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Zdobywca IV nagrody na XVI Miêdzynarodowym Konursie Chopinowskim Ewgenij Bo¿anow zagra³ w Wielkim Recitalu UAM

NASZ UNIWERSYTET W NUMERZE

Ok³adka - Skaningowy Mikroskop Tunelowy STM/AFM na Wydziale Fizyki
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KK a l e n d a r i u m

• Nadzwyczajne posiedzenie Senatu Akademickiego odby³o siê
25 paŸdziernika w Ma³ej Auli UAM z udzia³em Rady Wydzia³u
Chemii i poœwiêcone by³o uczczeniu pamiêci zmar³ego w dniu 
1 paŸdziernika br. prof. dr. hab. Micha³a Kie³czewskiego. 

I zwyczajne posiedzenie Senatu Akademickiego odby³o siê 
25 paŸdziernika. Podczas niego prof. Jerzy Lis poinformowa³ 
o pracach Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego. Rektor UAM
prof. Bronis³aw Marciniak przedstawi³ program prac Senatu w ro-
ku akademickim 2010/2011. O parametryzacji 2010, ocenach 
i wnioskach oraz o  konsekwencjach wejœcia w ¿ycie od 1 paŸ-
dziernika br. pakietu ustaw dot. nauki mówi³ prorektor UAM prof.
Jacek Witkoœ. Prorektor UAM prof. Krzysztof Krasowski przedsta-
wi³ informacje o projekcie ustawy nowelizuj¹cej ustawy - Prawo 
o szkolnictwie wy¿szym, o stopniach i tytu³ach naukowych i inne. 

Senat wyda³ opiniê w sprawach :
• ponownego mianowania na stanowisko profesora nadzwy-

czajnego:
a) prof. UAM dr. hab. Ryszarda Kamiñskiego
b) ks. prof. UAM dr. hab. Bogdana Czy¿ewskiego
• przeniesienia na stanowisko pracownika naukowego prof. 

dr. hab. Stefana Jurgi
Powo³ano przedstawiciela Wydzia³u Nauk Geograficznych 

i Geologicznych do Uczelnianego Zespo³u Odwo³awczego. 
Podjêto uchwa³ê Senatu UAM w sprawach:

• wygaœniêcia mandatu prof. S³awomiry Wronkowskiej-Jaœkie-
wicz z Wydzia³u Prawa i Administracji w Senacie UAM

• wygaœniêcia mandatu Mariusza Antczaka - przedstawiciela
Parlamentu Studentów w Senacie UAM

• zg³oszenia kandydatów w konkursach na cz³onków rad
nadzorczych telewizji i radia

• wyboru bieg³ego rewidenta
Powo³ano nowych przedstawicieli Parlamentu Studentów 

do komisji senackich: Komisji Rozwoju, Komisji Kszta³cenia, 
Bud¿etu i Finansów oraz Komisji Prawnej. 

Zaopiniowano recenzjê prof. Andrzeja J. Szwarca w sprawie
nadania tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskie-
go prof. Leszkowi Kubickiemu. Zaopiniowano recenzjê prof. Ale-
ksandra Koœko w sprawie nadania tytu³u doktora honoris causa
Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Boles³awowi Ginterowi. 

• 26 paŸdziernika w Geel pod Bruksel¹ ponad 30 m³odych 
chemików z ca³ej Europy odebra³o po raz pierwszy europejskie dy-
plomy magisterskie (Euromaster) z zakresu chemii analitycznej.
Wœród 9 Polaków, którzy otrzymali dyplomy, znalaz³y siê 3 absol-
wentki Wydzia³u Chemii UAM:  Anna Dêbska, Katarzyna Kierszko
i Agnieszka Piwieñ. Akredytacje Euromaster dla studiów magister-

skich przyznawane s¹ od 2007 roku przez stowarzyszenie Europe-
an Chemistry Thematic Network. Mog¹ siê o nie staraæ uczelnie
b¹dŸ konsorcja szkó³ wy¿szych, prowadz¹ce wspólny program
nauczania. Oprócz naszego uniwersytetu do konsorcjum nale¿y
równie¿ Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie oraz 6 szkó³ wy¿szych z innych europejskich
pañstw.

• 26 paŸdziernika na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicz-
nych odby³ siê II Fina³ Wydzia³owego Konkursu Prac Magisterskich.
Jury konkursu postanowi³o wyró¿niæ 5  osób. I miejsce zdoby³  
Pawe³ Bogawski za pracê „Wieloaspektowa analiza zmiennoœci
parowania w ró¿nych skalach czasowych na przyk³adzie Poznania 
w 2009 roku”, której promotorem by³ prof. Marek Marciniak.
Równie¿ I miejsce przypad³o Aleksandrze Walczak za pracê 
„Isotope geochemistry of Late Devonian conodonts from the 
Schmidt arry section, Germany”, której promotorem by³ prof.
Zdzis³aw Be³ka. II miejsce zaj¹³ Jacek Cieœlewicz za pracê „Projekt
zagospodarowania obiektów fortecznych dla potrzeb turystyki 
i rekreacji na przyk³adzie fortu III Graf Kirchbach Twierdzy Poznañ”,
której promotorem by³ prof. Zygmunt M³ynarczyk. II miejsce 
przypad³o równie¿ Aleksandrze Ewert-Krzemieniewskiej za pracê:
„Sedymentologia osadów plejstoceñskich w NiedŸwiedzicach
k/Skoków” (promotor: prof. Tomasz Zieliñski). III miejsce zaj¹³ 
Janusz Górny za pracê „Kolejowe regionalne przewozy pasa¿er-
skie w Polsce w œwietle polityki transportowej Unii Europejskiej”
(promotor: prof. Tadeusz Stryjakiewicz).

• „W jesiennej zadumie” - w organizowanym od 12 lat w ka¿dy
ostatni poniedzia³ek paŸdziernika wieczór w Pa³acu Dzia³yñskich
wspominani s¹ zas³u¿eni poznaniacy, którzy odeszli w mijaj¹cym
roku. M.in. prof.  Gerarda  Labudê i prof. Krzysztofa Skubiszew-
skiego wspomina³ prof. Tomasz Jasiñski i Gra¿yna Wroñska.

• W cyklu spotkañ z czo³owymi osobistoœciami ¿ycia publicznego
goœciem Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM by³
gen. S³awomir Petelicki, za³o¿yciel i pierwszy dowódca GROM-u.
Spotkanie (28 paŸdziernika) by³o zwi¹zane z nowym kierunkiem
„Bezpieczeñstwo narodowe”, który od przysz³ego roku zacznie
dzia³aæ na WNPiD.

• „Byæ mo¿e dla œwiata jesteœ tylko cz³owiekiem, ale dla niektórych
ludzi jesteœ ca³ym œwiatem" - pod takim has³em  Towarzystwo Po-
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mocy G³uchoniewidomym zachêca studentów i pracowników
UAM do wolontariatu. Wiêcej: tel. 796-965-682 lub mail: 
ipuchta@tpg.org.pl 

• Z okazji 20-tej rocznicy podpisania polsko-niemieckiego trakta-
tu granicznego, 40-tej rocznicy uk³adu PRL-RFN i 60-tej rocznicy
uk³adu zgorzeleckiego 2 listopada w Collegium Polonicum i w Via-
drinie odby³a siê polsko-niemiecka konferencja „Granica na Odrze
i Nysie: od podzia³ów do integracji”.  Konferencja rozpoczê³a siê
rozmow¹ by³ych ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec:
W³adys³awa Bartoszewskiego i  Hansa-Dietricha Genschera. 
Urzêduj¹cy ministrowie Rados³aw Sikorski i Guido Westerwelle
wyst¹pili na zakoñczenie konferencji.

• Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa PODMIOT SZTUKA-TE-
RAPIA-EDUKACJA  odby³a siê w dniach od 4 do 5 listopada. 
Do udzia³u w konferencji zaproszono pedagogów, psychologów,
artystów, socjologów, pracowników socjalnych, filozofów, kultu-
roznawców, antropologów, teoretyków nauk o sztuce, teorety-
ków nauk o zdrowiu, teologów, terapeutów oraz wszystkie osoby
zainteresowane teori¹ i praktyk¹ arteterapii. 
Wiêcej informacji na stronie http://www.arteterapia2010.pl/.

• Instytut Filologii Rosyjskiej UAM zorganizowa³ trzeci¹ edycjê
Miesi¹ca Kultury Wschodnios³owiañskiej MIMOKI (Miñsk-
Moskwa-Kijów). Podczas trwaj¹cych od 4 do 26 listopada Poznañ-
skich Dni Kultury odby³ siê cykl barwnych imprez, zwi¹zanych 
z kultur¹ i nauk¹ naszych wschodnich s¹siadów. Po raz pierwszy
zorganizowano  Wielkopolskie Dyktando Ortograficzne Jêzyka 
Rosyjskiego.

• Studenci III roku etnolingwistyki 4 listopada zorganizowali Dzieñ
hindi poœwiêcony prezentacji nabytych w toku studiów umiejêtno-
œci jêzykowych. Pokaz odby³ siê przy udziale ambasadora  Indii 
w Polsce, Deepaka Vohry, który wyg³osi³ wyk³ad o trendach 
we relacjach miêdzynarodowych. W programie by³a równie¿ 
degustacja potraw indyjskich.  

• Fotoreporterzy redakcji „¯ycia Uniwersyteckiego” UAM zostali
nagrodzeni w konkursie  Wielkopolska Press Photo 2010. 
Spoœród ponad tysi¹ca zdjêæ nades³anych na konkurs Wielkopol-
ska Press Photo 2010 jury konkursu nominowa³o do nagród 

prace Macieja Mêczyñskiego i Macieja Nowaczyka.  Maciejowi
Nowaczykowi przyznano III nagrodê za zdjêcie „Kajaki”. 
Maciej Mêczyñski nominowany zosta³ do jednej z nagród dodat-
kowych. Prace naszych fotoreporterów bêdzie mo¿na zobaczyæ
na pokonkursowej wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicz-
nej i Centrum Animacji Kultury przy ul. Prusa 3. 
Szczegó³y na stronie: http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/645636,
konkurs-wielkopolska-press-photo-2010-zobacz-zdjecia,
id,t.html?kategoria=687

• W og³oszonym w ramach obchodów poœwiêconych jubileuszowi
stulecia Dzielnicy Zamkowej konkursie fotograficznym pt. „Dzielni-
ca Zamkowa - 100 wizerunków na 100 lat”, laureatem II nagro-
dy w kategorii fotografii dokumentalno-reporta¿owej zosta³ 
student V roku lingwistyki stosowanej na Wydziale Neofilologii
UAM, Witold Wyrwa.   Zaj¹³ on równie¿ III miejsce w konkursie 
fotograficznym „Kliszo¿ercy”, organizowanym przez NZS 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w kategorii „Studia:
najpiêkniejszy czas w ¿yciu”. 
Wiêcej na stronie http://www.swiatobrazu.pl/kliszozercy-2010-
fotorelacja-z-gali-finalowej-20430.html. 

• W ramach cyklu wyk³adów Centrum Badañ im. Edyty Stein 
i Centrum Studiów Otwartych UAM 8 listopada odby³ siê wyk³ad
„Z dziejów ludnoœci ¿ydowskiej w Poznaniu” który wyg³osi³ 
dr Rafa³ Witkowski z Instytutu Historii UAM. Wszystkie kolejne 
wyk³ady w ramach cyklu bêd¹ odbywa³y siê o godz. 17 
w sali wyk³adowej DS „Jowita” przy ul. Zwierzynieckiej 7.  

• Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia - Nauka - Kultura”
odby³a siê w dniach od 12 do 13 listopada. Organizatorem by³
Wydzia³ Nauk Spo³ecznych UAM oraz Centrum Badañ Interdyscy-
plinarnych. 

• VI miêdzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kulturotwór-
cza funkcja gier” pod has³em „Miêdzy przyjemnoœci¹ a u¿yteczno-
œci¹” odby³a siê w dniach od 13 do 14 listopada. Organizatorami
byli Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Badania Gier, 
Poznañskie Ko³o PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej
UAM oraz Pracownia Badañ Ludologicznych w Glottodydaktyce 
i Komunikacji Interkulturowej ILS UAM.  
Szczegó³y na stronie: www.gry.konferencja.org.  
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Uroczystoœæ
wrêczenia
dorocznych
nagród
J.M. Rektora
pracownikom
administracji
i obs³ugi



Gmach biblioteki Wydzia³u Filologii Pol-
skiej i Klasycznej UAM zosta³ uhonorowa-
ny nagrod¹ Jana Baptysty Quadro. No-
woczesny budynek ze szk³a i kamienia
wkomponowany jest w dostojne mury
Collegium Maius. 

Nagroda im. Jana Baptysty Quadro, budow-
niczego Ratusza, przyznawana jest od 1998 r.
najlepszym poznañskim realizacjom architek-
tonicznym. To nagroda dla  budynku nie tylko
naj³adniejszego, ale równie¿ najbardziej funk-
cjonalnego i piêknie wpisuj¹cego siê w otocze-
nie. W minionych latach statuetkê Quadro

otrzyma³y m.in. port lotniczy na £awicy, Sta-
ry Browar i  wie¿owiec PFC.

Bibliotekê zaprojektowa³ Jacek Bu³at, który
wraz ze swoim zespo³em architektów odebra³
nagrodê. Biblioteka ma 3 tys. m kw. 
powierzchni, a jej magazyny mog¹ pomieœciæ
nawet 300 tys. woluminów. Budowa, rozpo-
czêta siê w 2007 roku, trwa³a 2 lata. 

To nie pierwsza nagroda przyznana przez
prezydenta Poznania obiektom uniwersytec-
kim. W 2002 roku uhonorowany zosta³ budy-
nek Wydzia³u Matematyki i Informatyki
UAM, projektu Jerzego Gurawskiego. 

mdz
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Presti¿owa G³ówna  Nagroda  Targów Ksi¹¿ki w Krakowie -
przyznawana podczas prezentacji Salonu Wydawców 

Akademickich na XIV Targach Ksi¹¿ki przypad³a w udziale 
2-tomowej edycji nowego wydania krytycznego poematów 
Juliusza S³owackiego w opracowaniu Jacka Brzozowskiego 
i Zbigniewa Przychodniaka. Nagrod¹ dla wydawcy, Wydawnic-
twa Naukowego UAM, jest obok dyplomu honorowego, bezp³atne
stoisko na przysz³orocznych targach ksi¹¿ki w Krakowie. 

To nie jedyny powód do satysfakcji da poznañskiej oficyny
uniwersyteckiej. Otrzyma³a ona nadto dwie nominacje 

w Konkursie im. Jana D³ugosza. Wyró¿niono w ten sposób
dwie ksi¹¿ki wydane nak³adem Wydawnictwa Naukowego
UAM: Edwarda Balcerzana „T³umaczenie jako wojna 
œwiatów. W krêgu translatologii i komparatystyki” 
i Andrzeja Rozwadowskiego „Obrazy z przesz³oœci. 
Hermeneutyka sztuki naskalnej”. Tym samym autorzy 
znaleŸli siê wœród 10 finalistów tej presti¿owej nagrody. 
Uroczyste wrêczenie nominacji do nagrody imienia Jana
D³ugosza odby³o  siê 4 listopada  w Krakowie, podczas 
uroczystej gali w Operze Krakowskiej. na

Budynek E na Kampusie przy 
ul. Szamarzewskiego na wniosek
Rady Wydzia³u Nauk Spo³ecznych 
i Rady Wydzia³u Studiów Edukacyj-
nych decyzj¹ Senatu z dnia 26 kwiet-
nia 2010 r. otrzyma³ nazwê Colle-
gium im. Floriana Znanieckiego.

W uroczystoœci ods³oniêcia tablicy 
28 paŸdziernika 2010 udzia³ wziêli 
rektor UAM  prof. Bronis³aw Marciniak 
i prorektor UAM prof. Andrzej Lesicki. 

Florian Znaniecki (1882-1958), œwiato-
wej s³awy uczony - socjolog, filozof, kul-
turoznawca, psycholog, teoretyk wycho-
wania oraz twórca koncepcji socjologii
humanistycznej by³ profesorem Uniwer-
sytetu Poznañskiego w latach 1920-1939.

Nale¿a³ do tych m³odych uczonych,
którzy na równie m³odym, bo dopiero
powsta³ym Uniwersytecie Poznañskim,
zrobili b³yskotliw¹ karierê, rozs³awiaj¹c
zarazem swoj¹ uczelniê. 

Studiowa³ na Uniwersytecie War-
szawskim, uniwersytecie w Genewie, 
w Zurychu, na Sorbonie oraz na Uniwer-
sytecie Jagielloñskim. W 1914 r. wyje-
cha³ do USA na zaproszenie amerykañ-
skiego socjologa W. Thomasa i wspólnie
z nim napisa³ piêciotomowe dzie³o 
pt. „Ch³op w Europie i w Ameryce”. 
W latach 1917-1919 by³ wyk³adowc¹ 
na uniwersytecie w Chicago. Rok
póŸniej, maj¹c 37 lat, obj¹³ katedrê socjo-
logii na Uniwersytecie Poznañskim, 
by w 1921 r. za³o¿yæ na naszej uczelni
Instytut Socjologiczny, przekszta³cony 
w 1927 roku w Polski Instytut Socjolo-
giczny. Przyczyni³ siê do uruchomienia
w 1928 roku na Wydziale Humanistycz-
nym socjologii jako kierunku studiów.

W 1930 r. zorganizowa³ w Poznaniu
pierwszy zjazd socjologów polskich, na
którym powo³ano Polskie Towarzystwo
Socjologiczne oraz utworzono czasopi-
smo „Przegl¹d Socjologiczny”.

Na krótko przed wybuchem II wojny
œwiatowej wyjecha³ do USA i pozosta³
tam do swojej œmierci w 1958 roku. 
Do przejœcia na emeryturê w 1950 r. by³
profesorem amerykañskich uczelni, 
a latach 1953 - 54 prezydentem Amery-
kañskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wielkie poematy - wielka nagroda 

Collegium Znanieckiego

Nasza piêkna architektura
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Tablicê 
na Collegium
Znanieckiego
ods³onili 
Rektor UAM 
z wnukiem
profesora

Biblioteka Wydzia³u Filologii 
Polskiej i Klasycznej UAM

Z Salonu Wydawców 

Jan Baptysta Quadro by pochwali³
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W marcu tego roku w Bibliotece Uniwer-
syteckiej UAM otwarto pierwsze w Pol-
sce repozytorium instytucjonalne, czyli
cyfrowe archiwum gromadz¹ce i udo-
stêpniaj¹ce w Internecie zasoby nauko-
we  powsta³e na UAM. Jak funkcjonuje
AMUR po pó³ roku?

AMUR jest na pocz¹tku swojej drogi, 
ale ju¿ widoczny jest przyrost liczby prac.
Od jego otwarcia do repozytorium regularnie
wp³ywaj¹ nowe pozycje. Najczêœciej depono-
wane s¹ doktoraty: od 2010 r. na podstawie
zarz¹dzenia rektora UAM musz¹ obowi¹zko-
wo  znaleŸæ siê  w zasobach repozytorium.
Do paŸdziernika zdeponowano w AMUR 
ze 317 prac: 137 doktoratów z 2010 r., z cze-
go 100 z dostêpem ograniczonym i 33 udo-
stêpnione szeroko w sieci Internet, 138 arty-
ku³ów, 29 rozdzia³ów z ksi¹¿ek, 11 materia-
³ów z konferencji, 7 ksi¹¿ek, 3 prezentacje 
i 5 innych dokumentów. W repozytorium 
zarejestrowano jak dot¹d 8 tytu³ów czaso-
pism, z których 4 regularnie nape³niaj¹ 
zasób. Przybywa tak¿e u¿ytkowników. W re-
pozytorium zarejestrowanych jest 135 pra-
cowników i doktorantów UAM.

Obecnie najistotniejsz¹ kwesti¹ jest pozy-
skiwanie zasobu do repozytorium. Autorki
projektu, a zarazem redaktorki AMURa, 
rozpoczynaj¹ w³aœnie realizacjê strategii
promuj¹cej repozytorium. 

- Jesteœmy w trakcie kontaktowania siê 
z dyrektorami instytutów i katedr. Planuje-
my przeprowadzenie krótkich prezentacji,
promuj¹cych nasze repozytorium - wyja-
œniaj¹ mgr Emilia Karwasiñska i mgr Ma³go-
rzata Rychlik. - Naszym celem jest zachêce-
nie jak najwiêkszej liczby pracowników
UAM do uczestniczenia w powiêkszaniu za-
sobów repozytorium. Jest to istotne nie tylko
w kontekœcie samej idei Open Access, ale
tak¿e zamierzeñ Ministerstwa Nauki i Szkol-

nictwa Wy¿szego, które pilnie pracuje nad
polityk¹ otwartoœci i zapewne w nied³ugiej
przysz³oœci opracuje wytyczne, dotycz¹ce
dzielenia siê dorobkiem naukowym, który
powstaje z publicznych œrodków. Ju¿ teraz
Ministerstwo w projekcie nowelizacji ustaw
dotycz¹cych szkolnictwa wy¿szego poda³o
zapis, ¿e wszystkie doktoraty, ³¹cznie z re-
cenzjami maj¹ byæ zamieszczane na stro-
nach internetowych szko³y wy¿szej.  

Dyrektor BU Artur Jazdon zauwa¿a, 
¿e bardzo wa¿ne jest to, ¿e ideê otwartej 
nauki gor¹co popieraj¹ w³adze naszej uczel-
ni, które tym samym daj¹ przyk³ad innym.
Zdaniem dyrektora Jazdona obligatoryjnoœæ
nale¿y wprowadzaæ stopniowo. Obecnie 
w repozytorium AMUR obowi¹zkowo s¹ 
archiwizowane tylko doktoraty. Aby przejœæ
do kolejnych etapów, niezbêdne s¹ podstawy
prawne, ogólnie przyjêta polityka rz¹dowa.
Mo¿emy obserwowaæ, ¿e wszystko ku temu
zmierza, np. stanowisko KRASP, która wyda-
³a rekomendacje zawieraj¹ce m.in. wypraco-
wanie narodowej strategii OA w stosunku 
do publicznie finansowanych badañ, wypra-
cowanie ram prawnych, które umo¿liwi³yby
implementacjê OA w kraju. Wprowadzenie
obligatoryjnoœci jest bardzo wa¿ne, czego
doskona³ym przyk³adem jest Uniwersytet 
w Liege. Na tej uczelni w ci¹gu roku od
wprowadzenia obowi¹zkowej archiwizacji
liczba prac zwiêkszy³a siê z 1 000 do 14 000.

Redakcja AMURa dba o upowszechnienie
zasobów repozytorium.  

- Zarejestrowa³yœmy repozytorium w ser-
wisie DART - Europe E-theses Portal
(http://www.dart-europe.eu/basic-se-
arch.php), który gromadzi informacje 
o europejskich doktoratach i linkuje bezpo-
œrednio do zasobów repozytorium - wyja-
œniaj¹ twórczynie repozytorium. Poza tym
redakcja zarejestrowa³a repozytorium
AMUR w nastêpuj¹cych serwisach:

- w  katalogu repozytoriów OpenDOAR
(http://www.opendoar.org/)
- w rejestrze repozytoriów ROAR

(http://roar.eprints.org/)
- w rejestrze DSpace 

(http://www.dspace.org/)
- w Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) 

w sieci PIONIER.
Ponadto polityka obligatoryjnoœci 

dotycz¹ca doktoratów w repozytorium
AMUR zosta³a zarejestrowana w ROARMAP
(http://www.eprints.org/openaccess/policysi-
gnup/). 

Zdaniem dyr. A. Jazdona, korzyœci 
z funkcjonowania AMURa s¹ widoczne
przede wszystkim dla pracowników nauko-
wych, zw³aszcza tych, którzy najbardziej za-
anga¿owali siê w wype³nianie repozytorium
swoimi pracami naukowymi. Maj¹ oni 
w jednym miejscu w³asne artyku³y, rozdzia-
³y z ksi¹¿ek, prezentacje, z których mog¹ 
korzystaæ z ka¿dego miejsca na œwiecie, 
mog¹ œledziæ statystyki zainteresowania da-
n¹ prac¹. Repozytorium daje im mo¿liwoœæ
popularyzowania swoich prac w œwiecie,
u³atwia wymianê myœli naukowej. 
Mo¿liwoœæ uporz¹dkowania i zgromadzenia
w jednym miejscu ca³ego swojego dorobku
wydaje siê szczególnie zachêcaj¹ca dla nau-
kowców.- Z drugiej strony - dodaje 
dyr. A. Jazdon - dziêki AMURowi wzrasta
presti¿ uczelni - na ró¿nych konferencjach,
sympozjach czêsto mo¿na us³yszeæ, 
¿e UAM jest pierwsz¹ uczelni¹, posiadaj¹c¹
repozytorium. Inne uczelnie, korzystaj¹c
w³aœnie z naszych doœwiadczeñ, podejmuj¹
starania o utworzenie w³asnych. Pierwsze
statystyki dowodz¹, ¿e 317 prac, które 
zosta³y zamieszczone w repozytorium
AMUR, by³o pobieranych na ca³ym œwiecie
ju¿ ponad 20 tysiêcy razy.

Danuta Chodera-Lewandowicz
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UAM w paŸdzierniku goœci³ w swoich
progach reprezentantów Appalachian
State University w Boone (Pó³nocna Ka-
rolina), który zosta³ uznany przez amery-
kañski magazyn Time jako College Roku. 

Wizyta mia³a na celu uzgodnienie planu
wspó³pracy UAM-u i ASU. Reprezentanci przy-
byli do Poznania pod opiek¹ dr. Stanleya Ae-

schlemana, by³ego rektora, który obecnie jest
przedstawicielem uniwersytetu na Europê.

W trakcie pobytu w Poznaniu goœcie odwie-
dzili Wydzia³ Biologii, gdzie prodziekani prof.
Przemys³aw Wojtaszek oraz prof. Rafa³ Mól
przygotowali spotkanie z doktorantami i pra-
cownikami wydzia³u. Na spotkaniu omawia-
no szerzej mo¿liwoœci wzajemnej wspó³pracy.
Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikar-

stwa prodziekan Tomasz Brañka przybli¿y³
ofertê dydaktyczn¹ uniwersytetu, innowacyj-
ne projekty badawcze, jak te¿ wspó³pracê 
z amerykañskimi uczelniami. Wydzia³ Chemii
przedstawi³ goœciom prof. Bohdan Skalski. 
Delegacja pozna³a równie¿ kulturalny Poznañ,
zwiedzaj¹c m.in. wystawê Mediations Bien-
nale w CK Zamek. 

Anna Zieliñska

WpaŸdzierniku goœci³a na UAM siedmio-
osobowa grupa naukowców i nau-
czycieli z Appalachian State 

University, uczelni, która wspó³pracuje 
z naszym uniwersytetem. Goœcie zajmuj¹ siê
wykorzystywaniem wirtualnych rzeczywisto-
œci 3D w edukacji, zw³aszcza w nauczaniu
zdalnym. Ich wizyta i wspólnie zorganizowa-
na konferencja ma staæ siê pocz¹tkiem do bu-
dowania amerykañsko-polskiego projektu 
o charakterze edukacyjnym i badawczym, 
w który oprócz partnerskich uniwersytetów,
zaanga¿owane bêd¹ amerykañskie i polskie
szko³y œrednie.

W trakcie pobytu w USA prof. Stanis³aw
Dylak z Wydzia³u Studiów Edukacyjnych
UAM by³ m.in. na warsztatach, na których
prezentowano program TelePlace. 

- Zainteresowa³em siê tym - mówi prof. Dy-
lak - i tak zaczê³y siê rozmowy o wspó³pracy,
najpierw miêdzy profesorami, a potem miê-
dzy nauczycielami szkó³ polskich i amerykañ-
skich. Wtedy te¿ powsta³ pomys³ organizacji
konferencji dla nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych z Wielkopolski w celu prak-
tycznej prezentacji programu TelePlace. 

Program ten powsta³ 12 lat temu, jako opro-
gramowanie 3D do nauczania zdalnego. Rdze-
niem tej platformy jest inspirowanie wspó³-
pracy miêdzy studentami w tworzeniu projek-
tów. To coœ zbli¿onego do Second Life. Uczest-
nicy tak¿e w tym programie tworz¹ swoje
awatary, projekty przestrzenne, mog¹ projek-
towaæ i braæ udzia³ w konferencjach. TelePla-
ce jest wykorzystywane równie¿ do kszta³ce-
nia nauczycieli. 

Wspó³pracê rozpoczêto od konferencji dla
nauczycieli wielkopolskich szkó³ œrednich, na
której wyk³adowcy z ASU i nauczyciele szkó³
Pó³nocnej Karoliny przedstawili zasady i mo¿-

liwoœci wykorzystania programu TelePlace
w nauczaniu. Konferencja odby³a siê w dniach
22-23 paŸdziernika, a wspó³organizatorami
by³ Wydzia³ Studiów Edukacyjnych i Wydzia³
Fizyki UAM, Appalachian State University 
w USA oraz Wielkopolski Oddzia³ Ogólnopol-
skiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Konfe-
rencja przeznaczona by³a przede wszystkim
dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 

Wyk³ad wprowadzaj¹cy wyg³osi³ dziekan
WSE prof. Zbyszko Melosik. Dziekan Wydzia-
³u Fizyki prof. Ryszard Naskrêcki przedstawi³
znaczenie programów europejskich dla 
podnoszenia jakoœci kszta³cenia, natomiast
prof. Stanis³aw Dylak omówi³ edukacyjne
konsekwencje oplatania szkó³ przez œrodowi-
sko cyfrowe. Prof. Paul Walles oraz prof. John
Tashner z ASU scharakteryzowali podstawo-
we zasady dzia³ania programu TelePlace.
Drugi dzieñ konferencji by³ przeznaczony na
warsztaty, w czasie których amerykañscy
wyk³adowcy przedstawili wielkopolskim 
nauczycielom program TelePlace, pokazuj¹c

mo¿liwoœci zastosowania go w polskiej 
szkole. Ze strony polskiej warsztaty prowa-
dzili tak¿e dr Pawe³ Topol, Mateusz Leszko-
wicz i Gra¿yna Barabasz. 

W konferencji uczestniczy³o oko³o 80 nau-
czycieli z wielkopolskich szkó³, którzy uznali
konferencjê za bardzo ciekaw¹. Jak mówi
prof. Stanis³aw Dylak, do tej pory otrzymuje 
e-maile od zainteresowanych nauczycieli 
z proœb¹ o materia³y pokonferencyjne. Goœcie
z Appalachian State University odwiedzili 
tak¿e kilka szkó³ w Wielkopolsce. 

- Mamy ju¿ zarys projektu dotycz¹cego
wspó³pracy szkó³ polskich i amerykañskich 
i naszych uczelni, teraz pracujemy nad szcze-
gó³ami, aby z³o¿yæ wniosek o grant. Bêdzie to
projekt edukacyjno-badawczy - mówi prof.
Dylak - Bêd¹ tak¿e powadzone badania nad
skutecznoœci¹ i efektywnoœci¹ takiego dzia³a-
nia. Zasadniczym punktem zainteresowania
bêd¹ nauki przyrodnicze, chocia¿ chcemy tak-
¿e zaprosiæ przedstawicieli innych dyscyplin. 

Gra¿yna Barabasz

Goœcie z Pó³nocnej Karoliny 

Lekcje w wirtualnej rzeczywistoœci 
Nad wykorzystaniem w szkole oprogramowania 3D, takiego jak w SecondLife, 
bêd¹ pracowaæ amerykañscy i polscy pedagodzy.
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Konferencja
„Uczenie siê 
i nauczanie
przedmiotów
przyrodniczych
w œrodowisku
wirtualnym” 
w Auditorium
Maximum



Podobnie jak piêæ lat temu, tak¿e w
tym roku UAM ufundowa³ nagro-

dê pozaregulaminow¹ - w postaci
koncertu z cyklu "Wielkie recitale w
Auli Uniwersyteckiej" - dla laureata I
nagrody XVI Miêdzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Konkurs wy-
gra³a 25-letnia rosyjska pianistka Ju-
lianna Awdiejewa. W pi¹tek, 22 paŸ-
dziernika br., podczas uroczystoœci
wrêczania nagród pozaregulamino-
wych w Filharmonii Narodowej, arty-
stka otrzyma³a z r¹k Jerzego Laskow-
skiego, reprezentuj¹cego rektora
UAM, okolicznoœciowy dyplom oraz
zaproszenie na koncert do Poznania. 

Nagroda ufundowana przez UAM
znalaz³a siê w gronie niezwykle pre-
sti¿owych wyró¿nieñ zg³oszonych do
konkursu przez m.in. Filharmoniê No-
wojorsk¹, Tokijsk¹ Orkiestrê Symfo-
niczn¹, czy dyrekcje festiwali chopi-
nowskich w Genewie, Gaming i Ma-
riañskich £aŸniach.

Aktualnie tocz¹ siê rozmowy na te-
mat terminu recitalu Julianny Awdie-
jewej w Auli Uniwersyteckiej. Przypo-
mnijmy, ¿e laureatem nagrody UAM
przed piêciu laty by³ Rafa³ Blechacz,
zaœ jego nadzwyczajny recital forte-
pianowy mia³ miejsce w Poznaniu 30
listopada 2005 r.

Jerzy Laskowski

NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA

Znaleziony przeze mnie pami¹tkowy me-
dalion zosta³ wykonany z okazji sprowa-
dzenia z Pary¿a prochów poety i z³o¿enia
ich dnia 30 czerwca l890 roku w Kate-
drze Wawelskiej, w krypcie obecnie zwa-
nej "Krypt¹ Wieszczów" - napisa³ do nas
prof. Jacek Boles³aw Michalski i opisa³ hi-
storiê owego znaleziska.

Wiek medalionu dobiega 120 lat! Natrafi-
³em na niego w sytuacji zaskakuj¹cej, daleko
te¿ od Poznania, a blisko Krakowa: w Myœleni-
cach. Wiele lat temu, w l968 roku, w przerwie
semestralnej, wolnej od zajêæ dydaktycznych,
zjawi³em siê podczas piêknej, œnie¿nej i mro-
Ÿnej zimy w Myœlenicach, by pojeŸdziæ na na-
rtach. Jako adiunkt, któremu „nie przelewa³o
siê” w œrodkach materialnych, skorzysta³em 
z darmowego noclegu w starym, nie zamie-
szka³ym zim¹ drewnianym domu mego wujo-
stwa. Sta³ i stoi on dziœ, opuszczony, w op³aka-
nym stanie, w tym piêknym ma³opolskim
miasteczku, przy ulicy Œredniawskiego 72,
zwanej wczeœniej po pierwszej wojnie œwiato-
wej Górn¹ Wsi¹. Latem w domu tym przeby-
wa³a moja ciotka, m³odsza siostra mojej Mat-
ki, z mê¿em, moim wujem Tadeuszem Gor¹cz-
ko, profesorem szko³y handlowej i gimnazjum.
By³ on rodowitym krakowianinem, ale maj¹-
cym równoczeœnie blisk¹ rodzinê w Myœleni-
cach, od której ten dom w spadku otrzyma³. 

Wykorzysta³em wiêc bezp³atny pobyt w pu-
stym domu. Tymczasem przebywanie w tej
silnie zmro¿onej kwaterze dawa³o siê mocno
we znaki, a szron bieli³ œciany. Pierwsz¹ moj¹
czynnoœci¹ by³o jej wzglêdne nagrzanie. W

jednym z pokoi, gdzie zamierza³em spaæ, roz-
pocz¹³em rozpalanie w du¿ym, starodawnym,
kaflowym piecu, Rozpali³em tak, ¿e kafli nie
sposób by³o dotkn¹æ, ¿ar bi³ od nich, ale tem-
peratura w pokoju nie osi¹gnê³a w czasie me-
go przesz³o tygodniowego pobytu 10°C. Pew-
nego dnia wieczorem, le¿¹c w ³ó¿ku, us³ysza-
³em dziwne t¹pniêcie w piecu, jakby coœ w
nim spad³o.

Nazajutrz przy czyszczeniu paleniska i ru-
sztu wypad³ na pod³ogê gor¹cy jeszcze meda-
lion. Po wystudzeniu oczyœci³em go z brudu i
umy³em. Pami¹tka ta wówczas nie zrobi³a na
mnie wielkiego wra¿enia, ale data pogrzebu
wyda³a mi siê dziwna, bo Adam Mickiewicz
zmar³ w l855 w roku. „Ceramiczne kó³ko” za-
pakowa³em do plecaka. Po kilku dniach wróci-
³em do Poznania, umieszczaj¹c medalion
wœród ro¿nych przedwojennych i okupacyj-
nych pami¹tek.

Do dziœ zadziwia mnie jedno. Sk¹d pami¹tka
ta znalaz³a siê w piecu? Przypuszczam, ¿e
zdun, który kiedyœ stawia³ ten piec, czy raczej
mo¿e uszczelnia³ lub zmienia³ wyloty przebie-

gu ciep³ego powietrza, u¿y³ medalionu o œredni-
cy l3,5 cm do zatkania otworu przelotowego w
piecu. Œwiadczyæ mo¿e o tym jasna powierzch-
nia awersu, a czarna rewersu medalionu. 

Ciekaw¹, istotn¹ spraw¹ w historii tego me-
dalionu jest fakt jego wyprodukowania. W ja-
kich iloœciach i gdzie zosta³ wybity? S¹dzê, ¿e
dojœcie do pe³nego meritum sprawy le¿y w ar-
chiwach Krakowa i zagadnienie to pozostawiam
do wyjaœnienia historykom. Pojawienie siê nato-
miast medalionu w czasie zaborów dla uczcze-
nia wielkiego polskiego poety, jak równie¿ zna-
lezienie go w sytuacji, jak¹ opisa³em i w domu
rolnika (stryj mego wuja) wydaje siê œwiadczyæ
o wielkim patriotyzmie, który w czasie zaborów
szczególnie by³ pielêgnowany przez wiele lat
tragicznej niewoli naszej ojczyzny.

Medalion ten znajdowaæ siê bêdzie w po-
wstaj¹cym Muzeum Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Dodaæ te¿ pragnê,
¿e bodŸcem do zwrócenia uwagi na fakt posia-
dania takiego zapomnianego przeze mnie me-
dalionu by³a, zas³yszana wiadomoœæ, o pla-
nach utworzenia Muzeum Wszechnicy Pia-
stowskiej w Zamku w Poznaniu.

Medalion ofiarowa³ dla Muzeum UAM 
absolwent rocznik 1947 -1951 Wydzia³u Rolniczo
- Leœnego Uniwersytetu Poznañskiego; asystent
wolontariusz 1949-1951; z-ca m³odszego 
asystenta w Katedrze Ochrony Lasu UP w 1951 r. 

Prof. dr hab. in¿. Jacek Boles³aw Michalski 
em. prof zw. Wydz. Leœnego Akademii 
Rolniczej im. A. Cieszkowskiego, obecnie 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Adam Mickiewicz na ceramicznym medalionie 

Nagroda UAM dla Julianny Awdiejewej

Zwycie¿czyni XVI Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina Julianna Awdiejewa z Rosji
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W okresie „oko³oinauguracyjnym” zwycza-
jowo przedstawia siê dokonania ostatniego
roku pracy uczelni i kierunki jej dalszych 
dzia³añ. Wœród tak omawianych wskazywa-
no ostatnio równie¿ na parametryzacjê.
Brzmi to doœæ technicznie, a co to znaczy?
Czym jest dla uczelni ten proces? 

Najkrócej mówi¹c, zadaniem parametry-
zacji jest okreœlenie jakoœci badañ nauko-
wych podejmowanych i realizowanych 
w placówkach, które oczywiœcie takie 
badania prowadz¹, co zaznaczam wyraŸnie,
poniewa¿ jest u nas w kraju wiele szkó³ 
wy¿szych, które swoj¹ dzia³alnoœæ sprowa-
dzaj¹ wy³¹cznie do dydaktyki. 

To trudne zadanie, zwa¿ywszy na sam
przedmiot oceny, na wieloœæ kierunków, 
rozmaitoœæ dróg badawczych, programów… 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿sze-
go zaproponowa³o tu specjalne narzêdzia. 
I okreœlone zasady. Tak wiêc parametryzacji
poddano jednostki badawcze, nie ca³e uczel-
nie. Najczêœciej proces ten dotyczy³ wydzia-
³ów. To one wype³nia³y rozleg³e i szczegó³owe
ankiety, stanowi¹ce potem podstawê do wyli-
czania punktów i zastosowanie wielce z³o¿o-
nego wzoru. By³a to droga do wyliczenia
wspó³czynnika efektywnoœci badañ, bêd¹cego
ostateczn¹ ocen¹ naukowej pracy ocenianego
czy raczej parametryzowanego wydzia³u. 
Zanim jednak do tego dosz³o, pracownicy nau-
kowi i ich prace poddaæ siê musieli okreœlo-

nym, wspólnym dla wszystkich uczelni pu-
blicznych procedurom 

Na przyk³ad jakim? 
Wszyscy pracownicy zaanga¿owani w pro-

wadzenie badañ naukowych, a wiêc podlega-
j¹cy ocenie, stanowili tu „magiczn¹” grupê N,
zaœ trzykrotnoœæ tej liczby (3N) wyznacza³a
liczbê prac naukowych i opracowañ podda-
nych ocenie. 

Ka¿dy zatem zg³asza³ swoje trzy najlepsze
dokonania ostatnich lat? 

Nie ka¿dy naukowiec, bowiem oceniano naj-
lepsze prace z wydzia³u, których liczba stano-
wi³a trzykrotnoœæ liczby naukowców; 
w praktyce je¿eli jeden pracownik opublikowa³
w okresie podlegaj¹cym ocenie szeœæ bardzo
wysoko punktowanych prac, to ¿adna z prac
innego naukowca mog³a nie zmieœciæ siê w oce-

nianej puli. Pula prac do oceny by³a dobierana
automatycznie, z ankiet dostarczanych do mi-
nisterstwa przez oceniane jednostki. 

Jakiego typu prace brano pod uwagê? 
Wyznaczono tu trzy grupy: najwy¿ej noto-

wane w presti¿owych miêdzynarodowych
czasopismach artyku³y, dalej monografie 
i artyku³y w uznanych pracach zbiorowych
oraz prace, które wdro¿one do gospodarki,
czyni³y j¹ innowacyjn¹.

Wydzia³y maj¹ swoj¹ specyfikê. Jak mo¿na
by³o porównywaæ na przyk³ad badania w na-
ukach humanistycznych z chemicznymi, poli-
tologiê z fizyk¹ lub budow¹ maszyn…

Tak siê nie dzia³o, ustalono typy, rodzaje, 
a przede wszystkim grupy jednorodne, na
przyk³ad w obrêbie chemii, fizyki, politolo-
gii… Tak, aby poprzez swoje merytoryczne
powinowactwo i podobieñstwo mog³y byæ ze
sob¹ porównywane. 

I oto w ten sposób tworzy siê zbiór uczelni
konkuruj¹cych o miano najlepszych ?

Wprawdzie, jak powiedzia³em na wstêpie,
nie porównywano i nie oceniano uczelni, 
tylko wydzia³y, ale przecie¿ ich jakoœæ wy-
znacza miejsce uczelni w naukowej prze-
strzeni kraju.

I jaki wynik uzyska³ nasz uniwersytet? 
Dziewiêæ wydzia³ów, to jest 64 procent,

otrzyma³o kategoriê pierwsz¹ (A). Trzy 
wydzia³y - drug¹ (B). Jeden trzeci¹ (B), jeden
ZAŒ czwart¹ (C). 

To ciekawe - w dobie gor¹cych debat o re-
formach akademickich w Polsce, zaj¹æ siê,
tak jak pani, problemami uniwersytetów
œwiata i -tak poœrednio -wzi¹æ jednak udzia³
w tej debacie. Czy opisywane uczelnie dobie-
ra³a pani wed³ug jakiegoœ klucza?

Klucz by³ tylko taki, ¿eby te uczelnie maksy-
malnie ró¿ni³y siê od siebie. Harvard - wiado-
mo - to najlepszy uniwersytet œwiata; Oxford -
najbardziej angielski i najlepszy obok Cambrid-
ge w Europie; Heidelberg - bo mocno oparty na
tradycji i idei nowo¿ytnego uniwersytetu Hum-
boldta; Tokio - bo to najlepszy uniwersytet Ja-
ponii; Kapsztad- bo tam uniwersytet w kszta³-
towaniu elit musi stawiæ czo³a spuœciŸnie apar-
theidu; wreszcie Buenos Aires, bo to najlepszy
uniwersytet Argentyny, a w opinii Phillipa Alt-
bacha, amerykañskiego specjalisty od uniwer-
sytetów- najgorszy uniwersytet na œwiecie.

Jakieœ analogie z Polsk¹?
Tylko takie, ¿e uniwersytet - choæ wydaje

siê, ¿e wszêdzie powinien funkcjonowaæ jed-
nakowo, wywodz¹c siê z tradycji europejskiej-
jest bardzo mocno zwi¹zany ze spo³eczeñ-

stwem, w którym dzia³a i które go kszta³tuje.
Uniwersytetu nie mo¿na zadekretowaæ. To ¿y-
wy organizm w stanie ci¹g³ego rozwoju.

Wszêdzie kszta³ci elity?
Tak i to wi¹¿e siê z interesuj¹cymi mnie

procesami selekcyjnymi. Wst¹pienie na uni-
wersytet tokijski jest wrêcz gwarancj¹ znale-
zienia siê w elicie; takie uniwersytety jak Ha-
rvard czy Oxford daj¹ tak¹ mo¿liwoœæ. Ale te¿
wzory presti¿u w Japonii s¹ inne- tam wiêk-
szym powa¿aniem cieszy siê, powiedzmy, ce-
niony nauczyciel z wieloletnim sta¿em, ni¿
osoba, która dorobi³a siê wielkiego maj¹tku,
która z kolei w Stanach by³aby wysoko na dra-
binie spo³ecznej. W Buenos Aires z kolei nie
ma mechanizmów selekcyjnych: na uczelniê
przyjmowani s¹ wszyscy, nawet na medycynê.
Tam obowi¹zuje akademicki darwinizm -
przetrwaj¹ najsilniejsi. To odpowiada temu

Miêdzy Harvardem a Buenos Aires
Rozmowa z dr Dari¹ Hejwosz, socjologiem edukacji

Z prof. Jackiem Witkosiem, prorektorem UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz 
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Wielkie wietrzenie naukowych przybytków



Czy to by³y niespodzianki? 
W pewnym sensie tak. Na przyk³ad zdziwi³o

mnie osobiœcie, ¿e nasz Wydzia³ Historyczny,
Wydzia³ Studiów Edukacyjnych oraz Wydzia³
Nauk Geograficznych i Geologicznych znalaz³y
siê w drugiej kategorii. Wydzia³ Teologii ma ka-
tegoriê trzeci¹, a Wydzia³ Pedagogiczno-Arty-
styczny w Kaliszu - czwart¹. Wszystkie te wy-
dzia³y uzupe³ni³y swoje ankiety i zwróci³y siê do
ministerstwa z wnioskami o ponown¹ ocenê.

I co z tego, oprócz satysfakcji dla jednych 
i jej braku dla innych, wynika?

Wynika du¿o, bo w œlad za tym, przynaj-
mniej w pewnym stopniu, przyznawane bêd¹
ministerialne œrodki na funkcjonowanie 
wydzia³ów. Oczywiœcie najwiêcej zyskaj¹ wy-
dzia³y zaliczone do kategorii pierwszej, czyli a,
znacznie mniej wydzia³y w kategorii 
b. najs³absze wydzia³y bêd¹ musia³y przedsta-
wiæ program restrukturyzacji. 

Porównanie w skali kraju pozwala³o wska-
zaæ na uczelnie najlepsze, z najwiêksz¹ liczb¹
„jedynkowych” wydzia³ów. Które uniwersy-
tety przoduj¹? 

Nie ma tutaj specjalnych niespodzianek.
Tradycyjnie w czo³ówce, w trójce prymusów
znalaz³y siê Uniwersytet Jagielloñski ( 80 pro-
cent jednostek w grupie pierwszej,) Uniwersy-
tet Warszawski- 75 procent „jedynek” i UAM 
- 64 procent. Dodaæ jednak trzeba, ¿e rysuj¹c
wizerunek sparametryzowanych polskich 
badañ naukowych brano pod wagê równie¿
placówki Polskiej Akademii Nauk.

Jakie lokaty zdobywa³y placówki PAN 
- owskie? 

Relatywnie lepsze ni¿ uczelnie. A to g³ów-
nie dlatego, ¿e one przecie¿ powo³ane s¹ 
wy³¹cznie dla prowadzenia badañ. Nie maj¹

zadañ dydaktycznych, które, stanowi¹c jedno
z podstawowych zadañ uczelni, absorbuj¹ 
jednak pracowników naukowo-dydaktycz-
nych i odci¹gaj¹ ich w pewien sposób od pro-
wadzenia badañ naukowych. 

Jak pan ocenia ca³y ten przyprowadzony 
w kraju proces parametryzacji? Spe³ni³ on
oczekiwania œrodowiska? Co uzna³by pan za
ewidentne korzyœci, a co za mankamenty ?

Uwa¿am, ¿e myœl o tym, by poddaæ polskie
placówki naukowe dobrze zorganizowanemu
przegl¹dowi i ocenie, jest sama w sobie bardzo
po¿¹dana. Pozwala uszeregowaæ je, wskazaæ
na te, którym warto przekazywaæ œrodki na
dalszy rozwój i kontynuacjê badañ. A samym
uczelniom ka¿e siê zastanowiæ, podj¹æ samoo-
cenê, szukaæ dróg skuteczniejszych. Nazwa³-
bym to wielkim wietrzeniem naukowych
przybytków. To du¿e zadanie. Jednak¿e ta ko-
lejna, tak szeroko zakrojona edycja standary-
zacji mia³a tak¿e swoje usterki i metodologicz-
ne niedoci¹gniêcia, by nie powiedzieæ - b³êdy.
Za taki uwa¿am miêdzy innymi to, o czym
mówi³em przed chwil¹, stawianie placówek
PAN w równym rzêdzie z jednostkami uczel-
nianymi. Owszem, mo¿na i trzeba je porówny-
waæ, ale uwzglêdniaj¹c, na przyk³ad w syste-
mie punktowania, to ¿e akademickie jednostki
musz¹ swój czas i potencja³ dzieliæ miêdzy
uprawianie nauki i nauczanie. W³aœciwego
rozwi¹zania wymaga te¿ problem publikacji.
Wiadomo, ¿e najwiêcej punktów przysparzaj¹
publikacje w miêdzynarodowych czy zagra-
nicznych presti¿owych pismach i wydawnic-
twach. Droga do nich jest nie³atwa, wymaga-
nia ostre, podwójne niezale¿ne recenzowa-
nie… Warto siê z tym mierzyæ. ¯ycie codzien-
ne jednak przynosi sytuacje szczególne, nie

poddaj¹ce siê ³atwo narzucanym regu³om. Bo
gdyby tym samym zasadom parametryzacji
poddaæ na przyk³ad wybitne prace naukowe
napisane przez wybitnego uczonego, profeso-
ra Gerarda Labudê - wynik punktowy nie od-
da ich wartoœci, na co wskazuj¹ koledzy z wy-
dzia³u historycznego.

Niemniej w górê równaæ nale¿y. Tymcza-
sem czêsto mówi¹c „publikacje” myœli siê 
np. o materia³ach pokonferencyjnych, wyda-
nych w okazjonalnych biuletynach… Jak pan
je ocenia? 

Niejednoznacznie. Bo jeœli faktycznie istot-
ne wyniki zosta³y na konferencji zaprezento-
wane, potem rozwiniête, opublikowane
odrêbnie - to jest to naturalna kolej rzeczy. 
Jeœli jednak autor poprzestanie na publikacji
treœci jednego 20-minutowego wyst¹pienia -
to czêsto wypuszcza ze swoich r¹k produkt je-
szcze nie w pe³ni gotowy. 

Na koniec chcia³bym jeszcze kilka s³ów 
powiedzieæ o wdra¿aniu wyników badañ,
które jest wysoko punktowane. Tu te¿ nale¿y
dopracowaæ kryteria. Bo znacznie ³atwiej
wdro¿yæ jakieœ opracowanie z chemii, uprawy
roœlin, elektroniki ni¿ z wielu innych dziedzin.
Pracom na przyk³ad z zakresu filozofii, 
teologii czy choæby podstawowych badañ ma-
tematycznych jest znacznie, znacznie trudniej
i dalej do praktycznych wdro¿eñ, nawet jeœli
s¹ wybitne. Podsumowuj¹c: chcê podkreœliæ,
¿e sama parametryzacja jest procesem dla 
œrodowiska naukowego pozytywnym. Rzecz
w tym, by stosowane zasady i procedury
uwzglêdnia³y specyfikê œrodowiska akademic-
kiego i ¿eby w porê by³y uczestnikom ca³ego
przedsiêwziêcia znane, na pewno na samym
pocz¹tku interwa³u podlegaj¹cego ocenie. 
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krajowi, który ma bardzo nieustabilizowane,
burzliwe i pe³ne kontrastów ¿ycie spo³eczne.
Zreszt¹ funkcjonuje tu jeszcze spuœcizna dykta-
tury- wszelkie dyktatury maj¹ na celu nie
kszta³cenie elit umys³owych, ale dydaktykê,
przygotowuj¹c¹ kadry swoich funkcjonariuszy.

Ka¿dy uniwersytet stoi przed pytaniem: ja-
kich kandydatów przyjmowaæ i w jaki sposób
to robiæ.

Warto wiedzieæ, ¿e te najlepsze uniwersyte-
ty, Harvard czy Oxford od kandydatów wyma-
gaj¹ nie tylko wiedzy. Tê potwierdzaj¹ punkty
za egzamin maturalny. Oprócz tego prowadzo-
ny jest wywiad, maj¹cy okreœliæ „talent akade-
micki” albo jak to mówi¹ na Harvardzie: „per-
sonal promise”. W Oxfordzie pytaj¹ na przy-
k³ad o to, co s¹dzi kandydat na temat aktual-
nej czo³ówki w Time. 

Czy to pozwala wy³oniæ najzdolniejszych
tak¿e z ni¿szych warstw spo³ecznych i pomóc
im wejœæ do elity?

Ze œrednich warstw tak, z najni¿szych ra-
czej nie i to nie jest nawet kwestia pieniêdzy.
Jak siê mówi, to rodzice musz¹ wiedzieæ, jak
przygotowaæ dziecko do wst¹pienia na dobr¹

uczelniê. Mimo idei merytokracji, która wszy-
scy uznaj¹, ci¹gle jakieœ mechanizmy poza
merytorycznymi dzia³aj¹. Badania wykaza³y,
¿e na Oxfordzie niedoreprezentowana jest
m³odzie¿ z pó³nocy Anglii. Podejrzewa siê, 
¿e byæ mo¿e chodzi o akcent. Jêzyk jest jedn¹
z najsubtelniejszych form selekcji.

Czy bogactwo nie gra ¿adnej roli?
Na najlepszych uniwersytetach nie. 

Harvard ma rozbudowany system stypendial-
ny, który umo¿liwia studia biedniejszym. 
W Harvardzie pojawi³ siê problem, ¿e najbo-
gatsi studenci wynajmowali apartamenty 
z pokojówkami. W imiê akademickiej atmosfe-
ry chciano nawet tego zakazaæ, ale ostatecznie
siê z tego wycofano. Uznano, ¿e i bogactwo
nale¿y do po¿¹danej ró¿norodnoœci.

Mówi³a pani, ¿e nam najbli¿sze s¹ uniwer-
sytety niemieckie.

Tak, nawet mo¿na podejrzewaæ, ¿e stamt¹d
zaczerpnêliœmy ideê uczelni flagowych, choæ
w nieco zmienionej formie. Tam siê okaza³o,
¿e do tego wybranego grona uczelni innowa-
cyjnych trafiaj¹ te, gdzie mocne s¹ kierunki
œcis³e. Poddaje siê to dyskusji, bo marginalizo-

wana jest humanistyka, a to ju¿ jest zaprze-
czenie samej idei uniwersytetu. Warto tej dys-
kusji siê przyjrzeæ.

Gdyby na podstawie pani doœwiadczeñ
dosta³aby pani zadanie stworzenia „polskie-
go Harvardu”, co by pani zrobi³a?

Nie przyjê³abym tego zadania. Tak, jak
mówi³am, uniwersytetu nie da siê zadekreto-
waæ. W ci¹gu ostatnich 20 lat uczelnie polskie
zrobi³y ogromne postêpy i kiedyœ bêdziemy
mieli swój „Harvard”, jeœli w tym tempie 
bêdziemy siê rozwijaæ. Mo¿e jedno warto 
by³oby wprowadziæ: na Harvardzie, na I stop-
niu studiów obowi¹zkowy jest tylko jeden
przedmiot: expose writing, gdzie studenci
æwicz¹ wypowiadanie siê na piœmie. To bar-
dzo wa¿na umiejêtnoœæ.

Dr Daria Hejwosz jest adiunktem w Zak³adzie
Socjologii Edukacji Wydzia³u Studiów Edukacyj-
nych UAM. Jej ksi¹¿ka „Edukacja uniwersytecka 
i kreowanie elit spo³ecznych” wydawnictwa 
Impuls otrzyma³a wyró¿nienie na IV Targach
Ksi¹¿ki Akademickiej i Naukowej w Warszawie. 



NASZ UNIWERSYTET PREZENTACJE  

1 2 |  ¯ Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  l i s t o p a d  2 0 1 0

Skoñczy³a pani w³aœnie seminarium 
ze swoimi uczniami. Czy widzi pani wœród nich
przysz³ych sêdziów s¹du konstytucyjnego?

Nie patrzê na nich pod tym k¹tem! Nie cho-
wam ich na adwokatów czy na sêdziów.
Próbujê im tylko wpoiæ ogóln¹ prawnicz¹ wie-
dzê i ukszta³towaæ pewn¹ osobowoœæ, na
któr¹ niew¹tpliwie sk³adaj¹ siê cechy takie,
jak rzetelnoœæ, zdolnoœæ s³uchania, obiekty-
wizm, zdolnoœæ rozpatrywania ró¿nych racji.
To s¹ jeszcze bardzo m³odzi ludzie, oni jeszcze
tych cech mieæ nie musz¹, ale powinni mieæ
gotowoœæ ich kszta³towania. Coraz czêœciej
ostatnio dochodzê do wniosku, ¿e ich postawa
etyczna i obywatelska jest kszta³towana przez
wzorce osobowe i to potwierdzaj¹ te¿ rozmai-
te badania naszych studentów. A wiêc 
w mniejszym stopniu ni¿ kiedyœ jest to litera-
tura. Myœmy - tak mi siê wydaje - byli chowa-
ni na wielkiej literaturze i to ona nas kszta³to-
wa³a. Mam wra¿enie, ¿e teraz tym decyduj¹-
cym czynnikiem s¹ w³aœnie wzorce osobowe 
i to nie wielkie autorytety: to mog¹ byæ osoby,

z którymi oni siê stykaj¹ na co dzieñ: dobry
nauczyciel, dobry opiekun seminarium...

Czy to znaczy, ¿e m³odzi potrzebuj¹ wiêcej
kierowania? S¹ mniej samodzielni?

Czy kiedyœ m³odzi ludzie byli bardziej sa-
modzielni? Ja bym tak nie powiedzia³a. Mam
dobr¹ opiniê o moich studentach i mniej 
jestem sk³onna do narzekania na nich ni¿ wie-
lu moich rówieœników. M³odzie¿ jest inna, 
na pewno jest inna. Mam przekonanie, ¿e oni
umiej¹ pracowaæ i chc¹ pracowaæ i s¹ ju¿
przywykli do pracy. Brakuje mi mo¿e 
tylko...S¹ tacy pragmatyczni, mniej podatni 
na porwanie przez wielk¹ ideê. S¹ lepiej 
zorganizowani, ale mniej sk³onni ¿yæ wielk¹
spraw¹ - ale có¿, czasy maj¹ spokojne....

A pani, wybieraj¹c studia, jak wyobra¿a³a
sobie swoj¹ przysz³oœæ?

Motywacje moje by³y dosyæ mgliste. 
Wyobra¿a³am sobie, ¿e bardzo szlachetnie jest
broniæ ludzi. Z drugiej strony mam w sobie 
tak¹ sk³onnoœæ do pewnego porz¹dku, do
uk³adania spraw wed³ug okreœlonych regu³.

Dopiero na studiach uœwiadomi³am sobie 
wyraŸnie, ¿e taki w³aœnie sposób myœlenia mi
odpowiada. Ale na studia przychodzi³am 
z myœl¹, ¿e piêknie by³oby byæ adwokatem...

.... co i dziœ jest marzeniem wiêkszoœci kan-
dydatów na studia prawnicze.

To prawda. Ja jednak rych³o przysz³am 
do przekonania, ¿e to nie jest jednak to, co
chcia³abym robiæ. Poczu³am, ¿e adwokatura
ukierunkowuje myœlenie w okreœlony - mo¿e
szlachetny - ale w okreœlony sposób. Zrozu-
mia³am, ¿e analizowanie sprawy i rozstrzyga-
nie jej we wszystkich jej aspektach jest dla
mnie wa¿niejsze i ciekawsze. Bardzo szybko
na studiach zauwa¿y³am, ¿e badanie i rozwa-
¿anie argumentów interesuje mnie bardziej
ani¿eli rozstrzyganie. S³owem, bardziej intere-
sowa³y mnie same regu³y ni¿ rozstrzyganie
wed³ug tych regu³ - co jest zreszt¹ pewnym
paradoksem w stosunku do roli, któr¹ teraz
przysz³o mi pe³niæ. 

A kto wp³yn¹³ najbardziej na kszta³towa-
nie pani prawniczego profilu ? 

Ile historii potrzeba w stosunkach polsko- niemieckich? - mówi³ prof.
Henryk Olszewski, prowadz¹c w Instytucie Zachodnim dyskusjê nad
ksi¹¿k¹ „Moje Niemcy- moi Niemcy. Odpominania polskie” pod redak-

cj¹ Huberta Or³owskiego. Punktem wyjœcia tej ksi¹¿ki mia³y byæ pogl¹dy
jak najbardziej indywidualne, odczucia jak najbardziej subiektywne 
i wspomnienia ca³kiem prywatne. Napisa³o je 48 osób, nie tylko naukow-
cy, ale tak¿e pisarze, publicyœci, dzia³acze. Dziêki tej prywatnej perspek-
tywie ksi¹¿kê „czyta siê”, jak pisano dawniej w „Przekroju” o dzie³ach,
które wci¹gaj¹ w lekturê. Ksi¹¿ka doczeka³a siê ju¿ recenzji w „Die Welt”. 

O czym pisz¹ Polacy? Tak¿e o drobnych wydarzeniach i anegdotach.
Krzysztof Wojciechowski, który o¿eni³ siê z Niemk¹, wspomina, ¿e

wchodz¹c w niemiecki œwiat swojej ¿ony „czu³ siê jak Murzyn na 
Antarktydzie”, zaskoczony zw³aszcza „pozytywistycznym” sk¹pstwem
swych wcale zamo¿nych teœciów, którzy prostowali krzywy œrubokrêt
zamiast go wyrzuciæ, zawartoœæ nocnika wylewali w ogrodzie, ¿eby siê
nie marnowa³a i k¹pali siê w wannie raz na tydzieñ, by oszczêdnie 
korzystaæ z wody. Zachowania, które najpierw bawi³y, zaczyna³y 
w koñcu imponowaæ. Andrzej Wiêckowski wraca pamiêci¹ do - ma³o
znanych Polakom - lat w Berlinie bezpoœrednio po wojnie, gdy drzewa
Tiergarten wyciêto na opa³, czy gdy wskutek blokady Berlina Zacho-
dniego wahad³owymi lotami dowo¿ono zaopatrzenie do odciêtego mia-
sta. Waldemar £azuga wspomina z kolei pierwsze niemieckie s³owa, ja-

A twoi Niemcy?

Czasem d³ugo 
nie mo¿na 
zasn¹æ

Rozmowa 
z prof. S³awomir¹ Wronkowsk¹ - Jaœkiewicz
sêdzi¹ Trybuna³u KonstytucyjnegoFO
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Mia³am to nadzwyczajne szczêœcie, ¿e bar-
dzo szybko trafi³am na seminarium Zygmunta
Ziembiñskiego - nie muszê mówiæ kto to, bo to
kultowa postaæ naszego uniwersytetu. By³
znakomitym uczonym i znakomitym pedago-
giem. Wyszukiwa³ ludzi, którymi siê póŸniej
bardzo starannie opiekowa³. On nas wszyst-
kich ukszta³towa³, a zw³aszcza wpaja³ posta-
wê rzetelnoœci i bezinteresownoœci.

W czasach PRL-u, gdy pañstwo by³o „ob-
ce”, profesor jeŸdzi³ poci¹gami drug¹ klas¹-
choæ przys³ugiwa³a mu w delegacji pierwsza
- by nie nara¿aæ uniwersytetu i pañstwa na
zbêdne wydatki...Taka obywatelska postawa
wtedy wydawa³a siê bezsensowna. 

To s¹ wartoœci uniwersalne, wa¿ne i wtedy
i teraz. Jestem wychowana przez takie poko-
lenie nauczycieli, o których powiedzieæ mo¿-
na, ¿e to dawna inteligencja, gdzie siê ceni
pewne cnoty i pewne rzeczy nieop³acalne.
Uczono nas, ¿e tak siê nale¿y po prostu zacho-
wywaæ. Ma³o tego - ¿e to nie jest ¿adne wyrze-
czenie, ¿e mo¿na z tego czerpaæ zadowolenie:
bo jest dobrze tak postêpowaæ. W pracy z pro-
fesorem nigdy nie wchodzi³o w rachubê to, ¿e
coœ powinniœmy uj¹æ inaczej, bo to by siê op³a-
ca³o. Profesor by³ w tym sensie idealnym nau-
czycielem, ¿e to, w co wierzy³, poœwiadcza³
ca³ym swoim zachowaniem. 

Czy pani myœli czasem, co powiedzia³by
profesor na to czy tamto?

A¿ tak mocno nie myœlê, co by powiedzia³, bo
ja doskonale wiem, które moje zachowania by
pochwali³, a których nie i wiem, ¿e o tych,
których by nie pochwala³, mog³abym z nim po-
dyskutowaæ, ale oczywiœcie - co do spraw zasa-
dniczych to ¿adnego sprzeniewierzenia nie ma. 

Czy ktoœ jeszcze z nauczycieli akademickich
tak znacz¹co na pani¹ wp³yn¹³? 

Profesor Ziembiñski by³ dla nas opiekunem;
traktowa³ nas jak osoby, którymi trzeba siê
opiekowaæ nawet wtedy, gdy mieliœmy 30, 
40 lat. Natomiast mia³am te¿ okazjê zetkn¹æ
siê w pracy krócej i zupe³nie inaczej z prof. 
Radwañskim. On mnie z kolei nauczy³ samo-
dzielnoœci. Mój profesor ci¹gle czuwa³ nade
mn¹, a prof. Radwañski dawa³ zadanie, które
mia³am wykonaæ. Ufa³, ¿e to zadanie wyko-
nam. To pomaga w pewnym momencie wydo-
roœleæ. Prof. Radwañski by³ bardzo wymagaj¹-
cy i - nie wiem, jakim sposobem, - ale potrafi³
mnie mocno zmobilizowaæ.

A po studiach?
Szalenie wa¿na by³a trwaj¹ca tylko kilka

lat dzia³alnoœæ w zespole pod kierunkiem
prof. Ziembiñskiego z Maciejem Zieliñskim 
i Leszkiem Nowakiem. To by³y szczêœliwe la-
ta intensywnej pracy naukowej. Sprawia³a
nam ona wielk¹ radoœæ - nie robiliœmy nic 
innego, tylko spotykaliœmy siê, rozmawiali,
czytali i to zosta³o na ca³e ¿ycie - ¿e mo¿na
siê od siebie uczyæ i wspó³myœleæ. Wielu bar-
dzo wa¿nych rzeczy nauczy³am siê na sty-
pendium Humboldta. By³am w Monachium,
w oœrodku który mia³ zupe³nie inne koncep-
cje filozoficzno-prawne ni¿ te na moim uni-
wersytecie u mojego profesora. Nie zmieni-
³am tam pogl¹dów naukowych, raczej
utwierdzi³am siê w trafnoœci naszych wybo-
rów. „Po Humboldcie” wiedzia³am nie tylko,
¿e te nasze koncepcje s¹ trafne, ale i dlacze-
go s¹ trafne. Ten bardzo owocny wyjazd da³
mi te¿ wiele kontaktów naukowych ju¿ na
przysz³e moje ¿ycie.

Nie tylko ¿ycie naukowe i uniwersyteckie
na pani¹ wp³ynê³o. 

Potem by³ kolejny wa¿ny moment, gdy 
zetknê³am siê z praktyk¹ prawnicz¹, mianowi-
cie zajmowa³am siê sprawami legislacyjnymi.
Nie planowa³am tego, ale na d³ugie lata odda³am
siê najpierw opiniowaniu, pisaniu prac zwi¹za-
nych z legislacj¹, a potem tak¿e wychowywaniu
legislatorów, prowadz¹c aplikacjê legislacyjn¹.
Myœlê, ¿e uda³o mi siê zrobiæ w tej dziedzinie
wiele i dobrze tê pracê wspominam, choæ czasa-
mi patrzê na to polskie prawo i myœlê sobie: tyle
wysi³ku na nic… Ci¹gle zdarzaj¹ siê te same s³a-
boœci - to jest mocno przygnêbiaj¹ce.

Praca w Trybunale Konstytucyjnym wyma-
ga zapewne jeszcze innych umiejêtnoœci?

Wymaga na pewno gotowoœci wys³uchiwa-
nia innych, ogromnej gotowoœci, nie³atwej
zw³aszcza, jak siê jest profesorem (œmiech), 
ale te¿ cierpliwoœci w przekonywaniu innych.
Poniewa¿ wyrok wydaje trybuna³, a nie jakaœ
osoba, trzeba ten trybuna³ pozyskaæ.

Czy pracuj¹c w Trybunale Konstytucyjnym
czuje siê pani spe³niona zawodowo i ducho-
wo?

Jeszcze nie. To jest na razie bardzo trudne,
trzeba siê nauczyæ dziesi¹tków rzeczy, które s¹
zwi¹zane z orzekaniem - ja nie orzeka³am; 
trzeba siê nauczyæ wspó³pracy - jak mówi³am,
dla profesora to nie jest ³atwe, bo ma swoje pro-
fesorskie nawyki; on pisze na w³asn¹ odpowie-
dzialnoœæ i sam za siebie odpowiada, a tu trze-
ba te pogl¹dy uzgodniæ. W pracy naukowej nie
ma ograniczeñ - jeœli kogoœ interesuje problem,
to go sobie rozwa¿a na rozmaite sposoby, 
a w s¹dzie konstytucyjnym orzeka siê w grani-
cach wniosku, który zg³oszono. Muszê zatem
rozwi¹zaæ zadanie, które mi dano, a nie pro-
blem, który mnie interesuje. Zwi¹zana zasad¹
wnioskowoœci, muszê siê uczyæ powœci¹gliwo-
œci. W nauce mogê pogl¹d odwo³aæ, rozszerzyæ,
poprawiæ w nastêpnej publikacji. W s¹dzie mu-
szê rozstrzygaæ sprawê. Tu nic nie jest póŸniej
do naprawienia. Wyrok jest ostateczny. 

Czyli czasem d³ugo w noc nie mo¿na 
zasn¹æ.

Tak. 
Maria Rybicka

NASZ UNIWERSYTET PREZENTACJE  

l i s t o p a d  2 0 1 0  |  ¯ Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  1 3

kie pozna³, jakie sta³y siê kalk¹ pojêcia Niemca jako agresora i przyznaje,
¿e nie potrafi siê od tego myœlenia uwolniæ. Dla Andrzeja Byrta pierw-
szym niemieckim s³owem by³o „kalt” na kurku z zimn¹ wod¹ w domu,
ale choæ póŸniej, w czasie gdy by³ dyrektorem MTP, zrodzi³a siê w nim
sympatia do wystawców niemieckich przez sprawnoœæ wspólnego dzia-
³ania, to i on nie ustrzeg³ siê stereotypów. Wspomina³ o tym, jak na 
targach ksi¹¿ki we Frankfurcie, poproszony o wyg³oszenie wiersza 
„Lokomotywa” po niemiecku, z³apa³ siê na tym, ¿e mówi¹c po niemiecku
naœladuje mimowolnie ton i gesty histerycznych przemówieñ Hitlera. 

Z proœb¹ o napisanie wspomnieñ prof. Or³owski zwróci³ siê do ponad
setki osób i choæ nie wszystkie przygotowa³y teksty, wszyscy zareago-

wali entuzjastycznie na zadany im temat, bo przecie¿ w³aœciwie ka¿dy
Polak ma „swojego Niemca”. Ksi¹¿ka sk³ania wiêc do refleksji i porów-
nañ, uwidacznia te¿, jak zmieniaj¹ siê postawy w zale¿noœci od wieku
autora. „M³odzi ludzie wspólnie pracuj¹, ceni¹ siê, k³óc¹ i wcale im do
g³owy nie przychodzi, ¿e potrzebuj¹ jakiegoœ pojednania. Mo¿e zwy-
czajnoœæ jest tym pojednaniem?” - cytowa³ Jerzego Jedlickiego prof.
Olszewski. Pytanie, jak i na ile nale¿y w stosunkach polsko-niemieckich
pamiêtaæ historiê II wojny œwiatowej pozostaje w ksi¹¿ce otwarte. 

Moje Niemcy-moi Niemcy. Odpominania polskie. 
Pod red. Huberta Or³owskiego. Instytut Zachodni 2009  

Prof. S³awomira Wronkowska-Jaœkiewicz zosta³a powo³ana na stanowisko sêdziego
Trybuna³u Konstytucyjnego, jedno z najwy¿szych, najbardziej zaszczytnych stanowisk 
w Polsce, ciesz¹ce siê wielkim presti¿em i bêd¹ce dowodem uznania dla ca³okszta³tu 
osi¹gniêæ prawniczych. Jej kandydatura spotka³a siê - co nieczêste ostatnio - z jednomyœln¹
przychylnoœci¹ œrodowiska prawniczego, politycznego i... prasy, co oznacza bycie niekwestio-
nowanym autorytetem w swojej dziedzinie. Prof. Wronkowska-Jaœkiewicz jest wychowank¹
i pracownikiem naukowym naszego uniwersytetu, tu wiêc rozpoczê³a siê jej kariera...
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Do udzia³u uda³o mi siê sk³oniæ wszyst-
kich znacz¹cych badaczy hermeneuty-
ki z naszego kraju, kilku znanych her-

meneutów niemieckich oraz dwóch wybit-
nych w³oskich uczniów Gadamera: Riccardo
Dottoriego i Donatellê DiCesare. Powsta³a w
ten sposób kilkunastoosobowa grupa badaw-
cza, która - ci¹gle nieco modyfikuj¹c swój
sk³ad - spotyka siê odt¹d regularnie, podejmu-
j¹c w swych wyst¹pieniach coraz to nowe
problemy z zakresu szeroko rozumianej filozo-
fii hermeneutycznej. Uczyni³o to z UAM zna-
cz¹ce w Europie centrum badañ hermeneu-
tycznych. 

W dniach 14-16 paŸdziernika odby³a siê
trzecia ju¿ konferencja z tej serii.Tematem by³
"Obraz cz³owieka w filozofii hermeneutycz-
nej". Udzia³ wziê³o 18 uczestników, w wiêk-
szoœci renomowanych badaczy. Konferencje
nie odbywaj¹ siê na zasadzie call for papers,
lecz na indywidualne zaproszenia kierowane
do osób, od których oczekuje siê oryginalnego
wk³adu poznawczego na wysokim poziomie.
Celem finalnym tych spotkañ jest bowiem mo-
nograficzna publikacja w jêzyku kongreso-
wym. W Niemczech ukaza³y siê ju¿ dwie takie
publikacje. 

Znaczenie imprezy dla promocji uczelni,
miasta i regionu docenili w tym roku zarówno
dziekan WNS UAM, prof. Z. Drozdowicz, jak 
i marsza³ek województwa Marek WoŸniak

oraz prezydent miasta Ryszard Grobelny. Ob-
jêli oni konferencjê honorowym patronatem. 

Jak wiêkszoœæ konferencji, tak¿e i ta mia³a
swoje gwiazdy. W tym roku byli nim Riccardo
Dottori, którego pierwsza ksi¹¿ka „Wiek filozo-
fii” ukaza³a siê w³aœnie w naszym kraju; Ferdi-
nand Fellmann - jego ksi¹¿ka „Para. Erotyczne
Ÿród³a cz³owieczeñstwa” ukaza³ siê w Wydaw-
nictwie Naukowym UAM i by³a hitem ubieg³o-
rocznych targów ksi¹¿ki naukowej; Zdzis³aw
Krasnodêbski, którego przedstawiaæ nie trze-
ba. Pojawi³ siê, po kilku latach nieobecnoœci w
naszym kraju, Franz Josef Wetz, autor 15 roz-

chwytywanych w Niemczech ksi¹¿ek filozo-
ficznych, w tym pracy wspieraj¹cej kontro-
wersyjn¹ wystawê Körperwelten. Wyg³osi³
znakomity wyk³ad pt. „Jak mo¿liwy jest cz³o-
wiek? Miêdzy walk¹ o przetrwanie o d¹¿eniem
do rozkoszy”. Gwiazd¹ by³ te¿ niew¹tpliwie
Hermann Lang z Würzburga, s³ynny psycho-
log, psychoterapeuta i psychiatra, uczeñ Gada-
mera i Lacana; jego pierwsza ksi¹¿ka równie¿
ukaza³a siê niedawno w Polsce.

Obecny by³ Michael Großheim z Rostocku,
najwybitniejszy obok H. Schmitza przedstawi-
ciel Nowej Fenomenologii, z wyk³adem na te-

W dniach 21-22 paŸdziernika w Instytu-
cie Kultury Europejskiej odby³a siê miê-
dzynarodowa konferencja naukowa
„Medycyna na us³ugach systemu ekster-
minacji ludnoœci w Trzeciej Rzeszy 
i na terenach okupowanej Polski”.

Niemieccy specjaliœci wyg³osili interesuj¹ce
odczyty dotycz¹ce kwestii masowej zag³ady
pacjentów w szpitalach psychiatrycznych w
okupowanej Polsce i o sposobach komunikacji
zawodowej w praktyce medycznej nacjonali-
zmu. Jeden z referatów dotyczy³ etyki me-
dycznej w nazistowskim systemie totalitar-

Medycyna mrocznych czasów
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Hermeneuci w Poznaniu
Tradycja spotkañ hermeneutycznych w Poznaniu siêga roku 2004. W³aœnie wtedy, 
w dwa lata po œmierci Hansa-Georga Gadamera, najwybitniejszego przedstawiciela
tego kierunku badañ filozoficznych, zdecydowa³em siê zorganizowaæ 
miêdzynarodowe kolokwium poœwiêcone dziedzictwu, które nam pozostawi³. 
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Uczestnicy poznañskiego spotkania filozofów

Konferencja
w Collegium
Europaeum
Gnesnense
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Rektorzy Pilskich Szkó³ Wy¿szych: prof. dr
hab. Adam Marcinkowski - Rektor Pañ-

stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej im. Sta-
nis³awa Staszica w Pile, doc. dr Danuta Kitow-
ska - Rektor Wy¿szej Szko³y Biznesu w Pile i

prof. Stanis³aw Lorenc - dyrektor Zamiejsco-
wego Oœrodka Dydaktycznego UAM w Pile po-
wo³ali Konwent Rektorów Pilskich Szkó³ Wy-
¿szych. Uroczyste podpisanie porozumienia w
sprawie jego powo³ania odby³o siê 5 listopada. 

W dniach 23-26 wrzeœnia 2010 roku 
w GnieŸnie odby³a siê czterdziesta
pierwsza edycja Poznañ Linguistic 
Meeting (PLM), dorocznej miêdzynaro-
dowej konferencji jêzykoznawczej, 
organizowanej przez Instytut Filologii
Angielskiej UAM. Na czele Komitetu
Organizacyjnego PLM stoi prof. dr hab.
Katarzyna Dziubalska-Ko³aczyk, dyrektor
IFA i Interdyscyplinarnego Centrum 
Przetwarzania Mowy i Jêzyka przy IFA .

PLM 2010 objêty zosta³ honorowym patro-
natem rektora UAM prof. Bronis³awa Marci-
niaka, oraz prezydenta Gniezna Jacka Kowal-
skiego. 

Podobnie jak w poprzednich latach, rów-
nie¿ w tym roku, Poznañ Linguistic Meeting
spotka³ siê z zainteresowaniem lingwistów z
wielu renomowanych oœrodków naukowych
na ca³ym œwiecie: Stanów Zjednoczonych, Au-
stralii, Indii, Izraela, Wielkiej Brytanii, Nor-
wegii, Szwecji, Niemiec, Austrii, Francji,
W³och, oraz Polski. Wœród uczestników znale-
Ÿli siê œwiatowej s³awy eksperci m.in. w dzie-
dzinie fonologii, sk³adni, socjolingwistyki,
oraz jêzykoznawstwa historycznego. Warto
tak¿e wspomnieæ, ¿e po raz kolejny konferen-
cja cieszy³a siê wielkim powodzeniem wœród
studentów, którym udzia³ w PLM nie tylko
umo¿liwia poszerzanie wiedzy nabytej w
trakcie konwersatoriów i wyk³adów akade-
mickich, ale tak¿e daje szansê na zaprezento-
wanie w³asnych projektów badawczych.

Motywem przewodnim PLM 2010 by³o ha-
s³o "Competitive explanations in linguistics: In
search of a framework", do którego odwo³y-
wa³y siê cztery wyk³ady plenarne: Advances
in Evolutionary Phonology: Holistic Explana-
tions for common and rare sound patterns,
autorstwa Juliette Blevins (City University of
New York); The syntax and semantics of ad-
jectives: A comparative view, zaprezentowany
przez Guglielmo Cinque (Universita Ca'Fosca-
ri, Venezia); Agents or Vehicles? The role of
speakers in directing linguistic evolution, wy-

g³oszony przez Nikolausa Ritta (University of
Vienna), oraz Outward bound: language as
property of the speech community, autorstwa
Williama Labova (University of Pennsylvania). 

Profesor Labov uznawany jest za pioniera
w dziedzinie badañ nad socjolingwistyk¹ wa-
riantywn¹ i jego referat by³ szczególnie wy-
czekiwanym wydarzeniem. Dodatkowo, fakt,
i¿ sesji przewodniczy³ Peter Trudgill (Univer-
sity of Agder, Kristiansand), niekwestionowa-
ny autorytet w dziedzinie dialektologii i jedno-
czeœnie prekursor zastosowania metodologii
Labova w dialektach brytyjskich, œwiadczy o
renomie ca³ego przedsiêwziêcia. 

Do leitmotivu tegorocznego PLM nawi¹zy-
wa³y równie¿ trzy sesje tematyczne o charak-
terze dyskusyjnym: Competing Explanations
of Phonology, zorganizowana przez Katarzynê
Dziubalsk¹-Ko³aczyk i Grzegorza Michalskie-
go; Competing Explanations of Language Va-
riation and Change, kierowana przez Piotra
G¹siorowskiego i Jaros³awa Weckwertha;
oraz Lexical and functional decomposition in
syntax, pod przewodnictwem Jacka Witkosia i
Bartosza Wilanda. Ka¿da sesja sk³ada³a siê z
serii wyk³adów poœwiêconych zagadnieniom z
dziedziny fonologii, zró¿nicowania i zmian jê-
zykowych, oraz sk³adni.

W ramach 10 regularnych sesji tematycz-
nych oraz sesji posterowej, uczestnicy mieli
te¿ okazjê zapoznaæ siê z badaniami prowa-
dzonymi w zakresie fonetyki, morfologii, ty-
pologii, neurolingwistyki, psycholingwistyki,
akwizycji jêzyka, semantyki, jêzykoznawstwa
kognitywnego, oraz celtologii.

£¹cznie w konferencji wziê³o udzia³ niemal
200 osób, a odczyt wyg³osi³o blisko 60 prele-
gentów. Wybrane referaty z PLM zostan¹
opublikowane w PSiCL: Poznañ Studies in
Contemporary Linguistics, miêdzynarodo-
wym czasopiœmie lingwistycznym wydawa-
nym przez Instytut Filologii Angielskiej UAM.
Kolejna edycja Poznañ Linguistic Meeting
odbêdzie siê w dniach 1-3 maja 2011 w Po-
znaniu.

Karolina Roszak

mat antropologii Heideggera. Wyk³ad o zal¹¿-
kach antropologii w pismach Gadamera wy-
g³osi³ Pawe³ Dybel, jeden z dwóch najlepszych
znawców tego filozofa w naszym kraju. Her-
meneutyczne ujêcie kwestii ludzkiej godnoœci
przedstawi³ nestor polskich hermeneutów,
Andrzej Bronk z KULu. Jego uczeñ, Andre
Wierciñski, obecnie profesor teologii we Fry-
burgu, mówi³ o antropologii Ricoeura, zaœ
W³odzimierz Lorenc, historyk hermeneutyki z
Warszawy, wyg³osi³ wyk³ad p.t. „Potencja³ i
ograniczenia hermeneutycznego ujêcia cz³o-
wieka”. Ostatniego dnia konferencji swe bada-
nia i przemyœlenia przedstawili m³odsi przed-
stawiciele hermeneutyki: Jaromir Brejdak z
Uniwersytetu Szczeciñskiego mówi³ o majeu-
tycznym charakterze autowizerunku cz³owie-
ka wedle Kierkegaarda, Wies³aw Ma³ecki
(UAM) o Wilhelmie v. Humboldcie jako pionie-
rze hermeneutycznej antropologii, Reiner
Adolphi z Berlina o poszukiwaniu oparcia w
semantycznie otwartym œwiecie, a Jacek Ko³-
tan (ECS Gdañsk) o homo hermeticus: znacze-
niu granic rozumienia dla hermeneutycznego
ujêcia cz³owieka. 

Obecnoœæ grupy m³odszych badaczy, którzy
szlifuj¹ swe umiejêtnoœci pod okiem wytraw-
nych hermeneutów, jest jedn¹ z wa¿nych idei
wyznaczaj¹cych specyfikê tych konferencji.
Innym godnym podkreœlenia elementem jest
interdyscyplinarny charakter tych spotkañ: w
tegorocznym obok historyków i filozofów
uczestniczyli psycholog, socjolog, indolog, ro-
manista. Materia³y pokonferencyjne ju¿ dziœ
zamówi³o jedno z g³ównych polskich czaso-
pism filozoficznych. W jednym z wydawnictw
niemieckich uka¿e siê zapewne tak¿e niemiec-
ka wersja tych materia³ów. Bo tylko to mo¿e
zapewniæ im miêdzynarodowy obieg, bêd¹cy
warunkiem autentycznego rozwoju polskiej
humanistyki. 

Andrzej Przy³êbski, 
kierownik Pracowni 

Badañ n. Wspó³czesn¹ Filozofi¹ Niemieck¹

nym. Kolejny blok zagadnieñ odnosi³ siê do
eksterminacji ludnoœci w obozach koncentra-
cyjnych: poruszano tu kwestie wy¿ywienia w
obozie koncentracyjnym Stutthof, systemów
szpitali w KL Gross- Rosen, szeroko omawia-
no przypadek profesora Rudolfa Marii Span-
nera, oficera SS, który eksperymentowa³ w
Gdañsku, wytwarzaj¹c myd³o ze zw³ok ofiar
nazistowskich zbrodni. Ostatnia czêœæ konfe-
rencji dotyczy³a tematyki bezpoœrednio zwi¹-
zanej z Gnieznem. Referaty wyg³aszali zarów-
no naukowcy, jak i lekarze, dziennikarz, a tak-
¿e mieszkaniec Gniezna. 

Anna Gacek 
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Poezjê Hölderlina Marta Klubowicz po-
zna³a pe³niej niedawno i to w³aœnie dziê-
ki Fredowi Apke. Aktorka - i tak¿e poet-

ka- podziwia g³êbiê poezji Hölderlina, która
œwiadczy o jej wysokiej próbie: „Czytaj¹c go,
wchodz¹c w te teksty zawsze ma siê wra¿e-
nie, ¿e i tak siê ich nie zg³êbi, ¿e pozostaje je-
szcze jakaœ tajemnica - i w³aœnie ta tajemnica
stanowi o wielkoœci poezji Hölderlina”. 

Fred Apke, niemiecki aktor i re¿yser, jest go-
r¹cym mi³oœnikiem Hölderlina. Zetkn¹³ siê i
zachwyci³ jego poezj¹, gdy mia³ 20 lat i od tej
pory ci¹gle na nowo wraca³ do jego utworów.
Najbardziej ceni sobie w tej poezji „koniecz-
noœæ woli” i „czystoœæ” i to, w jaki sposób
Hölderlin obchodzi siê z jêzykiem: „Nie ma
drugiego takiego poety, który stworzy³by jê-
zyk, który tak p³ynie. Holderlin jest wyj¹tkiem
w literaturze niemieckiej, jest jednym z na-
szych najwiêkszych poetów”. Aktor i re¿yser
wczeœniej nie czyta³ Hölderlina publicznie, je-
dynie kiedyœ zrobi³ o nim program w norwe-
skiej telewizji, gdzie pracowa³ przez kilka lat.
W Niemczech rzadziej odbywaj¹ siê spotkania
z poezj¹. „To, co kocham w Polsce, to to, ¿e Po-
lacy bardzo siê zajmuj¹ swoim jêzykiem i
swoimi poetami, o wiele bardziej ni¿ Niemcy”
- dodaje Fred Apke. 

„To jest poeta, który interesowa³ mnie i fa-
scynowa³ od bardzo dawna - od czasów stu-
denckich, a mo¿e nawet szkolnych. Pierwszy
raz zetkn¹³em siê z nim dziêki tomikowi wier-
szy w przek³adzie Mieczys³awa Jastruna, w
tzw. celofanowej serii PIW-u” - wspomina An-
toni Libera. Urzeka go fantastyka tej poezji:
„Hölderlin o¿ywia to, co uwa¿amy za martwe
- góry, rzeki, cia³a niebieskie. To wszystko s¹
dla niego swoiœcie ¿ywe istoty - przodkowie
cz³owieka. Ewolucjonizm Hölderlina, chocia¿
baœniowy, jest zarazem nowoczesny, pantei-
styczny: wszystko, od atomu wodoru, poprzez
coraz bardziej z³o¿one cz¹steczki prowadzi do
cz³owieka, przez którego oko œwiat ogl¹da
sam siebie” - mówi t³umacz. 

Trudny wizjoner
Zdaniem A. Libery, poezja Hölderlina jest
trudna do zrozumienia na wielu poziomach.
Wynika to m.in. ze skomplikowanej problema-
tyki filozoficznej, religijnej i mitologicznej, po-
ruszanej przez poetê. Mo¿na tu znaleŸæ m.in.

œlady animizmu i pogañskiego kultu przyrody,
elementy chrzeœcijañskie i panteizmu Spinozy,
a tak¿e naturalizmu Rousseau; wszechobecn¹
mitologiê greck¹, quasi-naukowe koncepcje
dotycz¹ce wêdrówek ludów, rozwoju wspól-
noty, przewrotów spo³ecznych i rewolucji. 

Zrozumienie utworów Hölderlina utrudnia
tak¿e jego zawi³y jêzyk poetycki z pogmatwa-
n¹ sk³adni¹, odwo³uj¹cy siê do wzorców ze
staro¿ytnej Grecji, z bezrymowoœci¹ i szcze-
góln¹ rytmik¹. Mimo tych utrudnieñ w odbio-
rze, zdaniem A. Libery, poezja Hölderlina od-
s³ania „ca³kiem czyteln¹ i spójn¹ wizjê”. Dla
Hölderlina szczególn¹ rolê wœród stworzeñ te-
go œwiata odgrywa cz³owiek - „stworzenie
najs³absze, lecz i najbardziej przemyœlne i am-
bitne”, które znalaz³szy swoj¹ siedzibê na Zie-
mi, poza u¿ytecznymi zajêciami podejmuje
próbê zrozumienia „sensu znaków pozosta-
wionych przez starsze generacje”. W dziejach
ludzkoœci poza innymi bogami szczególn¹ ro-
lê odegra³ „cichy geniusz” Chrystus, wraz z
którego œmierci¹ na ziemi zapad³a trwaj¹ca
ju¿ dwa tysi¹ce lat noc dziejów. Bogowie jak-
by zostawili ludzi samym sobie. Aby wrócili,
aby na nowo nasta³ dzieñ, trzeba przygotowy-
waæ im miejsce na powrót, trzeba ich nieu-
stannie przyzywaæ. Tymczasem panuje po-
wszechne zapomnienie i zobojêtnienie. Wiara
sta³a siê rutyn¹, martwym obrzêdem. Cud zo-

sta³ oswojony i straci³ dawn¹ moc oddzia³y-
wania. W tej dobie letargu, metafizycznej in-
ercji ogromn¹ rolê maj¹ do odegrania poeci.
Oni s¹ stra¿nikami pamiêci o boskiej epoce
Dnia, o zaœlubinach i uczcie, i oni te¿ przecho-
wuj¹, w im tylko wiadomy sposób, powierzo-
ny wtedy œwiêty ogieñ, by kiedyœ znowu móg³
w pe³ni zap³on¹æ” - mówi³ A. Libera. 

Jak zauwa¿y³ A. Libera, Hölderlinowska
mroczna, pesymistyczna, a jednoczeœnie ar-
chaiczna wizja dziejów ludzkoœci by³a niezro-
zumia³a dla wspó³czesnych poecie, zafascy-
nowanych oœwieceniow¹ œwiadomoœci¹, ufn¹
w naukê i postêp, niechêtn¹ religii i mistycy-
zmowi, patrz¹c¹ w przysz³oœæ z optymi-
zmem, a na cz³owieka jako na istotê o nieo-
graniczonych mo¿liwoœciach. Hölderlinowska
wizja okaza³a siê prorocza dopiero po stu la-
tach, kiedy dialektyka postêpu pokaza³a z³o-
wrogie oblicze. „Cywilizacja roœnie, istota
ludzka maleje. O œwiecie i jego prawach wia-
domo coraz wiêcej, o sensie i celu ¿ycia - co-
raz mniej. Awans rodzaju ludzkiego do rangi
w³adcy globu wi¹¿e siê z degradacj¹ cz³owie-
ka jako jednostki. Im wiêksze wra¿enie jawy
w wymiarze materialnym, tym g³êbszy sen w
duchowym. Noc dziejów nadal trwa” - za-
koñczy³ swoje przemyœlenia zwi¹zane z poe-
zj¹ Hölderlina Antoni Libera.

Danuta Chodera-Lewandowicz

Ten trudny Hölderlin 
Tegoroczny, jubileuszowy X Festiwal Sztuki S³owa Verba Sacra rozpocz¹³ siê kameraln¹ Gal¹ 
Europejsk¹ w Sali Kominkowej CK Zamek (6 XI). Bohaterem polsko-niemieckiej prezentacji by³ 
wspania³y, wci¹¿ u nas ma³o znany poeta niemiecki, Friedrich Hõlderlin. Jego oryginaln¹, wizjoner-
sk¹, lecz „ciemn¹” i „zawi³¹” twórczoœæ przybli¿y³ uczestnikom spotkania autor przek³adu i wyboru
wierszy Antoni Libera, który wraz z Mart¹ Klubowicz i Fredem Apke prezentowa³ tak¿e utwory 
poety. Wieczór z poezj¹ wzbogaci³a muzyka w wykonaniu Cecylii Matysik-Ignyœ i Barbary Tritt. 
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Apke, Marta Klubowicz 
i Antoni Libera
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Inicjatork¹ katolickiego akademickiego ru-
chu misyjnego w Poznaniu, a zarazem w
Polsce, by³a studentka przyrody i humani-

styki Kazimiera Berkan. To ona doprowadzi³a
do za³o¿enia w grudniu 1925 roku Kó³ka Misyj-
nego w ramach Sodalicji Mariañskiej Studen-
tek Uniwersytetu Poznañskiego. W sierpniu
1926 r. Kazimiera Berkan wraz z delegacj¹ stu-
dentek, ks. Wojciechem Turowskim SAC i abp.
Antonim Nowowiejskim bra³a udzia³ w Miê-
dzynarodowym Akademickim Kongresie Mi-
syjnym w Lutomierzycach. Delegacja polska
otrzyma³a tam zgodê na zorganizowanie na-
stêpnego kongresu w Poznaniu. W paŸdzierni-
ku 1926 r. postanowiono utworzyæ Akademic-
kie Ko³o Misyjne. 20 stycznia 1927 r. w auli
Uniwersytetu Poznañskiego odby³o siê uroczy-
ste zebranie inauguracyjne pierwszego w Pol-
sce Akademickiego Ko³a Misyjnego, do którego
zg³osi³o siê kolejnych sto osób. Kuratorem Ko³a
zosta³ prof. Adam Wrzosek, a kierownikiem
duchowym ks. Kazimierz J. Kowalski. Pierw-
szym prezesem zarz¹du Ko³a by³ Jerzy Ger-
stenberger. Wkrótce AKM-y powsta³y tak¿e
przy innych uniwersytetach, a Poznañ sta³ siê
na wiele lat miejscem miêdzynarodowych i
krajowych zjazdów misjologicznych. 

Po wojnie, w 1977 r. z inicjatywy ogromnie
zas³u¿onego dla misji ks. Ambro¿ego Andrzejaka
odby³y siê pierwsze Poznañskie Dni Misjologicz-
ne. W 1991 r. poznañscy studenci medycyny i
lekarze podjêli s³u¿bê chorym na tr¹d w Puri,
Jeevodaya i Kalkucie, a od 1992 r., gdy powsta-
³a Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redempto-
ris Missio”, pracuj¹ wœród chorych w Azji, Afry-
ce, Ameryce Po³udniowej i w Oceanii. Historia
przedwojennego i powojennego ruchu misyjne-
go ci¹gle czeka na opracowanie. Mo¿e takie wy-
zwanie podejmie nowe ko³o misjologiczne?

Matka Trêdowatych
Przedwojenne i powojenne dzieje akademic-
kiego ruchu misyjnego spina „Matka Trêdowa-
tych”, dr Wanda B³eñska, cz³onek Rady Funda-
cji „Redemptoris Missio”. Zas³u¿ona misjonar-
ka œwiecka 30 paŸdziernika br. obchodzi³a 99.
urodziny. Z tej okazji oraz w zwi¹zku ze stule-
ciem katolickiego akademickiego ruchu misyj-
nego na zakoñczenie tegorocznego Tygodnia
Misyjnego metropolita poznañski abp Stani-
s³aw G¹decki odprawi³ w Farze Mszê œw, a po
Mszy œw. w Café Misja odby³o siê spotkanie
przy urodzinowym torcie. Dr Wanda B³eñska
zosta³a honorowym cz³onkiem Ko³a. Kto mo¿e
jechaæ na misje, niech jedzie, a kto nie mo¿e,

niech je wspiera, bo ja pokocha³am tê pracê,
tamtych ludzi - powiedzia³a. O pracy na mi-
sjach w roli lekarki Wanda B³eñska marzy³a od
dzieciñstwa, tote¿ kiedy w 1927 r. rozpoczê³a
studia medyczne na Uniwersytecie Poznañ-
skim, trafi³a te¿ do AKM-u, w którym dzia³a³a
na tyle aktywnie, ¿e w 1929 r. zosta³a powo³a-
na do G³ównego Zarz¹du Kó³ Misyjnych w Pol-
sce. W 1931 r. w³¹czy³a siê w pracê zorganizo-
wanej z inicjatywy prof. Wrzoska „sekcji po-
mocy lekarskiej”, która zbiera³a leki, œrodki
opatrunkowe, narzêdzia chirurgiczne itp. dla
misji. Jej marzenie o wyjeŸdzie na misje spe³-
ni³o siê dopiero w 1950 r., kiedy zosta³a wys³a-
na do utworzonego w Ugandzie leprozorium -
przed wojn¹ misjonarki musia³y byæ albo za-
konnicami, albo mê¿atkami, a ona nie odkry³a
w sobie ¿adnego z tych powo³añ. Przed wyja-
zdem do Afryki zapisa³a: „Jestem w³aœciwie
bardzo szczêœliwa, jak ta, co nic nie ma, a po-
siada wszystko”. W Ugandzie pracowa³a do
1993 r., zyskuj¹c miano „Matki Trêdowatych”. 

Akademickie Ko³o Misjologiczne
Na UAM dopiero w 2002 r. na Wydziale Teolo-
gicznym powo³ano do ¿ycia Akademickie Ko³o
Misjologiczne, które nawi¹zuje do chlubnej
przedwojennej tradycji. Inicjatork¹ za³o¿enia
Ko³a by³a studentka teologii Joanna Muszyñ-
ska. Obecnie w AKM dzia³a aktywnie ok. 40
osób, m.in. z Wydzia³ów: Biologii, Geografii,
Prawa i Administracji, Matematyki. Cz³onko-
wie AKM staraj¹ siê w³asnym sumptem zdo-
byæ pieni¹dze na wyjazdy misyjne. W tym celu

maluj¹ butelki do wody œwiêconej, robi¹ palmy
na Niedzielê Palmow¹, paczuszki z kred¹ i ka-
dzid³em na Trzech Króli. Organizuj¹ te¿ akcjê
„Œw. Miko³aj” - w przebraniu Miko³aja rozdaj¹
dzieciom prezenty, przygotowane przez rodzi-
ców, a potem zbieraj¹ ofiary na misje. Latem
podejmuj¹ te¿ „doœwiadczenie misyjne”. Np. w
2007 r., na zaproszenie abp. Tomasza Pety z
Astany szeœcioro studentów wyjecha³o na mie-
si¹c do pracy misyjnej w Kazachstanie. Drugie
„doœwiadczenie misyjne” przyniós³ rok 2008,
kiedy afrykañska klawerianka s. Regina zapro-
si³a cz³onków AKM na Wyspy Zielonego Przy-
l¹dka. Wyjecha³o 13 osób, a do Polski przyje-
cha³o 10 osób z duszpasterstwa m³odzie¿y z
Capo Verde. Goœcie wziêli udzia³ w Dominikañ-
skiej Pieszej Pielgrzymce z Krakowa do Czêsto-
chowy, w kursie Szko³y Nowej Ewangelizacji,
w œwiêcie m³odych w O³tarzewie czy w atrak-
cyjnym dla nich sp³ywie kajakowym (na Wy-
spach nie ma rzek). Odwiedzili te¿ oœrodek re-
socjalizacji uzale¿nionych w Wierzenicy, byli
w Krakowie, Wieliczce, Oœwiêcimiu, w sanktu-
arium Mi³osierdzia Bo¿ego w £agiewnikach. 
Kolejne doœwiadczenie misyjne dzia³acze AKM
zdobyli latem tego roku w Jerozolimie, w sie-
rociñcach prowadzonych przez el¿bietanki.
Pojecha³o 16 osób. Na co dzieñ wykonywali
prace porz¹dkowe, gotowali, opiekowali siê
dzieæmi, ale spotykali siê tak¿e na modlitwie, a
w weekendy odwiedzali miejsca œwiête. 

Szerzej o akademickich misjach na stronie
www.misja.info.

Danuta Chodera-Lewandowicz
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„Kto mo¿e, niech jedzie na misje”
21 listopada minê³o sto lat od za³o¿enia pierwszego katolickiego Ko³a Misyjnego 
przy uniwersytecie w Münster (Niemcy). Wydarzenie to uznawane jest za pocz¹tek akademickiego
ruchu misyjnego w Europie i na œwiecie. W Polsce pocz¹tki ruchu zwi¹zane s¹ z Poznaniem. 

Doktor 
Wanda B³eñska 
na spotkaniu 
Cafe Misja
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Miêdzynarodowa Interdyscyplinarna Eks-
pedycja Archeologiczna „Novae” z UAM
przeprowadzi³a w tym roku kolejne ba-
dania na terenie obozu legionowego i
miasta rzymskiego oraz wczesnobizan-
tyjskiego Novae - dzisiaj Swisztow nad
Dunajem w pó³nocnej Bu³garii. W ra-
mach realizowanego od 2008 roku pro-
jektu naukowo-badawczego, finansowa-
nego przez ministerstwo nauki, kontynu-
owano prace na terenie wielkiej ³aŸni le-
gionowej w Novae. 

W wyniku wielokierunkowej interdyscypli-
narnej analizy przeprowadzonej przez zespó³,
sk³adaj¹cy siê z archeologów, architektów i geo-
logów wytypowano prawdopodobne miejsce lo-
kalizacji latryny w ³aŸni legionowej w Novae. W
wyniku podjêtych tam badañ wykopaliskowych
odkryto pomieszczenie latryny o wymiarach
6.40 x 5.35 m. Zachowana posadzka w latrynie

wykonana jest du¿ych dachówek ceramicznych,
u³o¿onych w czterech rzêdach po piêæ sztuk. Na
jej bokach zachowa³y siê potê¿ne kamienne blo-
ki z charakterystycznym wzd³u¿nym wyciê-
ciem w kszta³cie rynny. To w³aœnie w niej znaj-
dowa³a siê woda wykorzystywana przez u¿yt-
kowników latryny do higieny osobistej po wy-
konaniu czynnoœci fizjologicznych.

Zwraca uwagê bardzo przemyœlana od
wzglêdem komunikacyjnym i funkcjonalnym
lokalizacja latryny. Znajduje siê ona w zacho-
dnim boku kompleksu ³aŸni legionowej bezpo-
œrednio przy bazylice discoperta s³u¿¹cej jako
miejsce wypoczynku po odbytych k¹pielach i
innych zabiegach ,zwi¹zanych z utrzymaniem
odpowiedniego poziomu higieny osobistej le-
gionisty. Latrynê wzniesiono w drugiej po³o-
wie II wieku n.e.

W trakcie tegorocznej kampanii w sk³ad ze-
spo³u badawczego wchodzili równie¿ geolog i
archeozoolog. Pierwszy z nich prowadzi³ ba-

dania nad zaprawami murarskimi, jakie za-
stosowano przy budowie zespo³u pomieszczeñ
³aŸni legionowej w Novae. Przeprowadzono
analizê makroskopow¹ oraz pobrano 42 prób-
ki zapraw murarskich, jak równie¿ tynków
naœciennych z pomieszczeñ ³aŸni. W chwili
obecnej realizowany jest drugi etap badañ w
postaci szczegó³owych analiz sk³adu chemicz-
nego zapraw z u¿yciem akceleratora j¹drowe-
go oraz w przypadkach gdzie jest to mo¿liwe,
okreœlanie ich chronologii bezwzglêdnej w
oparciu metodê C14. 

Badania archeozoologiczne pozwoli³y na
okreœlenie, ¿e w Novae spo¿ywano g³ównie
wieprzowinê i wo³owinê pochodz¹c¹ ze zwie-
rz¹t hodowanych na terenie bezpoœredniego za-
plecza gospodarczego Novae. W dalszej kolejno-
œci spo¿ywano baraninê i miêso kozie. Zwraca
uwagê fakt, i¿ wiêkszoœæ tych zwierz¹t to osob-
niki m³ode, co wskazywa³oby na wyraŸne pre-
ferowanie przez konsumentów na tego rodzaju

T egoroczna polsko-ukraiñska kampania
naukowo-badawcza oparta jest o miê-
dzynarodow¹ umowê o wspó³pracy, za-

wart¹ miêdzy Narodowym Rezerwatem
„Chersonez Tavriczeskij” i UAM na lata 2007-
2011 dla zbadania topografii miasta Cherso-
nez Taurydzki. 

W sk³ad zespo³u badawczego wchodzili: dr
Andrzej B.Biernacki (archeolog, kierownik pro-
jektu naukowego ze strony polskiej, Instytut
Historii UAM), dr Elena Klenina (archeolog,
kierownik projektu naukowego ze strony ukra-
iñskiej), Katarzyna Jasiewicz (archeolog, Insty-
tut Historii UAM), Dimitar Mojseev( archeolog),
in¿. arch. Markus Markgraf (architekt, Uni-
wersytet Techniczny w Cottbus), dr Oleg ¯u-
rawlow (archeozoolog, Instytut Archeologii
Ukraiñskiej Akademii Nauk), dr Nikolaj Alekse-
enko (archeolog, numizmatyk) oraz trzech
praktykantów-studentów archeologii UAM.

W ramach tegorocznego sezonu badawczego
na podstawie wielokierunkowych interdyscy-
plinarnych studiów archiwalnych i bibliotecz-

nych, analiz topografii terenu, zdjêæ lotniczych
i satelitarnych, wczeœniejszych rzutów pozio-
mych i planów antycznego miasta oraz rapor-
tów z badañ wykopaliskowych prowadzonych
od koñca XIX do pocz¹tków XXI wieku, wyty-
powano obszar, który w opinii cz³onków ze-
spo³u naukowo-badawczego móg³ w przesz³o-
œci stanowiæ centraln¹ czêœæ miasta, zabudo-
wan¹ budynkami u¿ytecznoœci publicznej.
Istotn¹ rolê odegra³y tutaj tak¿e studia porów-
nawcze z innymi miastami antycznymi i bi-
zantyjskimi, wystêpuj¹cymi w basenie Morza
Czarnego oraz na obszarze Azji Mniejszej. 

W wyniku przeprowadzonych prac wyko-
paliskowych odkryto zespó³ trzech pomie-
szczeñ. Zwraca uwagê dobry stan zachowania
kamiennych murów. U czêœci z nich wysokoœæ
muru wynosi dzisiaj nawet 1.85 m. Gruboœæ
murów waha siê od 0,65 - 0,70 m. Datowane
s¹ one na okres bizantyjski w przedziale XII-
XIV wiek. Zwraca uwagê fakt, ¿e w licach mu-
rów dwóch pomieszczeñ widoczne s¹ poziomo
przebiegaj¹ce ³o¿a po drewnianych belkach o

gruboœci wahaj¹cej siê od 0.10 - 0.13 m. Mon-
towane w taki sposób drewniane belki spe³-
nia³y nie tylko funkcje konstrukcyjne, u³a-
twiaj¹c utrzymanie poziomu i pionu wznoszo-
nych murów, ale prawdopodobnie zapewnia³y
te¿ dodatkow¹ elastycznoœæ w przypadku
trzêsienia ziemi. 

Zachodni mur wszystkich trzech pomie-
szczeñ oraz pó³nocny mur jednego z nich posa-
dowione s¹ na wczeœniejszych antycznych kon-
strukcjach kamiennych. S¹ to pozosta³oœci mu-
rów kamiennych wykonanych w technice opus
quadratum z wielkich, starannie opracowa-
nych prostopad³oœciennych bloków kamien-
nych. Podkreœliæ nale¿y dok³adne dopracowa-
nie krawêdzi stykowych tych bloków. Zesta-
wiono je bez u¿ycia zaprawy wapiennej. Mury
te datowane s¹ wstêpnie na okres póŸnohelle-
nistyczny lub wczesnorzymski. W œwietle do-
tychczasowych wyników badañ stwierdziæ
mo¿na, ¿e te antyczne mury to czêœæ du¿ej bu-
dowli, która w okresie bizantyjskim zabudowa-
na zosta³a mniejszymi pomieszczeniami. W

Na tropie legionowej ³aŸni

Tajemnice antycznego miasta

Chersonez Taurydzki
Zespó³ naukowo-badawczy Miêdzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej
"Novae" UAM od 13 lat realizuje wspólne projekty naukowo-badawcze w Narodowym 
Rezerwacie "Chersonez Tavriczeskij" na terenie antycznego i bizantyjskiego miasta Chersonez 
Taurydzki w Sewastopolu na Krymie. 



miêsa. Iloœciowo przewa¿a wœród nich wie-
przowina. Znajdujemy równie¿ koœci zwierz¹t
wykorzystywanych do celów transportowych,
a mianowicie konia i os³a. Wystêpuj¹ równie¿
psy i koty domowe. W trakcie badañ zidentyfi-
kowano równie¿ koœci dziko ¿yj¹cych zwierz¹t
mianowicie zaj¹ca szarego, lisa, dzika, sarny
europejskiej, jelenia, ¿ubra i tura. Jednak ich
znaczenie konsumpcyjne by³o praktycznie œla-
dowe. W trakcie prac wykopaliskowych znale-
ziono równie¿ szereg przedmiotów codzienne-
go u¿ytku, jak na przyk³ad br¹zowe klamry do

pasa, klucze-pierœcienie, ¿elazny zamek do
drzwi. Wœród przedmiotów koœcianych zwra-
caj¹ uwagê szpile, rzeŸbione p³ytki ok³adzino-
we skrzynek oraz unikatowa figurka wykonana
z koœci s³oniowej przedstawiaj¹ca gryfona.
Prawdopodobnie jest to element wiêkszej deko-
racji plastycznej. W kryptoportyku znaleziono
silnie zgniecion¹ z³ot¹ ozdobê. Prace konserwa-
torskie pozwol¹ zapewne bli¿ej okreœliæ jej ksz-
ta³t i funkcjê. Zarówno w latrynie, jak i w kryp-
toportyku znaleziono kilkanaœcie glinianych
lamp oliwnych. Wœród detali i elementów ar-

chitektonicznych na szczególna uwagê zas³u-
guje kapitel rzymsko-dorycki. To trzeci egzem-
plarz tego typu kapitelu znaleziony w ³aŸni le-
gionowej w Novae, umo¿liwiaj¹cy okreœlenie
porz¹dku architektonicznego, w jakim zbudo-
wano ten zespó³ budowli.

Uczestnicy ekspedycji: Andrzej B.Biernacki -
archeolog /kierownik misji/ UAM Poznañ, dr Ele-
na Klenina - archeolog - Narodowy Rezerwat
Chersonez Taurydzki w Sevastopolu /Ukraina/,
mgr Katarzyna Jasiewicz - archeolog UAM Po-
znañ, dr Pavlina Vladkova - archeolog - Instytut
Archeologii Bu³garskiej Akademii Nauk, prof.dr
hab.in¿. arch. Rafa³ Czerner - architekt -Politech-
nika Wroc³awska, mgr in¿. arch. Agata Jasiewicz
- architekt - doktorantka Politechniki Wroc³aw-
skiej, dr Oleg ¯uravlev - archeozoolog - Instytut
Archeologii Ukraiñskiej Akademii Nauk w Kijo-
wie, dr Danuta Nawrocka - geolog - Instytut Ge-
ologii UAM Poznañ, mgr Piotr Zambrzycki - kon-
serwator kamienia - Akademia Sztuk Piêknych w
Warszawie, a tak¿e trójka praktykantów- studen-
tów archeologii z UAM Poznañ. 

Dr Andrzej B.Biernacki
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pó³nocnej czêœci jednego z pomieszczeñ odkry-
to starannie wykut¹ w skale wapiennej prosto-
k¹tn¹ piwnicê. Przy jej pó³nocnej œcianie zacho-
wa³a siê konstrukcja w formie prawie kwadra-
towej wanny, której dno i œcianki wykonane zo-
sta³y z czystej ¿ó³tozielonkawej gliny. Dno tej
konstrukcji nosi œlady obecnoœci ognia. Na
œciankach œlady te s¹ niewidoczne. 

W trakcie badañ odkryto szereg przedmio-
tów u¿ytku codziennego z okresu helleni-
stycznego, rzymskiego i bizantyjskiego. Wy-
mieniæ nale¿y miêdzy innymi koœciane ok³a-
dziny skrzynek i pionki do gry, fragmenty gli-
nianych lamp oliwnych, fragmenty o³tarzy-
ków terrakotowych, br¹zowe klamry do pasa,
br¹zowo-¿elazny zamek drzwiowy oraz boga-
ty zestaw naczyñ ceramicznych czarnolako-

wych, czerwonolakowych i polewanych, po-
chodz¹cych z okresu hellenistycznego, rzym-
skiego i bizantyjskiego. Zwraca uwagê zbiór
kilkunastu glinianych ciê¿arków tkackich. Na
niektórych z nich znajduj¹ siê stemple wyko-
nane przez odciœniêcie pierœcienia z gemm¹.

Szczególnie interesuj¹cym tegorocznym od-
kryciem jest kamienny nagrobek w formie ko-
œcio³a krzy¿owego, zwieñczonego kopu³¹. Uleg³
on rozbiciu na kilkanaœcie czêœci, prawdopodob-
nie w momencie po¿aru i zawalenia siê kon-
strukcji dachu budynku. Zosta³ starannie odre-
staurowany przez przez specjalistkê od konser-
wacji kamienia z Narodowego Rezerwatu "Cher-
sonez Tavriczeskij". Na terenie Krymu znalezio-
no wczeœniej dwa tego rodzaju nagrobki. W obu
wypadkach datowane by³y one na XIII wiek. 

W trakcie tegorocznego sezonu, dziêki wnikli-
wej analizie wyj¹tkowo bogatego zespo³u 100
monet br¹zowych i srebrnych oraz ceramiki na-
czyniowej, w tym szczególnie amfor, uzyskano
materia³ Ÿród³owy pozwalaj¹cy w pe³ni na
stwierdzenie, ¿e bizantyjski Chersonez Taurydz-
ki funkcjonowa³ na pewno jeszcze w po³owie
XIV wieku. Dotychczas badacze zajmuj¹cy siê
tym okresem s¹dzili, ¿e miasto upada w okresie
drugiej po³owy XIII wieku. Wyniki tegorocznych
badañ granicê tê w zdecydowany sposób przesu-
waj¹ na minimum po³owê XIV wieku.

Nasze badania s¹ od dwóch lat jedynymi,
realizowanymi przez Narodowy Rezerwat z
partnerem zagranicznym w oparciu o wielo-
letni¹ umowê na terenie antycznego i bizan-
tyjskiego miasta Chersonez Taurydzki.

Chersonez 
Taurydzki. 
Prace 
eksploracyjne 
w wykutej 
w skale piwnicy
w pomieszcze-
niu nr 3. 
Widok od stro-
ny pó³nocnej

Gliniana lampa oliwna 
z wykopalisk w Novae

FO
T.

 A
N

D
RZ

EJ
 B

IE
RN

A
CK

I



NASZ UNIWERSYTET NAUKOWE WYPRAWY

2 0 |  ¯ Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E |  l i s t o p a d  2 0 1 0

W kwietniu w GnieŸnie odby³y siê pokazy baskijskich
filmów krótkometra¿owych, wystawa fotografii
znanego baskijskiego fotografa, laureata wielu na-

gród Mikela Aristregi, a tak¿e przedstawienie teatralne w jêzy-
ku baskijskim („Drakula i sprzedawcy mleka”). Natomiast w
dniach 16-21 sierpnia grupa studentów pod opiek¹ dr Katarzy-
ny Mirgos z Instytutu Kultury Europejskiej UAM wyjecha³a do
Kraju Basków. 

W uniwersyteckim kampusie w prowincji Bizkaia (Leioa)
przygotowano spotkanie powitalne, na którym prodziekan ds
jêzyka baskijskiego Jon Irazusta Astiazaran przybli¿y³ studen-
tom historiê, profil badawczy i plany na przysz³oœæ Uniwersy-
tetu Kraju Basków, a tak¿e kwestiê znaczenia jêzyka w baskij-
skiej kulturze i dzia³alnoœci uniwersyteckiej.

Uczestnicy wyprawy zamieszkali w stolicy Baskijskiego Re-
gionu Autonomicznego - Vitorii-Gasteiz, miasta s³yn¹cego z
rzeŸb i piêknych placów, malowniczej starówki, katedry i bu-
dynków z kolorowymi fasadami, bêd¹cymi dzie³em lokalnych
artystów. Vitoria-Gasteiz to równie¿ miasto, w którym znajdu-
j¹ siê liczne muzea, na przyk³ad Artium - muzeum sztuki
wspó³czesnej, czy Muzeum Sztuk Piêknych ze wspania³ymi
przyk³adami dzie³ z baskijskiego nurtu obyczajowego. Studen-

W przyjaŸni z Krajem Basków
Wspó³praca naukowa pomiêdzy UAM i Uniwersytetem Kraju Basków, której owocem
s¹ coroczne Dni Baskijskie, publikacje, wymiany studentów i pracowników, warsztaty,
czy wyk³ady goœcinne, pog³êbi³a siê w tym roku obejmuj¹c swym zasiêgiem Instytut
Kultury Europejskiej w GnieŸnie. 
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FOT.  A. ¯AK
Port w Donostii (San Sebastian)

Uczestnicy wyprawy na spotkaniu z prodziekanem ds. Jêzyka Baskijskiego 
Jonem Irazusta Astiazaran



ci spêdzili tam kilka godzin, przez sztukê poznaj¹c baskijskie
tradycje.

Sierpieñ to w Kraju Basków okres urlopów i œwi¹t. Podczas
zaledwie 6 - dniowej wycieczki studenci mieli mo¿liwoœæ ucze-
stnictwa w œwiêtach dwóch baskijskich miejscowoœci - Dono-
stii (San Sebastian) i Gerniki. Donostia zachwyci³a wszystkich.
Piêkne Stare Miasto, malowniczy port, budynek Kursaalu, w
którym odbywaj¹ siê festiwale filmowe, s³ynne pla¿e, rzeŸby
s³ynnych baskijskich artystów. Mieszkañcy Donostii i turyœci
œwiêtowali. Ulicami przeszed³ pochód olbrzymów i „wielkog³o-
wych”, na jednym z placów odbywa³ siê pokaz tradycyjnych
baskijskich tañców. Na zakoñczenie prawdziwa atrakcja - im-
ponuj¹cy pokaz fajerwerków, który wedle zwyczaju ogl¹da siê,
jedz¹c lody. 

Gernikako jaiak (Œwiêta Gerniki) da³y natomiast sposobnoœæ
zobaczenia jednego z baskijskich sportów - zaldi-probak, pod-
czas którego konie przeci¹gaj¹ po placu, w œciœle okreœlonym
czasie, ciê¿kie g³azy. Baskowie t³umnie przybyli na zawody, nie
zabrak³o oczywiœcie nieod³¹cznych zak³adów, jednak polscy
studenci z mieszanymi uczuciami patrzyli na wysi³ek zwie-
rz¹t. 

Wycieczka by³a okazj¹ do bli¿szego poznania baskijskiej hi-
storii i tradycji. Studenci odwiedzili Dom Zgromadzeñ w Ger-
nice, przy którym stoi symbol baskijskich tradycji i wolnoœci -
d¹b z Gerniki (a w zasadzie ca³a rodzina dêbów...). Wizyta w
tym miejscu pozwoli³a na lepsze zrozumienie zawi³oœci baskij-
skich dziejów - od dawnych struktur politycznych, poprzez
znaczenie wojen karlistowskich, a¿ po niejednoznacznoœæ dzi-
siejszej „mapy Kraju Basków”. Nie mo¿na by³o opuœciæ Gerniki
bez zobaczenia muralu „Gernika Gernikara” (apelu o przenie-
sienie z Madrytu do Gerniki obrazu Picasso), pomnika Iparagir-
re, który skomponowa³ hymn baskijski, czy wizyty w Parku
Narodów, gdzie znajduje siê znana i bogata w symbolikê rzeŸ-
ba Chilidy „Dom mojego ojca”, czy popiersie Humboldta z wy-
grawerowanym napisem „Przyjaciel Basków”.

Studenci zwiedzili tak¿e Muzeum Baskijskie w Bilbo (Bil-
bao), z cennymi zbiorami z zakresu baskijskiej geografii, arche-
ologii i etnologii, przedstawiaj¹cymi miêdzy innymi tradycyjn¹
baskijsk¹ architekturê i sposób ¿ycia baskijskich pasterzy i ry-
baków. Wielkie wra¿enie wywar³ na uczestnikach wycieczki
pos¹g Mikeldi - zwierzê (krowa lub niedŸwiedŸ) z umieszczo-
nym pod brzuchem ko³em - archeologiczny skarb i zagadka.
Ciekawa by³a tak¿e wystawa poœwiêcona grze w pelotê.

Bilbo to oczywiœcie równie¿ s³ynny targ - Mercado Ribera,
Stare Miasto czy koœció³ pod wezwaniem œw. Antoniego, z nie-
zwyk³ym, ³¹cz¹cym stare rzeŸby i wspó³czesne malarstwo
o³tarzem, ale przede wszystkim jego znany chyba na ca³ym
œwiecie symbol: Muzeum Guggenheima i siedz¹cy przed nim
gigantyczny, stworzony z kolorowych kwiatów pies Puppy.

Podczas wycieczki znalaz³ siê tak¿e czas na relaks, choæby
na Placu Miguela de Unamuno w Bilbo, gdzie pij¹c mro¿on¹
kawê, studenci przygl¹dali siê niespiesznemu rytmowi miasta,
czy na pla¿y w urokliwym, portowym miasteczku Lekeitio,
s³yn¹cym z melodyjnego dialektu i ulic Rybaków i Sprzedaw-
ców. 

Podczas spêdzonych w Baskonii dni studenci odkryli baskij-
skie smaki - owcze sery, sma¿one, zielone papryczki, czy pin-
txo - ma³e kanapki, poznali lokalne zwyczaje i sposób bycia. A
dziêki spotkaniu z grup¹ baskijskich muzyków i tancerzy nie
tylko zobaczyli baskijskie stroje i instrumenty, ale te¿ nauczyli
siê tradycyjnych tañców, a po¿egnalny wieczór spedzili bawi¹c
siê i tañcz¹c z Baskami na ulicach miasta.

W Instytucie Kultury Europejskiej w GnieŸnie trwa wysta-
wa fotografii z wyjazdu.

Dr Katarzyna Mirgos

KAJA LATOSZEK - DINTER:
Gernika…z ca³ej wyprawy do Kraju Basków najwiêksze wra¿enie zrobi-

³o na mnie to miasteczko. Trwa³o tam œwiêto. Mogliœmy zaobserwowaæ
ludzi ubranych w tradycyjne kraciaste chustki zawi¹zane na szyi i oczywi-
œcie baskijskie berety! Odwiedziliœmy Dom Zgromadzeñ Junta Generales,
gdzie dowiedzieliœmy siê wiele o historii i widzieliœmy fragment starego
drzewa "dziadka", pod którym kiedyœ odbywa³y siê zgromadzenia. Dziœ
obok budynku stoi jego "wnuczek"-m³ode drzewko…symbol Gerniki. Ujê-
³o mnie to, ¿e tam mówi siê o drzewach jak o ludziach - cz³onkach spo-
³ecznoœci. Na koniec zrobiliœmy sobie tradycyjn¹ ucztê z baskijskimi sera-
mi, chorizo, bagietkami i innymi pysznoœciami na s³onecznej ³awce….

£UKASZ JESZKE:
Szczególnie dwa obrazki z Kraju Basków wywar³y na mnie wra¿enie.

Po pierwsze „duch zabawy”. Tak zape³nionych ulic i tylu - spokojnie - ba-
wi¹cych siê osób dot¹d nie spotka³em. Dodaæ nale¿y, ¿e zabawa trwa ca-
³y tydzieñ. W Kraju Basków normalne jest - i jak zauwa¿y³em miasta s¹ do
tego w pe³ni dostosowane - spotkanie nawet osoby na wózku inwalidz-
kim w œrodku fiesty. Kwestia druga to znaczenie jêzyka dla budowy to¿-
samoœci. Odkrywanie jêzyka stanowi proponowan¹ drogê odkrywania
ca³ej kultury. Jêzyk wydaje siê byæ jej niepodwa¿alnym fundamentem.

MATEUSZ KONIECZNY:
W Kraju Basków rzecz¹, która zrobi³a na mnie ogromne wra¿enie by-

³o ca³kiem inne podejœcie do ¿ycia codziennego mieszkaj¹cych tam ludzi.
¯yj¹ stanowczo spokojniej, z wiêkszym dystansem do otaczaj¹cego ich
œwiata i przede wszystkim z ¿yczliwoœci¹ do innych. Inna rzecz to fakt, ¿e
osoby starsze - emeryci nie zostaj¹ skazani na zamkniêcie w domu i swo-
isty ostracyzm. ̄ yj¹ ca³y czas pe³ni¹ ¿ycia, spotykaj¹c siê we w³asnym gro-
nie, graj¹c w szachy, czy tañcz¹c w sobotni wieczór w parku, albo - u nas
chyba nie do pomyœlenia - wychodz¹ razem ze swoimi dzieæmi i wnuka-
mi do tawerny, na fiestê i razem spêdzaj¹ czas.

DARIA WIŒNIEWSKA:
Uroki w¹skich uliczek Vitorii-Gasteiz, radoœæ œwiêtowania w San Seba-

stian, lazurowa woda w Zatoce Biskajskiej, ukwiecone balkony, uœmiech-
niêci Baskowie, smak chorizo i grande pika - wszystko mia³o urok i niepo-
wtarzalny klimat. Kraj Basków to miejsce owiane tajemnic¹, a przy tym
niezwykle radosne, do którego z chêci¹ bêdê wraca³a nie tylko we wspo-
mnieniach, ale planuj¹c kolejne œwiatowe woja¿e.

ALEKSANDRA ¯AK:
Zwiedzaj¹c Kraj Basków zwróci³am uwagê na policjê. W Kraju Basków

jest kilka ró¿nych jednostek policji, w tym dzieli siê ona na hiszpañsk¹ i ba-
skijsk¹. Baskowie, których pozna³am, s¹ bardzo otwartymi, ¿yczliwymi
ludŸmi. Otrzyma³am od nich pomoc, której nawet nie oczekiwa³am.
Podobno ³atwiej zdobyæ ich przyjaŸñ, kiedy widz¹, ¿e ktoœ interesuje siê
ich kultur¹, a przede wszystkim uczy siê jêzyka baskijskiego. Z drugiej stro-
ny nauka euskary przez obcokrajowca mo¿e wydawaæ siê im bardzo
dziwna, poniewa¿ nawet nie ka¿dy Bask mówi biegle w swoim jêzyku.
St¹d wed³ug s³ów znanej piosenki pixka bat es mucho, bo kiedy ktoœ cho-
cia¿by niewiele potrafi mówiæ po baskijsku, to i tak dla Basków jest to du-
¿o. Co równie¿ urzek³o mnie w Baskach, to ich zami³owanie do œpiewu i
tañca. Po raz pierwszy spotka³am tak roztañczon¹ oraz rozœpiewan¹ gru-
pê. Podoba mi siê to, ¿e s¹ przy tym tacy swobodni i nieskrêpowani. St¹d
ostatni wieczór spêdzony w Vitorii - Gasteiz bêdê wspomina³a mile, kie-
dy to chodziliœmy od tawerny do tawerny z grup¹ muzyków, ucz¹c siê
tañców i poznaj¹c baskijskie piosenki.  

NASZ UNIWERSYTET NAUKOWE WYPRAWY

O spotkaniu z Baskani¹
powiedzieli: 
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Dwutygodniowy pobyt na Ukrainie dla
nas - m³odych przyrodników - stano-
wi³ idealn¹ mo¿liwoœæ poznania tam-

tejszej wspania³ej przyrody, jak równie¿ inte-
resuj¹cej kultury. Przemierzaj¹c bezkresy ste-
pów, podziwiaj¹c malownicze widoki, posze-
rzaliœmy wiedzê i rozwijaliœmy swoje pasje.
By³a to równie¿ wspania³a okazja do nawi¹za-
nia przyjaŸni. 

Unikatowe w skali œwiata, ró¿norodne eko-
systemy stepowe pokrywaj¹ po³udniowe tere-
ny Ukrainy. W celu ochrony tych obszarów
utworzono Rezerwat Czarnomorski, który zo-
sta³ wpisany przez UNESCO na listê rezerwa-
tów biosfery. Przebywaj¹c na jego terenie mie-
liœmy niepowtarzaln¹ okazje obcowaæ z dzik¹
przyrod¹. Wiele z napotkanych przez nas oso-
bliwoœci florystycznych figuruje w Czerwonej
Ksiêdze Ukrainy (m.in. Betula borysthenica,
Stipa borysthenica, Centaurea breviceps). 

Obszary te zasiedlaj¹ równie¿ liczne gatun-
ki zwierz¹t. Ponad 300 gatunków ptaków
odwiedza podczas przelotów Rezerwat Czar-
nomorski. Na jego terenie gniazduje 90% œwia-
towej populacji mewy œmieszki (Larus ridi-
bundus). Jedn¹ z najwiêkszych atrakcji okaza-
³y siê kormorany czarne (Phalacrocorax carbo)
i niespotykane w Polsce pelikany ró¿owe (Pe-
lecanus onocrotalus). Wra¿enie, jakie wywar-
³a na nas podrywaj¹ca siê do lotu ich kolonia,
sk³adaj¹ca siê z kilkudziesiêciu osobników, by-
³o ogromne. Na obszarze rezerwatu mieliœmy
równie¿ okazjê zobaczyæ pochodz¹ce z epoki

br¹zu kurhany - œlady dawnych gospodarzy
tej ziemi. 

Askania Nova jest rezerwatem o odmien-
nym charakterze, po³o¿onym na po³udniowy-
wschód od Chersonia. Dziewicze stepy pokry-
waj¹ tam ponad 13% terenu. Na czêœci jego ob-
szaru wydzielono park dendrologiczny ze spe-
cjalnie zaprojektowanym systemem nawa-
dniania, który umo¿liwi³ nasadzenie i prze-
trwanie w tym miejscu roœlin pochodz¹cych z
innych stref klimatycznych. Obok funkcjonuje
równie¿ ogród zoologiczny. 

Wielkie wra¿enie wywar³a na nas tak¿e ar-
chitektura dworców kolejowych, zw³aszcza w
Odessie czy Lwowie. Nasz wzrok przyci¹ga³y
równie¿ ulice nazwane imieniem Lenina, po-
mniki i parki ku jego, jak widaæ wiecznej, pa-
miêci. Jednak wyj¹tkowy klimat tym miej-
scom nadawa³y barwne targowiska, obecne
zarówno w du¿ych miastach, jak i mniejszych
miejscowoœciach. Mo¿na na nich kupiæ niemal
wszystko: od ubrañ, przypraw oraz warzyw i
s³odyczy po owoce morza i miêso. Na bazarze
ka¿dy kramarz swój towar zachwala i zachê-

Z wêdrówki 
po ukraiñskich stepach
Po raz kolejny cz³onkowie Ko³a Naukowego Przyrodników Wydzia³u Biologii 
wziêli udzia³ w wyjeŸdzie naukowo-badawczym do Rezerwatu Biosfery Morza 
Czarnego w ramach wymiany studenckiej z uniwersytetem w Chersoniu.

Z wêdrówki 
po ukraiñskich stepach

FO
T.

 W
ER

O
N

IK
A

 C
U

RA



NASZ UNIWERSYTET

Amerykañskie stypendia

Zinicjatywy Dzia³u Wspó³pracy z Zagranic¹
UAM odby³a siê w Auli Lubrañskiego sesja

na temat mo¿liwoœci stypendialnych w USA. In-
formacje na ten temat przekazywa³a Aleksandra
Augustyniak z Polsko-Amerykañskiej Komisji Ful-
brighta.. Poruszy³a ona m.in. zagadnienia doty-
cz¹ce finansowania studiów podyplomowych,
stypendiów Fulbrighta dla studentów, doktoran-
tów, pracowników naukowych oraz udzieli³a
wskazówek odnoœnie wyboru odpowiedniej
uczelni w Stanach Zjednoczonych.. Przedstawio-
no równie¿ kryteria ubiegania siê o
• stypendia dla absolwentów Fulbright Gradua-

te Student "Top-Up" Grants 2010-11
• stypendia dla s³uchaczy studiów doktoranc-

kich, które s¹ przyznawane na 6 lub 9 miesiêcy
• stypendia podoktorskie na badania naukowe w

USA dla pracowników naukowych i naukowo-
dydaktycznych z tytu³em co najmniej doktora
W spotkaniu wziêli tak¿e udzia³: stypendystka

Fulbrighta afiliowana w UAM z Instytutu Filologii
Angielskieji Elizabeth Gabster,, stypendysta Ful-
brighta z Akademii Muzycznej Michael Poll oraz,
pracuj¹cy w konsulacie Stanów Zjednoczonych
Brian Gerhart , który przybli¿y³ studentom proce-
dury wizowe USA.

Joanna Janas
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Miêdzy cisz¹ a… cisz¹
Pod takim has³em odbywaæ siê bêdzie w dni-
ach 3-5 grudnia br obóz naukowo-integracyj-
ny. Organizatorami s¹ wraz ze mn¹ studenci
zrzeszeni w Kole Naukowym Mi³oœników Jê-
zyka Instytutu Filologii Polski. 

W obozie tym udzia³ wezm¹ studenci Wydzia-
³u Filologii Polskiej i Klasycznej oraz osoby nies³y-
sz¹ce. Obóz ma charakter naukowy i integracyj-
ny. Chcemy bowiem zwróciæ uwagê studentów
na problemy w komunikacji z osobami z dysfunk-
cjami s³uchu i zarazem przekonaæ te osoby, ¿e
mog¹ one podj¹æ studia, tak¿e na UAM.

W programie obozu, który odbêdzie siê w Do-
mu Pracy Twórczej UAM w Obrzycku przewi-
dziano m.in. warsztaty z ekspresji cia³a i panto-
mimiki, które poprowadzi Alicja Podstolec, lek-
torka jêzyka migowego z Uniwersytetu Œl¹skie-
go. Wyg³osi ona tak¿e wyk³ad o mechanizmach
s³owotwórczych w jêzyku migowym oraz o na-
zwach w³asnych w systemie jêzykowo-migo-
wym. Uczestnicy bêd¹ siê uczyæ migania piosen-
ki Grzegorza Turnaua „Miêdzy cisz¹ a cisz¹”,
obejrz¹ dwa filmy „DŸwiêk gniewu” i „Dzieci
gorszego Boga”, a na konwersatoriach uczyæ siê
bêd¹ systemu jêzykowo-migowego. Przewidzia-
ne s¹ tak¿e zajêcia integracyjne.

dr Karolina Ruta
Zak³ad Gramatyki Wspó³czesnego Jêzyka 

Polskiego i Onomastyki Instytut Filologii 
Polskiej UAM

ca do skosztowania - sera, wina czy okru-
chów cha³wy s³onecznikowej.

Wyprawa do Okrêgu Chersoñskiego oraz
zdobyte tam doœwiadczenia na d³ugo pozosta-
n¹ w naszej pamiêci. Na Ukrainie spotkaliœmy
siê z serdecznym przyjêciem i trosk¹ o nasze
zadowolenie. Udzia³ w wyjeŸdzie by³ mo¿li-
wy dziêki dzia³alnoœci w Kole Naukowym
Przyrodników oraz trwaj¹cej ju¿ od ponad 10
lat wspó³pracy Wydzia³u Biologii UAM z In-
stytutem Przyrodoznawstwa w Chersoniu. 

Uczestnicy wyprawy:

Daniela Chmielewska, 
Krzysztof Dudek, 
Monika Gawa³ek, 
Sylwia £ukasik, 
Weronika Sura, 
Marta Warkocka, 
Monika Zgrabczyñska 
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Po raz dziesi¹ty m³odym, wybitnym pracownikom  nauki 
i wyró¿niaj¹cym siê studentom  UAM wrêczono stypendia
Funduszu im. Rodziny Kulczyków.

Stypendia te  przyznawane s¹ za bardzo dobre wyniki w nauce,
wybitne osi¹gniêcia naukowe oraz aktywnoœæ na rzecz uniwersytetu.
Kapitu³a przyzna³a cztery stypendia doktoranckie oraz piêæ stype-

ndiów studenckich. Prezes Funduszu Gra¿yna Kulczyk wspólnie z rek-
torem UAM prof. Bronis³awem Marciniakiem  uroczyœcie wrêczyli
stypendia  laureatom. 

- Otrzymujecie  Pañstwo kredyt, który  trzeba bêdzie  spo³eczeñstwu
zwróciæ - powiedzia³a  Gra¿yna Kulczyk, gratuluj¹c  stypendystom.

Stypendia otrzymali:

Doktoranci:
1.  Agnieszka Feliczak-Guzik ( Wydzia³ Chemii)
2.  Maciej Fr¹ckowiak ( Wydzia³ Nauk Spo³ecznych)
3.  Hanna Ga³gañska (Wydzia³ Biologii)
4. Ksenia Kakareko ( Wydzia³ Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Studenci:
1. Anna Ko³os ( Wydzia³ Filologii Polskiej i Klasycznej)
2. Monika Marczak  (Wydzia³ Nauk Spo³ecznych)
3. Patrycja Miœko  (Wydzia³ Studiów Edukacyjnych)
4. Katarzyna Rybarczyk  (Wydzia³ Historyczny)
5. Katarzyna Szatkowska (Wydzia³ Biologii) mdz

Firma Volkswagen Poznañ przyzna³a w ramach programu sty-
pendialnego "Best From The Best" 10-cio miesiêczne stypendia
dla siedmiorga najlepszych studentów UAM.

Symboliczne czeki wrêczyli laureatom 10 listopada cz³onkowie za-
rz¹du VW Poznañ Jolanta Musielak i Szymon Trzebiatowski. Podczas
uroczystoœci, w obecnoœci prof. Jacka Guliñskiego i prof. Zbigniewa Pi-
larczyka podpisano porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Uniwersyte-
tem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a firm¹ Volkswagen Poznañ.
Obie strony deklaruj¹ chêæ d³ugotrwa³ej wspó³pracy na ró¿nych p³a-
szczyznach. W planach wspó³praca ta dotyczyæ bêdzie programów dla
studentów, absolwentów i pracowników, prowadzenia badañ nauko-
wych, sta¿y, praktyk oraz wspólnej organizacji konferencji. 

Stypendia otrzymali:
Micha³ Ceg³owski, V rok chemii, Wydzia³ Chemii
Marcin Dokowicz, V rok chemii, Wydzia³ Chemii
Witold Gospodarczyk, IV rok nanotechnologii, Wydzia³ Fizyki
Weronika Sura, IV rok biotechnologii, Wydzia³ Biologii
Katarzyna Szatkowska, V rok biotechnologii, Wydzia³ Biologii
Monika Marczak, V rok psychologii, Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
Agnieszka Szymañska, V rok socjologii, Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
- Swoj¹ przysz³oœæ wi¹¿ê z prac¹ naukow¹ - powiedzia³a po spotka-

niu wyró¿nionych Weronika Sura - Obecnie przygotowujê siê do wyja-
zdu w ramach programu Erasmus na uniwersytet w Göttingen. Sty-
pendium wykorzystam w³aœnie na pobyt w Niemczech, na wyjazdy
konferencyjne i na… spóŸnione wakacje. MDz

Dziewiêciu stypendystów Rodziny Kulczyków

Poznañski Volkswagen 
wspiera najlepszych
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• Kulminacj¹ filharmonicznych obchodów 90. urodzin prof. Stefa-
na Stuligrosza, by³ uroczysty wieczór (10. X), zatytu³owany „100 lat
+ VAT”. Koncert rozpocz¹³ siê od udekorowania Jubilata Orderem
Or³a Bia³ego, osobiœcie przez Prezydenta RP Bronis³awa Komorow-
skiego. Ordery i odznaczenia pañstwowe otrzyma³o tak¿e siedmiu
œpiewaków Chóru Filharmonii, a do s³ów serdecznych gratulacji g³o-
wy pañstwa, do³¹czyli siê te¿: wicemarsza³ek woj. wielkopolskiego,
wojewoda wielkopolski i prezydent Poznania oraz arcybiskup po-
znañski. Jubilat odpowiedzia³ na ¿yczenia - piêknie i wzruszaj¹co. 

W klamrze wielkiej muzyki chóralnej Gounoda, Francka i Haendla
w wykonaniu „S³owików”, znalaz³y siê muzyczne prezenty dla Pro-
fesora, sk³adane przez licznych artystów: œpiewaka operowego
i…piosenkarzy, grupy wokalne („Affabre Concinui” i „Infinito Canta-
re”) oraz instrumentalne (MoCarta), przez pianistê i…kabarecistê.
By³a Kompania Druha Stuligrosza, reprezentuj¹ca 2-tysiêczn¹ rzeszê
wychowanków, 70 lat istniej¹cej szko³y ¿ycia „Stuligroszem” i by³o
sporo humoru. Równie¿ za spraw¹ samego Jubilata. Nim bowiem
pod jego rêk¹ zabrzmia³o Haendlowskie „Alleluja”, Profesor usiad³
do fortepianu i akompaniuj¹c sobie - zaœpiewa³ urocz¹ piosenkê o
Kasi, której najpierw pieœci³ laleczkê, potem podarowa³ obr¹czkê, z
któr¹ odby³ srebrne i z³ote wesele, a¿ poprosi³ o… bambosze. Refren
œpiewa³a ca³a, rozbawiona i wypchana do ostatniego metra sala. Po-
tem d³ugo brzmia³y wiwaty i „stolaty”, a ju¿ w hallu auli, wokó³ fo-
tela prof. Stuligrosza, zgromadzi³ siê niezliczony t³um melomanów,
pragn¹cych osobiœcie uœcisn¹æ d³oñ dostojnego jubilata - „Jego
Esencji” polskiej kultury i sztuki oraz poznañskoœci, którym to tytu-
³em obdarzy³ Profesora gospodarz koncertu Artur Andrus. 

• Kolejny sezon Koncertów Poznañskich rozpoczê³a (16.X) ich 405.
edycja. Bardzo dawno u nas nie wykonywany Koncert fortepianowy
Roberta Schumanna, pozostanie, niestety, jedynym wartym zapa-
miêtania punktem inauguracyjnego programu. Solist¹ by³ Dawid
Wnukowski, polski pianista urodzony w Kanadzie, zamieszka³y w
Londynie, którego goœciliœmy ju¿ w Poznaniu. S³uchaczom spodoba-
³a siê jego interpretacja znanego dzie³a z udzia³em filharmoników
pod batut¹ Jerzego Maksymiuka. Na bis us³yszeli jeszcze efektowne,
solowe wariacje Horowitza na temat z opery „Carmen” Bizeta. 

Sta³ego komentatora koncertów Krzysztofa Szanieckiego, jak
zwykle œwietnie przygotowanego do swej roli, po przerwie nieocze-
kiwanie i bez uprzedzenia postanowi³ zast¹piæ sam dyrygent. Zapo-
mnia³ (?) jednak wzi¹æ do rêki mikrofon i wykrzykuj¹c pojedyncze
s³owa, lub nawi¹zuj¹c kontakt wy³¹cznie z publicznoœci¹ pierwszych
rzêdów, usi³owa³ opowiedzieæ co nieco o Bartóku i Ravelu, twórcach
dalszego ci¹gu programu, a nawet zilustrowaæ gr¹ na fortepianie.
S¹dz¹c po uœmiechach i oklaskach tych, do których dotar³ jego g³os,
odniós³ sukces. Gdy wreszcie orkiestra zagra³a s³ynnego Ravelow-
skiego „La Valse” w tempie… mazura, maestro zabisowa³ - jeszcze
paroma zdaniami, znów tylko przez wtajemniczonych s³yszanymi.
S³uchacze blisko 50 lat trwaj¹cych Koncertów Poznañskich, nie
pierwszy raz zetknêli siê z opowieœciami dyrygentów; niedawny 400.
program piêknym i ciekawym s³owem, opatrzy³ Antoni Wit. Ostat-
nie zdarzenie jednak przejdzie do historii tego cyklu, oby jako niepo-
wtarzalne!

• Agnieszka Duczmal przyzwyczai³a melomanów do wspó³pracy z
bardzo interesuj¹cymi solistami. Równie¿ (17.X) na wieczorze, roz-
poczynaj¹cym 43. sezon artystyczny Orkiestry "Amadeus", pojawili
siê: znakomity pianista szkocki Alasdair Beatson oraz wyborny skrzy-
pek Bartosz Woroch - dawny poznaniak, obecnie osiad³y w Szwaj-
carii, którzy dos³ownie b³ysnêli w Koncercie na skrzypce, fortepian i
kwartet smyczkowy Ernesta Chaussona, œwietnie zaaran¿owanym
przez A. Duczmal na orkiestrê. Natomiast - wydaje siê - z wersj¹ tyl-
ko kameralnego zespo³u smyczkowego w Koncercie f-moll Chopi-
na, mia³ pewne problemy pianista francuski Marc Laforet, sk¹din¹d
doœwiadczony i doskonale u nas znany laureat II nagrody oraz ulu-
bieniec publicznoœci w Konkursie Chopinowskim 1985 r. 

Z pe³n¹ zaœ - jak zwykle - satysfakcj¹ s³uchaliœmy Chóru Kame-
ralnego UAM Krzysztofa Szydzisza, który z "Amadeusem" pod ba-
tut¹ maestry, wykona³ kompozycjê Wojciecha Kilara - ³aciñskie,
kontemplacyjne „Veni Creator”.   

• Od pewnego czasu Filharmonia, wespó³ z Zarz¹dem MTP, za-
prasza na tzw. Koncerty Targowe. 98. program z tego cyklu (22.X)
zdominowa³ wystêp Leszka Mo¿d¿era, pianisty który przede wszy-
stkim uprawia jazz, lecz z powodzeniem siêga te¿ czasem do kla-
syki. Najpierw wiêc z filharmonikami pod dyr. £ukasza Borowicza
wykona³, równie¿ dawno nie s³yszany w Poznaniu, Koncert na le-
w¹ rêkê Maurice'a Ravela, a po przerwie - na preparowanym for-
tepianie - zabawia³ ogromne grono swoich fanów jazzowymi im-
prowizacjami na tematy preludiów Chopina oraz utworów Chic-
ka Corei i Krzysztofa Komedy. Wieczór otworzy³y dwie kompozy-
cje orkiestrowe („Parady” i „Gymnopedie”) Erika Satie, francuskie-
go twórcy z prze³omu XIX i XX stulecia, pod którego urokiem by³
m.in. Ravel.   

• „Requiem aeternam…” zaœpiewano w Filharmonii (29. X) u
progu dorocznych dni pamiêci, zadumy, refleksji nad ¿yciem i
œmierci¹. Po raz drugi w tym miesi¹cu spotkali siê s³uchacze
Koncertów Poznañskich, a 406. edycjê tego cyklu wype³ni³y
"Poznañskie S³owiki" Stefana Stuligrosza, stosown¹ do okazji
muzyk¹ i s³owem: profesora oraz Krzysztofa Szanieckiego. Naj-
pierw pos³uchaliœmy XVI-wiecznego, w³oskiego mistrza nad
mistrze - Giovanniego Pierluigi da Palestriny. I tak jak za jego
czasów, tylko 24-osobowy chór falsecistów, tenorów i basów
nadzwyczaj piêknie zaœpiewa³ 4-g³osowy motet „Sicut cervus”
oraz 6-czêœciowe, poruszaj¹ce „Lamentacje Jeremiasza” (La-
mentatio Hieremiae Prophetae) z udzia³em sopranistki Marze-
ny Micha³owskiej. Po przerwie, chór w pe³nym sk³adzie z orkie-
str¹ filharmoników pod dyr. Macieja Wielocha, przedstawi³ po-
wsta³e 25. lat temu ³aciñsko - angielskie „Requiem” Johna Rut-
tera. Brytyjczyk, urodzony w 1945 r. w Londynie, jest znanym
twórc¹ przede wszystkim muzyki chóralnej. Jednym ze swych
najs³ynniejszych opusów, do³¹czy³ do grona kompozytorów,
którzy na schemacie mszy ¿a³obnej stworzyli wiekopomne
dzie³a. Dobrze, ¿e dziêki „S³owikom” poznaliœmy kolejne „Re-
quiem”, by tym bardziej zatêskniæ za arcydzie³ami Mozarta,
Verdiego, Brahmsa, Faure… (rp)  
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Decyzja doœæ szalona, poniewa¿ na skutek
ró¿nych losowych zdarzeñ nie mogli z na-
mi pojechaæ ludzie o zdecydowanie wiêk-

szym ni¿ nasze wysokogórskim doœwiadczeniu.
Niestety, tygodnie walki z chciwymi tragarzami,
polami minowymi, oberwanymi przez wezbrany
potok stokami zboczy, zimnem, g³odem i wichrem
nie przynios³y powodzenia. Gdy wszystkie trud-
noœci mieliœmy ju¿ w³aœciwie za sob¹, a do wierz-
cho³ka brakowa³o niewiele ponad 200 m wzglê-
dnie ³atwej drogi, postanowi³ nas nagle odwiedziæ
s³ynny ze spowodowanych zniszczeñ monsun
znad Pakistanu. W tym momencie zamiast o
szczycie trzeba by³o zacz¹æ myœleæ o ratowaniu
jeœli nie ¿ycia, to zdrowia i czym prêdzej uciekaæ
jak najszybciej w dó³. Zdjêcie z flag¹ Rzeczypo-
spolitej i plakietk¹ naszego uniwersytetu zamiast
na Noszaku, zosta³o wiêc zrobione w bazie pra-
wie 3 km ni¿ej. 

Nie tylko Noszak by³ celem naszej tegorocznej
wyprawy. Na skutek wybudowania po 1979 r.
drogi w g³¹b Doliny Wachanu, wzglêdnie ³atwo
dotrzeæ dziœ mo¿na w pasma Ma³ego i Wielkiego
Pamiru, w których a¿ roi siê od dziewiczych
szczytów, wznosz¹cych siê ponad 5 tys. metrów
ponad poziom morza. Wêdruj¹c konno wœród
tych niezbadanych ci¹gle obszarów, pragnêliœmy
zdobyæ chocia¿ jeden z nich. Zdobyæ przede wszy-
stkim po to, by nadaæ mu nazwê „Pik Ziembiñ-
skiego”. £atwo osi¹galne szczyty, o wysokoœci ok.
5100 m. nie zosta³y przez nas uznane za godne tej
nazwy. Szczyty jej godne okaza³y siê ju¿ jednak,
niestety, niemo¿liwe do zdobycia. Pomijaj¹c nasze
coraz g³êbsze zmêczenie, nadchodzi³a zima (w jê-
zyku farsi nazywaj¹ca siê sk¹din¹d „zimista-
nem”). Atakowanie wysokich gór w rozpadaj¹-
cych siê butach trekingowych, bez zostawionego
na Noszaku sprzêtu wspinaczkowego, przy coraz
grubszej pokrywie œnie¿nej, by³oby czystym sza-
leñstwem.

Marzenia pozosta³y wiêc niespe³nione, ale zdo-
byte przez nas rozeznanie aktualnej sytuacji w
rejonie powinno zaowocowaæ ich realizacj¹ w ro-
ku przysz³ym.

Krzysztof Mularski
Jakub Rybicki

Data 27 sierpnia 1960 r. musia³a choæby na moment mign¹æ przed oczyma ka¿dego,
kto choæ odrobinê interesuje siê histori¹ polskiego himalaizmu. Tego w³aœnie dnia
sukcesem zakoñczy³a siê pierwsza polska powojenna wyprawa himalaistyczna 
- 7 naszych rodaków stanê³o na Noszaku (7495 m n.p.m.). Pragn¹c uczciæ 
tê rocznicê, podjêliœmy doœæ szalon¹ decyzjê o uderzeniu na szczyt.

Interesuj¹co 
niespe³nione marzenia
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W Collegium Cegielskiego, 15 paŸdziernika, odby³ siê
pierwszy z oœmiu wyk³adów, organizowanych 
w ramach projektu Polska Akademia Dzieci UAM.

Na zajêcia przybyli m.in. twórcy projektu Maciej i Agata Hof-
fmanowie z Gdañska. Wyk³ad cieszy³ siê du¿ym zainteresowa-
niem dzieci ze wzglêdu na ciekaw¹ formê prowadzenia.
Oprócz uczniów z Poznania z zaproszenia skorzysta³a równie¿
szko³a podstawowa z Gdañska. - Bardzo mi siê podoba na tej
uczelni. Jest inaczej ni¿ w szkole. Chcia³bym kiedyœ tu studio-
waæ - powiedzia³ Bartek, uczeñ z Trójmiasta. 

Najm³odszy prelegent, 10-letni Przemek Lisowski z IV klasy
Szko³y Podstawowej w Gdañsku zaprezentowa³ wyk³ad pt.
„Fascynuj¹cy œwiat lewitacji magnetycznej”. M³ody wyk³adow-
ca wyjaœnia³, co to jest pole magnetyczne i jak dzia³a elektro-
magnes. Swój referat urozmaici³ pokazem multimedialnym, w
którym przedstawi³ w³asnorêcznie narysowane projekty kolej-
ki magnetycznej Maglev. Przemek zaprojektowa³ równie¿ ma-
gnetyczn¹ kolej dla Poznania, która by³aby, jak zapewnia³, naj-
nowszym rozwi¹zaniem technologicznym w XXI i XXII wieku.
Wyk³ad wœród maluchów zrodzi³ wiele pytañ, na które ch³o-
piec musia³ odpowiedzieæ. Na przyk³ad: „Czy wszystkie
przedmioty mog¹ siê unosiæ?” lub „Czy magnes do lewitowania

Dzieci 
- wyk³adowcami 
na UAM 

W Akademii Dzieci uczniowie mogli
poczuæ atmosferê ¿akowskiego 
stanu, wzi¹wszy czynny udzia³ 
w prawdziwym wyk³adzie i dyskusji. 

podniós³by cz³owieka?” Dzieci za ka¿de zadane pytanie otrzy-
ma³y nagrody - kolorowe koszulki i kostki z niespodziank¹,
ufundowane przez UAM. Na zakoñczenie m³ody naukowiec za-
skoczy³ wszystkich lewituj¹cym globusem oraz unosz¹c¹ siê
butelk¹ z bursztynami. Punktem kulminacyjnym pokazu oka-
za³a siê jednak prezentacja lewitona, czyli lewituj¹cego b¹czka. 

W dalszej czêœci spotkania g³os oddano doros³ym wyk³adow-
com. Swój wyk³ad o recyklingu przedstawi³ Piotr Szczyczew-
ski, doktorant z Wydzia³u Chemii. 

Na koniec dzieci otrzyma³y specjalne legitymacje, a prorek-
tor UAM prof. Jacek Guliñski uhonorowa³ dyplomem Przemka
Lisowskiego i wszystkich, którzy przyczynili siê do rozwoju te-
go projektu. Koordynator projektu Pawe³ Hostyñski zachêca³
dzieci do poprowadzenia kolejnego wyk³adu. Ustawi³a siê do
niego kolejka m³odych kandydatów, chêtnych do poprowadze-
nia nastêpnego spotkania.

Kolejne spotkanie ju¿ 10 grudnia.
Anna Zieliñska
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