się pro fe sor ma te ma ty ki, chciał -
bym jak naj dłu żej pa mię tać. Mam na dzie ję, że wy ba czą mi Pań stwo
dość oso bi sty ton te go wy stą pie nia, róż nią cy się od te go, ja kie go moż -
na by się spo dzie wać po wy kła dzie in au gu ra cyj nym – w je go ty tu le
sta ra łem się za su ge ro wać, że obok odro bi ny re flek sji znaj dzie się w nim
miej sce na szczyp tę emo cji.

Po pierw sze, chciał bym pa mię tać o tym, że na uka jest jed nym z wie -
lu spo so bów od czy ty wa nia ota cza ją ce go nas świa ta – bez wąt pie nia,
wy ra fi no wa nym, pre cy zyj nym i nie zwy kle po cią ga ją cym – ale prze -
cież nie je dy nym. Rze czy wi stość wo kół nas jest tak zło żo na, bo ga ta
i pięk na, że prze świad cze nie, iż moż na ją w peł ni opi sać czy to w ję zy -
ku na uki, czy też – na przy kład – w ję zy ku sztu ki, wy da je się ma ło

Tegoroczny wykład inauguracyjny pod tym tytułem wygłosił prof. Tomasz Łuczak 
z Wydziału Matematyki i Informatyki, pierwszy na UAM 

laureat tak zwanego „polskiego Nobla”(z roku 1997) 

Ma te ma ty ka dla roz waż nych i ro man tycz nych
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prze ko nu ją ce, a na wet nie co de pry mu ją ce. Ce lem na uki jest tłu ma -
cze nie nam świa ta tak, aby śmy mo gli się w nim po ru szać i dzia łać
w nim, czy niąc rze czy do bre i po ży tecz ne. Na uka mo że za tem sta no -
wić istot ną, czy na wet za sad ni czą, część ży cia na ukow ca, ale ni gdy go
nie wy peł ni, a po stęp na uki ni gdy nie po wi nien stać się je dy nym czy
głów nym ce lem roz wo ju ja kiej kol wiek spo łecz no ści. 

Nie da się jed nak ukryć, że tem po roz wo ju na uki, mie rzo ne licz bą
no wych od kryć, teo rii, czy śmia łych spe ku la cji, ro śnie w za stra sza ją -
cym tem pie. Co ro ku uka zu je się, na przy kład, po nad sto ty się cy ar ty -
ku łów ma te ma tycz nych. Wy da je się za tem, że ogar nię cie spoj rze niem
te go skom pli ko wa ne go kra jo bra zu jest nie mal nie moż li we. 

Gdy by istot nie tak by ło, na uko wiec, a do kład niej ma te ma tyk, stał -
by się je dy nie drob nym ele men tem wszech po tęż nej aka de mic kiej ma -
chi ny. Uwa żam jed nak, że – na szczę ście – jest to prze ko na nie z grun tu
błęd ne i szko dli we. 

Wy obraź my so bie przez chwi lę mia sto idei ma te ma tycz nych le żą ce
gdzieś w pla toń skiej rze czy wi sto ści. Jest ono peł ne nie prze li czo nych
bu dow li, ogro dów i skwe rów, z któ rych czę ści do koń ca nie zna my.
Zba da nie wszyst kich je go za ka mar ków jest pra wie nie moż li we, a więk -
szość z nas, ma te ma ty ków, cho dzi je dy nie utar ty mi ścież ka mi, cza sa -
mi tyl ko za pusz cza jąc się na nie zna ne wcze śniej ob sza ry. Nie jest jed nak
praw dą, że ska za ni je ste śmy na wie dzę o tych je dy nie uli cach, któ re co -
dzien nie prze mie rza my, a struk tu ra mia sta jest zbyt skom pli ko wa na,
by moż na ją by ło choć w przy bli że niu po znać i zro zu mieć. I tak jak
w każ dej me tro po lii znaj dzie my kil ka na ście cha rak te ry stycz nych bu -
dyn ków, pla ców czy par ków, któ re de cy du ją o cha rak te rze mia sta i zbłą -
ka ne mu tu ry ście po zwa la ją zo rien to wać się w prze strze ni, tak
współ cze sna ma te ma ty ka ukształ to wa na zo sta ła przez sto sun ko wo nie -
wie le teo rii, po my słów i me tod, któ re zmie nia my i ulep sza my, ale
do któ rych nie mal za wsze na wią zu je my. Zwy kle zna my tyl ko te, któ -
ry mi po słu gu je my się na co dzień, do opa no wa nia in nych brak nam
bo wiem czy to do sta tecz nej wie dzy, czy też, co gor sza, swe go ro dza ju
in tu icji: nie mniej wszyst kie one le żą bli sko, nie mal o krok. I po dob nie
jak w mie ście, rów nież w ma te ma ty ce, za pusz cza nie się sa mo pas w nie -
zna ne re jo ny mo że rze czy wi ście gro zić za gu bie niem, do bry prze wod -
nik prze pro wa dzi nas jed nak bez piecz nie tam i z po wro tem, po ka zu jąc
co cie kaw sze za ka mar ki i ta jem ne przej ścia; nie sko rzy stać z ta kiej oka -
zji i po zo stać w swo im miej scu na skwer ku przed do mem by ło by za -
tem po stę po wa niem wiel ce nie roz trop nym. Co wię cej, jest wie lu
uczo nych – za pa lo nych wę drow ców, któ rzy dzię ki czę stym spa ce rom
do brze po zna li plan mia sta ma te ma tycz nych idei i świet nie ro zu mie ją
je go struk tu rę; są dzę na wet, że gdy by na sku tek ja kie goś ka ta kli zmu
jed ne go dnia ule gły znisz cze niu wszyst kie ma te ma tycz ne za pi sy, stu
naj wy bit niej szych ży ją cych ma te ma ty ków po tra fi ło by w kil ka lat od -
two rzyć je go to po gra fię na ty le, by śmy na stęp nie mo gli sys te ma tycz -
nie uzu peł niać je go plan na no wo od kry wa ny mi bu dyn ka mi czy
par ko wy mi ścież ka mi. Sko ro ogar nię cie ca łe go te go świa ta jest jed nak
moż li we, prze sła nie dla po dróż ni ka mo że być tyl ko jed no: na le ży ze -
brać się na od wa gę, zna leźć od po wied nie go prze wod ni ka i za pu ścić
na wet na te ob sza ry, któ re wy da ją się dzi kie i jak że od mien ne od utar -
tych ście żek. Moż li we, że z tej po dró ży wró ci my z pu sty mi rę ka mi, ale
po dro dze mo że wie le się wy da rzyć, a po zna nie pa ła ców, fon tann
i ogro dów na sze go wy obra żo ne go mia sta, któ rych nie zna li śmy przed -
tem i któ rych być mo że nie bę dzie nam da ne zo ba czyć ni gdzie in dziej,
ma w so bie ogrom ną war tość. Ta idea przy świe ca ła wie lu mo im zna -
ko mi tym ko le gom, któ rych mia łem szczę ście spo tkać na swej dro -
dze. I to jest dru gie prze sła nie, o któ rym za wsze sta ram się pa mię tać. 

Jak Pań stwo do sko na le wie dzą for pocz tę współ cze snej na uki two -
rzą du że, świet nie zor ga ni zo wa ne ze spo ły na uko we, li czą ce, jak

w przy pad ku na uk fi zycz nych czy bio lo gicz nych, kil ka set czy na wet
kil ka ty się cy osób. Wy da je się, że na tym tle ma te ma ty ka po zo sta je na -
uką stwo rzo ną dla sa mot ni ków i mi zan tro pów: w po wszech nym
mnie ma niu ma te ma ty ko wi do pra cy wy star czy ołó wek, kart ka pa pie -
ru, eks pres do ka wy i kosz na śmie ci, do któ re go wrzu ca swo je mniej
uda ne po my sły. A jed nak, choć i dziś zda rza ją się ge nial ni ma te ma ty -
cy, któ rzy pi szą fun da men tal ne pra ce, nie mal nie kon tak tu jąc się
z resz tą śro do wi ska, praw da wy glą da zu peł nie ina czej. 

So cjo lo gicz ne aspek ty upra wia nia ma te ma ty ki naj sil niej za ak cen -
to wał w swo ich póź nych pu bli ka cjach zmar ły nie daw no geo me tra i to -
po log Wil liam ur ston. Pra cę to po lo ga przy rów nać moż na do pra cy
ar ty sty, któ ry z cie kłe go szkła wy gi na i skle ja fi gu ry o nie spo ty ka nych
ko lo rach i kształ tach. Tę „szkla ną me na że rię” to po lo gia sta ra się na -
stęp nie opi sać i skla sy fi ko wać. A ja ko że pra ca ta od by wa się w prze -
strze niach o wie lu wy mia rach, to po lo dzy ma ją świet nie roz wi nię te
po czu cie kształ tu, bar wy i pro por cji. Sam ur ston wy ko rzy sty wał te
umie jęt no ści, współ pra cu jąc z pro jek tan ta mi mo dy, ta ki mi jak Is sey
Miy ake, któ re go czar ne gol fy by ły ulu bio nym stro jem Ste ve’a Job sa. 

Wil liam ur ston był ge niu szem, któ re go pra ce w za sad ni czy spo -
sób zmie ni ły ob li cze współ cze snej to po lo gii. Choć ca łe ży cie po zo stał
wier ny te ma ty ce, któ rą zaj mo wał się już w pra cy dok tor skiej, je go spoj -
rze nie na spo sób upra wia nia ma te ma ty ki z upły wem lat ra dy kal nie się
zmie ni ło. Ja ko mło dy na uko wiec był głę bo ko prze ko na ny, że pod sta -
wo wym ce lem ma te ma ty ka jest bu do wa nie jak naj moc niej szych teo -
rii i udo wad nia nie jak naj moc niej szych twier dzeń. Jest to zresz tą
prze ko na nie dość po wszech ne wśród mło dych ma te ma ty ków i ja rów -
nież nie ustrze głem się w prze szło ści te go błę du. Jed nak w pew nym
mo men cie – jak sam wspo mi na z wła ści wą so bie nut ką au to iro -
nii – do strzegł on, że cho ciaż na ko lej nych kon fe ren cjach przed sta -
wiał zrę by teo rii, któ ra wkrót ce mia ła zre wo lu cjo ni zo wać współ cze sną
to po lo gię, wła ści wie nikt go nie słu chał. Upły nę ło tro chę cza su nim
zro zu miał, że je go słu cha czy tak na praw dę nie in te re su je sam wy nik,
czy me to dy po zwa la ją ce go otrzy mać, ale przede wszyst kim pro ces je -
go uzy ski wa nia. Wte dy też zdał so bie spra wę, że ma te ma ty ka, być mo -
że bar dziej niż ja ka kol wiek in na dzie dzi na, po zwa la spoj rzeć w głąb
umy słu dru gie go czło wie ka, a spoj rze nie to mo że być peł ne zdu mie -
nia i za chwy tu. 

I to trze cie, naj waż niej sze prze sła nie i za ra zem naj istot niej sza wia -
do mość, któ rą chciał bym Pań stwu prze ka zać w trak cie te go wy kła du.
Są dzę, że uczu cie za dzi wie nia spo so bem ro zu mo wa nia dru gie go czło -
wie ka nie jest ob ce żad ne mu z nas. Jak że czę sto, usły szaw szy z ust na -
szych dzie ci ja kieś nie ba nal ne wy ra że nie, po wta rza my je z du mą
na szym zna jo mym. Po dob nie re agu je my, gdy w wy kła dzie czy czy ta -
nej książ ce na po ty ka my traf ną myśl do sko na le tłu ma czą cą nur tu ją ce
nas za gad nie nie. Ce chą wy róż nia ją cą ma te ma ty kę jest jed nak to, że
ro zu mo wa nia ma te ma tycz ne pod le ga ją nie zwy kle pre cy zyj nym,
sztyw nym za sa dom i dla te go teo rie two rzo ne przez ma te ma ty ków mo -
gą być znacz nie bo gat sze i bar dziej roz bu do wa ne. Po zwo lą Pań stwo,
że po wró cę raz jesz cze do – nie zbyt mo że ory gi nal nej – me ta fo ry mia -
sta idei ma te ma tycz nych. Spa ce ru jąc po nim, mo że my od wie dzić zna -
jo me go i za chwy cić się me cha ni zmem wy na le zio nej przez nie go
po zy tyw ki. Mo że się jed nak zda rzyć i tak, że na skwer ku, przez któ ry
prze cho dzi li śmy po przed nie go wie czo ru, wy ro sła w no cy za chwy ca -
ją ca ba zy li ka, a jej bu dow ni czy za pra sza nas do środ ka, by po ka zać
prze myśl ną kon struk cję skle pie nia, osten ta cyj ne bo gac two zło ceń czy
sub tel ną uro dę wi tra ży. Od naj du je my w niej ele men ty, któ re sa mi kie -
dyś wy ko rzy sta li śmy, wy py tu je my o szcze gó ły ni gdy przed tem nie wi -
dzia nych roz wią zań, a czę sto po pro stu spo glą da my z po dzi wem
na na sze go roz mów cę. I nie waż ne, czy wy stę pu je my w ro li zwie dza -
ją ce go, czy też, prze ciw nie, speł nia my funk cję prze wod ni ka – do świad -
cze nie po zna nia umy słu dru gie go czło wie ka jest za wsze do zna niem
za dzi wia ją cym, je dy nym w swo im ro dza ju. z
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Przede wszyst kim nie za wie dli stu den ci,
któ rzy tłum nie wy peł ni li nie tyl ko au lę,
ale rów nież oba przy le ga ją ce do niej bal -

ko ny. Po noć ta kiej fre kwen cji na uro czy sto ści,
ską di nąd nie obo wiąz ko wej, nie by ło już daw -
no. Jesz cze na krót ko przed jej roz po czę ciem,
na pla cu przed au lą wi docz ne by ły gru py mło -
dych lu dzi. Więk szość z nich udział w in au gu -
ra cji po trak to wa ła ja ko szan sę na
za dzierz gnię cie no wych zna jo mo ści lub od -
świe że nie tych sta rych, jesz cze li ce al nych. Ale
by li też ta cy, któ rych spo tkać moż na by ło
na oko licz nych przy stan kach tram wa jo wych,
jak z ko mór ką w rę ku i GPS na mie rza li miej -
sce uro czy sto ści. Dla nich udział w in au gu ra -
cji był szan są, aby oswo ić no wą, nie zna ną
prze strzeń uni wer sy tec kie go Po zna nia. 

Tak też swo je wy stą pie nie zbu do wa ła pro -
rek tor Ka niew ska, trak tu jąc in au gu ra cję tro -
chę jak lek cję in struk ta żo wą, tro chę jak
pierw szy sto pień wta jem ni cze nia. W nie po -
zba wio nym dow ci pu i na wią zań do li te ra tu -
ry dzie cię cej (któ rą zaj mu je się za wo do wo)
prze mó wie niu przed sta wi ła uni wer sy tec kie
„who is who” pre zen tu jąc oso by dla stu den -
tów naj waż niej sze, czy li m.in. dzie ka nów ds.
stu denc kich, omó wi ła też uni wer sy tec kie
kam pu sy. Mó wiąc o ko lo rach re pre zen tu ją -
cych wy dzia ły, mi mo cho dem wspo mnia ła, że
bę dąc dzie ka nem Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej

i Kla sycz nej ma rzy ła, aby za mie nić się na ko -
lo ry z ko le gą z fi zy ki, bo bar wy je go wy dzia -
łu są bar dziej twa rzo we…

Opo wia da jąc hi sto rię uni wer sy te tu, zwró ci -
ła uwa gę na je go po cząt ki: na fakt, że jest on
dziec kiem nie tyl ko nie pod le głej Rze czy po spo -
li tej, ale w rów nym stop niu rów nież wiel ko pol -
skiej za po bie gli wo ści. Pierw szy rek tor, prof.
He lio dor Świę cic ki wraz z gru pą uczo nych
z Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół Na uk
za bie gał o je go po wsta nie na dłu go przed od -
zy ska niem nie pod le gło ści. Świę cic ki po po -
znań sku za dbał też o do bro byt uni wer sy te tu,
za pi su jąc mu po swo jej śmier ci znacz ny ma ją -
tek. Jed ną z pa mią tek, ja ką po zo sta wił po so -
bie, jest dy wan znaj du ją cy się po dziś dzień
w ga bi ne cie rek to ra UAM. Ży czę Wam – mó -
wi ła prof. Ka niew ska – aby ście mo gli ten dy wan
zo ba czyć, bo wiem do swo je go ga bi ne tu rek tor
za pra sza tyl ko naj lep szych – tych, któ rzy ma ją
na swo im kon cie ja kieś wy bit ne osią gnię cia. Je -
śli na to miast za wio dą was za rów no dzie ka ni,
jak i pro rek tor ds. stu denc kich – mó wi ła da -
lej – to przed Au lą Uni wer sy tec ką znaj du je się
ła wecz ka z fi gu rą He lio do ra Świę cic kie go. Mo -
że cie na niej usiąść i po skar żyć się, a wte dy, je -
stem te go pew na, nasz oj ciec za ło ży ciel po dej mie
ja kąś sku tecz ną in ter wen cję… Prof. Ka niew ska
za chę ca ła też stu den tów do stwo rze nia wła snej
„ma py hun cwo tów”, któ ra po zwo li oswo ić

prze strzeń i no wą uni wer sy tec ką eg zy sten cję,
bo wiem nie sa mą na uką ży je stu dent. Ci z Pań -
stwa, któ rzy ma ją na tu rę włó czy ki jów i są cie -
ka wi świa ta i lu dzi, niech za in te re su ją się
pro gra ma mi Most i Era smus +. Dla do cie kli -
wych i cie kaw skich atrak cją bę dzie stu denc ki
ruch na uko wy. Spo łecz ni cy o tro skli wej na tu rze
Ma my Mu min ka mo gą zna leźć dla sie bie miej -
sce w sa mo rzą dzie stu denc kim i wo lon ta ria cie.
Du sze ar ty stycz ne Pa nien Mi go tek mo gą re ali -
zo wać się w stu denc kim ru chu ar ty stycz nym, te -
atrach i ze spo łach mu zycz nych. Ofer ta jest tak
bo ga ta, że i dla Ma łej Mi też coś znaj dzie my.

Do wy gło sze nia wy kła du za pro szo no prof.
Pio tra Śli wiń skie go z WFPiK. Pod jął się on
nie ła twe go za da nia prze ana li zo wa nia trud nych
i nie oczy wi stych re la cji mię dzy na uką a li te ra -
tu rą: „Che mia wraż li wo ści. O wiecz nym ro -
man sie na uki i li te ra tu ry”. Che mia, jak mó wił,
za wo jo wa ła nasz ję zyk: mi ło sny, spor to wy, to -
wa rzy ski, gdy tym cza sem wraż li wo ścią nikt się
nie chwa li. Mo że my po wie dzieć, że mie dzy
dwoj giem lu dzi jest „do bra che mia”, na to miast
je śli wspo mni my o wraż li wo ści, bę dzie to
w kon tek ście …zdro wia lub od por no ści…
Prof. Śli wiń ski mó wił o po zor nej dy cho to mii
mię dzy na uka mi przy rod ni czy mi i hu ma ni -
stycz ny mi. Rzecz po le ga, jak tłu ma czył, na tej
szcze gól nej sa mot no ści – sa mot no ści na ukow -
ców, któ rym wy da je się cza sa mi, że to co ro bią,
kon flik tu je ich z wraż li wo ścią przy na leż ną hu -
ma ni stom. Hu ma ni stom, któ rzy nie „ro bią”
na uki „na wiel ką ska lę” (jak cza sem się mó wi),
a ich dzie ła nie da ją się bez po śred nio trans mi -
to wać do go spo dar ki. A prze cież – mó wił prof.
Śli wiń ski – mię dzy jed ny mi i dru gi mi nie ma
prze cież pło tu, nie ma mu ru do prze sko cze nia,
po nie waż uni wer sy tet jest wspól no tą uczą cych
się pro fe so rów, dok to rów i stu den tów. Ci
pierw si po ma ga ją uczyć się tym dru gim i trze -
cim dla te go, że sa mi za czę li ro bić to nie co
wcze śniej. Wszy scy oni nie za leż nie od tog, bi -
re tów, łań cu chów chcą opi sać tę sa mą ży wą,
ucie ka ją cą praw dę. Wy kład za koń czył uni ka -
to wy wzór na wraż li wość. 

Ko niec uro czy sto ści wy peł ni ły ży cze nia,
któ re zło ży li obec ni na uro czy sto ści dusz pa -
sterz aka de mic ki o. Mar cin Ba rań ski, do mi -
ni ka nin, oraz Kac per Szcze pa nek,
prze wod ni czą cy Par la men tu Sa mo rzą du Stu -
den tów UAM. Na stęp nie od by ły się spo tka -
nia na wy dzia łach. (mz) 

„Kieruj się na prawo, 
w stronę ulicy Wieniawskiego…”

tradycyjnie już, w przeddzień inauguracji nowego roku akademickiego odbyła się pomniejsza uroczystość
włączająca w szeregi społeczności akademickiej studentów i roku. w piątek, 30 września w Auli Uniwersyteckiej

wszystkich pierwszoroczniaków witała prorektor UAM ds. studenckich prof. Bogumiła kaniewska. 
dla obu stron był to debiut, który wypadł – jak na Aulę UAM przystało –koncertowo! 
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13 paź dzier ni ka pod czas uro czy stej aka de -
mi no wy rok za in au gu ro wał rek tor UAM dr
hab. An drzej Le sic ki wspól nie z pre zy den tem
Via dri ny prof. Ale xan drem Wöllem. Wy kład
in au gu ra cyj ny pt. „Sto sun ki pol sko -nie miec -
kie 25 lat po za war ciu Trak ta tu o do brym są -
siedz twie i przy ja znej współ pra cy” wy gło sił
prof. Bog dan Ko szel z Wy dzia łu Na uk Po li -
tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM.

Te go sa me go dnia otwar to wy sta wę „25 lat
Col le gium Po lo ni cum” i za pre zen to wa no tom
ju bi le uszo wy „Eks pe ry ment i wie dza. 25 lat
Col le gium Po lo ni cum”. Wy sta wa fo to gra ficz -
na po ka za ła hi sto rię Col le gium Po lo ni cum
po cząw szy od bu do wy uczel ni, za pre zen to -
wa ła syl wet ki za ło ży cie li, udo ku men to wa ła
waż ne wy da rze nia, jak i ży cie stu denc kie i na -
uko we. Tom ju bi le uszo wy przy go to wa ny
pod kie row nic twem prof. Sta ni sła wa Lo ren -
ca to uni ka to wa pu bli ka cja, któ rej do tej po -
ry nie by ło. Za wie ra m.in. wspo mnie nia
rek to rów UAM oraz rek to rów i pre zy den tów
Via dri ny, do ty czą ce sa me go po wsta nia Col -
le gium Po lo ni cum, jak i je go roz wo ju.

W dniu 14 paz dzier ni ka od był się zjazd ab -
sol wen tów Col le gium Po lo ni cum – po raz
pierw szy w hi sto rii tej uczel ni. Mu ry uczel ni
opu ści ło do dziś ko ło 4000 ab sol wen tów i ju -
bi le usz 25-le cia był wspa nia łą oka zją do po -
now ne go spo tka nia, a tak że opo wie ści
o róż nych ka rie rach ab sow len tów. 

Col le gium Po lo ni cum to je dy na w Eu ro pie
trans gra nicz na pla ców ka uni wer sy tec ka,
w któ rej mię dzy na ro do wa współ pra ca do ty czy

wszyst kich płasz czyzn i aspek tów in sty tu cji:
na ucza nia, ba dań na uko wych, or ga ni za cji, fi -
nan sów, tech ni ki itp. W Col le gium sty ka ją się
dwa sys te my szkol nic twa wyż sze go, dwa sys -
te my praw ne oraz dwie kul tu ry – po in for mo -
wa ła PAP rzecz nik Col le gium Po lo ni cum
Ewa Bie le wicz -Po la kow ska.

„Mi mo ogrom nych róż nic uda je się zna leźć
dla nich wspól ny mia now nik i za pew nić roz -
wój ku przy szło ści. Col le gium jest oprócz te go
sil nym ośrod kiem roz wo ju re gio nal ne go. Dzia -
ła ją ce w nim or ga ni za cje po za rzą do we zre ali -
zo wa ły set ki pro jek tów zbli ża ją cych do sie bie
miesz kań ców obu stron re gio nu oraz pod no -
szą cych ich me ry to rycz ne tu dzież oby wa tel skie
kom pe ten cje” – po wie dział dyr. Col le gium
Po lo ni cum Krzysz tof Woj cie chow ski.

Do dał, że pla ców ka jest też miej scem po -
nad gra nicz nych spo tkań. Co ro ku od by wa
się w niej kil ka dzie siąt pol sko -nie miec kich
oraz mię dzy na ro do wych kon fe ren cji, sym -
po zjów i wy da rzeń kul tu ral nych. „Col le gium
jest z pew no ścią jed nym ze sztan da ro wych
przy kła dów uda nej pol sko -nie miec kiej
współ pra cy” – za zna czył Woj cie chow ski.

W no wym ro ku aka de mic kim na ukę po -
dej mie w Słu bi cach ok. 100 mło dych lu dzi
z Pol ski, Ro sji, Ukra iny i Bia ło ru si. Col le -
gium Po lo ni cum ma sześć kie run ków stu -
diów: pra wo, fi lo lo gia ger mań ska, fi lo lo gia
pol ska ja ko ob ca, ko mu ni ka cja mię dzy kul tu -
ro wa, ochro na eu ro pej skich dóbr kul tu ry
oraz kul tu ra i hi sto ria Eu ro py Środ ko wej
i Wschod niej.

Po uro czy sto ści in au gu ra cji od bę dzie się
otwar cie wy sta wy „25 lat Col le gium Po lo ni -
cum” oraz pre zen ta cja to mu ju bi le uszo we go
„Eks pe ry ment i wie dza. 25 lat Col le gium Po -
lo ni cum”. Wy sta wa fo to gra ficz na w for mie
roll -upów pre zen tu je hi sto rię pla ców ki
od po wsta nia idei do dziś, m.in. bu do wę
uczel ni, za ło ży cie li, go ści, waż ne wy da rze nia
i oczy wi ście ży cie stu denc kie oraz na uko we.

Po czwart ko wych wy da rze niach, w pią tek
ob cho dy ju bi le uszu upły ną pod zna kiem
spo tkań po la tach. Te go dnia po raz pierw szy
w hi sto rii Col le gium Po lo ni cum ab sol wen ci
uczel ni spo tka ją się na zjeź dzie. Na to miast
w so bo tę po dru giej stro nie Od ry, w sa li Lo -
gen sa al Via dri ny spo tka nie bę dę kon ty nu -
ować ab sol wen ci pra wa, któ rzy we zmą udział
w wy kła dach oraz wy mie nią się do świad cze -
nia mi za wo do wy mi.

Idea Col le gium Po lo ni cum zro dzi ła się
w 1991 ro ku. Po cząt ki je go dzia łal no ści to
wy kła dy z pol sko -nie miec kie go pra wa
w 1993 ro ku. Zgod nie z umo wą z paź dzier -
ni ka 2002 r. od po wie dzial ność za pla ców kę
spo czy wa jed no cze śnie na Rzecz po spo li tej
Pol skiej i Kra ju Związ ko wym Bran den bur gii.

Głów nym ce lem dzia łal no ści wspól nej pla -
ców ki uni wer sy te tów z Po zna nia i Frank fur tu
nad Od rą jest pra ca na rzecz na uko wej i kul tu -
ral nej współ pra cy mię dzy Pol ską a Niem ca mi.
Pro fil Col le gium Po lo ni cum jest po chod ną kie -
run ków stu diów oraz pro gra mów ba daw czych
ist nie ją cych w UAM w Po zna niu oraz w UEV
we Frank fur cie nad Od rą. opr. E. P

25 lat Col le gium Po lo ni cum
w tym roku mija 25 lat od narodzenia się idei utworzenia na polsko-niemieckiej granicy collegium

polonicum – wspólnej placówki naukowo-dydaktycznej dwóch partnerskich uniwersytetów: Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w poznaniu i Uniwersytetu europejskiego Viadrina we frankfurcie nad odrą. 

z okazji jubileuszu placówka przygotowała w dniach 13-14 października br. specjalny program.
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Jan, już ja ko uczeń słyn ne go „Mar cin ka”,
uczęsz czał na za ję cia z hi sto rii sztu ki or ga -
ni zo wa ne w po znań skim Miej skim Do mu

Kul tu ry. Pro wa dzi ła je Ni na Ant ko wia ko wa,
któ ra by ła ko bie tą nie tyl ko od le głą od wszel -
kich ide olo gii (a rzecz dzia ła się w do bie sta li ni -
zmu), ale przede wszyst kim wiel ką pa sjo nat ką
przed mio tu. Po la tach, już oj ciec An drzej Kło -
czow ski, stwier dził, że pa ni Ni na spra wi ła, iż hi -
sto ria sztu ki zwy czaj nie go uwio dła. Mi mo, że
je go mi strzy ni na za ję ciach wy świe tla ła je dy nie
kiep skiej ja ko ści czar no -bia łe re pro duk cje
z przed wo jen nych al bu mów, to swy mi opo wie -
ścia mi o pre zen to wa nych dzie łach, po tra fi ła da -
wać im bar wę, tchnąć w nie ży cie i zrzą dzić, że
hi sto rie o nich na za wsze za pa da ły w pa mięć
słu cha cza. „Pa ni Ant ko wia ko wa uczy ła nas, jak
po strze gać dzie ło sztu ki in dy wi du al nie, to zna -
czy, nie pa trzeć na nie przez pry zmat epo ki, któ -
ra je zro dzi ła, nie przez pry zmat do mi nu ją ce go
wów czas sty lu itd., lecz uj rzeć nim twór je dy ny
w swo im ro dza ju – wspo mi nał do mi ni ka nin
w książ ce „Kłocz. Au to bio gra fia.” – Uczy ła nas
jak pa trzeć na ka mie ni cę, na rzeź bę, na ob -
raz” – do dał za raz po tem. Sko ro o ob ra zie mo -
wa, to war to w tym miej scu nad mie nić, iż
za chwyt Ja na nad re pro duk cją pej za żu z cy pry -
sa mi van Go gha, prze są dził o je go wy bo rze stu -
diów na wy dzia le hi sto rii sztu ki. To ar cy dzie ło
zresz tą, to wa rzy szy oj cu Kło czow skie mu
do dziś. Mi mo, że dziś nie jest już czyn nym hi -

sto ry kiem sztu ki, a Mi strzem Świę tej Teo lo gii,
czy li wła ści cie lem naj wyż sze go do mi ni kań skie -
go ty tu łu na uko we go, nada ne go mu w 2004 ro -
ku przez ge ne ra ła za ko nu o. Bru no Ca doré.

Po znań ski Czer wiec
Choć stu dia na po znań skim wy dzia le hi sto -

rii sztu ki nie by ły pod da wa ne szcze gól nej pre sji
ide olo gicz nej, już na ich po cząt ku, a ści ślej rzecz
uj mu jąc na po cząt ku ro ku aka de mic kie -
go 1955/56, Jan mu siał uczęsz czać na za ję cia
z eko no mii po li tycz nej so cja li zmu. Wkrót ce
jed nak oka za ło się, że wy kła dy te nie tyl ko nie
po trwa ją dłu go, ale bę dą je dy ny mi w tym te ma -
cie z ja ki mi nasz stu dent ze tknął się na uczel ni.
„Kie dy pod czas XX Zjaz du KPZR Ni ki ta
Chrusz czow po tę pił kult jed nost ki oraz wia do -
me błę dy i wy pa cze nia – mó wił o. Jan we wspo -
mnia nej pu bli ka cji – nasz wy kła dow ca
eko no mii za miast wy gła szać ka za nia o so cja li -
zmie, za czął nas na uczać o ka pi ta li zmie.” Słyn -
ny Taj ny Re fe rat Chrusz czo wa zmie nił jed nak
o wie le wię cej w ży ciu mło de go stu den ta z Po -
zna nia. Był le d wie przy sło wio wym pierw szym
kloc kiem, któ ry prze wra ca jąc się spo wo do wał
tzw. efekt do mi no. La tem i je sie nią, jesz cze te go
sa me go ro ku, ca łe po ko le nie o. Kło czow skie go
prze szło praw dzi wą ini cja cję po li tycz ną. Ini cja -
cję pod szy tą lę kiem o kon se kwen cje naj pierw
Po znań skie go Czerw ca, a po tem pol skie go Paź -
dzier ni ka. „Ni gdy nie za po mnę jak wraz z mo -

imi ko le ga mi z hi sto rii sztu ki na jed nym z na -
szych licz nych ob jaz dów na uko wych, 28 czerw -
ca 1956 ro ku, sie dząc w ba rze mlecz nym
w San do mie rzu, usły sze li śmy przez ra dio, że
w Po zna niu zda rzy ły się ja kieś wy bry ki chu li gań -
skie” – opo wia dał do mi ni ka nin. Nie wie le my -
śląc wszy scy po sta no wi li wra cać do Po zna nia,
a gdy po dłu giej po dró ży do tar li do nie go
nad ra nem, w mie ście trwa ła jesz cze go dzi -
na po li cyj na. Oj ciec Kło czow ski wspo mi na, że
wy czu wa ło się w po wie trzu at mos fe rę gro zy mi -
mo, że na uli cach by ło wciąż pu sto. Do da je też,
że w du chu dzi wił się, że do wy stą pień ro bot ni -
czych do szło wła śnie w Po zna niu, któ ry choć
przy wią za ny do tra dy cji pa trio tycz nych, nie był
ra czej sko ry do bun tów. We wrze śniu nasz bo -
ha ter pra co wał przy wy kop kach ar che olo gicz -
nych na Ku ja wach i co dzien nie do jeż dżał
ro we rem do Mo gil na by ku pić ga ze ty. Był tak
wów czas za an ga żo wa ny w spra wy prze mian
w Pol sce, że nie wy obra żał so bie dnia bez bie żą -
cych in for ma cji na ten te mat. We wrze śniu 1956
ro ku w Po zna niu trwa ły pro ce sy poj ma nych
w czerw cu ro bot ni ków, a mo wy ich obroń -
ców – co by ło za ska ku ją cą no wo ścią – trans mi -
to wa no przez ra dio. Jan po ru szo ny był do głę bi
prze mo wa mi le gen dar ne go dziś me ce na sa Sta -
ni sła wa Hej mow skie go, któ ry miał od wa gę tak
for mu ło wać my śli bro niąc ro bot ni ków, że je go
ar gu men ty obron ne prze obra ża ły się na tych -
miast w oskar że nie wła dzy. Gdy o. Kło czow ski

Student w czasach odwilży
je sie nią 1956 ro ku „głos wiel ko pol ski” za mie ścił na swo ich ła mach zdję cie mło dzień ca od da ją ce go krew dla
ran nych wę grów. ja sno wło sy krwio daw ca na zy wał się jan An drzej kło czow ski i był stu den tem po znań skie go

wy dzia łu hi sto rii sztu ki. ga ze tę z fo to gra fią z pie ty zmem prze cho wy wa ła dum na ma ma. Mia ła ją jesz cze w dniu
ob łó czyn sy na w 1963 ro ku.

jan andrzej Kłoczowski (ur. 1937), dominikanin, teolog, profesor filozofii, publicysta.
W latach 80. duszpasterz akademicki w Krakowie
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wró cił do Po zna nia i roz po czął ko lej ny rok aka de mic ki w kra ju wy buchł
hi sto rycz ny pol ski Paź dzier nik. Do wła dzy do szedł Wła dy sław Go mół -
ka, uwol nio no pry ma sa Wy szyń skie go, w na ród wstą pi ła no wa na dzie ja.
Na dzie ja, któ ra jak wspo mi na do mi ni ka nin, oka za ła się płon na już w ro -
ku 1957.

Li sto pad w Bu da pesz cie
„Ni gdy nie za po mnę, jak 4 li sto pa da 1956 ro ku usły sza łem w ra diu,

że Ar mia Czer wo na do ko na ła in ter wen cji na Wę grzech i że w Bu da -
pesz cie po la ła się krew – mó wi o ko lej nych waż nych wy da rze niach
z okre su stu diów w Po zna niu o. Kło czow ski. – Po ru sze nie w Pol sce by -
ło ogrom ne, lu dzie od da wa li krew dla ran nych Wę grów. Na bu dyn kach
pu blicz nych jak Pol ska dłu ga i sze ro ka, za wi sły fla gi wę gier skie. Re wo -
lu cja wę gier ska obu dzi ła w nas wspo mnie nia te go, co śmy nie daw no sa -
mi prze ży wa li pod czas po wsta nia war szaw skie go, dla te go tak chęt nie
od da wa li śmy krew bra ciom Ma dzia rom, po sy ła li śmy im da ry i przyj -
mo wa li śmy uchodź ców pod swe da chy.” Jak już by ło po wie dzia ne wcze -
śniej, Jan rów nież zna lazł się wśród wspo mnia nych krwio daw ców.
Nie ste ty eg zem plarz „Gło su Wiel ko pol skie go” z je go zdję ciem, któ ry
scho wa ła na pa miąt kę ma ma, za gi nął po jej śmier ci i ni gdy się nie od -
na lazł. Nie mo gę w tym miej scu nie wspo mnieć, iż przy szły Mistrz Świę -
tej Teo lo gii, za czy ty wał się w tam tym okre sie w le gen dar nych
re por ta żach z Bu da pesz tu Wik to ra Wo ro szyl skie go, któ re pu bli ko wa no
w „No wej Kul tu rze”. Po za Wo ro szyl skim przy szły za kon nik po chła niał
też Faulk ne ra, Ste ibec ka, Sar tre’a, Ca mus’a i To ma sza Man na. (Co cie -
ka we, nie spe cjal nie in te re so wa ły go kul to we wte dy książ ki Mar ka Hła -
ski.) Oczy wi ście wszy scy wy żej wy mie ni au to rzy sta li się do stęp ni
w pol skich księ gar niach na oko licz ność „od wil ży”. Wcze śniej, Jan Kło -
czow ski, jak więk szość je go ró wie śni ków, był na „so cre ali stycz nej die -
cie” li te rac ko -pu bli cy stycz nej to też, jak pod kre śla, po jej za koń cze niu
z wiel kim ape ty tem rzu cił się na po wyż sze książ ko we sma ko ły ki. 

A w so bo ty grał Ko me da
Mi mo te go, że – cy tu jąc słyn ny prze bój ze spo łu Per fect – „wiatr od no -

wy wiał” i sma ga ni nim stu den ci ko rzy sta li z oka zji by zmie niać świat
na lep sze, to jed nak „w ka wiar nia ny gwar jak tor na do jazz się wdarł” i tak -
że Jan An drzej Kło czow ski nie po zo stał na nie go obo jęt ny. Ko chał jazz,
tań czył rock and rol la, a w so bo ty cho dził z przy ja ciół mi na kon cer ty
Krzysz to fa Ko me dy, któ ry jesz cze miesz kał w Po zna niu i tu taj koń czył stu -
dia me dycz ne. Nim prze niósł się do Kra ko wa da wał co so bo tę kon cert
w bu dyn ku Wyż szej Szko ły Rol ni czej. „Nie ma cie po ję cia czym był wte -
dy jazz!” – lu bi po wta rzać opo wia da jąc o tam tych kon cer tach. Po uzy ska -
niu ma gi ste rium Jan Kło czow ski prze niósł się do Lu bli na gdzie otrzy mał
po sa dę asy sten ta na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu bel skim i gdzie pod jął
de cy zję o wstą pie niu do do mi ni ka nów.

Zbie ra jąc ja go dy
Choć z po znań ski mi do mi ni ka na mi o. Jan był zwią za ny już w cza sach

li ce al nych, do pro wa dzo ne go przez nich dusz pa ster stwa aka de mic kie go
przy stą pił do pie ro na II ro ku stu diów. W tym miej scu war to wy ja śnić, iż
do mi ni ka nie by li pre kur so ra mi dusz pa ster stwa aka de mic kie go, któ re
przed II woj ną świa to wą za ini cjo wał oj ciec Ber nard Przy byl ski. Na to miast
w ro ku 1937 rek tor Uni wer sy te tu Po znań skie go, Sta ni sław Kasz ni ca, po -
pro sił kar dy na ła Hlon da o spro wa dze nie do mi ni ka nów na po wrót do Po -
zna nia, gdzie nie by ło ich już od stu lat, by ta kie dusz pa ster stwo za ło ży li.
W 1957 ro ku dusz pa ste rzem aka de mic kim w Po zna niu zo stał o. Jo achim
Ba de ni, któ ry stał się dla mło de go Ja na mi strzem i przy ja cie lem. To on la -
tem 1963 ro ku, kie dy je go wy cho wa nek był już asy sten tem na KULu,
w trak cie zbie ra nia ja gód, oznaj mił, że wi dzi, iż mło dy na uko wiec doj rzał
już chy ba do prze kro cze nia pro gu klasz to ru.
Ko rzy sta łam z: Jan An drzej Kło czow ski OP „Kłocz. Au to bio gra fia.” 
Roz ma wia ją Ar tur Spor niak i Jan Strzał ka. Wy daw nic two Li te rac kie 2015

alek san dra Po lew ska 

Sie dem kur ha nów zlo ka li zo wa no na te re nie Nad le śnic twa Sar -
bia już w stycz niu 2015 r. w wy ni ku la se ro we go ska no wa nia
grun tów. Te raz ze spół ar che olo gów z UAM zba dał naj mniej -

szy z nich, ma ją cy oko ło 1,5 m wy so ko ści i 12 m śred ni cy. 
W pra cach bra li udział prof. An drzej Mi cha łow ski (kie row nik ba -

dań), dr Mi le na Te ska, dok to ran ci Mar ta Krzy ża now ska i Ma te usz
Waw rzy niak oraz czwór ka stu den tów: Agniesz ka Ko ło dziej czak, Pa -
try cja Kacz mar ska, Bar ba ra Wiel gus i Krzysz tof Żu rek z In sty tu tu
Pra hi sto rii UAM oraz mgr Ka rol Ja ku bow ski, dok to rant Wy dzia łu
Che mii UAM. Zo sta li śmy po pro sze ni przez służ by kon ser wa tor skie
do okre śle nia kul tu ro wo -chro no lo gicz ne go te go sta no wi ska – wy ja -
śnia prof. An drzej Mi cha łow ski. Ba da nia sfi nan so wa ła Okrę go wa
Dy rek cja La sów Pań stwo wych w Pi le. Wstęp ne wy ni ki ba dań po -
zwa la ją okre ślić da to wa nie kur ha nów na okres wpły wów rzym skich
w dru giej po ło wie II wie ku n.e. Po cho wa no w nich przed sta wi cie li
spo łe czeń stwa kul tu ry wiel bar skiej.

Szcze gól ną uwa gę ar che olo gów sku pił grób mło dej ko bie ty. Mia -
ła oko ło 19-21 lat – tak okre śli li to an tro po lo dzy. Na rę kach zmar łej
zna leź li śmy mię dzy in ny mi za pin ki do odzie ży, bran so le ty, po nad to
sprzącz kę do pa sa i po zo sta ło ści ko lii pa cior ków. To mu sia ła być oso -
ba na le żą ca do elit ów cze sne go spo łe czeń stwa. Sto so wa nie ob rząd ku
kur ha no we go jest cha rak te ry stycz ne dla ów cze snej ary sto kra cji. Gdy
po ka za li śmy ją jed ne mu z le śni ków, ten stwier dził: „Ma my swo ją
księż nicz kę”. Tak przy lgnę ło wśród nas umow nę sfor mu ło wa nie „grób
księż nicz ki” – tłu ma czy prof. Mi cha łow ski. Na po chó wek na tra fio -
no w lip cu, na sam ko niec trwa ją cych mie siąc ba dań. To by ła żmud -
na pra ca. Pro wa dzi li śmy je z za cho wa niem peł nej me to dy ki. Naj pierw
zdję li śmy na syp kur ha no wy, po tem mo gli śmy przejść do eks plo ra cji
obiek tów, któ re zna leź li śmy pod nim. Na sam ko niec na tra fi li śmy do -
pie ro na tą ko mo rę gro bo wą – tłu ma czy prof. Mi cha łow ski.

Na si na ukow cy li czą, że to nie ko niec eks plo ra cji. Być mo że bę -
dzie my mo gli zba dać dal szy kur han z ak tu al nie roz po zna ne go cmen -
ta rzy ska, bądź z ko lej ne go, od da lo ne go o ok. 500 me trów od te go,
na któ rym pra co wa li śmy. Li czy my, że na sza współ pra ca z La sa mi
Pań stwo wy mi i służ ba mi kon ser wa tor ski mi bę dzie mia ła dłuż szy cha -
rak ter – koń czy prof. Mi cha łow ski. Fi lip Cze ka ła

Mło da ko bie ta w bi żu te rii
grób bogatej kobiety, najprawdopodobniej arystokratki,

odkryto w Mirosławiu w powiecie pilskim.
na pochówek natrafili podczas swoich badań

archeolodzy z instytutu prahistorii UAM. 
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Wró cił pan z Pe ters bur ga, gdzie na gro dzo -
na za sta ła pań ska książ ka. jak to się sta ło, że
zo stał pan lau re atem na gro dy im. an cy fe ro -
wa? 

To by ła dla mnie nie spo dzian ka. Tak na -
praw dę na wet nie wie dzia łem, że ist nie je ta ka
na gro da. Kie dy więc do sta łem ma ila od ko mi -
te tu Fun da cji im. Dmi tri ja Li cha czo wa w Ro -
sji, z py ta niem, czy przy ja dę na uro czy stość,
by łem w kon ster na cji. Za sta na wia łem się, czy
w ogó le je chać. Już na miej scu do wie dzia łem
się, że jest to pre sti żo wa na gro da przy zna wa na
w kil ku ka te go riach. Pod uwa gę bra ne są: pra -
ce kra jo znaw cze, na uko we, po pu lar no nau ko -
we i za gra nicz nych au to rów. Ja zo sta łem
wy róż nio ny w tej ostat niej ka te go rii. Ktoś prze -
czy tał mo ją książ kę, któ ra, co cie ka we, wy da -
na zo sta ła tyl ko w ję zy ku pol skim
i za re ko men do wał ją do kon kur su. 

z Po zna nia do Pe ters bur ga da le ko. jak to
się sta ło, że za in te re so wał się pan hi sto rią te -
go mia sta? 

Przy znam, że z Pe ters bur giem je stem zwią -
za ny od 2002 ro ku na uko wo i nie tyl ko. To jest
mo ja dru ga książ ka po świę co na te mu mia stu.
Za czę ło się od dok to ra tu, któ ry pi sa łem na te -
mat ra dziec kiej po li ty ki na ro do wo ścio wej
w la tach 1917-1941 na przy kła dzie Pe ters bur -
ga wła śnie. Już w trak cie oka za ło się jed nak, że
okres sprzed re wo lu cji jest dla mnie du żo cie -
kaw szy. Pe ters burg za sko czył mnie swo ją wie -
lo kul tu ro wo ścią. Prze mie rza jąc np. New ski
Pro spekt za uwa ży my, że znaj du je się tam wie -
le bu dyn ków świad czą cych o obec no ści in -
nych na ro do wo ści. Sto ją tam przede

wszyst kim ko ścio ły: lu te rań sko –nie miec ki, lu -
te rań sko –fiń ski, lu te rań sko -szwedz ki, ho len -
der ski, w koń cu jest też ko ściół or miań ski,
a jesz cze da lej ka to lic ki pol ski. Za sta no wi ło
mnie, że przy głów nej uli cy mia sta znaj du je się
tyl ko jed na cer kiew. W tym cza sie na wią za łem
też kon takt z prof. Ta ma rą Smir no wą z Uni -
wer sy te tu w Pe ters bur gu, któ ra od lat zaj mu je
się mniej szo ścia mi na ro do wy mi. Po tem by -
łem z wi zy tą u Eu ge niu sza Miel car ka, kon su -

la RP, i to on wła śnie wrę czył mi książ kę, któ -
ra trak to wa ła o wie lo na ro do wym Pe ters bur -
gu. Do wie dzia łem się, że do cza sów Re wo lu cji
Paź dzier ni ko wej w Pe ters bur gu miesz ka ło
wie lu Po la ków. Jed no cze śnie nie ma zbyt wie -
lu ksią żek na te mat hi sto rii te go mia sta w kon -
tek ście za miesz ku ją cych go mniej szo ści

na ro do wych. To zmo bi li zo wa ło mnie do pra -
cy i dal szych po szu ki wań. 

Po zo stań my przy Po la kach, ja kie śla dy ich
obec no ści od na lazł pan w Pe ters bur gu?

Nie by łem tu pio nie rem. Pierw sze by ły pra -
ce prof. Lu dwi ka Ba zy lo wa o Po la kach w Pe -
ters bur gu w XIX wie ku, czy książ ka prof. Ire ny
Spu stek „Po la cy w Pio tro gro dzie 1914—1917”,
i pew nie jesz cze kil ku in nych osób. Po la cy bar -
dzo moc no par ty cy po wa li w roz wo ju kul tu ry

Pe ters bur ga, śla dów ich obec no ści jest ca łe
mnó stwo: od ar chi tek tu ry, przez ko ścio ły, ga -
ze ty i or ga ni za cje ży cia pu blicz ne go. Te re la cje
za czę ły się na si lać szcze gól nie po 1905 ro ku,
a po 1918 ro ku, kie dy po wsta ła su we ren na Pol -
ska, Po la cy za czę li opusz czać to miej sce. Póź -
niej oczy wi ście cza sy Ro sji ra dziec kiej
od ci snę ły swo je pięt no. Naj więk szy cmen tarz
ka to lic ki w mie ście, gdzie po cho wa nych by ło
oko ło 40 ty się cy osób, zo stał w la tach 30. ubie -
głe go wie ku cał ko wi cie zbez czesz czo ny i osta -
tecz nie zli kwi do wa ny. Wła ści wie po kry to go
be to nem. Dzi siaj są tam ha le i za kła dy prze my -
sło we. Zo stał ko ściół, któ ry jest w fa tal nym sta -
nie. Wszyst kie na grob ki zo sta ły znisz czo ne,
prze zna czo ne na bu do wę dróg, a część bar dziej
za byt ko wych prze nie sio na na in ne cmen ta rze.
Do brym przy kła dem jest też hi sto ria gro bu
Ma rii Szy ma now skiej – pre kur sor ki ro man ty -
zmu w mu zy ce for te pia no wej, któ ra miesz ka -
ła w Pe ters bur gu i zmar ła tam w 1831 ro ku
na cho le rę. Po cho wa na zo sta ła na cmen ta rzu
cho le rycz nym, któ ry rów nież nie za cho wał się
do na szych cza sów. Tym cza sem śro do wi ska
po lo nij ne wy bu do wa ły na Ne kro po lii Mi -
strzów Sztu ki sym bo licz ny po mnik na grob ny
Ma rii Szy ma now skiej. 

Wspo mniał pan ma rię Szy ma now ską; ja kie
jesz cze zna ne z hi sto rii po sta ci moż na tam
od na leźć?

Wzru sza ją ce jest cho dze nie po pe ters bur -
skich cmen ta rzach i szu ka nie pol skich na -
zwisk. Jest ich na pra wę du żo. Ro dzi na jed ne go
z naj bar dziej zna nych pol skich in ży nie rów, bu -
dow ni cze go mo stów Sta ni sła wa Kier be dzia
spo czy wa na Lu te rań skim Cmen ta rzu Smo -
leń skim. Nie da le ko Kier be dziów le żą po tom -
ko wie ro dzi ny Al fre da No bla i o tym już
nie wie le osób wie. Przez wie le lat two rzył tam
Hen ryk Wie niaw ski, pod ko niec ży cia prze -
niósł się do Pe ters bur ga król Sta ni sław Au gust
Po nia tow ski. Zo stał po cho wa ny w ko ście le św.
Ka ta rzy ny na New skim Pro spek cie, a je go gro -
bo wiec był w tym miej scu do 1938. Z Pe ters -
bur giem zwią za ni by li Sta ni sław Mo niusz ko,
Sta ni sław Przy by szew ski i wie lu in nych…

a gdy by śmy chcie li scha rak te ry zo wać ów -
cze sną po lo nię, to co o niej mo gli by śmy po -
wie dzieć?

Po la cy by li jed ną z 4 naj bar dziej licz nych
mniej szo ści na ro do wych obok Niem ców, Fi -
nów i Ży dów. Wnie śli ogrom ny wkład w hi -
sto rię te go mia sta. By ła to przede wszyst kim
in te li gen cja. W Pe ters bur gu dzia łał świet ny

Petersburg – miasto z polską duszą
z autorem książki „petersburg. nierosyjska historia miasta 1703 – 1917”, 

dr Bartłomiejem garczykiem z instytutu wschodniego, rozmawia Magda ziółek

”Wzru sza ją ce jest cho dze nie po pe ters bur skich cmen ta rzach
i szu ka nie pol skich na zwisk
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uni wer sy tet, aka de mia me dycz na, in sty tut
tech no lo gicz ny – du ży od se tek za trud nio -
nych tam osób sta no wi li wła śnie Po la cy.
O stu den tach nie wspo mnę. Te uczel nie
przy cią ga ły Po la ków. 

dla cze go?
W Ro sji by ło ła twiej, cho ciaż by ze wzglę -

du na ru sy fi ka cję. Po la cy z Kró le stwa Pol -
skie go je cha li do Pe ters bur ga, bo tam nie
by ło tak wie lu re pre sji. Sto pień li be ra li za cji
ży cia pu blicz ne go był na praw dę wy so ki. Stąd
też śla dy obec no ści tak wie lu wy bit nych Po -
la ków. Miesz ka ła tu też np. Ma tyl da Krze siń -
ska, któ ra do hi sto rii prze szła ja ko ko chan ka
ca ra, ale by ła ona rów nież uta len to wa ną pri -
ma ba le ri ną Te atru Ma ryj skie go w Pe ters bur -
gu. Przy kła do wo na New skim Pro spek cie, ale
i w ca łym mie ście, stoi ol brzy mia ilość bu -
dyn ków wy bu do wa nych przez Po la ków.
Część z nich na trwa łe wpi sa ła się w pa no ra -
mę mia sta, np. Dom Tar go wy Hi po li ta Wa -
wel ber ga czy dom Mar ten sa. 

a co mo że my po wie dzieć o dzi siej szej po -
lo nii? 

We dług spi su lud no ści z 2010 ro ku w Pe ters -
bur gu miesz ka oko ło 2647 Po la ków, ale to są
tyl ko da ne sta ty stycz ne. Tak na praw dę osób,
któ re ma ją pol skie ko rze nie i kon takt z kul tu -
rą pol ską jest pew nie mniej. To, nie ste ty, jest
po kło sie sta li ni zmu i re pre sji wo bec Po la ków.
Obec nie dzia ła ją tam czyn nie dwie świec kie
or ga ni za cje, dwa ko ścio ły, w któ rych przy wró -
co no msze w ję zy ku pol skim i sa mi księ ża też
są Po la ka mi. Jed nak pod wzglę dem spo łecz -
nym są to in ży nie ro wie, le ka rze, a więc ja kaś
kon ty nu acja jest. Wszyst ko za czę ło się od ra -
dzać w la tach 90. Po wsta ła „Ga ze ta Pe ters bur -
ska”, po ja wi ło się kil ku li de rów: Te re sa
Ko no piel ko, re dak tor na czel na GP, Świa to sław
Świac ki, tłu macz na ję zyk ro syj ski „Pa na Ta de -
usza”, Cze sław Bła sik, Li lia Szysz ko… 

bę dzie ko lej na książ ka o Pe ters bur gu?
Mam jesz cze je den po mysł na Pe ters burg,

ale od kła dam go na póź niej. Za ty dzień wy ru -
szam do Ka za nia: też Po la cy, też Ro sja, ale ta
bar dziej pro win cjo nal na. z

ja kie no we obo wiąz ki na kła da na pa -
nią prze wod ni cze nie IaUPE?

In ter na tio nal As so cia tion of Uni ver si ty
Pro fes sors for En glish jest or ga ni za cją, któ ra
dba o roz wój sze ro ko po ję tych ba dań an gli -
stycz nych li te ra tu ro znaw czych i ję zy ko znaw -
czych na ca łym świe cie i sku pia wy bit nych
spe cja li stów, pro fe so rów uni wer sy te tów
z wie lu kra jów. Po przez swych przed sta wi cie -
li two rzy struk tu ry pro mu ją ce, ale też bro nią -
ce hu ma ni sty ki na świe cie. Za da niem pre ze sa
or ga ni za cji jest przede wszyst kim dba łość
o sta tus or ga ni za cji, jej obec ność na uni wer -
sy te tach i w świe cie na uki oraz pro mo wa nie
naj wyż szej ja ko ści ba dań. 

Co trzy la ta IAUPE or ga ni zu je mię dzy -
na ro do wy kon gres, któ ry w ro ku 2019 od -
bę dzie się w Po zna niu. Mo im za da niem,
ja ko pre ze sa, bę dzie m.in. jak naj lep sze po -
ka za nie uni wer sy te tu i mia sta, któ re re pre -
zen tu ję. Mo ją pro po zy cją przed sta wio ną
na kon fe ren cji Ko mi te tu Mię dzy na ro do we -
go IAUPE w 2015, któ re go je stem człon -
kiem od 2013, by ło wpro wa dze nie te ma tu
wio dą ce go na każ dej kon fe ren cji, tak, aby
sca lić nie tyl ko sa mą kon fe ren cję, ale też
tom z wy bra ny mi re fe ra ta mi pu bli ko wa ny -
mi po kon fe ren cji, któ re go bę dę re dak to -
rem. Tom ten po ka zu je stan ba dań
hu ma ni stycz nych na świe cie. In nym, jesz -
cze waż niej szym za da niem jest roz sze rze -
nie te ma ty ki kon fe ren cji na ba da nia
nad ob sza ra mi do tych czas za nie dba ny mi,
jak li te ra tu ra ir landz ka w j. an giel skim, au -
stra lij ska, no wo ze landz ka, li te ra tu ry ka ra -
ib skie, afry kań skie oraz azja tyc kie, któ re są
nie do re pre zen to wa ne w IAUPE. 

Czy każ dy mo że zo stać człon kiem
IaUPE? 

Człon ko stwo jest, po dob nie jak w aka de -
miach na uk, z wy bo ru. Człon kiem IAUPE
mo że zo stać pro fe sor ty tu lar ny, któ re go
kan dy da tu rę za pro po nu je je den z obec nych
człon ków IAUPE. Do ro bek kan dy da ta jest

oce nia ny przez jesz cze jed ne go spe cja li stę
z dzie dzi ny i człon ka IAUPE i na koń cu
nad każ dą kan dy da tu rą gło su je 8-oso bo wy
ko mi tet mię dzy na ro do wy, se kre tarz ge ne -
ral ny oraz pre zes. W taj nym gło so wa niu zo -
sta je pod ję ta de cy zja o przy ję ciu (lub nie).
W chwi li obec nej IAUPE ma kil ku na stu
człon ków z Pol ski, na ok. 450 człon ków or -
ga ni za cji. Licz ba czlon ków nie mo że prze -
kro czyć 500, stąd przy na leż ność do IAUPE
jest trak to wa na ja ko eli tar na. 

jest to za tem do sko na ła oka zja, aby
pro mo wać nasz uni wer sy tet na świe cie?

Ja ko pre zes IAUPE chcia ła bym wpro wa -
dzić do or ga ni za cji wię cej pro fe so rów an -
gli sty ki z Pol ski. Chcia ła bym też, ja ko że
mój wy dział oraz in ne wy dzia ły pol skich
uni wer sy te tów, na któ rych kształ ci się an -
gli stów, ma wie lu wy bit nych ję zy ko znaw -
ców, że by kon gres 2019 to od zwier cie dlał.
Do dam jed nak, że w kon gre sie mo gą
uczest ni czyć tyl ko człon ko wie IAUPE.
Na spo tka nia z pi sa rza mi, wy kła dy ple nar -
ne za pra sza my oczy wi ście pra cow ni ków
i stu den tów, ale tyl ko ja ko go ści, nie uczest -
ni ków. Ko rzy sta jąc z oka zji chcia ła bym jak
naj le piej za re kla mo wać uni wer sy tet, mia sto
oraz re gion, na szą hi sto rię i kul tu rę. Po znań
jest jed nym z naj sil niej szych ośrod ków an -
gli stycz nych i naj star szym w Pol sce.
W 2003 ob cho dzi li śmy stu le cie an gli sty ki
po znań skiej, się ga ją cej cza sów kró lew skiej
pru skiej aka de mii z 1903 ro ku, kie dy po wo -
ła no ka te drę an gli sty ki i po któ rej po zo sta -
ły śla dy do dziś, choć by w zbio rach
bi blio tecz nych. z

An gli sty ka bez gra nic

z prof. lilianą sikorską, 
nowo wybranym prezesem
Międzynarodowego
stowarzyszenia profesorów
Anglistyki (iAUpe) 
rozmawia Magda ziółek

Tekst ukazał się w numerze lipcowo-
sierpniowym. Niestety, na skutek zakłóceń
techniczno-redakcyjnych, opublikowana
została wersja niedokończona. 
Powyżej zamieszczamy więc tekst właściwy.
Przepraszam za to bohatera wywiadu
i czytelników. Jolanta Lenartowicz 
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Wy da je się, że Uni wer sy tet Otwar -
ty bę dzie jed ną z cie kaw szych ini -
cja tyw pod ję tych przez no wo

wy bra ne gro no rek tor skie. Pro jekt opie ra się
na kon cep cji kształ ce nia usta wicz ne go i skie -
ro wa ny jest do sze ro kie go gro na osób, któ -
rych łą czy pa sja i cie ka wość świa ta (je dy nym
ogra ni cze niem jest ukoń czo ny 16. rok ży cia).
Nasz świat pę dzi, zmie nia się i, aby do trzy mać
mu kro ku, po win ni śmy nie ustan nie do kształ -
cać się, po sze rzać swo je ho ry zon ty oraz re per -
tu ar po trzeb nych kom pe ten cji –mó wi ła
w trak cie kon fe ren cji pra so wej po świę co nej
pro jek to wi pro rek tor UAM ds. kształ ce nia
prof. Be ata Mi ko łaj czyk. 

Uni wer sy tet od wie lu lat wzbo ga ca swo ją
ofer tę z za kre su kształ ce nia usta wicz ne go.
Do tej po ry by ły to za rów no stu dia po dy plo -
mo we, wy kła dy otwar te, Ko lo ro wy Uni wer -
sy tet, udział w Uni wer sy te cie Trze cie go
Wie ku jak rów nież sze reg przed się wzięć pro -
mu ją cych na ukę jak choć by Noc Na ukow ców
czy Po znań ski Fe sti wal Na uki i Sztu ki. Moż -
na więc po wie dzieć, że naj now sza pro po zy -
cja – Uni wer sy tet Otwar ty – jest ostat nim
bra ku ją cym ele men tem skła da ją cym się
na peł ną ofer tę dy dak tycz ną skie ro wa ną dla
od bio rów w każ dym wie ku: od przed szko la
po eme ry tu rę. 

Chce my jesz cze sze rzej otwo rzyć się na spo -
łecz ność lo kal ną – mó wi ła prof. Mi ko łaj -
czyk – jesz cze in ten syw niej roz ma wiać
z oso ba mi, któ re ma ją swo je pa sje. Uni wer sy -
tet Otwar ty jest rze czy wi ście dla wszyst kich
otwar ty, je dy nym kry te rium re kru ta cyj nym,
ja kim bę dzie my się kie ro wać – jest cie ka wość

ży cia i chęć dal sze go roz wo ju. Za pra sza my
chęt nych nie za leż nie od ich do tych cza so we go
wy kształ ce nia czy sta tu su za wo do we go.

A za tem oprócz pa sjo na tów na sa lach wy -
kła do wych znaj dzie się też miej sce dla mło -
dzie ży li ce al nej, któ rej za ję cia w ra mach UO
po mo gą pod jąć de cy zję o ewen tu al nym kie -
run ku stu diów, ale tak że dla osób star szych,
któ re nie zdo ła ły zre ali zo wać swo ich za wo -
do wych ma rzeń i te raz chcia ły by je skon fron -
to wać z rze czy wi sto ścią. Jak za po wia dał
peł no moc nik rek to ra ds. Uni wer sy te tu
Otwar te go, prof. Wi told Ma zur czak, or ga ni -
za to rzy są też otwar ci na pro po zy cje pły ną ce
od in sty tu cji i za kła dów pra cy, chcą cych pod -
nieść kwa li fi ka cje za wo do we swo ich pra cow -
ni ków. 

Po mysł na Uni wer sy tet Otwar ty nie jest
no wy, po ja wił się już 2014 ro ku za ka den cji
rek tor skiej prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka.
Kon cep cja opie ra się na do świad cze niach
Uni wer sy te tu War szaw skie go, jed nak w myśl
za pew nień or ga ni za to rów przy go to wa na zo -
sta ła po po znań sku. 

Ofer ta za wie ra po nad 40 kur sów z róż nych
dzie dzin wie dzy. Za ję cia bę dą od by wać się
w try bie try me stral nym, w for mie wy kła dów,
warsz ta tów czy ćwi czeń, w cy klach 15-30-45
go dzin nych (w za leż no ści od po dej mo wa nej
te ma ty ki). Na tym jed nak nie ko niec. Jak za -
po wia da prof. Ma zur czak, te ma ty ka za jęć ma
być suk ce syw nie wzbo ga ca na i mo ni to ro wa -
na, tak aby ko re spon do wa ła z za in te re so wa -
nia mi słu cha czy. Po wta rza ne bę dą tyl ko te
za ję cia, któ re cie szyć się bę dą naj więk szą po -
pu lar no ścią. Udział w kur sie jest od płat ny

(od 160 zł). Na za koń cze nie słu cha cze otrzy -
ma ją cer ty fi ka ty po twier dza ją ce uczest nic -
two, a po zda niu eg za mi nu (do bro wol ne go)
uzy ska ją do dat ko wo świa dec two. 

Pro gram stu diów roz pi sa ny zo stał na trzy
szko ły: na uk hu ma ni stycz nych, na uk praw -
no -spo łecz nych oraz na uk przy rod ni czych
i ści słych. W ich ra mach przy go to wa ne zo -
sta ły m.in. warsz ta ty ję zy ko we, w prze wa ża -
ją cej licz bie z ję zy ka nie miec kie go.
Za in te re so wa ni za tem mo gą po sze rzyć swo -
je kom pe ten cje ję zy ko we z za kre su eko no mii,
mo to ry za cji czy nie miec kiej ko re spon den cji
han dlo wej. Dla en tu zja stów ję zy ka an giel -
skie go przy go to wa no za ję cia z gra ma ty ki
i hi sto rii te go ję zy ka, a tak że wy kła dy na te -
mat hi sto rii i sztu ki ame ry kań skiej czy dzie -
jów kul tu ry bry tyj skiej. Za in te re so wa niem
na pew no cie szyć się bę dzie gru pa za jęć o te -
ma ty ce wy cho waw czo – pe da go gicz nej, obej -
mu ją cej re la cje ro dzi na – szko ła, kwe stie
wy cho wa nia i ro dzi ciel stwa. Wśród pro po -
zy cji zna leźć też moż na wy kła dy po świę co ne
chiń skie mu mo de lo wi roz wo ju spo łecz no -
-go spo dar cze go, spo so bom ma ni pu la cji
w po li ty ce, a tak że kurs z za kre su sztu ki i de -
si gnu. Uni wer sy tet chce rów nież re ali zo wać
ma rze nia nie speł nio nych che mi ków i astro -
no mów: dla nich przy go to wa ne zo sta ły wy -
kła dy z po gra ni cza che mii i sztu ki,
per fu me rii, a tak że naj now szych osią gnięć
na uki w dziedzinie astro no mii. (mz)

Wię cej in for ma cji na te mat Uni wer sy te tu
otwar te go znaj dzie cie Pań stwo na stro nie:
www.uo.amu.edu.pl

Uni wer sy tet tyl ko dla pa sjo na tów
Uniwersytet, zgodnie z dewizą towarzysząca wszystkim akcjom promocyjnym 

(„pasja dobrze wykształcona”), upomniał się w tym roku o pasjonatów – to przede wszystkim
dla nich skierowana jest oferta Uniwersytetu otwartego. 
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◗Wa ka cje – jak co ro ku – moc no ogra ni czy ły,
lecz nie prze rwa ły mu zycz nych spo tkań w au li
UAM – m.in. dzie wią ta edy cja do rocz ne go Fe -
sti wa lu Gi ta ry roz po czę ła się w Po zna niu (20.
VIII) kon cer tem izra el skich ar ty stów – man -
do li ni sty Avi Avi ta la i so pra nist ki Chen Re is,
nie miec kie go wio lon cze li sty Da vi da Ad or ja na
oraz pol skie go gi ta rzy sty Łu ka sza Ku ro pa -
czew skie go, za ra zem sze fa fe sti wa lu.

◗Po znań ski Te atr Mu zycz ny (28. VIII) za pro -
sił me lo ma nów na kon cert „Bo gu sław Ka czyń -
ski in me mo riam”. Sła wo mir Pie tras
przy po mniał syl wet kę po pu lar ne go pu bli cy sty
i pro pa ga to ra – na de wszyst ko w te le wi -
zji – mu zy ki i mu zy ków, zmar łe go w stycz niu
br. Wy stą pi li so li ści i or kie stra Te atru pod dyr.
Agniesz ki Na gór ki. Dy rek to ro wi Te atru Prze -
my sła wo wi Kie li szew skie mu przy tej oka zji
wrę czo no Na gro dę Fun da cji Kul tu ry Pol -
skiej – za wkład w bu do wę spo łe czeń stwa oby -
wa tel skie go za po mo cą kul tu ry.

◗70. se zon swej dzia łal no ści, Fil har mo nia Po -
znań ska roz po czę ła nie ofi cjal nie (9. IX) kon -
cer tem dla uczest ni ków Świa to we go Kon gre su
Sto ma to lo gów od by wa ne go w Po zna niu. Mu -
zy ka pol ska wy peł ni ła wie czór: Uwer tu ra
do „Kra ko wia ków i Gó ra li” Ka ro la Kur piń skie -
go, Kon cert skrzyp co wy d -moll Hen ry ka Wie -
niaw skie go i Kon cert for te pia no wy e -moll
Fry de ry ka Cho pi na. W kli mat paź dzier ni ko -
we go XV Kon kur su Wie niaw skie go wpro wa -
dzi ła słu cha czy Ame lia Ma szoń ska, stu dent ka

po znań skiej Aka de mii Mu zycz nej, znaj du ją ca
się wśród 10. mło dych pol skich wir tu ozów, za -
kwa li fi ko wa nych do te go mię dzy na ro do we go
tur nie ju. Na to miast 21-let ni Jan Li siec ki – pia -
ni sta z po znań ski mi ko rze nia mi i ka na dyj skim
oby wa tel stwem, zna ny już na obu pół ku -
lach – po dzie lił się swo ją bar dzo cie ka wą in -
ter pre ta cją cho pi now skie go ar cy dzie ła. Jej
owa cyj ne przy ję cie do peł nił dwo ma bi sa mi:
nok tur nem Cho pi na i Ma rze niem Schu man -
na. Z so li sta mi pięk nie współ brz mie li fil har -
mo ni cy pod zna ko mi tą ba tu tą Łu ka sza
Bo ro wi cza.

◗Mło dzie żo wy Ruch Mi ło śni ków Mu zy ki
„Pro Sin fo ni ka” (24. IX) roz po czął 49. se zon
dzia łal no ści, rów nież pod zna kiem Kon kur -
su Wie niaw skie go. „Czy skrzyp ce ma ją du -
szę” spy ta li wi dow nię Mar le na
Gna to wicz -Drob nik i Piotr Nie wie dział,
po czym w dia lo go wa nej ga wę dzie, ilu stro -
wa nej zdję cia mi ze słyn nej, po znań skiej pra -
cow ni lut ni czej Nie wczy ków, wy ja śnia li
słu cha czom hi sto rię i spo so by bu do wy tych
in stru men tów. Opra wę mu zycz ną – dzie ła mi
Hen ry ka Wie niaw skie go – stwo rzy ły dwie
pol skie kan dy dat ki do Kon kur su: An na Ma -
le sza i Ame lia Ma szoń ska. To wa rzy szą cy so -
list kom fil har mo ni cy pod dyr. Łu ka sza
Bo ro wi cza, uzu peł ni li spo tka nie frag men ta -
mi VII Sym fo nii Lu dwi ga van Beetho ve na. 

◗Oby dwie mło de skrzy pacz ki (30. IX) po pi -
sa ły się tak że na 454. Kon cer cie Po znań skim,

otwie ra ją cym 56. se zon uni ka to we go w pol -
skich fil har mo niach cy klu upo wszech nie nio -
we go, trwa ją ce go od 1962 r. Pierw sza za gra ła
Kon cert d -moll Hen ry ka Wie niaw skie go, dru -
ga – Kon cert a -moll An to ni na Dwo rza ka. To -
wa rzy szą ca so list kom or kie stra FP
pod go ścin ną dy rek cją Ta de usza Stru ga ły
otwo rzy ła wie czór Uwer tu rą ko me dio wą Ta -
de usza Sze li gow skie go. O pro gra mie, wy ko -
naw cach i Kon kur sie Wie niaw skie go mó wił
Krzysz tof Sza niec ki. 

◗Zna ko mi ty pol ski skrzy pek, 39-let ni Ma riusz
Pa ty ra, zwy cięz ca Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su im. N. Pa ga ni nie go w Ge nui i Mię dzy -
na ro do we go Kon kur su im. J. Jo achi ma
w Ha no we rze, był (2. X) bo ha te rem kon cer tu
Or kie stry Ka me ral nej Pol skie go Ra dia „Ama -
deus”. Bra wu ro wo za grał I Kon cert D -dur Nic -
co lo Pa ga ni nie go z ar cy trud ną ka den cją
Fran cu za Emi le’a Sau re ta. Współ au tor ką suk -
ce su by ła An na Ducz mal -Mróz, dy ry gu ją ca
Ama deu sem, dla któ re go smycz ko wą aran ża -
cję kon cer tu opra co wa ła Agniesz ka Ducz mal.
Roz en tu zja zmo wa na pu blicz ność otrzy ma ła
jesz cze od so li sty i or kie stry bis – słyn ne tan go
Oli vion Asto ra Piaz zol li, a za żar li we przy ję cie
„Ama deu sa” na po czą tek 49. se zo nu, do dat ko -
wo walc Pa blo Sa ra sa te’go i V Ta niec wę gier ski
Jo ha ne sa Brahm sa. Pro gram te go Hisz pań skie -
go wie czo ru otwie ra ła or kie stro wa wer sja pie -
śni Astu rias Isac ca Al be ni za, a za my ka ła
aran ża cja A. Ducz mal -Mróz Kwar te tu smycz -
ko we go F -dur Mau ri ce Ra ve la. (rp)

F lESz  |  Au to bu sem pod Col le gium Hi sto ri cum

Pod sa mym bu dyn kiem swo je go
wy dzia łu mo gą wy sia dać stu den ci
hi sto rii. od 3 paź dzier ni ka do jeż -
dża ją tam au to bu sy li nii nr 98.

Tra sę li nii au to bu so wej nr 98 Za rząd
Trans por tu Miej skie go prze dłu żył
na wnio sek władz Uni wer sy te tu im.
Ada ma Mic kie wi cza. No wy przy sta nek
ulo ko wa no przed gma chem Col le gium
Hi sto ri cum.

Au to bu sy li nii nr 98 za trzy mu ją się
te raz na te re nie kam pu su Mo ra sko
w obu kie run kach na przy stan kach
„UAM Wy dział Fi zy ki”, „UAM Wy dział
Bio lo gii” i „UAM Wy dział Hi sto rycz -
ny”. Po nad to do je chać nim moż na
pod Wy dział Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych. Li nia nr 98 w głąb
Kam pu su UAM na Mo ra sku wjeż dża
w dni ro bo cze w godz. 7.00-20.00
a w świę ta w godz. 7.00 – 17.00. FC
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◗Ce nio ny ję zy ko znaw ca i nie stru dzo ny po pu la ry -
za tor tej dzie dzi ny wie dzy, je den z ulu bio nych
przez stu den tów na uczy cie li aka de mic kich i…roz -
chwy ty wa ny na UAM frasz ko pi sarz uni wer sy tec ki
prof. Bog dan Wal czak otrzy mał 14 paź dzier ni -
ka dok to rat ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Pe da -
go gicz ne go w Kra ko wie. Pod czas uro czy sto ści
in au gu ra cyj nej w tej uczel ni wy gło sił tak że wy kład
pt. „Ję zy ko znaw stwo -dys cy pli na hu ma ni stycz na.

◗20 wrze śnia pod czas ga li Pol skie go In sty tu tu
Sztu ki Fil mo wej na 41. Fe sti wa lu Fil mo wym w Gdy -
ni prof. Mał go rza ta Hen dry kow ska otrzy ma ła
pre sti żo wą na gro dę PISF za dwu to mo wą książ kę
„Hi sto ria pol skie go fil mu do ku men tal ne go” (1896-
1944 i 1945-2014), któ ra uka za ła się w Wy daw nic -
twie Na uko wym UAM. Na gro da PISF to je dy na te go
ty pu pol ska na gro da wrę cza na za osią gnię cia
w upo wszech nia niu i pro mo cji sztu ki fil mo wej. 

◗W dniach 21-25 wrze śnia we Wro cła wiu od by -
wa ła się ogól no pol ska kon fe ren cja na uko wa Ja ka
re flek sja o kul tu rze jest dzi siaj po trzeb na Eu ro -
pie? Wy zwa nia, dy le ma ty, per spek ty wy, któ ra to -
wa rzy szy ła 92. Wal ne mu Zgro ma dze niu
De le ga tów. Jak co ro ku w wy da rze niu uczest ni czy li
na si pra cow ni cy, dok to ran ci i stu den ci z In sty tu tu
Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej. Or ga ni za tor -
ka mi pa ne lu przy go to wa ne go przez Sek cję Stro ju
Lu do we go by ły dr An na We ro ni ka Brze ziń ska
i Alek san dra Pa prot, któ re po raz ko lej ny za sta łe
wy bra ne do za rzą du sek cji.

◗W dniach 15-17 wrze śnia w Po zna niu od był
się IV kon gres Pol skie go To wa rzy stwa Ko mu -
ni ka cji Spo łecz nej, któ re go te ma tem prze wod -
nim by ło „Ko mu ni ko wa nie spo łecz ne w do bie
no wych tech no lo gii”. Przed się wzię cie zgro ma dzi -

ło bli sko 300 ba da czy, któ rzy pod czas 52 pa ne li
dys ku to wa li o wpły wie no wo cze snych tech no lo -
gii na pro ce sy ko mu ni ka cyj ne. Pod czas Kon gre su
od był się tak że Zjazd Wal ny Pol skie go To wa rzy -
stwa Ko mu ni ka cji Spo łecz nej, pod czas któ re go
do Za rzą du PTKS zo sta ła wy bra na prof. UAM dr
hab. Do ro ta Pion tek, kie row nik Za kła du Ko mu ni -
ka cji Spo łecz nej na Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu.

◗Wy dział An gli sty ki UAM za pra sza ko lej nych
uczest ni ków na kurs pt. Pu bli shing in Top Jo ur -
nals prze zna czo ny dla chcą cych do sko na lić umie -
jęt ność pi sa nia ar ty ku łów na uko wych w ję zy ku
an giel skim. Kurs ma pro fil prak tycz ny. Uczest ni cy
bę dą po zna wać taj ni ki ję zy ka i struk tu ry ar ty ku łu
na uko we go w ję zy ku an giel skim. Otrzy ma ją też
wska zów ki, jak wy brać naj lep sze cza so pi smo dla
pre zen ta cji wy ni ków swo ich ba dań i jak przejść
pro ces re cen zji. Prak tycz ne warsz ta ty pi sa nia po -
pro wa dzi dr hab. Mi cha el Horns by.

◗W dniach 12-14 wrze śnia od by ła się kon fe ren cja
pod su mo wu ją ca pra ce w ra mach pro jek tu
RADAR (Re gu la ting AntiDiscrimination and
AntiRacism, JUST/2013/FRAC/AG/6271), w któ rej
uczest ni czy ły prof. Syl wia Adam czak oraz dr An -
na Szcze pa niak -Ko zak. Part ne rem kon fe ren cji był
In sty tut Lin gwi sty ki Sto so wa nej Wy dzia łu Neo fi lo -
lo gii UAM. Or ga ni za cją ca ło ści za jął się Uni wer sy -
tet w Pe ru gii wraz ze Sto wa rzy sze niem Key&Key
Com mu ni ca tions. Wy da rze nie to zgro ma dzi ło
uczest ni ków z 10 kra jów, któ rzy re pre zen to wa li
śro do wi ska aka de mic kie, wy miar spra wie dli wo ści
i po li cję, or ga ni za cje i fir my zaj mu ją ce się prze ciw -
dzia ła niem mo wie nie na wi ści. Pro jekt RADAR roz -
pi sa no na la ta 2014-2016. 

◗19 i 20 wrze śnia w Sa lo nie Mic kie wi cza Col le -
gium Ma ius od by ła się kon fe ren cja zor ga ni zo wa -
na przez Za kład Kom pa ra ty sty ki Li te rac kiej
i Kul tu ro wej IFP Ima go lo gia i kom pa ra ty sty ka.
Wo kół ob ra zów in no ści w kul tu rze Eu ro py
Środ ko wej i Wschod niej. Go ść mi by li min: prof.
Bo gu mi ła Ka niew ska, dr hab. To masz Mi zer kie wicz
oraz prof. Bo gu mi ła Ba ku ła. Głów nym aspek tem
kon fe ren cji by ło wy ja śnie nie, czym zaj mu ją się ima -
go lo gia i kom pa ra ty sty ka.

◗11 paź dzier ni ka w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej od -
by ło się ko lej ne Rocz ni co we Czy ta nie – Cwie ta -
je wa „Oczy zło tej czu łej dziew czy ny” z Iwo ną
Pio trow ską, Blan ką Mro wic ką, Han ną Bo rów ką -
-Woź niak, Kry sty ną Jaz don. Rocz ni co we Czy ta nie
to otwar ta im pre za li te rac ka, wspól na ak cja lu dzi,
któ rzy w róż nych mia stach w Pol sce i w Eu ro pie
w tym sa mym dniu i o tej sa mej go dzi nie pre zen -
tu ją utwo ry wy bra nych au to rów.

◗Dy rek cja Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej za pra sza
na wy sta wę fo to gra fii Woj cie cha Po lo nu sa „Mu -
ra le – sztu ka nie trwa ła”, czyn ną do 28 paź -
dzier ni ka. jo an na mu szyń ska

spro sto wa nie
W nu me rze 9 z 2016 r. na stro nach 24-25 opu bli -
ko wa ny zo stał ma te riał za ty tu ło wa ny „Po li to lo dzy
wszyst kich kra jów – łącz cie się”. W tek ście tym
błęd nie po da łam pi sow nię na zwi ska i funk cję peł -
nio ną przez Ade lę Pion tek. Otóż jest ona stu dent -
ką, Uni ver si ty of Glas gow, na kon gre sie
wy stę po wa ła ja ko pra cow nik Po znań skiej Lo kal nej
Or ga ni za cji Tu ry stycz nej i wo lon ta riusz ka IPSA. 

Za błę dy prze pra szam.
jo lan ta le nar to wicz

KRóTKo

Ka mil Bie gań ski to wła ści ciel jed nej z naj le piej pro spe ru ją cych
agen cji pro mo cyj nych w Wiel ko pol sce, Mo me.pl, twór ca wie -
lu fil mów pro mu ją cych naj więk sze or ga ni za cje na te re nie na -

sze go re gio nu. Kie dy w 2011 ro ku ogło szo no kon kurs na film
re kla mu ją cy Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, spo -
śród wie lu zgło szo nych pro po zy cji, ju ry naj bar dziej spodo bał się film
au tor stwa Ka mi la Bie gań skie go, wów czas stu den ta Wy dzia łu Stu diów
Edu ka cyj nych UAM. Był to po czą tek ka rie ry mło de go ama to ra,
pierw sze po waż ne tro feum na dro dze do roz wo ju w dzie dzi nie re ali -
za cji fil mo wych. Dziś, dzię ki roz wi ja ją cej się fir mie Mo me.pl, Ka mil
jest roz chwy ty wa nym twór cą zna nym już nie tyl ko w śro do wi sku aka -
de mic kim, ale tak że ogól no pol skim i za gra nicz nym. Ab sol went nie
za po mniał jed nak o swo jej ro dzi mej uczel ni – wspie rał po wsta wa nie
pro duk cji pro mu ją cych Po znań ski Park Na uko wo Tech no lo gicz ny
czy Wiel kie Gril lo wa nie UAM.

Te raz wra ca do Uni wer sy te tu i wraz z Biu rem Pra so wym UAM jest
ini cja to rem ko lej nej edy cji kon kur su „U nas się krę ci”. Ce lem pro jek -

tu jest wy ło nie nie, po dob nie jak przed la ty, mło dych ta len tów, kre -
atyw nych stu den tów, któ rzy z pa sją two rzą re ali za cje fil mo we. Za da -
niem uczest ni ków kon kur su bę dzie udo ku men to wa nie ak tyw no ści
stu den tów UAM, uchwy ce nie pra cy mło dych na ukow ców, spor tow -
ców, spo łecz ni ków, in ny mi sło wy wszyst kich ro bią cych przy sło wio -
we „coś wię cej” w ra mach stu dio wa nia na UAM. Oso ba, któ rej pro jekt
zo sta nie naj bar dziej do ce nio ny przez ju ry, zdo bę dzie na gro dę pie -
nięż ną w wy so ko ści 2000 zł. Prze wi dzia no rów nież na gro dę spe cjal -
ną – Ka mil Bie gań ski, spo śród gro na na de sła nych prac, wy bie rze tą,
któ rej au tor zo sta nie za pro szo ny do od by cia sta żu w fir mie Mo me.pl. 

For my fil mo we, miesz czą ce się w cza sie trzech mi nut, ob ra zu ją ce
ży cie stu denc kie na szej Uczel ni, moż na zgła szać, w ter mi nie do 30 li -
sto pa da 2016 r., do sie dzi by Biu ra Pra so we go UAM, miesz czą ce go się
w bu dyn ku Col le gium Mi nus przy ul. Wie niaw skie go 1.

Szcze gó ło we in for ma cje oraz re gu la min kon kur su są do stęp ne na stro -
nie in ter ne to wej UAM w za kład ce „In for ma cje dla me diów”. b. P

U nas nadal się kręci
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Mię dzy na mi jest che miaMię dzy na mi jest che mia

Nad Poznaniem wzeszło słońce, to dobry znak dla polskiej chemii – żartował w trakcie uroczystości
otwarcia 59. zjazdu naukowego polskiego towarzystwa chemicznego prof. henryk koroniak.

gospodarzem tegorocznego spotkania był wydział chemii UAM. w obradach w dn. 19-23 września
udział wzięło liczne grono polskich chemików: przedstawicieli ośrodków naukowych, uczelni, szkół,

a także jednostek przemysłowych i pokrewnych.

Zjaz dy PTCh to spo tka nia, któ rych ce -
lem jest wy mia na do świad czeń i my -
śli na uko wej oraz na wią za nie

i pod trzy ma nie współ pra cy mię dzy po szcze -
gól ny mi ośrod ka mi w kra ju. W spo tka niu
udział bio rą za rów no do świad cze ni i zna ni
che mi cy, jak i po cząt ku ją cy adep ci tej dys cy -
pli ny na uki. Waż nym ele men tem tych spo -
tkań jest obec ność przed sta wi cie li prze my słu,
co jest nie zwy kle istot ne w kon tek ście po zy -
ski wa nia fun du szy unij nych dla wpro wa dza -
nia in no wa cyj nych tech no lo gii che micz nych.

Te go rocz ne ob ra dy to czy ły się w 14. sek -
cjach te ma tycz nych, w su mie wy gło szo nych
zo sta ło 8 wy kła dów ple nar nych, prawie 90
wy kła dów sek cyj nych, 180 ko mu ni ka tów
i za pre zen to wa nych zo sta ło 550 po ste rów.
To wa rzy szy ły in dwa sym po zja oraz se sja na -
uko wa po świę co na ob cho dom ju bi le uszu 75-
le cia uro dzin prof. Bog da na Mar ciń ca. To są
licz by, któ re do wo dzą, że śro do wi sko, ro dzi -
na pol skich che mi ków jest licz na i pro duk tyw -
na, co ro ku na na szych zjaz dach chce my coś
po ka zy wać, czymś się po chwa lić – mó wił prof.
Ko ro niak. W cza sach wszech obec no ści in ter -
ne tu ta ka fre kwen cja mo że nie co dzi wić,
zwłasz cza że prze pływ in for ma cji gwa ran tu -
je już te le fon. Nic jed nak nie za stą pi spo tka -
nia – prze ko ny wał. Tyl ko w gro nie osób
zaj mu ją cych się po dob ną te ma ty ką z re gu ły
do cho dzi do sy ner gii, któ rej efek tem są no -

we po my sły, a w kon se kwen cji rów nież od -
kry cia na uko we. 

Do idei spo tkań na uko wych na wią zy wał
też obec ny na uro czy sto ści rek tor UAM prof.
An drzej Le sic ki. Ha słem prze wod nim te go -
rocz ne go zjaz du by ło „Mię dzy na mi jest che -
mia”. Ono naj le piej od da je przy czy nę, dla
któ rej spo ty ka li śmy się tu taj wszy scy w Po zna -
niu – mó wił prof. Le sic ki – a mia no wi cie
chęć współ pra cy na naj wyż szym po zio mie.

Na in au gu ra cji zjaz du prof. An drzej Gul -
czyń ski, pre zes PTPN, wy gło sił wy kład pt.
„Cy klo do de kan z pod staw ni kiem, czy li krót ki
wy kład o Po zna niu dla che mi ków”. Pod tym
ty tu łem kry ła się cie ka wa, nie po zba wio na hu -
mo ru wy ciecz ka po hi sto rii mia sta i miejsc dla
nie go naj waż niej szych. Po znań bo wiem – jak
mó wił pre le gent – po dzie lo ny jest rze ką: z jed -
nej jej stro ny jest UAM, z dru giej Po li tech ni ka
Po znań ska, na środ ku zaś wy spa, na któ rej
wszyst ko się za czę ło… I choć prof. Gul czyń ski
za strze gał się, że wiel kie to ry zy ko za pro sić
praw ni ka do wy gło sze nia wy kła du na zjeź dzie
che mi ków, nie mniej jed nak pod staw ni ki (waż -
ne dla hi sto rii mia sta miej sca) ja kie za sto so wał
do wzo ru na cy klo do de kan (sub stan cja wy ko -
rzy sty wa na do kon ser wa cji po wierzch ni) za in -
te re so wa ły wszyst kich, na wet tych, któ rzy
z Po zna niem zwią za ni są od daw na. 

Do rocz ne spo tka nia PTChemu to tak że oka -
zja do wrę cze nia me da li i od zna czeń To wa rzy -

stwa. W gro nie te go rocz nych lau re atów zna la -
zło się dwo je pro fe so rów z Wy dzia łu Che mii
UAM prof. Ste fan Lis, któ ry otrzy mał Me dal im.
Ja na Zawidzkiego przy zna wa ny za wy bit ne osią -
gnię cia w dzie dzi nie che mii fi zyczn je oraz prof.
Han na Gu liń ska z Za kła du Dy dak ty ki Che mii
UAM, któ ra otrzy ma ła Me dal im. Ja na Ha ra ba -
szew skie go, przy zna wa ny za wy bit ne osią gnię -
cia zwią za ne z dy dak ty ką che mii oraz
za dzia łal ność po pu la ry za tor ską w tej dzie dzi -
nie. Ostat nie go dnia zjaz du moż na by ło wy słu -
chać jej wy kła du pt. „Pod ręcz nik na gra ni cy”,
w któ rym przed sta wi ła hi sto rię ksią żek po świę -
co nych che mii. Dla cze go to wła śnie pod ręcz nik
stał się bo ha te rem jej wy stą pie nia? To wy ja śni -
ła już na wstę pie. W trak cie swo ich wa ka cyj nych
po dró ży po naj od le glej szych za kąt kach świa ta
za uwa ży ła, że czę sto w mo men cie, kie dy bra ku -
je naj bar dziej pod sta wo wych po mo cy dy dak -
tycz nych i nie ma wy kwa li fi ko wa nych
na uczy cie li, to wła śnie pod ręcz nik sta je się bra -
mą mię dzy świa ta mi. Prof. Han na Gu liń ska jest
uzna ną au tor ką pod ręcz ni ków na wie lu po zio -
mach edu ka cyj nych, w tym też tych naj bar dziej
no wa tor skich, mul ti me dial nych, przy go to wa -
nych na urzą dze nia mo bil ne. Dzie je ksią żek
o te ma ty ce che micz nej za koń czy ła wła śnie roz -
wa ża nia mi na te mat pod ręcz ni ków przy szło ści.
Czy bę dzie to jesz cze pa pie ro wa książ ka, a mo -
że smart fon al bo ta blet? Od po wie dzi jesz cze nie
zna my. mz

fot. wydziAł cheMii UAM



Wrze śnio wo -fe sti wa lo wo
No wy rok aka de mic ki za po wia da ją fe sti -
wa le. już we wrze śniu na Uam od by ły
się dwa: Na uki Przy rod ni cze na Sce nie
i Noc Na ukow ców. oba wy da rze nia
od lat cie szą się nie słab ną cym za in te re -
so wa niem. 

Ogól no pol ski Fe sti wal Na uki Przy rod ni -
cze na Sce nie (od był się w dniach 16-17 wrze -
śnia na Wy dzia le Fi zy ki UAM) jest czę ścią
mię dzy na ro do we go pro jek tu Scien ce on Sta -
ge Eu ro pe Fe sti val. W skład pro jek tu wcho -
dzą przed sta wi cie le z 29 kra jów. Na fe sti wal
skła da ją się wy kła dy i po ka zy re ali zo wa ne
przez uczniów i na uczy cie li szkół gim na zjal -

nych i po nad gim na zjal nych. Ce lem po ka zu
jest wy ło nie nie kan dy da tów do pol skiej de -
le ga cji na fe sti wal eu ro pej ski, któ ry w 2017
ro ku od bę dzie się w De bre czy nie. 

No cy Na ukow ców (od by ła się 30 wrze -
śnia) nie trze ba już ni ko mu przed sta wiać.
Fe sti wal od lat gro ma dzi w uni wer sy tec kich
la bo ra to riach i sa lach wy kła do wych tłu my
miesz kań ców Po zna nia i oko lic. W tym ro -
ku na UAM przy go to wa nych zo sta ło bli -
sko 600 wy da rzeń, na któ re zło ży ły się
warsz ta ty i la bo ra to ria, wy kła dy, po ka zy,
wy ciecz ki, wy sta wy oraz gry i za ba wy – nie
tyl ko dla naj młod szych. z fo

t.
 M

A
ci

ej
 M

Ęc
zy

Ń
sk

i, 
A

n
d

rz
ej

 p
ie

ch
o

ck
i


