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Flesz

R E K L A M A

30 paź dzier ni ka w Au li Lu brań skie go
Col le gium Mi nus od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia dy plo mu dok to ra
ho no ris cau sa UAM prof. Béli Bol -
lobáso wi, wiel kie mu uczo ne mu wę -
gier skie mu, jed ne mu z naj wy bit niej -
szych współ cze snych ma te ma ty ków. 

Pro fe sor Béla Bol lobás jest po -
wszech nie uzna nym spe cja li stą w za -
kre sie kom bi na to ry ki, zwłasz cza
w teo rii gra fów, struk tur lo so wych,
teo rii per ko la cji, geo me trii kom bi na -
to rycz nej i in nych dzia łów ma te ma -

ty ki dys kret nej. Nada nie mu dok to -
ra tu ho no ris cau sa Uni wer sy te tu im
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu jest
wy ra zem uzna nia dla je go osią gnięć
i po zy cji na uko wej oraz wy ra zem
wdzięcz no ści za owoc ną współ pra cę
z Wy dzia łem Ma te ma ty ki i In for ma -
ty ki UAM. Pro fe sor jest od kil ku dzie -
się ciu lat zwią za ny z gru pą ma te ma -
ty ków pra cu ją cych w Za kła dzie Ma -
te ma ty ki Dys kret nej, pro wa dzą cych
ba da nia w teo rii lo so wych struk tur
dys kret nych oraz w kom bi na to ry ce.

Konferencja 20-lecie ustawy KRRITV na Wydziale Nauk
politycznych i Dziennikarstwa

Wampiriada – zbiórka krwi na UAM w podziemiach
Collegium Maius

Uroczystość odsłonięcia w Gnieźnie Tablicy Pamiątkowej
w hołdzie poległym profesorom wyższych uczelni Lwowa 
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◗22 paź dzier ni ka 2013 na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma -
ty ki UAM od by ła się XVI edy cja Aka de mii Roz wo ju i Przed -
się bior czo ści, or ga ni zo wa nej z my ślą o oso bach po szu ku ją -
cych za trud nie nia i prak tyk, za in te re so wa nych bez po śred nim
spo tka niem z pra co daw ca mi oraz zna le zie niem no wych ście -
żek ka rie ry za wo do wej i sze ro ko ro zu mia nym roz wo jem oso -
bi stym. Stu den ci i ab sol wen ci mie li moż li wość spo tka nia
z przed sta wi cie la mi wie lu firm, skon sul to wa nia swo ich apli -
ka cji, sko rzy sta nia z po rad do rad ców i spe cja li stów czy też
uczest ni cze nia w sy mu la cjach roz mów kwa li fi ka cyj nych. Pro -
fe sjo nal ni tre ne rzy pro wa dzi li in te re su ją ce szko le nia o bar dzo
róż no rod nej te ma ty ce. Or ga ni za to rem by ło Biu ro Ka rier
UAM. 

◗23 paź dzier ni ka na UAM prof. An drzej Kra szew ski wy gło -
sił wy kład pt. „Czy je ste śmy go to wi po lu bić ener ge ty kę ją dro -
wą?”. Wy kład jest czę ścią pro gra mu współ pra cy PGE EJ 1
z uczel nia mi wyż szy mi – „Atom dla Na uki”. Głów ne ce le pro -
gra mu „Atom dla Na uki” to za in te re so wa nie stu den tów i ka -
dry na uko wej ener ge ty ką ato mo wą, pro mo cja mło dych na -
ukow ców oraz bu do wa nie sze ro kie go za ple cza eks perc kie go
po trzeb ne go do roz wo ju ener ge ty ki ją dro wej. Part ne ra mi pro -
gra mu są: Mi ni ster stwo Go spo dar ki, Na ro do we Cen trum Ba -
dań Ją dro wych i Pol skie To wa rzy stwo Nu kle onicz ne. Pa tro -
ni me dial ni to: „For bes”, „Po li ty ka” oraz Ra dio Kam pus.

◗6 li sto pa da ko mi sja kon kur so wa Na gro dy Mar szał ka Wo je -
wódz twa Wiel ko pol skie go wy ło ni ła lau re atów trze ciej edy cji
kon kur su na naj lep sza pra cę ma gi ster ską o fun du szach eu -
ro pej skich w Wiel ko pol sce. I miej sce w kon kur sie za jął Prze -
my sław Fi gla rek z UAM za pra cę pt. „Ro la Wiel ko pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go w re ali za cji za dań sa -
mo rzą du lo kal ne go w pod re gio nie lesz czyń skim w la -
tach 2007-2012”. II miej sce zdo był To masz He ro do wicz
z UAM za pra cę pt. „Wpływ fun du szy struk tu ral nych na roz -
wój gmi ny Ro kiet ni ca w la tach 2004-2012 „. Ko mi sja po sta -
no wi ła przy znać dwie rów no rzęd ne na gro dy za za ję -
cie III miej sca. Zdo by ły je Mar ta Klar kow ska z Uni wer sy te tu
Przy rod ni cze go w oraz Ka ro li na Ni tec ka z UAM. 

◗7 li sto pa da w ga bi ne cie rek to ra UAM zo sta ła pod pi sa -
na umo wa o współ pra cy, któ rą UAM za warł z Ban kiem Za -
chod nim WBK. Dzię ki te mu po ro zu mie niu UAM stał się
człon kiem pro gra mu San tan der Uni ver si da des zrze sza ją ce go
po nad ty siąc uni wer sy te tów na ca łym świe cie. Przed wie lo ma
stu den ta mi oraz pra cow ni ka mi otwo rzy ły się no we moż li wo -
ści m.in. wy jaz dy na pro gra my glo bal ne (m. in. w Ha rvard Law
Scho ol czy w Uni wer sy te cie w Pen syl wa nii), re ali za cja pro jek -
tów ba daw czych czy prak ty ki i sta że w ban ku.

E C H A  S E NAT U
◗ I zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM, 28
paź dzier ni ka br roz po czę ło się od wrę cze nia
przez rek to ra UAM no mi na cji na sta no wi sko
pro fe so ra zwy czaj ne go i li stów gra tu la cyj nych
dla pro fe so rów ty tu lar nych. Pro rek tor UAM
prof. A. Le sic ki po in for mo wał o sy tu acji fi -
nan so wej UAM na tle in nych uczel ni, a pro -
rek tor prof. J. Wit koś przed sta wił fi nan so we
aspek ty utrzy ma nia po ten cja łu ba daw cze go
UAM. Se nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie
zgod no ści zmian w re gu la mi nie Par la men tu

Sa mo rzą du Stu den tów UAM oraz wy dał po -
zy tyw ną opi nię w spra wie za trud nie nia na sta -
no wi sku pro fe so ra wi zy tu ją ce go na Wy dzia -
le Fi zy ki (w wy mia rze 1/2 eta tu) dr M. K. Le -
bie dow skiej (USA) oraz dr. R. van der Lub be
(Ho lan dia). Na stęp nie wy ra ził po zy tyw ną
opi nię co do zgło sze nia kan dy da ta W. Go łę -
biew skie go w kon kur sie na człon ków rad nad -
zor czych TVP S. A., PR S.A. i spół ek ra dio fo -
nii re gio nal nych. 

Se nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie wy -
ra że nia zgo dy na za kup ener gii elek trycz nej

dla gru py, w skład któ rej wcho dzą obiek ty na -
le żą ce do UAM, Uni wer sy te tu Me dycz ne go,
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go i Aka de mii
Wy cho wa nia Fi zycz ne go. 

Na za koń cze nie Se nat UAM za twier dził
umo wę o współ pra cy za war tej po mię dzy
UAM a In sty tu tem Kul tu ry Sta ro sło wiań skiej
w Pri le pie (Ma ce do nia). 

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

opr. dr Do mi ni ka Na roż na
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◗Dnia 12 li sto pa da w Col le gium Po lo ni cum w Słu -
bi cach od był się wy kład go ścin ny rzecz ni ka ubez pie -
czo nych, mi ni ster Alek san dry Wik to row, pt. „Rzecz -
nik ubez pie czo nych – upraw nie nia i po zy cja w pol -
skim sys te mie praw nym. Or ga ni za to rem wy kła du by -
ła Ka te dra Pol skie go i Eu ro pej skie go Pra wa Pry wat -
ne go oraz Kom pa ra ty sty ki Pra wa na Uni wer sy te cie
Eu ro pej skim Via dri na we Frank fur cie nad Od rą (prof.
dr Ar ka diusz Wu dar ski). 

◗W dniach od 13 do 15 li sto pa da na Wy dzia le Fi lo -
lo gii Pol skiej i Kla sycz nej UAM od by ła się V Ogól no -
pol ska Kon fe ren cja Hi sto rycz no ję zy ko wa. Kon fe ren -
cja to trzy dni re fe ra tów, warsz ta tów i na uko wych
przy gód. Pre le gen ta mi by li stu den ci i dok -
to ran ci z ca łej Pol ski. Nie za bra kło pa sjo -
na tów ję zy ko znaw stwa, wiel bi cie li
epok daw nych i wy trwa łych czy tel ni -
ków ma nu skryp tów. W cen trum uwa -
gi był ję zyk pol ski, jed nak by ło też spo -
ro wy stą pień o in nych ję zy kach sło wiań -
skich, ła ci nie, a na wet o ję zy kach Azji. Te -
go rocz na kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na z oka zji
dzie sią tej rocz ni cy po wsta nia Ko ła Mi ło śni ków Hi -
sto rii Ję zy ka Pol skie go UAM 

◗14 li sto pa da w Col le gium Mi nus od by ło się spo tka -
nie z prof. Vi dą Bajc, sty pen dyst ką Pro gra mu Ful -
bri gh ta z Me tho dist Uni ver si ty w Fay et te vil le w Pół -
noc nej Ka ro li nie w USA. Pod czas spo tka nia za pre -
zen to wa ny zo stał sys tem szkol nic twa w Sta nach Zjed -
no czo nych, kwe stie zwią za ne z pod ję ciem w USA stu -
diów II stop nia, przy go to wa niem pra cy dok tor skiej
m.in. jak na wią zać kon takt z ame ry kań skim pro fe so -
rem czy co po win no być za war te w do ku men tach
apli ka cyj nych. Or ga ni za to rem spo tka nia był Dział
Współ pra cy z Za gra ni cą UAM.

◗Kon fe ren cja na uko wa „Kul tu ra, Me dia, Ety ka 2013.
W obro nie hu ma ni sty ki” od by ła się 20 li sto pa da w In -
sty tu cie Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM w Gnieź nie. Te -
ma tem prze wod nim spo tka nia by ła pró ba obro ny hu -
ma ni sty ki, wy mu szo na jej agre syw ną, czę sto po za me -
ry to rycz ną kry ty ką. Ce lem kon fe ren cji by ło zwró ce -
nie uwa gi na przy dat ność hu ma ni sty ki w spo łe czeń -
stwie in for ma cyj nym, w zglo ba li zo wa nym świe cie,
pod le ga ją cym su ro wym kry te riom opła cal no ści.

◗Od paź dzier ni ka ucznio wie kla sy dru giej o pro fi lu
tu ry stycz nym z V LO  w Po zna niu uczą się ję zy ka buł -
gar skie go. Za wdzię cza ją to umo wie pa tro nac kiej z In -
sty tu tem Fi lo lo gii Sło wiań skiej UAM. Pod pi sa nie do -
ku men tu od by ło się 24 paź dzier ni ka br. W ra mach
umo wy ucznio wie słu cha ją wy kła dów pra cow ni ków
IFS UAM, bio rą udział w fe sti wa lach i kon kur sach or -
ga ni zo wa nych przez IFS UAM.  opr. mdz
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Te go rocz ne przed się wzię cie – jak mó wi se kre tarz kon fe ren -
cji dr Łu kasz Ma łec ki – jest kon ty nu acją za po cząt ko wa ne go
w 2011 r. z ini cja ty wy dy rek to ra In sty tu tu Fi lo lo gii Ro syj skiej
prof. An drze ja Si tar skie go oraz kie row ni ka Za kła du Ukra ini -
sty ki prof. Te tia ny Ko sme dy cy klicz ne go spo tka nia, ce lem któ -
re go jest in te gra cja śro do wi ska ję zy ko znaw ców i li te ra tu ro znaw -
ców (tzw. „ukra ini stów”) z po szcze gól nych uczel ni wyż szych za -
rów no z Pol ski, jak i za gra ni cy.

Pro gram ko lo kwium, obok se sji ple nar nej, obej mo wał 4
sek cje te ma tycz ne: ak tu al ne pro ble my prze kła do znaw stwa
i na ucza nie ję zy ka ukra iń skie go ja ko ob ce go; pro ble ma ty ka
lin gwi sty ki tek stu i lin gwi sty ki dys kur syw nej; ba da nia nad ję -
zy ko wym ob ra zem świa ta; teo ria ję zy ko znaw stwa: gra ma ty -
ka, lek sy ka, ono ma sty ka, fra ze olo gia. Zna czą cym wy da rze -
niem był okrą gły stół pt. „My chaj ło Ko ciu byn skij: zna ny i nie -
zna ny”.

W spo tka niu wzię ło udział po nad 50 osób re pre zen tu ją cych
ośrod ki aka de mic kie z Ro sji, Ukra iny i Pol ski. Ich re fe ra ty zo -
sta ną opu bli ko wa ne w „Stu dia Ukra ini ca Po sna nien sia”. 

Gra ży na Ba ra basz

Ukrainistyka
wczoraj, dziś, jutro
W dniach 8-9 listopada br., na poznańskiej
ukrainistyce odbyło się II międzynarodowe
kolokwium na temat: Ukrainistyka: wczoraj,
dzisiaj, jutro. 
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Dwa brze gi – jed na in au gu ra cja
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18 paź dzier ni ka to był w dzie jach Col le -
gium Po lo ni cum w Słu bi cach dzień hi sto -
rycz ny. We wspól nej in au gu ra cji ro ku
aka de mic kie go wzię li udział pre zy dent
RP Bro ni sław Ko mo row ski i pre zy dent
Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec Jo achim
Gauck. 

Po raz pierw szy w hi sto rii szkol nic twa wyż -
sze go za in au gu ro wa no wspól nie rok aka de -
mic ki dla pol skiej i nie miec kiej uczel ni – UAM
Col le gium Po lo ni cum i Uni wer sy te tu Eu ro -
pej skie go Via dri na we Frank fur cie nad Od -
rą. W uro czy sto ści wzię ły udział wła dze obu
uczel ni: rek tor UAM prof. Bro ni sław Mar ci -
niak, pro rek tor UAM prof. Krzysz tof Kra sow -
ski, pre zy dent UEV dr Gun ter Pleu ger wraz
z wi ce pre zy dent UEV Ja ni ne Nuy ken, a tak że
wie lu zna mie ni tych go ści: par la men ta rzy ści
RP i Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, wło da rze
wo je wódz twa lu bu skie go oraz Bran den bur gii,
a tak że przed sta wi cie le władz rzą do wych i sa -
mo rzą do wych przy gra nicz nych re gio nów Pol -
ski i Nie miec. Po nad to człon ko wie kor pu su
dy plo ma tycz ne go i kon su lar ne go oraz przed -
sta wi cie le du cho wień stwa i świa ta na uki. 

W uro czy sto ści wzię li udział stu den ci obu
uczel ni. W Col le gium Po lo ni cum na pierw -
szy rok stu diów zo sta ło im ma try ku lo wa nych
po nad 40% stu den tów wię cej w po rów na niu
z ubie głym ro kiem, a po nad 25% ogó łu stu -
den tów, to stu den ci -ob co kra jow cy, co czy ni
Col le gium Po lo ni cum jed ną z naj bar dziej
mię dzy na ro do wych pla có wek w kra ju. Stu -
den ci -ob co kra jow cy po cho dzą z Nie miec,
Ro sji, Chin, Pe ru, USA, Ukra iny, Ka zach sta -
nu, Bia ło ru si, Ar me nii, Turk me ni sta nu oraz

Wiet na mu. Więk szość z nich stu diu je pra wo,
fi lo lo gię ger mań ską, ko mu ni ka cję mię dzy kul -
tu ro wą oraz fi lo lo gię pol ską ja ko ob cą.

Prof. Bro ni sław Mar ci niak w swo im prze -
mó wie niu pod kre ślił zna cze nie po czu cia
wspól no ty: W Col le gium Po lo ni cum po sia da
ono szcze gól nie sze ro ki, bo po nadna ro do wy
kon tekst. Jest to bo wiem naj więk sze trans gra -
nicz ne przed się wzię cie edu ka cyj ne w Eu ro pie,
re ali zu ją ce pro gra my na uko wo -dy dak tycz ne,
któ re słu żą zbli ża niu na ro dów pol skie go i nie -
miec kie go. Col le gium Po lo ni cum to wy su nię -
ta naj da lej na za chód pla ców ka UAM, któ ra
spa ja obie kul tu ry – pol ską i nie miec ką, gdzie
bu do wa ne są sil ne fun da men ty pod zjed no -
czo ną Eu ro pę, a od lat prak ty ku je się wspól -
ne dzia ła nia w za kre sie na ucza nia, ba dań
i współ pra cy kul tu ral nej.

Na stęp nie głos za brał Bro ni sław Ko mo row -
ski i przed sta wił Col le gium Po lo ni cum w Słu -
bi cach ja ko naj lep szy przy kład pol sko -nie -
miec kiej współ pra cy, pod kre ślił wa gę in we -
sty cji w ta kie jed nost ki oraz to, że „uni wer sy -
te ty to szcze gól ne dzie dzic two au to no mii na -
uki, au to no mii nie za leż ne go my śle nia, dzie -
dzic two wol no ści umy słu i swo bod ne go roz wo -
ju wy obraź ni”. W swo im wy stą pie niu za zna -
czył, że „Eu ro pa po trze bu je od waż ne go my śle -
nia, nie sche ma tycz ne go, od po wie dzi na wie le
py tań, Eu ro pie po trzeb ne jest od waż ne my śle -
nie o roz strzy gnię ciach na tu ry po li tycz no -
-ustro jo wej, go spo dar czej, ale tak że py ta nie
o fun da men ty Eu ro py”. Bro ni sław Ko mo row -
ski mó wił rów nież o wy zwa niach, któ re sto -
ją przed wspól no ta mi aka de mic ki mi, o szu -
ka niu od po wie dzi na wiel kie no we py ta nia
i pie lę gno wa niu tra dy cji uni wer sy tec kich.

Pre zy dent RFN Jo achim Gauck zło żył stu -
den tom ży cze nia suk ce sów w no wym ro ku
aka de mic kim i pod kre ślił, że Eu ro pa po trze -
bu je za pa lo nych Eu ro pej czy ków, no we go po -
ko le nia my ślą ce go ina czej niż ich ro dzi ce. Za -
de kla ro wał rów nież, że pol sko -nie miec ka
współ pra ca w ra mach Col le gium Po lo ni cum
mo gła by stać się punk tem wyj ścio wym dla
utwo rze nia pol sko -nie miec kiej uczel ni, któ ra
dzia ła ła by po dob nie jak utwo rzo na kil ka lat
te mu nie miec ko -fran cu ska. 

Na ko niec głos za brał dr Gun ter Pleu ger
i po dzię ko wał obu pre zy den tom za sło wa,
któ re bę dą mo ty wo wać do dal szej pra cy
nad pro jek tem, ja kim jest Col le gium Po lo -
ni cum w Słu bi cach oraz pod kre ślił, że uda ło
się po łą czyć dwa róż ne sys te my edu ka cyj ne,
co nie by ło by moż li we bez wspar cia ze stro ny
rzą du RP, wo je wódz twa lu bu skie go oraz lan -
du Bran den bur gia. 

Uro czy sta wspól na in au gu ra cja by ła rów nież
do sko na łą oka zją do pod su mo wa nia rocz nej
dzia łal no ści utwo rzo ne go w Col le gium Po lo -
ni cum  w Słu bi cach w 2012 ro ku Pol sko -Nie -
miec kie go In sty tu tu Ba daw cze go – wspól nej
jed nost ki na uko wo -ba daw czej UAM oraz uni -
wer sy te tu Via dri na. Re ali zo wa ne w in sty tu cie
pro jek ty ma ją cha rak ter in ter dy scy pli nar ny
i mię dzy na ro do wy, a do ty czą na stę pu ją cych za -
gad nień ba daw czych: pro ble my te re nów przy -
gra nicz nych, pro ble ma ty ka praw no -po rów -
naw cza, na ro do we i trans na ro do we pro ble my
kul tu ro we oraz ochro na dzie dzic twa kul tu ro -
we go. Po nad to in sty tut jest or ga ni za to rem mię -
dzy na ro do wych kon fe ren cji na uko wych, wy -
kła dów otwar tych i go ścin nych oraz spo tkań
au tor skich. Ewa Po la kow ska 
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We wrze śniu w In sty tu cie Kul tu ry Eu ro pej -
skiej w Gnieź nie od był się LXXI Zjazd Pol -
skie go To wa rzy stwa Ję zy ko znaw cze go.

Pol skie To wa rzy stwo Ję zy ko znaw cze jest
or ga ni za cją sku pia ją cą lin gwi stów róż nych
spe cjal no ści – za rów no po lo ni stów, jak i neo -
fi lo lo gów – ze wszyst kich pol skich ośrod ków
aka de mic kich.  

Przed mio tem te go rocz nej dys ku sji by ły
Me to do lo gie ję zy ko znaw cze w na ucza niu
uni wer sy tec kim. W Zjeź dzie wzię ło udział
po nad osiem dzie się ciu uczest ni ków z 22
uczel ni wyż szych i kil ku na stu In sty tu tów
PAN. Wy słu cha no 34 re fe ra tów. W tym cza -

sie od by ło się tak że za miej sco we po sie dze -
nie za rzą du PTJ oraz wal ne zgro ma dze nie
człon ków PTJ.

W wol nym cza sie go ście zwie dzi li Ka te drę
w Gnieź nie oraz uczest ni czy li w spo tka niu z
ks. Mi cha łem So ło mie niu kiem, dy rek to rem
Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne go, któ ry umoż -
li wił wszyst kim za po zna nie się z naj waż niej -
szy mi dla fi lo lo gów do ku men ta mi, m.in. Ka -
za nia mi gnieź nień ski mi i Bul lą gnieź nień ską.
By ła tak że moż li wość obej rze nia naj cen niej -
szych zbio rów Mu zeum Ar chi die ce zjal ne go.
Jed na z grup od wie dzi ła ko ściół pw św. Ja na
Chrzci cie la, w któ rym po dzi wia ła po li chro -
mię go tyc ką z XIV wie ku. Dys ku sje na uko we

kon ty nu owa no pod czas uro czy stej ko la cji w
Pa ła cu Bal ce ro wo.

Ję zy ko znaw stwo, bę dą ce te ma tem ob rad
LXXI Zjaz du Pol skie go To wa rzy stwa Ję zy ko -
znaw cze go, jest szcze gól ną dzie dzi ną ba dań.
Wy bit ny ję zy ko znaw ca, Edward Sa pir twier -
dził: jest cał ko wi tą ilu zją mnie mać, że do rze -
czy wi sto ści do sto so wu je my się za sad ni czo bez
uży cia ję zy ka i że jest on za le d wie przy pad ko -
wym środ kiem roz wią zy wa nia spe cy ficz nych
pro ble mów ko mu ni ko wa nia się i re flek sji. W
rze czy wi sto ści "świat re al ny" w znacz nym stop -
niu zo stał ukształ to wa ny przez lu dzi nie świa do -
mie, na pod sta wie na wy ków ję zy ko wych gru py. 

Eli za Grze lak

Zna ny psy cho log dr Le szek Mel li bru da
roz wa żał w wy kła dzie, kto z obec ne go
po ko le nia stu den tów ma pre dys po zy cje
do pra cy na uko wej.

Z oka zji otwar cia w Po zna niu kon kur su
„Sta wiam na na ukę” w Po zna niu zna ny psy -
cho log dr Le szek Mel li bru da wy gło sił wy kład
m.in. o pre dys po zy cjach do pra cy na uko wej.
Wy kład acz kol wiek or ga ni zo wa ny na Uni wer -
sy te cie Me dycz nym był otwar ty, prze zna czo -
ny dla wszyst kich chęt nych stu den tów 

Zda niem dr. Mel li bru dy współ cze sny kom -
pleks kul tu ro wo -spo łecz ny co raz bar dziej
„ka stru je” lu dzi, któ rzy mo gli by się roz wi -
jać – we wszyst kich dzie dzi nach ży cia trwa
na cisk na to, że by się sa me mu nie in te re so wać
świa tem wo kół, lecz przyj mo wać go to we roz -
wią za nia. Jed ną z cech po ko le nio wych mło -
dzie ży (przy szłych ewen tu al nych ba da czy) jest
ra czej re dy stry bu cja wie dzy niż twór czość
i co raz niż szy po ziom my śle nia kre atyw ne go.
Stąd prze wa ga kom pi la cji, przy czyn ków,
a w skraj nych przy pad kach pla gia tów. Mó wi
się też o „my śle niu sms -owym”, któ re kształ -
tu je na sta wie nie do świa ta. To upodo ba nie
do krót kich new sów i szyb kiej wy mia ny mnó -
stwa in for ma cji. Po przed nie po ko le nia po -
trze bo wa ły też bez po śred nie go kon tak tu z in -
ny mi, by coś prze ka zać. Dziś to nie po trzeb ne,
choć z dru giej stro ny mło de po ko le nie dzię ki

tech no lo giom i zna jo mo ści ję zy ków utrzy mu -
je więź z ca łym świa tem i do brze czu je się
w każ dym miej scu. Te tech no lo gie ma ją więc
swo je złe i do bre stro ny. Dr Mel li bru da przy -
wo łał osią gnię cia w la pa ro sko pii, któ re są
o wie le lep sze u osób ślę czą cych przy grach
kom pu te ro wych niż u tych, któ rzy nie ule gli
tej po ku sie. Po ko le nie, z któ re go wyj dą przy -
szli ba da cze cha rak te ry zu je tak że chęć od nie -
sie nia suk ce su na tych miast – cier pli wość, per -
spek ty wa kil ku lat jest im ob ca. Dr Mel li bru -
da na zwał to „po ko le niem in stant”. Te róż ne
po ko le nio we wła ści wo ści ma ją lub mo gą mieć
wpływ na ka rie ry na uko we mło dych lu dzi
i trze ba so bie z nich zda wać spra wę.

Co po win no cha rak te ry zo wać przy szłe go
na ukow ca? Cie ka wość świa ta, umie jęt ność
do strze ga nia pro sto ty w zło żo no ści oraz po -
szu ki wa nie nie spo dzia nek. Te ce chy na ukow -
ca to ce chy „dzie cię ce”, w ja kimś sen sie za bi -
ja ne u do ro słych. Cie ka wość jest wręcz uwa -
ża na przez ba da czy za je den z wy mia rów mło -
do ści. Dr Mel li bru da przy wo łał tu Pi cas sa,
któ ry po wie dział: kie dy by łem chłop cem – już
ma lo wa łem jak do ro sły, a po tem ca ły czas się
uczy łem, by ma lo wać jak dziec ko. Do ro sły nie
wi dzi świa ta w wie lu aspek tach. Do ro sły wciąż
po rząd ku je, uży wa jąc go to wych sce na riu szy.

Po sia da nie tych trzech cech jesz cze nie za -
pew nia na ukow co wi sku tecz no ści. Ży je my
w świe cie, któ ry cią gle się zmie nia. Ży je my

w cza sach cha osu i mu si my nim za rzą dzać,
prze strze ga jąc kil ku za sad, któ re mo gą de cy -
do wać o suk ce sie (tzw. za rzą dza nia cha osem
uczy się dziś na uni wer sy te tach). Jed na z tych
za sad brzmi: sta raj się mieć …nie wy god nie,
co ozna cza od po wiedź na py ta nie: czy po tra -
fisz kon tro lo wać swo je dą że nia do kom for -
tu, do wy go dy przede wszyst kim? Dru gie
przy ka za nie brzmi: na bierz wła sne go ryt mu.
Ozna cza to, że we wnętrz ny rytm ma być ge -
ne ro wa ny przez wła sny cel. To nie mo że być
tak czę sta dzi siaj szyb kość dla szyb ko ści.
W dzi siej szych cza sach prze ży ją tyl ko pa ra -
no icy – ma wiał pre zes In te la An drew S. Gro -
ve. To z ko lei ozna cza, że jed nak…trze ba się
mar twić na za pas. Trze ba mieć przy go to wa -
nych wie le sce na riu szy, tak że na to, co się nie
mo że stać. Ta za sa da spraw dza się szcze gól nie
w biz ne sie. Na wią zu jąc do biz ne su dr Mel li -
bru da przy to czył wy ni ki ba dań pro wa dzo -
nych przez por tal pra cuj. pl, z któ rych wy ni -
ka, że aż 29 proc. stu den tów ma rzy o za ło że -
niu wła snej fir my, 24 proc. o pra cy w mię dzy -
na ro do wej kor po ra cji, 20 proc. w ad mi ni stra -
cji pań stwo wej lub sa mo rzą do wej, a 13 proc.
od po wia da: trud no po wie dzieć. Czy wła śnie
wśród tych 13 proc. osób bez ma rzeń są mło -
dzi na ukow cy? 

Kon kurs przy go to wa ny przez Sto wa rzy sze -
nie „Dzien ni ka rze dla Zdro wia”, a fi nan so wa -
ny przez fir mę Ge de on Rich ter maj

Ję zy ko znaw czy szczyt w Gnieź nie

Na uko wiec jak dziec ko
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Na Bia ło ru si aż do je de na stej kla sy nie wie dzia ła, co
chce stu dio wać. Chcia ła wy brać stu dia ar ty stycz -
ne – re ży se rię. Oka za ło się jed nak, że te go ro dza ju stu -

dia by ły dla osób, któ re już skoń czy ły ja kiś in ny fa kul tet. Po -
nie waż na Bia ło ru si jest du ża pre sja, by po szko le ko niecz nie
od ra zu stu dio wać, Ale na zna jąc an giel ski i bę dąc do brą z ma -
te ma ty ki wy bra ła uczel nię eko no micz ną. Ale nie re zy gno -
wa ła ze swych ar ty stycz nych pa sji.

Ro bi łam róż ne rze czy dla sie bie i przy ja ciół, a w 2006 po ży -
czo ną ka me rą za czę łam krę cić fil mi ki. Spodo ba ło mi się, ale nie
trak to wa łam te go se rio. Na wet je śli wy my śla li śmy fa bu łę dla ta -
kie go fil mu, to też tyl ko dla śmie chu. Dzię ki tym eks pe ry men -
tom po zna łam jed nak opro gra mo wa nie do ob rób ki mul ti me -
diów – wspo mi na Ale na – Od dzie sią te go ro ku ży cia cho dzi -
łam na tań ce, ta kie zwy kłe, dzie cię ce. Cho re ograf wy my ślał dla
nas ukła dy, a my tań czy li śmy, to by ła do bra rzecz, kon takt z mu -
zy ką, ćwi cze nie po czu cia ryt mu, sa mo dy scy pli na. Na stu diach
po szły śmy z sio strą na kurs tań ców ir landz kich. Wy cho dzi ło mi
to do brze, jeź dzi łam na kon kur sy, do sta wa łam me da le.

Po stu diach w Miń sku mu sia ła, jak każ dy ab sol went, któ ry
do sta wał sty pen dium, pra co wać w kra ju przez dwa la ta i to
w tej fir mie, któ rą wska że uczel nia. Na ogół nie jest to atrak cyj -
na pra ca. Jed nak dzię ki sio strze za trud ni ła się w du żej fir mie
przy pro gra mo wa niu. Uczel nia za ak cep to wa ła ten po mysł.

Myśl o ko lej nych stu diach nie opusz cza ła Ale ny. Naj pierw
my śla ła o Szwe cji, ale z róż nych wzglę dów, tak że fi nan so wych,
zde cy do wa ła się na Pol skę. Wy bra ła Uni wer sy tet im. Ada ma
Mic kie wi cza i Col le gium Po lo ni com w Słu bi cach, gdzie uczy
się na kie run ku fi lo lo gia pol ska ja ko ob ca.

Na py ta nie – dla cze go Słu bi ce, Ale na od po wia da: Kie dyś są -
dzi łam, że le piej być ma łą ryb ką w wiel kim oce anie niż du żą ry -
bą w je zio rze. Po cho dzę z Miń ska, ze sto li cy kra ju, i o ta kim du -
żym mie ście ma rzy łam. Nie spo dzie wa nie w Słu bi cach speł ni -
łam wię cej ma rzeń, niż gdzie kol wiek in dziej: na uczy łam się ję -
zy ka, po zna łam wie le fa scy nu ją cych osób, zor ga ni zo wa łam kon -
fe ren cję na uko wą, na krę ci łam fil my ani mo wa ne, pra co wa łam
w te le wi zji, za gra łam w mu si ca lu, mo je pra ce fo to gra ficz ne by -
ły na kil ku wy sta wach, wy stę po wa łam w spek ta klach dla dzie -
ci, pro wa dzi łam warsz ta ty ję zy ko we i ta necz ne. Mo gę po wie -
dzieć, że te raz je stem du żą ry bą, ży ją cą w ma łym je zio rze. 

Ale na pod kre śla, że fi lo lo gia pol ska ja ko ob ca jest wy jąt -
ko wym kie run kiem, pa nu je tu wy jąt ko wa at mos fe ra. Ni gdy
nie by łam w in nej szko le wyż szej w Pol sce, ale po rów nu jąc mo -
je stu dia ze stu dia mi na Bia ło ru si, moż na po wie dzieć, że rze -
czy wi ście jest wy jąt ko wo. Je że li ktoś ma ja kiś ta lent, za uwa ża -

ją to wy kła dow cy i ca łe Col le gium Po lo ni cum, na cze le z dr.
Krzysz to fem Woj cie chow skim, dy rek to rem Col le gium. On mó -
wi, że jest fa nem na sze go kie run ku. Tu przy jeż dża ją lu dzie po -
szu ku ją cy, cie ka wi świa ta, czę sto do świad cze ni, ale ra czej mło -
dzi i to jest ich pierw sza przy go da. Mo im zda niem, nikt tu nie
zna lazł się przy pad ko wo, cho ciaż więk szość stu den tów po wie,
że nie wie, dla cze go przy je cha ła wła śnie tu. Jed nak ta gro ma da
„po gu bio nych” lu dzi two rzy prze strzeń eks pe ry men tu, pró by,
któ ra jest pięk na. Fi lo lo gia dla ob co kra jow ców da je więc sze -
reg moż li wo ści, rów nież dla tych, któ rzy jesz cze wciąż szu ka ją
sie bie i nie wie dzą, co chcie li by ro bić póź niej, gdy już opa nu ją
ję zyk. Z wy kła dow ca mi ma my świet ne re la cje; przy cho dzą i mó -
wią, ze je ste śmy faj ni i że nas lu bią. Dla na sze go ro ku in spi ra -
cją był pan Jan Zgrzy wa; był pierw szym lek to rem i da wał ra dę,
nie by ło z nim ani za nud no ani za trud no, uda wa ło się mu z na -
mi do brze pra co wać, cho ciaż w na szej gru pie by li lu dzie o róż -
nym stop niu zna jo mo ści ję zy ka. I wszy scy się ja koś na tu ral nie
za czę li sta rać, na przy kład nikt nie ścią gał, wszy scy pi sa li na te -
stach to, co po tra fią. Gdy bym mia ła okre ślić nasz kie ru nek jed -
nym sło wem, by ło by to sło wo „po my sły”. Wy kła dow cy non stop
ge ne ru ją no we pro jek ty i oczy wi ście an ga żu ją stu den tów. Ma -
my kil ka świet nych wy da rzeń, or ga ni zo wa nych co ro ku. Mó wię
tu o Ma jów kach, któ re ro bi my w for mie warsz ta tów ję zy ko wych
pod kie row nic twem dr Agniesz ki Zgrzy wy, o tur nie jach ję zy ków
ob cych i wy jaz dach do Ber li na, or ga ni zo wa nych przez pa nie
Agniesz kę Skwa rek i Ur szu lę Bier man, o wy sta wach, któ re stwa -
rza ją no we świa ty na ko ry ta rzu przy sa lach fi lo lo gii pol skiej,
o spo tka niach z pi sa rza mi, wy stę pach te atral nych. Jest też wie -
le in nych, nie mniej cie ka wych, jed no ra zo wych pro jek tów.

Ale na pod kre śla, że Słu bi ce i Col le gium Po lo ni cum da ły jej
no we ży cie. Od pierw szych dni czu ła, że tu mo że zro bić coś
do bre go, że są na pew no lu dzie, któ rzy mo gą po móc. Ko lej ne
moż li wo ści otwie ra bli skość uni wer sy te tu Via dri na, wspól ne
kie run ki, za ję cia tak że po an giel sku.

Po stu diach w Słu bi cach chcia ła by w koń cu pra co wać. My -
śli o re kla mie al bo te le wi zji, w tych bran żach jest sta ły ruch
i twór cze po dej ście do za dań. Szu ka ła ta kiej pra cy ostat nio
na wa ka cjach w Miń sku, ale jej nie do sta ła. To chy ba znak,
że na ra zie nie ma co wra cać do do mu. Zo sta je w Słu bi cach,
bo tu taj, jak mó wi, jest wię cej słoń ca.

Dr Agniesz ka Zgrzy wa, któ ra Ale nę re ko men do wa ła
do kon kur su In ter stu den ta, pod kre śla kre atyw ność i ta lent
kan dy dat ki. Za nim zo sta ła uczest nicz ką mo ich za jęć, zdą ży -
łam ją po znać ja ko stu dent kę nie zwy kle za an ga żo wa ną w ży -
cie na szej uczel nia nej spo łecz no ści – mó wi A. Zgrzy wa.

Tu taj jest
wię cej słoń ca
Ma duszę i charakter artysty. Tańczy, śpiewa, fotografuje,
reżyseruje, kręci filmy. Ale najpierw studiowała pięć lat
ekonomię w Mińsku i do tej pory nie wie tak
naprawdę – dlaczego. Nigdy nie pracowała w tym zawodzie.
Do Polski przyjechała kierując się intuicją.

Alena Varaksa
z Białorusi 
– Najlepszy
student
zagraniczny
w Polsce (Studia
licencjackie)
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W cią gu ostat nich kil ku lat, jak grzy by po desz -
czu, w kul tu ral nej ofer cie Po zna nia po ja wia ją
się no we fe sti wa le. Du ża ich część ma cha rak -
ter chwi lo wy, czę sto koń czą się rów nie szyb ko,
jak się po ja wi ły. Ale są też ta kie, któ re po szczy -
cić się mo gą dłuż szą tra dy cją. Do tej gru py na -
le ży Fe sti wal Kul tu ry Sło wiań skiej Po znań Sla -
vik Fest, któ re go or ga ni za to rem jest Ko ło Na -
uko we Sla wi stów oraz In sty tut Fi lo lo gii Sło -
wiań skiej UAM.

Te go rocz na edy cja od by ła się w po ło wie paź -
dzier ni ka i, jak zwy kle, zgro ma dzi ła du że gro no
wiel bi cie li. Po znań Sla vic Fest wy rósł z Fe sti wa lu
Pio sen ki Sło wiań skiej – w tym ro ku od by ła się
już IX edy cja tej im pre zy – nie mniej jed nak je go
for mu ła „pącz ku je”, od sła nia jąc co raz to in ne, nie -
po zna ne jesz cze sze rzej ob sza ry sło wiańsz czy zny.
Fe sti wal skie ro wa ny jest do sze ro kie go gro na od bior -
ców – mó wił dr Pa tryk Bo ro wiak z In sty tu tu Fi lo -
lo gii Sło wiań skiej UAM, ko or dy na tor pro jek -
tu – Po cząt ko wo miał on cha rak ter stu denc ki, po tem
jed nak za czę li śmy wy cho dzić po za uni wer sy tet. Co

ro ku ob ser wu je my ro sną ce za in te re so wa nie ze stro -
ny mło dzie ży, ale tak że wśród star szych miesz kań -
ców Po zna nia. Te go rocz na edy cja roz po czę ła się
od kon fe ren cji „Cze skie Ima gi na rium”, w któ rej
udział wzię ło bli sko 50 dok to ran tów i stu den tów
bo he mi sty ki z ca łej Pol ski. Kon fe ren cji to wa rzy szy -
ły wer ni sa że i wy sta wy, ale tak że po kaz fil mów
z Kre ci kiem, skie ro wa ny do naj młod szej wi dow -
ni. Waż nym punk tem fe sti wa lu był III Mię dzy na -
ro do wy Kon kurs Re cy ta tor ski Po ezji Sło wiań skiej
„Sło wiań skie Re cy ta cje”. W cią gu fe sti wa lo wych dni
od by ło się też kil ka warsz ta tów, przy bli ża ją cych np.
współ cze sne dra ma ty buł gar skie, by ło też du żo do -
brej stu denc kiej za ba wy w ryt mie bał kań skich ryt -
mów, np. w trak cie kon cer tu Mal wi ny Pa szek
i Tom ka Grde nia. No wo ścią i do wo dem na otwar -
tą for mu łę fe sti wa lu był Bal kan Fa shion Ni -
ght – wie czór mo dy z udzia łem pro jek tan tów ubrań
i bi żu te rii z Ma ce do nii LUDUS & KAPKA. W po -
ka zie udział wzię ły stu dent ki z In sty tu tu Fi lo lo gii
Sło wiań skiej. Fe sti wal roz wi ja się – mó wił dr Bo ro -
wiak – ma rzy mi się, aby za 4-5 lat prze ro dził się
w wiel kie świę to sło wiań skiej mu zy ki. mz
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We wrze śniu In sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej
w Gnieź nie stał się jed nost ką or ga ni za cyj ną
UAM. Po dwóch mie sią cach gnieź nień ska spo -
łecz ność aka de mic ka ma ko lej ne po wo dy
do ra do ści. 

Moment, na który miejscowa kadra naukowa
wyczekiwała, to wykształcenie pierwszego doktora.
Została nim Zofia Kaczmarek, doktorantka Zakładu
Kultury i Tradycji Antycznej. Dr Kaczmarek jest

absolwentką archeologii na UAM w Poznaniu.
Publiczna obrona dysertacji doktorskiej odbyła się
7 października na Wydziale Historycznym UAM.
Praca nosi tytuł: „Tkactwo w relacjach kulturowych
Cesarstwa Rzymskiego z Barbaricum (I-III wiek
n.e.)”, a promotorem był prof. Leszek Mrozewicz. 
Zofia Kaczmarek została doktorem nauk
humanistycznych w zakresie historii
(z wyróżnieniem).

Paweł Brzeźniak

Fe sti wal na fest!

Pierwszy doktorat IKE UAM
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Pod czas dru gie go w tym ro ku, a tak że dru -
gie go w cią gu ostat nich lat spo tka nia w Po zna -
niu – po wie dział prze wod ni czą cy te go gre -
mium, prof. Wie sław Ba nyś, rek tor Uni wer -
sy te tu Ślą skie go – po ru sza li śmy bar dzo wie le
spraw i za gad nień zwią za nych z uspraw nia -
niem funk cjo no wa nia i szu ka niem przez uczel -
nie miej sca w glo bal nej prze strze ni na uki nie
tyl ko eu ro pej skiej. 

Nie spo sób omó wić tu wszyst kich po dej -
mo wa nych wąt ków. By ło ich wie le, a do ty czy -
ły za rów no za gad nień zwią za nych z upra wia -
niem na uki, z no wo cze snym or ga ni zo wa niem

struk tu ry ba daw czej, miej scem na uki pol skiej
w świe cie, pro mo cją i pre zen ta cją jej na świe -
cie, praw nych ram funk cjo no wa nia, jak rów -
nież z co dzien ną pro ble ma ty ką uczel ni i stu -
den tów. 

Po prze stań my na spra wach klu czo wych. 

W sko ry go wa nych ra mach
W cza sie spo tka nia rek to rzy kon ty nu owa li

dys ku sję na te mat sy tu acji szkol nic twa wyż -
sze go, do ty czą cą pro jek tów no we li za cji ustaw
o szkol nic twie wyż szym, fi nan sach pu blicz -
nych oraz za mó wie niach pu blicz nych.

KRASP miał du ży udział w przy go to wa niu
tej ko rek ty no we li za cji. Po wie lu dys ku sjach,
spo tka niach, kon sul ta cjach, usta wa wkrót ce
pod da na zo sta nie ostat nim pro ce du rom,
zmie rza ją cym do przy ję cia jej przez Sejm.

Jej przy ję cie za koń czy pra ce nad two rze -
niem i po pra wia niem ram praw nych dla
funk cjo no wa nia uczel ni – pod kre śli ła obec -
na na kon fe ren cji mi ni ster na uki i szkol nic -
twa wyż sze go, Bar ba ra Ku dryc ka – Wy ni -
kiem te go nie bę dą zmia ny re wo lu cyj ne, cho -
dzi ra czej o pew ne upo rząd ko wa nie praw -
ne. No we prze pi sy po mo gą okre ślić na przy -

Rektorzy na szczycieRektorzy na szczycieRektorzy na szczycie

Ponad stu rektorów z całej Polski gościło w dniach
od 12 do 13 listopada br na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
UAM był w tym czasie gospodarzem kolejnego
spotkania Konferencji Rektorów Akademickich
Szkół Polskich. Tu właśnie toczyły się obrady
Prezydium KRASP, a także zgromadzenie plenarne,
podczas którego wybrano 12 członków Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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Naj więk szy pro gram fi nan so wa nia ba dań na uko wych w UE 

Przed na mi Ho ry zont
Również 12 listopada minister nauki
i szkolnictwa wyższego prof. Barbara
Kudrycka wraz z unijną komisarz 
ds. badań, innowacji i nauki Máire
Geoghegan-Quinn zainaugurowały
w Polsce największy w historii
program finansowania badań
naukowych w UE – Horyzont 2020.
Jego budżet to ponad 70 mld euro.

– W okre sie po wo jen nym na uko wy świat
uciekł da le ko do przo du, a pol skim ba da czom
w wa run kach ko mu ni zmu, so cja li stycz nej
go spo dar ki trud no by ło uczest ni czyć w tym
glo bal nym wy ści gu. Ale dziś już nie mu si my
się oglą dać za sie bie – stwier dzi ła prof. Bar -
ba ra Ku dryc ka. – Ma my zna ko mi tą in fra -
struk tu rę i apa ra tu rę ba daw czą, dzię ki naj -
więk szym w hi sto rii in we sty cjom w na ukę
i szkol nic two wyż sze. Od 2007 ro ku za in we -
sto wa li śmy po nad 26 mi liar dów zło tych. Ma -
my nie zwy kłe, uta len to wa ne mło de po ko le -
nie. Ma my spo łe czeń stwo, któ re uwie rzy ło
w wie dzę: po nad 40 proc. każ de go rocz ni ka
aspi ru je do wyż sze go wy kształ ce nia. Gru pa
pra cow ni ków sek to ra ba daw czo -roz wo jo we -
go roz wi ja się naj dy na micz niej ze wszyst kich:
to już 140 ty się cy osób, o 5 ty się cy wię cej niż
jesz cze rok te mu. To już naj wyż szy czas, by -
śmy w tym glo bal nym na uko wym wy ści gu
prze su wa li się kon se kwent nie na co raz wyż -
sze po zy cje.  Ho ry zont 2020 otwie ra ta ką
szan sę – pod kre śli ła mi ni ster na uki.

No wy unij ny pro gram to naj więk sze te go
ty pu przed się wzię cie na świe cie. Ma pod -
nieść kon ku ren cyj ność eu ro pej skiej na uki
i wzmoc nić jej po zy cję w glo bal nym wy ści -
gu. Je go ce lem jest m.in. za pew nie nie no we -
go, uprosz czo ne go mo de lu fi nan so we go, za -
cho wa nie rów no wa gi po mię dzy ma ły mi
i du ży mi pro jek ta mi oraz wpro wa dze nie in -
stru men tów wy cho dzą cych na prze ciw po -
trze bom kra jów i re gio nów o niż szym po -
ten cja le na uko wym i in no wa cyj nym. To, co
wy róż nia pro gram to spój ny sys tem fi nan -
so wa nia in no wa cji: od kon cep cji na uko wej,
przez etap ba dań, aż po wdro że nie no wych
roz wią zań, pro duk tów czy tech no lo gii. Pro -
gram opar ty jest na trzech fi la rach: fi nan so -
wa niu pio nier skich ba dań opar te go o za -
sa dę  do sko na ło ści (excel len ce in scien ce),
fi nan so wa niu ba dań, któ re wzmac nia ją ro -
lę UE w prze my śle (in du strial le ader ship)
oraz fi nan so wa niu ba dań na rzecz wy zwań
spo łecz nych (so cie tal chal len ges).
– Klu czo wym dla te go pro gra mu sło wem jest
uprosz cze nie. Ho ry zont 2020 to mniej biu ro -

kra cji, spraw niej sze pro ce du ry i przede
wszyst kim szyb sze po zy ski wa nie gran -
tów – za zna czy ła ko mi sarz Ma rie Geo ghe -
gan -Qu inn. Pod kre śli ła tak że, że no wy pro -
gram fi nan so wa nia da je sze reg moż li wo ści
rów nież ma łym i śred nim przed się bior -
stwom za in te re so wa nym ko mer cja li za cją
in no wa cyj nych roz wią zań.

– Am bi cją wszyst kich, któ rzy pra co wa li
nad Ho ry zon tem 2020 by ło stwo rze nie w UE
spój ne go sys te mu fi nan so wa nia ba dań i in -
no wa cji: od kon cep cji na uko wej, przez ba da -
nia la bo ra to ryj ne, te sty, de mon stra to ry, aż
po wdro że nie ryn ko we – pod kre śla ła mi -
ni ster Bar ba ra Ku dryc ka. – Te go po trze bu -
je dziś Eu ro pa, by mo gła być kon ku ren cyj -
na wo bec sil nych świa to wych go spo da rek
USA, Chin, Ja po nii, Bra zy lii – stwier dzi ła.
Pol ska bra ła ak tyw ny udział w przy go to wa -
niach Ho ry zon tu 2020. Waż ne roz strzy gnię -
cia przy pa dły na czas pol skiej pre zy den cji
w Ra dzie UE. Jesz cze przed opu bli ko wa -
niem pro jek tów ak tów praw nych, nasz kraj
wspól nie z Niem ca mi i Ho lan dią, prze pro -
wa dził sze reg kon fe ren cji mię dzy na ro do -
wych, na któ rych po ru sza no za gad nie nia
przy szłe go pro gra mu ra mo we go. By li śmy
też ak tyw nym człon kiem gru py ds. uprosz -
czeń, któ ra za koń czy ła swo je pra ce w cza sie
pol skiej pre zy den cji. Opra co wa ła ona zbiór
kon kret nych roz wią zań uła twia ją cych be -
ne fi cjen tom ko rzy sta nie z in stru men tów
Ho ry zon tu 2020. To wła śnie dzię ki pra com
tej gru py bę dzie my ko rzy stać z prost sze go
mo de lu fi nan so we go, szyb szej ścież ki oce -
ny wnio sków czy uprosz czo nych pro ce dur
kon tro l nych.

Polskie postulaty
uwzględnione w programie
HORYZONT 2020

Pol skim na ukow com w sku tecz nym
kon ku ro wa niu o fun du sze z Ho ry zon -
tu 2020 po ma gać bę dzie Kra jo wy Punkt
Kon tak to wy Pro gra mów Ba daw czych UE.
Trwa ją obec nie pra ce nad zmia ną mo de lu
je go funk cjo no wa nia – wzmoc nio ne zo -
sta ną ele men ty ta kie jak: men to ring, in dy -
wi du al ne kon sul ta cje oraz bez po śred nie
wspar cie przy kon stru owa niu wnio sków
i ich roz li cza niu. Pla no wa ne jest też utrzy -
ma nie do tych cza so we go pro gra mu „Gran -
ty na gran ty”, w ra mach któ re go zo sta nie
do dat ko wo wpro wa dzo na ewa lu acja zgła -
sza nych wnio sków przez do świad czo nych
eks per tów.

Newslatter MNiSW

kład, ja kie ma my ocze ki wa nia wo bec uczel -
ni aka de mic kich, a ja kie wo bec uczel ni o cha -
rak te rze za wo do wym. To po zwo li – bez war -
to ścio wa nia na gor sze i lep sze – do ko nać roz -
dzie le nia na dwie gru py, co wpły wać bę dzie
na bar dziej ra cjo nal ne ich fi nan so wa nie.
Istot ne zna cze nie, jak pod kre śla no, ma ją też
pra ce nad usta wą o za mó wie niach pu blicz -
nych. I w tej mie rze wkrót ce rek to rzy bę dą
mie li po wo dy do za do wo le nia – obie ca ła mi -
ni ster Ku dryc ka. 

Po sta no wie nia usta wy roz luź nią biu ro kra -
cję. W myśl jej roz strzy gnięć prze tar gi ko -
niecz ne bę dą do pie ro przy za ku pach więk -
szych niż 200 000 eu ro dla uczel ni i 140 000
eu ro dla in sty tu tów ba daw czych. 

Spo ro uwa gi sku pi ły też pro ble my fi nan so -
we; roz ma wia no o fi nan sach pu blicz nych,
o part ner stwie pu blicz no -praw nym, o współ -
dzia ła niu z oto cze niem go spo dar czym. 

Daj się po znać
Nie za bra kło rów nież in for ma cji o wpro -

wa dze niu Open Ac cess w try bie spój ne go
w ca łej Pol sce re po zy to rium, ja ko pod sta wo -
we go mo de lu udo stęp nia nia pu bli ka cji na -
uko wych i edu ka cyj nych, re ko men do wa ne go
przez Ko mi sję Eu ro pej ską, wpi sa ne go w Stra -
te gię Eu ro pa Cy fro wa 2020. By ła mo wa tak że
o dzia ła niach KRASP na rzecz roz wo ju umie -
jęt no ści cy fro wych oraz omó wio no in no wa -
cje w kształ ce niu w erze MOOCs (Mas si ve
Open On -li ne Co ur ses). 

Prof. Bar ba ra Ku dryc ka przed sta wi ła tak że
in for ma cje o moż li wo ściach, ja kie otwie ra
przed pol ski mi uczel nia mi no wa per spek ty -
wa unij na na la ta 2014-2020 oraz pro gram
Ho ry zont (wię cej obok).

Na uka bez gra nic
Uczest ni cy ob rad oma wia li też per spek -

ty wy współ pra cy mię dzy na ro do wej, z któ -
rej do 2015 ro ku w ra mach pro gra mu sty -
pen dial ne go „Ciência sem fron te iras” – „Na -
uka bez gra nic” w Pol sce mo że roz po cząć
stu dia ok 15 000 stu den tów i bli sko 1 000
dok to ran tów bra zy lij skich.  Pro gram ten
skie ro wa ny jest głów nie do stu den tów na uk
ści słych, tech nicz nych i me dycz nych oraz
umoż li wia naj zdol niej szym z nich kształ ce -
nie na naj lep szych świa to wych uni wer sy te -
tach. „Na uka bez gra nic” jest du żym pro gra -
mem sty pen dial nym fi nan so wa nym przez
rząd Bra zy lii.

Pro gram ma na ce lu wzmoc nić i roz sze rzyć
ini cja ty wy bra zy lij skie zwią za ne z na uką
i tech no lo gią, in no wa cją i kon ku ren cyj no ścią
po przez mię dzy na ro do wą mo bil ność stu den -
tów oraz pra cow ni ków na uko wych – po wie -
dział prof. Wie sław Ba nyś. Am ba sa da RP
w Bra zy lii, MNiSW wraz z KRASP roz po czę -
ły ak cję in for ma cyj ną na te mat pol skich
uczel ni i moż li wo ści, ja kie da ją stu dia pod -
ję te w Pol sce. J. L. 
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Przy po mnij my, kto był pierw szym dzie ka -
nem po wo ła ne go do ży cia w 1988 r. Wy dzia -
łu Neo fi lo lo gii?

Do dzi siaj by ło w su mie czwo ro dzie ka nów:
za czę ło się od prof. Ta de usza Zgół ki, po tem
był prof. Sta ni sław Pup pel, trze cim był prof.
Jó zef Dar ski, a te raz dru gą ka den cję je stem ja.

Do ja kich wy dzia łów przy pi sa ne by ły neo -
fi lo lo gie, za nim po wstał osob ny Wy dział
Neo fi lo lo gii?

Przy po mi nam, że w tym ro ku 25-le cie ob -
cho dzi tak że Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej, któ ry rów nież zo stał wte dy wy dzie -
lo ny z Wy dzia łu Fi lo lo gicz ne go. Ale kie dy się -
gnie my do hi sto rii po szcze gól nych kie run ków
stu diów, to np. za rów no ger ma ni sty ka, jak
i ro ma ni sty ka ma ją swo je po cząt ki z po cząt -
kiem Uni wer sy te tu Po znań skie go, tzn.
od 1919 r. Funk cjo no wa ły wte dy ja ko ka te dry
czy za kła dy. 

Na ja kiej za sa dzie do ko nu je się po wo ła nie
no we go wy dzia łu? 

Po pierw sze, czyn ni kiem pod sta wo wym
jest chy ba to, że w pew nym mo men cie da -
na jed nost ka sta je się bar dzo du ża i ta ką jed -
nost ką jest trud no za rzą dzać w ra mach np. in -
sty tu tu. Po dru gie, są ja kieś gru py pro fe so rów
czy na wet po je dyn czy pro fe so ro wie, któ rzy
chcie li by się usa mo dziel nić. Na pew no ini cja -
ty wa wy cho dzi od ja kichś jed no stek czy grup,
któ re dą żą kon se kwent nie do te go, że by się
usa mo dziel nić. Zgod nie ze sta tu tem, for mal -
nie z ini cja ty wą utwo rze nia no we go wy dzia -
łu wy stę pu je jed nak rek tor. Że by wy dział
mógł po wstać, mu szą być speł nio ne okre ślo -
ne wa run ki, któ re na rzu ca nam usta wa – mu si

być okre ślo na licz ba pro fe so rów ty tu lar nych,
dok to rów ha bi li to wa nych, ad iunk tów i ca łej
in nej ka dry i to mi ni mum mu si być speł nio -
ne, że by w ogó le roz wa żać moż li wość usa mo -
dziel nie nia ja kiejś jed nost ki. Te wy mo gi speł -
ni ły neo fi lo lo gie i fi lo lo gia pol ska oraz kla -
sycz na 25 lat te mu, a rok te mu speł ni ła tak że
fi lo lo gia an giel ska. 

Ja kie by ły naj więk sze pro ble my Wy dzia -
łu Neo fi lo lol gii 25 lat te mu?

Sam Wy dział ja ko ta ki też zmie niał we -
wnętrz ną struk tu rę, np. w pew nym mo men -
cie z In sty tu tu Ję zy ko znaw stwa wy ło nił się In -
sty tut Orien ta li sty ki, pew ne kie run ki, np. tzw.
bal to lo gia by ła przy pi sa na do skan dy na wi sty -
ki, ale póź niej zo sta ła prze nie sio na do In sty -
tu tu Ję zy ko znaw stwa. Cza sa mi wy ni ka to z te -
go, że bra ku je osób, któ re fir mu ją da ny kie ru -
nek, bo ktoś od cho dzi na eme ry tu rę i trze ba
tak usta wić wszyst ko, by by ło speł nio ne mi -
ni mum ka dro we na da nej spe cjal no ści. Po -
nad to trze ba pa mię tać, że w cią gu tych 25 lat
kil ka ra zy zmie nia ły się prze pi sy, szcze gól nie
do ty czą ce mi ni mum ka dro we go do pro wa -
dze nia spe cjal no ści kształ ce nio wych. Bo u nas
ca ły czas ma my je den kie ru nek kształ ce nia:
fi lo lo gia i 46 spe cjal no ści. Na to miast róż ne
zmia ny prze pi sów w pew nym mo men cie spo -
wo do wa ły, że dla każ dej spe cjal no ści mu si być
przy naj mniej je den sa mo dziel ny pro fe sor,
dwóch ad iunk tów, a kie dyś np. je den pro fe sor
mógł fir mo wać kil ka spe cjal no ści, stąd, by je
wszyst kie utrzy mać, za ist nia ła rów nież ko -
niecz ność po zy ski wa nia pro fe so rów z ze -
wnątrz. A trze ba pa mię tać, że licz ba spe cjal -
no ści w cią gu 25 lat co naj mniej się po dwo iła,

o ile nie po tro iła. Na przy kład wszyst kie spe -
cjal no ści azja tyc kie, ja ko od ręb ne ścież ki
kształ ce nia po wsta ły już w ra mach no we go
wy dzia łu. 

Któ re spe cjal no ści są du mą Wy dzia łu Neo -
fi lo lo gii i któ re przy cią ga ją naj wię cej kan dy -
da tów? 

Tu trze ba roz róż nić dwie rze czy: po pierw -
sze, ma my wszyst kie kla sycz ne spe cjal no ści,
któ re w te go ty pu wy dzia łach wy stę pu ją, czy li
wszyst kie fi lo lo gie ro mań skie, ger mań skie, ru -
sy cy stycz ne. Na to miast je że li cho dzi o kie run -
ki szcze gól nie ob le ga ne, to są to ca ły czas ję -
zy ki skan dy naw skie i nie któ re ję zy ki azja tyc -
kie – co ro ku ma my bar dzo du żo kan dy da tów
na jed no miej sce na ja po ni sty ce, si no lo gii czy
ko re ani sty ce. Ma my też wiet nam ski, taj ski, in -
do ne zyj ski czy in do lo gię, ale na te spe cjal no -
ści za in te re so wa nie jest już mniej sze. Ale trze -
ba zwró cić uwa gę na in ny fakt, że są spe cjal -
no ści – my je na zy wa my ni szo wy mi – któ re
są je dy ne w ca łej Pol sce. Na przy kład kom -
plek so wa skan dy na wi sty ka ze wszyst ki mi ję -
zy ka mi skan dy naw ski mi to jest też na pew no
spe cy fi ka na sze go wy dzia łu. Dru ga spra wa, to
wła śnie kom plek so wo po trak to wa ne tzw. ję -
zy ki bał tyc kie. I trze cia rzecz, to już ab so lut -
nie uni ka to wa, je dy na na ca łą Pol skę, to ru -
mu ni sty ka. Spe cjal ność ta jest re ali zo wa -
na w In sty tu cie Fi lo lo gii Ro mań skiej, ale to
jest od ręb na ścież ka kształ ce nio wa – stu dia li -
cen cjac kie i ma gi ster skie. Na bór jest co dwa
la ta, a li mit to 15 miejsc. Na tych ni szo wych
kie run kach ma my cza sem na wet nie do bór
kan dy da tów, ale nie o to cho dzi, by co ro ku
„pro du ko wać” np. 15 ru mu ni stów, bo o tym

Z prof. Teresą Tomaszkiewicz,
dziekanem Wydziału Neofilologii 
rozmawia Danuta Chodera-Lewandowicz 

Wielozjęzyczność 
– specjalność 
Poznania 
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de cy du je też ry nek pra cy i za po trze bo wa nie
na okre ślo nych spe cja li stów. Na wy dzia le o ta -
kim pro fi lu jak nasz je dy ną w kra ju spe cjal -
no ścią jest też ka te dra eko ko mu ni ka cji, pro -
wa dzo na przez prof. Pup pla i za ło żo na sto -
sun ko wo nie daw no, w 2002 r. Ba da nia kon -
cen tru ją się na wszel kich prze ja wach i for -
mach za cho wań ko mu ni ka cyj nych, jak ję zyk,
mi mi ka, ge sty, kon tek sty itp. Do tych czas by -
ły to stu dia nie sta cjo nar ne, a te raz or ga ni zu -
je my dzien ne. 

A jak wy dział od naj du je się w do bie kry zy -
su? I jak od po wia da na apel o wią za nie
kształ ce nia uni wer sy tec kie go z go spo dar ką? 

Kry zys do ty ka wszyst kich, na to miast jak
na dzi siaj z ty mi do fi nan so wa nia mi, któ re
ma my, da je my so bie ra dę. Ale my non stop
sta ra my się po zy ski wać środ ki z róż nych źró -
deł, w za leż no ści od za dań, któ re so bie sta wia -
my, bo to nie jest tyl ko tak, że po zy sku je się
środ ki na ba da nia. My np. je ste śmy w ta kim
pro gra mie „UAM: Uni ka to wy Ab sol went =
Moż li wo ści”, do któ re go uda ło się przy stą pić
tyl ko kil ku wy dzia łom. I np. w ra mach te go
pro gra mu re ali zu je my stu dia tłu ma cze nio we,
tzn. mo że my do fi nan so wać za kup sprzę tu,
wy bu do wać la bo ra to rium do tłu ma cze nia
kon fe ren cyj ne go. Przez trzy la ta za ku pi li śmy
oko ło 90 po zy cji książ ko wych mię dzy na ro -
do wych. Dzię ki te mu pro gra mo wi uda je nam
się po zy ski wać wy kła dy, warsz ta ty czy ja kieś
in ne szko le nia pro wa dzo ne z jed nej stro ny
przez pro fe so rów o świa to wym for ma cie,
a z dru giej stro ny – w od po wie dzi na apel
o pro fe sjo na li za cję stu diów – uda je nam się
po zy ski wać prak ty ków tłu ma czy z Unii Eu ro -
pej skiej, któ rzy przy jeż dża ją na kil ku dnio we
warsz ta ty. Dzię ki te mu na sze kształ ce nie jest
bliż sze go spo dar ki, o czym te raz tak czę sto się
mó wi. Przez ostat nie kil ka lat uda ło się wy re -
mon to wać Col le gium No vum. Po za tym po -
zy ska li śmy dwa ol brzy mie gran ty na apa ra tu -
rę ba daw czą. Za cza sów no we go wy dzia łu zo -
sta ła też wy bu do wa na i no wo cze śnie wy po -
sa żo na bi blio te ka wy dzia ło wa. Po nad to wie -
lu pra cow ni ków ma swo je in dy wi du al ne
gran ty na uko we – mi ni ste rial ne, unij ne czy
po cho dzą ce spo za Eu ro py. Kil ka dni te mu,
po kon tro li in sty tu cjo nal nej, otrzy ma li śmy
wy róż nie nie Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej.
W na szej ka te go rii: na uk hu ma ni stycz nych
i teo lo gicz nych, tyl ko dwa wy dzia ły zo sta ły
wy róż nio ne, a jest to wy róż nie nie bar dzo
istot ne i pre sti żo we. 

Na sze kształ ce nie i dzia ła nia wzmac nia ne
są po przez kon tak ty z go spo dar ką, a od by wa
się to w róż ny spo sób. Po pierw sze, po wo ła -
li śmy ra dę pra co daw ców, z któ rą kon sul tu je -
my wszel kie zmia ny pro gra mo we, aby pew ne
ele men ty na sze go pro gra mu by ły do sto so wa -

ne do prak tycz ne go sto so wa nia w róż nych za -
wo dach. Po dru gie, na sza li sta róż nych in sty -
tu cji, z któ ry mi współ pra cu je my, cią gle się po -
więk sza. Na tych na szych ob cho dach by li na -
wet przed sta wi cie le pra co daw ców, np. Volks -
wa ge na, róż nych księ gar ni, biur tłu ma czy itp.
W tych fir mach na si stu den ci od by wa ją prak -
ty ki, z ni mi kon sul tu je my na sze pro gra my i te
kon tak ty cią gle się po sze rza ją. 

Na stęp na rzecz, któ ra nas do te go zmu sza
i ob li gu je, to znak ja ko ści przy zna ny przez
Dy rek cję Ge ne ral ną ds. Tłu ma czeń Pi sem -
nych UE. Ale jed nym z wa run ków otrzy ma -
nia te go zna ku ja ko ści jest obec ność prak ty -
ków za wo dow ców w kształ ce niu, stąd ma my
za ję cia, któ re pro wa dzą prak ty ku ją cy tłu ma -
cze, a dru ga rzecz to wy ka za nie, w ja ki spo sób
na si stu den ci od by wa ją prak ty ki i gdzie znaj -
du ją za trud nie nie po stu diach. Mu szę po wie -
dzieć, że ma my co raz lep sze re zul ta ty. Tak jak

w ubie głym ro ku pierw szy rocz nik ukoń czył
stu dia tłu ma czy kon fe ren cyj nych, to w tym
ro ku mie li śmy pierw szą edy cję ukoń czo nych
stu diów tłu ma czy spe cja li stycz nych i za wo -
do wych. I więk szość osób za pro szo nych
na uro czy ste za koń cze nie w go dzi nach ran -
nych nie mo gła przyjść, bo już pra co wa ły.
Obec nie cen na jest wie lo ję zycz ność, bo an -
giel ski to po wi nien znać każ dy. Na to miast je -
śli ktoś wy ka że, że zna tak że szwedz ki al bo
duń ski czy wiet nam ski, to jest to do dat ko wa
szan sa na zna le zie nie za trud nie nia. 

Czy wy dział śle dzi ja koś lo sy swo ich ab sol -
wen tów?

Tak, ale to wy ni ka z tych róż nych form kon -
tro li i z róż nych ure gu lo wań praw nych. Do -
tąd by ło to ogra ni czo ne, po nie waż obo wią zy -
wa ła słyn na usta wa o ochro nie da nych oso -
bo wych, na to miast te raz to już zo sta ło ure gu -
lo wa ne na po zio mie uni wer sy te tu, po nie waż
po wsta ła spe cjal na ko mór ka do śle dze nia lo -
sów ab sol wen tów. Stu den ci od bie ra jąc swo je
dy plo my, pod pi su ją de kla ra cję zgo dy lub nie
na prze twa rza nie da nych i kon takt z ni mi. Na -
to miast my wcze śniej, na po trze by stu diów

tłu ma cze nio wych i in nych, pro wa dzi li śmy ak -
cję kon tak tów te le fo nicz nych i bez po śred nich
i śle dzi li śmy lo sy w ostat nich 3–4 la tach. Sa -
ma or ga ni zo wa łam też in ne ba da nie, np. lo -
sów ro ma ni stów, któ rzy koń czy li na sze stu -
dia. Za tem wy ryw ko wo ta kie ba da nia pro wa -
dzi li śmy, a te raz one za czy na ją mieć bar dziej
zin sty tu cjo na li zo wa ny cha rak ter. 

A ja kie są wnio ski z wy dzia ło wych ob ser -
wa cji lo sów ab sol wen tów?

Z ba dań wy dzia ło wych wy ni ka, że z re gu ły
w cią gu 3-6 mie się cy ab sol wen ci znaj du ją za -
trud nie nie, nie ko niecz nie ja ko na uczy cie le,
bo tak że w róż nych kor po ra cjach, fir mach,
am ba sa dach, in sty tu cjach kul tu ry itp. Obec -
nie po za ję zy kiem bar dzo ce nio na jest też zna -
jo mość kul tu ry da ne go kra ju, war to ści, po -
staw, spo so bów za cho wa nia, któ rą na si stu -
den ci też wy no szą ze stu diów. 

Czy w związ ku z ni żem de mo gra ficz nym
zmniej sza się licz ba stu den tów na wy dzia le?

W związ ku z ni żem licz ba stu den tów
zmniej sza się na ca łej uczel ni. U nas wi docz -
ne jest zmniej sze nie licz by stu den tów nie sta -
cjo nar nych i po dy plo mo wych, czy li na stu -
diach płat nych. Na to miast w bar dzo wie lu
spe cjal no ściach li mit przy jęć wy czer pu je my,
tzn., że przyj mu je my ty le, ile by ło prze wi dzia -
ne. Są kie run ki uni ka to we, na któ re nie za wsze
wy czer pu je my li mit przy jęć, ale trze ba się
na coś zde cy do wać: al bo, że w Po zna niu moż -
na uczyć się 46 ję zy ków i wte dy mu si my po -
nieść te go kosz ty, al bo ob ci na my kosz ty i ma -
my to, co wszy scy, ale wte dy nie ma my się już
czym po chwa lić. Na na szej uczel ni moż -
na uczyć się na wet 60 ję zy ków. Obec ni na na -
szych ob cho dach 25-le cia przed sta wi cie le wy -
dzia łów neo fi lo lo gicz nych z in nych uczel ni
w kra ju, by li za sko cze ni, że ma my aż tak sze -
ro ką ofer tę ję zy ko wą.

A co uzna je pa ni za naj więk sze osią gnię cie
za swo ich ka den cji?

Bar dzo so bie ce nię to, że uda ło mi się po -
lep szyć wa run ki funk cjo no wa nia wy dzia łu
przez re mont bu dyn ków. Bar dzo dłu go by ły
to wa run ki nie sprzy ja ją ce ani pra cy na uko -
wej, ani dy dak tycz nej. Na pew no bar dzo cen -
ne jest wy róż nie nie PKA. Mo że bę dę nie -
skrom na, ale uru cho mie nie tych stu diów tłu -
ma cze nio wych, do któ rych przy mie rza li się
róż ni dzie ka ni w róż ny spo sób, też mnie bar -
dzo cie szy, bo uda ło mi się za chę cić do współ -
pra cy róż nych spe cja li stów. Nie tyl ko utwo -
rze nie, ale tak że uzna nie ich przez Dy rek cję
Ge ne ral ną ds. Tłu ma czeń Pi sem nych UE
i włą cze nie ich do eu ro pej skiej sie ci stu diów
ma gi ster skich w dzie dzi nie tłu ma czeń pi sem -
nych, to jest bar dzo du że wy róż nie nie w ska li
eu ro pej skiej: tyl ko 50 pro gra mów, a zgło si ło
się po nad dwie ście, do sta ło ten znak ja ko ści. 

”W Poznaniu można
się uczyć nawet
w sześćdziesięciu
językach



N A S Z  U N I W E R S Y T E T OCENY

1 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 3

Za koń czy ła się ko lej na edy cja pa ra me try -
za cji. Jest to tak, jak by po mę czą cym spraw -
dzia nie wy sta wić cen zur ki. A to, wia do mo,
za wsze bu dzi emo cje. Do bre i złe. Po mów my
naj pierw o ja snych stro nach. 13 ra zy A to chy -
ba bu dzi za do wo le nie. Ja kie jest pa na zda nie
o tym suk ce sie UAM? 

Bar dzo cie szę się z te go, że na 15 na szych
wy dzia łów aż trzy na ście uzy ska ło ka te go rię
do tej po ry naj wyż szą czy li A. To jest bar dzo
do bra wia do mość dla nas, a przy po mnę tu, że
ostat nia pa ra me try za cja od by ła się w ro -
ku 2010 i wów czas na 14 wy dzia łów ka te go -
rię A zy ska ło 9. Tym ra zem, zgod nie ze sko -
ry go wa ny mi nie co za sa da mi tej ewa lu acji,
ocen do ko ny wa ła jed nost ka ze wnętrz na czy li
eks per ci, dzia ła ją cy w Ko mi te cie Ewa lu acji
Jed no stek Na uko wych. Moż na więc po wie -
dzieć, że ocen do ko ny wa li na si przed sta wi cie -
le, jed ni z nas. W te go rocz nej oce nie cie szy
mnie zwłasz cza to, że te wy dzia ły, któ re wów -
czas otrzy ma ły oce ny niż sze, też te raz są w ka -
te go rii A.

Któ re z wy dzia łów wy ko na ły skok naj wyż -
szy, wy sko czy ły z naj niż sze go doł ka? 

Po śród jed no stek, któ re wów czas upla so -
wa ły się na niż szych szcze blach, czy li Wy dział
Na uk Edu ka cyj nych, Hi sto rycz ny, Na uk Geo -
gra ficz nych i Geo lo gicz nych oraz Wy dział Pe -
da go gicz ny i Ar ty stycz ny w Ka li szu – z naj -
niż sze go szcze bla, bo z ka te go rii C, wy dźwi -
gnął się wła śnie ten ostat ni. Za tym kry je się
wiel ka, wiel ka ro bo ta po przed nich i obec nych
władz dzie kań skich, a tak że by łej kie row nik
Dzia łu Na uki Kry sty ny Fronk oraz obec nej,
dr Mag da le ny Sza fran. To wszyst ko we spół -
-ze spół po mo gło wy rów nać po ziom.

A pro pos owe go wy rów ny wa nia. Mó wi się
o UAM, że pre zen tu je po ziom wy rów na ny,
po praw ny …aż do znu dze nia. Chcia ło by się
jed nak, że by cza sem za bły snąć. Jak to się
dzie je, że ma jąc tak do bre pod sta wy i miej -
sce w czo łów ce nie ma my żad ne go okrę tu
fla go we go, ani A+, ani ośrod ka wio dą ce go,
pod czas gdy in ne ośrod ki ma ją …

Je śli cho dzi o KNOW, czy li Kra jo we Na -
uko we Ośrod ki Wio dą ce, to jest to te mat od -
ręb ny. Wy ła nia no je do pie ro w jed nej ka te go -
rii: na uk me dycz nych, bio lo gicz nych i che -
micz nych. To by ła kon ku ren cja bar dzo trud -
na, prze pro wa dza na po raz pierw szy, we dług
za sad tak na praw dę nie do koń ca przej rzy -
stych. Są tu du że roz bież no ści in ter pre ta cyj -
ne nie któ rych wy ma gań, zwłasz cza do ty czą -
cych współ dzia ła nia w ra mach kon sor cjów.
W każ dym ra zie mi ni ster stwo do sa me go
koń ca kon kur su, a na wet po je go za koń cze -
niu nie bar dzo by ło w sta nie wszel kie te wąt -
pli wo ści wy ja śnić. Na dal to bu dzi wie le kon -
tro wer sji. Bę dzie jed nak ko lej na edy cja kon -
kur su, oce nia ją ca in ne dys cy pli ny, dro ga więc
i dla nas jest wciąż otwar ta.

Wróć my do pa ra me try za cji. Mó wi ło się, że
o naj wyż szą ka te go rię bę dzie u nas wal czy -
ła ma ją ca świet ną opi nię an gli sty ka. Tym cza -
sem…. uzy ska ła ka te go rię B.

Naj wyż sza ka te go ria przy dzie la na też by ła
po raz pierw szy, też to wa rzy szy ły jej pew ne
zna ki za py ta nia. Du żą ro lę od gry wał tu „czyn -
nik eks perc ki”. I tu też nie ma ja snych kry te -
riów. Mó wi się o tym, że mu si to być ośro dek
o świa to wym po zio mie, o wy bi ja niu się po -
śród in nych jed no stek… Jed nak że i tu wy stą -
pi ły pew ne nie spój no ści przy oce nie. Do szło
do ta kiej sy tu acji, że w gru pie wspól nej oce ny,
któ ra sku pia ła po dob ne i po rów ny wal ne ze so -
bą jed nost ki, to mi mo uzy ska nia naj wyż szej
po zy cji, ka te go ria A+ nie zo sta ła przy zna na.
Tak by ło w przy pad ku na sze go Wy dzia łu Na -
uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, co wy wo -
ła ło oczy wi stą go rycz. Bar dzo bli sko tej wy róż -
nia ją cej ka te go rii by ła na sza po lo ni sty ka…

Wróć my do roz cza ro wa nej an gli sty ki i neo -
fi lo lo gii. Od wo ła no się? 

Tak, od wo ła nia są w przy go to wa niu. Za -
wsze po znań ska neo fi lo lo gia pla so wa ła się
w gru pie naj wyż szej. W tym za kre sie ni ska
punk ta cja an gli sty ki też mu si bu dzić zdzi wie -
nie wo bec mno go ści jej do ko nań or ga ni za cyj -
nych i kon fe ren cyj nych na ska lę Eu ro py

i świa ta, łącz nie z co rocz ną or ga ni za cją naj -
więk szej w kra ju ję zy ko znaw czej (nie tyl ko
an gli stycz nej, w tym ro ku po raz 44-ty) kon -
fe ren cji Po znań Lin gu istic Me eting, nie wspo -
mi na jąc o wy róż nia ją cej oce nie dla kie run -
ku fi lo lo gia an giel ska przy zna nej w ro ku 2007
przez Pań stwo wą Ko mi sję Akre dy ta cyj ną. 

Dla cze go więc?
Tu sy tu acja jest na stę pu ją ca. Po bież ny ogląd

jed no stek, któ re tym ra zem zna la zły się w tej
ka te go rii wska zu je na to, że przy ję ty spo sób
punk ta cji wy raź nie fa wo ry zo wał jed nost ki
czy sto po lo ni stycz ne lub po czę ści po lo ni -
stycz ne. Więc al bo przy ję ta punk ta cja jest nie -
po praw na i fa wo ry zu je jed nost ki po lo ni stycz -
ne, al bo przy ję ta punk ta cja jest po praw na, ale
ist nie ją po waż ne struk tu ral ne róż ni ce w try -
bie i spo so bie gro ma dze nia do rob ku na uko -
we go przez an gli stów (i in nych neo fi lo lo gów)
i po lo ni stów. Ta pierw sza ewen tu al ność pro -
wa dzi do nie koń czą cych się pro ce dur uzgad -
nia nia punk ta cji, zwy kle opro te sto wy wa nych
przez róż ne śro do wi ska (np. pro po zy cja ob -
ni że nia udzia łu mo no gra fii w oce nia nym do -
rob ku). Ta dru ga ewen tu al ność wska zu je
na ko niecz ność od dziel nej oce ny obu ty pów
jed no stek. Wska zy wa ny pro blem nie jest no -
wy i po ja wia się przy oka zji każ dej ko lej nej pa -
ra me try za cji, po przed nim ra zem po ja wił się
rów nież, przy czym nie ma co ukry wać, że
obec ny sys tem punk to wa nia wy ni ku na uko -
we go w tej gru pie pre miu je licz bę (głów nie
pu bli ko wa nych mo no gra fii i wy ko rzy sta nie
wskaź ni ka 0.4 x 3N) kosz tem ja ko ści.

Czy li wska za ne by ło by roz dzie le nie grup:
jed na gru pa dla jed no stek po lo ni stycz nych
i mie sza nych z prze wa gą po lo ni stów, a dru -
ga dla jed no stek neo fi lo lo gicz nych oraz in -
nych, mie sza nych?

My ślę, że tak. Zde cy do wa nie na le ży zwró -
cić uwa gę na fakt, że tryb pu bli ko wa nia
na wy dzia łach neo fi lo lo gicz nych jest od mien -
ny od try bu pu bli ko wa nia na wy dzia łach po -
lo ni stycz nych przy naj mniej na dwa spo so by.
Neo fi lo lo go wie, szcze gól nie ję zy ko znaw cy,

Na po zio mie
i nad po zio mem
Z prof. Jackiem Witkosiem,
prorektorem UAM, 
rozmawia Jolanta Lenartowicz
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pu bli ku ją ar ty ku ły za miesz cza ne ra czej w cza -
so pi smach niż mo no gra fie. Tym sa mym
w swo im spo so bie pro wa dze nia dys kur su na -
uko we go zbli ża ją się bar dziej do for ma tu pu -
bli ka cyj ne go po pu lar ne go w na ukach ści słych
i tech nicz nych. Po dru gie, i o wie le waż niej sze
jest to, że neo fi lo lo go wie pu bli ku ją w du żej
mie rze po za gra ni ca mi kra ju w cza so pi smach
i pu bli ka cjach wy da wa nych za gra ni cą, a za tem
w od róż nie niu od fi lo lo gów pol skich w spo sób
na tu ral ny po pu la ry zu ją wy nik ba daw czy li te -
ra tu ro znaw ców i ję zy ko znaw ców pol skich
na ca łym świe cie oraz kon ku ru ją o miej sce pu -
bli ka cji w do brym, wy so ko punk to wa nym cza -
so pi śmie z o wie le więk szym gro nem ba da czy
niż po lo ni ści. Pra ce przy go to wa ne przez pol -
skich neo fi lo lo gów, w wie lu przy pad kach no -
szą ce cha rak ter kom pa ra ty stycz ny, gdzie jed -
nym z kom po nen tów po rów na nia jest ele ment
gra ma ty ki pol skiej lub pol ski utwór li te rac ki,
o wie le sil niej prze bi ja ją się do świa do mo ści na -
uko we go świa ta niż naj cie kaw sze na wet ana -
li zy po lo ni stycz ne na pi sa ne w Pol sce po pol sku
dla pol skie go od bior cy. Nie mam za mia ru
umniej szać za sług śro do wi ska po lo ni stycz ne -
go, ale w od róż nie niu od neo fi lo lo gii na tu ral -
na kon ku ren cja o umiesz cze nie ar ty ku łu w naj -
lep szym cza so pi śmie w tym śro do wi sku jest
mniej sza.

Co zda niem pa na po win no wy da rzyć się
na na szym uni wer sy te cie, że by i tu po ja wi ły
się „fa jer wer ki”? 

Błysk się bie rze z sy ner gii, po łą cze nia jed no -
stek, któ re są na praw dę do bre, na przy kład
w Po zna niu gdy by po łą czyć jed nost ki bio tech -
no lo gicz ne i na sze wy dzia ły che mii, bio lo -
gii – to za owo co wa ło by. Zna cze nie ma też kwe -
stia współ pra cy mię dzy na mi a me dy cy ną i far -
ma cją. A więc styk: che mia/ far ma cja, bio lo -
gia/me dy cy na. Tu wi dzę szan se.

Czy li in te gra cja. W ba da niach też?
Oczy wi ście. 
Kry tycz ne uwa gi wo bec ostat niej pa ra me -

try za cji pod no szo ne są nie tyl ko u nas. Ja kie są
pa na za rzu ty? 

Że jest dość skom pli ko wa ny. Zda ję so bie jed -
nak spra wę, że gdy by był zbyt pro sty, oce ny
uzy ski wa no by zgrub ne. My ślę, że po praw kom
po win no się pod dać do bie ra nie grup wspól nej
oce ny, więk szy na cisk na le ży po ło żyć na to, aby
fak tycz nie by ły one bar dziej do sie bie po dob -
ne. Chy ba też na le ży uści ślić i ukon kret nić kry -
te rium czwar te, jak też i pre cy zyj niej oce niać
ak tyw ność gran to wą. My ślę też o tym, że by
w przy pad ku przy zna wa nia jed nost kom ocen
skraj nych (A+ bądź C) po prze dzić to au dy tem.

Gdy by te raz, dzi siaj miał pan wska zać te jed -
nost ki, któ re po ko na ją wszyst kie ba rie ry i bę -
dą praw dzi wym bły skiem, któ re by pan wska -
zał? 

Bio lo gię, che mię – to mo im zda niem naj sil -
niej sze punk ty. A bio rąc pod uwa gę wy ni ki
obec nej pa ra me try za cji, rów nież i na po lo ni -
sty kę. 

Prof. Jan Saj dak, wy bit ny fi lo log
kla sycz ny i bi zan ty ni sta, za ło ży -
ciel Ka te dry Fi lo lo gii Kla sycz nej
Uni wer sy te tu Po znań skie go, je go
rek tor w la tach 1931-31, dzie kan
Wy dzia łu Hu ma ni stycz ne go
UP 1945-1947, czło nek Pol skiej
Aka de mii Umie jęt no ści, re dak tor
wie lo to mo we go wy da nia dzie ła
„Pi sma oj ców Ko ścio ła” i cza so pi -
sma fi lo lo gicz ne go Eos zo stał
uho no ro wa ny nada niem je go
imie nia ze spo ło wi szkół w je go
ro dzin nej miej sco wo ści – Bu rzy nie
w gmi nie Tu chów pod Tar no wem
w dniu 7 wrze śnia 2013 r. 

Z oka zji 160-le cia szkol nic twa w tej
wsi ze spół tam tej szych szkół, skła da -
ją cy się ze szko ły pod sta wo wej i gim -
na zjum, otrzy mał w tym dniu aż trzy
da ry: sa lę gim na stycz ną, sztan dar
oraz imię; pa tro nem zo stał prof. Jan
Saj dak któ ry wła śnie tam, w Bu rzy -
nie, przy szedł na świat 26 lu te go 1882
r. Uro czy stą in au gu ra cję ro ku szkol -
ne go uświet ni li swo ją obec no ścią
krew ni prof. Saj da ka z je go wnu kiem,
prof. Uni wer sy te tu Me dycz ne go
w Po zna niu, Ste fa nem Saj da kiem
oraz 8-let nim pra pra wnu kiem Ja nem
na cze le; a tak że de le ga cja UAM
w skła dzie: prof. Elż bie ta We so łow -
ska, dy rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii Kla -
sycz nej i dr Teo do zja Wi kar jak. Obec -
ni by li też człon ko wie władz gmi ny
Tu chów, po sło wie na Sejm RP i na -
uczy cie le oko licz nych szkół.

Uro czy sto ści roz po czę ła msza św.
w ko ście le pa ra fial nym. Po na bo żeń -
stwie wszy scy w uro czy stym po cho -
dzie, przy dźwię kach or kie stry dę tej
miej sco wej ochot ni czej stra ży po żar -
nej prze ma sze ro wa li przez wieś
do bu dyn ków szkół, by za peł nić no -
wą sa lę gim na stycz ną, któ rej bu do wę
współ fi nan so wa ła Unia Eu ro pej ska.

W no wej sa li gim na stycz nej, ude ko -
ro wa nej kwia ta mi i por tre tem prof.
Ja na Saj da ka, od by ła się część ofi cjal -
na i ar ty stycz na uro czy sto ści. 

Na część ofi cjal ną skła da ły się prze -
mó wie nia, uro czy ste otwar cie sa li
gim na stycz nej, nada nie szko le imie -
nia prof. Ja na Saj da ka oraz prze ka za -
nie sztan da ru. Głos za bie ra li: An -
na Ma ria Kar ciń ska, dy rek tor ka ze -
spo łu szkół, Ma riusz Ryś, bur mistrz
Tu cho wa, i za pro sze ni go ście. Prof.
Elż bie ta We so łow ska od czy ta ła list
rek to ra UAM. Szcze gól nych wzru szeń
do star czy ła wy po wiedź prof. Ste fa -
na Saj da ka. Za bie ra ją cy głos kon cen -
tro wa li się na tra dy cjach szkol nic twa
w Bu rzy nie, się ga ją cych za ło żo nej
w 1853 r. szko ły oraz ro li, ja ką ode grał
w nich prof. Saj dak, or ga ni zu jąc taj -
ne na ucza nie pod czas oku pa cji, a na -
stęp nie, po wy zwo le niu, gim na zjum
w Tu cho wie (prze kształ co ne na stęp -
nie w li ceum ogól no kształ cą ce).

Bur mistrz Ma riusz Ryś i prze wod -
ni czą cy Ra dy Miej skiej Tu szy na Ry -
szard Wro na wrę czy li An nie Ma rii
Kar ciń skiej ak ty nada nia Szko le Pod -
sta wo wej w Bu rzy nie i Gim na zjum
w Bu rzy nie imie nia prof. Ja na Saj da -
ka. Do peł nie niem czę ści ofi cjal nej by -
ło prze ka za nie szko łom sztan da ru.
Na je go awer sie, na bia ło -czer wo nym
tle znaj du je się go dło RP zwień czo -
ne sło wa mi „Bóg, Ho nor, Oj czy zna”,
re wers przed sta wia por tret prof. Ja -
na Saj da ka w to dze i z in sy gnia mi rek -
to ra Uni wer sy te tu Po znań skie go
na bru nat nym tle, oto czo ny na zwą
szkół i da ta mi: 1853, 2013. Przed sta -
wi cie le wszyst kich klas zło ży li uro czy -
ste ślu bo wa nie na sztan dar.

W czę ści ar ty stycz nej ucznio wie
z obu szkół przed sta wi li wy stę py ba -
le to we i wo kal ne prze pla ta ne re cy ta -
cją po ezji oraz pism pa tro na. 

Teo do zja Wi kar jak 

Imię prof. Saj da ka 
nada ne szko le
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Ja kie szczę śli we przy pad ki zda rza ły się pa -
nu pod czas dro gi, któ rą prze był chło pak z Ra -
do li na, by stać się – ba da czem oce anicz nych
głę bi, wiel kiej hi sto rii Zie mi, rek to rem UAM,
Czy któ ryś z nich był ta kim szczę ścia łu tem,
któ ry …za de cy do wał o czymś waż nym, po -
kie ro wał ko łem for tu ny we wła ści wym kie -
run ku? Ma pan prze cież swo ją na ten te mat
teo rię 

– Otóż cho dzi o to, aby zna leźć się w tym
sa mym cza sie, w tym sa mym miej scu z ludź -
mi, któ rzy szu ka ją po dob nie, my ślą po dob nie
i pa trzą w tę sa mą stro nę. Te przy pad ki po -
ja wia ją się w ży ciu każ de go czło wie ka, bez
wzglę du na to, czym jest owa dro ga. Rzecz
jed nak w tym, aby po pierw sze do strzec go,
a po dru gie umieć za uwa żyć, je śli on coś waż -
ne go zna czy. Zwy kle jed nak nie po ja wia ją się
one zni kąd. Gdy im się do brze przyj rzeć, oka -
zu je się, że naj pierw wy da rza ło się wie le rze -
czy, trwa ły róż ne sta ra nia. Za nim za czą łem
ba dać Zie mię, pe ne tro wać dna oce -
anów – przy go to wy wa łem się. Uczy łem.
W szko le, na stu diach. Na uczy cie lem by ło
i jest też ży cie. Fakt, pod su wa ono swo ich roz -
ma itych po słań ców. W ro dzi nie, w szko le,
w kon tak tach mię dzy ludź mi. Trze ba ich nie
prze ga pić, uważ nie słu chać, brać co naj lep sze. 

Kie dy zro dzi ła się u pa na fa scy na cja Zie -
mią?

No cóż, co tu kryć, w sztu bac kiej mło do -
ści dzie li łem za in te re so wa nia po mię dzy sport
i fi zy kę. Po cią ga ła mnie też hi sto ria. Ale czym -
że jest hi sto ria na szych kil ku wie ków wo bec

hi sto rii Zie mi, ze swo imi czte re ma mi liar da -
mi lat i pra wie trze ma mi liar da mi od cza su,
kie dy po ja wi ło się na niej ży cie? 

Czy te sym pa tie spo tka ły się po tem, zre ali -
zo wa ły w geo lo gii, któ rą pan wy brał i któ -
rej stu dio wa nie roz po czął w Wro cła wiu? 

W pew nym sen sie tak. Sport – da wał
spraw ność i si łę geo lo gom nie zbęd ną. Fi zy -
ka pod su wa ła in ter dy scy pli nar ny spo sób pa -
trze nia. Stu dia ukoń czy łem zda niem eg za mi -
nu ma gi ster skie go w 1967 ro ku. Wie dzio ny
nie od par tą chę cią by cia bli sko uni wer sy te tu,
in tu icją, że to dla mnie bę dzie do bre, pod ją -
łem pra cę na uni wer sy te cie we Wro cła wiu
w za kła dzie mi ne ra lo gii i pe tro gra fii, pod kie -
run kiem prof. Ma ślan kie wi cza, wy bi te go
znaw cy ka mie ni szla chet nych, zwłasz cza bry -
lan tów. Sam jed nak zaj mo wa łem się ra czej
pierw szy mi wier ce nia mi głę bo ki mi, po szu -
ku jąc na tak zwa nym Ni żu Pol skim złóż ro -
py naf to wej i ga zu ziem ne go. Współ pra co wa -
łem z przed się bior stwa mi po szu ki waw czy -
mi w Pi le, w Zie lo nej Gó rze, by łem jed nym
z pierw szych, któ rzy na pi sa li pra ce o struk tu -
rach ra fo po dob nych w oko li cach Żmi gro du,
Ko ścia na, w któ rych to po tem ro pę i gaz od -
kry to (za te ba da nia uzy ska łem ty tuł dok to -
ra). Na stęp nie przy szedł czas na ha bi li ta cję. Jej
te ma tem sta ły się rów nież wa pie nie, tym ra -
zem zme ta mor fi zo wa ne (a więc mar mu ry),
z Gór Ka czaw skich. Wy ja śni łem ich ge ne zę
i po zy cję stra ty gra ficz ną. Przy mie rza łem się
do no wych wy zwań, ale w 1987 ro ku po ja -
wi ło się jesz cze in ne wy zwa nie. 

Uległ pan po ku sie… 
Tak. W ro li ku si cie la wy stą pił póź niej szy

rek tor UAM, pro fe sor Je rzy Fe do row ski, geo -
log, mój przy ja ciel. Go rą co do przej ścia do Po -
zna nia za chę cał i ku sił, że by tu re ak ty wo wać
geo lo gię z praw dzi we go zda rze nia. Ku sił, jak
się oka za ło, sku tecz nie, bo zo sta wi łem swój
do brze zor ga ni zo wa ny we Wro cła wiu In sty tut
i zgo dzi łem się, by nie ma jąc tu nic po za en tu -
zja zmem, wraz z in ny mi „nic nie ma ją cy mi” jak
mó wi pro fe sor Fe do row ski, za cząć tę geo lo gię
tu taj two rzyć. Wi zy ta pro fe so ra Fe do row skie -
go (już rek to ra) w Ki lo nii przy nio sła za pro sze -
nie do współ pra cy w ba da niach mo rza. Pod -
ją łem je i tak za czę ły się mo je ba da nia współ -
cze snych mórz i oce anów. Uczest ni czy łem
w mię dzy na ro do wych ba da niach dna Po łu -
dnio we go Pa cy fi ku i Oce anu In dyj skie go oraz
w ba da niach szel fu Mo rza Po łu dnio wo chiń -
skie go. Zgro ma dzi łem ob fi ty, uni ka to wy ma -
te riał do dal szych ba dań.

Od na lazł się pan w Po zna niu mi mo pew -
nych obaw?

W grun cie rze czy by łem za wsze emo cjo nal -
nie zwią za ny z tym mia stem. Zna łem je go du -
cha. Jak się oka za ło, mia łem przy dat ne tu pre -
dys po zy cje, od na la złem tu dla sie bie dro gę.
Na uko wą, or ga ni za tor ską, or ga ni za cyj ną… 

Ko go pan szu ka wo kół sie bie? Ja cy po win -
ni być part ne rzy w waż nych przed się wzię -
ciach? 

Przede wszyst kim otwar ci na to, co ży cie
przy no si. Nie wol no dać się ze pchnąć w nie -
za do wo le nie, w sta łe za mar twia nie się. Bo to
nie uchron na dro ga do te go, by fak tycz nie ży -
cie za do wo le nia nie przy no si ło. Po go da du -
cha sprzy ja wła ści wej oce nie świa ta, umie -
jęt no ści do strze ga nia szan sy w na po tka nym
po dro dze ka mie niu. Li czy się part ner ska lo -
jal ność i go to wość do rze czy wi ste go współ -
dzia ła nie oraz życz li wość i bez in te re sow ność. 

Co czu je czło wiek, gdy wo kół sie bie ma tyl -
ko oce an, oce an, oce an?

Przede wszyst kim wiel ką po ko rę wo bec
przy ro dy, jej si ły, któ rej nie do koń ca ro zu mie -
jąc, chce się pod dać, z przy ro dą się zjed no -
czyć, stać się jej mi kro sko pij nym ele men tem. 

Czy ży jąc wśród ka mie ni i dla ka mie ni ma
pan swój ka mień szczę śli wy?

Z ka mie nia mi mo że prze cież być i tak: czło -
wiek idzie dro gą, wi dzi ka mień. Dla jed ne go
jest to po pro stu nic; mi ja go bez emo cji. In ny
po chy la się, bo ma na dzie ję, że to wła śnie ja -
kiś klej not, któ ry sam wpa da w rę ce. Jesz cze
in ny po chy la się, by spraw dzić, co to wła ści -

W mar mu rze wi dzę słoń ce
Z prof. Sta ni sła wem Lo ren cem, roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 



wie jest. Mo że okruch, mo że odła mek cze -
goś zna czą ce go? 

Dla mnie ka mień ulu bio ny to mar -
mur – ska ła wa pien na, szla chet nie zme ta mor -
fi zo wa na z łup ka mi mie dzia ny mi. Ja w mar -
mu rze wi dzę słoń ce. Ska ły mag mo we ma ją
w so bie ogień, wiel ką kuź nię, mrocz ność.
Mar mur zaś two rzy się w cie ple, przej rzy sto -
ści po wie trza, wo dy, świa tła. Pa trząc na ka -
mień, okruch skal ny sta wiam py ta nia: skąd
on? Dla cze go ta ki wła śnie? Co wno si do ca łej
tej wiel ki ukła dan ki pod na zwą Zie mia? Co
on mó wi? Jak wy ko rzy stać tę wie dzę? Wy bie -
ram prób ki z nich i stwa rzam ob raz pa su ją -
cy do kon cep cji już opra co wa nych lub pro po -
nu ję no wą. Do kła dam tę swo ją ce gieł kę, in -
ter pre tu ję…

Czym cha rak te ry zu je się w hi sto rii UAM
„czas Lo ren ca”, czas pa na rek to ro wa nia? 

Tu zdał bym się na oce ny in nych. Trze ba
wi dzieć tu kon ty nu ację te go, co ro bi li po -
przed ni cy. Ten czas peł nie nia funk cji pro -
rek to ra i rek to ra sta ra łem się spo żyt ko wać
na po rząd ko wa nie i sta bi li zo wa nie sy tu acji
ma te rial nej uni wer sy te tu, my ślę tu przede
wszyst kim o usta no wie niu pro gra mu wie lo -
let nie go roz wo ju UAM na la ta 2004-2011.
Czas ten cha rak te ry zu je się w mo im od czu -
ciu uspo ko je niem. Zwłasz cza w ob li czu we -
ry fi ka cji pra cow ni ków, lu stra cji i wią żą cych
się z tym emo cji. Rek tor, jak te raz do sko na -
le wiem, w speł nia niu swo ich funk cji mu si
po dej mo wać dzia ła nia dwo ja kie go ro dza ju.
Za rów no da le ko sięż ne, stra te gicz ne, jak i ra -
tun ko we, gdy co dzien ne ży cie i oto cze nie
do star cza spraw, któ re by naj mniej nie na -
le żą do ła twych, a mu szą być szyb ko i z naj -
mniej szy mi stra ta mi za ła twia ne… 

Kie dy jed nak oglą dam się wstecz, to mu szę
po wie dzieć z po czu ciem na wet pew ne go zdzi -
wie nia – że tak wie le jed nak uda ło się zro bić.
Na pew no zna czą cym jest fakt, że za mo jej ka -
den cji licz ba stu den tów się ga ła 55 ty się cy. Nie
wiem, czy kie dyś to się po wtó rzy. 

Czy uwa ża się pan za czło wie ka suk ce su?
Speł nio ne go?

Dla mnie istot ne jest to, że mo głem god nie,
w mia rę ak tyw nie prze cho dzić przez ży cie. Że
zna leźć moż na w mo im ży ciu coś, co jest dla
in nych przy dat ne. Pa trząc w tych ka te go riach
mo gę chy ba być z ży cia za do wo lo nym. Nie
zna czy to jed nak, że nie przy cho dzą chwi le,
kie dy za da ję so bie py ta nia: czy na praw dę zro -
bi łem do brze, czy zro bi łem wszyst ko, co na -
le ża ło? Mo że trze ba by ło ina czej, wy żej, wię -
cej? Z te go punk tu wi dze nia oce niam, że ży -
łem na mia rę moż li wo ści. Na wszyst ko trze -
ba spoj rzeć z po ko rą wo bec ogro mu świa ta:
prze strze ni i cza su. Te go na uczy ła mnie przy -
ro da, któ rą ba dam, świat skał, dna oce anów,
bez miar wo dy... I jesz cze waż na jest ak cep ta -
cja. Czło wiek otrzy mu je pe wien po ten cjał
od lo su. I nim go spo da ru je. We dług swo ich
wy bo rów, w okre ślo nych jed nak sy tu acjach.
Tu i te raz. Tak więc, nie re zy gnu jąc z wy ty cza -
nia ce lu, nie moż na mu jed nak cał kiem na śle -
po pod po rząd ko wy wać ca łe go ży cia. 

A co jest po mo cą? 
Naj pew niej za ufa nie do sie bie, nie po zba -

wio ne jed nak umie jęt no ści przy zna nia się
do błę du, chę ci sko ry go wa nia go. Każ da sy tu -
acja, każ dy czło wiek ma swo je do bre i złe stro -
ny. Je mu też trze ba za ufać, spró bo wać zro -
zu mieć, co nim po wo du je. Bo prze cież z na -
tu ry rze czy je ste śmy do brzy. 

Trze ba tyl ko do ko ny wać do brych wy bo -
rów, tak? 

Tak, a do ko ny wa nie wy bo rów mię dzy tym,
co do bre, a tym, co złe, jest sztu ką. Czy moż -
na się jej zwy czaj nie na uczyć? Uwa żam, że
wie dzę etycz ną, mo ral ną czło wiek zdo by wa
nie ustan nie. Ni gdy nie ko niec te go zdo by wa -
nia. Na uczy cie lem jest ży cie. Wie le lat trze ba
by ło, za nim na bra łem za ufa nia do swo ich
wła snych de cy zji. Nie zmien nie uwa żam, że
ży cie, że po dej mo wa nie w nim do brych de -
cy zji, to znacz nie trud niej sze niż na ucze nie się
kil ku za sad, któ rych trze ba prze strze gać w na -
uce. Na uka roz róż nia nia złe go od do bre go to...
su per na uka.
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Rek tor UAM w la tach 2002-2008, geo log,
ba dacz dna oce anicz ne go i ini cja tor pol -
skich ba dań zwią za nych ze zja wi skiem tsu -
na mi. Był prze wod ni czą cym Kon fe ren cji
Rek to rów Uni wer sy te tów Pol skich (2005-
2008) i Ko le gium Rek to rów Mia sta Po zna -
nia (2002-2008).

Kon ty nu ator dzie ła po przed ni ków w roz -
bu do wie uni wer sy te tu w Po zna niu oraz
w Słu bi cach, Gnieź nie, Ka li szu i Pi le. W cza -
sie kie ro wa nia uczel nią przez rek to ra Lo ren -
ca na Mo ra sko prze nio sły się Wy dzia ły: Bio -
lo gii oraz Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz -
nych, a tak że zna lazł tam swo ją sie dzi bę
no wo pow sta ły Wy dział Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa.

Dzię ki je go sta ra niom Sejm RP uchwa lił
usta wę „O usta no wie niu Pro gra mu Wie lo -
let nie go Uni wer sy tet im. A. Mic kie wi -

cza 2004-2011”, za pew nia ją cą fi nan so wa -
nie in we sty cji UAM. Za Je go ka den cji uni -
wer sy tet wzbo ga cił się o ok. 50 ha grun tów
nie zbęd nych do dal sze go roz wo ju, a Wy -
dział Pra wa i Ad mi ni stra cji zy skał po la tach
lo ka li za cję pod bu do wę swo je go obiek tu
w cen trum mia sta. Sku tecz nie za bie ga no
też o po zy ski wa nie środ ków z pro gra mów
UE, któ re wy ko rzy sta no m.in. na grun tow -
ną re no wa cję Au li Uni wer sy tec kiej i Pa ła cu
w Obrzyc ku. W po ło wie okre su je go rzą dów
od no to wa no re kor do wą licz bę stu den tów
UAM (55 ty się cy).

W uzna niu do ko nań pod czas se sji upa -
mięt nia ją cej ju bi le usz pro fe so ra rek tor
UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak na zwał ju -
bi la ta „czło wie kiem praw dzi wie uni wer -
sy tec kim” i uho no ro wał go me da lem
HOMINI VERE ACADEMICO z nu me rem 1. 
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W tym mo men cie ka rie ry pa ni pro fe sor trak tu je my  to spo tka nie  ja -
ko punkt po śred ni i oka zję  do wy ra że nia sym pa tii, zło że nia ży czeń -
pod kre ślał  dzie kan Wy dzia łu  Hi sto rycz ne go prof. Ka zi mierz Il ski.

Mo je wy stą pie nie tra dy cyj ne bę dzie mia ło dwie czę ści - po wie dział
rek tor UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak - w tej pierw szej  są ży cze -
nia  i gra tu la cje i skła dam je w imie niu  władz uczel ni. Uho no ro -
wał li stem,  ży czył zdro wia,  cier pli wo ści,  suk ce sów, a ja ko oko -
licz no ścio wy upo mi nek wrę czył  książkę profesora Kazimierza
Twardowskiego „O do sto jeń stwie  Uni wer sy te tu”. I za po wie dział
część dru gą, czy li nie spo dzian kę. 

Re pre zen tu jąc spo łecz ność Wy dzia łu Hi sto rycz ne go pro szę uprzej -
mie o przy ję cie wy ra zów sza cun ku - mó wił prof. Il ski -  Uro czy stość
ju bi le uszo wa, acz kol wiek wy da je mi się tu pew nym fak tem za ska ku -
ją cym, po zwa la nam do strzec zna ko mi ty wy nik pa ni uczo nych do -
cie kań, mie rzo ny za rów no licz bą opu bli ko wa nych prac, jak i ich zna -
cze niem w pol skiej ar che olo gii.  Jest to wy nik sys te ma tycz ne go do sko -
na le nia ba daw cze go warsz ta tu i osta tecz nie kunsz tu, któ ry ukształ -
to wa ny zo stał na se mi na riach lu mi na rzy po znań skiej ar che olo gii i
me to do lo gii na uk hu ma ni stycz nych. Przy nio sło to sku tek w po sta ci
wy zna cze nia roz le głych pro ble mów ba daw czych, ta kich jak teo ria i
me to do lo gia ar che olo gii, kon cep cje źró dła ar che olo gicz ne go, ar che -
olo gia spo łecz na, za rzą dza nie dzie dzic twem ar che olo gicz nym. 

W swej dzia łal no ści na Uni wer sy te cie im. A. Mic kie wi cza przez
wie le lat kie ro wa ła pa ni In sty tu tem Pra hi sto rii w ran dze dy rek to ra,
ale tak że Wy dzia łem Hi sto rycz nym ja ko pro dzie kan i dzie kan.  Nikt
tak do brze jak urzę du ją cy dzie kan nie ro zu mie te go, ile ener gii i ser -
ca wkła da ła pa ni pro fe sor w speł nia nie mno żą cych się obo wiąz ków
ad mi ni stra cyj nych, spra woz daw czych i biu ro kra tycz nych, za wsze od -
no sząc suk ces. Gra tu lu je my do sko na łych osią gnięć dy dak tycz nych.
Licz ni ucznio wie pa ni pro fe sor sys te ma tycz nie po więk sza ją krąg ma -
gi strów i dok to rów. Wy dział Hi sto rycz ny UAM ja ko spo łecz ność uczo -
nych wy ra ża wdzięcz ność za wkład pa ni pro fe sor w roz wój na sze go
śro do wi ska.

Dzie ła na uko we ju bi lat ki z za kre su me to do lo gii i ar che olo gii przy -
po mniał  prof.  Hen ryk Mam zer, zaś prof. Ste fan Jur ga  zwra ca jąc
się do bo ha ter ki spo tka nia  na zwał ją wiel ką  da mą,  a zwra ca jąc
się do niej  po wie dział : Dro ga  pa ni pro fe sor, dro ga  Da nu siu, na le -
ży pa ni do gro na wiel kich dam uni wer sy te tu. Ta kie po sta ci, peł ne pa -

sji ba daw czej, or ga ni za cyj nej zo sta wia ją trwa ły ślad na wi ze run ku
uni wer sy te tu. Do brze, że by wa ją ju bi le usze – do pie ro  wte dy mó wi
się o tym gło śno i do bit nie. Prof.  Jo achim Cie ślik przy po mniał
wspól ne  bo je o pod no sze nie  na UAM ja ko ści kształ ce nia. 

Po tem ujaw ni ła się ocze ki wa na nie spo dzian ka rek to ra.  Był nią
krót ki  kon cert for te pia no wy  de dy ko wa ny Da nu cie Min cie -Two -
rzow skiej. Przy po mnia no też jej syl wet kę stu dent ki i na uczy cie la.
By ły kwia ty, gra tu la cje, ży cze nia in dy wi du al ne.  

Za sta na wia jąc się nad mo im wy stą pie niem na dzi siej szej uro -
czy sto ści – po wie dzia ła  ju bi lat ka - stwier dzam, że  ju bi le usze  to   mi -
ła rzecz, je śli ob cho dzi my je  w bla sku za sług i chwa ły.  Ju bi le usze ma -
ją to do sie bie, że wi dzi my głów nie do ko na nia i wi dzi my za słu gi.
Sa ma o swo im ży cio ry sie  na uko wym opo wia da tak: 

Stu dia w za kre sie ar che olo gii od by łam na Uni wer sy te cie im. A.
Mic kie wi cza w Po zna niu w la tach 1972-1977. Ma gi ste rium uzy ska -
łam na pod sta wie pra cy Sys te ma ty ka ce ra mi ki kul tu ry prze wor skiej
z Kru szy Zam ko wej, stan. 3. Pra cu ję w In sty tu cie Pra hi sto rii UAM
od 1 lip ca 1977 r. Sto pień dr n. hu ma ni stycz nych w za kre sie ar -
che olo gii uzy ska łam w dniu 2 li sto pa da 1983 r. na pod sta wie pra -
cy dok tor skiej na pi sa nej pod kie run kiem prof. dra hab. Ja na Ża ka,
pt. Ele men ty me to do lo gii pra hi sto rii w hi sto rio zo fii P. Te il har da de
Char din; sto pień dr ha bi li to wa ne go n. hu ma ni stycz nych w za kre sie
ar che olo gii – w dniu 16 ma ja 1994 r. na pod sta wie pra cy pt. Kla sy -
fi ka cja w ar che olo gii ja ko spo sób wy ra ża nia wy ni ków ba dań, hi po -
tez i teo rii ar che olo gicz nych. Sta no wi sko: prof. UAM - od 1997 r. 

Mo je pra ce ba daw cze miesz czą się w nur cie stu diów i za in te re so -
wań teo rią, me to do lo gią i hi sto rią re flek sji w ar che olo gii (hi sto rią
„li te ra tu ry” ar che olo gicz nej). Po świę co ne są ta kim pro ble mom
jak kwe stia po stę pu po znaw cze go w ar che olo gii, pra hi sto ria po zy -
ty wi stycz na, pro ce su al na i post pro ce su al na. Waż nym nur tem za in -
te re so wań jest re flek sja na źró dłem ar che olo gicz nym. Za sad ni czo
jed nak sku pi łam się na pro ce du rze ba daw czej ar che olo gii. To wo -
kół kla sy fi ka cji – swo istej osi ar che olo gii sta ra łam się zbu do wać me -
to do lo gię, wy ra ża ją cą ideę no wo cze snej ar che olo gii, od wo łu ją cej
się do ka te go rii kul tu ry, dzia łań ludz kich, okre ślo nych kon struk tów
teo re tycz nych. Mo je za in te re so wa nia w ostat nim cza sie do ty czą teo -
rii spo łecz nej w ar che olo gii, pro ble ma ty ki toż sa mo ści spo łe czeństw
pra dzie jo wych, ka te go rii cza su i prze strze ni w ar che olo gii oraz
„sym bo li ki” i sztu ki pra dzie jo wej. Pra ce te obej mu ją swym za sad -
ni czym za kre sem ar che olo gię oraz w ta kim stop niu jak to jest nie -
zbęd ne za gad nie nia z an tro po lo gii kul tu ro wej, me to do lo gii na uk,
me to do lo gii hi sto rii, a tak że z za kre su lo gi ki i sta ty sty ki. Dla te go
rów nież pro ble ma ty ka in ter dy scy pli nar no ści ba dań ar che olo gicz -
nych znaj du je się w ho ry zon cie mo ich za in te re so wań. J.L.

N A S Z  U N I W E R S Y T E T JUB ILEUSZE
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Wiel ka 
da ma 
hi sto rii
W gronie przyjaciół, przyjaciół nauki w ogóle,
uczniów,  bliskich, wśród bukietów kwiatów
obchodziła  swoje 60 urodziny prof. Danuta
Minta-Tworzowska.  Unikano tu raczej  wielce
szacownych słów „jubileusz”, „życiowe
dokonania”,  bo przecież  trudno było je odnosić
do  tak młodej wyglądem i duchem osoby. 
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W kon kur sie trze ba by ło przed sta wić swój
pro jekt ba daw czy tak in te re su ją co, pro sto, ład -
nie i krót ko, że by prze ko nać ju ry o przy zna -
niu na ten pro jekt 100 tys. zł. Do kon kur su
przy stą pi ły 34 oso by (wszy scy by li wcze śniej -
szy mi sty pen dy sta mi FNP, a więc star to wa ły
oso by już na uko wo do ce nia ne). Zor ga ni zo -
wa no dla nich spe cjal ne szko le nie z au to pre -
zen ta cji. Do fi na łu do szło 13 osób, z cze go 8
zdo ła ło sku tecz nie prze ko nać ju ry do swo -
ich po my słów. Jak pod kre śla dr Jusz czyk, fi -
nał zo stał fan ta stycz nie zor ga ni zo wa ny i stał
się dy na micz ną, bły sko tli wą re wią róż nych
na uko wych po my słów. Kon kurs był na ży wo
trans mi to wa ny w in ter ne cie, więc wy stą pie -
nia obej rza ło nie tyl ko 200 osób w sa li Pa ła cu
Kon stan te go Za moy skie go, ale tak że pa rę ty -
się cy in ter nau tów. Re la cje bę dzie moż -
na wkrót ce obej rzeć na ka na le FNP:
https://www.youtu be.com/user/FundacjaFNP.

Dr Jusz czyk jest ko mu ni ko lo giem, to zna -
czy spe cja li stą ko mu ni ka cji mię dzy ludz kiej,
a naj bar dziej in te re su je go mo wa nie sły szal -
na – mo wa ge stów. W cza sie roz mo wy wy ko -
nu je my set ki ru chów rąk. Wie le z nich wy ra -
ża na sze emo cje i my śli, a wy ko nu je my je czę -
sto nie świa do mie. Te ge sty mó wią wie le o oso -
bo wo ści czło wie ka – mó wi dr Jusz czyk – Gdy -
by chcieć „ręcz nie” roz szy fro wać ję zyk ge stów,
trze ba na krę cić z roz mo wy film i na stęp nie oglą -
da jąc go żmud nie za pi sy wać i kla sy fi ko wać te
set ki ru chów rąk. W pro jek tach ba daw czych,
któ re re ali zu je my, zaj mu je nam to zwy kle ca -

łe mie sią ce. Dla te go chce my stwo rzyć apli ka -
cję do iden ty fi ka cji i in ter pre ta cji ge stów. To
skró ci pra cę ba da czy ru chów rąk, przy spie szy
in ter pre ta cję, po zwo li ba dać du że gru py lu dzi,
a na do da tek wy ko rzy sta my do te go do stęp ne
i pro ste na rzę dzie, ja kim jest czuj nik ru chu MS
Ki nect, do tych czas uży wa ny ra czej do za ba -
wy, gier lub w ce lach ści śle użyt ko wych, jak np.
au to ma tycz ne otwie ra nie ba gaż ni ka w au cie.
Apli ka cja po wsta je we współ pra cy z Ka mi lem
Cie cier skim, in for ma ty kiem z Po li tech ni ki Po -
znań skiej, któ re go dr Jusz czyk zna lazł przez
In ter net, po szu ku jąc osób, zaj mu ją cych się po -
dob ną pro ble ma ty ką. 

Wie le ba dań wska zu je, że ge sty, któ re wy -
ko nu je my w trak cie roz mo wy z dru gim czło -
wie kiem, zde cy do wa nie bar dziej za le żą
od oso bo wo ści i sta nu psy chicz ne go niż
od kul tu ry. Są ba da nia, któ re mó wią, że
po pew nych ope ra cjach mó zgu na sza ge sty -
ku la cja się zmie nia; że pew ne ru chy rąk mo -
gą być po wią za ne z cho ro ba mi psy chicz ny mi.
Chcie li by śmy wła śnie, aby na sza apli ka cja
przy da ła się psy cho te ra peu tom i in nym pro fe -
sjo na li stom – mó wi dr Kon rad Jusz czyk – za -
in te re so wa nym roz po zna wa niem emo cji i my -
śli pod czas se sji psy cho te ra peu tycz nych i co -
achin go wych, wy wia dów po głę bio nych, czy
roz mów kwa li fi ka cyj nych.

Do opi su wy ko rzy sta ny zo sta nie sys tem ko -
do wa nia ru chów rąk NEUROGES. W ra -
mach te go sys te mu roz róż nia się m.in. fa zo -
we; za ma szy ste, z da la od cia ła, pre zen tu ją ce

obiekt, o któ rym coś mó wi my (np. po ka zu jąc
rę ką, że coś by ło „tam”) i ru chy nie re gu lar -
ne, zde cy do wa nie bli żej cia ła, nie ma ją ce
związ ku z tre ścią ko mu ni ka tu (np. mi mo wol -
ne po cie ra nie pal ców). Gdy by kom pu ter na -
uczył się kla sy fi ko wać choć by te dwa ro dza je
ge stów – mó wi dr Jusz czyk – by ła by to już
wiel ka po moc dla na ukow ców ba da ją cych ko -
mu ni ka cję mię dzy ludź mi.

Wśród 13 fi na li stów by ło tyl ko trzech hu -
ma ni stów. To dla mnie du ża sa tys fak cja, że
mo głem przed sta wić pro jekt hu ma ni stycz ny,
po ka zu ją cy swą przy dat ność prak tycz -
ną – mó wi dr Jusz czyk – bo za zwy czaj
pod tym wzglę dem po zo sta je my w cie niu
przed sta wi cie li na uk przy rod ni czych i ści słych.
Przy go to wa nie pre zen ta cji kosz to wa ło mnie
spo ro wy sił ku. Przed sta wia jąc ją prób nie zna -
jo mym i ro dzi nie cią gle sły sza łem: nie ro zu -
mie my! Mu sia łem odejść od ję zy ka na uko we -
go, od wła ści we go na ukow com sta wia nia py -
tań i mno że nia wąt pli wo ści, a jed no cze śnie nie
spły cić zu peł nie za gad nie nia. Mu szę przy znać,
że ta ka po pu la ry za cja jest rów nie trud na i pra -
co chłon na, co przy go to wa nie ści śle na uko we -
go pro jek tu ba dań. Spo ro się na uczy łem – do -
da je skrom nie.

W ko lej nej edy cji INTER nie bę dzie już wy -
mo gu dla uczest ni ków, że by by li wcze śniej -
szy mi sty pen dy sta mi FNP. Dr Jusz czyk wy ra -
ża na dzie ję, że sta nie do nie go wię cej osób
z UAM i wię cej hu ma ni stów. 

Ma ria Ry bic ka

Krót ko,
cie ka wie,
na uko wo
To był konkurs na czas. Współzawodnicy
mieli dla siebie 5 minut, mogli użyć tylko
jednego slajdu, a jeśli korzystali z filmu lub
animacji, to nie mogły one trwać dłużej
niż 30 sek. Mowa o konkursie INTER
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego
laureatem został dr Konrad Juszczyk
z Laboratorium Komunikacji Multimodalnej
na Wydziale Neofilologii UAM. FO
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Pierw sze da to wa nia, wy ko rzy stu ją ce tę me -
to dę, prze pro wa dzo ne zo sta ły już u schył ku
lat 40. ubie głe go wie ku. Opra co wał je ame ry -
kań ski che mik, lau re at Na gro dy No bla – Wil -
lard Lib by. Obec nie na świe cie dzia ła oko ło 60
la bo ra to riów da tu ją cych me to dą C14 – jed no
z nich mie ści się w na szym mie ście na te re nie
Po znań skie go Par ku Na uko wo – Tech no lo -
gicz ne go. Po znań skie La bo ra to rium Ra dio -
wę glo we dzia ła nie prze rwa nie od 12 lat i jest
wspól ną ini cja ty wą UAM oraz Fun da cji
UAM. Jest to je dy ne te go ty pu la bo ra to rium
w ca łej Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej. 

W po ło wie paź dzier ni ka na stą pi ło uro czy -
ste otwar cie no wej sie dzi by „ra dio wę glow -
ców”. W uro czy sto ści m.in. udział wzię li prof.
Bro ni sław Mar ci niak, rek tor UAM, prof. Bog -
dan Mar ci niec, pre zes Fun da cji UAM i dy rek -
tor PPNT oraz prof. To masz Go slar, kie row -
nik La bo ra to rium. 

Przez ostat nich 12 lat la bo ra to rium zaj mo -
wa ło skrom ne po miesz cze nia w przy zie miu
bu dyn ku B PPNT na Ru bie ży – mó wi prof.
To masz Go slar – w tej chwi li ma my do dys -
po zy cji znacz nie więk sze prze strze nie. Bio rąc
pod uwa gę tyl ko po wierzch nię mo je go ga bi -

ne tu, to wzro sła ona dwu krot nie, na to miast
po wierzch nia okien aż 15-krot nie – my ślę, że
to po rów na nie do sko na le ob ra zu je zmia nę
wa run ków na szej pra cy. 

Prze mie rza jąc prze stron ne po miesz cze -
nia la bo ra to rium nie trud no od na leźć praw -
dzi we go bo ha te ra tych zmian – jest nim no -
wy ak ce le ra to ro wy spek tro metr ma so wy
AMS. W trak cie swo jej dzia łal no ści la bo -
ra to rium łącz nie prze ba da ło po nad 50 tys.
pró bek, rocz nie da to wa nych jest ich
ok. 5 tys. Ma te ria ły do ba dań po cho dzą nie -
mal że z ca łe go świa ta i tu pro por cje rów nież
są im po nu ją ce: z Po zna nia jest ich śred -
nio 100-200, z Pol ski – 1000, resz ta to klien -
ci za gra nicz ni, w tym tak eg zo tycz ne kra je
jak Au stra lia, Bra zy lia czy Pe ru. Do nie daw -
na mie li śmy dłu gą ko lej kę ocze ku ją -
cych – mó wi prof. Go slar – Klient, któ ry wy -
słał prób kę w czerw cu, wy nik otrzy my wał do -
pie ro w li sto pa dzie. To sta now czo za dłu go,
bio rąc pod uwa gę fakt, że da to wa nia zle ca li
nam na ukow cy, któ rzy np. uza leż nia li dal sze
ba da nia od wy ni ków na szych po mia rów.
Dzię ki mo der ni za cji i za ku po wi dru gie go
spek tro me tru moż li wo ści ana li tycz ne znacz -

nie się zwięk szy ły. Obec nie czas ocze ki wa -
nia to 6 ty go dni.

Me to da da to wa nia ra dio wę glem po le ga
na po mia rze pro por cji mię dzy izo to pem pro -
mie nio twór czym wę gla C14 a izo to pa mi
trwa ły mi C12 i C13. Daw niej ta kie ba da nia
pro wa dzi ło się tech ni ką ra dio me trycz ną, po -
le ga ją cą na re je stro wa niu pro mie nio wa nia
izo to pu C14. Ta ki po miar był cza so chłon ny,
zwy kle trwał do bę i wy ma gał du żych por cji
ma te ria łu do ba dań (kil ka gra mów wę gla
w prób ce). Znaj du ją ce się w po znań skim la -
bo ra to rium spek tro me try AMS po zwa la ją li -
czyć po je dyn cze ato my. Ta ki po miar trwa kil -
ka mi nut, a do po mia ru wy star cza ją bar dzo
ma łe ilo ści prób ki (1 mi li gram). Me to dą C14
moż na zba dać teo re tycz nie wszyst ko, co za -
wie ra wę giel – naj le piej włą czo ny w struk tu -
rę prób ki i za sy mi lo wa nym z at mos fe ry. Naj -
do kład niej sze po mia ry wy ko nu je się
na szcząt kach or ga ni zmów ży wych, ale ba da -
niom moż na też pod dać ma te ria ły nie orga -
nicz ne. W la bo ra to ryj nych szaf kach zo ba czyć
moż na frag men ty ko ści, musz li, drew na, płót -
na, skó ry, wło sów, pa znok ci, chi ty no wych
pan ce rzy ków, musz le mię cza ków i od cho dy

Czas i węgiel

Metoda datowania izotopem węgla C14 zaistniała w świadomości szerszej opinii publicznej
dzięki sporom wokół Całunu Turyńskiego. Badania, które wówczas wykonano, pomogły ustalić
czas powstania tkaniny, którą powszechnie uważano za całun pośmiertny Chrystusa. 
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nie to pe rzy. Po nad 60% pro cent z tych eks -
po na tów po cho dzi od ar che olo gów. Naj czę -
ściej są to ko ści zwie rząt i lu dzi al bo wę giel
drzew ny – po zo sta łość ja kie goś pa le ni ska, czy
frag men ty spa lo nej bu dow li. Geo lo dzy do po -
znań skie go la bo ra to rium do star cza ją szcząt -
ki ro ślin ne i wsze la kie ar chi wa geo lo gicz ne,
a więc osa dy je zior ne lub oce anicz ne, tor fy.
Mo że to być tak że ma łe na sion ko – tłu ma czy
prof. Go slar – Je śli geo log znaj dzie 2 m
pod dnem je zio ra ży to, to po zwo li nam to okre -
ślić, kie dy by ła w tym miej scu ja kaś osa da. Mo -
że my to za ło żyć, po nie waż ży to zwy kle jest
świa dec twem świa do mej dzia łal no ści rol ni czej.
Hy dro lo gom na to miast da to wa nie me to dą ra -
dio wę glo wą po zwa la okre ślić wiek wo dy. Wo -
da, za nim zo sta nie wy do by ta z ja kie goś po zio -
mu wo do no śne go, kie dyś by ła na po wierzch ni
i spa dła z desz czem na zie mię. Mo ment, w któ -
rym wnik nę ła w po wierzch nię gle by jest klu -
czo wy, bo wte dy uru cha mia się dla nas ze gar.
Wo da mo że wy pły nąć ze źró dła za mie siąc, ale
mo że też za 30 000 lat. I choć wód oli go ceń skich
nie je ste śmy w sta nie da to wać, to te po cho dzą -
ce z prze dzia łu od 0-50 000 lat – już tak.

Za nim jed nak prób ki zo sta ną pod da ne
ana li zie, na le ży je od po wied nio przy go to wać.
Są to wie lo eta po we, żmud ne pra ce po chła nia -
ją ce na wet kil ka dni. Znacz na ich część pro -
wa dzo na jest w wa run kach próż nio wych, wy -
ma ga ją cych od la bo ran tów du żej pre cy zji
i cier pli wo ści. To tłu ma czy, dla cze go od wie -
dza jąc la bo ra to rium moż na ulec złu dze niu, że
prócz apa ra tu ry nikt tam nie pra cu je. Za ło -
ga skła da się z 9 osób. La bo ra to rium jest do -
brym przy kła dem współ pra cy mię dzy uni -
wer sy te tem a Fun da cją. Gdy oglą da li śmy la -
bo ra to rium w żar to bli wej for mie in for mo wa -
no nas, w któ rej czę ści ak tu al nie się znaj du je -
my. Spek tro metr – to uni wer sy tet, la bo ra to -
rium – Fun da cja. Po kój sze fa – uni wer sy tet,
po kój pra cow ni ków Fun da cja. Jak pod kre ślał
kie row nik, współ pra ca prze bie ga bez za rzu -
tu, a la bo ra to rium z każ dej ze stron mo że li -
czyć w wszech stron ną po moc. 

Głów ne wy zwa nia, z ja ki mi zmie rzyć się
bę dzie mu sia ło Po znań skie La bo ra to rium Ra -
dio wę glo we, to utrzy ma nie do tych cza so wej
po zy cji, ja ką wy pra co wa ło so bie w cią gu
ostat nich 12 lat. Ca ły na uko wy Po znań mo że
nam prze słać mak sy mal nie oko ło 100-200 pró -
bek rocz nie – to za ma ło, aby utrzy mać kosz -
tow ną apa ra tu rę – mó wi kie row nik jed nost -
ki. Ana li zy pro wa dzo ne są tu taj na wa run kach
ko mer cyj nych, ale uzy ski wa ne fun du sze
w du żej mie rze po chła nia kon ser wa cja dro -
gich urzą dzeń. Mu si my sku pić się na po zy ski -
wa niu no wych klien tów spo za Pol ski, jest to
trud ne, po nie waż po dob nych jed no stek cią gle
przy by wa – do da je prof. Go slar. 

Ce lem pro jek tu jest do tar cie z cie ka wy mi za -
ję cia mi do dzie ci w szko łach pod sta wo wych
i gim na zjach wiej skich i w ma łych mia stach
oraz pro pa go wa nie na uki w in te rak tyw nej, dy -
na micz nej i przede wszyst kim cie ka wej for mie.
Jest to waż ne uzu peł nie nie ofer ty Ko lo ro we -
go Uni wer sy te tu UAM i Uni wer sy te tów dla
Dzie ci ofe ro wa nych przez róż ne uczel nie na te -
re nie Po zna nia. Pod sta wo wą za sa dą jest do cie -
ra nie do szkół na wsiach i w ma łych miej sco -
wo ściach i ob ję cie dzia ła nia mi wszyst kich dzie -
ci w da nej szko le, a tak że ich na uczy cie li, ro dzi -
ców i dziad ków, je że li wy ra żą ta ką wo lę. Stu -
den ci dzia ła ją ja ko wo lon ta riu sze, stro na za -
pra sza ją ca po kry wa je dy nie kosz ty do jaz du
do szko ły, za ję cia są cał ko wi cie bez płat ne. 

Ofer tę za jęć przy go to wa li śmy ra zem, ale to
szko ła okre śla swo je po trze by i osta tecz nie al -
bo do ko nu je wy bo ru spo śród przy go to wa nych
przez nas ofert al bo skła da od po wied nie „za -
mó wie nie”, i wte dy przy go to wu je my spe cjal nie
dla niej za ję cia tak dla dzie ci, jak i dla ich na -
uczy cie li, ro dzi ców czy dziad ków. W to ku za -
jęć wy ko rzy stu je my róż ne przed mio ty (np. zu -
ży te kar to ny, przed mio ty co dzien ne go użyt ku,
pro duk ty spo żyw cze), chce my bo wiem po ka -
zać, że cie ka wa edu ka cja wca le nie mu si być
kosz tow na. Pra ca w to ku za jęć to wy ko rzy sta -
nie naj bar dziej efek tyw nej i atrak cyj nej for my
na uki, ja ką jest wła sne do świad cze nie i dzia ła -
nia pod sy ca ne cie ka wo ścią. Dzie ci ma ją moż -
li wość np. sa mo dziel ne go skon stru owa nia ma -
łe go ro bo ta, czy oglą da nia mro wi ska od środ -
ka. Do ty ka ją, przy glą da ją się, dys ku tu ją – dzia -
ła ją i się uczą.

Na sza ofer ta dla dzie ci to za ję cia tech nicz -
no -bio lo gicz ne, pro mo cja zdro we go sty lu ży -
cia, efek tyw ne ucze nie się oraz ko mu ni ko wa -
nie się i współ pra ca z in ny mi. Ofer ta dla do ro -
słych w ra mach Aka de mii (dla) Do ro słych obej -
mu je z jed nej stro ny psy cho lo gię roz wo jo wą
„w prak ty ce”, uj mo wa ną ja ko po moc w roz wią -
zy wa niu róż nych pro ble mów wy cho waw czych,
a z dru giej stro ny za ję cia na sta wio ne na roz wi -
ja nie za so bów, pa sji i za in te re so wań osób do -
ro słych. 

In au gu ra cja pro jek tu od by ła się w Dniu Na -
uczy cie la, 14 paź dzier ni ka br  w szko le pod sta -
wo wej w Ple wi skach. Warsz ta ty trwa ły
od godz. 9 do 12. Gru pa 54 stu den tów, po dzie -

lo nych na mniej sze ze spo ły, prze pro wa dzi ła
po dwa warsz ta ty dla każ dej z klas. Wzię ło
w nich udział łącz nie 576 dzie ci. Te ma ty ka
warsz ta tów do ty czy ła ta kich za gad nień, jak:
bu do wa pro ste go ro bo ta, ilu zje i pu łap ki per -
cep cyj ne, ro dza je cu kru w pro duk tach spo żyw -
czych i ich ro la w roz wo ju or ga ni zmu, dba nie
o hi gie nę mó zgu i umy słu po przez od po wied -
nią die tę i styl ży cia oraz uży wa nie tech nik po -
rząd ku ją cych my śli, szyb kie i sku tecz ne spo so -
by za pa mię ty wa nia dla szó sto kla si stów sto ją -
cych u pro gu waż ne go eg za mi nu, funk cjo no -
wa nie i struk tu ra eko sys te mu le śne go, struk tu -
ra mro wi ska oraz za cho wa nia i zwy cza je mró -
wek, ro la po szcze gól nych zmy słów w od bio rze
bodź ców z oto cze nia oraz wy ja śnie nie me cha -
ni zmów ich dzia ła nia. 

AMUL od wie dził też Pyz dry, gdzie sko rzy -
sta ło z za jęć sko rzy sta ło 528 dzie ci i po raz
pierw szy na uczy cie le i ro dzi ce. 
45 stu den tów pod opie ką prof. An ny Brze ziń -
skiej prze pro wa dzi ło cie ka we za ję cia do ty czą -
ce m.in. che mii w kuch ni, eks pe ry men to wa nia
z po wie trzem, za war to ści cu krów w pro duk -
tach spo żyw czych i ich ro li w roz wo ju or ga -
ni zmu, za sad dzia ła nia mó zgu i umy słu, pro -
jek to wa nia uży tecz nej stro ny in ter ne to wej, kre -
atyw ne go my śle nia i pra cy ze spo ło wej, a tak -
że za sad kar mie nia zwie rząt. Prof. An na Brze -
ziń ska prze pro wa dzi ła warsz tat do ty czą cy
współ pra cy ro dzi ców ze szko łą. W za ję ciach
udział wzię ło 42 na uczy cie li i 20 ro dzi ców.

W li sto pa dzie AMUL do trze do ko lej nych
szkół, gdyż do tąd do udzia łu w pro jek cie zgło -
si ło się po nad 60 szkół i pra wie 10 ty się cy
uczniów! W naj bliż szym cza sie za ję cia zo sta -
ną prze pro wa dzo ne w Ki ci nie (339 uczniów),
Cho mę ci cach (148 uczniów), Wi rach (321
uczniów), Ko mor ni kach (700 uczniów), Bud -
kach No wych (81 uczniów), Łu czyw nie (54
uczniów), Szka ra do wie (oko ło 350 uczniów)
i Pi le (pra wie 1100).

Wię cej in for ma cji http://www.psy cho lo -
gia.amu.edu.pl/ip -w -dzia la niu/ma ly -uni wer -
sy tet -la ta ja cy/

Prof. An na I. Brze ziń ska, Alek san dra Lu bi kow ska,
Ró ża Guź ni czak

In sty tut Psy cho lo gii UAM w Po zna niu

W roku akademickim 2013/2014 Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
rozpoczął pt. AMUL, czyli Aktywny Mały Uniwersytet Latający. 
Opracowali go – pod kierunkiem prof. Anny I. Brzezińskiej – pracownicy,
doktoranci i studenci psychologii ze specjalności Psychologia edukacji
i kognitywistyki – z Koła Naukowego SKUTEK. Zaprosiliśmy też
do współpracy studentów biologii oraz PSSiAP czyli Polskie Stowarzyszenie
Studentów i Absolwentów Psychologii. 

Aktywny Mały Uniwersytet Latający
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Na uro czy stość – zor ga ni zo wa ną wspól nie
przez In sty tut Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu -
ro wej UAM oraz In sty tut Ar che olo gii i Et -
no lo gii PAN – do Po zna nia przy by li przy ja -
cie le, ko le dzy, współ pra cow ni cy i ucznio wie
z róż nych dzie dzin i spe cjal no ści, by dzię ko -
wać i wy ra zić po dziw za do ko na nia na uko we,
ale tak że za otwar tość, życz li wość i spo kój,
któ re ce chu ją ju bi la ta w kon tak tach z ludź mi. 

Ja ko cho ro wi te dziec ko, przy szły uczo ny
„po że rał” mnó stwo ksią żek, m.in. po dróż ni -
czych, in te re so wał się atla sa mi, stu dio wał ma -
py. Wte dy też na ro dzi ło się w nim prze ko na -
nie, że pój dzie na ta kie stu dia, któ re po zwo lą
mu po zna wać oso bi ście świat zna ny z lek tur.
Wa hał się mię dzy geo gra fią, ar che olo gią i et -
no lo gią. A po nie waż w 1957 r. na uni wer sy -
te cie w Po zna niu po wsta ła et no lo gia, star tu -
jąc na stu dia w 1960 r. wy brał wła śnie ten
mło dy kie ru nek. Po tem po to czy ło się już
w spo sób na tu ral ny. Po głę biał swo je za in te re -
so wa nia, ale do ro ku 1974 nie by ło żad nych
szans, że by wy je chać da lej niż do NRD czy
na Wę gry. W 1974 r. po raz pierw szy wy je chał
do USA (gdzie pro wa dził ba da nia Po lo nii),
a w 1978 r. po raz pierw szy do Ame ry ki Po łu -
dnio wej ba dać lud ność tu byl czą w stre fie wy -
so kich An dów. Po tem już wy jeż dżał tam sys -
te ma tycz nie. 

W pra cy et no lo ga i an tro po lo ga za naj waż -
niej sze ju bi lat uwa ża umie jęt ność na wią za nia
ta kie go kon tak tu z ludź mi, któ ry po zwo li ba -
da czo wi uzy skać naj bar dziej po trzeb ne in for -
ma cje, któ rych nie ma w pu bli ka cjach, któ re
moż na uzy skać tyl ko po przez em pa tię, zro zu -
mie nie i wczu cie się w sy tu ację dru gie go czło -
wie ka, wnik nię cie w je go świat. 

Współ cze sny an tro po log mu si nie tyl ko na -
wią zać do bry kon takt z roz mów cą, ale je go
ide ałem po win na być pró ba spoj rze nia
na rze czy wi stość – po pew nym okre sie zna jo -
mo ści – ocza mi roz mów cy, przy po mo cy je go
kry te riów, je go ję zy ka. Wła śnie róż ni cę mię -
dzy wi zją świa ta, men tal no ści, spo so bu ar ty -
ku la cji mo ich roz mów ców a na uko wą, an tro -
po lo gicz ną wi zją świa ta po win no się opi sy -
wać w tek stach na uko wych – wy ja śnia – An -
tro po lo gia jest nie ja ko skrzyn ką z na rzę dzia -
mi, po zwa la ją cy mi nam re kon stru ować świa -
ty, do któ rych nie na le ży my – do da je. Zda -
niem ju bi la ta, trze ba mieć szczę ście do lu -
dzi i on je ma – spo ty ka oso by o cie ka wej
oso bo wo ści, któ re są prze wod ni ka mi
po swo ich spo łecz no ściach, opie ku ją się nim
i wpro wa dza ją ja ko pro tek to rzy w swo ją
spo łecz ność. 

Ja ko naj więk sze swo je osią gnię cie lat mi -
nio nych wy bit ny et no log wy mie nia ba da nia

nad spo łe czeń stwem ame ry kań skim i miej -
scem Po lo nii w tym spo łe czeń stwie, któ re
po zwo li ły sfor mu ło wać te zę, że to, co Po lo -
nia two rzy wo kół sie bie – świat wła snych tra -
dy cji i kul tu ry, to nie jest rzecz prze nie sio -
na z Pol ski, choć oni tak twier dzą i w to wie -
rzą, ale jest to cał kiem ory gi nal ny świat tra -
dy cji ta necz nych, mu zycz nych, oby cza jo -
wych, or ga ni za cyj nych stwo rzo ny wy łącz nie
przez wy chodź ców z Pol ski, ale w Ame ry -
ce, ma ją cy nie wie le wspól ne go z tym, co wy -
nie śli z Pol ski, choć oni wie rzą, że to jest ich
tra dy cja pol ska. Na to miast z ba dań współ -
cze snych za suk ces uzna je stu dia z za kre su
an tro po lo gii po li tycz nej, tzn. ba da nia
nad upodmio to wie niem lud no ści tu byl czej
w Ame ry ce Po łu dnio wej, czy li nad jej wal ką
o to, aby mo gła zaj mo wać w tych spo łe czeń -
stwach, w któ rych ży je, ak tyw ną po zy cję. 

Z oka zji dwóch ju bi le uszy, w imie niu
wspól no ty aka de mic kiej UAM, władz rek tor -
skich i swo im wła snym naj ser decz niej sze ży -
cze nia zdro wia, nie zmien nej po go dy du cha
oraz po wo dze nia w re ali za cji za wo do wych
i oso bi stych pla nów zło żył ju bi la to wi rek tor
UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak. Do ży czeń
do dał al bum uni wer sy tec ki oraz tra dy cyj nie
książ kę O do sto jeń stwie uni wer sy te tu prof. Ka -
zi mie rza Twar dow skie go z 1933 r. 

Po dwój ny ju bi le usz 
prof. Alek san dra Po sern -Zie liń skie go 

„Rzadko się zdarza, że kilka instytucji
cieszy się jednocześnie z jubileuszu
jednego człowieka” – zauważył
amerykanista prof. Mariusz Ziółkowski.
A tak właśnie było na jubileuszu
70. urodzin i 40-lecia działalności
naukowo-dydaktycznej wybitnego
etnologa, antropologa kultury i znanego
w świecie amerykanisty prof. Aleksandra
Posern-Zielińskiego. 
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Prof. Ma rek Ga węc ki z In sty tu tu Wschod nie go UAM po da ro wał jubilatowi pa rad ny
strój ka zach ski – wrę cza ny w do wód uzna nia oso bom za słu żo nym i wie ko wym
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Zna jo mość ję zy ków ob cych jest po żą da -
ną umie jęt no ścią, a naj bar dziej efek tyw -
ną me to dą ich na ucze nia się jest kon takt
z oso ba mi z in nych kra jów. Dzię ki te mu
uczy my się swo bo dy wy po wie dzi i ma my
moż li wość po ru sza nia w roz mo wach
wie lu wąt ków, nie tyl ko tych za war tych
w pod ręcz ni kach. Ta ką szan sę da je pro -
gram Glo bal Host. 

Glo bal Host to jed na z ini cja tyw AIESEC.
Po le ga na tym, że wo lon ta riu sze z róż nych
stron świa ta spę dza ją w na szym mie ście od 6
do 8 ty go dni. Re ali zu ją swo je pro jek ty edu ka -
cyj ne w po znań skich szko łach lub or ga ni za -
cjach po za rzą do wych, gdzie pro wa dzą roz -
licz ne warsz ta ty i dzie lą się wie dzą o in nych
kul tu rach. „Host” to oso ba, któ ra da je im dach
nad gło wą i po zwa la po znać pol ską kul tu rę.

Na uka ję zy ka i po zna wa nie in nych kul -
tur nie są je dy ny mi ko rzy ścia mi, pły ną cy mi
z udzia łu w tym pro gra mie. Co dzien ny kon -
takt z oso bą z in ne go kra ju po zwa la tak że po -
ko ny wać we wnętrz ne ba rie ry, otwo rzyć się
na in nych, ła mać ste reo ty py, a czę sto przy no si
też do brą za ba wę i przy jaź nie. Oto hi sto ria
chło pa ka, któ ry przy jął pod swój dach wo -
lon ta riu szy: Za ofe ro wa łem swój dom wo lon -
ta riu szom AIESEC nie ca ły rok te mu. Od wie -
dzi ło mnie dwóch stu den tów z In do ne -
zji – Igna tia z Ban dung i Na zib z Gre sik.
Pierw szy raz mia łem do czy nie nia z przy by -
sza mi z Azji i by ło to dla mnie nie sa mo wi te
prze ży cie. By ło wie le za baw nych sy tu acji, któ -
re cza sa mi kom plet nie mnie za ska ki wa ły.
Oprócz za ba wy, mia łem tak że oka zję po znać
tro chę no wej hi sto rii, mie li oni cie ka we pre -
zen ta cje o In do ne zji, przy wieź li mi nie co lo -
kal ne go je dze nia, a na wet słyn ną ka wę Lu -
wak, któ ra jest zbie ra na tyl ko na Su ma trze.
By li bar dzo otwar ty mi ludź mi i choć nie
wszy scy w mo im do mu wła da ją ję zy ka mi ob -
cy mi, ko mu ni ka cja nie by ła dla nas pro ble -
mem. Do dziś utrzy mu ję kon takt z Na zi bem
i Igna tią. Kto wie, mo że się jesz cze spo tka my.
By cie ho stem do pro wa dzi ło do mo jej fa scy -
na cji po dró ża mi, dzię ki cze mu sam zde cy do -
wa łem się wy je chać z AIESEC na wo lon ta riat
do Chin. Ale to już in na baj ka... Woj tek

Udział w pro gra mie jest bez płat ny. For -
mu larz apli ka cyj ny i wię cej szcze gó ło wych
in for ma cji na te mat pro gra mu moż na zna -
leźć na stro nie www.aie sec.pl/po znan.

Jakub Orłowski

Pod nio sła uro czy stość ju bi le uszo wa
po zwa la nam do strzec zna ko mi ty wy nik
pa na uczo nych do cie kań, mie rzo ny za -
rów no licz bą opu bli ko wa nych prac, jak
i ich zna cze niem w pol skiej et no lo -
gii – za uwa żył dzie kan Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go prof. Ka zi mierz Il ski. Dy rek -
tor In sty tu tu Ar che olo gii i Et no lo gii
PAN prof. An drzej Bu ko przy po mniał
m. in., że wła śnie w PAN-ie ju bi lat zdo -
by wał szli fy na ukow ca i ba da cza. Przy -
ja ciel od lat chło pię cych prof. Lech
Mróz, prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uk
Et no lo gicz nych PAN, pod kre ślił m. in.,
że ju bi lat oprócz swo jej pry wat nej wi -
dzi tak że spo łecz ni kow ską mi sję, to też
nic dziw ne go, że w 1984 r. zo stał po wo -
ła ny na człon ka KNE, w 1987 r. zo stał
se kre ta rzem na uko wym, 2003 r. – wi -
ce prze wod ni czą cym, a od 2007 jest
prze wod ni czą cym KNE. To je go my śle -
nie – pro spo łecz ne, pro eko lo gicz ne, pro -
śro do wi sko we – bar dzo czę sto mo ty wu -
je Ko mi tet do dzia ła nia – do dał. 

W imie niu śro do wi ska ame ry ka ni -
stycz ne go za słu gi ju bi la ta na tym po lu
przy po mniał prof. Ma riusz Ziół kow ski
(UW), któ ry ja ko po czą tek roz wo ju
w tym kie run ku wska zał pra cę ma gi -
ster ską „Pro ble my po wią zań kul tu ro -
wych mię dzy Oce anią a Ame ry ką
przed ko lum bij ską” – jak na 22-lat ka
sza le nie doj rza łą, któ ra do dziś mo że
słu żyć za wzór wszyst kim ma gi stran -
tom. W imie niu ma gi strów (123!)
i dok to rów wy pro mo wa nych przez ju -
bi la ta po dzię ko wa nia, gra tu la cje i ży -
cze nia wy po wie dział dr Łu kasz Kacz -
ma rek, zaś na de sła ne ży cze nia od czy -
ta ła dr An na Urbań ska. 

Bar dzo mi łą nie spo dzian kę spra wił
ju bi la to wi pierw szy am ba sa dor RP
w Ka zach sta nie, prof. Ma rek Ga węc ki
z In sty tu tu Wschod nie go UAM, któ ry
po da ro wał mu pa rad ny strój ka zach -
ski – wrę cza ny w do wód uzna nia oso -
bom za słu żo nym i wie ko wym. 

Dzię ku jąc wszyst kim uczest ni kom
uro czy sto ści prof. Po sern -Zie liń ski
przy znał, że kie dy wszedł przed spo -
tka niem do Au li Lu brań skie go i zo ba -
czył tyl ko kil ka osób, oba wiał się, że
tak już po zo sta nie, tym cza sem sa la
wy peł ni ła się do ostat nie go miej sca,
za co był ogrom nie wdzięcz ny. Przy -

po mniał rów nież, że od 1960 r., kie dy
ma jąc 17 lat roz po czął stu dia, za wsze
czuł się zwią za ny z uni wer sy te tem. Jak
pod kre ślił, w ca łym je go ży ciu,
a zwłasz cza w dro dze na uko wej wiel -
ką ro lę od gry wa ją róż no ra kie spo tka -
nia z ludź mi, nie tyl ko ta kie, któ re
ubo ga ca ją przez kon takt z in ną kul tu -
rą, ale tak że ta kie, któ re ma ją prze ło -
mo we zna cze nie dla dal szych wy bo -
rów, choć uświa da mia my to so bie do -
pie ro po cza sie. Dla nie go np. pierw -
sze bar dzo waż ne spo tka nie mia ło
miej sce w Mu zeum Ar che olo gicz -
nym, do któ re go cho dził na eta pie li -
ceum, bo wiem wte dy in te re so wał się
mi to lo gią Sło wian i chciał opra co wać
o niej słow nik. Pra cow nik mu zeum,
z któ rym o tym roz ma wiał, od wiódł
go od po my słu pój ścia na ar che olo gię,
za to za chę cał do et no lo gii i wy słał
do doc. Ma rii Fran kow skiej. I to by -
ło dru gie de cy du ją ce spo tka nie. Ja ko
zna czą cy przy wo łał też eg za min
wstęp ny, pod czas któ re go otrzy mał
m.in. py ta nie, ja ka rze ka koń czy swój
bieg ko ło Bu enos Aires. Przy po mniał
je so bie po wie lu, wie lu la tach, kie dy
pły nął tą rze ką do Bu enos Aires. Za -
czy na jąc stu dia nie wy obra żał so bie,
że bę dzie mu to kie dyś da ne. Za zu -
peł nie wy jąt ko we spo tka nie pro fe sor
uznał też ju bi le usz. Koń cząc swo je
wy stą pie nie wy ra ził na dzie ję, że zdro -
wie po zwo li mu da lej dzia łać nie tyl -
ko dla na uki pol skiej, ale tak że dla
wła snych przy jem no ści, bo „ko cham
to, co ro bię” – wy znał. 

Za rys nie zwy kle cie ka wej i bo ga tej
dro gi na uko wej jed ne go z naj bar dziej
uty tu ło wa nych pol skich an tro po lo -
gów kul tu ro wych i zna ne go na świe -
cie ame ry ka ni sty przed sta wił prof.
Ry szard Vor brich, kie row nik Za kła du
Stu diów Po za eu ro pej skich WH UAM.
In for ma cje o do ko na niach ju bi la ta
zna la zły się w to mie ju bi le uszo wym
Eth nos et po ten tia. In ter dy scy pli nar -
ność w pol skiej et no lo gii (pod re dak cją
Ry szar da Vor bri cha i An ny Szy mo -
szyn), któ rą otrzy mał w da rze ser ca
i ja ko wy raz wdzięcz no ści za la ta in -
spi ra cji i współ pra cy od na ukow ców
róż nych spe cjal no ści. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Otwórz 
swój dom 
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Dla cze go lu dzie tak chęt nie opra co wu ją
ha sła do Wi ki pe dii? Nie daw no ca łą Pol skę
obie gła in for ma cja, że ich licz ba w pol skiej
wer sji ję zy ko wej prze kro czy ła mi lion.

To jest ta ka chęć, któ ra, jak my ślę, tkwi we
wszyst kich pa sjo na tach, aby dzie lić się swo -
imi za in te re so wa nia mi, jed no cze śnie je roz -
wi ja jąc. A mi lio no we ha sło, o któ re pa ni py -
ta, do ty czy ło pił ki noż nej i nie by ło ono wca -
le ta kie przy pad ko we. Z re gu ły za gad nie nia
zwią za ne ze spor tem cie szą się du żym za in te -
re so wa niem, po nie waż nie wy ma ga ją od edy -
to ra aż tak du że go przy go to wa nia. W prak ty -
ce na wet li ce ali sta mo że ta kie ha sło po rząd -
nie przy go to wać. Po dob nie zresz tą z po pkul -
tu rą, zna ny mi ak to ra mi czy po li ty ka mi. Aby
coś na pi sać, nie po trzeb na jest tu zna jo mość
prac na uko wych. 

Ja kie róż ni ce do strze ga pan mię dzy pol ską
Wi ki pe dią i tą an glo ję zycz ną? Czy Po la cy ina -
czej re da gu ją ha sła?

Ma my znacz nie mniej szą spo łecz ność.
Na świe cie ży je oko ło ok. 360 mi lio nów lu dzi,
dla któ rych an giel ski jest ję zy kiem ro dzi mym.
To jest ogrom ny po ten cjał, zwłasz cza że są to
oso by po cho dzą ce z róż nych kul tur, z róż nych
kon ty nen tów. W ta kich du żych spo łecz no -
ściach jak an giel ska, nie miec ka czy fran cu ska
po wsta ją licz ne gru py, dą żą ce do roz bu do wy
ja kie goś kon kret ne go dzia łu. W Pol sce ta kie
rze czy się bar dzo rzad ko uda ją. Mniej sza licz -
ba edy to rów to mniej sze moż li wo ści wza jem -
nej po mo cy, spraw dza nia ha seł itd. Są dzia ły,
któ re bar dzo do brze się roz wi ja ją, np. okrę ty
wo jen ne al bo ma nu skryp ty bi blij ne. Są też
dzie dzi ny, któ re le żą odło giem – edy tu ją je
dwie, trzy oso by i na tym ko niec. Po nad to
w Pol sce In ter net jest sła biej za ko rze nio ny niż
w kra jach za chod nich. W USA z sie ci ko rzy -
sta ją oso by w róż nym wie ku, z róż nych śro -
do wisk, dys po nu ją ce róż no rod nym za so bem
wie dzy i do świad cze nia, gdy tym cza sem
w Pol sce głów nie są to lu dzie mło dzi, świe żo
po stu diach, stu den ci, li ce ali ści. Li ce ali sta bę -

dzie edy to wał in ne ha sła niż se nior, ina czej też
przed sta wi za gad nie nie. 

Jest pan ad mi ni stra to rem, pro szę nam po -
wie dzieć, na czym po le ga pa na ro la. 

Wi ki pe dia jest spo łecz no ścią wo lon ta riu -
szy, któ rzy spo śród sie bie wy bie ra ją ad mi ni -
stra to rów. Na ok. 4500 ak tyw nych edy to rów
ma my obec nie 150 ad mi ni stra to rów. O ile
edy to wać ha sła mo że każ dy, to ad mi ni stra to -
rzy mo gą ha sła ka so wać, je śli nie speł nia ją wy -
ma gań pro jek tu. Mo gą też blo ko wać użyt kow -
ni ków, któ rzy na przy kład do ko nu ją ja kiś nad -
użyć, wan da li zmów czy kłamstw. 

To się zda rza? 
Cza sa mi ktoś wej dzie na stro nę i na pi sze

ja kiś nie cen zu ral ny wy raz. Ta kie „żar ci ki”
zda rza ją się dość czę sto, są na szczę ście do -
syć ła twe do wy chwy ce nia. Go rzej, je śli ktoś
zmie ni da ty w ży cio ry sie ja kiejś ma ło zna -
nej po sta ci hi sto rycz nej. Wte dy bez się gnię -
cia do źró deł nie wia do mo, czy zmia na jest
uspra wie dli wio na czy jest wan da li zmem.
Dla te go tak waż ne jest po da wa nie przy pi -
sów. Są też licz ne ob sza ry draż li we, o któ re
to czą się wiecz ne bo je. i za wsze bę dzie stro -
na, któ ra nie bę dzie za do wo lo na. Od lat to -
czy się np. dys ku sja o na ro do wość Ma rii Cu -
re -Skło dow skiej, któ ra by łą Po lką z uro dze -
nia, lecz uczo ną zo sta ła fran cu ską, tam bo -
wiem pro wa dzi ła swo je ba da nia. Wie lu oso -
bom nie po do ba się to uję cie. 

Mó wił pan o spo łecz no ści ad mi ni stra to -
rów - spo ty ka cie się, usta la cie ja kieś stra te gie
na przy szłość?

Są co rocz ne spo tka nia mię dzy na ro do we,
np. w tym ro ku w Hong Kon gu, dwa la ta te -
mu w Gdań sku. Or ga ni zo wa ne są też zjaz dy
ogól no pol skie i lo kal ne. Spo łecz ność po znań -
ska spo ty ka się dość re gu lar nie. Wie lu edy -
to rów ogra ni cza się jed nak do kon tak tów
przez In ter net, szcze gól nie ci, któ rzy edy tu ją
spo ra dycz nie. Ktoś za uwa ży ja kiś błąd, ja kąś
li te rów kę i ją po pra wi. Są ta cy, któ rzy na pi szą
ha sło i wię cej się nie po ja wią. 

Licz ba ha seł prze kro czy ła mi lion, czy trud -
no zna leźć no wy te mat do opra co wa nia?

Mo gło by się wy da wać, że co raz trud niej
zna leźć ta kie za gad nie nie, któ re nie jest jesz -
cze opra co wa ne. Tak jed nak nie jest. Są ca -
łe ob sza ry wie dzy na dal nie opi sa ne np. pro -
ble mem są ha sła ogól ne, prze kro jo we, wy -
ma ga ją ce od edy to ra du żej wie dzy. Ja ko pra -
cow nik In sty tu tu Fi lo zo fii za uwa ży łem, że
nie ma ha seł po świę co nych po szcze gól nym
epo kom fi lo zo ficz nym, fi lo zo fii nie miec kiej
czy fran cu skiej. Ist nie ją za to licz ne ha sła
szcze gó ło we, np. bio gra fie fi lo zo fów. 

No wła śnie, czy Wi ki pe dia mo że być źró -
dłem wie dzy po rów ny wal nym z en cy klo pe -
dią? 

Wie le za rzu tów sta wia nych Wi ki pe dii do ty -
czy fak tu, że nie jest to źró dło na uko we. Jest
to rzecz oczy wi sta: Wi ki pe dia to źró dło pierw -
sze go kon tak tu. Daw niej, je śli uczeń czy tał Try -
lo gię Sien kie wi cza. i nie znał ja kieś po sta ci hi -
sto rycz nej czy miej sca, mu siał szu kać in for ma -
cji w książ kach, cza sa mi trud no do stęp nych.
Wi ki pe dia da je luk sus na tych mia sto we go od -
na le zie nie pod sta wo wych bra ku ją cych fak tów. 

Ale je śli w tym ha śle po ja wi się błąd? Sam
pan mó wił, że pol scy wi ki pe dy ści to głów nie
lu dzie mło dzi.

To, że Wi ki pe dia jest na rzę dziem in ter ne to -
wym, edy to wa nym rów nież przez stu den tów
czy li ce ali stów, nie zna czy, że po ja wi się tam
wię cej błę dów niż w ma te ria łach dru ko wa -
nych. Pu bli ko wa ne m.in. w Na tu re ba da nia
na te mat rze tel no ści ha seł w an giel skiej wer -
sji Wi ki pe dii i po ka za ły, że licz ba błę dów na lo -
so wo wy bra nych ha słach jest po rów ny wal -
na z Bri tan ni cą. Za sad ni cza róż ni ca by ła ta ka,
że po pew nym cza sie błę dy w Wi ki pe dii zo sta -
ły usu nię te, na to miast te w Bri tan ni ce po zo -
sta ły. Wi ki pe dia jest pro jek tem dy na micz nym,
po zwa la na bie żą co ko ry go wać błę dy. 

Ja kie wy zwa nia sta wia cie so bie na przy -
szłość? W któ rym kie run ku bę dzie roz wi jać
się Wi ki pe dia? 

Wi ki 
zna czy 
en cy klo pe dia

Z dr. Tomaszem Raburskim,
administratorem Wikipedii
i pracownikiem Instytutu Filozofii UAM,
rozmawia Magda Ziółek
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Pierw szy etap jest już za na mi. Stwo rzo no
ogrom ną licz bę ha seł, sta bil ną spo łecz ność,
pod sta wo we za sa dy. Te raz wy zwa niem nie
jest pi sa nie no wych ha seł, ale ich re da go wa -
nie i uzu peł nia nie. Czy li przed na mi mniej
wi docz na pra ca zwią za na z ulep sza niem ha -
seł i ich we ry fi ka cją. Chcie li by śmy tak że
otwie rać się na no we śro do wi ska, włą czyć
do pra cy pro fe sjo na li stów, na ukow ców.

Czy li tych, któ rzy są nie co uprze dze ni.
W Sta nach Zjed no czo nych czy Niem -

czech to na sta wie nie się już nie co zmie ni ło.
Pręż nie funk cjo nu ją pro jek ty aka de mic kie
włą cza ją ce na ukow ców w pra ce nad Wi ki -
pe dią, co oczy wi ście w spo sób zna czą cy
prze kła da się na ja kość ha seł. W Pol sce te
pro jek ty są nie licz ne, m.in. re ali zo wa li śmy
je na na szym uni wer sy te cie. W Pol sce rze -
czy wi ście jest bar dzo du ża nie chęć i nie wie -
dza śro do wisk – na zwij my je ogól nie – pro -
fe sjo nal nych. Na to miast je śli ktoś jest za -
in te re so wa ny po pu la ry za cją wie dzy, to Wi -
ki pe dia jest na to naj lep szym miej scem. Jest
to je den z naj bar dziej po pu lar nych pro jek -
tów na świe cie. Na wet na ma ło istot ne stro -
ny wcho dzi kil ka osób dzien nie, na więk -
szość kil ka dzie siąt, na to miast ha sła po pu -
lar ne, np. Po znań ma ją kil ka set do kil ku ty -
się cy od słon. To, co się znaj dzie na Wi ki, ma
i bę dzie mia ło ogrom ny wpływ na wie dzę
Po la ków. Tym cza sem wy kła dow cy de ner -
wu ją się, że stu den ci idą na eg za min z wie -
dzą na po zio mie Wi ki pe dii. Tak oczy wi ście
nie po win no być. Z dru giej stro ny oni mu -
szą być świa do mi, że stu den ci i tak bę dą tam
za glą dać, więc dla te go po win no im za le żeć
na ja ko ści ha seł. 

W ta kim ra zie jak pan ja ko pra cow nik na -
uko wy wpły wa na ja kość Wi ki pe dii? 

Py ta pa ni, czy moż na wy ko rzy stać Wi -
ki pe dię na po trze by dy dak ty ki. Otóż – tak.
Pro wa dzi łem kil ka ta kich pro jek tów. Stu -
den ci fi lo zo fii tłu ma czy li np. z ję zy ka an giel -
skie go ta kie ha sła jak pra wa ko bie ty, fi lo -
zo fia ame ry kań ska czy li be ra lizm. Dla stu -
den tów był to do sko na ły tre ning zna jo mo -
ści ję zy ka. Na to miast nie uda je się z re gu ły
wspól ne pi sa nie ha seł na za li cze nie. Stu den -
ci ro bią to by le jak, trud no ich mo ty wo wać,
a spraw dza nie wy ma ga wie le pra cy. Opra -
co wy wa nie ha seł spraw dza się na po zio mie
li cen cja tu, kie dy stu den ci prze czy ta li już li -
te ra tu rę przed mio tu. Stu den ci, pi sząc li cen -
cjat, czu ją się czę sto sfru stro wa ni, że ich pra -
cę prze czy ta ją tyl ko pro mo tor i re cen zent.
Gdy by na to miast przy go to wać na tej pod -
sta wie ha sło pro ble mo we, po dać źró dła,
roz wi nąć o frag men ty li te ra tu ry, to my ślę,
że obok sa tys fak cji au to ra był by z te go po -
ży tek dla wie lu osób. 

Wraz z roz po czę ciem no we go ro -
ku aka de mic kie go Ra da Mło -
dych Na ukow ców kon ty nu owa -

ła pra cę nad pro po zy cja mi ulep szeń kon -
kur sów i pro gra mów gran to wych skie ro wa -
nych do mło dych i po cząt ku ją cych na ukow -
ców. Przez ostat nie ty go dnie pra co wa li śmy
nad re ko men da cja mi do po pu lar ne go kon -
kur su Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go o na zwie „Dia men to wy Grant”. Pro -
gram ten wy róż nia się pro mo wa niem wy -
bit nych mło dych ba da czy już na bar dzo
wcze snym eta pie ich ka rie ry, przy śpie sza jąc
ich roz wój oraz da jąc moż li wość prak tycz -
nej na uki wnio sko wa nia o fun du sze na ba -
da nia i za rzą dza nia pro jek tem ba daw czym.
Za pew nia stu den tom nie tyl ko wspar cie fi -
nan so we, ale przede wszyst kim da je moż -
li wość wcze śniej sze go roz po czę cia pra cy ba -
daw czej. War to rów nież pod kre ślać, że
„Dia men to wy grant” fi nan su je ba da nia za -
rów no pod sta wo we jak i sto so wa ne – jest to
jed no z nie licz nych a po żą da nych roz wią -
zań, dla te go war to wspie rać roz wój te go
mło de go pro gra mu.

Ja ko przed sta wi cie le Ra dy kon tak to wa li -
śmy się  z do tych cza so wy mi lau re ata mi
„Dia men to we go Gran tu” (zrze szo ny mi
m.in. w Sto wa rzy sze niu Lau re atów Dia -
men to we go Gran tu) oraz ich pro mo to ra mi.
Chcie li śmy za po znać się z pro ble ma mi, któ -
re po ja wi ły się w do tych cza so wych edy -
cjach, a któ re są do unik nię cia w przy szło -
ści. Uwzględ nia jąc te gło sy, za pro po no wa -
li śmy w trak cie prac Ra dy no we roz wią za -
nia w re gu la mi nie i pro ce du rze kon kur su. 

Z na szych ana liz wy ni ka, że głów ne pro -
ble my do ty czą przede wszyst kim de fi ni cji
ad re sa ta kon kur su, bra ku ter mi na rza kon -
kur su (przede wszyst kim da ty ogło sze nia
wy ni ków), bra ku ze wnętrz nych re cen zji
pro jek tów, bra ku uza sad nień ocen pro jek -

tów w sys te mie OSF oraz nie wy star cza ją -
cej po li ty ki in for ma cyj nej na te mat kon kur -
su. Dla te go też w uchwa le Ra dy Mło dych
Na ukow ców nr 8/2013 z dnia 11 li sto pa -
da 2013 r. za pro po no wa li śmy, aby ad re sa -
tem kon kur su był stu dent czwar te go ro ku
jed no li tych stu diów ma gi ster skich lub stu -
dent pierw sze go ro ku stu diów dru gie go
stop nia, z za strze że niem, że stu dent nie mo -
że mieć stop nia ma gi stra ani być lau re atem
kon kur su „Dia men to wy Grant”. 

Uwa ża my rów nież, że w da nej edy cji kon -
kur su stu dent mo że zo stać wska za ny przez
jed nost kę na uko wą ja ko kie row nik tyl ko
jed ne go pro jek tu. Ta ka de fi ni cja oraz to wa -
rzy szą ce jej ob ostrze nia mo gą unie moż li wić
nie po żą da ne sy tu acje, w któ rych do kon -
kur su star to wa li by dok to ran ci, bę dą cy rów -
no cze śnie stu den ta mi stu diów dru gie go
stop nia, jak rów nież lau re aci wcze śniej szych
edy cji „Dia men to we go Gran tu”. Roz wią za -
nie to po zwo li w na szym prze ko na niu unik -
nąć sy tu acji, w któ rych ten sam stu dent skła -
dał wię cej niż je den wnio sek w da nej edy cji
kon kur su.

Pra gnie my rów nież zwró cić uwa gę, że
w śro do wi sku mło dych ba da czy i ich pro -
mo to rów po ja wia się bar dzo du ża licz ba py -
tań i wąt pli wo ści zwią za nych z „Dia men to -
wym gran tem”. Dla te go też za re ko men do -
wa li śmy stwo rze nie po rad ni ka do ty czą ce go
kon kur su. Do ku ment ta ki był by nie zwy kle
przy dat ny; tym bar dziej, że „Dia men to wy
Grant” jest kon kur sem o krót kiej tra dy -
cji – przez to mniej zna nym w śro do wi sku
stu den tów i pra cow ni ków na uko wych niż
in ne pro gra my fi nan su ją ce ba da nia mło -
dych na ukow ców.

Dr Ema nu el Kul czyc ki
In sty tut Fi lo zo fii UAM, 

Czło nek Ra dy Mło dych Na ukow ców
emek@amu.edu.pl

rada młodych
naukowców

Dia men ty dla stu den tów
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6 lip ca 2012 ro ku w Tur chin Cen ter Gal le -
ry w Bon ne w Pół noc nej Ka ro li nie pod czas
mię dzy na ro do wej se rii wy staw roz po czę ła się
pre zen ta cja pol skiej sztu ki współ cze snej skła -
da ją ca się z 5 od słon. Pierw sza od by ła się wy -
sta wa Ma rze ny Abra ha mik pt. „In Sha dows:
Con tem po ra ry Pho to gra phy”. Dru ga wy sta wa
to „My Se cond World: The Po lish Pa in ting Col -
lec tion Chri sa Szty be ra. Trze cią od sło ną by ła
mo ja in sta la cja „Je drzej Stę pak: Spa ces of the
Bra in – A Si te Spe ci fic In stal la tion”. Czwar ta
część to „Vi si ble/In vi si ble. Print of the XXI Cen -
tu ry” Ja na Fej kie la. Ostat nią pią tą od sło ną by -
ła wy sta wa dwój ki pol skich ar ty stów Mo ni ki
Ko strze wy i Ma cie ja Guź ni cza ka z Wy dzia łu
Ar ty stycz ne go Uni wer sy te tu im Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu.

Pod czas dwu ty go dnio we go po by tu w Tur -
ching Cen ter Gal le ry przy Ap pa la chian Sta te
Uni ver ci ty w Bon ne spo tka łem się z kil ko ma
gru pa mi stu den tów Wy dzia łu Ar ty stycz ne go
tam tej sze go uni wer sy te tu. Spo tka nia ze stu -
den ta mi skła da ły się z dwóch czę ści, jed ną
z nich by ły kon wer sa to ria do ty czą ce mo jej
twór czo ści oraz sa me go pro ce su twór cze go
i „po ru sza nia się” po świe cie sztu ki. Dru gim
ele men tem spo tkań by ło przy go to wa nie wy -
sta wy i per for man cu, pod czas tej czę ści ra zem
ze stu den ta mi stwo rzy li śmy ok. 900 od le wów
ludz kich mó zgów, któ re sta no wi ły część więk -
szej in sta la cji Spa ce of the Bra in. Pod czas kie -
dy stu den ci opa no wy wa li pro ces mul ti pli ka cji

ludz kie go mó zgu, ja zaj mo wa łem się aran ża -
cją ścian Mez za ni ne Ga le ry, na któ rych wy ko -
na łem mo nu men tal ne kom po zy cje ma lar skie
przed sta wia ją ce prze strzeń ludz kie go mó zgu.
By ły to zbli że nia frag men tów fałd mó zgo wych,
z któ rych jed no by ło mo no chro ma tycz ne,
dru gie na to miast wy ko na ne zo sta ło w ko lo -
rach na tu ral nych, za bieg ten miał na ce lu
wzbu dze nie wśród wi dzów wra że nia, iż prze -
by wa ją we wnę trzu ludz kie go mó zgu. Ob ser -
wu jąc re ak cje osób zwie dza ją cych i słu cha jąc
ich ko men ta rzy wie dzia łem, iż za mie rzo ny cel
zo stał osią gnię ty. W wol nych chwi lach wy ko -
ny wa łem se rię ry sun ków, któ rych te ma tem
by ła ludz ka gło wa. Ry sun ki te zo sta ły do łą czo -
ne do in sta la cji Spa ce of the Bra in, tym sa mym
po sze rza jąc ją o do dat ko we ele men ty. Nie mal
każ dej z mo ich wy staw to wa rzy szy te ma tycz -
nie po wią za ny per for man ce z udzia łem tan -
ce rzy, ak to rów, stu den tów, wi dzów, a na wet
dzie ci, dla te go też kie dy prze strzeń ga le rii za -
peł ni ły go to we obiek ty, wraz ze stu den ta mi za -
czę li śmy przy go to wa nia do per for man cu
o tym sa mym ty tu le (Spa ce of the Bra in). Zo -
stał on dwu krot nie za pre zen to wa ny pod czas
wer ni sa żu wy sta wy 7 wrze śnia 2012 ro ku.

Te go sa me go dnia, w Ma in Gal le ri w Tur -
ching Cen ter od by wa ło się otwar cie wy sta wy
jed nej z naj więk szych ko lek cji współ cze snej
sztu ki pol skiej w USA ze zbio rów Chri sa Szty -
be ra. Eks po no wa ne pra ce to mię dzy in ny mi
dzie ła ta kich ar ty stów jak: Ali na Sza pocz ni -

kow, Jan Le ben ste in, Fran ci szek Sta ro wiej ski,
Je rzy Du da -Gracz. Wy sta wa ta po ka za ła sze -
ro ki aspekt pol skiej sztu ki współ cze snej, by -
ła nie tyl ko ob szer na, ale rów nież nie zwy kle
in te re su ją ca. 

Pro jekt mię dzy na ro do wej se rii wy staw
w Bon ne trwał ca ły rok, od 6 lip ca 2012 ro -
ku do 1 czerw ca 2013 ro ku. Mi mo, iż mo ja
obec ność w Tur chin Cen ter trwa ła za le d wie
dwa ty go dnie, to wy sta wa Spa ces of the Bra -
in by ła do stęp na dla zwie dza ją cych jesz cze
przez pół ro ku, by ła to tym sa mym naj dłuż -
sza z pię ciu od słon. Spe cy fi ką in sta la cji Spa -
ces of the Bra in był fakt, iż wszyst kie jej ele -
men ty zo sta ły wy ko na ne na miej scu pod czas
mo je go za le d wie dwu ty go dnio we go po by tu.

Pro jekt In ter na tio nal Fo cus Se ries I -V: 21
Sztu ka: Con tem po ra ry Art of Po land, stwo rzył
wy jąt ko wą prze strzeń łą czą cą róż ne po dej ścia
do świa to wej sztu ki współ cze snej, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę na atrak cyj ność do rob ku ar -
ty stów pol skich. Dzię ki wi zy cie ar ty stów z Uni -
wer sy te tu im Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,
współ pra ca mię dzy Ap pa la chian Sta te Uni ver -
si ty, a Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi cza
zo sta ła wzbo ga co na o jej ar ty stycz ny aspekt.
Mam na dzie ję, iż wkrót ce na stą pi kon ty nu acja
na szej współ pra cy, po nie waż to wła śnie mię -
dzy kul tu ro wa wy mia na my śli, umie jęt no ści
i kre acji sta je się fo rum do dys ku sji na te mat
sztu ki i mo ty wa cją do dal sze go two rze nia.

Ję drzej Stę pak

Przestrzeń
Mózgu

Ję drzej Stę pak – Ar ty sta prze strze ni i for my, dok tor ha bi li to -
wa ny, pra cow nik na uko wy Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych
na Uni wer sy te cie im Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu zaj -
mu je się tka ni ną uni ka to wą, rzeź bą, pla ka tem, sce no gra fią,
per for man ce, land ar tem. Pro jek tant me bli, ar chi tek tu ry
ogro do wej oraz mo nu men tal nych form z wi kli ny wpi sa nych
w prze strzeń pu blicz ną. Twór ca m.in. ta ra su pol skie go pa wi -
lo nu na EXPO „92 w Se wil li i pro jek tant naj więk sze go ko sza

z wi kli ny w No wym To my ślu (Kosz 2000), a po nad to ani ma -
tor dzia łań te atral nych i ku ra tor stu denc kich przed się wzięć
ar ty stycz nych. Pro wa dzi licz ne ple ne ry i warsz ta ty z ar chi -
tek tu ry kra jo bra zu, rzeź by i form prze strzen nych oraz per -
for man ce. Wy kła dał go ścin nie ja ko vi si ting ar tist na uczel -
niach za gra nicz nych. W la tach „94, „95 był sty pen dy stą Fun -
da cji Ko ściusz kow skiej w No wym Jor ku oraz dwu krot nym
sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki.
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◗Ni gel Ken ne dy (3. X) otwo rzył no wy, po -
znań ski se zon mu zycz ny w Au li Uni wer sy tec -
kiej. Je den z naj bar dziej w świe cie zna nych
wir tu ozów skrzy piec, wzbu dza ją cy za chwyt
u jed nych i co naj mniej kon tro wer sje u in -
nych, po wie lu la tach nie obec no ści u nas, za -
grał naj pierw opra co wa nia utwo rów J. S. Ba -
cha, a po prze rwie – z gru pą jazz ma -
nów – prze bo je F. Wal le ra. Jak mó wią uczest -
ni cy – show dla ucha i oka.

◗W pią tek (4. X) Fil har mo nia roz po czę ła 67.
se zon ar ty stycz ny – trze ma wiel ki mi dzie ła mi
mu zy ki ab so lut nej róż nych epok. Współ cze -
snej – Łań cu chem III Wi tol da Lu to sław skie -
go, XVIII stu le cia – 21. Kon cer tem for te pia -
no wym W. A. Mo zar ta i XIX wie ku – słyn -
ną I Sym fo nią J. Brahm sa. Zwy cięż czy ni ostat -
nie go Kon kur su Cho pi now skie go, 28-let nia
mo skwi czan ka Yulian na Avde eva, przed sta -
wi ła już bar dzo oso bi stą wi zję po wszech nie
zna ne go kon cer tu – cie ka wą, choć nie dla
wszyst kich fra pu ją cą. Na bis usły sze li śmy
Wal ca As -dur Cho pi na. Dy ry go wał Ma rek Pi -
ja row ski.

◗Ci sa mi wy ko naw cy wy peł ni li też (5. X) uro -
czy stość 45-le cia „Pro Sin fo ni ki”, cią gle uni -
ka to we go w Pol sce, mło dzie żo we go ru chu
mi ło śni ków mu zy ki, za ko twi czo ne go przy Fil -
har mo nii. Od je go pierw sze go spo tka nia
(4. X 1968) przez sze re gi ru chu prze wi nę ło się
po nad 300 tys. osób. Wy sta wa fo to gra ficz -
na w foy er au li, uzu peł nia ła in for ma cje o tym

wy jąt ko wym przed się wzię ciu nie za po mnia -
ne go A. A. Łu cza ka.

◗45 lat dzia ła tak że Or kie stra Ka me ral na PR
„Ama deus”, stwo rzo na przez Agniesz kę
Ducz mal; dzi siaj jed na z naj waż niej szych wi -
zy tó wek mu zy ki pol skiej w świe cie. Dwa ju -
bi le uszo we wie czo ry (6. i 13. X), bar dzo traf -
nie i nie ba nal nie przy bli ży ły me lo ma nom tę
ory gi nal ną in sty tu cję. Pierw szy miał cha rak -
ter ro dzin ny. Ma estra Ducz mal przed sta wi ła
wszyst kich swo ich mu zy ków. Pro gra mem
mu zy ki współ cze snej dy ry go wa ła jej cór -
ka – An na Ducz mal -Mróz, na wio lon cze li
gra ła dru ga cór ka – Ka ro li na Ja ro szew ska,
a w ze spo le „Ama deu sa” – mąż, kon tra ba si -
sta Jó zef Ja ro szew ski. Mie li śmy też oka zję
usły sze nia fe no me nal ne go du etu fle ci stów:
mał żeń stwo Aga tę i Łu ka sza Dłu go szów. Ty -
dzień póź niej, pod czas bar dziej ofi cjal ne go
wie czo ru – z gra tu la cja mi, prze mó wie nia mi
i od zna cze nia mi – dy ry go wa ne go przez A.
Ducz mal, wy stą pi li: pia ni ści Pa weł Wa ka ra cy
(w Kon cer cie f -moll Cho pi na) i Mi chał Wró -
blew ski oraz słyn ny wło ski wir tu oz ban de onu
Ma rio Ste fa no Pie tro dar chi. Fi na łem oby dwu
uro dzi no wych spo tkań by ło wy ko na nie pre -
zen tu dla „Ama deu sa”, utwo ru pol skie go
kom po zy to ra Pio tra Mos sa „Con cer ti Pic co li
per la Ma estra”, czy li mu zycz nej za ba wy, ła -
mią cej ju bi le uszo wą pom pę, po my śla nej dla
czwor ga so li stów: skrzyp ka J. Żoł nier czy ka,
al to wio li sty L. Ba ła ba na, wio lon cze li sty E.
Zbo ral skie go i kon tra ba si sty J. Ja ro szew skie -
go oraz ca łej or kie stry. Ostat nim zaś ak cen -
tem – dłu gie, ser decz ne owa cje me lo ma nów
i go ści za słu żo ne go ze spo łu i je go Sze fo wej.

◗Mi ło śni kom pięk nych gło sów, Fil har mo -
nia stwo rzy ła ko lej ną moż li wość (11. X) ra -
cze nia się tym ra zem kunsz tem nie miec kiej
so pra nist ki Si mo ne Ker mes. Ar tyst ka, zna -
na do tąd głów nie, ja ko „kró lo wa ba ro ku”,
roz po czę ła wła śnie na na szej es tra dzie pro -
mo cję swo jej naj now szej pły ty pt. „Bel Can -
to – Von Mon te ver di bis Ver di”. Po słu cha -
li śmy aż sied miu po pi so wych arii z te go
zbio ru, w tym słyn nej „Ca sta Di va” z „Nor -
my” V. Bel li nie go, Ze bra ła ogrom ne bra -
wa – na de wszyst ko za fe no me nal ną tech ni -
kę ope ro wa nia gło sem. 

Pięk nym – jak zwy kle – do peł nie niem wo -
kal ne go ma ra to nu by ła or kie stra pod ba tu tą
Łu ka sza Bo ro wi cza, tak że w czy sto in stru -
men tal nych frag men tach ope ro wych. Szcze -
gól nie w pa mię ci po zo sta ną uwer tu ry Ros si -
nie go do „Se mi ra mi dy” i „Wil hel ma Tel la”.

◗Chri sto pher Ho gwo od, zna ko mi ty bry tyj ski
ka pel mistrz, kla we sy ni sta i mu zy ko log,

od dwóch lat głów ny dy ry gent go ścin ny na -
szych fil har mo ni ków, (18. X) po pro wa dził
bar dzo ory gi nal ny pro gram. Wy peł ni ły go
trzy sym fo nie Jo se pha Hayd na, po cho dzą ce
z wcze sne go okre su twór czo ści wie deń skie go
kla sy ka. No szą one ty tu ły: „Po ra nek”, „Po łu -
dnie” i „Wie czór”, stąd ca ły kon cert na zwa no
„Od wscho du do za cho du słoń ca”. Jak za -
wsze – dy ry gent swo je in ter pre ta cje mu zycz -
ne sam ko men to wał.

◗430. Kon cert Po znań ski (26. X) za po cząt -
ko wał też ko lej ny cykl co mie sięcz nych spo -
tkań z mu zy ką szcze gól ne go gro na słu cha -
czy, kształ to wa ne go przez Fil har mo nię
od lat 60. ubie głe go stu le cia. Nie ła twy, ale
prze pięk ny, bar dzo po ucza ją cy pro gram
na tę oka zję przy go to wa ło mu zycz ne mał -
żeń stwo: Aga Mi ko laj i Karl Sol lak. So pra -
nist ka (Agniesz ka Mi ko łaj czak), wy kształ -
co na w Po zna niu, uczen ni ca An to ni ny Ka -
wec kiej, ale póź niej tak że Re na ty Scot to
i Eli sa beth Schwarz kopf, śpie wa dzi siaj
na naj więk szych sce nach i es tra dach Eu ro -
py. Jej mąż, uro dzo ny i wy cho wa ny w Wied -
niu, roz po czy nał swój mu zycz ny ży wot
w słyn nym ka te dral nym chó rze chło pię cym.
Te raz – wy bit ny dy ry gent sym fo nicz ny
i ope ro wy – sta je przed czo ło wy mi or kie -
stra mi na obu pół ku lach. Przez kil ka se zo -
nów współ pra co wał też z na szym Te atrem
Wiel kim. Aga Mi ko laj przy po mnia ła się po -
zna nia kom po ru sza ją cym wy ko na niem
„Czte rech ostat nich pie śni” Ri char da Straus -
sa. K. Sol lak – po bar dzo in te re su ją cej, zgo -
ła od kryw czej in ter pre ta cji Sym fo nii „Pa sto -
ral nej” Beetho ve na i prze myśl nym to wa rzy -
sze niu żo nie w dzie le wo kal nym R. Straus -
sa, dał na ko niec po kaz swe go warsz ta tu ka -
pel mi strzow skie go w Su icie z ope ry „Ka wa -
ler z ró żą” te goż R. Straus sa. Za ra -
zem – świet nie przy go to wa ną or kie strą i for -
mą licz nych jej so li stów – udo wod nił jak du -
ży po ten cjał tkwi w obec nym ze spo le fil har -
mo ni ków. 

Z uwa gą i sa tys fak cją słu cha ło się też krót -
kich, a jak cie ka wych, rze czo wych i rze czy wi -
ście roz sze rza ją cych wy obraź nię ko men ta rzy
Krzysz to fa Sza niec kie go. Był to 75. wy stęp
na Kon cer tach Po znań skich te go śpie wa ka
i re ży se ra ope ro we go, a przy padł do kład nie
w 10-le cie je go współ pra cy z tym cy klem FP. 

◗Na za jutrz (27. X) te no rzy Bo gu sław Mor -
ka i Jan Za krzew ski, so pra nist ka Agniesz -
ka Ko złow ska i bas Ry szard Mor ka z ze spo -
łem in stru men tal nym „Al le gro” pod dyr.
An drze ja Płon czyń skie go, pre zen to wa li pro -
gram „Naj pięk niej szych me lo dii świa ta”
ope re tek i mu si ca li. (rp) 
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W dniach 11-12 paź dzier ni ka br. od by -
ła się w CK „Za mek” mię dzy na ro do wa
kon fe ren cja Per for man ce Stu dies: So ur -
ces and Per spec ti ves. Głów nym ini cja to -
rem spo tka nia był prof. Ju liusz Tysz ka,
kie row nik Za kła du Per for ma ty ki In sty -
tu tu Kul tu ro znaw stwa, któ ry do Po zna -
nia za pro sił zna ko mi tych go ści z USA,
Wiel kiej Bry ta nii i z Pol ski.

Per for ma ty ka (ang. per for man ce stu dies),
dzie dzi na re flek sji hu ma ni stycz nej, któ ra
wy ro sła na sty ku m.in. ta kich dys cy plin, jak
an tro po lo gia, kul tu ro znaw stwo, ję zy ko -
znaw stwo i so cjo lo gia, by ła przez bar dzo
dłu gi czas ko ja rzo na z ba da cza mi pra cu ją -
cy mi na ame ry kań skich i bry tyj skich uni -
wer sy te tach, ta ki mi jak Ri chard Schech ner,
Dwi ght Co nqu er go od, Ma rvin Carl son,
Bar ba ra Kir shen blatt -Gim blett, Ri chard
Gough, Dia na Tay lor, Jon McKenzie czy
Peg gy Phe lan. Z pew nym opóź nie niem
otwar to jej drzwi w pol skich ośrod kach ba -
daw czych – naj wcze śniej na UAM, two rząc
w ro ku 2008 Za kład Per for ma ty ki w In sty -
tu cie Kul tu ro znaw stwa. 

Po znań ska kon fe ren cja sku pi ła się wo kół
kwe stii „zwro tu per for ma tyw ne go” w hu ma -
ni sty ce, hi sto rii roz wo ju pol skich i za gra nicz -
nych ba dań z nur tu per for man ce stu dies oraz
per spek tyw ich roz sze rze nia. Prof. Ma rvin
Carl son z Ci ty Uni ver si ty of New York – au -
tor wie lu prze ło mo wych dzieł, m.in. prze tłu -

ma czo nej na ję zyk pol ski książ ki Per for mans
przed sta wił per for ma ty kę ja ko szan sę dla
tych ob sza rów, któ re kon se kwent nie po mi -
ja ne by ły przez hi sto ry ków te atru i wi do wisk.
Przy kła dem ar ty sty, któ re go ba da cze z krę -
gu tych dzie dzin nie do strze ga li, po zo sta je,
we dług nie go, Ibn Da niy al – trzy na sto wiecz -
ny egip ski dra ma to pi sarz, per for mer, twór -
ca im pro wi zo wa nych tek stów dla te atru la -

lek, któ ry sam upra wiał. Prof. Ju liusz Tysz ka
swo im wy stą pie niem za ini cjo wał dys ku sję
nad kie run ka mi ba dań per for ma tycz nych
na świe cie i w Pol sce. Dia log z je go wy stą pie -
niem na wią zał prof. Da riusz Ko siń ski z Ka -
te dry Per for ma ty ki UJ, oma wia jąc pol ską
dys ku sję nad zrę ba mi per for ma ty ki oraz jej
pod sta wo wy mi ter mi na mi, a koń cząc swe
wy stą pie nie sfor mu ło wa niem wła snych pro -

Ze spół na uko wy prof. An ny Brze ziń -
skiej z In sty tu tu Psy cho lo gii UAM
i Wiel ko pol skie Ku ra to rium Oświa ty
roz po czę ły współ pra cę, ukie run ko wa ną
na wspie ra nie kom pe ten cji wy cho waw -
czych osób za rzą dza ją cych pla ców ka mi
edu ka cyj ny mi.

Ce lem wspól nych cy klicz nych spo tkań
w pię ciu mia stach Wiel ko pol ski z dy rek to -
ra mi przed szko li, szkół pod sta wo wych, gim -
na zjów i szkół po nad gim na zjal nych oraz in -
nych pla có wek oświa to wych jest za chę ta

do re flek sji nad wy cho waw czą funk cją szko -
ły oraz do star cze nie wie dzy po trzeb nej
do lep szej dia gno zy trud no ści wy cho waw -
czych i po szu ki wa nia bar dziej efek tyw nych
spo so bów ra dze nia so bie z ni mi.

Każ da gru pa dy rek to rów szkół uczest ni -
czy w trzech spo tka niach, a mię dzy ni mi ma
do przy go to wa nia dwa „za da nia do mo we”.
Ich wy ni ki sta no wią pod sta wę dys ku sji
na ko lej nym spo tka niu. Pre zen ta cje wy kła -
dów, opis za da nia oraz po trzeb ne do je go
wy ko na nia ma te ria ły umiesz cza ne są
na stro nie Wiel ko pol skie go Ku ra to rium

Oświa ty oraz na stro nie  www.psy cho lo -
gia.amu.edu.pl w za kład ce IP w dzia ła niu.
Pierw sze spo tka nia – w 12 gru pach – z dy -
rek to ra mi szkół pod sta wo wych, gim na zjów
i szkół po nad gim na zjal nych oraz in nych pla -
có wek oświa to wych od by ły się dniach 2-5
lip ca 2013 ro ku w Po zna niu (4 gru py), Ka -
li szu – 2, Pi le – 2,  Lesz nie – 2 i Ko ni nie – 2
gru py. Łącz nie w pierw szych spo tka niach
w lip cu uczest ni czy ło pra wie 3 tys. dy rek to -
rów. Dru gie spo tka nie od by ło się 22-28 paź -
dzier ni ka w tych sa mych gru pach i mia stach.
Trze cie spo tka nie od bę dzie się w li sto pa dzie.

Per for ma ty cy trzy ma ją się moc no

Lek cje wy cho waw cze
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Kon kurs dla uczel ni or ga ni zu ją
wspól nie Mi ni ster stwo Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go oraz Na -

ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Za sa -
dy kon kur su mi ni ster Bar ba ra Ku dryc ka
ogło si ła w po nie dzia łek pod czas spo tka -
nia ze stu den ta mi, któ rzy od by wa ją sta że
w Cen trum Ba daw czo -Roz wo jo wym
Sam sung Pol ska.

W kon kur sie bę dą pre mio wa ne te pro jek -
ty, któ re prze wi du ją co naj mniej trzy mie -
sięcz ne sta że. One da ją już re al ną szan se,
by stu dent mógł po znać kul tu rę pra cy w da -
nym przed się bior stwie, sto so wa ne tam me -
to dy za rzą dza nia czy tech no lo gie pro duk -
cji, ale też wy ka zać się umie jęt no ścia mi
i kre atyw no ścią, któ ra mo że skło nić pra -
co daw cę do roz wa że nia sta łej z nim współ -
pra cy – pod kre śla prof. Ku dryc ka. 

Szko ły wyż sze, któ re wspól nie z pra co -
daw ca mi stwo rzą kom plek so wy i no wo -
cze sny pro gram sta żo wy dla mi ni mum 30
proc. stu den tów na da nym kie run ku stu -
diów, mo gą uzy skać w kon kur sie od 3 do 7
mln zł. Po za sfi nan so wa niem sta ży, uczel -
nie bę dą mo gły prze zna czyć te pie nią -
dze m.in. na zor ga ni zo wa nie wy kła dów
i za jęć z wy bit ny mi prak ty ka mi, za gra nicz -
ne wy jaz dy stu dyj ne dla stu den tów czy
wzmoc nie nie ofer ty Aka de mic kich Biur
Ka rier.

Kon kurs ogła sza my w Cen trum Ba daw -
czo Roz wo jo wym fir my Sam sung nie bez
po wo du. Ta fir ma re ali zu je am bit ne pro jek -
ty sta żo we, w ubie głym ro ku to stu den ci
uzna li ją za naj lep sze go pra co daw cę –  do -
da ła mi ni ster.

Co ro ku stu stu den tów naj lep szych uczel -
ni tech nicz nych w Pol sce od by wa sta że
w biu rach Sam sun ga w War sza wie, Po zna -
niu, w Ło dzi, a wkrót ce tak że w Kra ko wie.
Wie rzę, że ten pro gram po zwo li pra co daw -
com  na stwo rze nie więk szej licz by miejsc

na sta żach i zmo ty wu je stu den tów do ich
po szu ki wa nia – pod kre ślił Adam Roś, Dy -
rek tor R&D Cen trum Ba daw czo -Roz wo -
jo we go Sam sung.

Kon kurs na sta że dla stu den tów to ko lej -
ny pro jekt NCBR wpie ra ją cy roz wój kom -
pe ten cji mło dych lu dzi. W go spo dar ce opar -
tej na wie dzy, waż ne jest po zy ski wa nie no -
wej wie dzy, ale jesz cze waż niej sze są kom -
pe ten cje, któ re się przy tym zdo by wa. Dla -
te go bu dżet te go kon kur su bę dzie my sys te -
ma tycz nie za si lać z oszczęd no ści wy pra co -
wa nych przy in nych kon kur sach z Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki – po wie -
dział Le szek Gra bar czyk, z -ca dy rek to ra
Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju.

Pro gram jest otwar ty dla wszyst kich kie -
run ków stu diów, jed nak do dat ko we punk -
ty uzy ska ją pro jek ty z kie run ków ma te ma -
tycz nych, ści słych i tech nicz nych, a tak że te
zwią za ne z eko lo gią, od na wial ny mi źró dła -
mi ener gii, za rzą dza niem śro do wi sko wym
w przed się bior stwach oraz tech no lo gia mi
przy ja zny mi dla śro do wi ska na tu ral ne go.

***
W ra mach PO KL Mi ni ster stwo Na uki

i Szkol nic twa Wyż sze go prze zna czy 32
mln zł na szko le nia i sta że w za kre sie ener -
ge ty ki ją dro wej i tech no lo gii eks plo ata cji
oraz roz po zna wa nia za so bów ga zu łup ko -
we go. W skie ro wa nych do ka dry aka de -
mic kiej i dok to ran tów pro gra mach szko -
le nio wo -sta żo wych przy go to wa nych przez
wy bra ne w kon kur sie naj lep sze uczel nie
kształ cą ce w tych dzie dzi nach udział weź -
mie 240 osób – po 120 od po wied nio dla
ener ge ty ki ją dro wej i ga zu łup ko we go. Sta -
że bę dą or ga ni zo wa ne suk ce syw nie w gru -
pach 30-40 oso bo wych w la tach 2014-
2015. Pi lo ta żo we szko le nia od bę dą się
w pierw szej po ło wie 2014 r. i trwać bę dą
oko ło 6 ty go dni.

Dla dy rek to rów przed szko li za pla no wa no
dwa spo tka nia i jed no „za da nie do mo we”.
Pierw sze spo tka nia od by ły się w dniach 24-
25 wrze śnia  2013 ro ku w sied miu gru pach:
Po znań – 2, Ka lisz – 2, Pi ła – 1, Lesz no – 1
i Ko nin – 1. Dru gie spo tka nie od bę dzie się
w grud niu br. 

Wy kła dy, pre zen ta cje i ma te ria ły edu ka -
cyj ne zo sta ły przy go to wa ne przez dr Ka ro -
li nę Ap pelt, dr Jo an nę Ma tej czuk, dr Ju li tę
Woj cie chow ską i dr. Sła wo mi ra Ja błoń skie -
go oraz prof. An nę I. Brze ziń ską z In sty tu tu
Psy cho lo gii UAM.

po zy cji ter mi no lo gicz nych. Prof. Ian Wat son
(Rut gers Uni ver si ty, New Jer sey) oraz prof.
Jan Co hen -Cruz (Ima gi ning Ame ri ca, Sy ra -
cu se Uni ver si ty) wy ka za li na to miast w swo -
ich pre zen ta cjach, że współ pra ca z ar ty sta mi
jest jed ną z klu czo wych me tod gro ma dze nia
wie dzy przez per for ma ty ków. 

W ko lej nych re fe ra tach Ni cho las Ar nold
(DeMontfort Uni ver si ty, Le ice ster, An glia)
w twór czy spo sób po łą czył re flek sję nad per -
for man sa mi z ba da nia mi nad za cho wa niem
zwie rząt, a prof. To masz Ku bi kow ski włą czył
w ob ręb ba dań per for ma tycz nych frag men -
ty twór czo ści Go ethe go, wią żąc je go Wil -
helm Me isters Lehr jah re z ogól no nie miec -
ką ideą Bil dung, na to miast dr Jo an -
na Ostrow ska z Za kła du Per for ma ty ki IK
UAM wska za ła na moż li wo ści po wią za nia
kil ku aspek tów ba dań per for ma tycz nych ze
spo łecz no -re gu la cyj ną teo rią kul tu ry sfor -
mu ło wa ną przez prof. Je rze go Kmi tę. Z ko -
lei dr Mag da le na Gren da z te goż Za kła du
za de mon stro wa ła per for ma tycz ny po ten cjał
ba dań nad kon sump cją.

Dys ku sje, któ re wy wią za ły się dru gie go
dnia kon fe ren cji w krę gu jej uczest ni ków
po zwa la ją wie rzyć, że per for ma ty ka nie
jest tyl ko mod nym tren dem w na uce, lecz
istot ną po znaw czo, no wa tor ską, in ter dy -
scy pli nar ną re flek sją nad wszel kie go ty pu
dzia ła nia mi po dej mo wa ny mi przez czło -
wie ka. 

Ewa Je leń -Ku ba lew ska

50 mln zł 
na sta że dla stu den tów
50 mln zł trafi do uczelni, które wspólnie z przedsiębiorstwami
zorganizują zawodowe staże dla swoich studentów. W pilotażowej
edycji nowego programu sfinansujemy co najmniej trzymiesięczne
staże dla około 10 tysięcy młodych ludzi z całej Polski – zapowiada
minister nauki prof. Barbara Kudrycka. Pierwsi studenci rozpoczną
staże już z początkiem 2014 roku.
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Jak wy ja śnia za wod nik sek cji UAM Mi chał Mar ci niak: Bra zy -
lij skie jiu -jit su kon cen tru je się na wal ce z jed nym prze ciw ni kiem.
Ce lem wal ki jest prze ję cie kon tro li nad prze ciw ni kiem po przez
za da wa nie mu kon tro lo wa ne go bó lu (dźwi gnie) bądź pod groź bą
utra ty przy tom no ści z bó lu lub od du sze nia. Wal ka w bra zy lij skim
jiu -jit su od by wa się głów nie w par te rze. Tak ty ka po le ga na spro -
wa dze niu prze ciw ni ka do par te ru, unie ru cho mie niu go i wy ko -
na niu tech ni ki koń czą cej – dźwi gni bądź du sze nia, zmu sza ją cej
prze ciw ni ka do pod da nia się bądź po zba wia ją cej go przy tom no ści.
Za wod ni cy bra zy lij skie go jiu -jit su wal czą w zwar ciu, co do dat ko -
wo utrud nia ich prze ciw ni kom wy ko ny wa nie ude rzeń.

Bra zy lij skie jiu -jit su opie ra się tak że na chwy tach. Do mi nu ją
w tej dys cy pli nie du sze nia, dźwi gnie i in ne tech ni ki unie ru cha mia -
nia prze ciw ni ka. W tej dys cy pli nie nie sto su je się ude rzeń. Wy ko -
nu ją je jed nak za wod ni cy przy go to wu ją cy się do tur nie jów mie sza -
nych sztuk wal ki. Sto su je się też rzu ty ma ją ce na ce lu spro wa dze -
nie prze ciw ni ka do par te ru. Chwy ty w par te rze czę sto wy ko nu je się
no ga mi po przez za ha cze nie lub ob ję cie czę ści cia ła prze ciw ni ka.
Jed nym z ele men tów cha rak te ry stycz nych dla bra zy lij skie go jiu -jit -
su jest tzw. gar da. Gar da po le ga na ob ję ciu no ga mi prze ciw ni ka
sto ją ce go lub klę czą ce go przez za wod ni ka le żą ce go. Sto su je się też
tzw. do siad, któ ry po le ga na sie dze niu okra kiem na le żą cym prze -
ciw ni ku.

W 2013 ro ku or ga ni za to rem Mi strzostw Pol ski w bra zy lij skim
jiu jit su był  KU AZS UAM oraz BJJ Ber ser kers Te am (wśród za an -
ga żo wa nych pra cow ni ków na le ży wy mie nić tre ne rów sek cji Pio tra
Rut kow skie go oraz Ma cie ja Gla bu sa, a tak że pra cow ni ka SWFiS
UAM  Mi cha ła Mar ci nia ka, któ ry re pre zen to wał bar wy na sze go
klu bu). W te go rocz nych za wo dach bra ła udział 
re kor do wa licz ba 1127 naj lep szych za wod ni ków z ca łej Pol ski po -
dzie lo nych wg stop nia za awan so wa nia i wa gi. To wa rzy szy ła im nie
mniej sza licz ba ki bi ców – po nad ty siąc osób. Im pre zę uro czy ście
otwo rzył rek tor UAM prof. B. Mar ci niak – pa sjo nat sztuk wal ki. 

W so bo tę od by ły się wal ki pa sów bia łych
i nie bie skich, a w nie dzie lę wal czy ły pa sy  pur pu ro we, brą zo we

i czar ne. AZS UAM re pre zen to wa ło 14 za wod ni ków. Spo śród aka -
de mi ków naj le piej za pre zen to wał się Ma te usz Lurc, iden ty fi ku -
ją cy się nie bie skim pa sem, któ ry w ka te go rii wa go wej do 94 ki lo -
gra mów zdo był brą zo wy me dal. Po zo sta li człon ko wie sek cji też
za pre zen to wa li się przy zwo icie i za ję li miej sca pla su ją ce ich
w oko li cach stre fy me da lo wej.

Jak to w spor tach wal ki by wa, bra ko wa ło nam tro chę szczę ścia
i życz li wo ści ze stro ny sę dziów – pod kre śla Mi chał Mar ci niak – wy -
gra łem 2 wal ki, a w trze ciej prze gra łem przez wska za nia sę dzie go
przy sta nie 0: 0. By łem zu peł nie za sko czo ny.

W zgod nej opi nii ob ser wa to rów mi strzo stwa sta ły na bar dzo
wy so kim po zio mie, a wzo ro wa or ga ni za cja im pre zy oraz licz nie
przy by li ki bi ce po twier dza ją, że na UAM za po trze bo wa nie
na spor ty wal ki jest du że. 

Uczest ni cy za wo dów: stu den ci i ab sol wen ci UAM

1. Jo wi ta Świ niar ska wo men bia ły/nie bie ski – 56 kg
2. Agniesz ka Re ślin ska wo men bia ły/nie bie ski – 66 kg
3. Oskar Wa si lew ski adult bia ły – 70 kg
4. Mi chał Ko wal ski adult bia ły – 82.3 kg
5. Mie czy sław Ję drzej czak adult nie bie ski – 70 kg
6. Ka mil Wy le ga ła adult nie bie ski – 76 kg
7. Bła żej Waw rzy niak adult nie bie ski – 82.3 kg
8. Kry stian Książ kow ski adult nie bie ski – 94.3 kg
9. Mar cin Wy rwiń ski adult nie bie ski – 82.3 kg
10. Mi chał Mar ci niak adult nie bie ski – 88.3 kg
11. Szy mon Mru gal ski ju nior do wol ny – 64 kg
12. Mar cin Mru gal ski adult nie bie ski -100.5 kg
13. Woj ciech Raś adult pur pu ro wy +100.5 kg
14. Jo an na Ley ko wo men bia ły/nie bie ski – 66 kg
15. Ro bert Zyf fert adult nie bie ski – 88.3 kg
16. Grze gorz Smy kal la adult bia ły – 76 kg
17. Bła żej Ko zło wicz adult nie bie ski – 82.3 k

Adam Ba ra basz

Bra zy lij skie jiu jit su  
W dniach 9-10 listopada br w hali sportowej przy ul. Zagajnikowej odbyły się IX Mistrzostwa Polski
w nie tak dobrze jeszcze znanej i rozpropagowanej sztuce walki, jaką jest brazylijskie jiu jitsu.
Szukając informacji na temat tej dyscypliny dowiadujemy się, że jest to sztuka walki wywodząca się
z jiu-jitsu, zapasów i judo, którą charakteryzuje nacisk na walkę w parterze. Sztuka ta narodziła się
w Brazylii, a jej popularność dotarła do Europy, w tym również do Polski. 
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