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Wrę cze nie ju bi le uszo wej Księ gi Pa miąt ko -
wej pro fe so ro wi Ma ria no wi Kę piń skie mu
zgro ma dzi ło w ostat nich dniach paź -
dzier ni ka w Au li Lu brań skie go zna czą ce
gro no go ści, sa ma ich pre zen ta cja za ję ła
kil ka na ście mi nut. 

Wśród przy by łych na uro czy stość zna leź li się
m.in. prof. Krzysz tof Kra sow ski, pro rek tor UAM
ds. kształ ce nia, prof. Zbi gniew Ra dwań ski, ne -
stor pol skich cy wi li stów, Woj ciech Wę grzyn,
pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spra wie dli -
wo ści, dr hab. Ma ciej Szpu nar, pod se kre tarz sta -
nu w Mi ni ster stwie Spraw Za gra nicz nych, An -
drzej Pyr ża, pre zes Urzę du Pa ten to we go, Ma rek
Fur tek, pre zes Są du Ar bi tra żo we go przy Kra jo -
wej Izbie Go spo dar czej. 

Prof. Ma rian Kę piń ski jest pra cow ni kiem
Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM oraz kie -
row ni kiem Ka te dry Pra wa Eu ro pej skie go, pro -
mo to rem i re cen zen tem wie lu prac dok tor skich
i ha bi li ta cyj nych. Po sia da ty tuł Ma ster of Law
(LLM) Uni wer sy te tu Co lum bia w No wym Jor -
ku. Kil ka krot nie prze by wał na sty pen diach
w In sty tu cie Ma xa -Planc ka w Mo na chium oraz
na Uni wer sy te cie w Gre no ble. Jest za słu żo nym
człon kiem Są du Ar bi tra żo we go przy Kra jo wej
Izbie Go spo dar czej oraz Ra dy Le gi sla cyj -
nej X ka den cji przy Pre ze sie Ra dy Mi ni strów.

Au to rem wie lu pu bli ka cji z za kre su pra wa cy -
wil ne go, han dlo we go, eu ro pej skie go oraz pra -
wa wła sno ści in te lek tu al nej.

Wśród wy gła sza ją cych ży cze nia zna la zły się
rów nież oso by z bli skie go gro na przy ja ciół prof.
Kę piń skie go, swo imi wspo mnie nia mi wpro wa -
dza jąc nu tę hu mo ru. M. in. prof. Wron kow ska -
-Jaś kie wicz żar to bli wie opi sa ła wspól ną po dróż
do In sty tu tu Ma xa -Planc ka w Mo na chium. 

Na ko niec głos za brał ju bi lat, przy po mi na -
jąc swo ją dłu gą ka rie rę na uko wą. W ostat nich
dniach mia łem oka zje przy glą dać się kam pa nii
wpro wa dza ją cej do kin no wy film o Ja me sie Bon -

dzie – pu en to wał swo je wy stą pie nie prof. Kę piń -
ski – Za czą łem za sta na wiać się, czy ży cie pro fe -
so ra w ja kimś aspek cie przy po mi na syl wet kę Ja -
me sa Bon da. Otóż mu szę po wie dzieć, że w za sa -
dzie od po wiedź by ła ne ga tyw na. Pro fe sor nie no si
dro gich stro jów, nie ma osza ła mia ją cych sa mo -
cho dów, z re gu ły też nie ota cza ją go pięk ne ko bie -
ty! Jest jed nak jed na ce cha, któ ra jest wspól na uni -
wer sy tec kie mu pro fe so ro wi i Ja me so wi Bon do -
wi – to jest kwe stia cza su. Pro fe sor aka de mic ki
za wsze pra cu je pod pre sją cza su, za wsze są ja kieś
za da nia, któ rych nie wy ko nał i któ re go go nią.
Tak jak Ja mes Bond! mz

„To jest ka wa łek na szej hi sto rii” – mó wił tuż przed otwar ciem
wy sta wy „Za ka za ne ini cja ty wy wy daw ni cze 1977-1989” 
dr Krzysz tof Gaj da pre zen tu jąc zgor ma dzo ne w hal lu Col le gium
Ma ius książ ki. W do mach czę sto nisz cza ły, nie zaj mo wa ły 
na leż ne go im miej sca. 

Z ini cja ty wy prof. Do broch ny Da bert – Ba ku ły kie row ni ka Pra -
cow ni Ba dań Li te ra tu ry i Kul tu ry Nie za leż nej IFP UAM po sta no -
wi li śmy za opie ko wać się tą czę ścią li te ra tu ry i przy oka zji chce my też
in for mo wać śro do wi sko aka de mic kie o efek tach na szej pra cy” 

W ga blo tach wy eks po no wa ne zo stał zbio ry po cho dzą ce z Wiel ko -
pol skie go Ar chi wum So li dar no ści, Ob ser wa to ra Wiel ko pol skie go
oraz ko lek cji pry wat nych. „Uda ło nam się po zy skać kil ka cen nych
ksią żek np. bi blio fil skie wy da nie „Fol war ku zwie rzę ce go” Geo r -
ge'a Or wel la z ilu stra cja mi Ja na Le ben ste ina. Są też cie ka we zna le -
zi ska sa miz da tu cze skie go. Prze pi sa ne na ma szy nie utwo ry Bo hu mi -
la Hra ba la oraz zbiór wier szy Cze sła wa Mi ło sza” – mó wił Gaj da.
W pre zen to wa nej ko lek cji zna la zło się też miej sce na pio sen kę nie -
za leż ną a więc za pi sa ne na pły tach wi ny lo wych i ka se tach ma gne -
to fo no wych wy da nia np. utwo rów Ka re la Kry la czy pio se nek Jac ka
Kacz mar skie go w wy ko na niu nor we skie go pie śnia rza Jørn’a Si men
Øver li. 

Wy sta wie to wa rzy szy ły Dni Kul tu ry Nie za leż nej, a w nich: dys -
ku sja z udzia łem po znań skich na ukow ców pt.; „Czy war to pa mię -
tać o dru gim obie gu?” wy kład pt. „Pio sen ki „po za pań stwo wym mo -
no po lem” oraz pre zen ta cja fil mów.  mz

Na łamach Gazety Polskiej ukazało się w dniu
24 października 2012 r. oświadczenie, w którym redakcja
oraz redaktor Filip Rdesiński składają wyrazy ubolewania
w związku z opublikowaniem na łamach tejże gazety

w artykułach z dnia 5/10/2011 i 30/11/2011 „stwierdzeń
i sformułowań, niezgodnych z rzeczywistym stanem, 
które mogły naruszyć dobre imię Pana Rektora UAM 
prof. dr hab. Bronisława Marciniaka”.

Ga ze ta Pol ska – ubo le wa

Pro fe sor jak Ja mes Bond

„Za ka za ne książ ki” w Col le gium Ma ius
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Uczniowie złożyli gratulacje Prof. Marianowi Kępińskiemu
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W taj nym gło so wa niu rek to rzy po znań skich
uczel ni pu blicz nych jed no gło śnie za de cy do wa -
li, aby funk cję prze wod ni czą ce go po wtór nie
po wie rzyć Pa nu rek to ro wi. Co ich do te go, zda -
niem Pa na skło ni ło? 

My ślę że istot ne zna cze nie miał tu taj fakt, iż
kie ru ję uczel nią naj więk szą, mam do świad cze -
nie, za rów no w za rzą dza niu wła sną uczel nią, jak
i czte ry la ta „prak ty ki” w Ko le gium Rek to rów
Mia sta Po zna nia. Po za tym funk cja prze wod ni -
czą ce go Kon fe ren cji Rek to rów Uni wer sy te tów
Pol skich da je mi szer sze spoj rze nie na pro ble my
szkol nic twa wyż sze go. Mam też wie le no wych
pla nów – i nie mniej za pa łu – aby w na szym śro -
do wi sku ośmiu uczel ni pu blicz nych je wdra żać
zwłasz cza, że mam u bo ku ta kich wi ce prze wod -
ni czą cych, jak prof. Grze gorz Skrzyp czak – Rek -
tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go oraz prof. Ma -
rian Go ry nia – Rek tor Uni wer sy te tu Eko no -
micz ne go, a tak że przy ja ciel skie gro no człon ków
Ko le gium. 

Skąd to dą że nie do by cia i dzia ła nia ra zem? 
Jest wie le ele men tów wspól nych; człon ko wie

ta kich do bro wol nych gre miów chcą i mu szą się
jed no czyć, by w wy raź niej szy spo sób ar ty ku ło -
wać swo je ocze ki wa nia i żą da nia wo bec władz
lo kal nych, sa mo rzą do wych czy or ga nów pań -
stwa. To nie umniej sza zresz tą w ni czym przy -
wią za nia do wła sne go wi ze run ku i au to no mii
po szcze gól nych uczel ni. Są jed nak spra wy, któ -
rych roz wią za nie jest po za za się giem moż li wo -
ści jed nej szko ły wyż szej. Wspól ne dzia ła nia
na pew no uła twią re ali za cję wie lu po stu la tów.
To je den tor na sze go współ dzia ła nia. 

A in ne? 
Co raz wy raź niej ja wi się dąż ność do te go, by

uczel nie w ta ki, czy in ny spo sób po wró ci ły
do daw nych struk tur, łą cząc na po wrót w je den
or ga nizm te szko ły wyż sze, któ re mia ły po czą -
tek w uni wer sy tec kich wy dzia łach. Za uwa ża się
dą że nia do te go, aby tam te, pier wot ne struk -
tu ry od two rzyć. To pro ces dłu gi, wy ma ga ją cy

roz wa gi i wie lu sta rań. Jed nak że roz wa ża się
i dys ku tu je o wy pra co wa niu wspól nej stra te gii
pu blicz ne go szkol nic twa wyż sze go w Po zna niu,
po nie waż sca le nie to słu ży ło by lep sze mu wy ko -
rzy sta niu kadr, po ten cja łów in te lek tu al nych
szkół, ich ba zy ma te rial nej – co w su mie da ło -
by wzrost zna cze nia, ja ko ści i pre sti żu w eu ro -
pej skiej prze strze ni na uko wej i dy dak tycz nej,
a tak że – oszczęd no ści w funk cjo no wa niu...

To zna czy? 
Na zy wam to „uwspól nia niem” na sze go śro do -

wi sko we go dzia ła nia. Po win ni śmy więc okre ślić
pla ny na przy szłość w ob sza rze dy dak ty ki (wspól -
ne kie run ki stu diów jak na przy kład geo de zja
pro wa dzo na przez UAM, PP i Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy al bo stu dia praw no -eko no micz ne pro -
wa dzo ne przez UAM i Uni wer sy tet Eko no micz -
ny) oraz ba dań (dzie dzi ny na uki, w któ rych moż -
na ra zem apli ko wać o gran ty). Pla nu je się tak że
wspól ne przed się wzię cia or ga ni za cyj ne oraz te,
do ty czą ce za rzą dza nia in fra struk tu rą uczel nia ną.

Kto to bę dzie wy ko ny wał? 
Do cza su na stęp ne go spo tka nia Ko le gium

Rek to rów mia sta Po zna nia, ukon sty tu uje się ro -
bo czy ze spół (zło żo ny z przed sta wi cie li każ dej
uczel ni oraz po znań skie go od dzia łu PAN) ds. in -
te gra cji po znań skie go śro do wi ska na uko we go,
któ ry przy go tu je kon kret ne i oczy wi ście ak cep -
to wa ne przez wszyst kie stro ny pro po zy cje, do ty -
czą ce za cie śnie nia współ pra cy po mię dzy uczel -
nia mi. Je go za da niem bę dzie oce na sta nu ist nie -
ją ce go oraz za ry so wa nie pla nów na przy szłość
w tych ob sza rach, o któ rych wspo mi na łem.

Ja ki ma być pa na zda niem pierw szy, wi docz -
ny krok w bu do wa niu tej wspól no ty?

Ma rzy nam się na po czą tek wiel ka, wspól na dla
wszyst kich pu blicz nych uczel ni w Po zna niu, in -
au gu ra cja ko lej ne go (al bo jed ne go z ko lej nych)
ro ku aka de mic kie go. Wiel kie spo tka nie uczel ni,
uro czy stość z udzia łem władz mia sta i kra ju,
wspól ni go ście, chó ry, or kie stry… To by ło by
praw dzi we świę to aka de mic kie go Po zna nia. 

W poczuciu wspólnoty
Z prof. Bronisławem Marciniakiem, rektorem UAM, 
nowo wybranym przewodniczącym Kolegium Rektorów Miasta Poznania
rozmawia Jolanta Lenartowicz 

OKŁADKA: Odkrywcy Meteorytu Łukasz Smuła
i Magdalena Skirzewska oczyszczają meteoryt
ze zwietrzeliny

4 | WYDARZENIA
Kalendarium

5 | WYDARZENIA

6 | MOBILNI
Srebrny Erazm dla UAM 

7 | Z NASZYM UDZIAŁEM
E-LOCAL: ucz się języków 
Poznań w Kilonii

8 | NASZE SPRAWY
Pensum – lekcje obowiązkowe 

9 | BADANIA
Czy miasta się kurczą?

10-11 | KONFERENCJE

12 | MŁODZI NAUKOWCY
Studenci i geologia naftowa

13 | PONAD GRANICAMI
Compostela – poznajmy się, polubmy!

14-15 | ŻELAZNY DESZCZ
Milczący przybysz

16 | INTARDYSCYPLINARNIE
Oxygenalia – łączenie w tlenie

18 | ŻYCIOWE ROLE
Pedagog w świecie technologii

19 | SPOTKANIE LUDOZNAWCÓW
Europa regionów – perspektywy badawcze
i edukacyjne

20-21 | KSIĄŻKI
Gwiazdy w salonie
Romantyzm czytany na nowo

22 | POLITOLOGIA NA SCENIE
Ekstra ekstragavanza

23 | RYNEK I PRACA
Nie boję się o losy naszych absolwentów”

24-25 | PODRÓŻE
Spitsbergen – niezwykła przygoda
w surowych warunkach 

26 | PO ANGIELSKU
Poszukiwani dobrzy studenci 

28 | PEŁNYM GŁOSEM
Moje 13-letnie śpiewanie 

30 | KULTURA
Aula koncertowa



KK a l e n d a r i u m

NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA

4 |  Ż 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 2

◗ W dniu 9 paź dzier ni ka prof. Mi chał Kle iber, pre zes PAN po wo -
łał prof. Jac ka Fi sia ka w skład Ra dy Na uko wej Bi blio te ki Kór nic -
kiej na dru gą ka den cję na la ta 2012-2014. Bi blio te ka Kór nic ka jest
pla ców ką PAN, któ ra słu ży uczo nym od wie lu lat i jest w po sia da niu
ogrom ne go i uni ka to we go zbio ru ma nu skryp tów, in ku na bu łów
i ksią żek.

◗ 11 paź dzier ni ka w Au li Głów nej Szko ły Głów nej Han dlo wej
w War sza wie od by ła się ce re mo nia wrę cze nia dy plo mów lau re atom
pro gra mu MISTRZ Fun da cji na rzecz Na uki Pol skiej. Wśród lau -
re atów te go pro gra mu jest prof. Ewa Do mań ska z Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go UAM.

◗ W dniu 12 paź dzier ni ka od by ła się uro czy stość od no wie nia po 50
la tach dok to ra tu prof. Jac ka Fi sia ka w Uni wer sy te cie Łódz kim. Pro -
mo to rem w uro czy sto ści by ła jed na z uczen nic i dok to ran tek pro fe -
so ra, prof. Bar ba ra Le wan dow ska. W uro czy sto ści obok Se na tu UŁ
wzię li udział licz ni go ście re pre zen tu ją cy sze reg uczel ni pol skich. Li -
sty gra tu la cyj ne prze sła li m.in. Alek san der Kwa śniew ski, prof. Mi -
chał Kle iber, pre zes PAN i dr Kry sty na Ły bac ka, po seł na Sejm RP. 

◗Kie row nik Za kła du Stu diów Ni der landz kich i Po łu dnio wo afry kań -
skich Wy dzia łu An gli sty ki UAM prof. Je rzy Koch zo stał człon kiem
Aca de mia Eu ro pa ea. Aca de mia Eu ro pa ea po wsta ła w Cam brid ge
w 1988. Li czy obec nie ok. 2000 człon ków z 43 kra jów. W tym gro -
nie jest 40 no bli stów. Od 1993 ro ku wy da je kwar tal nik „Eu ro pe an Re -
view”. Jej człon ka mi z Wy dzia łu An gli sty ki UAM są prof. Ka ta rzy -
na Dziu bal ska -Ko ła czyk oraz prof. Ja cek Fi siak. Spo śród in nych pol -
skich człon ków AE moż na wy mie nić m.in. prof. Je rze go Axe ra, prof.
Mi cha ła Kle ibe ra, prof. Ja na Stre laua czy prof. Pio tra Sztomp kę. 

◗Do gro na dok to rów ho no ris cau sa Uni wer sy te tu Szcze ciń skie go 18
paź dzier ni ka do łą czył prof. Edward Bal ce rzan z Wy dzia łu Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej UAM. Se nat szcze ciń skiej uczel ni uho no ro wał
jed ne go z naj zna ko mit szych pol skich teo re ty ków li te ra tu ry, eks per -
ta z za kre su po ezji współ cze snej, ce nio ne go kry ty ka li te rac kie go,
uzna ne go po etę i pro za ika oraz oj ca po znań skiej szko ły prze kła du.
Prof. Bal ce rzan wy gło sił wy kład otwar ty pt. „Nie bez pie czeń stwa prze -
kła du” i wziął udział w wie czo rze au tor skim.

◗ Już po raz trzy na sty w dniach 19-21 paź dzier ni ka od był się Fe sti -
wal No wej Sztu ki lAbiRynT sku pia ją cy się na sztu ce fo to gra fii i mul -
ti me diów. Fe sti wal to trzy dnio wy cykl im prez, w skład któ re go wcho -
dzą wy sta wy, po ka zy, se mi na ria, wy kła dy i spo tka nia z dzie siąt ka mi

ar ty stów z ca łe go świa ta. Po raz trze ci wy da rze nie to mia ło miej sce
w Col le gium Po lo ni cum UAM w Słu bi cach i we Frank fur cie nad Od -
rą, w tym ro ku pod ha słem „sens gra nic”. Fe sti wal po prze dzi ła „Aka -
de mia fo to gra fii i i mul ti me diów lAbiRynT”. 

◗ 23 paź dzier ni ka pod czas uro czy stej ga li przy zna nia Na gród Na -
uko wych Po li ty ki 2012, wrę czo no sty pen dia pięt na stu mło dym na -
ukow com. Jed ną z na gro dzo nych osób jest dr Mo ni ka Bo ba ko, ad -
iunkt w Pra cow ni Py tań Gra nicz nych UAM. Zaj mu je się ona fi lo -
zo ficz ną ana li zą współ cze snych eu ro pej skich po staw wo bec is la mu
i mniej szo ści mu zuł mań skich. Szcze gól nie in te re su je ją zja wi sko is -
la mo fo bii.

◗ 29 paź dzier ni ka w Au li UAM od by ła się uro czy sta ga la pod su mo -
wu ją ca pierw szą edy cję pro jek tu „eSzkoła – Mo ja Wiel ko pol ska”. Pro -
jekt re ali zo wa ny jest przez sa mo rząd wo je wódz twa wiel ko pol skie go
w part ner stwie z UAM i Fun da cją Edu ka cji Kom pu te ro wej. Głów -
nym ce lem przed się wzię cia jest wdro że nie do ro ku 2014 w 105 szko -
łach pro gra mów kształ cą cych me to dą pro jek tów i na ucza nia pro ble -
mo we go, wspo ma ga nych in ter ne to wą plat for mą edu ka cyj ną. Na -
ukow cy z UAM spra wu ją opie kę me ry to rycz ną i na uko wą przy opra -
co wy wa niu pro gra mów szko leń dla na uczy cie li, kon sul ta cji, a tak że
do radz twa w za kre sie me to dy ki. Waż nym dzia ła niem jest prze pro -
wa dze nie 32 wy kła dów on li ne z przed mio tów przy rod ni czych i ma -
te ma ty ki dla wszyst kich uczniów i na uczy cie li wy ty po wa nych szkół.
Szcze gó ły na stro nie: www.esz ko la -wiel ko pol ska.pl

◗ SLE (So cie tas Lin gu isti ca Eu ro pa ea) to ist nie ją ce od 1966 ro ku Sto -
wa rzy sze nie Ję zy ko znaw cze Eu ro py, któ re obec nie li czy już po -
nad 1000 człon ków, za rów no z Eu ro py, jak i spo za niej. W swo jej
hi sto rii Sto wa rzy sze nie mia ło tyl ko dwóch pre zy den tów z Pol ski, a by -
li ni mi prof. Lu dwik Za broc ki i prof. Ja cek Fi siak z UAM. W tym
ro ku do łą czy ła do nich prof. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk. W 2014
ro ku Wy dział An gli sty ki bę dzie or ga ni zo wał w Po zna niu do rocz ną
kon fe ren cję SLE. 
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◗ II zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od by ło się 29 paź -
dzier ni ka. 
Ob ra dy po pro wa dził prof. A. Le sic ki, pro rek tor UAM.
Na po cząt ku po sie dze nia pro rek to rzy przed sta wi li waż ne
z punk tu wi dze nia uczel ni ko mu ni ka ty. Na stęp nie prof. J.
Wit koś za pre zen to wał przy cho dy z dzia łal no ści ba daw czej
UAM, po czym wi ce dy rek tor Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej P.
Kar wa siń ski wy stą pił z pre zen ta cją pt.: „In no wa cja, au to -
ma ty za cja, mo bil ność: no we usłu gi Bi blio te ki Uni wer sy -
tec kiej”. Pod czas po sie dze nia Se nat UAM pod jął uchwa łę
w spra wie re gu la mi nu stu diów po dy plo mo wych. Po tem
prof. Z. Pi lar czyk przed sta wił spra woz da nie z prze bie gu
re kru ta cji w ro ku aka de mic kim 2012/2013, a prof. K. Kra -
sow ski – z prze bie gu re kru ta cji na stu dia dok to ranc kie
w ro ku aka de mic kim 2012/2013. Na stęp nie Se nat UAM
po zy tyw nie za opi nio wał mia no wa nie na sta no wi sko pro -
fe so ra zwy czaj ne go prof. E. Zenk te ler i wy ra ził zgo dę
na pod ję cie do dat ko we go za trud nie nia przez dzie ka na Wy -
dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki prof. J. Ka czo row skie go
w In sty tu cie Ma te ma tycz nym PAN w wy mia rze ½ eta tu
w ro ku aka de mic kim 2012/2013. Na za koń cze nie ob rad
Se nat UAM po wo łał człon ków Ko mi sji do spraw Bu dże -
tu i Fi nan sów, Ko mi sji do spraw Kształ ce nia, Ko mi sji
do spraw Roz wo ju oraz Ko mi sji Praw nej. www.amu.edu.pl
oraz w rek to ra cie (po kój 107).

opr. Do mi ni ka Na roż na

◗ UAM zo stał na gro dzo ny srebr nym Era zmem za za ję -
cie II miej sca w ran kin gu uczel ni, któ re w la tach 1998-2010
zre ali zo wa ły naj więk szą licz bę mo bil no ści w kon kur sie zor -
ga ni zo wa nym przez Fun da cję Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji
z oka zji 25-le cia pro gra mu Era smus. Uro czy stość wrę cze -
nia sta tu et ki i dy plo mu od by ła się 23 li sto pa da na ga li 25-
le cia pro gra mu Era smus.

Prof. Ma rian Wal czak, do nie daw na dzie kan Wy dzia łu Pe -
da go gicz no -Ar ty stycz ne go UAM w Ka li szu, zo stał od zna -
czo ny przez Pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go
Zło tym Krzy żem Za słu gi za pra cę na uko wo -ba daw czą oraz
za osią gnię cia w dzia łal no ści dy dak tycz nej i spo łecz nej.
Zło ty Krzyż Za słu gi otrzy mał tak że prof. Jan Grze siak
z WPA UAM. Uro czy stość wrę cze nia od zna czeń od by ła
się w dniu 2 paź dzier ni ka 2012 r.

ZAPOWIEDŹ 
◗ Stu denc kie Ko ło Na uko we Et no lo gów im. B. Pił sud skie -
go, dzia ła ją ce przy In sty tu cie Et no lo gii i An tro po lo gii Kul -
tu ro wej UAM za pra sza 7 grud nia na stu denc ko -dok to ranc -
ką in ter dy scy pli nar ną kon fe ren cję pt. „Mię dzy Wscho dem
a Za cho dem. Daw ne i współ cze sne gra ni ce Eu ro py”.
Uczest ni cy za sta na wiać się bę dą nad tym, w ja ki spo sób
kształ to wa ły się i ule ga ły zmia nom gra ni ce we wnętrz ne
Eu ro py, zwłasz cza te prze bie ga ją ce na li nii Wschód -Za -
chód. Ja kie czyn ni ki kul tu ro we, spo łecz ne i po li tycz ne kre -
owa ły te gra ni ce? Te i wie le in nych py tań, po ru sza ją cych
pro blem spo łecz ne go i ad mi ni stra cyj ne go wy zna cza nia
oraz wy twa rza nia gra nic, sta nie się przed mio tem wspól -
nej dys ku sji. 

opr. mdz

Na po cząt ku br Lon gin Ko mo łow -
ski, prze wod ni czą cy Wspól no ty
Pol skiej w li ście ad re so wa nym
do wszyst kich wy dzia łów che mii
wyż szych uczel ni zwró cił się
z proś bą o uczest nic two w pro -
gra mie „Wschód -Za chód łą czy nas
Pol ska”. 

Pro gram ten jest skie ro wa ny
do mło dzie ży pol skie go po cho dze nia
za wschod ni mi ru bie ża mi RP. Ce lem
pro gra mu jest sze ro ko ro zu mia na po -
moc szcze gól nie uzdol nio nej mło dzie -
ży spo za gra nic na sze go kra ju. Wy dział
Che mii UAM był je dy nym w Pol sce,
któ ry zgło sił swój ak ces do te go pro -
gra mu. Przy stę pu jąc do nie go wła dze
Wy dzia łu Che mii kie ro wa ły się kil ko -
ma prze słan ka mi. Pierw szą i jed ną
z naj waż niej szych by ło po czu cie „spła -
ty dłu gu” ja ki więk szość z nas za cią gnę -
ła w okre sie PRL, wy jeż dża jąc na sty -
pen dia na uko we na Za chód. To dzię ki
tym moż li wo ściom pol ska che mia,
a w szcze gól no ści che mia na na szym
wy dzia le za li cza ła się do eks tra li gi
świa to wej – po wie dział prof. Piotr Kir -
szensz tejn – Rów nie waż ną prze słan -
ką by ło to, że mło dzież uczest ni czą ca

w pro gra mie mo że w przy szło ści wy -
brać stu dia w na szym kra ju, w tym
i na na szym uni wer sy te cie. 

W mar cu i kwiet niu br. Da riusz Bo -
ni sław ski, wi ce prze wod ni czą cy
Wspól no ty Pol skiej wraz z prof. Pio -
trem Kir szensz tej nem, pro dzie ka nem
ds. stu denc kich opra co wa li ra my i plan
te go przed się wzię cia. Pierw szym eta -
pem by ło prze pro wa dze nie re kru ta -
cji wśród mło dzie ży po lo nij nej.
W tym ce lu opra co wa no te sty kwa li fi -
ka cyj ne, któ re zo sta ły prze pro wa dzo -
ne w szko łach z pol skim ję zy kiem wy -
kła do wym na Li twie, Ukra inie i w Cie -
szy nie Cze skim.

Na le ży pod kre ślić, że po ziom przy -
go to wa nia mło dzie ży był bar dzo wy -
so ki i moż na ubo le wać, że z gro na 96
osób ze wzglę dów fi nan so wych moż -
na by ło za kwa li fi ko wać je dy nie 20
uczniów. Osta tecz nie do pro gra mu za -
kwa li fi ko wa ło się 25 osób (20 z Li -
twy, 3 z Ukra iny i 2 z Cie szy na Cze -
skie go). 

Od 14-21 paź dzier ni ka za kwa li fi ko -
wa ni ucznio wie wraz z opie ku na mi
prze by wa li w Po zna niu na Wy dzia le
Che mii UAM. P. K

W dniach 12-13 li sto pa da od by ło
się na Wy dzia le Stu diów Edu ka -
cyj nych UAM wspól ne po sie dze -
nie Ko mi te tu Na uk Pe da go gicz -
nych PAN z wła dza mi wy dzia łów
i uczel ni pe da go gicz nych w Pol -
sce; pierw sze i uni ka to we w tym
ro ku spo tka nie li de rów jed no stek
kształ cą cych na kie run kach pe da -
go gi ka i na da ją cych stop nie na -
uko we w za kre sie pe da go gi ki. 

W trak cie ob rad to czy ły się dys ku -
sje o pro ble mach pe da go gi ki ja ko dys -
cy pli ny na uk spo łecz nych i kie run ku
kształ ce nia. Jak pod kre śli li uczest ni -
cy i or ga ni za to rzy, cho dzi ło głów nie
o to, aby roz ma wiać o spra wach, któ -
re wią żą się z jed nej stro ny z au to no -
mią jed no stek aka de mic kich, a z dru -
giej – ze sta tu sem tej dys cy pli ny
w dzie dzi nie na uk spo łecz nych.
Człon ko wie Pre zy dium KNP PAN za -

pro po no wa li do omó wie nia na stę pu -
ją ce kwe stie: 
● Pe da go gi ka ja ko na uka (m. in. jej

miej sce wo bec tra dy cji hu ma ni stycz -
nej; me to do lo gicz ne pro ble my ba dań
na uko wych w pe da go gi ce; uzna wal -
ność oraz no stry fi ka cje stop ni i ty tu -
łów na uko wych uzy ski wa nych po -
za gra ni ca mi kra ju; prze wo dy na uko -
we wg no wych za sad i pro ce dur, funk -
cja pro mo to ra po moc ni cze go w prze -
wo dach dok tor skich; 
● Kształ ce nie (m.in. pre sja

na uprak tycz nie nie; stra te gie po wią za -
nia ofer ty kształ ce nia z po trze ba mi
ryn ku; stu dia III stop nia: ile kształ ce -
nia, ile ba dań?; akre dy ta cja pro gra mo -
wa PKA i uni wer sy tec ka jed no stek
kształ cą cych na pe da go gi ce; zwięk sza -
nie udzia łu tech no lo gii in for ma tycz -
nych w stu dio wa niu i sa mo dziel nej
pra cy stu den tów. na

Pe da go gi ka 
– ile na uki, ile kształ ce nia

Dla uzdol nio nych 
są sia dów



Ży wię głę bo kie prze ko na nie, że pro gram
ten w ska li ca łej Eu ro py jest jed nym
z naj bar dziej uda nych przed się wzięć

Ko mi sji Eu ro pej skiej, po nie waż da je szan se
mło dym Eu ro pej czy kom na pój ście w śla dy
śre dnio wiecz nych ża ków, któ rzy prze mie rza li
Eu ro pę po bie ra jąc na uki u wie lu mi strzów. Dla
obec ne go po ko le nia mło dych Po la ków ozna -
cza to uni kal ną szan sę spraw ne go włą cze nia się
w wart ki nurt ży cia Eu ro py; dla po ko le nia ich
ro dzi ców moż li wość wy sła nia swo ich dzie ci
na stu dia za gra nicz ne czę sto ozna cza po śred -
nio speł nie nie ich wła snych ma rzeń, jak że nie -
re al nych jesz cze 25 lat te mu.

Dzię ki za an ga żo wa niu w pra cę pro gra mu
wie lu osób na na szej uczel ni, ko or dy na to rów
wy dzia ło wych, stu den tów z sie ci ESN, pra -
cow ni ków cen tral ne go uczel nia ne go Biu ra
Era smu sa i Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni cą
oraz po szcze gól nych ko or dy na to rów uczel -
nia nych w cią gu ubie głej de ka dy z UAM wy -

je cha ło na stu dia w in nych uczel niach eu ro -
pej skich łącz nie oko ło 4900 stu den tów.
Do nas w tym cza sie przy je cha ło 780 stu den -
tów. Każ de go ro ku w ra mach Te aching Staff
Mo bi li ty oko ło 100 pra cow ni ków dy dak tycz -
nych uda je się z cy klem wy kła dów do za gra -
nicz nych uczel ni. Na UAM przy jeż dża co ro -
ku oko ło 80 na uczy cie li aka de mic kich. Roz -
wi ja się rów nież mo bil ność pra cow ni ków ad -
mi ni stra cyj nych: co rocz nie 100 pra cow ni ków
bie rze udział w sta żach i szko le niach za gra -
nicz nych.

Ten suk ces jest owo cem pra cy bar dzo wie -
lu osób i nie spo sób im te raz wszyst kim
imien nie po dzię ko wać, ale chciał bym wspo -
mnieć cho ciaż tych, któ rzy z po wo dze niem
kie ro wa li pro gra mem i do pro wa dzi li go
do obec nej wy bor nej kon dy cji. Ser decz nie
dzię ku ję prof. Ja no wi Mi lec kie mu, prof. To -
ma szo wi Kacz mar ko wi, Je rze mu La skow skie -
mu oraz dr Iwo nie Bor kow skiej. Pro gram

Era smus nie mógł by dzia łać tak efek tyw nie,
gdy by nie kom ple men tar ny wo bec nie go pro -
gram stu diów w ję zy ku an giel skim na na szej
uczel ni AMU-PIE, stwo rzo ny dzię ki ini cja ty -
wie dr Han ny Mausch oraz roz bu do wy wa ny
przez dr. Ra fa ła Wit kow skie go. Je dy nie do -
brze zor ga ni zo wa ny, wy trwa ły i ze spo ło wy
wy si łek wie lu osób mo że do pro wa dzić do nie -
za prze czal ne go i wy mier ne go suk ce su.
W obie go wej opi nii te go ro dza ju dzia ła nie nie
jest pol ską spe cjal no ścią, jed nak tu taj,
na UAM, po ka zu je my, że bar dzo do brze ro -
zu mie my, co ozna cza dzia ła nie ze spo ło we,
w któ rym jest miej sce dla wszyst kich chęt -
nych en tu zja stów oraz dla li de rów.

Sa dzę, że ma my pod sta wy, że by z opty mi -
zmem spoj rzeć w przy szłość na ko lej ne eta py
roz wo ju pro gra mu w je go zmie nio nej for mu -
le, na Era smus for All.

Prof. dr hab. Ja cek Wit koś
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Srebr ny Erazm dla UAM 
Z olbrzymim zadowoleniem przekazuję Państwu werdykt konkursu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
przyznający UAM nagrodę srebrnego Erazma za II miejsce w rankingu uczelni, które w latach 1998-2012
zrealizowały największą liczbę mobilności. Fakt ten wskazuje, że program mobilności studenckiej Erasmus,
prowadzony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ciągu ostatnich 10 lat funkcjonował
niemal najsprawniej w całej Polsce; zajęliśmy pod względem sumy rozdysponowanych środków drugie miejsce. 

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
Finaliści wielkopolskiej edycji konkursu fotograficznego Erasmusa „Discover Europe”
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E -LOCAL: ucz się ję zy ków 
22 października w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Charlesa
de Gaulle’a w Poznaniu odbyło się
seminarium poświęcone
międzynarodowemu projektowi,
który realizowany jest
pod patronatem Komisji
Europejskiej. 

Wpra cach nad po wsta niem te go
pro jek tu udział bie rze ze spół ba -
da czy z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol -

skiej i Kla sycz nej UAM oraz XVI Li ceum
Ogól no kształ cą ce go z od dzia ła mi dwu ję zycz -
ny mi. Na spo tka nie przy by li m.in. prof. W.
Ła zu ga, dr A. To bol ska, dr hab. A. So pa ta, dr
K. Skib ski, dr A. Miel cza rek, a tak że przed -
sta wi cie le Wy dzia łu Oświa ty, wiel ko pol skie -
go ku ra to rium oraz dy rek to rzy i na uczy cie -
le po znań skich li ce ów. 

Pro gram Elec tro ni cal ly Le ar ning Other Cul -
tu res And Lan gu ages (E -LOCAL) prze zna czo -
ny jest dla osób chcą cych uczyć się rza dziej
uży wa nych ję zy ków eu ro pej skich (fiń skie go,
ni der landz kie go, pol skie go, por tu gal skie go,
wę gier skie go i wło skie go). Każ dy z kur sów po -
sia da ten sam sche mat: w roz dzia le wstęp nym

znaj du ją się pod sta wo we in for ma cje o da nym
ję zy ku oraz in struk cja ko rzy sta nia z kur su, w 8
fa bu la ry zo wa nych roz dzia łach te ma tycz nych
wpro wa dza ne jest słow nic two zwią za ne z wy -
bra ny mi sfe ra mi ży cia, za gad nie nia gra ma tycz -
ne oraz zwro ty przy dat ne w co dzien nej ko mu -
ni ka cji, a ca łość za my ka roz dział pod su mo wu -
ją cy. W każ dym roz dzia le po ja wia się pięć czę -
ści, któ re słu żą kształ to wa niu po szcze gól nych
umie jęt no ści ję zy ko wych. Ję zy kiem po śred nim
jest ję zyk an giel ski. Ukoń cze nie kur su da ne -
go ję zy ka ob ce go jest rów no znacz ne z uzy ska -
niem po zio mu bie gło ści na po zio mie A1 we -
dług Eu ro pej skie go Sys te mu Opi su Kształ ce -
nia Ję zy ko we go.

Au to ra mi kur sów są eks per ci z sze ściu uni -
wer sy te tów (Uni wer sy tet Bo loń ski, Uni wer sy tet
La pland w Ro va nie mi, Ka to lic ki Uni wer sy tet

w Leu ven, Uni wer sy tet w De bre czy nie, Uni wer -
sy tet w Co im brze i UAM) oraz szkół śred nich
(ITCS Ro sa Lu xem burg w Bo lo nii, Toth Ar pad
w De bre czy nie oraz XVI Li ceum Ogól no kształ -
cą ce w Po zna niu), bę dą cych re ali za to ra mi pro -
jek tu. Kur sy ma ją for mę elek tro nicz ną i re ali -
zo wa ne bę dą ja ko kur sy e -le ar nin go we. Znaj dą
się one wkrót ce na plat for mach in ter ne to wych
wy żej wy mie nio nych dzie wię ciu in sty tu cji, a bez -
płat ny do stęp do nich bę dą mo gli uzy skać wszy -
scy za in te re so wa ni ucznio wie i stu den ci.

Na za koń cze nie se mi na rium pod pi sa no
umo wę part ner ską po mię dzy UAM a XVI Li -
ceum Ogól no kształ cą cym. Zgod nie z tą umo -
wą li ce al na kla sa hu ma ni stycz na zo sta ła ob -
ję ta pa tro na tem przez Wy dział Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej UAM. 

Karolina Ruta 

WIn sty tu cie Sla wi sty ki od by ła się
w trzech sek cjach: hi sto rycz nej, li -
te ra tu ro znaw czej i ję zy ko znaw czej

kon fe ren cja „Po la cy i Niem cy w Eu ro pie”.
Ob ra dy po prze dził sta no wią cy swo iste

wpro wa dze nie re fe rat prof. Hu ber ta Or łow -
skie go, któ ry przed sta wił bi lans i per spek ty -
wy re da go wa nej przez sie bie se rii wy daw ni czej
„Po znań ska Bi blio te ka Nie miec ka” (35 to mów
opu bli ko wa nych, 15 pro jek to wa nych). In ten -
cjo nal ny mi od bior ca mi tej se rii pre zen tu ją cej
prze kła dy klu czo wych dla zro zu mie nia Nie -
miec, ich hi sto rii i kul tu ry tek stów są mię dzy
in ny mi pol scy na ukow cy i stu den ci zaj mu ją cy
się Niem ca mi i re la cja mi pol sko -nie miec ki mi.

Uczest ni cy sek cji li te ra tu ro znaw czej: po lo -
ni ści sla wi ści i ger ma ni ści za pre zen to wa li re -
fe ra ty do ty czą ce okre su mię dzy wcze snym wie -
kiem XIX i te raź niej szo ścią. Po dej mo wa li
w nich ta kie wąt ki, jak m.in. pol sko -nie miec -
kie związ ki li te rac kie, ob raz są sia da w re la cjach

z po dró ży oraz li te ra tu ra po gra ni cza pol sko -
-nie miec kie go. Spo ro re fe ro wa nych kwe stii
wy wo ła ło ży we dys ku sje i wy mia nę po glą dów
mię dzy przed sta wi cie la mi róż nych dys cy plin.

W Do mu Li te ra tu ry Szle zwi gu -Holsz ty -
na od by łą się rów nież pre zen ta cja książ ki
„Deutsch -Po lni sche Erin ne rung sor te: Pa ral le -
len (Pol sko -nie miec kie miej sca pa mię ci: pa ra -
le le”), któ ra jest wy ni kiem pol sko -nie miec kie -
go pro jek tu ba daw cze go zre ali zo wa ne go przez
Cen trum Ba dań Hi sto rycz nych PAN w Ber li -
nie, Uni wer sy tet w Ol den bur gu we współ pra -
cy z In sty tu tem Hi sto rii PAN w War sza wie
oraz In sty tu tem Pol skim (Deut sches Po len -In -
sti tut) w Darm stadt.

Pre zen ta cja mia ła for mę dys ku sji pa ne lo wej
z udzia łem dy rek to ra Cen trum Ba dań Hi sto -
rycz nych PAN w Ber li nie i jed ne go z ini cja to -
rów pro jek tu prof. Ro ber ta Tra by, ko or dy na -
tor ki pro jek tu p. An ny La bendz oraz dwoj ga
au to rów tek stów za miesz czo nych w pre zen to -

wa nym to mie: prof. Mar ti ny Thom sen z Uni -
wer sy te tu im. Chri stia na Al brech ta w Ki lo nii
oraz Prof. Je rze go Ka łąż ne go z In sty tu tu Fi lo -
lo gii Ger mań skiej UAM. Dys ku sja od by ła się
w obec no ści i z udzia łem kil ku dzie się cio oso -
bo wej wi dow ni zło żo nej za rów no z uczest ni -
ków Dni Po zna nia, jak też ze sta łych by wal ców
Do mu Li te ra tu ry.

W pre zen ta cjach i wy kła dach uczest ni czy li
ze stro ny UAM tak że ar che olo dzy, bio lo dzy,
che mi cy, geo gra fo wie i geo lo dzy oraz przed -
sta wi ciel Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji. 

Pod czas „IV Dni Po zna nia w Ki lo nii” mia -
ła miej sce in au gu ra cja no we go kie run ku stu -
diów ma gi ster skich „Stu dia mię dzy kul tu ro we:
Po la cy i Niem cy w Eu ro pie”.

Od by ło się rów nież pol sko -nie miec kie ko -
lo kwium li te ra tu ro znaw cze „Be le try stycz ne
no wo ści w nie miec kiej li te ra tu rze”, a na za koń -
cze nie mecz szer mier czy, wy gra ny przez dru -
ży nę z UAM. Jo an na Ja nas 

Po znań w Ki lo nii
W dniach 24-26 paż dzier ni ka od by ły się na Uni wer sy te cie 
im. Chri stia na Al brech ta w Ki lo nii „IV Dni Po zna nia w Ki lo nii”. 



W lo kal nym wy da niu „Ga ze ty Wy bor czej”
z 26 paź dzier ni ka br. uka zał się ar ty kuł
pod eks cy tu ją cym ty tu łem „Bunt wy kła dow -
ców. Wy kła dow cy mó wią dość!”, w któ rym
wy kła dow cy na sze go Uni wer sy te tu skar żą się
na zwięk sze nie pen sum dy dak tycz ne go. Czy
mo gę pro sić o kil ka słów ko men ta rza do tre -
ści te go ar ty ku łu?

Ar ty kuł – jak to przed sta wi łem Se na to wi
UAM na po sie dze niu w dniu 29 paź dzier ni ka
br. – był dla mnie nie ty le eks cy tu ją cy, co bul -
wer su ją cy. Do władz Uczel ni nie do tar ły wcze -
śniej sy gna ły o nie za do wo le niu gru py pra cow -
ni ków. Nikt z tej gru py pra cow ni ków nie zwró -
cił się do rektora lub do mnie z proś bą o wy -
ja śnie nie lub uza sad nie nie de cy zji pod ję tej
przez Se nat na ma jo wym po sie dze niu. Nie
prze ka za no żad ne go pi sma ani też nie pro szo -
no o roz mo wę, a prze cież każ de go ty go dnia
nie ma ło go dzin swo jej pra cy pro rek to ra po -
świę cam na spo tka nia z pra cow ni ka mi, by wy -
ja śniać i roz wią zy wać ich róż ne pra cow ni cze
pro ble my. Zwy kła uczci wość lub lo jal ność wo -
bec pra co daw cy po win na skło nić do ta kie go
ar ty ku ło wa nia swo ich za strze żeń, a nie ogła -
sza nia ich w pra sie. Prze ka zy wa nie wła dzom
uczel ni swo ich po stu la tów za po śred nic twem
ga ze ty to spo sób ob cy dla na szej uni wer sy tec -
kiej tra dy cji, wzo ro wa ny na złych wzor cach ze
świa ta po li ty ki. 

Oczy wi ście nie bu dzi mo je go zdzi wie nia fakt,
że zwięk sze nie pen sum mo gło wy wo łać nie za -
do wo le nie u pra cow ni ków, któ rych ono do tknę -
ło. Na li nii pra cow nik – pra co daw ca tak że
na na szej Uczel ni po ja wia ją się cza sem na pię cia.
Ale za wsze pró bu je my je roz wią zy wać na dro -
dze roz mów lub ne go cja cji. Wspo mnę, że
od kil ku lat pró bu je my zna leźć roz wią za nie spo -
ru z gru pą ku sto szy bi blio tecz nych, któ rzy wal -
czą o od zy ska nie pra wa do dłuż sze go urlo pu
wy po czyn ko we go, ode bra ne go – choć na pew -
no w spo sób bar dzo kon tro wer syj ny i wzbu dza -
ją cy in ter pre ta cyj ne spo ry – przez usta wę pra -
wo o szkol nic twie wyż szym w 2006 ro ku. I cho -
ciaż wła dze rek tor skie nie zgo dzi ły się z po stu -
la ta mi ku sto szy, nie przy szło im do gło wy skar -
żyć się za po śred nic twem pra sy. Ten spór praw -
ny za pew ne znaj dzie swo je roz wią za nie na dro -
dze są do wej, ale to dro ga cy wi li zo wa na, po -
wszech nie przy ję ta w kra jach na szej eu ro pej skiej
kul tu ry, choć mo że ob ca dla kra jów kul ty wu -
ją cych tra dy cję Dzi kie go Za cho du i re wol we ru
w każ dym do mu. 

„Pro wa dzi my o 20 pro cent za jęć wię cej,
a na sze pen sje ani drgnę ły. Je śli uczel nia nie
zmie ni po li ty ki, ucier pi ja kość na ucza nia” – cy -
tu je wy kła dow ców z UAM „Ga ze ta Wy bor -
cza” – co Pan na to? To praw da? 

Wy so kość pen sum dy dak tycz ne go, czy li rocz -
ne go wy mia ru za jęć dy dak tycz nych, przy pi sa -
nych do okre ślo ne go sta no wi ska na uczy cie la
aka de mic kie go, nie wy ni ka wy łącz nie z po li ty -
ki uczel nia nej. Za kres pen sum na uczy cie li aka -
de mic kich okre śla usta wa Pra wo o szkol nic twie
wyż szym (art. 130 ust. 3). Dla pra cow ni ków dy -
dak tycz nych jest to 240-360 godz., za wy jąt kiem
pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach
lek to ra i in struk to ra (lub rów no rzęd nych), dla
któ rych wy so kość pen sum kształ to wać się mo -
że od 300 do 540 go dzin. Za kres obo wiąz ków
na uczy cie li aka de mic kich okre śla też Sta tut
UAM.

Do grud nia 2011 r. obo wią zy wał za pis, zgod -
nie z któ rym Se nat okre ślał wy miar pen sum
na każ dy rok aka de mic ki naj póź niej czte ry mie -
sią ce przed je go roz po czę ciem (czy li do 31 ma -
ja). Obec nie zno we li zo wa ny Sta tut sta no wi, że
tyl ko w przy pad ku za mia ru zmia ny wy mia ru
pen sum, Se nat po wi nien uchwa lić ta ką zmia -
nę w ter mi nie nie póź niej szym niż czte ry mie -
sią ce przed roz po czę ciem ro ku aka de mic kie go. 

Czy to ozna cza, że pen sum co ro ku ro sło? 
Przez wie le lat aż do ro ku aka de mic kie -

go 2008/2009 Se nat okre ślał na stę pu ją ce pen -
sum dla pra cow ni ków dy dak tycz nych: lek -
tor – 540 go dzin; wy kła dow ca – 360; star szy wy -
kła dow ca – 300. Za tem dla lek to rów i wy kła -
dow ców by ło to mak sy mal ne pen sum do pusz -
czal ne przez usta wę, na to miast gru pa star szych
wy kła dow ców mia ła pen sum niż sze niż mak sy -
mal ne w usta wie. W ro ku 2009/2010 Se nat pod -
niósł pen sum star szym wy kła dow com z 300
do 330 go dzin rocz nie. W ma ju bie żą ce go ro -
ku Se nat UAM po dej mu jąc uchwa łę o pen sum
obo wią zu ją cym po szcze gól ne gru py na uczy cie li
aka de mic kich od ro ku aka de mic kie -
go 2012/2013 utrzy mał wy miar pen sum dla lek -
to rów (540), wy kła dow ców (360) i star szych wy -
kła dow ców ze stop niem na uko wym dok to ra
(330). Je dy nie dla star szych wy kła dow ców z ty -
tu łem za wo do wym ma gi stra pen sum fak tycz -

nie zwięk szo no z 330 do 360 go dzin, a więc też
do mak sy mal ne go wy mia ru do pusz czal ne go
przez usta wę. 

Jak licz nej gru py na uczy cie li aka de mic kich
to zwięk sze nie pen sum do ty czy?

Na na szym Uni wer sy te cie wśród ok. 3200
na uczy cie li aka de mic kich jest obec nie za trud -
nio nych 669 pra cow ni ków dy dak tycz nych: 33
na sta no wi sku lek to ra (in struk to ra), 239 – wy -
kła dow cy, 163 – star sze go wy kła dow cy z ty -
tu łem za wo do wym ma gi stra i 234 – star sze go
wy kła dow cy ze stop niem na uko wym dok to ra.
Tak więc pod wyż szo ne w ro ku aka de mic -
kim 2012/2013 pen sum do ty czy tyl ko tych 163.
star szych wy kła dow ców z ty tu łem ma gi stra.
Śred nio za tem zwięk szo no im pen sum o jed -
ną go dzi nę lek cyj ną ty go dnio wo: z 11 do 12
go dzin. W zde cy do wa nej więk szo ści są to pra -
cow ni cy Stu dium Na ucza nia Ję zy ków Ob cych
oraz Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor -
tu. Wy dzia ły, je śli już za trud nia ją star szych wy -
kła dow ców, to przede wszyst kim tych ze stop -
niem dok to ra. Nie wiel ką gru pę star szych wy -
kła dow ców bez stop nia dok to ra sta no wią na -
uczy cie le ję zy ków ob cych zwią za ni z kie run -
ka mi fi lo lo gicz ny mi.

Pra ca na uczy cie la aka de mic kie go to nie tyl -
ko go dzi ny bez po śred nie go kon tak tu ze stu -
den ta mi…

Oczy wi ście, to tak że czas pra cy spę dzo ny
po za go dzi na mi uję ty mi w pen sum. To czas
po świę co ny na przy go to wa nia do za jęć dy dak -
tycz nych, na po pra wia nie prac pi sem nych,
na spraw dza nie wie dzy w trak cie ko lo kwiów
lub eg za mi nów. Pa mię tać jed nak trze ba, że do -
ty czy to wszyst kich na uczy cie li aka de mic kich,
a tak że pro fe so rów i ad iunk tów. 

Jak wy so ko ści pen sum kształ tu ją się w in -
nych uni wer sy te tach?

Więk szość uczel ni już daw no usta li ła mak sy -
mal ny usta wo wy wy miar pen sum dla pra cow -
ni ków dy dak tycz nych. War to pod kre ślić, że
pen sum dy dak tycz ne star szych wy kła dow ców
(nie za leż nie od ty tu łu za wo do we go czy stop nia
na uko we go) już od wie lu lat wy no si ło 360 godz.
na ta kich uczel niach jak Uni wer sy tet War szaw -
ski, Uni wer sy tet Ja giel loń ski, Uni wer sy tet Wro -
cław ski, Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka w To -
ru niu. Tak więc Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -
kie wi cza wpro wa dził do pie ro od te go ro ku aka -
de mic kie go pen sa, ja kie obo wią zu ją w in nych
czo ło wych uczel niach Pol ski, za cho wu jąc na dal
uprzy wi le jo wa nie gru py star szych wy kła dow -
ców ze stop niem dok to ra.

Do kła da nie obo wiąz ków, bez rów no cze sne -
go pod nie sie nia ni skich na uczel ni upo sa żeń
zwy kle ro dzi sprze ciw… 

Za po wia da na przez Mi ni ster stwo pod wyż ka
wy na gro dzeń wpro wa dza na od 2013 r. mo że
sta no wić za po wiedź po pra wy w tym za kre sie.
Bę dzie my wte dy pa mię tać tak że o wy kła dow -
cach, ale prze cież i in ne wy na gro dze nia w UAM
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Pen sum – lek cje obo wiąz ko we 
Z  prof. Andrzejem Lesickim,
prorektorem UAM,
rozmawia Jolanta Lenartowicz  



Pro jekt jest re ali zo wa ny z udzia -
łem 26 państw w ra mach ak cji
COST Unii Eu ro pej skiej. Po trze -

ba re ali za cji te go pro jek tu wy ni kła z ob -
ser wa cji ne ga tyw nych tren dów de mo -
gra ficz nych, eko no micz nych i spo łecz -
nych za cho dzą cych w wie lu mia stach
Eu ro py oraz z ko niecz no ści prze ciw -
dzia ła nia lub ła go dze nia skut ków tych
prze mian. Pro jekt ma za tem z jed nej
stro ny wy miar na uko wy, zwią za ny
z iden ty fi ka cją czyn ni ków i me cha ni -
zmów pro ce su kur cze nia się miast,
z dru giej stro ny wy miar prak tycz ny, do -
ty czą cy wy pra co wa nia „do brych prak -
tyk” w stra te gii re ge ne ra cji kur czą cych
się miast.

W dniach 22-23 paź dzier ni ka br. In -
sty tut Geo gra fii Spo łecz no -Eko no -
micz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej
UAM go ścił uczest ni ków pro jek tu, któ -
rzy przy by li do na sze go mia sta z 25
państw, by w ra mach warsz ta tów prze -
dys ku to wać do tych cza so we wy ni ki
pro jek tu i opra co wać plan dal szych
dzia łań. Od po wia da jąc na py ta nie za -
war te w ty tu le ni niej sze go spra woz da -
nia stwier dzo no, że kur cze nie się miast
prze bie ga z róż ną in ten syw no ścią
w róż nych ob sza rach geo gra ficz nych.
Róż ne są rów nież for my kur cze nia się.
W naj gor szej sy tu acji są mia sta, w któ -
rych spa dek licz by lud no ści ma cha rak -
ter dłu go okre so wy i wy ni ka za rów no
z ujem ne go przy ro stu na tu ral ne go, jak
i od pły wu mi gra cyj ne go, a po nad to po -
wią za ny jest z kry zy sem go spo dar czym
i spo łecz nym, zwią za nym np. z upad -
kiem tra dy cyj nych prze my słów. Pro ces
kur cze nia się do ty czy rów nież miast
do brze pro spe ru ją cych, w któ rych ma
miej sce spa dek licz by lud no ści w gra -
ni cach ad mi ni stra cyj nych tych miast,
ale jed no cze sny jej wzrost na ob sza rach
pod miej skich. Ta kie po zor ne kur cze nie
się miast zwią za ne jest z pro ce sa mi
okre śla ny mi ja ko sub ur ba ni za cja lub
„roz le wa nie się” miast. Ten pro ces do -
ty czy rów nież Po zna nia.

Wy lud nia nie się miast oraz ca łych re -
gio nów sta no wi szcze gól ne wy zwa nie
dla Eu ro py i po li ty ki Unii Eu ro pej skiej.
Po cząw szy od 1990 r., wię cej miast sta -
re go kon ty nen tu od no to wu je uby tek
lud no ści niż jej wzrost. W Eu ro pie Za -
chod niej ty po wy mi przy kła da mi miast
kur czą cych się są sta re mia sta prze my -
sło we, ta kie jak: Glas gow, St. Etien ne,

Ta rent, Es sen. Pro ces kur cze nia się prze -
bie ga ze szcze gól ną in ten syw no ścią
w kra jach Eu ro py Środ ko wo - Wschod -
niej, gdzie na ogól ną licz bę 67 miast ob -
ję tych ana li zą, aż 53 – to mia sta kur czą -
ce się. Przy czy ną tak du żej in ten syw no -
ści pro ce su w tej czę ści Eu ro py – obok
tren dów glo bal nych – jest trans for ma -
cja sys te mo wa. Spo śród 39 miast pol -
skich li czą cych po nad 100 tys. miesz -
kań ców znacz ny spa dek lud no ści w la -
tach 1995-2010 od no to wa no w 12 mia -
stach, głów nie prze my sło wych, z cze go
uby tek po wy żej 10% miesz kań ców do -
ty czył pię ciu miast gór ni czych: By to mia,
Ka to wic, Ru dy Ślą skiej, So snow ca i Wał -
brzy cha.

Jed nym z wy ni ków pro jek tu ma być
opra co wa nie – we dług po rów ny wal -
nych kry te riów – atla su kur czą cych się
miast Eu ro py (część do ty czą ca Pol ski
jest przy go to wy wa na w In sty tu cie Geo -
gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej i Go -
spo dar ki Prze strzen nej UAM, a obiek -
tem szcze gó ło wej, wie lo aspek to wej ana -
li zy jest mia sto Wał brzych). Po nad to
w dwóch mo no gra fiach – obok teo re -
tycz nych pod staw ana li zy pro ce su kur -
cze nia się – za pre zen to wa ne zo sta ną
przy kła dy „do brych prak tyk” ich re ge -
ne ra cji. Prze wi du je się rów nież wy da nie
prak tycz ne go prze wod ni ka dla pla ni -
stów prze strzen nych. Po trze ba ta kiej
pu bli ka cji wy da je się nie zbęd na w kon -
tek ście nie któ rych de cy zji po dej mo wa -
nych m.in. w aglo me ra cji po znań skiej.
W pla nach roz wo ju wie lu pod po znań -
skich miast i gmin pro gno zy de mo gra -
ficz ne wy da ją się być znacz nie prze sza -
co wa ne. Tym cza sem naj bar dziej ogól -
na od po wiedź na py ta nie po sta wio ne
w ty tu le: „Czy mia sta się kur czą?” jest
twier dzą ca. Po zo sta je jed nak ko lej ny
pro blem: jak kur czyć się mą drze czy li
w prze my śla ny spo sób? Cho dzi tu o for -
my przy sto so wa nia się miast do ne ga -
tyw nych tren dów de mo gra ficz nych,
czę sto po wią za nych z trud ną sy tu acją
eko no micz ną i spo łecz ną. Od po wiedź
na to py ta nie przy nio są dal sze ba da nia,
za koń czo ne kon fe ren cją w Es sen we
wrze śniu 2013 r. Wstęp ny za rys tej kon -
fe ren cji i wnio sków wy pły wa ją cych z re -
ali za cji pro jek tu zo stał sfor mu ło wa ny
pod czas po znań skie go spo tka nia. 

prof. Ta de usz Stry ja kie wicz
In sty tut Geo gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej

i Go spo dar ki Prze strzen nej UAM
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Czy mia sta się kur czą?
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej od 2009 r. uczestniczy w międzynarodowym
projekcie badawczym pt. „Propagowanie wiedzy na temat
strategii regeneracji w kurczących się miastach Europy”. 

(w tym wy na gro dze nia pro fe so rów) są nie zbyt wy so kie, cho -
ciaż Uczel nia sta ra się, by by ły wyż sze niż mi ni ste rial nie okre -
ślo ne mi ni ma. Wła dze UAM ubo le wa ją szcze gól nie z po wo -
du ni skich wy na gro dzeń ad iunk tów (wśród któ rych są prze -
cież przy szli pro fe so ro wie). 

Trud no się dzi wić, że w ta kiej sy tu acji pra cow ni cy UAM
po dej mu ją do dat ko wą pra cę u in nych pra co daw ców… 

To praw da, pro blem ten jest zna ny wła dzom Uczel ni. Dla -
te go jak do tąd rek tor do syć po wszech nie wy ra żał zgo dę
na jed no do dat ko we za trud nie nie, pod wa run kiem, że pra -
cow ni cy pa mię ta li o usta wo wym wy mo gu uzy ska nia zgo dy
rek to ra przed je go pod ję ciem. Oczy wi ście za trud nie nie u in -
ne go pra co daw cy nie mo że na ru szać in te re sów Uczel ni. Źró -
dłem do dat ko wych za rob ków dla wie lu pra cow ni ków są rów -
nież wy na gro dze nia za go dzi ny po nadwy mia ro we, czy li go -
dzi ny za jęć prze pro wa dzo nych w wy mia rze po nad pen sum
dy dak tycz ne. Tu war to pod kre ślić, że szcze gól nie wy so ki wy -
miar go dzin po nadwy mia ro wych jest po wszech ny wśród
pra cow ni ków dy dak tycz nych Stu dium Na ucza nia Ję zy ków
Ob cych i Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu. Tak że
star si wy kła dow cy ma gi strzy za trud nie ni w tych jed nost kach
wy ko nu ją kil ka set (cza sem na wet 500) go dzin po nadwy mia -
ro wych rocz nie (!). I tu moż na mieć wąt pli wo ści, czy tak wy -
so kie ob cią że nia dy dak tycz ne nie sta no wią za gro że nia dla ja -
ko ści na ucza nia. A po za tym wy na gro dze nia za go dzi ny po -
nadwy mia ro we to spo re ob cią że nie fi nan so we dla uczel ni. 

Wy na gro dze nie za nie zmie nia się? Wzra sta? 
Do ro ku aka de mic kie go 2008/2009 wy na gro dze nie za jed -

ną go dzi nę po nadwy mia ro wą w gru pie star szych wy kła dow -
ców z ty tu łem za wo do wym ma gi stra wy no si ło 40,00 zł,
od ro ku 2009/2010 zo sta ło pod nie sio ne do 49,00 zł (wzrost
o ok. 22%). W tym sa mym cza sie staw ki wy na gro dzeń za go -
dzi nę po nadwy mia ro wą dla in nych na uczy cie li aka de mic -
kich pod nie sio no śred nio o ok. 14%. Staw ki te do ty czą wy -
na gro dzeń za za ję cia na stu diach sta cjo nar nych, na stu diach
nie sta cjo nar nych mo gą być usta la ne przez jed nost ki or ga ni -
za cyj ne pro wa dzą ce stu dia na wyż szym po zio mie.

To jed nak nie za do wa la w peł ni. Jak do nio sła Ga ze ta Wy -
bor cza to nie za do wo le nie do pro wa dzić ma do utwo rze nia
związ ku za wo do we go, któ ry re pre zen to wać bę dzie na uczy -
cie li aka de mic kich za trud nio nych na sta no wi skach dy dak -
tycz nych. 

Jak już wspo mnia łem, nikt z gru py pra cow ni ków dy dak -
tycz nych, w tym z gru py star szych wy kła dow ców bez stop -
nia dok to ra, nie wy stę po wał do rek to ra w spra wie zwięk szo -
ne go pen sum w ro ku aka de mic kim 2012/2013. Oczy wi ście
z punk tu wi dze nia władz rek tor skich ja ko pra co daw cy moż -
li wą for mą kon sul ta cji są roz mo wy z re pre zen ta cją zgła sza -
ją cej po stu la ty gru py pra cow ni ków a nie roz mo wy in dy wi -
du al ne. Ta ką sy tu ację re gu lu je pra wo po zwa la ją ce zrze szać
się pra cow ni kom w związ kach za wo do wych, by to związ -
ki – ja ko re pre zen ta cja pra cow ni ków – pro wa dzi ły roz mo wy
w spra wach pra cow ni czych.

W UAM dzia ła ją od lat dwa związ ki za wo do we – NSZZ
„So li dar ność” i ZNP. Współ pra ca władz rek tor skich z ty -
mi związ ka mi ukła da się do brze, co nie ozna cza, że nie by -
ło ni gdy spraw spor nych. Znaj do wa ły one jed nak za wsze
roz wią za nie. 

Za tem, je śli gru pa pra cow ni ków dy dak tycz nych nie jest
za do wo lo na z obec nej re pre zen ta cji związ ko wej, to oczy wi -
ście ma pra wo pod jąć dzia ła nia w kie run ku utwo rze nia no -
we go związ ku za wo do we go. Po je go za re je stro wa niu wła dze
bę dą otwar te na roz mo wy z przed sta wi cie la mi rów nież te -
go związ ku, choć spra wa dla władz rek tor skich bę dzie o ty le
trud niej sza, że trze ba bę dzie wy pra co wy wać po ro zu mie nie
z trze ma a nie dwo ma związ ka mi. Je ste śmy też świa do mi,
że utwo rze nie no we go związ ku mo że do pro wa dzić do ry wa -
li za cji po mię dzy ni mi i ra dy ka li za cji po staw związ kow ców.
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Głów nym ce lem ZMŚP jest uzy ska nie
jed no li tych, po rów ny wal nych w ska li
Pol ski da nych o sta nie wy bra nych ele -

men tów śro do wi ska przy rod ni cze go, okre śla -
nie ak tu al ne go sta nu i ten den cji za cho dzą cych
prze mian oraz wska zy wa nie za gro żeń i moż li -
wo ści dzia łań za po bie gaw czych. W re ali za cji
pro gra mu ZMŚP w Pol sce uczest ni czy 9 sta -
cji ba zo wych, wśród któ rych znaj du ją się dwie
sta cje na szej uczel ni: Sta cja Geo eko lo gicz -
na w Stor ko wie oraz Sta cja Mo ni to rin gu Śro -
do wi ska Przy rod ni cze go w Bia łej Gó rze.

Szko ły ZMŚP od by wa ją się re gu lar nie w róż -
nych sta cjach ba zo wych i są po świę co ne ko or -
dy na cji ba dań, do sko na le niu me tod po mia ro -
wych te re no wych i la bo ra to ryj nych, szko le -

niom z no wych ele men tów pro gra mo wych.
W XVIII Szko le ZMŚP w Stor ko wie uczest ni -
czy li przed sta wi cie le wszyst kich sta cji ba zo -
wych: Bia łej Gó ry, Pusz czy Bo rec kiej, Wi gier,
Ko ni czyn ki k. To ru nia, Kam pi no su, Świę te go
Krzy ża, Roz to cza, Szym bar ku oraz Sto ko wa.

XVIII Szko ła ZMŚP w Stor ko wie od by ła się
w waż nym mo men cie dla funk cjo no wa nia
ZMŚP – roz po czę cia no wej umo wy na re ali za -
cję pro gra mu w la tach 2012-2014, za war tej
wła śnie po mię dzy UAM i Na ro do wym Fun -
du szem Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Waż ne kwe stie or ga ni za cyj ne i me ry -
to rycz ne po ru sza li prof. An drzej Ko strzew ski,
ko or dy na tor ZMŚP, Han na Ka spro wicz, spe -
cja li sta mo ni to rin gu w GIOŚ, dr Ja cek Tyl kow -

ski, se kre tarz ZMŚP i dr Ro bert Kru szyk, spe -
cja li sta baz da nych ZMSP.

Waż ną czę ścią XVIII Szko ły ZMŚP by ło
prak tycz ne szko le nie z mo de lo wa nia zmian bi -
lan su wod ne go i bio ge oche micz ne go dla sta -
no wisk po mia ro wych i zlew ni re pre zen ta tyw -
nych ZMŚP. Pro gram mo de lo wa nia przy go to -
wał dla ZMŚP prof. Al fred Stach z UAM. Do -
sto so wa ny przez nie go dla po trzeb mo ni to rin -
gu pro gram SWOT wraz z nie zbęd ną ba zą da -
nych wej ścio wych był przed mio tem te go prak -
tycz ne go szko le nia.

W szczel nie wy peł nio nym pro gra mie szko -
le nia uda ło się umie ścić krót ką se sję te re no -
wą w po bli skim Re zer wa cie Ku sow skie Ba gno.

Jó zef Szpi kow ski

NOWA AMERIKA to tak że sieć współ pra -
cy oby wa tel skiej, któ rej ce lem jest wspól na pra -
ca na rzecz roz wo ju pol sko -nie miec kie go re -
gio nu przy gra nicz ne go. Re zul ta tem tej współ -
pra cy jest UNIWERSYTÄT NOWEJ
AMERIKI. Jest on zo rien to wa nym na prak -
ty kę la bo ra to rium i słu ży roz wo jo wi No wej
Ame ri ki w dzie dzi nie edu ka cji, na uki i sztu ki
w opar ciu o spo łecz ną struk tu rę or ga ni za cyj -
ną. We współ pra cy z Fun da cją na rzecz Col -
le gium Po lo ni cum po wsta je w ra mach
UNIWERSYTÄTU NOWEJ AMERIKI ko lek -
cja sztu ki. Pre zen to wać bę dzie ona pra ce ar -
ty stów, któ rzy w swej twór czo ści prze kra cza ją
gra ni ce. Po nad to w ko lek cji znaj dą się dzie ła
ar ty stów, któ rzy ba da li no we moż li wo ści mię -
dzy ludz kiej ko mu ni ka cji, a tym sa mym

wzmac nia li na szą świa do mość i po czu cie so li -
dar no ści.

Pierw szym dzie łem pre zen to wa nym w ra -
mach ko lek cji bę dzie in sta la cja Ro lan da Schef -
fer skie go p. t.: „Fi nan cial Ti mes”. Otwar cie
UNIWERSYTÄTU NOWEJ AMERIKI na stą -
pi ło 9 li sto pa da w Col le gium Po lo ni cum w Słu -
bi cach. Pro jekt współ fi nan so wa ny jest ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio -
nal ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Współ pra cy Trans gra nicz nej Pol ska – Bran -
den bur gia 2007-2013, Fun dusz Ma łych Pro -
jek tów i Pro jek ty Sie cio we Eu ro re gio nu Pro
Eu ro pa Via dri na oraz z bu dże tu pań stwa. Pro -
jekt NOWA AMERIKA jest wspie ra ny fi nan -
so wo przez Fe de ral ną Fun da cję Kul tu ry. 

Ewa Po la kow ska 

NOWA AMERIKA otwie ra UNIWERSYTÄT
Pojęcie NOWA AMERIKA
w znaczeniu przestrzeni odnosi
się do całego polsko-niemieckiego
pogranicza od Świnoujścia
do Żytawy. Nazwę wymyślił
Fryderyk Wielki, który w XVIII w.
nakazał osuszyć rozlewiska Warty
koło Kostrzynia, osadził tam
kolonizatorów, a cały ten teren
nazwał „Neu Amerika”. Stolicą
Nowej Ameriki jest Słubfurt. 

Jak mo ni to ro wać śro do wi sko przy rod ni cze
W dniach 17-20 października
w Stacji Geoekologicznej UAM
w Storkowie odbyła
się XVIII Szkoła Zintegrowanego
Monitoringu Środowiska
Przyrodniczego. Spotkanie było
zorganizowane przez Centrum
Zintegrowanego Monitoringu
Środowiska Przyrodniczego UAM,
Stację Geoekologiczną UAM
w Storkowie oraz Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie. Uczest ni cy XVIII Szko ły ZMŚP w re zer wa cie Ku sow skie Ba gno
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Toż sa mość w ob li czu prze mian
Kon fe ren cja by ła zor ga ni zo wa na przez

In sty tut Fi lo zo fii UAM, przy współ pra -
cy Po znań skie go To wa rzy stwa Przy ja -

ciół Na uk, In sty tu tu Fi lo zo fii Mark si stow skiej
i Mo der ni za cji Chin Uni wer sy te tu Sun Yat -se -
na w Gu ang zhou oraz Ra dy Ba da nia War to -
ści i Fi lo zo fii w Wa szyng to nie.

Re flek sja nad pro ble mem toż sa mo ści w ob li -
czu prze mian i plu ra li zmu pro jek tów no wo cze -
sno ści zgro ma dzi ła licz nych go ści z kra ju oraz
ze świa ta. Znacz ne gro no re fe ren tów i słu cha -
czy re pre zen to wa ło uni wer sy te ty i in sty tu cje na -
uko we z Chin. Za in te re so wa nie na ukow ców
i ba da czy z Chin kon fe ren cją w Po zna niu sta -
no wi owoc współ pra cy po mię dzy In sty tu tem
Fi lo zo fii UAM oraz je go od po wied ni kiem
w Uni wer sy te cie Sun Yat -se na, za ini cjo wa nej we
wrze śniu 2011 ro ku przez prof. Ta de usza Buk -
siń skie go oraz dr. Pio tra W. Ju cha cza pod czas
or ga ni zo wa nej w Kan to nie kon fe ren cji „Trans -
for ma tion of So cie ty and Po li ti cal Iden ti ty”. Licz -
ni by li go ście ze słyn ne go Uni wer sy te tu Fu dan
w Szan gha ju, wśród któ rych zna lazł się m. in.
zna ko mi ty ba dacz za gad nień no wo cze sno ści
i spra wie dli wo ści, prof. Wang Xing fu. Wśród re -
fe ren tów zna leź li się rów nież prof. Georg Loh -
mann z Uni wer sy te tu w Mag de bur gu, prof. Di -
nesh Cha hal (Chaj ju Ram Col le ge of Edu ca tion,
Hi sar, In die), pra cow ni cy In sty tu tu Fi lo zo fii
UAM, a tak że go ście z Ukra iny, Au strii, Sta nów
Zjed no czo nych oraz z pol skich uni wer sy te tów
w Ło dzi, Kra ko wie, Lu bli nie i War sza wie.

Re fe ra ty oraz po dej mo wa ne dys ku sje skon -
cen tro wa ne zo sta ły na za gad nie niu toż sa mo -
ści i jej re la cji do pro ce sów mo der ni za cji. Jak
pod kre ślił pod czas otwar cia kon fe ren cji prof.
Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM, współ pra -
ca mię dzy na ro do wa sta no wi obec nie klu czo -
wy wy miar pra cy ba daw czej, po zwa la jąc
na po dej mo wa nie pro ble mów współ cze sno ści
w ich glo bal nej per spek ty wie. 

Jak za uwa żył pod czas wpro wa dze nia do te -
ma ty ki ob rad prof. Ta de usz Buk siń ski, pro -
ce sy mo der ni za cji nie ma ją jed no rod ne go
cha rak te ru; pod le ga ją one lo kal nym i re gio -
nal nym uwa run ko wa niom ze wzglę du
na kon tek sty spo łecz ne, po li tycz ne i kul tu ro -
we. Wszyst kie te kon tek sty zo sta ły pod da ne
dys ku sji w to ku ob rad; szcze gól nie wni kli -
wym ana li zom pod da no m. in. za gad nie nia
wpły wu dok tryn spo łecz no -mo ral nych
na pro ces kon stru owa nia toż sa mo ści in dy -
wi du al nych i spo łecz nych – w opar ciu o przy -
kła dy i pro ble my da le ko wschod nie, jak i eu -
ro pej skie. Bo gac two po dej mo wa nych za gad -
nień obej mo wa ło m. in. za gad nie nie uni wer -
sal no ści praw czło wie ka w od nie sie niu
do kon tek stów par ty ku lar nych kul tur lo kal -
nych, es te ty za cję no wo cze snych toż sa mo ści,
pro blem toż sa mo ści in te lek tu ali stów chiń -
skich w do bie no wo cze sno ści czy też ro lę kul -
tu ry i re li gii w pro ce sach mo der ni za cyj nych
w Azji i w Eu ro pie.

Fi lip Bar dziń ski

Zagadnienie tożsamości –
źródeł jej konstruowania
oraz roli w obliczu przemian
nowoczesności – stanowi
przedmiot burzliwej debaty
na gruncie nauk
społecznych. 
Dyskusja ta podjęta została
również w ramach
międzynarodowej konferencji
„Identities and Modernization”
w dniach 13-15 października.
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AAPG (Ame ri can As so cia tion of Pe tro leum
Geo lo gi sts) jest za ło żo nym w 1917 ro ku sto wa -
rzy sze niem, zrze sza ją cym spe cja li stów skon -
cen tro wa nych wo kół prze my słu naf to we go. Jest
to naj więk sza te go ty pu or ga ni za cja na świe cie.
W jej skład wcho dzą geo lo dzy, geo fi zy cy, me -
ne dże ro wie, kon sul tan ci, stu den ci i pra cow ni -
cy aka de mic cy, któ rych pra ca lub za in te re so -
wa nia na uko we wspie ra ją roz wój geo lo gii, prze -
my słu ener ge tycz ne go oraz uży wa nych w tym
za kre sie tech no lo gii. Obec nie sto wa rzy sze nie
li czy po nad 30 ty się cy człon ków.

AMU Po znań Stu dent Chap ter of the AAPG
to za ło żo ne przez stu den tów z po mo cą pra -
cow ni ków In sty tu tu Geo lo gii UAM ko ło, zrze -
sza ją ce adep tów geo lo gii UAM. Głów nym ce -
lem dzia łal no ści po znań skiej sek cji jest za po -
zna wa nie stu den tów z wie dzą o geo lo gii naf -
to wej, opie ra ją ce się na or ga ni za cji se mi na riów
i wy kła dów, uczest nic twie w warsz ta tach pro -
wa dzo nych przez spe cja li stów, pro wa dze niu
licz nych pro jek tów ba daw czych oraz edu ka cyj -
nych wy jaz dów te re no wych. W za mie rze niach
Ko ła jest tak że po pu la ry za cja wie dzy o geo lo -
gii naf to wej i eks plo ata cji wę glo wo do rów. 

Po mi mo sto sun ko wo nie dłu gie go okre su
dzia ła nia Ko ła, mo że się ono po chwa lić in ten -
syw ną dzia łal no ścią. Go ści li śmy m.in. w In sty -
tu cie Geo lo gii UAM Nic ka La gril lie re, geo lo -
ga pra cu ją ce go w fir mie Ma ersk Oil, a za ra zem
wy so ko po sta wio ne go dzia ła cza AAPG, któ ry

przed sta wił człon kom Ko ła moż li wo ści roz wo -
ju per so nal ne go oraz ścież ki za wo do we w bran -
ży naf to wej. Na stęp nie w gło śnym w la tach 80.
Kar li nie na Po mo rzu Za chod nim od by ła się se -
sja pt. „Geo lo gia naf to wa Pol ski na tle hi sto rii
szy bu w Kar li nie”. Dziś miej sce to jest pod ziem -
nym ma ga zy nem ga zu ziem ne go, umiej sco wio -
nym w wy eks plo ato wa nym zło żu wę glo wo do -
rów. Pod czas se sji za pro sze ni go ście – prak ty cy
z bran ży – wy gło si li wy kła dy i opro wa dzi li
człon ków Ko ła po obiek tach, a stu den ci pre zen -
to wa li swo je pra ce do ty czą ce pro ble mów geo -
lo gii naf to wej. W kwiet niu trój ka człon ków Ko -
ła wzię ła udział w warsz ta tach z po szu ki wa nia
złóż ro py naf to wej i ga zu ziem ne go pro wa dzo -
nych przez prof. Pau la We ime ra (Uni ver si ty of
Co lo ra do at Bo ul der), ów cze sne go pre zy den -
ta AAPG. Szko le nie od by ło się w gma chu Pań -
stwo we go In sty tu tu Geo lo gicz ne go w War sza -
wie. W dniu na stęp nym Ko ło mia ło moż li wość
wy słu cha nia od czy tu eks perc kie go Krzysz to fa
Jan ko wia ka z PGNiG pt. „Dzia łal ność wy do -

byw cza ro py naf to wej i ga zu ziem ne go w Od -
dzia le PGNiG SA w Zie lo nej Gó rze”. W po ło -
wie kwiet nia człon ko wie Ko ła uczest ni czy li
w or ga ni zo wa nych przez Ko ło Na uko we Geo -
fi zy ków AGH „GEOFON” oraz Ko ło Na uko -
we Geo lo gów UAM V Ogól no pol skich Warsz -
ta tach Geo fi zycz nych GEOSFERA 2012. Mie -
siąc póź niej od był się ko lej ny od czyt eks perc -
ki Mi cha ła Fi li pia ka z PGNiG pt. „Geo log
na wiert ni”. Pre le gent opo wie dział o swo ich do -
świad cze niach za wo do wych, zwią za nych
z wier ce nia mi naf to wy mi. Na prze ło mie ma ja
i czerw ca br. gru pa stu den tów z AMU PSC
wzię ła ak tyw ny udział w 3rd In ter na tio nal Geo -
scien ces Stu dent Con fe ren ce w Bel gra dzie,
gdzie jed na z człon kiń – Aga ta Bej na ro wicz
zdo by ła pierw sze miej sce za naj lep szą pre zen -
ta cję („Pe tro gra phic ana ly sis of the li me sto ne
re efs of up per Per mian (Ze chste in) on the
exam ple of se lec ted na tu ral gas de po sits
(Wolsz tyn Rid ge, Po land)”). Dnia 9 lip ca br.,
dzię ki uprzej mo ści PGNiG S.A. oraz FX Ener -
gy, człon ko wie Ko ła wi zy to wa li wier ce nie
otwo ru Ko mo rze -3K ko ło Pyzdr. Ce lem wier -
ce nia by ło od kry cie no we go zło ża ga zu ziem -
ne go. Jak się póź niej oka za ło, po szu ki wa nia za -
koń czy ły się suk ce sem. Po prze rwie wa ka cyj -
nej, pod ko niec wrze śnia br. 11-oso bo wa gru -
pa uda ła się do Ho łow na w woj. lu bel skim,
do Ar chi wum Rdze ni Wiert ni czych, gdzie stu -
den ci uczy li się opi sy wać rdze nie wiert ni cze po -
cho dzą ce z głę bo kich wier ceń na Ni żu Pol skim
oraz oglą da li ma te riał po ten cjal nie za wie ra ją -
cy tzw. gaz łup ko wy. 

Obec nie do AMU PSC of the AAPG na le -
ży 50 stu den tów. Ko ło za pra sza do współ pra -
cy oraz za po zna nia się z je go dzia łal no ścią.
Wię cej na www.aapg.amu.edu.pl.

Fi lip Bie lic ki
kie row nik sek cji ds. pro mo cji

Stu den ci 
i geo lo gia 
naf to wa
Na początku roku na UAM
powstało Studenckie Koło
AAPG (Amerykańskie
Stowarzyszenie Geologów
Naftowych). 
Poznańskie Koło działa
przy Instytucie Geologii
UAM i jest 250. na świecie,
a trzecią w Polsce tego
typu jednostką. 

E -ma il: po znan.aapg st chap ter@amu.edu.pl
Fan pa ge: www.fa ce bo ok.com/pa ges/AMU-Po zna%C5%84-Stu dent -Chap ter -of -the -AAPG/272298812808099 

Wi zy ta w ko pal ni ga zu ziem ne go Da sze wo
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Po szu ki wa nie no we go z oŅa ga zu zie me ne -
go – wier ce nie otwo ru Ko mo rze -3K
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Gru pa Com po ste la ukoń czy ła …18 lat.
Moż na po wie dzieć – uzy ska ła peł no let niość.
Wśród za ło ży cie li jest rów nież nasz uni wer -
sy tet. 

Jej ce lem jest sze rze nie idei po ro zu mie nia,
na wią zu ją cej do za ło żeń do pro gra mu San tia -
go de Com po ste la, któ ry wy ty cza dro gi piel -
grzy mo wa nia i wza jem ne go po zna wa nia się.
Cho dzi też o po zna wa nie się. Uni wer sy te tów
i stu den tów. Z róż nych stron. 

To gru pa szcze gól na – nie wi si nad nią żad -
ne ad mi ni stra cyj ne za le ce nie. Lu dzie sku pia -
ją się w niej, bo chcą. Dla cze go? 

Wstę pu jąc do Gru py po szcze gól ne uni wer -
sy te ty za uwa ża ne są w szer szym kon tek ście,
wy cho dzą w świat. Moż na po zna wać lu dzi
z in nych uczel ni, ale i dać się po znać. Ideę tę
moż na okre ślić ha słem „Bądź my ra zem.
Wiedz my o so bie nie co wię cej. Po lub my się!”
Gru pa sku pia 60 uni wer sy te tów z 25 kra jów. 

Jak te kon tak ty prze bie ga ją? 
Co ro ku od by wa ją się spo tka nia uczest ni -

ków w róż nych miej scach. Tej je sie ni spo tka -
li śmy się w Fin lan dii. Od 1996 ro ku przy zna -
wa ne są też co rocz ne na gro dy Gru py Com po -
ste la. Lau re at otrzy mu je pie nią dze, a tak że
sym bo licz ną zło tą musz lę, sym bol świę te go Ja -
ku ba. Na gro dę otrzy mać mo że za rów no oso -
ba in dy wi du al na (kil ka lat te mu lau re atem był

pro fe sor Bar to szew ski), jak i gru py. W tym ro -
ku wy róż nio no Szko łę Eu ro pej ską. Jest to jed -
na z naj star szych eu ro pej skich in sty tu cji, któ -
ra po wsta ła po nad 50 lat te mu w Gan da wie
i któ ra mia ła kształ cić lu dzi my ślą cych no wo -
cze śnie o Eu ro pie, po eu ro pej sku, dla Eu ro -
py. Dla oko ło 300 stu den tów wy kła dow ca mi
są ucze ni z róż nych kra jów. Krót ko przed zbu -
rze niem mu ru ber liń skie go stwo rzo no kam -
pus tej szko ły w Na to li nie pod War sza wą. Tu
kształ ci się przed wszyst kim mło dych lu dzi
z kra jów po ło żo nych na wschód i po łu dnie
od Pol ski. Moż na po wie dzieć, że kam pus
w Na to li nie stał się te raz „sil niej szą no gą” tej
szko ły. 

Za co przy zna je się na gro dę? 
Naj kró cej mó wiąc za za słu gi w ła ma niu gra -

nic mię dzy ludź mi, za two rze nie wza jem nych
re la cji sym pa tii, zro zu mie nia i przy jaź ni. 

Ład nie to moż na wy ra zić sło wa mi jed nej
z ko ściel nych pie śni „Niech gra nic mu ry, któ -
re wzno si my w krąg, roz kru szy zwy kle po da -
nie rąk”. 

Otóż to, to po da nie rąk wy da je się być istot -
ne.

To pan wpro wa dzał Pol skę do gru py Com -
po ste la.?

Nie, swój ak ces z zgło si li śmy, kie dy rek to -
rem był prof. Je rzy Fe do row ski, a zaj mo wał się

tym ów cze sny pro rek tor do spraw współ pra -
cy z za gra ni cą, prof. Ste fan Jur ga. Ja je stem
od 18 lat. Te raz peł nię funk cję skarb ni ka za -
rzą du. Trzy mam fi nan se w ra cjo nal nych kar -
bach wy ty czo nych przez ja sne za sa dy. 

Czy Com po ste la jest w Pol sce po pu lar na?
Te raz na le żą do niej dwie pol skie uczel nie:

Po znań i Łódź.
Nie jest to du żo...
Nie, a wy ni ka to w du żej mie rze z bra ku in -

for ma cji. To te raz chce my nad ro bić i z ko mu -
ni ka ta mi o na szej dzia łal no ści tra fić do szer -
szych krę gów. Du żą wa gę przy wią zu je my
do za in te re so wa nia na szy mi pro po zy cja mi
grup pra cow ni ków ad mi ni stra cyj nych, któ rzy
nie ma ją ta kiej moż li wo ści wy jaz dów i szko -
leń jak stu den ci i pra cow ni cy na uki. Utwo rzy -
li śmy więc z my ślą o nich pro gram Stel la. Sku -
pia się on or ga ni zo wa niu ty go dnio wych, wy -
mien nych sta ży w róż nych kra jach. Każ da ze
stron wy sy ła ko goś i przyj mu je ko goś. Wszyst -
ko we dług usta lo ne go wcze śniej pro gra mu. Co
ro ku dzię ki Gru pie i jej Stel li wy jeż dża oko -
ło 30 osób za trud nio nych w uczel nia nej ad mi -
ni stra cji. To bar dzo waż ne dla kształ to wa nia
łącz no ści i wza jem ne go po zna wa nia się. Dla -
te go sta ra my się oży wiać prze pły wy in for ma -
cji na te mat pro po zy cji i szans, ja kie Com po -
ste la stwa rza.

– po znaj my się, po lub my!

Z prof. Mar kiem 

Krę glew skim 

roz ma wia 

Jo lan ta Le nar to wicz
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WY MIA RY ME TE ORY TU
wy so kość: 50 cm
sze ro kość: 40 cm

dłu gość: 71 cm
ob wód w naj szer szym miej scu: 200 cm

waga przed czyszczeniem: 300 kg

WY MIA RY ME TE ORY TU
wy so kość: 50 cm
sze ro kość: 40 cm

dłu gość: 71 cm
ob wód w naj szer szym miej scu: 200 cm

waga przed czyszczeniem: 300 kg

WY MIA RY ME TE ORY TU
wy so kość: 50 cm
sze ro kość: 40 cm

dłu gość: 71 cm
ob wód w naj szer szym miej scu: 200 cm

waga przed czyszczeniem: 300 kg
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Ko pa li wszy scy, lecz pierw szy do -
tknął że la zne go ol brzy ma ło pa tą
Łu kasz Smu ła, któ ry też pierw szy
wy krył pod ziem ny sy gnał o je go
obec no ści. Nad po wsta ją cym

przez 3 dni po nad 2-me tro wym wy ko pem roz -
le gło się grom kie: hur ra aaa, bo do ostat niej
chwi li nie by ło wia do mo, co zo sta nie od kry -
te – opo wia dał prof. An drzej Mu szyń ski, kie -
row nik Za kła du Mi ne ra lo gii i Pe tro lo gii UAM,
kie ru ją cy eki pą po szu ki waw czą – kil ka dni
wcze śniej na sza eki pa prze ży ła wiel kie roz cza -
ro wa nie, kie dy po bar dzo in te re su ją cych wska -
za niach gra dio me tru w wy ko pie zna leź li śmy...
zwój dru tu. Na kil ka set sy gna łów gra dio me tru
tyl ko je den oka zu je się me te ory tem – resz ta to
róż ne go ro dza ju śmie ci: po ci ski z I woj ny świa -
to wej, ob rącz ki pta ków itp. Zna le zi sko by ło tym
bar dziej eks cy tu ją ce, że eki pa otrzy ma ła tyl ko 1-
mie sięcz ne ze zwo le nie na po szu ki wa nia w re -
zer wa cie Mo ra sko i mógł ten mie siąc upły nąć
bez wiel kich re zul ta tów... 

Do eki py ba daw czej oprócz 2 pro fe so rów, 3
dok to ran tów i astro no ma za pro sze ni zo sta li za -
wo do wi po szu ki wa cze (i za ra zem en tu zja ści)
me te ory tów z Opo la, Mag da le na Ski rzew ska
i Łu kasz Smu ła, dys po nu ją cy do sko na łym
sprzę tem. To wła śnie gra dio metr, czu ły na po le
elek tro ma gne tycz ne i ba da ją cy je go ano ma lie
otwo rzył no wą erę w po szu ki wa niu me te ory tów
na Mo ra sku, po nie waż jest w sta nie wy kryć ka -
wał ki me ta lu le żą ce w głę bi zie mi, za głę bo ko,
by wy kryć je zwy kłym wy kry wa czem me ta li.
Rok te mu pro wa dzą cy po szu ki wa nia na te re nie
re zer wa tu Mo ra sko Ame ry ka nie stwier dzi li, że
wła śnie w tych głę biej po ło żo nych war stwach
tak że kry ją się me te ory ty.

Ko pa li wszy scy – wspo mi na prof. Mu szyń -
ski – tak że prof. Pier re Ro chet te z Uni wer sy te tu
w Mar sy lii, mię dzy na ro do wej sła wy znaw ca me -
te ory tów, re pre zen tu ją cy fran cu ską stro nę ze -
spo łu. War to wspo mnieć, że to wła śnie Fran cuz,
Je an Bap ti ste Biot i to do pie ro w 1802 ro ku bez
wąt pli wo ści stwier dził, że dziw ne że la zne ka mie -
nie, bra ne do tąd za dia bel skie pod rzut ki, po cho -
dzą w rze czy wi sto ści z Ko smo su, a nie z pie kła.
Ofi cjal nie uzna ła to wte dy rów nież fran cu ska
Aka de mia Na uk i tę da tę uzna je się za po czą tek
na ro dzin no wo cze snej me te ory ty ki.

Me te oryt mo ra ski le ciał z pręd ko ścią co naj -
mniej 7 km/sek, pro wa dząc przed so bą po dusz -
kę po wietrz ną, któ ra ro ze rwa ła grunt. Te wiel -
kie czę ści spo wo do wa ły wiel kie eks plo zje i po -
wsta nie okrą głych kra te rów. To wa rzy szą ce im
mniej sze odłam ki są roz sy pa ne na wiel kiej prze -

strze ni oko ło 80 km roz cią ga ją cej się mniej wię -
cej od Jan ko wa do Prze ła zów. Z sza co wa nej ma -
sy ok. 7 ton me te ory tów mo ra skich wy do by to
do tąd oko ło 1, 5 to ny. Po upad ku te go desz czu
me te ory tów na pew no wy bu chły po ża ry, o czym
świad czą dro bi ny wę gla drzew ne go z tam tych
cza sów. Wła śnie ba da nia nad sko śnym to rem
upad ku me te ory tu za po wia da ją się cie ka -
wie – twier dzi prof. Mu szyń ski – bo przy nio są
wię cej in for ma cji o prze bie gu te go wy da rze -
nia, gdyż ogrom na więk szość znaj do wa nych
w świe cie me te ory tów tra fia ła w twar dy grunt,
co po wo do wa ło róż ne go ro dza ju od chy le nia to -
ru i znie kształ ce nia brył. 

A sam me te oryt? Wia do mo, że to typ I AB,
że la zny, gru bo ziar ni sty, skła da ją cy się w 93
proc. z że la za i ok. 7 proc. ni klu. Za wie ra we -
wnątrz no du le, coś w ro dza ju okrą głych bą -
bli, w któ rych znaj du ją się krze mia ny po cho -
dzą ce z płasz cza ro ze rwa nej aste ro idy. Bo
przy bysz z Ko smo su li czy so bie oko ło 4, 5
mld lat i był świad kiem two rze nia się na sze -
go Ukła du Sło necz ne go.... To wła śnie spra -
wia, że ten mil czą cy ka mień ro bi tak nie zwy -
kłe wra że nie. 

Ostat nie zna le zi sko, ten „król me te ory tów”,
zde tro ni zo wał po przed ni ka, też nie ma łe go, wa -
żą ce go 176 kg. Wiel kie me te ory ty ma ją swe
imio na: po przed nik na zwa ny zo stał „Ru dym”.
Jak zo sta nie na zwa ny je go na stęp ca, jesz cze nie
wia do mo. Prof. Mu szyń ski na zy wa go na ra zie
na ro bo czo „po ci skiem” i obie cu je, że po oczysz -
cze niu bę dzie go moż na oglą dać w mu zeum
na kam pu sie Mo ra sko, oczy wi ście po po przed -
nim umó wie niu się. Nie zwy kłe zna le zi sko przy -
bli ża myśl o po wsta niu Par ku Zie mi we dług
pro jek tu przy go to wa ne go pod kie run kiem prof.
Je rze go Fe do row skie go – cie szył się prof. Ja cek
Wit koś, pro rek tor UAM – a po nad to przy nie sie
za in te re so wa nie ba da czy z ca łe go świa ta, umoż -
li wi mię dzy na ro do wą współ pra cę na uko wą,
przy nie sie pu bli ka cje i gran ty, roz sła wi uni wer -
sy tet i Po znań. maj 

Uczest ni cy ostat nie go pro jek tu 
po szu ki wa nia me te ory tów na Mo ra sku
prof. Pier re Ro chet te (Uni wer sy tet w Mar sy lii)
phD Au ro re Hut zler (Uni wer sy tet w Mar sy lii)
prof. An drzej Mu szyń ski (UAM)
An drzej Pil ski (Mu zeum Ko per ni ka, From bork)
Mag da le na Dwo rzyń ska (UAM)
Aga ta Krze siń ska (PAN)
Łu kasz Smu ła (Art -Met, Opo le)
Mag da le na Ski rzew ska (Art -Met, Opo le)

Mil czą cy przy bysz

Co jest w nim naj? 
Jest największy, nie tylko
w Polsce, ale w Europie
Środkowej. 
Pochodzi z największego
na świecie rozrzutu
meteorytów żelaznych.
Należy do tych rzadkich
meteorytów (na razie
znamy tylko takie cztery),
które nie straciły kształtu
w zderzeniu
z powierzchnią Ziemi, 
bo trafił w miękkie błoto
czyli tak jak upadł około
5 tys. lat temu, tak leżał 
aż do dnia 8 października,
kiedy został wydobyty
w rezerwacie Morasko,
nomen omen niedaleko
ulicy Meteorytowej.
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Odkrywcy
Meteorytu 
Łukasz Smuła
i Magdalena
Skirzewska
oczyszczają
meteoryt 
ze zwietrzeliny 
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Oxy ge na lia (bo pod ta ką na zwą od by wa ła się
kon fe ren cja) – po wie dział otwie ra jąc ob ra dy
prof. Ste fan Lis, che mik z UAM, prze wod ni -
czą cy ko mi te tu na uko we go – to in ter dy scy pli -
nar ne wy da rze nie na uko we z udzia łem pol skich
uczo nych o świa to wej sła wie oraz wy bit nych na -
ukow ców za gra nicz nych. Ha słem kon fe ren cji był
„Tlen pier wiast kiem ży cia”. W po dej mo wa nych
in ter dy scy pli nar nych dzia ła niach w ra mach
Oxy ge na liów pra gnie my przy bli żyć spo łe czeń -
stwu, śro do wi sku na uko we mu i mło dzie ży stu -
denc kiej świa to we osią gnię cia oraz do ro bek wy -
bit nych uczo nych i in ży nie rów, zwłasz cza pol -
skich, w ak tu al nie pro wa dzo nych ba da niach na -
uko wych, apli ka cjach me dycz nych i prze my sło -
wych. Pod czas te go rocz nej kon fe ren cji go ści my
w Po zna niu tak wy bit nych i uzna nych na ukow -
ców jak prof. Ma ria Sie mio now, pol ska chi rurg
i trans plan to log, któ ra do ko na ła czwar tej
na świe cie i pierw szej w USA uda nej ope ra cji
prze szcze pie nia twa rzy oraz prof. Ta de usz Ma -
liń ski, pro fe sor Uni wer sy te tu Ho uston i Uni wer -
sy te tu Ohio, któ ry mię dzy na ro do we uzna nie
zdo był za ba da nia do ty czą ce me cha ni zmu pra -
cy ser ca, no wych me tod prze szcze pia nia ser ca,
le cze nia za wa łu i le cze nia cho ro by Par kin so -
na, dwu krot nie no mi no wa ny do na gro dy No bla
za ba da nia do ty czą ce me cha ni zmu pra cy ser ca,
a tak że za za sto so wa nia na no sen so rów i na -
no sy te mów do po mia ru in vi vo i in vi tro oko ło

20 ma łych czą ste czek, któ re bio rą udział w prze -
no sze niu sy gna łów w ukła dzie ser co wo -na czy -
nio wym i mó zgu. 

Or ga ni za to ra mi Oxy ge na liów by ło Sto wa -
rzy sze nie  oraz Ka pi tu ła Me da lu im. Ję drze ja
Śnia dec kie go, Ka ro la Ol szew skie go i Zyg mun -
ta Wró blew skie go pod pa tro na tem mi ni stra
na uki i szkol nic twa wyż sze go oraz rek to rów
UAM, Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu,
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu, Po -
li tech ni ki Po znań skiej, Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go i Uni wer sy te tu Wi leń skie go. Ce lem  by -
ło po ka za nie klu czo wej ro li tle nu i je go związ -
ków w na ukach przy rod ni czych i me dy cy nie
oraz w prak tycz nych i prze my sło wych za sto -
so wa niach.

Uczest ni cy kon fe ren cji, któ ra od by wa ła się
ja ko pierw sze na uko we przed się wzię cie w no -
wej sie dzi bie Wy dzia łu Che mii UAM na Mo -
ra sku, ob ra do wa li w trzech rów no le głych se -
sjach z udzia łem wy bit nych spe cja li stów, na -
ukow ców i prak ty ków w dzie dzi nach me dy cy -
ny, che mii, bio lo gii i ochro ny śro do wi ska oraz
prze my słu. 

Bo ga ty za kres te ma tycz ny se sji che micz nej
pro wa dzo nej przez dr. hab. Krzysz to fa Bo -
brow skie go z In sty tu tu Che mii i Tech ni ki Ją -
dro wej oraz se sji bio lo gicz no -śro do wi sko wej
pro wa dzo nej przez prof. Gra ży nę Sto chel z UJ
– obej mo wał wy ni ki ba dań, uwzględ nia ją cych
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Oxy ge na lia 
– łą cze nie w tle nie

Bohaterem tej
konferencji był tlen.
Mówiono o nim jako
o pierwiastku życia
w 30 inspirujących
wykładach,
przedstawionych
podczas trzech
tematycznych sesji:
biologiczno 
– środowiskowej,
chemicznej i medycznej. 

Od lewej: Rektor UMP prof. Jacek Wysocki, prorektor UAM prof. Andrzej Lesicki, Chirurg prof. Maria Siemionow, prezes Paweł Olejniczak 
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Jak do szło do po wo ła nia Sto wa -
rzy sze nia i do uczy nie nia z tle nu
głów ne go bo ha te ra je go po czy nań? 

Z za wo du nie je stem ani hi sto ry -
kiem ani che mi kiem, a jed nak hi sto -
ria od kryć w dzie dzi nie tle nu, i to od -
kryć do ko na nych przez wy bit nych
ba da czy pol skich, za in te re so wa ła
mnie szcze gól nie, Tym bar dziej, że
dzi siaj tak wy bit nych uczo nych, jak
Ję drzej Śnia dec ki, zwa ny oj cem pol -
skiej che mii. któ ry opra co wał zrę by
pol skiej ter mi no lo gii che micz nej
oraz na pi sał pierw szy pol ski pod -
ręcz nik che mii; czy Ka rol Ol szew ski
i Zyg munt Wró blew ski, któ rzy
wspól nie do ko na li w 1883 r. pierw -
sze go na świe cie skro ple nia tle nu i
azo tu, co by ło du żym wy da rze niem
w ów cze snym świe cie na uko wym -
po wszech nie zna ni są ma ło. A do ko -
ny wa li tych od kryć w cza sach, gdy
pań stwo pol skie nie ist nia ło. O ich
sła wę nie miał się kto upo mi nać. 

A dla cze go tlen?
Bo on w istot ny spo sób jest płasz -

czy zną na uko wych do cie kań róż nych
dys cy plin. To by ło i bę dzie, cze go
kon fe ren cja Oxy ge na lia jest naj lep -
szym do wo dem. Po ka zu je ona roz -
ma ite aspek ty ro li tle nu. 

Stwo rze nie idei Oxy ge na liów to
waż na spra wa, jed nak że rów nie
waż ne jest to, że to wa rzy stwo przez
pa na za ło żo ne sku pi ło wie lu part ne -
rów. Dzię ki te mu uda ło się zor ga ni -
zo wać kon fe ren cję mię dzy na ro do -
wą, któ ra przy cią gnę ła wy bit nych
ba da czy. Jak pan to zro bił? 

Oka za ło się, że jest to moż li we.
Opar łem się na współ dzia ła niu z uni -
wer sy te ta mi, z któ ry mi ci wy bit ni
che mi cy by li zwią za ni.  A więc Po -
znań, Kra ków i Wil no. 

A me dal? Jak wy bie ra się kan dy -
da tów do te go me da lu? 

Jest ka pi tu ła, któ rej prze wod ni czy
prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM
i che mik. Wzię li śmy pod uwa gę wie lu
wy bit nych uczo nych, któ rzy zwią za ni
są i z Pol ską, i z tle nem. Każ da kan dy -
da tu ra jest oma wia na i dys ku to wa na...

Wśród uczest ni ków kon fe ren cji są
nie tyl ko ba da cze, na ukow cy, teo re -
ty cy, ale tak że przed sta wi cie le prze -
my słu?

Tak, to waż na ce cha tej kon fe ren -
cji. Sta ra my się o to, by po ka zy wać
apli ka cje no wych ba dań i wy ko rzy -
sty wa nie ich przez prze my słow ców
ma ło zna nych sze ro kim krę gom. Na
przy kład w tym ro ku wy róż ni li śmy
Ge rar da Hau xa, nie miec kie go pro -
du cen ta ko mór hi per ba rycz nych, a w
ob ra dach se syj nych zna la zło się wie -
le te ma tów zwią za nych z za sto so wa -
niem hi per ba rii w le cze niu. 

Na zwa „I mię dzy na ro do wa kon fe -
ren cja” ka że mieć na dzie ję, że bę dą
i ko lej ne.

Tak. Na szą in ten cją jest or ga ni zo -
wa nie co dwa la ta kon fe ren cji o po -
dob nie in ter dy scy pli nar nym cha rak -
te rze. Pla nu je my więc do ło że nie na -
uk fi zycz nych, geo lo gii i in nych. Jest
to więc, ow szem, pierw sza in ter dy -
scy pli nar na kon fe ren cja, ale mam
na dzie ję, że nie ostat nia. 

Tlen, hi sto ria 
i no wo cze sność

Z Pawłem Olejniczakiem, prezesem Stowarzyszenia 
im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego
i Zygmunta Wróblewskiego, rozmawia Jolanta Lenartowicz
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klu czo wą ro lę tle nu m.in. w pro ce sach fo to sen -
sy bi li zo wa ne go utle nie nia, zie lo nych źró dłach
ener gii, pro ce sach che mi lu mi ne scen cji i ana -
li ty ce che micz nej opar tej o re ak tyw ne for my
tle nu, ra dio li zie wo dy w mo de lo wa niu stre su
oksy da cyj ne go, uzdat nia niu wo dy z za sto so -
wa niem ozo no wa nia, róż no rod nych aspek tach
eko lo gicz nych i re me dia cji śro do wi sko wej, ka -
ta li tycz nych pro ce sach re ak cji oksy ge na cji i ak -
ty wa cji ukła dów he te ro ge nicz nych oraz w
ukła dach bio lo gicz nych, che mii bio me dycz nej
i bio nie or ga nicz nej, ob ra zo wa niu tka nek no -
wo two ro wych, a tak że w róż no rod nych urzą -
dze niach po mia ro wych.

Se sja me dycz na, pro wa dzo na przez prof.
Ha li nę Ba tu rę -Ga bry el z UMP i dr. hab.
Krzysz to fa Ku szę z UMK, a przy go to wa na
przez wy bit nych spe cja li stów pul mo no lo gów i
ane ste zjo lo gów, obej mo wa ła wy kła dy o te ma -
ty ce teo re tycz nej oraz prak tycz nym wy ko rzy -
sta niu wy ni ków ba dań nad tle nem, któ re pod -
kre śla ją klu czo we uza sad nie nia dla roz wo ju
tech no lo gii me dycz nych. Przed sta wio no obec -
nie sto so wa ne spo so by le cze nia cho rób ukła -
du od de cho we go, ukła du ser co wo -na czy nio -
we go i ośrod ko we go ukła du ner wo we go, speł -
nia ją cych słu żeb ną ro lę wo bec tle nu dzię ki zło -
żo nym funk cjom na po zio mie ko mór ko wym
i w róż nych sy tu acjach kli nicz nych. J.L

Tegoroczne medale 

im. Jędrzeja Śniadeckiego, 

Karola Olszewskiego 

i Zygmunta Wróblewskiego

otrzymali 

◗Prof. dr hab. Maria Siemionow, 
polska chirurg i transplantolog, 
pracująca w USA, 

◗Prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, 
profesor zw. w Instytucie Chemii
i Elektrochemii Technicznej, 
Wydziału Technologii Chemicznej
Politechniki Poznańskiej, 
laureatka „polskiego Nobla” 

◗Prof. dr hab. Tadeusz Sarna, 
kierownik Zakładu Biofizyki, 
Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie

◗Gerhard Haux,
niemiecki przedsiębiorca, 
producent komór hiperbarycznych.
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Ztej oka zji współ pra cow ni cy i ucznio wie
ju bi la ta wy da li trzy spe cjal ne pu bli ka -
cje, zor ga ni zo wa li kon fe ren cję, a przy -

ja cie le z by łe go Te atru Stu denc kie go „Nurt”
przy go to wa li pro gram ar ty stycz ny. 

Na uro czy sto ści ju bi le uszo wej w Au li Lu -
brań skie go obec ne by ły wła dze uczel ni, wy -
dzia łu, oso by ze świa ta na uki, sztu ki, ży cia spo -
łecz ne go – przy ja cie le i wy cho wan ko wie pro -
fe so ra; by ły po dzię ko wa nia, kwia ty, gra tu la cje.
Prof. Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM,
otwie ra jąc kon fe ren cję za uwa żył, że” to co naj -
cen niej sze, to ślad w ser cach tych, któ rzy mo -
gli do świad czyć in spi ru ją ce go dzia ła nia pro fe -
so ra Stry kow skie go”. Bo wiem ju bi lat wy pro -
mo wał 21 dok to rów i oko ło 800 ma gi strów pe -
da go gi ki, jest au to rem i re dak to rem licz nych
mo no gra fii, roz praw i ar ty ku łów na uko wych.
Wy ra zem po dzi wu i ser decz nej pa mię ci by ły
wy gło szo ne mo wy na je go cześć, m.in. przez
prof. Bro ni sła wa Mar ci nia ka, rek to ra UAM,
prof. Zbysz ka Me lo si ka, dzie ka na WSE i Sta ni -
sła wa Wa cho wia ka, kanc le rza UAM. Wie lo let -
ni przy ja ciel ju bi la ta prof. Ka zi mierz De nek
wrę czył tom Neo di dag ma ty je mu de dy ko wa -
ny, a współ pra cow ni cy – pro fe so ro wie: Woj -
ciech Skrzy dlew ski i Sta ni sław Dy lak, pu bli ka -
cję Me dia Edu ka cja Kul tu ra. 

Przy oka zji ju bi le uszo wej ko la cji wy stą pi li ak -
to rzy Stu denc kie go Te atru Nurt, któ re go współ -
twór cą i kie row ni kiem ar ty stycz nym był prof.
Stry kow ski. Je go wie lo let ni przy ja ciel, prof. Le -
cho sław Gaw rec ki na pi sał książ kę o ty tu le: Z Ga -
ju Wiel kie go do Wiel kiej Ka rie ry, czy li rzecz o ży -
ciu i dzia łal no ści Wa cła wa Stry kow skie go.

Od Ga ju Wiel kie go wszyst ko się za czę ło, tam
ju bi lat od kry wał swo je ta len ty, bio rąc udział
w licz nych kon kur sach re cy ta tor skich i przed -
mio to wych, po tem roz wi jał je w li ceum pe -
da go gicz nym. Po ukoń cze niu szko ły śred niej,
jak sam mó wi, sta nął przed trud nym wy bo -
rem: być ak to rem czy na uczy cie lem? W ja kim
kie run ku kon ty nu ować swo ją dro gę? Roz wa -
ża łem stu dia na na ukach ści słych – wspo mi -

nał – pa sjo no wa ła mnie ma te ma ty ka. W re zul -
ta cie wy bra łem pe da go gi kę, bo ona da je szan -
sę na sa mo re ali za cję, szan sę na two rze nie nie -
po wta rzal nych spek ta kli; gdzie czło wiek mo że
się sa mo re ali zo wać i to na oczach pew nej wi -
dow ni. Dla mnie tak ro zu mia na uni wer sy tec ka
sce na sta ła się mo im te atrem, ona od po wia da -
ła mo im za in te re so wa niom i aspi ra cjom. 

Bę dąc jesz cze stu den tem pe da go gi ki Wa cław
Stry kow ski był obec ny na sce nie te atral nej, kie -
ru jąc Stu denc kim Te atrem „Nurt”, pro mu jąc
wie lu zna nych pio sen ka rzy i ar ty stów, m.in.
Bog da nę Za gór ską, Zdzi sła wę So śnic ką, Ur -
szu lę Si piń ską. Wspo mi na jąc swo ją dzia łal ność
z te go okre su, już z per spek ty wy doj rza łe go
czło wie ka, ju bi lat na pi sał: Kie ru jąc ST „Nurt”,
mia łem to szczę ście, że do „mo jej kla sy” tra fi ły
sa me bar dzo uta len to wa ne jed nost ki. Moż -
na za tem wy obra zić so bie, ja ką wspa nia łą ro lę
do ode gra nia da ło mi ży cie. 

Waż nym mo men tem w je go ży cio wej ro li
by ło spo tka nie prof. Le ona Le ji, któ ry za pro -
po no wał mu pra cę w no wo utwo rzo nym Mię -
dzy wy dzia ło wym Za kła dzie No wych Tech nik
Na ucza nia. Jak sam mó wi: Pro po zy cja prof. Le ji
by ła wyj ściem na prze ciw mo im aspi ra cjom, za -
mie rze niom, ocze ki wa niom. Pro fe sor był dla
mnie szcze gól nie życz li wym, ser decz nym opie -
ku nem i prze wod ni kiem. Od te go mo men tu
prof. Stry kow ski swe ta len ty i do świad cze nia
ar ty stycz ne wy ko rzy sty wał ja ko ba dacz i na -
uczy ciel aka de mic ki. Roz po czął od zgłę bia -
nia taj ni ków fil mu na uko we go i dy dak tycz -
ne go. Śle dząc da lej je go ży cio wą ro lę, na le ży za -
uwa żyć, że je go ak tyw ność na uko wo -ba daw -
cza by ła bar dzo dy na micz na i kon cen tro wa ła
się wo kół dy dak ty ki ogól nej, tech no lo gii
kształ ce nia, dy dak ty ki szko ły wyż szej, pe deu -
to lo gii, pe da go gi ki i edu ka cji me dial nej. 

Jest on twór cą no wej sub dy scy pli ny pe da go -
gicz nej – pe da go gi ki i edu ka cji me dial nej, co
pod kre ślił prof. Ta de usz Le wo wic ki, na zy wa jąc
ju bi la ta „Pe da go giem w świe cie tech no lo gii”.
W swej pra cy na uko wo -ba daw czej, kon fron tu -

jąc pe da go gi kę z roz wo jem tech ni ki i tech no -
lo gii, rów no cze śnie po dej mu je on waż ne dzia -
ła nia w tym za kre sie. Prof. Stry kow ski był m.in.
jed nym z głów nych au to rów pod sta wy pro gra -
mo wej ścież ki edu ka cyj nej „Edu ka cja czy tel -
ni cza i me dial na”; w la tach dzie więć dzie sią tych
po wo łał cza so pi smo – kwar tal nik pe da go gicz -
ny „Edu ka cja me dial na” oraz or ga ni zo wał cy -
klicz ne, mię dzy na ro do we kon fe ren cje pod ty -
tu łem „Me dia a edu ka cja”, któ rych był kie row -
ni kiem na uko wym. Do tej po ry jest re dak to -
rem na czel nym rocz ni ka Neo di dag ma ta, zo -
rien to wa ne go na pu bli ka cję prac teo re tycz nych
i ba daw czych o cha rak te rze in no wa cyj nym. 

Po nad to był współ au to rem pierw sze go
w Pol sce pro gra mu kształ ce nia dy rek to rów ja -
ko me ne dże rów oświa ty, a tak że twór cą po dy -
plo mo we go Stu dium Tech no lo gii Kształ ce nia
dla Na uczy cie li. Na pod sta wie te go stu dium
po wsta ło też po wo ła ne przez ju bi la ta Pol skie
To wa rzy stwo Tech no lo gii i Me diów Edu ka cyj -
nych. Jak roz le gła i zna czą ca jest dzia łal ność
prof. Stry kow skie go ja ko pe da go ga i na uczy -
cie la aka de mic kie go na te re nie ca łe go kra ju
mo gą świad czyć otrzy ma ne przez nie go me da -
le i od zna cze nia pre zy den tów miast Gnie zna,
Ka li sza i Ko ło brze gu oraz To wa rzy stwa im. H.
Ce giel skie go.

W uni wer sy te cie i in nych uczel niach śro do -
wi ska po znań skie go ju bi lat jest zna ny ja ko
kon ty nu ator dzie ła pro fe so ra Le ona Le ji, pro -
wa dząc kształ ce nie pe da go gicz ne mło dych na -
uczy cie li aka de mic kich. Ro lę ju bi la ta w roz wo -
ju na uki za zna czył prof. Bro ni sław Sie mie niec -
ki w ar ty ku le „Pe da go gi ka me dial na w my śli
teo re tycz nej Wa cła wa Stry kow skie go”. Od gry -
wa jąc waż ną ro lę na płasz czyź nie na uko wej,
ode grał – co pod kre śla ją je go współ pra cow ni -
cy – rów nież zna czą cą ro lę w ży ciu in nych
osób, po zo sta jąc przy tym, jak pi sze prof. Le -
cho sław Gaw rec ki, nie zmien nie czło wie kiem
pro sto li nij nym, bez kon flik to wym, upo rząd ko -
wa nym – ty pem li de ra po zy tyw ne go. 

Gra ży na Ba ra basz

Pe da gog
w świe cie
tech no lo gii
W dniach 5-6 października br. jubileusz 70-lecia
urodzin i 45-lecia  aktywności naukowo-dydaktycznej
obchodził znany pedagog, znawca problematyki
mediów w edukacji, twórca pedagogiki medialnej,
kierownik Zakładu Technologii Kształcenia na Wydziale
Studiów Edukacyjnych UAM, prof. Wacław Strykowski. 
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Pol skie To wa rzy stwo Lu do znaw cze za ło -
żo ne w 1895 ro ku od wie lu lat sta wia so -
bie za cel do ku men ta cję hi sto rycz nych

i współ cze snych kul tur świa ta i po pu la ry za cję
an tro po lo gicz ne go po dej ścia w ba da niach kul -
tu ro wych. Od osiem dzie się ciu ośmiu lat tra dy -
cyj nie każ de go ro ku or ga ni zo wa ny jest zjazd
de le ga tów To wa rzy stwa oraz przed sta wi cie li
śro do wi ska na uko we go pol skich et no lo gów
w ce lu dys ku sji nad sta nem pol skich ba dań et -
no lo gicz nych oraz roz wo ju my śli an tro po lo -
gicz nej. W tym ro ku go spo da rzem spo tka nia
człon ków To wa rzy stwa był Wy dział Hi sto rycz -
ny UAM. My ślą prze wod nią przy świe ca ją cą te -
go rocz ne mu zjaz do wi oraz to wa rzy szą cej mu
kon fe ren cji na uko wej by ło zde rze nie ze so bą
dwóch eu ro pej skich ten den cji: re gio na li za cji
i po li ty ki róż no rod no ści kul tu ro wej oraz pre sji
prze mian spo łecz nych zwią za nych z uni wer sa -
li za cją i glo ba li za cją kul tu ry w do bie in te gra cji
eu ro pej skiej. Wśród za pro szo nych go ści,
oprócz et no lo gów, zna leź li się rów nież mu ze al -

ni cy, ar che olo dzy, po li to lo dzy, so cjo lo dzy i geo -
gra fo wie spo łecz ni z Pol ski, Czech, Nie miec
oraz Bia ło ru si, pro wa dzą cy po głę bio ne ba da -
nia te re no we w roz ma itych za kąt kach Eu ro py.
Skrzy żo wa nie per spek tyw ba daw czych oraz
kon fron ta cja róż nych me to do lo gii pro wa dze -
nia ba dań em pi rycz nych po zwo li ła uzy skać cie -
ka wy efekt trans dy scy pli nar ne go dia lo gu, któ -
ry to wa rzy szył pre le gen tom i słu cha czom przez
ca ły czas trwa nia kon fe ren cji.

Opie ra ła się ona nie tyl ko na aka de mic kiej
dys ku sji nad kul tu ro twór czą ro lą re gio nów, ale
przede wszyst kim na prak tycz nym aspek cie
wdra ża nia wy ni ków ba dań m.in. po przez edu -
ka cję re gio nal ną czy wy ko rzy sty wa nie wie dzy
te re no wej w dzia ła niach in ter wen cyj nych. Z te -
go po wo du kon fe ren cja po dzie lo na zo sta ła
na dwa za sad ni cze pa ne le: Re gio ny eu ro pej skie
w per spek ty wie ba dań et no lo gicz nych oraz Upo -
wszech nia nie wie dzy o re gio nach. Pro ble ma ty -
ka, ja ką po ru sza no nie tyl ko pod czas wy stą pień,
ale rów nież w trak cie dłu gich i burz li wych dys -
ku sji oscy lo wa ła wo kół ta kich za gad nień jak zni -
ka nie re gio nów i ich eman cy pa cja; współ cze sne
de fi ni cje re gio nów kul tu ro wych i po gra ni czy et -
nicz nych; mię dzy re gio nal na wy mia na pro duk -
tów kul tu ro wych oraz współ pra ca na dro dze
part ner stwa mię dzy eu ro re gio na mi; re gio nal -
na po li ty ka kul tu ral na; po pu la ry zo wa nie ba dań
et no lo gicz nych i upo wszech nia nie ich wy ni ków
w ce lu po głę bie nia re flek sji nad współ cze sny mi
zja wi ska mi re gio na li za cji Eu ro py; a tak że kwe -
stie zwią za ne z kre owa niem toż sa mo ści Eu ro -
pej czy ka w kon fron ta cji z od dol ną prak ty ką bu -
do wa nia au to iden ty fi ka cji re gio nal nych.

Ob ra dy i dys ku sja nad prak tycz nym wy ko -
rzy sta niem ba dań re gio na li stycz nych w per -
spek ty wie eu ro pej skiej po ka za ły jak istot ne, nie
tyl ko z punk tu wi dze nia ba da nych spo łecz no -
ści lo kal nych, ale rów nież spo łecz nie za an ga -

żo wa nych ba da czy, jest wdra ża nie wy ni ków
ba dań em pi rycz nych po przez dzia ła nia re wi -
ta li za cyj ne i ochron ne na rzecz tra dy cyj nych
spo so bów or ga ni za cji wspól not re gio nal nych
oraz re gio nal nych wy two rów kul tu ry. Kon fe -
ren cja „Eu ro pa re gio nów” utwier dzi ła or ga ni -
za to rów i uczest ni ków w prze ko na niu, że bez
zro zu mie nia od dol nych iden ty fi ka cji z re gio -
nem, a tak że re kon struk cji oraz ana li zy pro ble -
mów lo kal nych spo łecz no ści nie moż na współ -
cze śnie zaj mo wać się ani kwe stia mi zwią za ny -
mi bez po śred nio z ewo lu cją bądź za ni kiem re -
gio nal nych wer sji tra dy cji na ro do wych, ani
tym bar dziej chłod nym okiem spo glą dać
na współ cze sne pro ce sy kul tu ro we w do bie
trans for ma cji eu ro pej skiej.

Ni we lo wa nie bądź eks po no wa nie róż nic
kul tu ro wych od za wsze to wa rzy szy pro ce som
ada pta cyj nym i in te gra cyj nym. Aby nie do pu -
ścić do cał ko wi te go za ni ku tra dy cyj nych mo -
de li kul tu ry da ne go pań stwa w 2003 ro ku
przed sta wi cie le UNESCO stwo rzy li Kon wen -
cję do ty czą cą nie ma te rial ne go dzie dzic twa kul -
tu ro we go, przez któ re ro zu mie się zwy cza je,
folk lor, wie dzę i umie jęt no ści z za kre su wy -
twór stwa przed mio tów i na rzę dzi tra dy cyj -
nych, uzna ne przez da ną gru pę ja ko wła sne.
Ten ro dzaj dzie dzic twa umoż li wia spo łecz no -
ściom po czu cie wspól no to wej toż sa mo ści i cią -
gło ści tra dy cji. W tym ro ku Kon wen cję
UNESCO pod pi sa ła Pol ska, a Pol skie To wa -
rzy stwo Lu do znaw cze zo sta ło wy ty po wa ne ja -
ko or gan do rad czy w kwe stii utwo rze nia li sty
pol skich zwy cza jów, któ re moż na by wpi sać
na li stę UNESCO. Pod pi sa nie kon wen cji i ko -
niecz ność spo rzą dze nia li sty nie ma te rial ne go
dzie dzic twa kul tu ro we go Pol ski sta ły się jed -
nym z punk tów ob rad de le ga tów PTL.

Mi ko łaj Smy kow ski
Stro na To wa rzy stwa: www.ptl.in fo.pl

Eu ro pa re gio nów 
– per spek ty wy ba daw cze
i edu ka cyj ne

W dniach 20-21 września
w Poznaniu odbyła się
konferencja Europa
regionów – perspektywy
badawcze i edukacyjne,
towarzysząca LXXXVIII Walnemu
Zgromadzeniu Delegatów
Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego
organizowanemu przez Zarząd
Główny oraz oddział PTL
w Poznaniu we współpracy
z Instytutem Etnologii
i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Centrum Badań
Migracyjnych, Instytutem 
im. Oskara Kolberga w Poznaniu
oraz Muzeum Etnograficznym
w Poznaniu.

POD NASZYM
PATRONATEM
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Czy wśród ksią żek, któ re uka zu ją się w Wy -
daw nic twie Na uko wym UAM, są ta kie, któ re
peł nią ro lę gwiazd? Su per be st sel le rów?

Gwiaz dy, jak naj bar dziej, po ja wia ją się i to do -
syć czę sto, na to miast o be st sel le rach w po pu lar -
nym zna cze niu te go sło wa nie moż na tu taj mó -
wić. Mi sją wy daw nic twa na uko we go, aka de mic -
kie go jest sze rze nie na uki, co w de cy du ją cym
stop niu wpły wa na te ma ty kę na szych pu bli ka -
cji. Z za ło że nia nie wy da je my ksią żek po pu lar -
nych, cza sa mi po pu lar no nau ko we, ale bar dzo
rzad ko. Mi mo to książ ki na sze go wy daw nic twa
cie szą się du żym za in te re so wa niem nie tyl ko
wśród spe cja li stów w da nej dzie dzi nie. Są bar -
dzo ce nio ne tak że przez szer sze gro no czy tel ni -
ków. Na le ży tu wy mie nić przede wszyst kim pu -
bli ka cje z za kre su li te ra tu ry, fil mo znaw stwa, hi -
sto rii, hi sto rii sztu ki, psy cho lo gii i pe da go gi ki,
ale tak że z an tro po lo gii, geo gra fii czy ma te ma -
ty ki. Z po wo dze niem sprze da ją się one w księ -
gar niach na te re nie ca łe go kra ju, a peł ną ofer tę
moż na zna leźć w licz nych księ gar niach in ter ne -
to wych. Py ta ła pa ni o be st sel le ry. Jest je den ta -
ki ty tuł – Pe da go gi ka spe cjal na pod red. prof.
Wła dy sła wa Dyk ci ka. To ty po wy pod ręcz nik
aka de mic ki, od 15 lat nie ustan nie po szu ki wa ny
na ryn ku. Obec nie przy go to wy wa ne jest
do dru ku 10 wy da nie.

Wła śnie wró ci ła pa ni z Tar gów Książ ki w Kra -
ko wie. Jed na z ksią żek WN UAM otrzy ma ła no -
mi na cję do Na gro dy im. Ja na Dłu go sza, to du -
ży suk ces.

Tar gi Książ ki w Kra ko wie to wiel kie wy da rze -
nie kul tu ral ne o za się gu ogól no pol skim. Spo ty -
ka ją się na nich set ki wy daw ców, mi ło śni cy ksią -
żek, ale tak że twór cy, lu dzie sztu ki i me diów.
W tar gi te wpi sa ny jest Kon kurs im. Ja na Dłu -
go sza – jed no z naj waż niej szych wy da rzeń dla
bran ży wy daw ni czej. Spo śród kil ku dzie się ciu
ksią żek na de sła nych na kon kurs, wy bra nych jest
dzie sięć no mi no wa nych do na gro dy. W tym ro -
ku wśród nich zna la zła się mo no gra fia prof.
Krzysz to fa Try bu sia Pa mięć ro man ty zmu. Stu -
dia nie tyl ko z prze szło ści. Książ ka zna ko mi ta,
praw dzi wa gwiaz da, speł nia ją ca wszyst kie wy -
mo gi pra cy na uko wej, wno szą ca no we spoj rze -
nie na ba da nia nad ro man ty zmem, a jed no cze -
śnie na pi sa na ję zy kiem do stęp nym nie tyl ko dla
li te ra tu ro znaw cy. 

Z Kra ko wa wró ci li śmy z jesz cze jed ną no mi -
na cją – do na gro dy w Kon kur sie na Naj lep szy
Pod ręcz nik i Skrypt Aka de mic ki. Wy róż nie nie
to otrzy ma ła pu bli ka cja prof. Ma rii Krysz to fiak

Trans la to lo gicz na teo ria i prag ma ty ka prze kła -
du ar ty stycz ne go. To do sko na ły pod ręcz nik, wy -
so ko oce nio ny za rów no przez ju ry, jak i gro no
eks per tów Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go za no wo cze sne spoj rze nie na tłu ma -
cze nie z per spek ty wy współ ist nie nia wie lu kul -
tur i na ro do wo ści.

Po mów my te raz o książ ce, na któ rą zwró -
ci ła mi pa ni szcze gól ną uwa gę. „Ple mien -
na i post ple mien na Afry ka. Kon cep cje i po sta -
ci wspól no ty w daw nej i współ cze snej Afry ce”
au tor stwa prof. Ry szar da Vor bri cha. To bar dzo
cie ka wa po zy cja. Z jed nej stro ny roz pra wa ze
sta ran nie przy go to wa nym ko men ta rzem na -
uko wym, od nie sie niem do źró deł, a z dru -
giej – moż na po wie dzieć – te mat na cza sie. My -
ślę, że ta po zy cja ma szan se tra fić do wie lu do -
mów, cho ciaż by z prą dem cią gle jesz cze ży wej
fa scy na cji Ka pu ściń skim i je go re por ta ża mi
o Afry ce. 

Mam na dzie ję, że tak się sta nie. Książ ka jest
pra cą pio nier ską na grun cie pol skim, jest do sko -
na łym źró dłem in for ma cji dla spe cja li stów
w dzie dzi nie an tro po lo gii, et no lo gii, ale tak że
eko no mii, na uk po li tycz nych, czy dzien ni ka rzy
i po dróż ni ków. Trze ba moc no pod kre ślić, że
mo no gra fia prof. Ry szar da Vor bri cha jest wy ni -
kiem kil ku na stu lat ba dań te re no wych w Afry -
ce. Au tor uka zu je prze ni ka nie się tra dy cyj nych
i no wo cze snych po sta ci wspól not w spo łe czeń -
stwie afry kań skim. Za da je so bie py ta nie, ja kie
od zwier cie dle nie znaj dą wię zi spo łecz ne w post -
ko lo nial nym spo łe czeń stwie. Te ma ty ka jest
trud na, zło żo na, ale for ma nie na ty le her me -
tycz na, aby tzw. zwy kły czy tel nik, żąd ny wie dzy,
nie mógł się z nią za po znać. Na le ży do dać, że
mo no gra fia otrzy ma ła wy róż nie nie w Kon kur -
sie na Naj lep szą Książ kę Aka de mic ką
na XVI Po znań skich Dniach Książ ki Na uko wej.

Na ko niec zo sta wi ły śmy so bie książ kę zu peł -
nie in ną: „Oby im ży cie ła twiej sze by ło…. O Ja -
nu szu Kor cza ku i je go wy cho wan ku” au tor -
stwa Ol gi Me dve de vej -Na thoo. Za sta na wiam
się, jak wpi su je się ona w pro fil wy daw nic twa.
Dla mnie to wzru sza ją ca hi sto ria z po gra ni cza
li te ra tu ry po pu lar nej. Czy mo gła by pa ni opo -
wie dzieć coś o ku li sach wy da nia tej książ ki?

Słusz nie pa ni za uwa ży ła, jest to pu bli ka cja
o cha rak te rze po pu lar no nau ko wym – opo wieść
bio gra ficz na o wy cho wan ku Do mu Sie rot Ja nu -
sza Kor cza ka. Rze czy wi ście, to ta ka na sza pe reł -
ka. Ge ne za książ ki jest na praw dę cie ka wa. Po -
mysł na jej wy da nie w na szym Wy daw nic twie

przy wiózł z Van co uver prof. Bro ni sław Mar ci -
niak, któ ry oso bi ście po znał Ol gę Me dve de vą.
Był na to do bry mo ment, po nie waż rok 2012 jest
Ro kiem Ja nu sza Kor cza ka. W swo jej książ ce au -
tor ka sku pi ła się na lo sach ży dow skie go chłop -
ca Le ona Glu zma na, któ ry spę dził w Do mu Sie -
rot kil ka lat swo je go ży cia. Ol ga Me dve de va po -
zna ła go już ja ko star sze go pa na i skrzęt nie spi -
sa ła je go wspo mnie nia. Tym spo so bem po wsta -
ła prze pięk na opo wieść, bo ga to ilu stro wa na uni -
ka to wy mi pocz tów ka mi i zdję cia mi.

Wła śnie – hi sto ria pocz tó wek tak pięk nie
wy da nych w książ ce – to za rów no część Kor -
cza kow skie go warsz ta tu pe da go gicz ne go, jak
i za wo alo wa na hi sto ria do mu na Kroch mal nej,
gdzie znaj do wał się sie ro ci niec.

Pocz tów ki imien nie ad re so wa ne wy pi sy wa -
ne by ły i wrę cza ne oso bi ście przez Kor cza ka.
Dzie ci cze ka ły na nie, by ła to dla nich wiel ka
na gro da za wy si łek wcze sne go wsta wa nia, dy -
żu ry, za po moc słab szym itp., cho ciaż Kor czak
pod kre ślał, że pocz tów ka nie jest na gro dą, a pa -
miąt ką. O ich war to ści świad czy spo sób, w ja ki
by ły prze cho wy wa ne. Le on Glu zman wy jeż -
dża jąc z War sza wy do Ka na dy, skrzęt nie za pa -
ko wał je w wo re czek i prze wiózł przez oce an
w ba ga żu pod ręcz nym. To by ły je go naj cen niej -
sze pa miąt ki. To wspa nia le, że zde cy do wał się
ni mi po dzie lić. 

Au tor ka jest Ro sjan ką. Pro szę po wie dzieć,
w ja kim ję zy ku zo sta ła na pi sa na ta książ ka? 

Książ ka zo sta ła na pi sa na po pol sku, a wy -
da na w dwóch wer sjach ję zy ko wych: po pol -
sku i an giel sku. Ol ga Me dve de va stu dio wa ła
po lo ni sty kę na Uni wer sy te cie Mo skiew skim,
pięk nie mó wi po pol sku, pi sze też nie źle, jed -
nak za rów no re dak cja tek stu pol skie go, jak
i tłu ma cze nia na ję zyk an giel ski wy ma ga ły
bar dzo du żo pra cy. To by ło trud ne za da -
nie – tak opra co wać tekst, aby nie za gu bić in -
dy wi du al ne go sty lu au tor ki, któ ry prze cież
prze są dza o wy jąt ko wo ści tej pu bli ka cji. My -
ślę, że nam się to uda ło.

Gwiaz dy w sa lo nie
Z Marzenną Ledzion-Markowską, 
dyrektorką Wydawnictwa Naukowego UAM,
rozmawia Magda Ziółek FO
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Wła śnie ode brał pan wy róż nie nie w pre sti -
żo wym kon kur sie im. Ja na Dłu go sza na 16. Tar -
gach Książ ki w Kra ko wie. Pa na naj now sza
książ ka „Pa mięć Ro man ty zmu. Stu dia nie tyl -
ko z prze szło ści” wy da na przez Wy daw nic two
Na uko we UAM zna la zła się w fi na ło wej dzie -
siąt ce. Mo że pan po dzie lić się z na mi swo imi
wra że nia mi? Wiem, że uro czy stość wrę cze nia
na gród od by ła się w spe cjal nej sce ne rii. 

Tak, rze czy wi ście ga la kon kur su z wrę cza -
niem wy róż nień i ogło sze niem głów ne go lau -
re ata od by wa się w Te atrze im. Ju liu sza Sło wac -
kie go w Kra ko wie i ma nie zwy kły, pod nio sły
cha rak ter – na sce nę, za pra sza ni są no mi no -
wa ni do na gro dy au to rzy i ich wy daw cy. Mo -
ja książ ka kon ku ro wa ła z książ ka mi au to rów
tej mia ry, co Ja nusz Ta zbir, Woj ciech Ba łus, czy
An drzej Frisz ke, któ ry ja ko au tor mo no gra fii
o Jac ku Ku ro niu i ge ne zie So li dar no ści zo stał
zwy cięz cą kon kur su. Cie szę się, że mo głem
współ za wod ni czyć w tych zma ga niach, nie tak
czę sto się zda rza, że za in te re so wa nie na uko -
wy mi pu bli ka cja mi wy kra cza po za uczel nia ne
mu ry. W tym przy pad ku tak wła śnie się sta ło,
za in te re so wa nie co rocz ny mi Tar ga mi Ksią żek
w Kra ko wie jest ogrom ne, co wpły wa rów nież
na zna cze nie i ran gę kon kur su im. Ja na Dłu -
go sza. To nie tyl ko wiel kie świę to au to rów, ale
tak że wy daw ców, dla któ rych kon kurs po twier -
dza szcze gól ną war tość no mi no wa nych do na -
gro dy pu bli ka cji. 

Czym jest „pa mięć ro man ty zmu”?
Pa mięć Ro man ty zmu. Stu dia nie tyl ko z prze -

szło ści jest pró bą prze czy ta nia pol skie go ro -
man ty zmu, a więc utwo rów Mic kie wi cza, Sło -
wac kie go, Nor wi da, raz jesz cze, w zu peł nie no -
wy spo sób. Tym ra zem to nie hi sto ria jest kon -
tek stem lek tu ry tych utwo rów, a wła śnie pa -
mięć. Te ma tem mo jej książ ki jest pa mięć prze -
cho wy wa na w li te ra tu rze pol skie go ro man ty -
zmu, pa mięć kul tu ro wa, nie tyl ko w tej li te ra -
tu rze utrwa lo na, ale tak że przez tę li te ra tu rę
wy two rzo na i wraz z tą li te ra tu rą cią gle obec -
na w na szym ży ciu spo łecz nym. Przed sta wiam
ro man tycz ny pro jekt prze kształ ce nia hi sto rii
w pa mięć, któ ry spra wia, że cią gle ży je my „ży -
ciem po ży czo nym” ko lej nych rocz nic, ju bi le -
uszy, nie usta ją cych świąt prze szło ści, któ ra sta -
ła się – jak by to na zwał Krzysz tof Po -
mian – przed mio tem wia ry.

Ja ko mot to do swo jej książ ki wy brał pan cy -
tat z „Wy znań” św. Au gu sty na. 

Cy tat „A oto nie mo gę po jąć wła ści wo ści
mo jej pa mię ci, cho ciaż bez niej w ogó le nie
mógł bym mó wić o so bie” jest klu czo wy dla tej
książ ki. Pa mięć by ła dla ro man ty ków, tak jak
dla św. Au gu sty na, for mą po zna nia rze czy wi -
sto ści. Sta ła się dla nich ży wym prze ka zem, ro -

dza jem świa dec twa. W prze ci wień stwie do hi -
sto rii jest in dy wi du al na i sper so na li zo wa na.
Nie jest obiek tyw na, co oczy wi ście ro dzi skut -
ki, któ re ob ser wu je my na co dzień. Pa mięć to
uobec nie nie prze szło ści, w któ rym bie rze my
nie ustan nie udział. Je ste śmy świad ka mi, ale też
w ja kimś sen sie uczest ni ka mi kon flik tu róż -
nych pa mię ci. Pa mię ci, któ re są so bie prze ciw -
ne, spie ra ją się ze so bą. Ten kon flikt mię dzy
róż ny mi pa mię cia mi – ina czej przed sta wia ją -
cy mi prze szłość i ina czej okre śla ją cy mi świa -
do mość zbio ro wą – nie rzad ko nisz czy dys kurs
spo łecz ny. Ale też ten kon flikt de cy du je o tym,
że dys kurs po zo sta je ży wy i cią gle się sta je.
Okre śle nie te go, kim je ste śmy, na szej zbio ro -
wej świa do mo ści, za le ży ty le od nas, ile od na -
szej pa mię ci.

Czy uży cie te go cy ta tu, au to ra, któ ry przy -
na le ży do wcze śniej szej niż ro man tyzm epo ki
ma sy gna li zo wać czy tel ni ko wi, że bę dzie pan
szu kał pew nych war to ści ogól nych, po nad cza -
so wych obec nych rów nież w na szej co dzien -
no ści? 

Nie ma kwe stii bar dziej fun da men tal nej dla
kształ to wa nia się no wo cze sne go pa ra dyg ma -
tu pa mię ci niż spór o po zna nie mię dzy Ro -
man ty zmem a Oświe ce niem. W ro man ty zmie
pa mięć sta je się (po przez przy po mnie nie tra -
dy cji fi lo zo ficz nej Pla to na i św. Au gu sty na) czę -
ścią wła dzy umy sło wej, któ ra de cy du je o per -
cep cji czło wie ka i jest utoż sa mia nia z wy obraź -
nią. Za tem pa mięć w prze ko na niu ro man tycz -
nych po etów od gry wa w po zna niu ro lę za sad -
ni czą, kre atyw ną, okre śla gra ni ce po zna nia.
Dla Mic kie wi cza pa mięć jest wszech wła dzą.
Pra wa pa mię ci są czę sto kroć waż niej sze
od praw mi ło ści. Czę sto so bie te go nie uświa -
da mia my. A prze cież wy star czy prze czy tać
wiersz Do M***, zwłasz cza frag ment: Precz
z mo ich oczu!... po słu cham od ra zu,/Precz
z me go ser ca!... i ser ce po słu cha,/Precz z mej
pa mię ci!... nie… te go roz ka zu / Mo ja i two ja
pa mięć nie po słu cha. Pa mięć, któ ra zwy kle
mó wi (w prze ci wień stwie do hi sto rii) w pierw -
szej oso bie, spo tka ła się w do bie ro man ty zmu
z po ezją, dla któ rej po etyc kie „ja” sta ło się naj -
waż niej szą in stan cją ko mu ni ko wa nia się ze
świa tem. Mo je stu dia od sła nia ją, jak in dy wi -
du al na pa mięć za pi sa na w li te ra tu rze ro man -
tycz nej prze kształ ca się w ro dzaj pa mię ci zbio -
ro wej. To wła śnie ta pa mięć ukształ to wa -
na w dzie łach Mic kie wi cza, Sło wac kie go i Nor -
wi da de cy du je o tym, że ro man tyzm oka zu je
się dzi siaj tra dy cją klu czo wą, któ rej wpływ
na roz strzy ga nie współ cze snych pol skich spo -
rów o prze szłość (tę daw ną i nie tak daw ną,
a dzię ki ro man tycz nej pa mię ci ofiar za wsze
obec ną) wy da je się zu peł nie za sad ni czy. 

Du żo miej sca po świę ca pan w swo jej książ -
ce pro ble ma ty ce zbrod ni ka tyń skiej.

To bar dzo waż ny roz dział tej książ ki.
Po prze ana li zo wa niu li te ra tu ry po świę co nej
zbrod ni ka tyń skiej oka zu je się, że o spo so bie
utrwa la nia pa mię ci Ka ty nia de cy du ją w du -
żej mie rze kon wen cje li te ra tu ry ro man tycz nej.
Są one czę sto trud ne do prze kro cze nia dla tych,
któ rzy o Ka ty niu pi sa li czy pi szą. Pra ca pa mię -
ci w utwo rach po świę co nych zbrod ni ka tyń -
skiej po le ga przede wszyst kim na prze strzen -
nej iden ty fi ka cji stre fy za po mnie nia, po wra -
ca tu mic kie wi czow skie przed sta wie nie Ro sji,
w któ rej od na le zie nie miej sca pa mię ci ofiar jest
pró bą od na le zie nia sen su w ot chła ni. Wy da je
się, że z lek cji ję zy ka ro man tycz nej pa mię ci naj -
waż niej sze dla two rzą ce go się mi tu Ka ty nia
oka za ło się prze ko na nie o au ten tycz no ści pa -
mię cio wych prze ka zów. Tym, co dzi siaj jest in -
te re su ją ce, to ro dzaj prze kształ ca nia tej pa mię -
ci w od bio rze spo łecz nym. W prze szło ści by -
ła to przede wszyst kim pa mięć ro dzin na, do -
mo wa, dzi siaj sta ła się pa mię cią re gu lo wa ną
przez pań stwo. Ma my kie ro wa ne cen tral nie
pań stwo we uro czy sto ści zwią za ne z rocz ni cą
zbrod ni, de le ga cje skła da ją ce kwia ty itd. – to
już nie ta sa ma pa mięć. 

Dzi siaj wą tek Ka ty nia ma też no wy kon -
tekst – ka ta stro fę smo leń ską, o czym zresz tą
pi sze pan w książ ce. 

Ka ta stro fa pre zy denc kie go sa mo lo tu
w Smo leń sku 10 kwiet nia 2010 r. stwo rzy ła no -
we ra my re cep cji prze ka zów pa mię ci zwią za -
nych z mor dem ka tyń skim sprzed sie dem dzie -
się ciu lat. Po li tycz ny za męt wo kół tej ka ta stro -
fy, or ga ni zo wa ne przez po li ty ków za rzą dza nie
pa mię cią o niej, tak czy tel ne w ha śle „Ka -
tyń 1940-2010”, od da la nas od prze sła nia daw -
nej pa mię ci o Ka ty niu. Nie bo ję się po wie dzieć,
że od da la nas od praw dy. 
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Ro man tyzm czy ta ny na no wo
Z profesorem Krzysztofem Trybusiem, dyrektorem
Instytutu Filologii Polskiej UAM, rozmawia Magda Ziółek
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Skąd po mysł na przed sta wie nie, któ rym
wy dział przy wi tał uczest ni ków Kon gre su?

Chcia łem wy brać for mę, któ ra mia ła by zwią -
zek z in ten cją kon gre so wą wy zna czo ną przez
ogól ny te mat – Pol ska i Eu ro pa wo bec wy zwań
współ cze sne go świa ta. Od trzech lat by ło wia -
do mo, że nasz wy dział bę dzie go spo da rzem
kon gre su. Dzie kan – prof. T. Wal las – zwró cił się
do mnie, włą cza jąc do ko mi te tu or ga ni za cyj ne -
go, z za da niem przy go to wa nia czę ści ar ty stycz -
nej. Uzna łem, że to co po win ni śmy po ka zać,
mu si być ory gi nal ne, wy ko na ne przez na szych
stu den tów i od zwier cie dlać w ja kiś spo sób te -
mat ob rad kon gre so wych. Wy mo giem do dat -
ko wym by ła sce na – sa la au li na sze go uni wer -
sy te tu, a więc prze wi dy wa ne oko ło 1000 osób
na wi dow ni. Na za ło że nia mu siał wpły nąć też
fakt, że wi dza mi mie li być de le ga ci kon gre su,
któ rzy są prze cież znaw ca mi w swo jej dzie dzi -
nie i dość wy bred ny mi od bior ca mi kul tu ry
współ cze snej, a szcze gól nie po pkul tu ry. Że by
spro stać tym nie ma łym wy mo gom do ko na łem
ada pta cji po wie ści Ste ve na Lu ke sa pt. „Nie zwy -
kłe oświe ce nie pro fe so ra Ca ri ta ta”. 

To ra czej ma ło zna na po wszech nie książ ka?
Jej au tor jest jed nym z naj wy bit niej szych ba -

da czy wła dzy w XX wie ku, a je go po wieść po -
ry wa ją cą hi sto rią o szu ka niu lep sze go świa ta
i po trze bie pie lę gno wa nia opty mi zmu. Uzna -
łem, że to zna ko mi ty ma te riał, bo od da je na -
sze nie po ko je w po szu ki wa niu no wych dróg
wyj ścia z kry zy su go spo dar cze go. Bo ha ter jest
pro fe so rem wy kształ co nym w tra dy cji oświe ce -
nio wej, miesz ka w kra ju Mi li ta ria, gdzie zo stał
wtrą co ny do wię zie nia za sze rze nie opty mi zmu.
Kon tak tu je się z nim or ga ni za cja pod ziem na,
któ rej człon ka mi są je go stu den ci. Mó wią
do nie go: pro fe so rze, ura tu je my cie bie, ale wy -
rusz w świat i po każ nam ten naj lep szy. Opo wia -
da łeś na za ję ciach o świet nych kon cep cjach, te -

raz po każ, któ ra z nich się spraw dza. Świa ty, któ -
re po zna je to Uty li ta ria, Ko mu ni ta ria, Pro le ta -
ria i na koń cu Li ber ta ria. Jak ła two się do my -
ślić są urze czy wist nie niem zna nych ide olo gii.
Każ dy ze świa tów jest opo wie ścią o tym, co mo -
że spo wo do wać to ta li za cja ide olo gii, w któ re tak
prze cież wie rzy my. Każ da z nich z osob na jest
pięk na, ale kie dy do mi nu je, oka zu je się za bor -
cza wo bec wol no ści, a nasz bo ha ter mu si nie ste -
ty z każ de go świa ta ucie kać, by szu kać da lej... 

Prze ło że nie te go nasce nę nie mo gło być ła twe. 
Po wieść jest ob szer na i ma mnó stwo po ry wa -

ją cych wąt ków. Dwa la ta za sta na wia łem się, jak
to zre ali zo wać. Po trze bo wa łem ory gi nal nej mu -
zy ki i pio se nek. Za pro si łem do udzia łu w kon -
cer cie dwóch mu zy ków, na szych stu den tów
dzien ni kar stwa: Łu ka sza Ja ku bow skie go i Ma te -
usza Band kow skie go – du et for te pia nu i gi ta ry,
o du żym po ten cja le wo kal nym, do któ rych do -
łą czy ła jesz cze Mar ta Gla pa o nie zwy kłym gło -
sie. Kon cert za pla no wa no na 19. wrze śnia, za -
tem ca ły czas na przy go to wa nia przy padł
na prze rwę wa ka cyj ną, kie dy stu den ci wy jeż dża -
ją. Mu zy cy na pi sa li pod kła dy oraz pio sen ki,
a dwie gru py stu den tów przy go to wa ły ukła dy
pan to mi my, któ re ilu stro wa ły tekst nar ra cji.
Na sce nie sta nę ło 25 osób, wśród nich stu den -
ci, dok to ran ci i ab sol wen ci! Trud no by ło by zre -
ali zo wać ta ki za mysł sce nicz ny bez wspar cia in -
nych osób. Mia łem du żą po moc dwóch pro du -
cen tów kon cer tu – Krzysz to fa Du dy i To ma sza
Lu dwic kie go (dok to rant i stu dent). Uzy ska li śmy
też wspar cie Te atru Wiel kie go, dzię ki cze mu na si
bo ha te ro wie sce nicz ni wy stę po wa li w nie zwy -
kłych ko stiu mach, bez któ rych za kła da ny efekt
ar ty stycz ny był by nie moż li wy do osią gnię cia.

Ja kie prze sła nie nio sło wi do wi sko?
Na sze przed sta wie nie nio sło dwa prze sła nia.

Pierw sze wią za ło się zprze ka zem tre ścio wym idą -
cym ze sce ny. Po trzeb namu by ła ja kaś kon klu zja,

coś w ro dza ju pod su mo wa nia, mo ra łu idą ce go
do od bior ców. Uzna łem, że naj le piej, je śli ta kie
prze sła nie za brzmi zwi dow ni. Zdzie ka nem usta -
li li śmy, że po pro si my o to prof. Gra ży nę Ulic ką
(PAN) i prof. Ro ma na Bäcke ra (UMK,
PTNP). I tak się sta ło – kie dy na sce nie bo ha ter
wa hał się do kąd iść da lej, z wi dow ni pa dły sło wa
o po trze bie cią głe go ucze nia się i szu ka nia, bez
utra ty opty mi zmu. To wła śnie teo ria Con dor ce ta
ipo trze ba wy trwa łe go od kry wa nia no wych moż -
li wo ści czło wie ka mia ła wią zać się z te ma ty ką ob -
rad kon gre su i chy ba zo sta ła tak ode bra na! 

Dru gim prze sła niem by ło po ka za nie moż li -
wo ści pra cy ze spo ło wej. Dla wzmoc nie nia prze -
ka zu wpro wa dzi łem do spek ta klu też in ne środ -
ki wy ra zu – ka ba ret Cze su af (na si ab sol wen ci)
swo imi ske cza mi uka zy wa li, że trze ba nie tyl -
ko szu kać lep sze go świa ta, ale też kry ty ko wać
ten, któ ry ma my. Po dob ną ro lę ode grał też roz -
po czy na ją cy ka rie rę sa ty rycz ną Szy mon Łąt -
kow ski. Do udzia łu w spek ta klu za pro si łem też
tan cer kę kla sycz ną We ro ni kę Stro iń ską (na sza
stu dent ka i tan cer ka Te atru Wiel kie go), ale też
oso by, któ re nie mia ły przed tem do świad czeń
sce nicz nych. Efekt był zdu mie wa ją cy tak że dla
nich sa mych! Nikt z nich z osob na nie był by
w sta nie go osią gnąć...

Czym jest ta for ma ar ty stycz na?
Przed sta wie nie w tej po sta ci – pio sen ka,

pan to mi ma, ta niec, fa cho wo na zy wa ne extra -
va gan zą, w hi sto rii te atru po prze dza ło mu si -
cal. Z udzia łem ama to rów i pro fe sjo na li stów
przy go to wa li śmy przed sta wie nie o ta kim
wła śnie cha rak te rze, któ re w dniu pre mie ry
by ło o nie bo lep sze niż na pró bach. Spra wi -
ła to pa sja, za an ga żo wa nie i współ pra ca, któ -
rej spo iwem sta ło się coś wię cej niż do mi nu -
ją cy dziś kod kre sko wy! Udzie li ło się to zresz -
tą wszyst kim na wi dow ni, trwa ło w ob ra dach
kon gre so wych jak by duch bo ha te ra, pro fe so -
ra Ca ri ta ta, był wśród nas. Ostat nią czę ścią
kon cer tu był re ci tal Me zo – tak że na sze go ab -
sol wen ta. Wi dow nia od bie ra ła go rów nież
bar dzo ży wio ło wo, a ca ły kon cert na gro dzi -
ła owa cja mi na sto ją co. To by ła dla nas
wszyst kich wiel ka sa tys fak cja.

W poszukiwaniu optymizmu, 
Extravaganza polityczna

Scenariusz i reżyseria – Piotr Lissewski
Muzyka – Łukasz Jakubowski, Mateusz Bandkowski
Taniec – Weronika Stroińska
Śpiew – Marta Glapa, Łukasz Jakubowski, 
Mateusz Bandkowski
Produkcja – Krzysztof Duda, Tomasz Ludwicki
Wystąpili: Kabaret Czesuaf (Wojciech Kowalczyk, Maciej
Morze, Tomasz Nowaczyk), Andrzej Jóźwiak (saksofon),
„Żywe obrazy”: Dominika Tecław, Marta Smorawska,
Marta Zukowska, Malwina Ksiezniakiewicz, Aneta Lis,
Angelika Pilarska, Artur Pohl, Paweł Adam,
Agnieszka Filipiak, Sofija Goncharevska, Amadeusz
Babut, Szymon Łatkowski, Paweł Luzak, Maria Wasicka,
Julia Ławniczak, Adrianna Otreba

Eks tra eks tra ga van za
Z dr. Piotrem Lissewskim z WNPiD, autorem i reżyserem
widowiska inaugurującego II Kongres Politologii,
rozmawia Marcin Piechocki
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Wcią gu ostat nie go mie sią ca w pra sie
po ja wi ło się sze reg ar ty ku łów zwia -
stu ją cych fa le zwol nień i znacz ne

zwięk sze nie słup ków bez ro bo cia, tym ra zem
w gru pie osób po sia da ją cych wy kształ ce nie
wyż sze. Stu dio wać, czy nie stu dio wać? – wie le
osób za czę ło za da wać so bie to py ta nie sły sząc,
że ła twiej sma żyć ko tle ty, niż zna leźć pra cę
w szko le. „Bez ro bo cie po raz pierw szy z ta ką si -
łą ude rza w ro dzą cą się kla sę śred nią. Zwol nie -
nia nad cho dzą w bran żach, któ re przez ostat -
nie 20 lat ro sły jak na droż dżach: do radz two,
me dia, ban ko wość, ubez pie cze nia, re kla ma”
stra szył New swe ek z 22 paź dzier ni ka w tek ście
„Pra ca, któ ra umie ra”. 

W do dat ku Mój Biz nes Ga ze ty Wy bor czej
z 23 paź dzier ni ka uka zał się wy wiad z Ma cie jem
Bo rów ką, pre ze sem fir my in for ma tycz -
nej DC SA: „Je stem pra co daw cą, sie dzi ba mo -
jej fir my znaj duj się kil ka set me trów od Uni wer -
sy te tu Gdań skie go i ja kieś 4 km od Po li tech ni -
ki Gdań skiej. Dla cze go mnie nie ata ku je żad -
na uczel nia, ża den uciąż li wy dzie ka nat nie na -
ci ska na przy ję cie lu dzi na staż?” 

Tym cza sem na brak za in te re so wa nia ze stro -
ny za rów no stu den tów jak i pra co daw ców nie
mo gą na rze kać or ga ni za to rzy te go rocz nych Tar -
gów Pra cy. W ra mach im pre zy przy go to wa ne
zo sta ły szko le nia, spo tka nia i pre zen ta cje firm,
w tym tych naj więk szych w Po zna niu, a więc:
Volks wa gen Pol ska, GlaxoSmithKline, Sam -
sung, H&M, czy Lidl Pol ska. Na spe cjal nie zor -
ga ni zo wa nych warsz ta tach i spo tka niach moż -
na by ło omó wić ścież kę ka rie ry za wo do wej,
moż li wo ści wy jaz du, ale rów nież … po znać taj -
ni ki ma ki ja żu biz ne so we go. W wy ści gu o wy -
ma rzo ną pra cę każ dy szcze gół jest waż ny: 

„Te tar gi ma ją na ce lu uła twie nie zna le zie nia
pra cy, ale tak że uświa do mie nie stu den tom po -
trzeb i ocze ki wań pra co daw ców. Moż li wość po -
zna nia ich bli żej, zna le zie nia cie ka wej prak ty -
ki, roz sze rze nia swo ich kom pe ten cji przez cykl
szko leń zwią za nych z pra cą w In ter ne cie, ne go -
cja cja mi, za kła da niem wła snej dzia łal no ści go -
spo dar czej na praw dę mo że po móc. Sta wia my
zwłasz cza na stu den tów stu diów li cen cjac kich;
oni mo gą w spo sób świa do my kształ to wać swo -
ją dro gę za wo do wą po przez np. do bór stu diów
dru gie go stop nia lub do dat ko we prak ty ki” – mó -
wi ła Do ro ta Pi su la.

We dług pro gnoz przed sta wio nych przez ty -
go dnik New swe ek, za wo dy przy szło ści na le żą
do bran ży IT, za trud nie nie znaj dą też ani ma -
to rzy cza su wol ne go, opie ku no wie osób star -
szych i dzie ci oraz ab sol wen ci kie run ków ści -
słych ta cy jak ma te ma ty cy, in ży nie ro wie, ar -
chi tek ci, urba ni ści. Pra cy nie bę dzie na to miast
dla na uczy cie li, bi blio te ka rzy, osób po stu diach
tzw. hu ma ni stycz nych. Co za tem ro bić, kie dy
te go rocz ne re kru ta cje po ka za ły, że naj więk -
szą po pu lar no ścią nie zmien ne cie szą się: dzien -
ni kar stwo, psy cho lo gia, pe da go gi ka itd.? 

Stu den ci, mi mo że wy bie ra ją kie run ki nie
gwa ran tu ją ce za trud nie nia, są co raz bar dziej
świa do mi sy tu acji na ryn ku pra cy – mó wi li
pra co daw cy zgro ma dze ni na Tar gach. W mo -
men cie, kie dy wy kształ ce nie wyż sze sta ło się
pod sta wo wym wy ma ga niem wie dzą, że trze -
ba po sta rać się o do dat ko we atu ty, a więc zna -
jo mość kil ku ję zy ków ob cych, no wych tech no -
lo gii czy po sia da nie cie ka wych do świad czeń. 

Ran kin gom umy ka też spo ra gru pa osób
koń czą ca kie run ki hu ma ni stycz ne, ale zna ją ca
ję zy ki ob ce. Je śli ktoś zna ja poń ski, ko re ań ski,
chiń ski lub szwedz ki, i oprócz te go któ ryś z ję -
zy ków eu ro pej skich czy li an giel ski, nie miec ki,
fran cu ski to bę dzie jed ną z naj bar dziej po żą -
da nych osób na ryn ku pra cy. W ofer cie BK
UAM co 2-3 dzień po ja wia ją się ta kie ofer ty.
Pra co daw cy wy cho dzą z za ło że nia, że ła twiej
na uczyć kan dy da ta spe cy ficz nych wy ma gań
zwią za nych z wy ko ny wa nym za wo dem niż do -
dat ko we go ję zy ka. Sło wem wo lą in we sto wać
w oso by zdol ne, szyb ko uczą ce się.

Pro blem na to miast jest w gru pie osób koń -
czą cych kie run ki hu ma ni stycz ne, któ re nie ma -
ją ty po we go prze ło że nia na wy ko ny wa ny za -
wód, i tu du żą ro lę od gry wa za an ga żo wa nie.
Je śli stu dent za in we stu je już na pierw szych la -
tach swo ich stu diów w prak ty ki, na ukę ję zy -
ków, od po wied ni do bór stu diów ma gi ster -
skich, je go szan se na ryn ku pra cy wbrew sta -
ty sty kom ro sną. Trze ba tyl ko w po rę od na leźć
się w zmie nia ją cych re aliach, zna leźć swo ją ni -
sze. Do brym przy kła dem są tu taj ab sol wen ci
pe da go gi ki, za kła da ją cy Klu by Ma lu cha,
na któ re obec nie jest w Po zna niu du że za po -
trze bo wa nie.

Wbrew po zo rom otwar ta dla ab sol wen tów
wie lu wy dzia łów jest też bran ża IT. Prze ko ny -

wa ła o tym fir ma Sam sung po szu ku ją ca osób
do te sto wa nia no wych roz wią zań in for ma -
tycz nych. Ale nie tyl ko ona. „Za trud ni my
oso by, któ re zna ją ję zyk an giel ski, w stop niu
pod sta wo wym po słu gu ją się HTML-em
i pro sty mi pro gra ma mi gra ficz ny mi ty pu
PhotoShop oraz ma ją lek kie pió ro” – de kla -
ro wa ła obec na na Tar gach Ża ne ta Geltz ze
skle pu in ter ne to we go Mul ti sho p24. Pre fe ro -
wa ny kan dy dat za tem to nie tyl ko in for ma -
tyk, ale tak że dzien ni karz in te re su ją cy się za -
gad nie nia mi pro gra mo wa nia. „Sta wia my
na oso by tzw. zie lo ne czy li bez więk sze go do -
świad cze nia, bo tyl ko ta kie po tra fią kre atyw -
nie po dejść do za dań. Ale uwa ga, za trud ni my
tyl ko kan dy da ta, któ ry po tra fi roz wią zać pro -
sty test ma te ma tycz ny na po zio mie 4 kla sy
szko ły pod sta wo wej”.

De kla ra cje pra co daw ców brzmią opty mi -
stycz nie, dla cze go za tem stra szy się nas ro sną -
cy mi słup ka mi bez ro bo cia, spo rzą dza ny mi
na pod sta wie da nych z Po wia to wych Biur Pra -
cy. „Ma gi stro wie, Fast -Fo od’y nas chcą” – ogło -
si ło na pierw szej stro nie „Me tro” z 23 paź dzier -
ni ka w ar ty ku le „Szu kasz Pra cy? Scho waj dy -
plom do szu fla dy...”.

„War to od po wie dzieć so bie na py ta nie, kto
skła da ofer ty w Po wia to wych Urzę dach Pra -
cy czy są to fir my, któ re szu ka ją mło dych,
am bit nych osób? Mo im zda niem ta kie ofer -
ty tam po pro stu nie tra fia ją – od po wia da Pi -
su la. – Po za tym stan dar dy po szu ki wa nia
pra cy zmie nia ją się z tych ga ze to wo – ogło -
sze nio wych na ne twor king czy li bu do wa nie
sie ci kon tak tów. Je śli bę dzie my du żo uwa gi
po świę cać oso bom, któ re ma ja po ten cjał
i ma ją pre dys po zy cje do suk ce su, bę dzie my
dbać o ich ta lent i roz wój nie ma my się cze -
go bać. Ci ab sol wen ci to na sza wi zy tów ka.
Mam oba wy w sto sun ku do osób, któ re są
bier ne i wy co fa ne. Bo tych osób na dal jest
spo ro. Na sza ro la ja ko Biu ra Ka rier po le ga
na tym, by bu dzić ich świa do mość. Mo że -
my do star czać in for ma cji, po ka zy wać moż -
li wo ści, wspie rać na szą wie dza, ale do ko na -
nie wy bo ru i go to wość do in we sto wa nia
w sa mych sie bie po zo sta wia my już im sa -
mym. To jest Uni wer sy tet a nie szko ła, w któ -
rej zmu sza się dzie ci do od ra bia nia za dań do -
mo wych.” mz

„Nie boję się o losy naszych absolwentów” – mówiła w rozmowie z ŻU Dorota Pisula z Biura Karier UAM
w przeddzień XV edycji Akademii Rozwoju i Przedsiębiorczości. W tym roku swój udział w imprezie zgłosiła
rekordowa liczba pracodawców – blisko 40 firm deklarowało miejsca dla nowych pracowników lub
praktykantów. „Wśród studentów jest wielu młodych i zdolnych ludzi, którzy inwestują w swój rozwój i dążą
do osiągnięcia sukcesu zdobywając doświadczenie już na studiach. Oczywiście jest też duża grupa osób, która
będzie oczekiwać na to, co dostanie, co da jej państwo, uczelnia, rodzice, różne instytucje. Biuro Karier chce
wspierać tych, którzy aktywnie budują swój profil zawodowy i uczestniczą w stażach, konkursach – a jest ich już
spora grupa na UAM.” ale oczywiście  nie zapomni też o tych zagubionych, biernych, nieświadomych trudności
na rynku pracy.”.

„Nie bo ję się o lo sy na szych ab sol wen tów”
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Wy jeż dża jąc w da le ki, nie zna ny kraj na ogół
sta ra my się ja koś go so bie wy obra zić. Ukła da -
my in for ma cje i wia do mo ści w pe wien wła sny
wi ze ru nek. Pan też tak ro bił, wy jeż dża jąc
z gru pą pro fe so rów UAM na Spit sber gen? Jak
ten ob raz miał się po tem do rze czy wi sto ści? 

Oczy wi ście, spo ro wie dzia łem o ce lu na szej
wpra wy. Uni wer sy tet ma tam prze cież na uko -
wą sta cję ba daw czą. Jest ona praw do po dob nie
naj da lej na pół noc wy su nię tą sta łą pol ską pla -
ców ką na uko wą. Po znań skie ba da nia w za to -
ce Pe tu nia pro wa dzo ne są od 1983 ro ku i do -
ty czą re ak cji róż nych skład ni ków sys te mu po -
lar ne go na zmia ny kli ma tu.

Sta cję od bie gu na pół noc ne go dzie li ok 1,3
tys. km. Po ło żo na jest na koń cu Bil le fior du
w za to ce Pe tu nia. Two rzą ją dwa, zbu do wa ne
nie daw no dom ki, o po wierzch ni 10 m kw. każ -
dy, od da lo ne od sie bie o oko ło 10 m. Zna łem
to z opo wie ści i ze zdjęć. Wie dzia łem więc, że
ist nie ją ce tam wa run ki nie są kom for to we. Ale
nie my śla łem, że są one aż tak trud ne, choć by -
ła prze cież let nia po ra.

Czy li za dzi wie nie i nie spo dzian ki?
Mie li śmy do po ko na nia po nad 3 tys. km. Naj -

pierw le cie li śmy przez Ko pen ha gę do Oslo i da -
lej, do Lon gy ear by en, na je dy ne w tym re jo nie
lot ni sko. Miej sco wość ta wy da ła mi się za dzi -
wia ją co, jak na mo je wy obra że nia, du ża, gwar -
na i ru chli wa. Stat ki, sa mo lo ty, ło dzie, tu ry ści.
Ho tel, w któ rym się za trzy ma li śmy, wy glą dał jak
zwy kły ba rak (sty li zo wa ny na drew nia ny bu dy -
nek sta rej ko pal ni), na szczę ście mie ścił wszyst -
ko, cze go ocze ku je tu ry sta (a co w ca łej peł ni do -
ce ni li śmy, za trzy mu jąc się tam rów nież w dro -
dze po wrot nej). Za bu do wa, z wy jąt kiem ofi cjal -
nych sie dzib, jest głów nie drew nia na. W tym da -
le ko na pół noc po ło żo nym mia stecz ku, na wy -
spie w więk szo ści po kry tej lo dem miesz ka po -
nad 2000 miesz kań ców. Są skle py, jest bank, uni -
wer sy tet, ga le ria sztu ki. 

Mie li śmy tam umó wio ne spo tka nie z gu ber -
na to rem i je go współ pra cow ni ka mi, przed sta -
wi cie la mi uni wer sy te tów nor we skich. I ja kież
by ło mo je zdzi wie nie, gdy spo strze głem, że owi
ofi cjal ni go spo da rze, wy stę pu ją na spo tka niu…

Spit sber gen 
– nie zwy kła przy go da 
w su ro wych wa run kach 

Z prof. Bronisławem
Marciniakiem, 
rektorem UAM, 
rozmawia 
Jolanta Lenartowicz 
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bez bu tów, w sa mych skar pet kach (o swe trach
na wet nie wspo mi nam, bo tam są one stro jem
na nie mal każ dą oka zję). Przy ję li nas bar dzo go -
rą co i ser decz nie. At mos fe ra swo bod na, rzec by
moż na to wa rzy ska, choć roz mo wy na der po -
waż ne, bo cho dzi ło o prze dłu że nie pra wa
do bu do wy i funk cjo no wa nia na szej sta cji ba -
daw czej, któ ra jest sta cją se zo no wą. 

Stąd już do sta cji nad Pe tu nią? 
Tak, „za pa ko wa no” nas do łó dek. Wci snę -

li śmy się w nie za ta pial ne, ale ła twe do wkła da -
nia i zdej mo wa nia kom bi ne zo ny. Po 2,5 go dzi -
nach by li śmy na miej scu. Oka za ło się jed nak,
że wo da w za to ce Pe tu nia by ła te go dnia zbyt
ni ska i ostat ni ki lo metr prze by li śmy z na szy mi
ba ga ża mi pie szo. Tam zresz tą wszyst ko opie -
ra się na cho dze niu. To kro ki ludz kie wy ty cza -
ją rytm ży cia. Tak więc zdro we no gi, do bre bu -
ty, do bre kurt ki, oku la ry prze ciw sło necz ne to
nie odzow ny co dzien ny ekwi pu nek.

Ja kie by ły pa na pierw sze wra że nia? 
Pierw sze, lecz utrzy mu ją ce się przez ca ły po -

byt wra że nia to: za chwyt nad przy ro dą, cu dow -
ne wi do ki; dzi kość, brak cy wi li za cji, dzie wi cze
śro do wi sko na tu ral ne. 60% wy spy po kry te jest
lo dow ca mi, nie któ re z nich swo imi czo ła mi
scho dzą bez po śred nio do fior dów. Wi dok jest
nie sa mo wi ty. Czo ła lo dow ców ma ją ja kieś 40 m
wy so ko ści, lo dow ce się cie lą (pę ka ją), ca ły czas
się po ru sza ją i to sły chać. A flo ra, nie zbyt bo -
ga ta, a jed nak barw niej sza, niż by się mo gło wy -
da wać. Wpraw dzie, jak mó wią, naj wyż szą ro -
śli ną jest tu… tra wa, ale prze cież wi dzia łem
i ko lo ro we ga tun ków kwia tów i mi nia tu ro we
drzew ka by ło mniej sze od wiel ko ści dło ni, z li -
ść mi mniej szy mi od pa znok cia, któ re nie ro sną
wzwyż, tyl ko pło żą się po zie mi. 

Nie sa mo wi te są fior dy ogrom nych wręcz
roz mia rów. Dru gi brzeg wy da je się być od da -
lo ny o 5 mi nut dro gi, a oka zu je się, że w li nii
pro stej to jest np. 20 km. Nie wia ry god na jest
przej rzy stość po wie trza, jest ono bar dzo su che,
co jest spe cy fi ką kli ma tu po lar ne go, oraz czy -
ste. Do te go dzień po lar ny da je nie wia ry god -
ne oświe tle nie o róż nych po rach. Prze pięk ne
i in ten syw ne są te ko lo ry. Lo dow ce w słoń cu
mie nią się na ko lor ja sno nie bie ski, mo rze jest
ciem no zie lo ne, a na gie zbo cza gór świe cą ja -
skra wą bie lą, bo za cho wu ją po kry wę śnież ną
tak że w let nich mie sią cach. Naj trud niej sze jed -
nak by ło dla mnie to, że cią gle by ło... ja sno. Bo
słoń ce, od kąd uka że się w mar cu, przez ko lej -
nych pięć mie się cy nie za cho dzi. 

Jak pan to zno sił? 
Jak wszy scy, choć nie bez tru du. Ale ta kie by -

ły wa run ki; wspól ne spa nie na pię tro wych łóż -
kach w nie ogrze wa nych po miesz cze niach. To -
a le ta, że by dojść do niej, trze ba by ło po ko nać
dwie ście me trów dróż ki bie gną cej w dół... I trze -
ba by ło tę dro gę od być z ka ra bi nem. To nie żar -
ty. To ab so lut ny na kaz bez pie czeń stwa. Naj więk -
szym i śmier tel nym za gro że niem na wy spie są
niedź wie dzie po lar ne. Na praw dę wszy scy się ich
bo ją. Niedź wie dzi jest po dob no po nad 2500,
czy li wię cej niż wszyst kich miesz kań ców wy spy.
Prze cha dza ją się wszę dzie. Niedź wiedź to bez
wąt pie nia król pół no cy. Wa ży do 800 kg, bie ga
do 60 km/h i świet nie pły wa. 

Ata ku je czło wie ka sto sun ko wo rzad ko
i prze waż nie tyl ko w sy tu acjach, gdy jest głod -
ny lub czu je się za gro żo ny. Mi mo, iż jest to ga -
tu nek z Czer wo nej Księ gi (chro nio ny) wła dze
nor we skie do pusz cza ją uży cie bro ni prze ciw -
ko nie mu, ale tyl ko w sy tu acjach za gro że nia ży -
cia. Za wsze trze ba być przy go to wa nym na ta -
ką oko licz ność, zwłasz cza, że nie ma żad nej
moż li wo ści uciecz ki przed ata ku ją cym zwie -
rzę ciem. Wi docz ność jest zna ko mi ta, a drze -
wa mi kre… 

Tak że pod su mo wu jąc, jest to miej sce nie sa -
mo wi te. I ży cie tu jest ta kie… uło żo ne. Dys cy -
pli na, wza jem ne za ufa nie, od po wie dzial ność.
Z po dzi wem ob ser wo wa łem pra cow ni ków,
dok to ran tów i stu den tów, któ rych w sta cji po -
zna łem. My ślę, że bez wiel kie go za an ga żo wa -
nia w to co ro bią, tak dłu go by tam nie wy trzy -
my wa li. 

Dla pa na wy jazd miał tro chę cha rak ter wy -
ciecz ki. 

Nie zu peł nie, choć po byt w no wym te re nie
mo że za wsze za wie rać ele men ty tu ry stycz ne.
UAM po wie lo let nich la tach ne go cja cji z Gu -
ber na to rem Sval bar du mógł pod jąć bu do wę
wła snej sta cji po lar nej mo ni to rin gu śro do wi -
ska przy rod ni cze go. Mia łem wiel ką przy jem -
ność otwo rzyć tę no wą sta cję pod czas mo je -
go krót kie go po by tu. W cią gu kil ku dni sta ra -
no się nam po ka zać to, co wy jąt ko we w na szej
sta cji. Oglą da li śmy sta no wi ska te re no we mo -

ni to rin gu bios fe ry i geo s fe ry pro wa dzo ne
na tym te re nie od 1984 ro ku (uprzed nio ba zę
noc le go wą sta no wił dzier ża wio ny do mek my -
śliw ski – skot te hyt ta). Za bra no nas na rów nię
pły wo wą, w miej sce, gdzie wpły nął wie lo ryb
w cza sie przy pły wu i... wy pły nąć już nie zdo -
łał. Wnet stał się że ro wi skiem dla zwie rząt,
zwłasz cza ca łych stad ha ła śli wych pta ków, li -
sów po lar nych, a ty dzień po na szym wy jeź dzie
po ja wi ły się tam dwa niedź wie dzie.. Oglą da -
li śmy też sta rą ko pal nię wę gla z po cząt -
ku XX wie ku, sta re ło wiec kie cha ty, nie czyn ne
trak cje ko le jo we prze wo żą ce nie gdyś wę giel czy
in ne drew nia ne bu dow le. Sce ne ria przy po mi -
na ła czę sto ple ner fil mo wy. 

Wy bie rze się pan jesz cze raz? 
By ły chwi le pod czas tam te go po by tu, gdy

mó wi łem so bie „już ni gdy wię cej ”. A te raz? Te -
raz my ślę, że do brze by ło by tam po je chać jesz -
cze raz. Mo że pod ko niec ka den cji? To by ła dla
mnie nie zwy kła przy go da w naj bar dziej su ro -
wych wa run kach w mo im ży ciu. Prze ży cie nie -
po rów ny wal ne z ci szą che micz ne go la bo ra to -
rium... My ślę te raz o po sze rze niu  tam, nad Za -
to ką Pe tu nia, ba dań in ter dy scy pli nar nych.
Chciał bym, by roz wi ja ły się nie tyl ko ba da nia
po lar ne, geo gra ficz ne i geo lo gicz ne ale też
bio lo gia, che mia a mo że na wet psy cho -
lo gia i so cjo lo gia.
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Nasz uni wer sy tet chce roz wi jać ofer tę stu -
diów dla za gra nicz nych stu den tów, oczy wi ście
w ję zy ku an giel skim. Brat ni Uni wer sy tet Me -
dycz ny z po wo dze niem ta kie stu dia pro wa dzi
już od 20 lat. Ja kie zdo by li ście Pań stwo do -
świad cze nia, z któ rych moż na by ło by sko rzy -
stać? 

Dwa dzie ścia lat te mu to mia ło zna mio -
na sza leń stwa. Nie by ło żad nej ta kiej tra dy -
cji, bo wte dy to my śmy wy jeż dża li – do nas
nikt nie przy jeż dżał. By ła gru pa le ka rzy pro -
fe so rów, któ rzy pro wa dzi li ba da nia na uko we,
a tak że uczy li w Sta nach Zjed no czo nych i to
był punkt wyj ścia, ale i oni – z te go, co
wiem – pro si li o od ro cze nie otwar cia tych stu -
diów choć by jesz cze o rok. Jed nak ini cja tor
przed się wzię cia, prof. An to ni Pru sze wicz po -
wie dział sta now czo: Nie, za czy na my te raz.
Miał god ną po dzi wu od wa gę, bo ini cja ty wa ta
łą czy ła się z wiel kim ry zy kiem: mógł za pi sać
się chlub nie al bo po nieść klę skę i z tym przejść
do hi sto rii. 

Lecz na szczę ście zda rzy ło się to pierw sze...
Tak, w tym ro ku otrzy mał wraz ze Sta ni sła -

wem Wik to rem, pro fe so rem so cjo lo gii z No -
we go Jor ku, któ ry wspie rał tę ideę i pro wa dzi
na sze biu ro re kru ta cyj ne w USA, pierw szą Sta -
tu et kę An to nie go To ma sza Alek san dra Ju ra sza
za za słu gi dla współ pra cy mię dzy na ro do wej.
(przyp. red. An to ni Ju rasz, pro fe sor chi rur gii
Uni wer sy te tu Po znań skie go, w la tach II Woj ny
Świa to wej przy czy nił się do za ło że nia i był dzie -
ka nem Pol skie go Wy dzia łu Le kar skie go na Uni -
wer sy te cie w Edyn bur gu). 

I był suk ces od ra zu?
Na pierw szy rok zgło si ło się 14 osób, z któ -

rych 7 ukoń czy ło stu dia. Na po cząt ku przy jeż -
dża ją cy do nas stu den ci nie spe cjal nie chcie li
koń czyć na szą uczel nię. Chcie li 2 la ta stu dio -
wać, a po tem prze nieść się, naj le piej do USA,
że by na wet nie mieć w CV, że są „ba na na do -

ctors” – tak ką śli wie na zy wa ją tych, co stu diu -
ją na Ka ra ibach lub w in nym eg zo tycz nym kra -
ju, za ja ki uwa ża no Pol skę. 

Czy li – mó wiąc bru tal nie – na po cząt ku pro -
ble mem są przy pad ko wi stu den ci?

My – to jest pol skie uczel nie – je ste śmy lep -
si, niż sa mi o so bie my śli my, ale trze ba do te go
prze ko nać in nych. Ta ka uczel nia dla ob co kra -
jow ców mu si zy skać re no mę i stać się roz po -
zna wal na w świe cie. Kan dy da ci do no wej szko -
ły są słab si i to wiel ki kło pot na po cząt ku. Gdy
już się za ist nie je, trze ba pil no wać, by kiep ski
stu dent nie zmę czył na uczy cie li, bo wte dy gi -
nie po trzeb ny en tu zjazm. Trze ba też, że by
wśród na ucza ją cych by ła gru pa za rów no „sta -
rych” pro fe so rów, jak i mło dych wy kła dow ców.
Nie mo gą być sa mi mło dzi. Jest ro lą Ra dy Pro -
gra mo wej, że by by ły za cho wa ne od po wied nie
pro por cje mię dzy en tu zja zmem, a do świad cze -
niem. Od kil ku lat jest zde cy do wa na pre sja
z na szej stro ny na se lek cję lep szych kan dy da -
tów na stu dia. Chce my mieć na wet mniej stu -
den tów, ale lep szych, bo bez ta kiej se lek cji
w dłuż szej per spek ty wie nie bę dzie do brej
szko ły. 

Jak ich zna leźć?
Tu nie ma re guł. Mie li śmy du że na bo ry stu -

den tów z Gre cji, któ rzy się nie spraw dzi li; mie -
li śmy du ży rzut z Taj wa nu, w któ rym by li za -
rów no stu den ci naj lep si, pra co wi ci „do obłę -
du”, jak i ta cy, któ rzy i ję zy ko wo i kul tu ro wo nie
po tra fi li się zna leźć. Obec nie du żą gru pę sta -
no wią stu den ci ze Skan dy na wii, głów nie Nor -
we gii. To cie ka we: po ło wa nor we skich stu den -
tów me dy cy ny stu diu je za gra ni cą – rząd nor -
we ski uznał, że to się bar dziej opła ca niż otwie -
rać ten kie ru nek stu diów w kra ju. U nas stu -
diu je 210 Nor we gów. Stu den ci nor we scy są za -
zwy czaj świet ni ję zy ko wo, ale sła biej przy go to -
wa ni z przed mio tów da ją cych pod sta wy
do stu diów me dycz nych.

Ma cie punk ty re kru ta cyj ne za gra ni cą. Czy
to ko niecz ność?

To waż ne. Ma my biu ra re kru ta cyj ne w No -
wym Jor ku, Ta ipei, To ron to, Tel Awi wie
i w Nor we gii. Ma my tak że re je stra cję on -li -
ne – jej wpro wa dze nie spo wo do wa ło w tym ro -
ku wzrost licz by kan dy da tów o 200 osób. Tym
sa mym na pro gram 6-let ni mie li śmy po nad 3
kan dy da tów na jed no miej sce, a więc moż na już
by ło wy bie rać. Kan dy da ci są bar dzo róż ni.
Skan dy na wo wie mó wią świet nie po an giel sku,
ale to jesz cze nic nie zna czy, bo tam w szko le
kła dzie się du ży na cisk na na ucza nie ję zy ków
ob cych; ale je że li stu dent z Taj wa nu mó wi do -
brze po an giel sku to zna czy, że jest do bry, prze -
tarł się czę sto przez an glo ję zycz ne szko ły i jest
zdol nym, pra co wi tym czło wie kiem.

Ale nie po le ga cie na ta kich in tu icyj nych
prze wi dy wa niach?

Nie, i zda rza ją się praw dzi we nie spo dzian ki.
W tym ro ku wśród kan dy da tów zna lazł się 49-
let ni by ły wio lon cze li sta z fil har mo nii lon dyń -
skiej, któ ry z po wo dów zdro wot nych nie mo -
że już grać. Chcąc wie dzieć wię cej o swo im
zdro wiu, za in te re so wał się me dy cy ną i w cią -
gu dwóch lat ukoń czył col le ge w za kre sie z na -
uk bio lo gicz nych. Tak do bre go kan dy da ta
daw no nie mie li śmy – nie dał nam szans, że -
by nie być przy ję tym! Od 3 lat ma my sta bil ny
i spraw dza ją cy się w prak ty ce sys tem punk to -
wy: jed na trze cia punk tów za oce ny szkol ne,
jed na trze cia za roz mo wę kwa li fi ka cyj ną i jed -
na trze cia za stan da ry zo wa ne te sty wstęp ne
na stu dia me dycz ne, a 10 pro cent punk tów
moż na otrzy mać za ak tyw ność wła sną. Wśród
stu den tów ma my Nor we gów po służ bie woj -
sko wej i ame ry kań skich ma ri nes z dru żyn ra -
tow ni czych kon tyn gen tów woj sko wych sta cjo -
nu ją cych w Ira ku i Afga ni sta nie. W roz mo -
wie kwa li fi ka cyj nej bie rze udział tak że psy cho -
log. Li czy się wie dza, ale rów nież in te li gen cja
i sil na mo ty wa cja, któ ra po zwo li nad ro bić bra -
ki i prze trwać w czę sto od mien nym kul tu ro wo
oto cze niu. Oko ło 20 pro cent stu den tów ma ko -
rze nie po lo nij ne; star tu ją już dzie ci z emi gra -
cji so li dar no ścio wej, czę sto z do mów pol skiej
in te li gen cji, gdzie za zwy czaj dzie ci wy cho wu -
je się do sa mo dziel no ści i sta wia im wy ma ga -
nia. Ro dzi com za le ży, by dzie ci mia ły zwią zek
z Pol ską, co jest do dat ko wą mo ty wa cją. Jest
więc wie le czyn ni ków, któ re war to brać
pod uwa gę. 

Czy ja kaś gru pa stu den tów do mi nu je?
Nie, i to za cho wa nia rów no wa gi też jest waż -

ne dla do brych stu diów. War to rów nież pa mię -
tać, że szko ła jest oce nia na w pro sty spo sób: je -
że li przy jeż dża ją do niej Ame ry ka nie, a szko -

Po szu ki wa ni 
do brzy stu den ci 
Z prof. Grzegorzem
Dworackim z Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu,
pełnomocnikiem 
ds nauk podstawowych
Centrum Nauczania
w Języku Angielskim UM,
rozmawia Maria Rybicka
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ła ma ame ry kań skie akre dy ta cje, to jest do bra. Dla te go nam jest
po trzeb na sil na gru pa Ame ry ka nów, bo ona le gi ty mi zu je szko łę,
a ry nek jest co raz bar dziej wy ma ga ją cy.

Ma cie pań stwo tę akre dy ta cję?
Tak, w tej chwi li do ty czy ona zgod no ści pro gra mów me dycz -

nych, ale od ro ku 2023 bę dą akre dy to wa ne po je dyn cze szko ły, co
jest nie la da wy zwa niem. W tej chwi li li czy się w ran kin gach naj -
bar dziej to, ja ki od se tek stu den tów zda je eg za mi ny li cen cyj ne
za pierw szym ra zem. Jest to eg za min, któ ry w USA mu si zda wać
każ dy kan dy dat na le ka rza: pierw szy eg za min z na uk pod sta wo -
wych zda je naj czę ściej jesz cze na stu diach, dru gi, kli nicz ny czę -
sto po ich za koń cze niu.

I jak wy pa da ją po znań scy stu den ci?
Obec nie je ste śmy o włos od pro gu – to jest 75 proc. zda wal no -

ści za pierw szym ra zem. Chcie li by śmy w cią gu naj bliż szych lat
dojść do po zio mu 80 – 85 – tyl ko ta cy le ka rze bę dą mie li szan se
na co raz bar dziej kon ku ren cyj nym ryn ku. Za tem wszyst ko, co
te raz ro bi my, na sta wio ne jest na ja kość i pre stiż szko ły.

A jak wal czyć o tę ja kość?
Re kru ta cja to raz, dwa – to ko rzy sta nie z eg za mi nów ze wnętrz -

nych. Bie rze my udział w ame ry kań skich eg za mi nach przed mio -
to wych prze pro wa dza nych on -li ne z plat form ame ry kań skiej in -
sty tu cji NBME (Na tio nal Bo ard of Me di cal Exa mi ners). „Ku pu je -
my” du żą część eg za mi nów przed mio to wych – w ten spo sób
spraw dza my ja kość na ucza nia. A trze cia spra wa to szu ka nie i mo -
ty wo wa nie naj lep szych wy kła dow ców, a nie ukry waj my, że wy kła -
da nie nie jest już tak atrak cyj ne fi nan so wo jak przed 20 la ty. 

Ma cie tak róż nych stu den tów ze wszyst kich stron świa ta. Jak
zgrać ta ką gru pę i unik nąć ani mo zji?

Oczy wi ście, mo gą się po ja wić pew ne pro ble my i za trud nia my
spe cja li stę, an tro po lo ga kul tu ry od do ich roz wią zy wa nia. Po ma -
ga on też wy kła dow com, by unik nąć sy tu acji nie zręcz nych i wza -
jem ne go nie zro zu mie nia. Ma my na przy kład pew ną gru pę mu zuł -
ma nów, stu den tów z Azji i Bli skie go Wscho du, a w niej tak że ko -
bie ty i tu trze ba bar dzo zwra cać uwa gę i pa mię tać o od mien no ści
kul tur i re li gii. Już zwy kłe po da nie rę ki, spoj rze nie w oczy mo że być
w pew nych krę gach kul tu ro wych nie sto sow ne. Jest też pro blem do -
sto so wa nia to ku stu diów do róż nych świąt czy po stów re li gij nych. 

A co z ję zy kiem pol skim?
W cza sie prak tyk szpi tal nych jest obec ny le karz na uczy ciel, gru -

py są mie sza ne, je że li to moż li we z udzia łem stu den tów po słu gu -
ją cych się tak że ję zy kiem pol skim. Nie tak rzad ko są też pa cjen ci,
któ rzy mó wią po an giel sku. W sto ma to lo gii na to miast nie do pusz -
cza my tych, któ rzy nie opa nu ją pol skie go w pod sta wo wym, ko -
niecz nym dla kon tak tu z pa cjen tem za kre sie. Ma my róż ne gru py,
w za leż no ści od zna jo mo ści ję zy ka. Są ta cy stu den ci, któ rym bar -
dzo za le ży np. na tym, by u nas pra co wać i ci bar dzo pil nie uczą się
ję zy ka. Ale są oso by, któ re nie przy kła da ją się do na uki ję zy ka pol -
skie go i do sko na le funk cjo nu ją w Po zna niu tyl ko z ję zy kiem an -
giel skim. Dziś to już nie jest ba rie ra. Pol ska co raz bar dziej przy cią -
ga – przy by sze są bar dzo po zy tyw nie za sko cze ni. Li czą się też – co
war to pod kre ślić w ofer cie – do bre po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne,
w tym no wa au to stra da i po łą cze nia lot ni cze, bo moż na bez pro -
ble mu do trzeć do da le kie go do mu. Przed kil ku dnia mi je den ze
stu den tów spadł z ro we ru i tra fił do szpi ta la. Wszyst ko do brze
się skoń czy ło, szyb ko zna leź li się też na miej scu je go ro dzi ce z Nor -
we gii. Stu den ci od naj du ją tu zna ne mar ki skle pów, re stau ra cji,
te le fo nów ko mór ko wych – czu ją się tu swoj sko i bez piecz nie,
przy za cho wa niu od mien no ści ro dzą cej cie ka wość. Du żą za le tą
jest dla nich i to, że są tu w wie lo kul tu ro wym śro do wi sku stu den -
tów. Przed ro kiem ze tkną łem się gru pą stu den tów sto ma to lo gii,
w któ rej by li: Po lak z Chi ca go, Au striak z Wied nia, Nor weg z Oslo,
Ka na dyj czyk i Taj wań czyk; sta no wi li przy ja ciel ską gru pę i w cza -
sie wa ka cji od wie dza li się wza jem nie w swo ich kra jach. To wła śnie
stu dia w Pol sce tak bar dzo ich po łą czy ły. Przy oka zji uwa żam, że
na sze stu dia mo gą być nie zwy kle cie ka wym miej scem ba dań dla
an tro po lo gów kul tu ry, kul tu ro znaw ców, so cjo lo gów czy psy cho -
lo gów. 

By ła to już dru ga z cy klu kon fe ren cji po świę co nych pro -
ble mom współ cze sne go spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go.
Te ma tem prze wod nim by ła dys ku sja nad roz wo jem no -

wo cze snych tech no lo gii in for ma cyj no -ko mu ni ka cyj nych,
a szcze gól ny na cisk po ło żo no na aspek ty psy cho lo gicz ne i po -
li to lo gicz ne.

Ce chą cha rak te ry stycz ną po stę pu w dzie dzi nie środ ków ko -
mu ni ka cji jest ogrom na dy na mi ka te go pro ce su, wy mu sza ją -
ca cią głą re flek sję przed sta wi cie li na uk spo łecz nych.

Or ga ni za to ra mi by li: IKE UAM, Za kład Psy cho lo gii Kli nicz -
nej Uni wer sy te tu Me dycz ne go w Po zna niu, Pol skie To wa rzy -
stwo im. Al ber ta Schwe it ze ra oraz Stu denc kie Psy cho lo gicz ne
Ko ło Na uko we me dy ków. Part ne ra mi or ga ni za to rów by li: Sta -
ro stwo Po wia to we w Gnieź nie, Mia sto Po znań oraz Pra cow nia
Psy cho lo gii Trans por tu.

Pod czas kon fe ren cji wy gło szo no dzie sięć re fe ra tów w trzech
se sjach. Pierw szy re fe rat za ty tu ło wa ny „Kwe stie etycz ne w re -
flek sji po znań skie go śro do wi ska uni wer sy tec kie go w okre sie
dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go” wy gło sił dr Jó zef Ma li now -
ski z Ar chi wum Pol skiej Aka de mii Na uk. Dru gi re fe rat, au -
tor stwa Mai Strze lec kiej z Ka te dry Pro fi lak ty ki Zdro wot nej Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go, no sił ty tuł „Ana li za wspar cia kul tu ral -
ne go dzie ci za gro żo nych nie do sto so wa niem spo łecz nym na te -
re nie Sta re go Mia sta i Je życ w Po zna niu”. Du że za in te re so wa -
nie wzbu dził re fe rat An ge lo Sol la no no szą cy ty tuł „Re kor do wa
oglą dal ność mo no lo gów Ro ber ta Sa via no gó ru je nad pił ką noż -
ną i Big Bro ther’em”. So la no przy bli żył po stać Ro ber ta Sa via no,
au to ra ‘Go mor ry”, gło śnej książ ki po dej mu ją cej trud ny te mat
funk cjo no wa nia struk tur ma fij nych we Wło szech. Re fe rat za -
ty tu ło wa ny „Egip ska pop -kró lo wa pod bi ja Hol ly wo od” wy gło -
si ła Ka ro li na Kul pa, przed sta wia jąc in te re su ją cy te mat funk cjo -
no wa nia wi ze run ku Kle opa try w kul tu rze ma so wej. 

Re fe rat o kul tu ro wych aspek tach tech nik me dial nych wy gło -
si ła dr Mał go rza ta Du żew ska. Mag da le na Do bkie wicz mó wi -
ła o wpły wie tech ni ki na lo gi kę po ję cio wą, a za mknął tę se sję
Adam Pie trzy kow ski, roz wa ża jąc moż li wo ści elek tro nicz nej
edu ka cji. 

W prze rwie ob rad uczest ni cy mie li oka zję uczest ni czyć
w kon cer cie ze spo łu Kwar tet ProForma. Po niej dr An drzej Beł -
kot wy gło sił re fe rat po świę co ny apli ka cjom teo rii prze ciw staw -
ne go ko do wa nia Stu ar ta Hal la w ba da niach kul tu ry. Ko lej ny re -
fe rat za ty tu ło wa ny „Po ku sa nad użyć ja ko etycz ne wy zwa nie
współ cze sne go świa ta fi nan sów” wy gło sił Bar tosz To my ślak.
Kon fe ren cję za mknął re fe rat dr. Woj cie cha Strze lec kie go za -
ty tu ło wa ny „Ko rzy ści i nie bez pie czeń stwa pły ną ce z au to dia -
gno zy psy cho lo gicz nej w opar ciu o źró dła in ter ne to we”. 

Piotr Paw lak
Woj ciech Strze lec ki

Me dia 
wo bec re wo lu cji 
te le in for ma tycz nej
17 października w Instytucie Kultury
Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się
konferencja naukowa zatytułowana
„Kultura, media, etyka. Media w perspektywie
etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji
teleinformatycznej”. 
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Co w two im aka de mic kim ży ciu by ło pierw -
sze? Stu dia czy śpiew chó ral ny?

Śpie wa łam wcze śniej niż pod ję łam stu dia;
naj pierw w chó rze pod czas mszy aka de mic kich
u do mi ni ka nów. To wła śnie tam, bę dąc już stu -
dent ką, spo tka łam pew ne go ra zu ze spół Krzysz -
to fa Szy dzi sza, mło dy jesz cze, nie licz ny, ale już
do brze się za po wia da ją cy… Dy ry gent ogło sił
wów czas, że chór bę dzie przyj mo wał kan dy -
da tów, a ja dłu go się nie na my śla jąc, uda łam się
na prze słu cha nie, za chę ca jąc rów nież dwie ko -
le żan ki. W ten oto spo sób zo sta ły śmy chó rzyst -
ka mi a mu szę do dać, że był to ostat ni na bór, kie -
dy chór przyj mo wał oso by śpie wa ją ce, jed nak
bez pro fe sjo nal ne go przy go to wa nia. Dziś już by
to nie prze szło, tem po pra cy tak wzro sło, że trze -
ba czy tać nu ty, by na dą żyć…

Mia ły ście wte dy przed so bą wiel ką lek cję. 
Tak, z per spek ty wy cza su mo gę po wie dzieć,

że przez 13 lat mo je go śpie wa nia z chó rem
skoń czy łam do brą szko łę mu zycz ną.

Obej mo wa ła ona… 
…kształ ce nie słu chu, emi sję gło su (po przez

sys te ma tycz ne, dłu gie ćwi cze nia, któ re na rząd
śpie wu uspraw nia ły i nada wa ły gło so wi wła -
ści we brzmie nie), da lej na uka dba ło ści o hi gie -
nę gło su, o wła ści we ar ty ku ło wa nie dźwię ków,
ćwi cze nia ty po wo fi zycz ne, zwra ca ją ce uwa -

gę na po sta wę śpie wa ka, czy wła ści we uży wa -
nie na rzą du śpie wu aż do ty po wo mu zycz nych
umie jęt no ści, jak choć by spraw ne czy ta nie nut
czy orien ta cja w epo kach i sty lach mu zycz nych.
To tak po krót ce. Krzysz tof Szy dzisz po tra fił
z każ de go nie mal gło su uczy nić wspa nia ły, per -
fek cyj ny in stru ment… ale warsz tat to jed no,
a wy do by wa nie z chó rzy stów ich na tu ral nej
mu zy kal no ści i wraż li wo ści to dru gie, rów nie
istot ne za da nie, któ re – my ślę – uda wa ło się
pięk nie łą czyć…

Ile cza su zaj mo wa ło to „stu dio wa nie” śpie -
wu chó ral ne go?

W cią gu ty go dnia chór spo ty ka się
na dwóch, co naj mniej dwu go dzin nych pró -
bach. Przed kon cer tem, wy stę pem ich na si le -
nie wzra sta, nie rzad ko chó rzy ści bio rą udział
w kil ku dnio wych week en do wych warsz ta tach,
gdzie pra cu ją na peł nych ob ro tach … 

…do utra ty tchu? 
I to się zda rza. Przy po mi nam so bie mój

pierw szy po waż ny wy stęp. Był to kon cert ma -
jo wy, przed któ rym od by wa ły się, bo daj w Ko -
ło brze gu, kil ku dnio we warsz ta ty. Wte dy ja, po -
cząt ku ją ca chó rzyst ka ćwi czy łam tak za pa mię -
ta le, że gdy przy szedł czas wy stę pu nie wie le
mo głam do ło żyć do brzmie nia chó ru. Głos
mia łam zu peł nie zdar ty.

A kie dy po czu łaś, że już je steś go to wa i że
je steś na swo im miej scu? 

To nie dzie je się szyb ko. Po trze ba ro ku, cza -
sem dwóch lat, by no wa oso ba sto pi ła swój głos
z brzmie niem chó ru. I tu do cho dzi my do bar -
dzo trud ne go dla dy ry gen ta wy zwa nia,
do utrzy ma nia nie prze rwa nie wy so kiej kla sy
w ze spo le stu den tów, któ rzy prze cież przy cho -
dzą i od cho dzą. Do ro słe ży cie, obo wiąz ki za -
wo do we i ro dzin ne ka żą się w któ rymś mo -
men cie po że gnać. Po ja wia ją się no wi chó rzy -
ści, i od no wa z ni mi za czy na się ta ka „pra ca
u pod staw”. 

Kie dy na stą pił mo ment, któ ry mo gła byś na -
zwać i suk ce sem chó ru, i swo im ja ko chó rzyst ki?

To był rok 1996 i pre sti żo wy w ska li kra ju
kon kurs w Le gni cy „Le gni ca Can tat”. Po je cha -
li śmy tam ja ko mło dy chór i po wiem wprost: za -
dzi wi li śmy i ju ry ofi cjal ne i nie ofi cjal ne, po rwa -
li śmy pu blicz ność. Był to dla nas sy gnał, że mo -
że my na praw dę wy stę po wać, bu dzić emo cje,
wzru sze nia, po dró żo wać... Tak też się sta ło.

Któ re z owych ar ty stycz nych po dró ży uzna -
jesz za naj waż niej sze? Dla sie bie, dla chó ru? 

Każ da by ła w swo im ro dza ju. Uka zy wa ła
no we per spek ty wy, kul tu ry, oby cza je…
Na pew no wy jąt ko wo wspo mi nam te naj dal -
sze wy pra wy, bo po zwa la ły nam dłu go być ze

To był koncert wyjątkowy! Jubilat, obchodzący swoje 20 lecie: Chór Kameralny UAM 
pod dyr. prof. Krzysztofa Szydzisza, wraz z jedenastką (!) solistów, był głównym bohaterem
422. Koncertu Poznańskiego. Sporą część obszernego repertuaru zespołu, a przy okazji także
wystawę fotografii, ilustrujących 20 letnie podróże artystyczne śpiewaków po obu półkulach,
poznali słuchacze tego szczególnego cyklu filharmonicznych spotkań w auli. Nie ruszając się
z miejsca, co rusz przenosili się do innego kraju; zmieniały się rytmy i nastrój proponowanej muzyki,
także języki tekstów. Od niemieckiego psalmu Felixa Mendelssohna, włoskiej pieśni Gioacchino
Rossiniego, rodzimej „Prząśniczki”, południowo-afrykańskiego hymnu „Te Deum” Roelofa
Temmingha, powędrowaliśmyw świat Astora Piazzolli, potem Georgea Gershwina (Summertime), 
by przez próbki brazylijskich izraelskich kompozycji, zakończyć wieczór brawurowym finałem
przebojów Freddie Mercury’ego oraz Lionela Richie i Michaela Jacksona… rp

Dzień wcześniej chórzyści wystąpili dla przyjaciół, byłych członków chóru i licznie zgromadzonej
społeczności akademickiej. Prezentowali znane i lubiane przeboje z dwudziestoletniej historii chóru,
a na finał dołączyli byli śpiewacy. Sala była wypełniona po brzegi, koncert prowadzili dotychczasowi
prezesi zespołu, którzy snuli opowieści o różnych ciekawych wątkach w historii chóru…

Mo je 13-let nie śpie wa nie 
Z Natalią Chromińską, chórzystką, przez 8 lat pełniącą funkcję 
prezesa Chóru Kameralnego UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz
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Chóralne wyliczanki
◗ W ciągu 20 lat chór przeszło 200 osób
◗ Chór dał ok. 600. koncertów 
◗ Odwiedził 24 kraje; 16 w Europie (Austria, Bułgaria, Czechy, Francja,

Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Malta, Monako, Niemcy, Słowacja,
Szwecja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy) + Argentyna, Boliwia,
Ekwador, Peru, Meksyk, USA, Korea Pd, Australia

◗ Najdalszą podróż chór odbył do Australii, z racji sąsiedztwa najczęściej
bywał w Niemczech, Czechach i na Słowacji.

◗ Zdobył 20 nagród a wśród nich:
I miejsce i złoty medal w Busan Choral Festival and Competition,

Korea Południowa (nagroda dla najlepszego dyrygenta i za najlepszą
interpretację utworu obowiązkowego) 2007 r.

GRAND PRIX podczas VIII Międzynarodowych Recitali Chóralnych
HORA CANTAVI' 2005 w Suwałkach 2005 r.

II nagroda w kategorii chórów mieszanych na Międzynarodowym
Konkursie Chóralnym im. Franciszka Schuberta (International Schubert
Choir Competition) w Wiedniu 2001 r. 

I nagroda w kategorii chórów studenckich XXXI Ogólnopolskiego
Turnieju Chórów Legnica Cantat 2000

II nagroda na XII Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym na Malcie
Nagroda główna Złota Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy XXIX

Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat 98 i Puchar
Prezydenta RP, 1998 r

II miejsce w kategorii chórów mieszanych na Międzynarodowym
Festiwalu Chóralnym „International Musical Eisteddfod” w Llangollen
(Walia, Wielka Brytania)

Nagroda dla najlepszego dyrygenta na XXVII Ogólnopolskim Turnieju
Chórów „Legnica Cantat 96”, 

Nagroda główna Srebrna Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy XXVII
Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat 96 

so bą, bo da wa li śmy sze reg kon cer tów z roz ma itym re per tu -
arem, bo po zna wa li śmy wie le aspek tów ży cia w da nym kra -
ju. W pa mię ci zo sta ły te, pod czas któ rych spo ty ka li śmy się
z Po lo nią roz sia ną po ca łym świe cie, w Ame ry ce Po łu dnio -
wej, Pół noc nej, w Au stra lii czy Wiel kiej Bry ta nii. Wła śnie
wte dy stwier dza li śmy, że im da lej od kra ju – tym więk sze
wzru sze nie słu cha czy, tym go ręt sze na sze przy ję cie. Dla nas,
w la tach 90-tych chó ral ne wy jaz dy to by ło ta kie na sze „okno
na świat”. Trud no te go nie do ce niać. Te raz są zu peł nie in ne
moż li wo ści… Po ma gał nam też fakt, że nasz chór od 1998
ro ku jest or ga ni za to rem Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Chó -
rów Uni wer sy tec kich Uni ver si tas Can tat, któ ry od by wa się
co dwa la ta w Po zna niu. 

Jak się do my ślam sta je cie się co raz lep szym chó rem, ale
też i gru pą lu dzi so bie co raz bliż szych. 

Tak, to oczy wi ste, spo ro mó wi li śmy o tym pod czas ju bi -
le uszu 20-le cia ze spo łu. Wspól na pra ca, pró by, zwłasz cza wy -
jaz dy, uczest nic two w du żych ar ty stycz nych pro gra mach,
wspól ne prze ży wa nie emo cji pod czas śpie wu – wszyst ko to
spra wia, że sta je my się gru pą lu dzi bar dzo so bie bli skich. Po -
świad czać to mo gą na przy kład chó ral ne mał żeń stwa,
przez 20 lat zwią za ło się 8 par, za war to wie le przy jaź ni. Pięk -
ne jest to, że śpie wa my po tem na swo ich ślu bach i w in nych
waż nych oko licz no ściach ży cio wych, po ma ga my so bie, sta -
je my się dla sie bie nie ja ko ro dzi ną.

Chcia ła bym jesz cze zwró cić uwa gę na fakt, że chór, śpie -
wa nie, wy stę py czy po dró że sta ją się też zna ko mi tą szko łą ży -
cia i oby cia. Zaj mu jąc się spra wa mi or ga ni za cyj ny mi ze spo -
łu, przy go to wy wa niem wy stę pów i wy jaz dów, bie żą cy mi kon -
tak ta mi z oto cze niem, pro mo cją wy da rzeń ar ty stycz nych etc.
na bie ra się wie lu umie jęt no ści nie zbęd nych w póź niej szym
ży ciu za wo do wym. A sa ma spe cy fi ka sta nia na sce nie i pre -
zen to wa nia się szer szej pu blicz no ści też do da je pew nej wy -
ra zi sto ści w oso bo wo ści śpie wa ka. Z przy jem no ścią ob ser -
wu ję na przy kład, jak mło de, nie śmia łe dziew cząt ka
pod wpły wem star szych ko le ża nek uczą się by wać w świe cie,
ład nie ubie rać, po ru szać, za cho wy wać, jak na bie ra ją sty lu
i sta ją się atrak cyj ny mi ko bie ta mi. Sło wem chór, to bar dzo
waż ny i spe cy ficz ny wy dział UAM, a je go „ab sol wen ci” sta -
ją się wnet am ba sa do ra mi uczel ni.

Takie były początki Collegium Minus 1995 r. 

Chór z wizytą u Papieża Jana Pawła II 2000 r.
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A tak się zmieniała moda 
przez lata

Wybór środków transportu Australia 2007 r.
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◗ 66. se zon ar ty stycz ny roz po czę ła (5. X) Fil har mo nia Po znań ska,
wy stę pem bar dzo uta len to wa ne go skrzyp ka Ni ko la ja Zna ide ra. Uro -
dzo ny w 1975 r. w Ko pen ha dze, z ko rze nia mi pol sko -ży dow ski mi,
jest już zna nym na świa to wych es tra dach so li stą i ka me ra li stą, a tak -
że dy ry gen tem. Za grał, bar dzo ma ło zna ny u nas, Kon cert Car la Nie -
lse na, czo ło we go duń skie go kom po zy to ra z prze ło mu XIX i XX stu -
le cia. Utwór, po wsta ły w 1911 r., bar dzo sta ran nie przy go to wa li też
fil har mo ni cy pod ba tu tą Mar ka Pi ja row skie go. Wy so ki sto pień wir -
tu ozo stwa, ar ty sta po twier dził tak że w bi sie – Ga wo cie z III Par ti ty
J. S. Ba cha. Wie czór otwo rzy ła Uwer tu ra do ope ry „Ma ta swin tha”
Fran za Xa ve ra Schar wen ki (1850-1924), uro dzo ne go w Sza mo tu łach
w pol sko -nie miec kiej ro dzi nie, któ re go twór czość na sza fil har mo nia
słusz nie i kon se kwent nie przy po mi na. Po prze rwie zaś za brzmia ła,
po wszech nie me lo ma nom zna na, IX Sym fo nia „Z No we go Świa ta”
An to ni na Dwo rza ka.

◗Ty dzień póź niej (12. X) fil har mo ni cy za pro si li znów do „kra iny bel
can to”; kon cer ty ope ro we ma ją bo wiem u nas wier ną pu blicz ność.
Ru muń ski te nor Co smin Ifrim, 12 lat po de biu cie w Wied niu i dość
licz nych już suk ce sach w wie lu kra jach, przed sta wił się ja ko „ar ty -
sta nie za leż ny” obec nie. W kil ku li rycz nych ariach z oper Gou no da,
Mas se ne ta, Do ni zet tie go, Puc ci nie go i aż trzech Ver die go, prze ko nał
o swym nie wąt pli wym ta len cie wo kal nym i ład nej bar wie gło su,
do do sko na ło ści brzmie nia jed nak że jesz cze da le kiej. Wie czór do peł -
ni ła or kie stra pod ba tu tą Łu ka sza Bo ro wi cza – mniej zna ny mi frag -
men ta mi in stru men tal ny mi z dzieł Cha brie ra, Tho ma sa, Mas se ne -
ta, Ros si nie go, Puc ci nie go (Ka prys sym fo nicz ny) i Wol fa -Fer ra rie go. 

Przed kon cer tem, prof. Ja cek Łu czak, szef po znań skie go Ho spi -
cjum Pa lium, za swą dłu go let nią dzia łal ność, otrzy mał oby wa tel ską
na gro dę prze wod ni czą ce go Par la men tu Eu ro pej skie go. 

◗ Chór Ka me ral ny UAM pod dyr. prof. Krzysz to fa Szy dzi sza, wraz
z je de nast ką (!) so li stów, był (19. X) głów nym bo ha te rem 422. Kon -
cer tu Po znań skie go. Sze rzej stro ny 28- 29 

◗ Ju bi le usz 100 lat świę to wał (20. X) uro czy stym kon cer tem, za słu -
żo ny Chór Mę ski „Arion”, kie ro wa ny obec nie przez Mar ci na Gro sza.
Mi ni ster Kul tu ry od zna czył ze spół Me da lem „Glo ria ar tis”, a pre zy -
dent mia sta – Ho no ro wą pie czę cią m. Po zna nia.

◗Do 45-le cia swej dzia łal no ści szy ku je się Or kie stra Ka me ral na Pol -
skie go Ra dia „Ama deus”, za ło żo na i do tąd kie ro wa na przez Agniesz -
kę Ducz mal. Przed pierw szym w tym se zo nie kon cer tem w au li UAM
(21. X), dy ry gent ka przed sta wi ła wszyst kich mu zy ków ze spo łu i prze -
ka za ła ba tu tę (na ten wie czór) swej cór ce – An nie Mróz. Punk tem
szczy to wym pro gra mu, był po now ny wy stęp w Po zna niu Soy oung
Yoon, nie za po mnia nej trium fa tor ki ubie gło rocz ne go Kon kur su Wie -
niaw skie go. I znów pięk na Ko re an ka, fe no me nal nie za gra ła Kon -
cert G -dur Mo zar ta z rów nie zna ko mi tym to wa rzy sze niem „Ama -
deu sa”, do da jąc roz en tu zja zmo wa nym słu cha czom część so lo wej so -
na ty J. S. Ba cha. Wcze śniej or kie stra wy ko na ła trzy utwo ry mu zy ki
współ cze snej: III Kwar tet smycz ko wy Szy mo na Lak sa (w aran ża cji A.
Ducz mal), „Me tro Cha ba ca no” Mek sy ka ni na Ja vie ra Alva re za i „Re -
cy ta tyw” po zna nian ki Bar ba ry Ka szu by.

◗Nie pierw szy raz też mie li śmy (26. X) oka zję wy ra ża nia za chwy tów
nad pia ni sty ką 21-let nie go Ro sja ni na Da nii la Tri fo no wa. Brą zo wy
me da li sta Kon kur su Cho pi now skie go w 2010 r., a w na stęp -
nym – zwy cięz ca kon kur sów Czaj kow skie go w Mo skwie i Ru bin -
ste ina w Tel Awi wie, te raz bły snął w słyn nym Kon cer cie b -moll Pio -
tra Czaj kow skie go, przede wszyst kim – osza ła mia ją cą tech ni ką i wraz
z fil har mo ni ka mi pod dyr. Mar ka Pi ja row skie go, wy wo łał za słu żo ną
owa cję. Wie lu do świad czo nych me lo ma nów jed nak, jesz cze bar dziej
okla ski wa ło ar ty stę, do pie ro po so lo wych bi sach: Trans kryp cji Fr. Li -
sta na te mat „Pstrą ga” Fr. Schu ber ta, a zwłasz cza po Tań cu Ko ście ja
z mu zy ki ba le to wej „Ogni ste go pta ka” I. Stra wiń skie go. Wte dy też za -
brzmiał peł nym bla skiem no wy for te pian Fil har mo nii, przy któ -
rym D. Tri fo now za siadł ja ko pierw szy. 

◗ Ko lej ny cykl spo tkań mu zycz nych pod na zwą Spe aking Con certs,
roz po czę ła też (27. X) Fun da cja Fa bry ka Sztu ki. Mar cin Som po liń -
ski, ini cja tor, dy ry gent i nar ra tor tej nie zwy kle cie ka wej i po ucza ją cej
for my upo wszech nia nia mu zy ki, tym ra zem po pro wa dził pu blicz -
ność w świat J. Fr. Ha en dla i je go ar cy dzie ła pt. „Me sjasz”. Z so li sta -
mi: Ma rią Roz y nek i Paw łem Erd ma nem, z Po znań skim Chó rem
Chło pię cym Jac ka Sy kul skie go i Or kie strą „Col le gium F”, przy go to -
wał świet ny pro gram pod zna czą cym, choć za po ży czo nym ty tu łem
„Al le lu ja…i do przo du”. (rp)
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Przedszkolaki
z Przedszkola nr 66

z wizytą
w Uniwersyteckim
Studio Filmowym 

GisDay u „Geografów” – podchody z GPS-em w dloni

Ambasador RPA H. E. Lehlohonolo Shadrack Ted Pekane z wizytą na UAM 

Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości na Wydziale Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa

Rek to rzy UEP
i UAM wrę -
czy li no mi na -
cje dla re dak -
cji „Ru chu
Praw ni cze go
Eko no micz ne -
go i So cjo lo -
gicz ne go” 
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