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Wtym ro ku spo śród 160 kan dy da tów
wy ło nio no 14 sty pen dy stów. Każ -
dy z nich w ro ku aka de mic -

kim 2015/2016 otrzy ma rocz ne sty pen dium
w wy so ko ści 15 tys. zło tych. Ka pi tu ła Fun du szu
oce nia ła przede wszyst kim za an ga żo wa nie dok -
to ran tów w dzia łal ność na uko wą, wy stą pie nia
na kon fe ren cjach, pu bli ka cje, udział w gran tach
ba daw czych oraz uzy ska ne pa ten ty. 

Na gro dze ni dok to ran ci:
Ewa Tom czak – Wy dział An gli sty ki, Mał go -
rza ta Ko lic ka – Wy dział Bio lo gii, Ka ro li -
na Izbiań ska – Wy dział Bio lo gii, Ję drzej
Mar ci niak – Wy dział Che mii, Ka ro li na Bo -
ro wiec – Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz -
nej, We ro ni ka An drze jew ska – Wy dział
Fi zy ki, Szy mon Pie trzy kow ski – Wy dział Hi -
sto rycz ny, Ka sper Ha nus – Wy dział Hi sto -

rycz ny, Pa weł Ma tu lew ski – Wy dział Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, An na Wi -
liń ska -Ze lek – Wy dział Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa, Ju sty na Kra mar czyk – Wy -
dział Na uk Spo łecz nych, Pau la Trza skaw -
ka – Wy dział Neo fi lo lo gii, Mar cin
Czer wiń ski – Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra -
cji, Syl wia Po lcyn -Ma tu szew ska – Wy dział
Stu diów Edu ka cyj nych. z

Sty pen dia Fun da cji UAM przy zna ne
Po raz dzie wią ty przy zna no sty pen dia na uko we Fun da cji uaM dla dok to ran tów z uaM. 

uro czy stość od by ła się 10 li sto pa da w Col le gium Mi nus. 
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Co rocz ne przy zna wa nie Na gród No bla fa -
scy nu je świat. Bo jest to czo ło wy kon kurs, sy -
tu ują cy uczo nych i ich ze spo ły na naj wyż szym
pre sti żo wym po zio mie. Po ka zu je też, ja kim
uzna niem w mię dzy na ro do wej prze strze ni
na uki cie szą się po szcze gól ne ob sza ry ba dań. 

To praw da. Nie ukry wam, że kie dy po -
nad 20 lat te mu za czą łem zaj mo wać się za -
gad nie nia mi ul tra szyb kiej spek tro sko pii
la se ro wej i dzie dzi na ta do cze ka ła się te go
pre sti żo we go wy róż nie nia w koń cu lat 90
(Ah med Ze wa il) – czu łem wiel ką sa tys fak cję,
że ja ko ba dacz pa trzę w tym sa mym kie run -
ku, na te sa me pro ble my co lau re at. To był
rów nież dla mnie wiel ki bo dziec do dal szych
ba dań. W ostat nich la tach naj bli żej Na gro dy
No bla spo śród uczo nych na sze go śro do wi ska
był pro fe sor Jó zef Bar naś z Wy dzia łu Fi zy ki,
współ au tor wie lu pu bli ka cji z Pe te rem Grun -
ber giem i Al ber tem Fer tem, lau re atów Na -
gro dy No bla z 2007 r. Moż na więc
po wie dzieć, że „otarł się o No bla”.

War to się za sta no wić te raz, czy pol ska na -
uka ma w bli żej da ją cym się okre ślić cza sie
szan se na Na gro dę No bla. 

Szan se są za wsze, na le ży jed nak pa mię tać,
że dzia ła my w bar dzo kon ku ren cyj nym oto -
cze niu, w któ rym wiel kie zna cze nie ma ją na -
kła dy na ba da nia. A wiel ką prze szko dą dla
nas, pol skich uczo nych, jest fakt, że na uka
w Pol sce fi nan so wa na jest sła bo, zbyt sła bo
jak na moż li wo ści na sze go kra ju i na na sze
aspi ra cje.

Po pro stu nie ma my ar mat, chcia ło by się
po wie dzieć.

Tak, bo je że li w pra wie 40-mi lio no wym
kra ju, w któ rym łącz ne na kła dy na ba da nia
na uko we są po rów ny wal ne z bu dże ta mi naj -
lep szych uni wer sy te tó wy ame ry kań skich czy
bry tyj skich. Kie dy po li czy my środ ki, któ re
z roz ma itych źró deł po zy sku je na ba da nia
nasz Uni wer sy tet to znaj dzie my się na po zio -
mie fi nan so wa nia du żych, sil nych grup ba -
daw czych za rów no na Za cho dzie, ale tak że

w Azji. Tym cza sem ja kość pro wa dzo nych ba -
dań, co na le ży cia gle pod kre ślać za le ży w spo -
sób nie zwy kle istot ny od środ ków
prze zna cza nych na na ukę. I to z dwóch po -
wo dów. Po pierw sze, po ziom fi nan so wa nia
po zwa la za trud niać naj lep szych ba da czy. Nas
na to nie stać. Dru gim ele men tem istot nym
w wy ści gu po Na gro dę No bla są in we sty cje
apa ra tu ro we na naj wyż szym, świa to wym po -
zio mie. Czy li też pie nią dze za rów no na ich
za kup, ale tak że na ich efek tyw ne wy ko rzy sta -
nie, czy ser wi so wa nie.

Ale prze cież to nie zna czy, że pol ska na uka
jest w świe cie nie obec na. 

Te go nie po wie dzia łem. Są w Pol sce
i na na szym Uni wer sy te cie swo iste wy spy do -
sko na ło ści, gdzie pro wa dzi się ba da nia
na świa to wym po zio mie. Ale to jest cią gle
za ma ło, że by wy ni ki tych ba dań mo gły sta -
no wić pod sta wę do wej ścia ich li de rów
do gro na na uko wych elit, któ re sta ją w no -
blow skie szran ki.

W dro dze do wysp do sko na ło ści
z prof. ry szar dem Na skręc kim, pro rek to rem uam, roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 



Ob ser wa cja uczo nych, tych naj wy bit niej -
szych, na su wa wie le spo strze żeń, któ re war -
to w tej wal ce brać od uwa gę. Otóż na gro dy
zdo by wa ją ze spo ły, w szcze gól no ści ze spo ły
mię dzy na ro do we, naj czę ściej skła da ją ce się
nie z mło dzie niasz ków, a ra czej z do świad -
czo nych ba da czy i ba da nia te nie są fa jer -
wer ka mi, jed no ra zo wym ob ja wie niem.
Lau re aci to w znacz nej mie rze oso by z wiel -
kim do świad cze niem, dla któ rych na gro da
jest nie tyl ko na uko wym suk ce sem, ale za -
słu żo nym uwień cze niem ich waż nych dla
ludz ko ści ba dań.

Tak, in ter na cjo na li za cja ba dań jest bar dzo
istot nym wa run kiem. Nie da się dziś upra -
wiać na uki na naj wyż szym, świa to wym po -
zio mie w izo la cji. Nie ma pol skiej fi zy ki, nie
ma pol skiej ma te ma ty ki, bio lo gii czy che mii.
Ale tak że nie ma pol skiej fi lo zo fii, so cjo lo gii,
psy cho lo gii i wie lu in nych „pol skich dys cy -
plin”. Na uka, ba da nia na uko we są w swo jej
isto cie glo bal ne. Rów nież dla te go, że tyl ko
du że, mię dzy na ro do we ze spo ły ba daw cze są
zdol ne gro ma dzić wy star cza ją co du że środ -
ki na ba da nia i przy cią gnąć naj lep szych ba -
da czy, za rów no tych do świad czo nych, jak
i mło dych, wy wo dzą cych się z pre sti żo wych
ośrod ków ba daw czych. Tyl ko ta kie mię dzy -

na ro do we ze spo ły z roz po zna wal ny mi
na świe cie li de ra mi są w sta nie się dzi siaj
prze bić. I tu pod kre ślę to wy raź nie: że by ma -
rzyć o Na gro dzie No bla, trze ba po sia dać tę
zdol ność prze bi cia się. A za tem pu bli ko wa -
nie w naj lep szych cza so pi smach, w naj lep -
szych świa to wych wy daw nic twach,
pre zen to wa nie (i to nie in cy den tal nie, ale re -
gu lar ne) wła snych istot nych od kryć oraz wy -
ni ków ba dań, od po wia da ją ce świa to wym
stan dar dom, mo że otwo rzyć furt kę do glo -
bal ne go świa ta na uki. Tyl ko wte dy mo że my
stać się do strze gal ni. Tym cza sem wie lu pol -
skim ze spo łom bra ku je wia ry, że mo gą wy -
ni ki swo ich ba dań pre zen to wać w ab so lut nie
naj lep szych cza so pi smach na świe cie, że ich
książ ki mo gą wy dać naj lep sze wy daw nic twa,
że moż na wy ni ki ba dań po ka zać na wiel kich
mię dzy na ro do wych kon gre sach. Wciąż je ste -
śmy, przy naj mniej men tal nie, na eta pie lu dzi
na do rob ku. 

Pa nie pro fe so rze, a gdzie, pa trząc na na sze
śro do wi sko, wi dział by pan za ląż ki ro ku ją ce
moż li wość mie rze nia się z no blow ską czo -
łów ką? 

Są dzę, że w na szym śro do wi sku po win -
na od być się po waż na de ba ta, któ ra wska że
ta kie ob sza ry: ze spo ły ba daw cze i lu dzi, któ -
rzy w nich pra cu ją upra wia ją na ukę na naj -
wyż szym, świa to wym po zio mie. My ślę, że
ta kie ze spo ły w na szym Uni wer sy te cie już są,
ale ze wzglę du na pew ne uwa run ko wa nia są
zde cy do wa nie za ma ło wi docz ne za rów no
w Pol sce jak i na świe cie.

Co to zna czy? Określ my to bli żej. To trud -
ne, bo wia do mo, że je śli wska że my na gru pę
naj lep szych, to au to ma tycz nie po zo sta łe
znaj dą się po za tą gru pą. To mu si wzbu dzić
mniej szy lub więk szy opór. 

Mu si my prze bić się przez men tal ność,
któ ra ta kie pa trze nie wa run ku je. Wska za nie
naj lep szych nie mu si wią zać się z eli mi na cją
lub ogra ni cze niem dzia łal no ści in nych. Kie -
dy po pa trzy my na du żą spo łecz ność, to
zgod nie z pra wa mi sta ty sty ki na jed nym
skrzy dle znaj dą się naj lep si, na dru gim sła bi,
ale więk szość usy tu uje się po środ ku, na po -
zio mie po ziom śred nim. To na tu ral ne pra -
wo….

Czy li i na uni wer sy te cie naj wię cej jest śred -
nia ków.

Mó wię tu taj wy łącz nie o pro por cjach.
Dzi siaj w Pol sce są już pew ne in stru men ty,

aby tym słab szym na uko wo, mniej ak tyw -
nym ogra ni czać moż li wo ści fi nan so wa nia
ba dań. Nie ma my jed nak po my słu na to, jak
wy raź nie wska zać tych, któ rzy po win ni mieć
w ob sza rze na uki znacz nie wię cej szans i zde -
cy do wa nie lep sze moż li wo ści fi nan so wa nia
niż ta śred nia więk szość. 

To też bar dzo trud ne za da nie…
To praw da, to też cze ka nas nie ła twa dys -

ku sja na ten te mat, bo w każ dym ze zna czą -
cych uni wer sy te tów w za kre sie ba dań
na naj wyż szym po zio mie sta wia się nie
na wszyst kich, tyl ko na naj lep szych, na naj -
le piej ro ku ją cych, na tych, któ rzy swo imi wy -
ni ka mi ba dań po tra fią się prze bić. Trze ba
więc pró bo wać zi den ty fi ko wać te ob sza ry
do sko na ło ści, te – jak ja je na zy wam – wy spy
do sko na ło ści. Bę dą tam bez wąt pie nia uzna -
ni pro fe so ro wie, jak i lu dzie mło de go po ko -
le nia.

Czy li że by zna leźć się na ta kiej wy spie do -
sko na ło ści nie trze ba być pro fe so rem w wie -
ku eme ry tal nym… 

Ab so lut nie nie trze ba, trze ba na to miast
głę bo ko wie rzyć w to co się ro bi i dą żyć

w tym do do sko na ło ści. I ta cy wła śnie lu dzie
są wiel ką szan są dla na sze go uni wer sy te tu. 

Gdy by śmy te raz chcie li zlo ka li zo wać te wy -
spy do sko na ło ści, to na co by pan wska zał? 

Nie je stem jesz cze go to wy na udzie la nie
pre cy zyj nej in for ma cji. Nie na tym eta pie.
Do tej po ry dzię ki swo im dzie kań skim do -
świad cze niom do brze znam Wy dział Fi zy ki
i tro chę wy dzia ły przy rod ni cze. Ale tu cho -
dzi o ca ły uni wer sy tet, o ca łe spek trum upra -
wia nych dys cy plin na uko wych. Zresz tą to nie
mo że być su biek tyw ne wska za nie przez pro -
rek to ra do spraw na uki. Po trze ba nam pu -
blicz nej de ba ty, o któ rej wspo mi na łem. Tyl ko
po niej bę dzie my mo gli wska zać kil ka, czy
kil ka na ście ta kich ob sza rów waż nych dla na -
sze go Uni wer sy te tu To jest te raz bar dzo waż -
ne, bo daj naj waż niej sze za da nie dla nas
wszyst kich. Je stem prze ko na ny, że w cią gu
pierw sze go ro ku, mo że dwóch, pra cy na szej
eki py rek tor skiej po do ła my te mu wy zwa niu.

To naj waż niej szy cel z pań skiej li sty za dań
do wy ko na nia? 

Tak, przede wszyst kim wspie ra nie ba dań
na uko wych na naj wyż szym po zio mie. Mó -
wiąc o tym, na le ży naj pierw wska zać to, co
w ob sza rze ba dań na uko wych jest na szą sła -
bo ścią, ja kie są ba rie ry, a po tem okre ślić dro -
gi czy spo so by, któ re po zwo lą je omi jać, lub
cho ciaż by zmniej szać. Na szą sła bo ścią jest
przede wszyst kim ogrom ne roz drob nie nie
te ma tycz ne i or ga ni za cyj ne pro wa dzo nych
ba dań na uko wych, ogrom na ilość ma łych
i czę sto nie wy róż nia ją cych się ak tyw no ścia
ba daw czą za kła dów na uko wych. Sam wy wo -
dzę się z bar dzo du że go i sil ne go na uko wo
i ka dro wo za kła du – Za kła du Elek tro ni ki
Kwan to wej – i wiem, że tyl ko w ta kiej struk -
tu rze mo że po ja wić się wła ści wa at mos fe ra
na uko wa. Ba da nia na uko we na wy so kim po -
zio mie po trze bu ją od po wied niej „ma sy kry -
tycz nej”. Sła bość dru ga – to cią gle re la tyw nie
ma ły udział ba dań o cha rak te rze in ter dy scy -
pli nar nym, a w na szych wa run kach cho ciaż -
by mię dzy wy dzia ło wych. I ta kie no wo cze sne
jed nost ki jak Cen trum NanoBioMedyczne
nie ste ty nie wy star czą aby ten brak wy peł nić.
Po trze cie – ma my sto sun ko wo ni skie wy ko -
rzy sta nie środ ków eu ro pej skich na ba da nia.
Ge ne ral nie nasz uni wer sy tet ma gran tów du -
żo, ale są to w zde cy do wa nej więk szo ści
gran ty ma łe, fi nan su ją ce nie wiel kie pro jek ty
ba daw cze, an ga żu ją ce nie licz ne gru py ba -
daw cze, a czę sto po je dyn czych ba da czy.

Na po czą tek mo że i to do bre, ale prze cież
le piej by ło by być li de rem mię dzy na ro do -
wych ze spo łów niż tyl ko ich uczest ni kiem. 

Sa mo uczest nic two w ta kim ze spo le jest
du żym wy zwa niem i uzna niem, jed nak po -
wie rze nie funk cji ko or dy na to ra du że go mie -
dzy na ro do we go ze spo łu ba daw cze go
ozna cza, że osią gnię ty zo stał naj wyż szy po -
ziom. 
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”Są w Pol sce i na na szym Uni wer sy te cie swo iste wy spy 
do sko na ło ści, gdzie pro wa dzi się ba da nia 
na świa to wym po zio mie. Ale to jest cią gle za ma ło...
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Ko lej ną na szą sła bo ścią jest ma ło efek tyw -
na współ pra ca z in ny mi uczel nia mi, nie tyl ko
w Pol sce, ale tak że w Po zna niu. To roz drob nie -
nie, któ re ob ser wu je my w ob sza rze szkol nic -
twa wyż sze go, wi docz ne jest tak że w ob sza rze
na uki. Nie po dej mu je my waż nych wy zwań ba -
daw czych we spół z in ny mi. Tu nie ma współ -
dzia ła nia, jest ra czej pseu do -kon ku ren cja,
mi mo że prze cież du ży i sil ny mo że zdzia łać
wię cej. I wresz cie osta nia ze sła bo ści z przy go -
to wa nej prze ze mnie li sty – nie ma my w uni -
wer sy te cie no wo cze snych struk tur
or ga ni za cyj nych, któ re by wspo ma ga ły za rzą -
dza nie ba da nia mi na uko wy mi, uła twia ły po -
zy ski wa nie du żych, po waż nych środ ków
na ta kie ba da nia, wspie ra ły re ali za cję ta kich
gran tów. Ta kie struk tu ry mu si my zbu do wać,
tak że by wy bit ny uczo ny nie mu siał roz drab -
niać swo ich sił i po ten cja łu na spra wy nie bez -
po śred nio zwią za ne z isto tą pro wa dzo nych
ba dań. 

I co w tej sy tu acji na le ży ro bić?
Po pierw sze, trze ba ca ły czas po wta rzać, że

na kła dy na na ukę są w Pol sce nie wy star cza ją -
ce, że są nie ade kwat ne do moż li wo ści na sze go
bu dże tu i do po ten cja łu, któ ry pre zen tu je my.
Po dru gie, pa mię tać trze ba, że w kra ju ma my
wie lu uczo nych na świa to wym po zio mie, ale
nie ma ich wła ści wej pro mo cji, za rów no na po -
zio mie uczel ni jak i na po zio mie kra ju. Nie sta -
wia się u nas na naj lep szych, nie pro mu je się
ich w Pol sce i w świe cie. A kie dy ogła sza ne są
świa to we ran kin gi uczel ni pod no si się la ment.
Spójrz my jed nak na to z in nej stro ny. Na przy -
kład li sta szan ghaj ska. Kla sy fi ku je ona po -
nad 20 000 uczel ni na świe cie. Je śli więc
Uni wer sy tet War szaw ski jest w pierw szej 500,
to ozna cza że jest on w gru pie 2,5 pro cent naj -
lep szych uczel ni na świe cie. Po rów naj my to
z in ny mi ob sza ra mi na szej dzia łal no ści – go -
spo dar ką, spor tem…. Za sta nów my się, w ja -
kim in nym ob sza rze je ste śmy obec ni w 2,5
pro cen tach naj lep szych w świe cie? oczy wi ście
na szym ma rze niem jest to, że by być na tej pre -
sti żo wej li ście jak naj wy żej. Ale spójrz my rów -
nież i tak: każ dy z tych czo ło wych
uni wer sy te tów z tej li sty ma bu dżet po rów ny -

wal ny z bu dże tem na ba da nia na sze go kra ju!
Gdy by więc prze pro wa dzić ran king efek tyw -
no ści ba dań, to z pew no ścią Uni wer sy tet War -
szaw ski, jak rów nież i nasz Uni wer sy tet by ły by
znacz nie wy żej. Za sta na wiam się nie raz, czy
na praw dę nie stać na sze go pań stwa na to, by
w kil ku naj lep szych pol skich uni wer sy te tach
za trud niać choć by jed ne go no bli stę? To prze -
cież by ło by moż li we, gdy by prze zna czyć na to
od po wied nie pie nią dze. A skut ki ta kich za -
trud nień, za rów no na uko we jak i wi ze run ko -
we po ja wi ły by się szyb ko. Trud no prze cież
so bie wy obra zić, że za pol ską pro fe sor ską pen -
sję za trud ni się u nas świa to wej kla sy uczo ny. 

Pła ci my też wciąż wy so ką ce ną za pęd
do wy so kiej scho la ry za cji pol skie go spo łe czeń -
stwa. Za to, że w wy ni ku te go wiel kie go bo omu
szkol nic twa wyż sze go wy kształ ci li śmy mi lio -
ny Po la ków. Po my sły, aby le piej te „zło te la ta”
wy ko rzy stać by ły, nie by ło jed nak de ter mi na -
cji we wdra ża niu sku tecz nych roz wią zań. Te -
raz ta ką de ter mi na cję wi dać, tak że w na szym
uni wer sy te cie. Tak więc zmia ny nas cze ka ją,
za rów no w Pol sce jak i w na szym Uni wer sy te -
cie. Nie łudź my się jed nak, one nie uszczę śli -
wią wszyst kich. 

W za kre sie swo ich obo wiąz ków ma pan
też pie czę nad stu dia mi dok to ranc ki mi. One
stra ci ły eli tar ny cha rak ter … 

Tak, za po mi na my o tym, że sto pień na uko -
wy dok to ra na da je się na pod sta wie roz pra wy
dok tor skiej, któ ra po win na sta no wić ory gi nal -
ne roz wią za nie pro ble mu na uko we go oraz wy -
ka zy wać wie dzę kan dy da ta w da nej
dys cy pli nie na uko wej oraz umie jęt ność sa mo -
dziel ne go pro wa dze nia pra cy na uko wej. Tak
więc ce lem stu diów dok to ranc kich jest przy -
go to wa nie kan dy da ta do pro wa dze nia ba dań
na uko wych i przy go to wa nie roz pra wy dok tor -
skiej! Tym cza sem my kon cen tru je my się
na spra wach dru go rzęd nych, wpro wa dza my
też co raz czę ściej tzw. dru gie na bo ry na stu dia
dok to ranc kie, na któ re re kru tu je my sła bych
kan dy da tów. I pro po nu je my im cięż ką czte ro -
let nią pra cę bez ja kie go kol wiek wspar cia fi nan -
so we go! I jak to się ma do bu do wa nia elit? To
jest nie ste ty ob raz na szej po raż ki w tym za kre -

sie. Ma my na stu diach dok to ranc kich dok to -
ran tów wy bit nych, praw dzi we na uko we dia -
men ty, ale ma my też wie lu bar dzo sła bych
dok to ran tów, któ rzy in te lek tu al nie nie spro sta -
ją wy ma ga niom. Ma my bo wiem dok to ran tów
zbyt wie lu, jak na na sze moż li wo ści (tak że fi -
nan so we). 

Pod su mo wu jąc, chciał bym przed sta wić
swo ją ro lę ja ko pro rek to ra na ba zie trój ką ta. Je -
den je go wierz cho łek to ba da nia na uko we, któ -
re na le ży wes przeć pro fe sjo nal nym
za rzą dza niem (tak że w za kre sie po zy ski wa nia
po waż nych środ ków na ba da nia czy ochro ny
pa ten to wej). Dru gi wierz cho łek – to sku tecz -
na współ pra ca mię dzy na ro do wa, to wspól ne,
du że mię dzy na ro do we pro jek ty ba daw cze, to
wy mia na pra cow ni ków i dok to ran -
tów. I wresz cie dok to ran ci i stu dia dok to ranc -
kie to wierz cho łek trze ci. Na na szym
uni wer sy te cie stu dia dok to ranc kie pro wa dzi 17
jed no stek or ga ni za cyj nych. Jak wy pra co wać
efek tyw ne, sku tecz ne me to dy za rzą dza nia i fi -
nan so wa nia tym wszyst kim? Po trze bu je my
pro stej i czy tel nej struk tu ry or ga ni za cyj nej,
któ ra, co oczy wi ste, nie od bie rze jed nost kom
ich upraw nień dok tor skich, ale któ ra po mo że
w przy go to wa niu do brych pro gra mów stu -
diów dok to ranc kich, w pod no sze niu ja ko ści
kształ ce nia dok to ran tów, w po zy ska niu do -
brych kan dy da tów z Pol ski i ze świa ta oraz po -
pra wy ja ko ści przy go to wy wa nych prac
dok tor skich.

Wierz choł ki te go trój ką ta są lo gicz nie po -
wią za ne i mo gą sta no wić pod sta wę do two rze -
nia roz wią zań kom plet nych i przede
wszyst kim roz wią zań sku tecz nych. 

Je stem opty mi stą, no, mo że umiar ko wa nym,
ale cią gle opty mi stą. Chęć do zmian, szcze gól -
nie tych ja ko ścio wych jest wi docz na. Ma my też
bar dzo sil ny, bar dzo do świad czo ny i bar dzo
zde ter mi no wa ny ze spół rek tor ski. Nie mo że -
my i nie chce my zga dzać się na peł za nie, kie dy
czu je my po trze bę la ta nia. Dro ga do tych na -
uko wych szczy tów jest wi docz na. Te raz tyl ko
trze ba prze ko nać in nych, aby chcie li tak że ją
do strzec. Ma rze nia się nie speł nia ją, ma rze nia
się speł nia. z
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Wy ni ki te go rocz nej re kru ta cji po ka zu ją,
że UAM, mi mo ni żu de mo gra ficz ne go, nie
ma więk szych trud no ści z na bo rem na I rok
stu diów. Pro blem po ja wia się nie co póź -
niej – oka zu je się, że znacz ny od se tek stu -
den tów re zy gnu je ze stu diów w trak cie
I ro ku. Czym spo wo do wa ne są te de cy zje? 

Niż de mo gra ficz ny to zja wi sko, któ re na ra -
sta od lat i, szczę śli wie, na UAM je go skut ki
nie są tak dra ma tycz ne, jak na wie lu in nych,
mniej szych uczel niach. To za pew ne wy ni ka
z re no my, ja ką cie szą się naj star sze i naj lep sze
uczel nie w Pol sce. Rze czy wi ście, od pew ne go
cza su ob ser wu je my ten den cję, któ ra zresz tą
po ja wia się tak że na in nych uczel niach, a mia -
no wi cie sto sun ko wo du ży od pływ stu den tów
w trak cie I ro ku na uki. W mo im od czu ciu jest
to zja wi sko skom pli ko wa ne, ma ją ce wie le
przy czyn. Pa mię tam, że przed la ty, ja ko stu -
dent ka fi lo lo gii pol skiej, w pew nym mo men -
cie rów nież mia łam wąt pli wo ści, czy
kie ru nek, któ ry wy bra łam, speł nia mo je ocze -
ki wa nia. W mo im przy pad ku jed nak na wąt -
pli wo ściach się skoń czy ło. Mam wra że nie, że
w la tach osiem dzie sią tych tro chę roz waż niej
po dej mo wa li śmy de cy zje o stu diach – wca le
nie dla te go, że by li śmy mą drzej si, ale dla te go,

że wów czas nie tak ła two by ło się na nie do -
stać. Dzi siaj, aby roz po cząć na ukę, w wie lu
przy pad kach wy star czą do bre wy ni ki
na świa dec twie ma tu ral nym, co sprzy ja pew -
nej ła two ści w po dej mo wa niu i zmia nach de -
cy zji. Mło dzi lu dzie ma ją pra wo szu kać i ma ją
pra wo my lić się w swo ich po szu ki wa niach.
Co nie ozna cza, oczy wi ście, że nie pró bu je my
usta lić przy czyn te go zja wi ska le żą cych
po stro nie uni wer sy te tu. Po pierw sze za tem
na le ży się za sta no wić, czy np. w spo sób wła -
ści wy pro wa dzo na jest pro mo cja, czy kan dy -
da ci na stu dia są od po wied nio
po in for mo wa ni o tym, czy wy bra ny kie ru nek
od po wia da ich ocze ki wa niom. Nie moż -
na tak że wy klu czyć te go, że coś za wo dzi
w pro ce sie kształ ce nia i w ta kim przy pad ku
na le ża ło by go ulep szyć i uatrak cyj nić. Tym
dwóm ostat nim wąt kom za mie rza my ja ko
gro no rek tor skie w naj bliż szym cza sie uważ -
nie się przyj rzeć. Li czy my też, że o swo ich
pro ble mach bę dą mó wić sa mi stu den ci. 

Z son dy, któ rą prze pro wa dzi li śmy, wy ni -
ka, że po wo dy są bar dzo pro za icz ne. Stu -
den ci skar ży li się, że trud no im po łą czyć
pra cę ze stu dia mi, że po ziom jest za wy so -
ki; ale by ły też oso by przy zna ją ce się do li -

cze nia po ci chu, że na wy bra nym kie run ku
stu diów bę dzie ła two, mi ło i przy jem nie,
a tu wy kła dow ca za czął wy ma gać, spraw -
dzać wie dzę…

Na tą jed ną rzecz stu den ci na pew no nie
mo gą li czyć, a mia no wi cie na to, że nie bę -
dzie my od nich wy ma gać, że by się uczy li.
Mo że my po pra wiać pro gra my na ucza nia,
uzu peł niać je o no we przed mio ty i roz ma ite
prak ty ki czy warsz ta ty z umie jęt no ści mięk -
kich. Ale jed na rzecz nie pod le ga kon sul ta -
cji – stu dia są po to, że by się kształ cić,
zdo by wać no wą wie dzę, no we kom pe ten cje,
roz wi jać się. Pro fe sor Bo że na Chrzą stow ska
po wta rza ła, że ucze nie się jest pro ce sem sa -
mo dziel nym: naj waż niej sze to na uczyć się
uczyć. Wy kła dow ca to ktoś, kto stwa rza wa -
run ki, po ma ga, ale to stu dent jest pro ce su te -
go pod mio tem. Je śli przy cho dzi my na stu dia,
aby je skoń czyć, a nie by cze goś się na uczyć,
to mo że my rze czy wi ście czuć się roz cza ro wa -
ni, ale na prze ciw ta kim roz cza ro wa niom nie
chcia ła bym wy cho dzić...

Z przed sta wio nych przez rek to ra UAM
prof. An drze ja Le sic kie go sta ty styk wy ni ka
rów nież, że na bór na stu dia II stop nia nie
był w tym ro ku za do wa la ją cy. 

Naj waż niej sze to na uczyć się uczyć

z prof. bogumiłą kaniewską,
prorektor ds. studenckich
rozmawia Magda ziółek
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W tym ro ku rze czy wi ście w pew nym mo -
men cie ob ser wo wa li śmy wy raź ne za ła ma nie
re kru ta cji na stu dia II stop nia w sto sun ku
do ro ku ubie głe go. Sy tu acja jed nak ule ga ła
stop nio wej po pra wie w cią gu paź dzier ni ka
i li sto pa da. Wy glą da na to, że w tym ro ku nie -
co póź niej na stą pi ła obro na prac li cen cjac -
kich. Po wo dów był kil ka, jed nym z nich jest
re for ma na ucza nia ję zy ków ob cych i ko -
niecz ność zda nia eg za mi nu cer ty fi ka cyj ne -
go. I tu na le ży się za sta no wić i wy cią gnąć
wnio ski na przy szłość, po nie waż w wie lu
przy pad kach oka za ło się, że ten eg za min wy -
dłu żył nie co dro gę do uzy ska nia li cen cja tu,
trze ba bę dzie za tem za dbać o in ną je go or ga -
ni za cję. Na nie któ rych wy dzia łach by ły też
przy pad ki, w któ rych opóź nie nia spo wo do -
wał ter min prak tyk i sta ży re ali zo wa nych
w ra mach pro jek tów eu ro pej skich. Peł na in -
for ma cja na te mat wy ni ków re kru ta cji
na stu dia II stop nia bę dzie zna na pod ko niec
li sto pa da, już dziś jed nak mo gę po wie dzieć,
że nie ma my do czy nie nia z dra stycz nym
spad kiem licz by przy ję tych na stu dia II stop -
nia: sy tu uje się on w gra ni cach 10 pro cent.
Po ku szę się w tym miej scu o pew ną re flek sję,
choć pew nie nie jest to myśl bar dzo po pu lar -
na: przej ście z mo de lu stu diów 5-let nich
na 3+2 za kła da ło prze cież ta ki pro ces, że stu -
den ci nie bę dą koń czyć stu diów li cen cjac kich
i ma gi ster skich w tej sa mej licz bie i skła dzie.
Po uzy ska niu ty tu łu li cen cja ta nie wszy scy
mu szą się de cy do wać na dal szą na ukę (al bo
nie od ra zu…). Po dru gie, rze czy wi ście stu -
den ci po win ni i mo gą ko rzy stać z moż li wo -
ści zmia ny kie run ku. Dwa la ta te mu
w trak cie wi zy ty w Chi nach do wie dzia łam
się, że na tam tej szym uni wer sy te cie stu diu -
je 20 000 osób z cze go tyl ko 1000 na stu -
diach II stop nia! To oczy wi ście wy ni ka ło
z sy tu acji na tam tej szym ryn ku pra cy – te
oso by, któ rym za le ża ło na szyb kim zna le zie -
niu za trud nie nia, nie de cy do wa ły się na stu -
dia II stop nia. U nas oczy wi ście te pro por cje
wy glą da ją zu peł nie ina czej, ale po win ni śmy
li czyć się rów nież z ta kim zja wi skiem, że
część mło dych lu dzi swo ją na ukę za koń czy
na stu diach I stop nia, choć mo że kie dyś jesz -
cze wró ci na uczel nie. Uczel nia stoi po mię -
dzy dwo ma bie gu na mi. Z jed nej stro ny
chce my mieć stu den tów jak naj wię cej, z dru -
giej wie my, że ma so wość kształ ce nia nie ko -
niecz nie słu ży je go ja ko ści. Tu ko niecz ne jest
za sto so wa nie za sa dy zło te go środ ka.

Nie wie le mó wi się o po trze bach stu den -
tów z nie peł no spraw no ścia mi, choć sta no -
wią oni zna czą cy od se tek wśród stu den tów.
Mam wra że nie, że spo ro zo sta ło już zro bio -
ne, choć by w kwe stii uła twie nia do stę pu
do bu dyn ków aka de mic kich, ale to prze cież
nie za my ka li sty tych po trzeb. 

My ślę, ze w tym wzglę dzie je ste śmy
w awan gar dzie pol skich uczel ni. Rze czy wi -

ście w cią gu ostat nich lat uda ło się na UAM
wpro wa dzić wie le udo god nień dla stu den tów
z nie peł no spraw no ścia mi. Na po cząt ku te go
ro ku otwar ta zo sta ła pra cow nia ję zy ko wa dla
stu den tów z nie do słu chem, w bi blio te kach
do stęp ny jest sprzęt, któ rym mo gą po słu gi -
wać się stu den ci nie do wi dzą cy, w do mach
stu denc kich ma my też sto sun ko wo du żą licz -
bę po koi przy sto so wa nych dla po trzeb osób
z nie peł no spraw no ścia mi. Z bie żą cych po -
trzeb wy mie nić mo gę np. do sto so wa nie stron
in ter ne to wych dla po trzeb osób nie do wi dzą -
cych i osób z ubyt ka mi słu chu – ma my już
„mó wią cą stro nę” UAM. Nad tym pra cu je
już An na Rutz – peł no moc nik rek to ra ds.
stu den tów nie peł no spraw nych. Uwa żam, że
ja ko uni wer sy tet po win ni śmy po pra co wać
jesz cze nad sys tem po mo cy stu den tom z pro -
ble ma mi psy cho lo gicz ny mi. To jest ten ro -
dzaj przy pa dło ści, któ ry, jak się oka zu je,
po więk sza się la wi no wo. Jak wy ni ka z prak -
tyk wy pra co wa nych na in nych uczel niach,
m.in. na UJ, w tej kwe stii na le ży za dzia łać

na dwa spo so by. Z jed nej stro ny za tem trze -
ba wspo móc stu den tów przez róż ne go ro dza -
ju roz wią za nia sys te mo we, któ re po mo gą
po go dzić cho ro bę z ko niecz no ścią np. za li -
cza nia eg za mi nów czy za li czeń. Z dru giej
nie zwy kle waż ne jest zwięk sze nie wie dzy
pra cow ni ków dy dak tycz nych na te mat tych
scho rzeń. oni mu szą wie dzieć, jak re ago wać
w ta kich sy tu acjach – bę dzie my chcie li za -
pro po no wać sys tem szko leń w tym za kre sie.
Wciąż jesz cze mam wra że nie, że jesz cze nie
wszy scy stu den ci i pra cow ni cy są po in for mo -
wa ni, ja kie przy słu gu ją im z te go ty tu łu pra -
wa i uła twie nia. W paź dzier ni ku od by ło się
spo tka nia dzie ka nów ds. stu denc kich i ds.
kształ ce nia z An ną Rutz, na któ rym kla row -
nie przed sta wio ne zo sta ły wszyst kie moż li -
wo ści po mo cy, ja ki mi dys po nu je my. od zew
ze stro ny pro dzie ka nów był zna ko mi ty, już
w trak cie spo tka nia wy nik nę ły pew ne kon -
kret ne za po trze bo wa nia, np. na tłu ma cza ję -
zy ka mi go we go na jed nym z wy dzia łów. 

Od kil ku lat mó wi się o sto sun ko wo ma -
łej licz bie stu den tów za gra nicz nych stu diu -
ją cych na UAM i ko niecz no ści zwięk sze nia
za jęć w ję zy ku an giel skim. Mo że ta kim roz -
wią za niem, któ re po mo gło by roz sze rzyć
ofer tę za jęć w ję zy kach ob cych, by ła by ak -
cja pro mo cyj na wśród po znań skich ab sol -
wen tów szkół śred nich uczą cych się

w kla sach dwu ję zycz nych i chcą cych pod -
jąć stu dia w ję zy ku ob cym?

Wy da ję mi się, że są to dwie róż ne kwe stie.
Rze czy wi ście, na dal nie sa tys fak cjo nu je nas
licz ba stu den tów za gra nicz nych i bę dzie my
się sta ra li te sta ty sty ki po pra wić. Pierw szym
za da niem, któ re stoi przed na mi, jest zwięk -
sze nie in for ma cji i lep sze roz re kla mo wa nie
na szej uczel ni. My ślę tu o pro mo cji w ję zy ku
an giel skim, ale tak że w in nych ję zy kach. Pro -
szę też pa mię tać, że na sze po ło że nie geo gra -
ficz ne spra wia, że ofer tą dy dak tycz ną mo gą
być za in te re so wa ni stu den ci zza wschod niej
gra ni cy. My ślę, że tu taj jest jesz cze du żo nie -
wy ko rzy sta nych moż li wo ści i je stem pew na,
że prof. Ta de usz Wal las, pro rek tor UAM, któ -
ry ma w swo ich kom pe ten cjach pro mo cję
uczel ni, już nad ni mi pra cu je. Chcie li by śmy
rów nież umię dzy na ro do wić stu dia dok to -
ranc kie, tu też jest jesz cze spo ro do zro bie -
nia. Na to miast nie je stem prze ko na na, czy
ab sol wen ci klas dwu ję zycz nych by li by w ja -
kiś wy jąt ko wy spo sób za in te re so wa ni udzia -

łem w za ję ciach w ję zy ku an giel skim
na na szym uni wer sy te cie. Czę sto są to oso by,
któ re po dej mu ją stu dia za gra ni cą, al bo zda -
ją na fi lo lo gie ob ce… – nie wy da je mi się, że
po win ni śmy kon cen tro wać się na tej gru pie
w spo sób szcze gól ny.

Na ko niec chcia ła bym za py tać o ko ła na -
uko we. Czy uda się w tej ka den cji roz wi nąć
do brą płasz czy znę współ pra cy? 

Stu denc kie mu ru cho wi na uko we mu bę dę
sta ra ła się po świę cić tro chę wię cej uwa gi.
Po pierw sze mam wra że nie, że w tej chwi li pa -
nu je pew na dez in for ma cja. W naj bliż szym
cza sie chcę do ko nać prze glą du kół na uko wych
na UAM, spraw dzić, któ re z nich dzia ła ją fak -
tycz nie, a któ re ist nie ją tyl ko z na zwy. Cza sem
bo wiem dzie je się tak, że zwią za ne są one
z dzia łal no ścią garst ki en tu zja stów, a gdy ci
od cho dzą – nie ma na ich miej sce na stęp ców
i ko ło re al nie prze sta je funk cjo no wać. Dla te -
go swo je dzia ła nia za cznę za pew ne od ewi -
den cji kół. W ro ku 2017 pla no wa ny jest
kon gres kół na uko wych; mam na dzie je, że
przy nie sie pierw sze re zul ta tu i wy pra cu je my
ja kieś po la współ pra cy. My ślę też o stwo rze -
niu spe cjal ne go, in ter dy scy pli nar ne go pi sma
po świę co ne go dzia łal no ści kół na uko wych.
Na tym po lu jed nak wie le za le ży od sa mych
stu den tów, na współ pra cę z któ ry mi bar dzo li -
czę. Nie tyl ko w za kre sie kół na uko wych… z

”Na tą jedną rzecz studenci na pewno nie mogą liczyć,
a mianowicie na to, że nie będziemy od nich wymagać, 
żeby się uczyli
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w
Zdziwiło nas, że nie mamy tak dużo zajęć, jak
przypuszczałyśmy. Wydawało nam się, że będziemy
wychodzić rano i wracać wieczorem, a tu mamy dużo
wolnego i możemy się nawet w domu spokojnie pouczyć.
Jestem zaskoczona, że studiując biologię muszę uczyć się fizyki
i matematyki, ale na szczęście to tylko przez pierwszy miesiąc, więc
jakoś to zniosę. Poza tym bardzo podoba nam się kampus,
budynek Wydziału Biologii. W ogóle to na razie mi się podoba.
(Karolina i Andżelika, WB)

w
Jak dla mnie, to nadal jest za wcześnie, aby zweryfikować
swoje wyobrażenia o kierunku, który studiuję. Z takich
oczywistości, to zaskoczyła mnie wielkość tej uczelni i skala,
na jaką prowadzone są na niej zajęcia, liczba studentów.
Generalnie jestem zadowolony z poziomu zajęć
i wykładowców. I już teraz widzę różnice między nauczycielami
w moim Lo i wykładowcami. Widać, że doskonale znają się
na tym, czego nas uczą. (Łukasz, WMiI)

w
Na studiach jest, rzecz jasna, dużo nowego materiału,
którego nie było w liceum, dlatego cieszymy się, że
wykładowcy są wyrozumiali. Kampus, wykłady, to wszystko jak
na razie na plus. Bardzo odpowiada nam plan, zajęcia
rozpoczynamy popołudniami, wiec możemy się jeszcze wyspać.
Jakieś postulaty? No, może aby wykłady były krótsze, trochę
trudno jest nam wysiedzieć 1,5 godziny. Studiujemy matematykę,
w przyszłości chciałybyśmy pracować w bankowości albo
zajmować się analizą danych. (Anna i Katarzyna, WMiI)

w
Na razie rozkręcamy się! Staramy się ogarnąć wszystko to,
co mówią nam wykładowcy, zapoznać z materiałami,
które od nich dostajemy. Jest ciężko. Trudno jest się
przestawić z trybu licealnego na uniwersytecki, ale dajemy radę
i wykładowcy nam pomagają. Ciężko jest przede wszystkim
dlatego, że jesteśmy zdani na siebie i nikt raczej nie zamierza
wokół nas skakać. Z takich prozaicznych rzeczy, to nie podoba
mi się nasz plan zajęć. Przychodzimy na 8.00 rano a potem
następne zajęcia rozpoczynają się późnym popołudniem.
Trudno w ten grafik wstrzelić się z pracą. Razem z koleżanką
pracujemy w sklepie, na szczęście pracodawca jest elastyczny.
Studiujemy bezpieczeństwo narodowe. Dlaczego? Koleżanka
mówi, że ją tu tylko „przywiało”, ale w moim przypadku jest
trochę inaczej: mam ojca, który pracuje w straży, zaciekawiły
mnie też przedmioty. Poza tym podoba mi się, że uczymy się
podobno na najlepszym wydziale na uniwersytecie. Mam

styczność z osobami, które rezygnowały ze studiów, u nas
w grupie też jest parę osób, które mówią, że są tutaj tylko
przejściowo. Nie dostali się na wymarzone kierunki i, aby nie
tracić roku, przyszli tutaj, ale w przyszłym roku i tak będą
startować dalej. (Weronika i Arek WNPiD)

w
Wszystko na plus! Na studia przyjechałam z Ukrainy. Poznań
wybrałam, ponieważ jest tutaj bardzo dobry uniwersytet, a poza
tym miasto nie jest tak duże jak np. Warszawa. Sama zresztą
mieszkam w Kijowie i nie przepadam za zgiełkiem dużych miast.
Uniwersytet jest bardzo przyjazny, profesorowie bardzo
kompetentni. Zaskoczyło mnie też przyjęcie ze strony studentów
i innych ludzi, bardzo chętnie mi pomagają i są wyrozumiali, jeśli
czegoś nie wiem. Języka polskiego uczę się dopiero rok. Studiuję
stosunki międzynarodowe. Kłopot czasem jest z moim imieniem,
które po polsku brzmi Elżbieta, a po ukraińsku Jelizawieta.
Wykładowcy mają problem, aby je wymówić. (WNPiD)

w
Jak oceniam studia? Nie mam specjalnie zdania. Generalnie
jest ok. Studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną.
Wybrałem ten kierunek, ponieważ interesuję się nowymi mediami
i zresztą też trochę w tym siedzę. Nie, nie chcę być znanym
dziennikarzem. W przyszłości zamierzam zajmować się właśnie
nowymi mediami, a na studia przyszedłem nie po oceny, ale aby
czegoś się nauczyć. Wiem, że trudno jest znaleźć pracę w tym
zawodzie. Wykładowcy w większości spełniają moje wymagania,
ale też nie da się ukryć, że czasem przynudzają. Na pewno
w programie moich studiów jest za mało wiedzy praktycznej, ale
to może wypływa z faktu, że to dopiero I rok. Poza tym są jeszcze
różne media wydziałowe, które mogą nieco przybliżyć ten
praktyczny aspekt. (Patryk WNPiD)

w
Wszyscy od nas wymagają, abyśmy przestawili się w tydzień
na inny tryb nauki, do którego nie byliśmy przyzwyczajeni.
Wiadomo, że z tym liczyliśmy się, idąc na studia, ale nie sądziliśmy,
że to będzie tak szybko. Nagle trzeba czytać i samemu
przygotowywać się na zajęcia, a wcześniej, wiadomo, wszystko
podawali nam nauczyciele do zeszytu. Wśród znajomych panuje
opinia, że na uczelni są kierunki „lightowe” i takie, które wymagają
większego wysiłku. Mam wrażenie, że to plotki, każdy kierunek
wymaga tego, żeby trochę przysiedzieć i pouczyć się. Tak jest np.
z dziennikarstwem. Ludzie tam zdają, bo im się wydaje, że
wszystko już wiedzą i będzie łatwo, a tu niespodzianka i muszą
wkuwać.  (Stanisław, Zuzanna i Miłosz WNPiD)

Opr. Magda Ziółek

Mój pierwszy krok
zapytaliśmy studentów i roku, jak oceniają swój pierwszy miesiąc na uczelni. niestety, nie tak łatwo było ich

odnaleźć, a jeszcze trudniej skłonić do rozmowy. Gdy już jacyś śmiałkowie zgadzali się na wypowiedź, uczelnię

przedstawiali w samych superlatywach: piękne nowoczesne budynki, fantastyczne zaplecze sportowe, świetna

kadra naukowa. O swoich problemach nie chcieli mówić, zasłaniając się tym, że to dopiero pierwszy miesiąc

i trudno wyciągać jakieś wnioski. Poniżej przedstawiamy te bardziej odważne wypowiedzi. Moi rozmówcy prosili,

aby zachować ich anonimowość, dlatego podpisujemy je tylko imieniem i nazwą wydziału, na którym studiują.
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Jak szyb ko po szko le niu za po mi nasz cze go się na uczy -
łeś? Jak czę sto szko le nie oka zu je się nie efek tyw ne? Ile ra -
zy mia łeś po czu cie, że zmar no wa łeś czas i pie nią dze?
Mo że to kwe stia tre ne ra lub bra ku kon cen tra cji? Pro po -
nu je my, abyś wy cią gnął wnio ski i opra co wał wła sną me -
to dę pod no sze nia efek tów na ucza nia osób do ro słych.
Na swój po mysł mo żesz zdo być 60 ty się cy zło tych!

Ko go szu ka my?
Za le ży nam na oso bach kre atyw nych, ma ją cych po my sły na no we

me to dy kształ ce nia. Mo gą to być np. apli ka cje wspo ma ga ją ce na ukę,
któ re przy po mi na ją naj waż niej sze ele men ty szko le nia lub we ry fi ku -
ją zdo by tą wie dzę. Pro po no wa ne roz wią za nia bę dą kie ro wa ne głów -
nie do bez ro bot nych, za miesz ku ją cych ma łe mia sta i wsie. Do udzia łu
za pra sza my tak że chęt nych do te sto wa nia in no wa cji oraz tych, któ -
rzy w swo jej dzia łal no ści za mie rza ją wy ko rzy sty wać wdro żo ny pro -
jekt ja ko na rzę dzie pra cy (tre ne rzy, szko le niow cy, cen tra kształ ce nia
usta wicz ne go itp.). 

60 ty się cy i po moc w re ali za cji po my słu
W trak cie re ali za cji pro jek tu Po -Po -Ju trze wy ło ni my 32 in no wa -

cyj ne po my sły, któ re uła twią pro ces kształ ce nia się lub prze kwa li fi -
ko wa nia za wo do we go. Po my sło daw cy otrzy ma ją wspar cie w po sta ci
szko leń, warsz ta tów oraz do radz twa. Wszyst kie pro jek ty otrzy ma ją
fi nan so wa nie na te sty ryn ko we i zo sta ną skie ro wa ne do wdra ża nia.

Po my sło daw cy do sta ną 60 ty się cy zło -
tych na roz wój i wpro wa dze nie pro duk -
tu na ry nek. Po znań ski Park
Na uko wo -Tech no lo gicz ny oraz SENSE
za pew nia ją do radz two i wspar cie na każ -
dym eta pie roz wo ju po my słu.

je dy ny ta ki pro jekt w Po zna niu
Po -Po -Ju trze: Cen trum In ku bo wa nia In no wa cji Spo łecz nych to je -

dy ny te go ty pu pro jekt re ali zo wa ny w Po zna niu. Ma za sięg i cha rak -
ter ogól no pol ski, dla te go do udzia łu za pra sza my chęt nych z ca łe go
kra ju. Pro jekt jest fi nan so wa ny z unij ne go pro gra mu PoWER, w ra -
mach dzia ła nia 4.1 In no wa cje spo łecz ne. Pro ces in ku ba cji pro po no -
wa ny w pro jek cie Po-Po-JUTRZE ma cha rak ter au tor ski i zo stał
stwo rzo ny przez 2 współ pra cu ją ce ze so bą or ga ni za cje:
w spół kę SENSE con sul ting (Li der) dzia ła ją cą na ryn ku usług szko le -
nio wo -do rad czych i zaj mu ją cą się na co dzień kształ ce niem osób do -
ro słych, do sto so wy wa niem ich kwa li fi ka cji i kom pe ten cji do po trzeb
pra co daw ców

Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny, pro wa dzą cy dzia łal ność
na rzecz współ pra cy na uki i go spo dar ki, in ku bo wa nia po my słów in -
no wa cyj nych, trans fe ru tech no lo gii i ba dań spo łecz no -go spo dar czych

Wię cej in for ma cji:
Mag da le na Strze le wicz mag da le na.strze le wicz@ppnt.po znan.pl
tel. 61 622 69 26

Nie lu bisz tra dy cyj nych me tod kształ ce nia? 
To wy myśl wła sne!
W Poznaniu powstaje Po-Po-Jutrze, czyli Centrum inkubowania innowacji

społecznych. Ma ono opracować nowe metody kształcenia ustawicznego.

efektem ma być skuteczniejsze nauczanie dorosłych. Pracę Centrum finansuje

unia europejska.

Pod sta wo wa jed nost ka or ga ni za cyj na mo że
zgło sić do kon kur su je den pro jekt. A wa run kiem
do pusz cze nia do udzia łu w kon kur sie jest stro -
na in ter ne to wa z ak tu al ny mi in for ma cja mi na te -
mat ja ko ści kształ ce nia na wy dzia le ist nie ją ca
w chwi li zgło sze nia pro jek tu.

Na gro dy w kon kur sie, w łącz nej kwo cie 25 000
PLN, prze wi dzia ne są na do fi nan so wa nie wdro -
że nia trzech naj lep szych pro jek tów.

KoN KURS dLA jA Ko śCI
Jak pro mo wać na na szym uni wer sy te cie dzia ła nia pro ja ko ścio we wśród spo łecz no ści aka de mic kiej.

Od po wie dzi na to py ta nie szu kać mo gą uczest ni cy kon kur su za pro po no wa ne go przez Pro rek to ra ds. kształ ce nia
prof. Be aty Mi ko łaj czyk. Ce lem on kur su jest wy ło nie nie naj lep szych pro jek tów po pra wie nia obu ele men tów

wska za nych w pkt. iV „re ko men da cji na rok 2016, tj.:

a. upo wszech nie nie in for ma cji o wy ni kach ba dań ja ko ści kształ ce nia

b. upo wszech nie nie in for ma cji o prze pro wa dzo nych dzia ła niach na rzecz do sko na le nia ja ko ści kształ ce nia.

Do ku men ta cja pro jek to wa mu si za wie rać:
– opis pro po no wa nych dzia łań i ocze ki wa nych re zul ta tów
– har mo no gram dzia łań 

(UWAGA – ter min re ali za cji pro jek tu: do koń ca czerw ca 2017 r.)
– kosz to rys.

Wnio ski po win ny by ć prze sła ne przez pro dzie ka nów ds. kształ ce nia/stu denc kich
w for mie elek tro nicz nej na ad res: brjk@amu.edu.pl do dnia 15 grud nia 2016 r.

Wy ni ki kon kur su zo sta ną ogło szo ne do 9 stycz nia 2017 r.
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Uczel nia roz po czę ła kształ ce nie stu den -
tów na pię ciu wy dzia łach w za kre sie
pra wa i eko no mii, me dy cy ny, hu ma -

ni sty ki, ma te ma ty ki i na uk przy rod ni czych
oraz rol nic twa i le śnic twa. 

Na stęp ne la ta to okres szyb kie go roz wo ju
uczel ni, two rze nie no wych ka tedr i ob sa dza nie
ich zna mie ni ty mi na ukow ca mi, bu du ją cy mi
pre stiż uczel ni po znań skiej. Po wo ła na zo sta ła
wte dy ka te dra an tro po lo gii, w któ rej pro wa -
dzo ne by ły stu dia bio lo gicz ne. ob ję cie ka te dry
za pro po no wa no prof. Ja no wi Cze ka now skie -
mu, wiel kie mu pol skie mu an tro po lo go wi, któ -
ry w tym cza sie stwo rzył ka te drę an tro po lo gii

we Lwo wie i nie chciał opu ścić tej pla ców ki.
Dla te go też wy zna czo no ku ra to ra, prof. Ja -
na Ga brie la Groch ma lic kie go, zoo lo ga, któ ry
spra wo wał tę funk cję do ro ku aka de mic kie -
go 1935/1936 

Wśród pro fe so rów za pro szo nych przez rek -
to ra He lio do ra Świę cic kie go był Adam Wrzo -
sek, le karz pa to log, hi sto ryk me dy cy ny,
an tro po log, któ ry zgo dził się opu ścić War sza -
wę i prze nieść się do Po zna nia. W de kre cie no -
mi na cyj nym za pew nił so bie moż li wość
zor ga ni zo wa nia za kła du an tro po lo gii i obo -
wią zek wy kła da nia an tro po lo gii stu den tom
me dy cy ny. W 1920 ro ku z ini cja ty wy prof.

Ada ma Wrzo ska, twór cy Wy dzia łu Le kar skie -
go i je go pierw sze go dzie ka na, po wo ła no
na tym wy dzia le Za kład An tro po lo gii. Wy kła -
dy z an tro po lo gii roz po czę to w ro ku aka de -
mic kim 1921/1922, a pla ców ka, oprócz
dzia łal no ści dy dak tycz nej, sta ła się ośrod kiem
sze ro kiej edu ka cji. 

Z ini cja ty wy pro fe so ra Ada ma Wrzo ska
na ze bra niu gru py zna mie ni tych pro fe so rów
Uni wer sy te tu Po znań skie go w dniu 12 li sto pa -
da 1925 ro ku utwo rzo no Pol skie To wa rzy stwo
An tro po lo gicz ne, do któ re go przy stą pi li nie -
mal wszy scy pol scy an tro po lo dzy oraz przed -
sta wi cie le po krew nych ga łę zi na uki.
Dy na micz ny roz wój To wa rzy stwa prze rwa -
ła II woj na świa to wa; dzia łal ność wzno wio no
po woj nie. obec nie PTA li czy pra wie 300
człon ków, któ rzy dzia ła ją w dzie się ciu od dzia -
łach: Byd gosz czy, Gdań sku, Kiel cach, Kra ko -
wie, Ło dzi, Po zna niu, Rze szo wie, Szcze ci nie,
War sza wie i Wro cła wiu.

Sie dzi bą PTA do 1952 ro ku włącz nie był Po -
znań. W ko lej nych la tach sie dzi ba zmie nia ła
się wraz ze zmia ną lo ka li za cji za rzą du PTA.
W la tach 1952-1956 sie dzi bą był Wro cław,
w la tach 1956-1963 Bia ły stok a w la tach 1963-
2000 War sza wa. Po now nie Wro cław w la -
tach 2000-2007. od 2007 ro ku Za rząd Głów ny
PTA mie ści się na UAM w Po zna niu 

Kro ki mi lo we w hi sto rii PTA wy zna cza ły
zjaz dy ju bi le uszo we upa mięt nia ją ce oko licz no -
ścio we rocz ni ce. Każ dy z nich sta no wił oka zję
do oce ny sta nu roz wo ju pol skiej an tro po lo gii
i jej wkła du w roz wój pol skiej i świa to wej na uki. 

Pol skie To wa rzy stwo An tro po lo gicz ne jest
obec nie pre sti żo wym, wie lo dy scy pli nar nym
sto wa rzy sze niem na ukow ców, dok to ran tów
i stu den tów za in te re so wa nych an tro po lo gią fi -
zycz ną. Ba da ona bio lo gicz ne aspek ty czło wie -
czeń stwa w ce lu po zna nia i wy ja śnie nia je go
isto ty, a ho li stycz ne uję cie i in ter dy scy pli nar ny
cha rak ter ba dań są ce cha mi wy róż nia ją cy mi
an tro po lo gię spo śród na uk o czło wie ku. Wy -
ni ki an tro po lo gicz nych prac ba daw czych wy -
ko rzy sty wa ne są w wie lu dzie dzi nach: nor my
roz wo jo we wy ko rzy sty wa ne są w oce nie sta nu
zdro wia dzie ci i do ro słych, mier ni ki oce ny sta -
nu bio lo gicz ne go po pu la cji uży tecz ne są dla
po trzeb pre wen cji i pro mo cji zdro wia, a ba da -
nia an tro po lo gicz ne ludz kich szcząt ków są wy -
ko rzy sty wa ne w ba da niach po pu la cji
pra dzie jo wych i hi sto rycz nych. 

An tro po lo gia daw niej i dziś 
Historia Polskiego Towarzystwa antropologicznego (PTa) jest związana z Wszechnicą Piastowską, 

uczelnią powstałą po latach niewoli w 1919 roku w Poznaniu. W ramach uczelni powołano między innymi

wielokierunkowy Wydział Filozoficzny, który w momencie inauguracji działalności składał się z 21 katedr. 

Prof. Ma ria Kacz ma rek, 
re dak tor na czel na 
Przeglądu Antropologicznego,
Anthropological Review
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PTA współ pra cu je z mię dzy na ro dow mi sto -
wa rzy sze nia mi an tro po lo gicz ny mi jak Eu ro pe -
an An th ro po lo gi cal As so cia tion, In ter na tio nal
Union of Hu man Bio lo gy, Au xo lo gi cal So cie ty,
Pa le opa tho lo gy As so cia tion i in ne. 

W pierw szym sta tu cie Pol skie go To wa rzy -
stwa An tro po lo gicz ne go za pi sa no: „Ce lem To -
wa rzy stwa jest przy czy nia nie się do roz wo ju
an tro po lo gii”. Cel ten jest re ali zo wa ny od chwi -
li po wsta nia To wa rzy stwa po obec ne cza sy,
a obec nie głów ny ak cent kła dzie się na upo -
wszech nia nie wie dzy bio lo gicz nej o czło wie -
ku. Wy peł nia nie mi sji od by wa się po przez
or ga ni zo wa nie sym po zjów i kon fe ren cji na -
uko wych, współ pra cę z in sty tu cja mi na uko wy -
mi i ba daw czy mi, szko ła mi wyż szy mi i in ny mi
to wa rzy stwa mi na uko wy mi w kra ju i za gra ni -
cą, pro wa dze nie i udo stęp nia nie zbio rów bi -
blio tecz nych, pro wa dze nie dzia łal no ści
wy daw ni czej, pro wa dze nie ba dań na uko wych
i wspie ra nie człon ków To wa rzy stwa w ich pro -
wa dze niu, pro pa go wa nie w spo łe czeń stwie
osią gnięć na uko wych i upo wszech nia nie wie -
dzy po przez in for mo wa nie i za pra sza nie
przed sta wi cie li na uki do udzia łu w kon fe ren -
cjach, sym po zjach na uko wych i pa ne lach dys -
ku syj nych, a tak że po dej mo wa nie dzia łań
na rzecz za cie śnia nia wię zi mię dzy człon ka mi
zrze szo ny mi w PTA. Wy mia na my śli na uko -
wej od by wa się tak że na fo rach spo łecz no ścio -
wych jak Fa ce bo ok (obec nie bli sko 800 sta łych
sym pa ty ków). PTA jest ak tyw ne w Lin ke din.
Pro wa dze nie ba dań na uko wych i pu bli ko wa -
nie ich wy ni ków w wy daw nic twach na uko -
wych kra jo wych i za gra nicz nych, w tym
w Prze glą dzie An tro po lo gicz nym (obec nie an -
giel ska wer sja An th ro po lo gi cal Re view), jest
jed nym z fi la rów upo wszech nia nia osią gnięć
an tro po lo gii. 

Uchwa łę o za ło że niu i re da go wa niu Prze glą -
du An tro po lo gicz ne go pod ję to na ze bra niu za -
ło ży ciel skim w dniu 12 li sto pa da 1925 ro ku.
Pierw szy tom uka zał się w na stęp nym ro ku.
Re dak to rem i wy daw cą Prze glą du An tro po lo -
gicz ne go zo stał prof. Adam Wrzo sek. W la -
tach 1926-1937 wy da wa nie cza so pi sma
na po ty ka ło po waż ne trud no ści fi nan so we.
Pierw szy tom uka zał się głów nie dzię ki dr. Ro -
mu al do wi Wierz bic kie mu, wy daw cy No win
Le kar skich, któ ry po krył część kosz tów dru ku,
w za mian za co pre nu me ra to rzy No win Le kar -
skich otrzy ma li Prze gląd An tro po lo gicz ny ja ko
bez płat ny kwar tal ny do da tek. W na stęp nych
la tach, dzię ki sta ra niom prof. Ada ma Wrzo ska,
pry wat nym ofia ro daw com i współ pra cow ni -
kom, któ rzy zrze kli się ho no ra rium, cza so pi -
smo wy da wa ne by ło rok rocz nie w licz bie
czte rech ze szy tów. Dzię ki utwo rze niu w 1936
ro ku Ko mi te tu An tro po lo gicz ne go Ra dy Na -
uk Ści słych i Sto so wa nych, któ re go prze wod -
ni czą cym zo stał prof. Jan Cze ka now ski
i wsku tek sta rań pro fe so ra, za czę to uzy ski wać
re gu lar ne sub wen cje na po czet wy da wa nia

Prze glą du An tro po lo gicz ne go z Fun du szu Kul -
tu ry Na ro do wej. Pierw szą ta ką sub wen cję cza -
so pi smo otrzy ma ło w 1938 ro ku.
Rów no cze śnie na stą pi ła zmia na wy daw cy, bo
Prze gląd An tro po lo gicz ny stał się or ga nem PTA
i pol skich za kła dów an tro po lo gicz nych.
W okre sie mię dzy wo jen nym wy da no 12 to -
mów i pierw szy ze szyt 13 to mu. Woj na prze -
rwa ła wy da wa nie cza so pi sma. Wzno wio ne je
w 1947 ro ku wy da niem 14 to mu. 

Przez po nad ćwierć wie ku re dak cja mie ści -
ła się w Po zna niu. W 1955 r. prze nie sio no ją
do Wro cła wia. W tym sa mym ro ku, w to -
mie 21 za miesz czo no po raz pierw szy
na okład ce lo go PTA. Funk cje re dak to ra na -
czel ne go Prze glą du An tro po lo gicz ne go peł ni li
ko lej no: prof. Adam Wrzo sek (1926-1948),
prof. Jan My dlar ski (1953-1959), prof. Mi chał
Ćwir ko -Go dyc ki (1960-1977), prof. Ta de usz
Dzier ży kray -Ro gal ski (1978-1984). W 1985
ro ku re dak to rem na czel nym był prof. Zbi -
gniew Droz dow ski. od 1986 do 2011 ro ku,
a więc przez 25 lat re dak to rem na czel nym był
prof. Jan Strzał ko. Do ko nał on za sad ni czych
zmian, któ rych ce lem by ło umię dzy na ro do -
wie nie cza so pi sma. Te mu wła śnie słu ży ła pod -

ję ta w 1997 ro ku uchwa ła o wy da wa niu
Prze glą du An tro po lo gicz ne go w ję zy ku an giel -
skim i po wo ła niu mię dzy na ro do wej ra dy re -
dak cyj nej. Po cząw szy od to mu 60 z 1997 ro ku,
do pol skiej na zwy Prze gląd An tro po lo gicz ny
zo sta ła do łą czo na an giel ska An th ro po lo gi cal
Re view i przez kil ka lat cza so pi smo by ło wy da -
wa ne pod dwu ję zycz nym ty tu łem. Roz sze rze -
nie ty tu łu cza so pi sma o an giel ski od po wied nik
od da wa ło zmia ny po czy nio ne przez re dak to -
ra. Wpro wa dził on ję zyk an giel ski do pu bli ka -
cji, po zo sta wia jąc stresz cze nia prac, kro ni ki
i spra woz da nia w ję zy ku pol skim. Dzię ki te mu
zna czą co po więk szy ło się gro no czy tel ni ków
i za gra nicz nych au to rów prac. Moż li we by ło
rów nież wpro wa dze nie cza so pi sma do mię -
dzy na ro do wych baz in dek su ją cych cza so pi -
sma na uko we, co jest jed nym z istot nych
wa run ków roz po wszech nia nia wy ni ków ba -
dań wśród na ukow ców. W 2007 ro ku zre zy -
gno wa no z dwu czło no wej na zwy cza so pi sma
i osta tecz nie po zo sta ła tyl ko an giel ska na zwa
An th ro po lo gi cal Re view.

od 2008 ro ku An th ro po lo gi cal Re view uka -
zu je się w for mie elek tro nicz nej i pa pie ro wej
oraz w ję zy ku an giel skim, dzię ki cze mu zy skał

sta tus cza so pi sma mię dzy na ro do we go,
a otwar ty do stęp do cza so pi sma i moż li wość
po bie ra nia wer sji on li ne istot nie zwięk szy ły za -
sięg od dzia ły wa nia cza so pi sma. Tę li nię kon -
ty nu ują prof. Ma ria Kacz ma rek, re dak tor
na czel na, wraz z prof. Ma cie jem Hen ne ber -
giem i prof. Sła wo mi rem Ko zie łem, re dak to -
ra mi te ma tycz ny mi, któ rzy w ro ku 2012
za stą pi li prof. Ja na Strzał ko. W cią gu czte rech
lat no wa re dak tor na czel na wpro wa dzi ła ko lej -
ne zmia ny, dzię ki któ rym licz ba ze szy tów z jed -
ne go zwięk szy ła się do czte rech i obec nie
An th ro po lo gi cal Re view jest an glo ję zycz nym
kwar tal ni kiem. Uka zu je się w dwu for mach
elek tro nicz nej i pa pie ro wej i jest je dy nym, któ -
re po zo sta ło na pol skim ryn ku z licz nych cza -
so pism an tro po lo gicz nych wy da wa nych
w prze szło ści przez róż ne jed nost ki. Cza so pi -
smo jest umiesz czo ne i in dek so wa ne w mię -
dzy na ro do wych ba zach da nych, z któ rych
naj waż niej sze to: EBSCo, ERIH PLUS, IC Jo -
ur nal Ma ster Link, SCoPUS El se vier, Ulrich’s
pe rio di cals, Zoo lo gi cal Re cord. Znaj du je się
na li ście B MNiSW z punk ta cją 15 pkt.

W pla nach na przy szłość PTA pra gnie utrzy -
mać wie lo dy scy pli nar ny cha rak ter, przy czy -

niać się do kon so li da cji ba da czy dzia ła ją cych
w ra mach an tro po lo gii i dys cy plin po krew -
nych. Pra gnie za chę cić jak naj więk szą licz bę
osób do wstę po wa nia w sze re gi PTA. Za pro -
sze nie to jest ad re so wa ne za rów no do mło -
dych, jak i do świad czo nych ba da czy. Waż nym
za da niem jest zwięk sze nie ran gi cza so pi sma
An th ro po lo gi cal Re view, co wo bec ogrom nej
kon ku ren cji stwa rza nej przez cza so pi sma za -
gra nicz ne i wy ma gań pa ra me try za cji jed no -
stek na uko wych nie jest za da niem ła twym. 

PTA pra gnie rów nież z więk szą ener gią włą -
czać się do pro jek tów pro mu ją cych wie dzę
w spo łe czeń stwie, jak na przy kład Fe sti wal Na -
uki i Sztu ki or ga ni zo wa ny co ro ku w mia stach
aka de mic kich, Noc Na ukow ców, czy in ne ini -
cja ty wy upo wszech nia nia wie dzy.

Opr. prof. Ma ria Kacz ma rek, 
prze wod ni czą ca PTA w la tach 2007-2015 

w Wię cej:
Kacz ma rek M. (2016) 90 years of the Po lish
An th ro po lo gi cal So cie ty and An th ro po lo gi cal
Re view: a suc cess sto ry. An th ro po lo gi cal 
Re view 79 (2), 97–113. do stęp: www.de gruy -
ter.com/view/j/an re 

”od 2008 ro ku An th ro po lo gi cal Re view uka zu je się w for mie
elek tro nicz nej i pa pie ro wej oraz w ję zy ku an giel skim, 
dzię ki cze mu zy skał sta tus cza so pi sma mię dzy na ro do we go
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Był oj cem nie zwy kłym. Był na ukow -
cem, ewo lu cjo ni stą, ate istą, ale rów nież
wiel kim hu ma ni stą, znaw cą li te ra tu ry

i mu zy ki oraz wspa nia łym to wa rzy szem za baw
i spa ce rów. opie ko wał się mną i wy cho wy wał
mnie ze spo ko jem i to le ran cją sto ika. Ta fi lo -
zo fia i po sta wa ży cio wa by ła zresz tą mu naj -
bliż sza. Na uczył mnie jeź dzić na ro we rze,
a póź niej na łyż wach spę dza jąc ze mną ca łe go -
dzi ny na mro zie, na za mar z nię tym Je zio rze
Mal tań skim. Co dzien nie czy tał mi książ kę
przed snem, wpo ił na wyk czy ta nia. Gdy by łam
star sza, po le cał mi Do sto jew skie go, Buł ha ko -
wa, or wel la, Man na. U nie go w bi blio te ce zna -
la złam „Głów ne nur ty mark si zmu”
Ko ła kow skie go, któ re z upo rem czy ta łam
w wie ku 16 lat, i kon sul to wa łam z nim każ dy
roz dział. Śmiał się, twier dził, że za wcze śnie dla
mnie na ta ką lek tu rę. Ale nie znie chę cał. Wy -
cho dził z za ło że nia, że każ dy czło wiek ma pra -
wo do wła sne go wy bo ru i w zu peł nie na tu ral ny
spo sób sam doj dzie do te go, co mu od po wia -
da, a co po wi nien po rzu cić. Miał ogrom ną
wia rę w mą drość czło wie ka i tym bar dziej
prze ra ża ła go głu po ta, któ rej cza sem do świad -
czał w kon tak cie z in ny mi. Sta rał się wte dy nie
oka zy wać swo je go roz cza ro wa nia, choć cza sa -
mi po ja wiał się u nie go uśmiech dez apro ba ty.
Umiał za fa scy no wać mnie przy ro dą. Gdy po -
ka zy wał mi noc ne nie bo i gwiaz do zbio ry, uczył
od róż nić śla dy za ją ca od śla dów li sa, al bo opo -
wia dał o ewo lu cji czy ge nach, słu cha łam i chło -
nę łam. Póź niej to, co pie lę gno wa ne przez oj ca
mo gło ro snąć, za bi ła szko ła. Gdy spę dza li śmy
go dzi ny nad za da nia mi z ma te ma ty ki czy fi zy -
ki, któ rych nie ro zu mia łam i chy ba nie chcia -
łam zro zu mieć, on już wie dział, że z te go nic
nie bę dzie. Wte dy za chę cił mnie do na uki an -
giel skie go i tak zo sta ło – je stem z wy kształ ce -
nia neo fi lo lo giem. 

Gdy by łam dziec kiem, w na szym do mu
w nie dzie lę od by wał się ry tu ał pi cia ka wy; ka -
wy zdo by tej, bo prze cież w tam tych cza sach
ka wy w skle pach nie by ło. oj ciec pusz czał gło -
śno mu zy kę po waż ną – naj bar dziej lu bił Ba -
cha al bo Mo zar ta i ro bił ka wę, któ rą mnie
czę sto wał – czar ną, bez cu kru. oj ciec uwiel -

biał też oku dża wę i Wy soc kie go. Śpie wał al -
bo gwiz dał ca łe me lo die. Du żo póź niej, gdy
sa ma już stra ci łam szan sę na na ukę ro syj skie -
go, im po no wa ło mi, jak oj ciec mó wi w tym
ję zy ku. 

Z oj cem spę dzi łam też naj wspa nial sze wa -
ka cje mo je go dzie ciń stwa – kil ka co rocz nych,
let nich wy jaz dów na wy ko pa li ska ar che olo -
gicz ne w So bie ju chach pod Żni nem. Ni gdy nie
prze ra żał mnie wi dok ko ści czy czasz ki – u nas
w do mu za wsze się ja kaś zna la zła. Lu bi łam wi -
zy ty w Za kła dzie, póź niej In sty tu cie An tro po -
lo gii. Col le gium Ma ius, gdzie sie dzi bę miał
wów czas Wy dział Bio lo gii, by ło dla mnie ta -
jem ni czym gma szy skiem. Dro ga na naj wyż sze
pię tro pod ko pu łę – po dró żą. Ga blo ty peł ne
wy pcha nych małp, ko ści, cza szek – fa scy nu ją -
ce. I spe cy ficz ny za pach, tro chę che mii, tro chę
ku rzu – dla mnie, dziec ka, za pach na uki. 

Świat opi sy wa ły mi je go opo wie ści z po dró -
ży do Ka zach sta nu, przez gor ba czo wow ski
Zwią zek Ra dziec ki, do Ja po nii, Sta nów i Afry -
ki Po łu dnio wej w la tach 90-tych i przede

wszyst kim do Afry ki Wschod niej w la tach 70-
tych, z któ rej przy wiózł mnó stwo slaj -
dów – na jed nym z nich mój oj ciec
na szczy cie Mo unt Ke nia w Gó rach Ru wen zo -
ri! opo wia dał barw nie, dow cip nie. Two rzył
fa bu łę, któ rej chcia ło się słu chać go dzi na mi.
By łam ma łym dziec kiem, kie dy wpadł na po -
mysł, że by oswo ić mnie z kie row ni cą. Je cha li -
śmy na pu sty plac na szym ma łym fia tem.
oj ciec sa dzał mnie na ko la nach i od da wał kie -
row ni cę. Póź niej miał już do mnie ta kie za ufa -
nie, że wy sia dał z sa mo cho du i pa lił pa pie ro sy,
a ja krę ci łam ósem ki. Pa lił od za wsze. Swo je
dzie ciń stwo spę dzi łam w kłę bach dy mu.
Do koń ca nie mógł roz stać się z na ło -
giem – od kil ku lat już nie pa lił, ale od ni ko ty -
ny się nie uwol nił. 

ostat nie la ta ży cia, któ re oj ciec spę dził
znie wo lo ny przez swo ją cho ro bę, by ły już bar -
dzo dłu gim po że gna niem. Roz ma wia li śmy
o wszyst kim jak za wsze i jak za wsze naj bar -
dziej in te re so wa ły go mo je po dró że i ob ser -
wa cje, książ ki, któ re czy tał jed ną za dru gą,
a któ re czę sto mu przy no si łam. Do koń ca in -
te re so wał się po li ty ką, ale per spek ty wy nie
miał opty mi stycz nej. Był spo koj ny i wdzięcz -
ny za każ dy dzień ży cia. Raz czy dru gi roz ma -
wia li śmy o śmier ci. Nie bał się. Miał peł ną
świa do mość te go, co go cze ka, bez złu dzeń.
W dzień swo jej śmier ci oj ciec źle się czuł.
Roz ma wia li śmy jesz cze o ro dzi nie, któ ra po -
cho dzi ła z Kre sów. Uma wia li śmy się na na -
stęp ny dzień, chciał mi po ka zać ar chi wal ne
zdję cia. Już się nie zo ba czy li śmy. Wie czo rem
oj ciec po wie dział na gle „umie ram” i zmarł.
Był 15 sierp nia 2016.

Był naj więk szym bo ha te rem mo je go dzie -
ciń stwa i nie kwe stio no wa nym au to ry te tem in -
te lek tu al nym. Wy cho wał mnie na oso bę
sa mo dziel ną, kon se kwent nie bro nią cą swo ich
po glą dów, non kon for mist kę. Ni gdy nie in ge -
ro wał w mo je wy bo ry, sza no wał mo je de cy zje.
Po zo sta nie mo im mi strzem du cho wym
i punk tem od nie sie nia we wszyst kich mo ich
roz ter kach. Co by po wie dział, co by po ra dził,
ja ką miał by opi nię... Co dzien nie za da ję so bie
te py ta nia. Mar ta Strzał ko

mój oj ciec
kiedy się urodziłam, mój Ojciec pisał właśnie doktorat. Temat jego doktoratu wymagał od niego badań

szkieletów ludzkich. dużo czasu spędzał więc w prosektorium akademii Medycznej, potem wracał, 

brał mnie na ręce, usypiał. rodzina była skonsternowana. Babcia bała się zakażenia. 

Prof. Jan Strzał ko –
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Fe sti wa lo wa wie ża Ba bel – to sym bol
wie lo ję zycz no ści i kul tu ro we go bo gac -
twa, któ ry dzi siaj w hu ma ni stycz nej re -

flek sji na bie ra no wych zna czeń i kon tek stów.
Współ cze śnie Ba bel okre śla się mia nem wie ży
na dziei, ne go cja cji, dia lo gu, trans fe rów ję zy ko -
wych, wza jem nych kon tak tów. Idea „Ba bel” to
ko eg zy sten cja wie lo ści ję zy ków i kul tur. Ludz -
kość, roz pro szo na po ca łej ku li ziem skiej, mó -
wi wie lo ma ję zy ka mi, lecz tak że wie lo ma
ję zy ka mi mó wi się w każ dym od dziel nym kra -
ju, w każ dym re gio nie, w każ dym do mu,
w każ dej książ ce, w każ dym tek ście, we wnę -
trzu każ de go z nas. Fe sti wal od wo łu jąc się
do sym bo li ki wie ży Ba bel w swo ich za ło że -
niach miał bu do wać mo sty mię dzy kul tu ro we,
mię dzy po ko le nio we, mię dzy śro do wi sko we.
Do udzia łu za pro szo ne zo sta ło sze ro kie gro no
osób za in te re so wa nych te ma ty ką sło wiań ską,
a więc ję zy ko znaw ców, li te ra tu ro znaw ców,
trans la to rów, pi sa rzy, stu den tów. W pro gra mie
zna la zły się wy kła dy, warsz ta ty edu ka cyj ne
i trans la tor skie, wy sta wy, de ba ty środ ko wo eu -
ro pej skie, w koń cu skie ro wa ne do stu den tów
warsz ta ty bu do wy mo stów, bio rą ce pod lu pę

pro ble ma ty kę ko mu ni ka cji i dia lo gu w in ter -
kul tu ro wej rze czy wi sto ści. 

od nie sie nie do bi blij nej wie ży Ba bel oka za ło
się bar dzo no śne i prze ma wia ją ce do wy obraź -
ni uczest ni ków kon fe ren cji Prze pi sy wa nie, róż -
no rod ność i prze ni ka nie kul tur, czy li sło wiań ska
wie ża Ba bel. Prze kła dy, ko re spon den cje, wza jem -
ne wpły wy. o wie ży Ba bel, któ rą kry ją mu ry
Col le gium Ma ius, mó wił dzie kan Wy dzia łu Fi -
lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, prof. To masz Mi -
zer kie wicz. owa sym bo licz na wie ża Ba bel to
owoc na uko wej dzia łal no ści prof. Bo gu sła wa
Zie liń skie go. Dzię ki je go wy sił kom In sty tut Fi -
lo lo gii Sło wiań skiej pro wa dzi oży wio ne ba da -
nia sla wi stycz ne, łą cząc po lo ni sty kę z ba da nia mi
nad róż ny mi li te ra tu ra mi sło wiań ski mi. 

Bi blij na wie ża Ba bel to, zda niem prof. Ry szar -
da Na skręc kie go, pro rek to ra UAM, rów nież
sym bol ca łe go uni wer sy te tu, któ ry łą czy w swo -
ich mu rach przed sta wi cie li róż nych dys cy plin
na uko wych. Je śli przyj rzy my się tej róż no rod no -
ści, to ła two dojść do wnio sku, że wię cej nas dzie li
niż łą czy. A jed nak nie ma lep sze go miej sca niż
uni wer sy tet, aby śmy wspól nie dys ku to wa li, roz -
ma wia li o tym, co nas róż ni, ale przede wszyst -

kim – co nas łą czy. My ślę, że dzi siej szy kry zys
zjed no czo nej Eu ro py po le ga na tym, że zbyt ma -
ło roz ma wia my o tym co nas łą czy i co nas mo że
róż nić – mó wił prof. Na skręc ki.

Cie ka wym punk tem fe sti wa lo we go pro gra -
mu by ło spo tka nie, któ re od by ło się 26 paź -
dzier ni ka w CK Za mek. Pod ha słem „Trój kąt
(środ ko wo?) eu ro pej ski” do roz mo wy na te -
mat Sło wiańsz czy zny i Eu ro py Środ ko wej,
a tak że ak tu al nych sy tu acji po li tycz nych
w trzech są sia du ją cych ze so bą kra jach, za pro -
sze ni zo sta li pi sa rze An drzej Sta siuk, Jáchym
To pol oraz Ju rij An dru cho wycz. „Lech, Czech
i Rus” – rocz ni ki sześć dzie sią te, przy ja cie le i wy -
wro tow cy, któ rzy od rzu ca jąc sztucz ne po dzia -
ły nie złom nie po szu ku ją praw dy o toż sa mo ści
eu ro pej skiej – mó wi ła o swo ich go ściach Aga -
ta Fir lej z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej UAM.

Fe sti wal Sło wiań ska Wie ża Ba bel to ini cja -
ty wa Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
UAM we współ pra cy z CK ZAMEK, Po znań -
skim To wa rzy stwem Przy ja ciół Na uk oraz wy -
dzia łem wy cho wa nia i edu ka cji uni wer sy te tu
w osi je ku. (mz)

Na wie ży Ba bel
Festiwal „słowiańska Wieża Babel” to cykl spotkań, wykładów i inicjatyw, poświęconych międzynarodowym

badaniom nad słowiańszczyzną. Bogaty program, rozpisany na wielu odbiorców, w tym również mieszkańców

miasta, inspirował do wspólnych działań, a także uwrażliwiał na istotę kulturowej przynależności. 
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Cykl, któ ry jest efek tem współ pra cy
UAM z CK Za mek i Fun da cją UAM,
na wią zu je do przed wo jen nej tra dy cji

otwar tych wy kła dów uni wer sy tec kich
na Zam ku, któ ry wów czas był sie dzi bą kil ku
wy dzia łów ów cze sne go Uni wer sy te tu Po -
znań skie go. Przy po mniał o tym pro wa dzą cy
paź dzier ni ko we spo tka nie pre zes PTPN,
prof. An drzej Gul czyń ski, do da jąc, że zgod -
nie z za ło że niem cy klu co ro ku przed sta wi -
cie le róż nych dys cy plin na uko wych sku pia ją
się na in nym za gad nie niu. Te ma tem prze -
wod nim te go rocz nych co mie sięcz nych wy -
kła dów jest błąd roz pa try wa ny z punk tu
wi dze nia wy bra nej dzie dzi ny na uki. 

My, fi lo zo fo wie, naj czę ściej lu bi my wy stę po -
wać nie na po cząt ku ja kiejś ini cja ty wy teo re -
tycz nej, ale na jej koń cu, kie dy się wszy scy
wy po wie dzą – fi zyk, che mik, bio log, hi sto ryk
czy na wet praw nik. Do pie ro wte dy wy stę pu je
fi lo zof i tłu ma czy im, co oni wła śnie
przed chwi lą po wie dzie li – za czął prof. Ku bic -
ki. Spo śród wie lu moż li wych ob sza rów wy -
stę po wa nia błę du fi lo zof sku pił się na te zie,
że błąd jest czę ścią ludz kie go ży cia, co uza -

sad nił po ka zu jąc obec ność i spo sób poj mo -
wa nia błę du w Bi blii (w Sta rym Te sta men cie
i w chrze ści jań stwie), mi to lo gii i wresz cie ‒
w naj bliż szej mu ‒ fi lo zo fii.

Jak za uwa żył, w Bi blii, któ ra jest naj waż -
niej szą dla na szej kul tu ry księ gą, w tym sen -
sie, że wszyst kie in ne dzie dzi ny czer pią z niej

in spi ra cję, po zy tyw ną lub ne ga tyw ną, moż -
na zna leźć bar dzo wie le przy kła dów i wa rian -
tów błę du i błą dze nia. To też, je śli mo że my
po wie dzieć, że je ste śmy ska za ni na błąd, to
je ste śmy rów nież ska za ni na Bi blię. W Sta -
rym Te sta men cie czę stym mo ty wem jest
wpro wa dze nie ko goś w błąd, aby osią gnąć

za mie rzo ny efekt. Tak czy ni np. Ja kub, któ ry,
chcąc uciec wpro wa dza w błąd swo je go te ścia
La ba na Ara mej czy ka (Rdz). Moż na też po -
peł nić błąd, nie prze strze ga jąc okre ślo nych
re guł, jak czy ni to Saul, któ re mu pro rok Sa -
mu el uświa da mia, że nie prze strze ga jąc przy -
ka zań Bo ga, tra ci Je go bło go sła wień stwo

i pa no wa nie nad lu dem (1 Sm). Wy sta wio ny
na ogrom ną pró bę cier pie nia Hiob tłu ma czy
przy ja cio łom, że błą dzą my śląc o Bo gu, ja ko -
by nie słu cha on, co mó wi czło wiek (Hi).
Czę sto zda rza się tak że, że czło wiek błą dzi,
ale nie zda je so bie z te go spra wy, bo do wła -
snych błę dów naj trud niej do trzeć. W Księ -

Ska za ni na błąd? 

rozważania na ten temat
znanego poznańskiego
filozofa kultury i sztuki,
dyrektora instytutu Filozofii
(Wns uaM) prof. romana
kubickiego były tematem
pierwszego w tym roku
akademickim wykładu
wygłoszonego w ramach
realizowanego od kilku lat
cyklu „uniwersyteckie
wykłady na zamku”

”„Fi lo zo fia i żad na na uka nie gwa ran tu je, że bę dzie my lep si,
ale gwa ran tu je, że ży je my cie ka wiej, się ga my wy żej, wię cej
wi dzi my. W efek cie świat sta je się więk szy i przy by wa
miejsc, w któ rych nas nie ma”.
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dze Mą dro ści do strzec moż na wy raź ne roz -
róż nie nie błęd nej i pra wi dło wej po sta wy
czło wie ka. Je śli ktoś nie po znał Bo ga, błą -
dzi, ale je śli ktoś po znał Bo ga, na dal mo że
błą dzić, bo wiem błą dze nie jest czę ścią po -
szu ki wa nia Bo ga / praw dy / sen su (ce lu)
ży cia – za uwa żył prof. Ku bic ki. 

Ry zy kow ny dla czło wie ka jest tak że błąd
bał wo chwal stwa ‒ uzna wa nia za boż ki rze -
czy ma te rial nych, np. zło ta czy mar twej fi -
gur ki, i mo dle nia się do niej o ży cie,
po moc, szczę śli wą dro gę, za ro bek, pra cę,
si łę... Pro wa dzi to do na ru sze nia on tycz nej
i ak sjo lo gicz nej po wa gi świa ta.

W mi to lo gii grec kiej i rzym skiej fi lo zof
wska zał ja ko dwa naj bar dziej re pre zen ta -
tyw ne błę dy roz strzy ga nie spo rów bo gów
przez lu dzi (któ re za wsze koń czy się źle dla
lu dzi) oraz oszu ki wa nie bo gów. Przy kła -
dem pierw sze go ro dza ju błę du jest hi sto ria
Mi da sa, któ ry roz strzy ga jąc spór Apol li -
na z sa ty rem Mar sja szem o to, któ ry z nich
gra pięk niej, uznał wyż szość sa ty ra i zo stał
uka ra ny przez bo ga ośli mi usza mi. Po dob -
nie by ło w spo rze, któ ry spro wo ko wa ła bo -
gi ni nie zgo dy Eris, rzu ca jąc zło te jabł ko
z na pi sem: „dla naj pięk niej szej” mię dzy bo -
gi nie. Zeus na ka zał roz strzy gnąć spór Pa -
ry so wi, któ re go każ da z bo giń chcia ła
prze ku pić: He ra – wła dzą, Ate na – mą dro -
ścią, Afro dy ta – He le ną tro jań ską, naj pięk -
niej szą ko bie tą na świe cie. Spór za koń czył
się woj ną tro jań ską. Ja ko przy kład dru giej
ka te go rii błę du moż na wska zać Pro me te -
usza, któ ry msz cząc się na Zeu sie za swo je
wcze śniej sze mę czar nie, oszu kał go, da jąc
mu ja ko ofia rę do wy bo ru: ko ści i wnętrz -
no ści przy kry te tłusz czem oraz mię so
okry te skó rą. Bóg, my śląc, że pod tłusz -
czem jest mię so, wy brał tę ofia rę. od kryw -
szy oszu stwo, ze mścił się zno wu
prze ka zu jąc lu dziom wszyst ko, co naj gor -
sze. Z ko lei nim fa Echo nie ustan nie za ga -
du jąc He rę po mo gła Zeu so wi ukryć je go
mi łost ki przed za zdro sną żo ną. Kie dy bo -
gi ni to od kry ła, uka ra ła Echo utra tą wła -
sne go gło su – od tąd mo gła po wta rzać tyl ko
cu dze krzy ki. 

W fi lo zo fii od za ra nia po ja wia ły się róż -
ne, czę sto wy klu cza ją ce się kon cep cje ży cia
i by tu, a co za tym idzie – róż ne in ter pre ta -
cje błę du, bo wiem ‒ jak pod kre ślił prof. Ku -
bic ki ‒ każ de twier dze nie moż na pod wa żyć
in nym twier dze niem. Dla przy kła du Pla ton
uwa żał, że wa run kiem do bre go, opar te go
na praw dzie ży cia jest kie ro wa nie się ro zu -
mem i trzy ma nie się kul tu ry, tym cza sem
we dług so fi stów pod sta wą uda ne go ży cia

jest kie ro wa nie się na tu rą (zmy sła mi). Jak
za uwa żył prof. Ku bic ki, od oko ło 50 lat
pró bu je się uwzględ nić oba ele men ty.
W hi sto rii fi lo zo fii, po cząw szy od Par me -
ni de sa („ist nie je to, nie zmien ne”) i He ra -
kli ta („ist nie je to, co zmien ne”) ob ser wu je
się też współ ist nie nie wy klu cza ją cych się
kon cep cji by tu. Je śli we dług Pla to na nie błą -
dzi my, kie ru jąc się ro zu mem, to w chrze ści -
jań stwie naj waż niej sza jest
mi łość – za uwa żył prof. Ku bic ki. Słu cha nie
i kie ro wa nie się ser cem jest za tem – obok
ro zu mu i zmy słów – trze cią ścież ką po zna -
nia i gwa ran cją do bre go ży cia. We dług św.
Au gu sty na, „każ dy sta je się tym, co mi łu -
je”. Mię dzy ty mi trze ma opcja mi to czą się
nie ustan nie fun da men tal ne spo ry.

Pla to no wi za wdzię cza my tra dy cję wią za -
nia naj więk szych na dziei z ro zu mem, ra cjo -
na li zmem, prze ko na nie, że je śli bę dzie my
wie dzieć, co do bre, bę dzie my mo gli być do -
brzy. Wy da wać by się za tem mo gło, że im
wię cej fi lo zo fii, my śle nia, tym le piej – po wie -
dział pre le gent, do da jąc, że na tej pod sta wie
moż na by za kła dać, że fi lo zo fo wie mo ral -
no ści po win ni być lep si niż in ni. Nie ste ty,
bio gra fie ety ków te go nie po twier dza ją.
By zi lu stro wać, jak róż nie moż na ro zu mieć
błąd i błą dze nie, au tor roz mów z Zyg mun -
tem Bau ma nem i An ną Ze idler -Ja ni szew -
ską wy da nych pod ty tu łem: Hu ma ni sta
w po no wo cze snym świe cie. Roz mo wy o sztu -
ce ży cia, na uce, ży ciu sztu ki i in nych spra -
wach przy to czył kil ka bon mo tów
kla sycz nych, jak np.: „Wła ści wo ścią czło -
wie ka jest błą dzić, głu pie go – w błę dzie
trwać. Żyć to my śleć” (Cy ce ron); „Błą dze -
nie jest rze czą ludz ką, ale do bro wol ne trwa -
nie w błę dzie jest rze czą dia bel ską” (św.
Au gu styn z Hip po ny); „Kto ma ło my śli,
błą dzi wie le” (Le onar do da Vin ci); oraz
współ cze snych: „Błą dze nie jest ludz kie, ale
spra wia, że czu jesz się bo sko” (ak tor ka ame -
ry kań ska Mae West); „Lu dzie my śl cie, to
nie bo li” (wpis in ter nau ty). I na ko niec wła -
sny bon mot: „Kto py ta, błą dzi ina czej/ cie -
ka wiej” oraz ko men tarz do nie go: „Fi lo zo fia
i żad na na uka nie gwa ran tu je, że bę dzie my
lep si, ale gwa ran tu je, że ży je my cie ka wiej,
się ga my wy żej, wię cej wi dzi my. W efek cie
świat sta je się więk szy i przy by wa miejsc,
w któ rych nas nie ma”. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

w Wy kła dy na Zam ku od by wa ją się w każ dy
dru gi wto rek mie sią ca o godz. 18.00, 
za tem naj bliż szy 13 grud nia. 

Pięć lat po premierze filmu „Misja”

w świat poszła wiadomość

o znalezieniu autentycznej muzyki

z byłych misji jezuickich wśród

indian w ameryce Południowej.

Świat muzyki, misji, muzykologii

i antropologii zamarł z wrażenia. 

Jak owa mu zy ka się ma do tej skom po no -
wa nej przez Mor ri co ne? En nio znał je dy nie
opi sy mu zy ki z mi sji. Na ile od zwier cie dlił
ory gi nal ne brzmie nie i na ile się po my lił? Czy
me lo die kom po no wa ne przez In dian i mi sjo -
na rzy ma ją wła sną toż sa mość brzmie nio wą,
któ ra od róż nią je od dzieł mu zycz nych z Eu -
ro py? In diań scy mu zy cy po tra fi li grać Vi val -
die go, Ba cha etc.? Ich mu zy ka ba ro ko wa
ustę po wa ła w ja ko ści tej, któ ra brzmia ła
w ka te drach i na dwo rach w Eu ro pie? Na ja -
kich in stru men tach ją wy ko ny wa li i kto da -
wał im te in stru men ty? Zna li or ga ny,
kla we sy ny, har fy, obo je, kor ne ty, fle ty etc.?
Jest flet nia pa na in stru men tem z mi sji? Na ile
nar ra cja fil mu „Mi sja” jest praw dzi wa i ile jest
w niej fik cji?

Pol ski mi sjo narz, wer bi sta, Piotr Na wrot,
od 1991 pro wa dzi nie prze rwa ne ba da nia na -
uko we nad au ten tycz ną mu zy ką z mi sji,
na ba zie uni kal nych ma nu skryp tów strze żo -
nych przez In dian Chi qu ito i Mo xo w Bo li -
wii, któ re zo sta ły mu za wie rzo ne przez
In dian. Współ twór ca pre sti żo we go fe sti wa lu
mu zy ki ba ro ko wej w Bo li wii, miesz ka ją cy
w wio skach In diań skich i rów no cze śnie wy -
kła dow ca na wie lu ce nio nych uni wer sy te tach
w Eu ro pie, Ame ry ce i Azji, pra cu je ze sław -
ny mi mu zy ka mi w Lon dy nie, San Fran ci sco,
Pa ry żu … i, przede wszyst kim, z ze spo ła mi
In dian w Bo li wii nad re kon struk cją tej że mu -
zy ki, któ ra w ostat nich dwóch de ka dach we -
szła na wie le pre sti żo wych sal na świe cie.
W swo im wy kła dzie, w au li Wy dzia łu Teo lo -
gicz ne go przy uli cy Wie żo wej, ilu stro wa nym
zdję cia mi z mi sji i z ar chi wów mu zycz nych
z dżun gli Bo li wii, jak rów nież przy kła da mi
mu zycz ny mi w in ter pre ta cji wiel kich po sta -
ci świa ta mu zy ki jak i mu zy ków z Bo li wii,
po ru szył wy żej przed sta wio ne za gad nie nia.
Był to ko lej ny wy kład otwar ty na wy dzia le
Teo lo gicz nym UAM. Agniesz ka Cha bir

Czy En nio 
Mor ri co ne 
się my lił? 



Wy kład in au gu ru ją cy dwu dnio wą mię dzy -
na ro do wą kon fe ren cję „Dro gi wol no ści
w kul tu rze Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej
1956- 2006”, zor ga ni zo wa ną przez Wy dział
Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, In sty tut Fi lo lo -
gii Pol skiej, In sty tut Fi lo zo fii oraz In sty tut
So cjo lo gii UAM – in try go wał tym wła śnie
ty tu łem. Wy gło sił go Mi ro sław Cho jec ki. 

Ce lem kon fe ren cji by ła wy mia na do świad -
czeń i po glą dów na te mat roz ma itych form
ist nie nia kul tu ry po za cen zu rą i ści słą kon -
tro lą pań stwa ko mu ni stycz ne go. W spo tka -
niu uczest ni czy ło po nad 30 na ukow ców
z Pol ski, Wę gier, Czech, Sło wa cji, Nie miec
i Wiel kiej Bry ta nii. Głów nym ce lem kon fe -
ren cji by ło uka za nie hi sto rycz nych, fi lo zo -

ficz nych, so cjo lo gicz nych, a tak że li te rac kich
aspek tów dzia łal no ści Ko mi te tu obro ny Ro -
bot ni ków. Jed nym z uczest ni ków zda rzeń
z tam tych lat był Mi ro sław Cho jec ki. Che -
mik, pra cow nik In sty tu tu Ba dań Ją dro wych,
uczest nik straj ku stu den tów w 68 ro ku na Po -
li tech ni ce War szaw skiej, je den z pierw szych
dzia ła czy ak cji po mo cy re pre sjo no wa nym,
or ga ni za tor Nie za leż nej ofi cy ny Wy daw ni -
czej NoWA, od po wia dał za po wie la nie „Ko -
mu ni ka tu” i „Biu le ty nu In for ma cyj ne go”.

Ty tu ło wa gu ma od maj tek wy ko rzy sty wa -
na by ła w la tach 80-tych do no we go ty pu po -
wie la cza. Cho dzi ło o to, że z re gu ły w pra cy
przy po wie la czu uczest ni czyć mu sia ły dwie
oso by, a dzię ki gu mie dru karz mógł pra co -

wać sam, za wie sza jąc po wie lacz np. na ży ran -
do lu. Dzię ki te mu dru ka rze wy ko ny wa li oko -
ło 1,5 tys. od bi tek na go dzi nę. To zwięk sza ło
wy daj ność po wie la cza i da wa ło moż li wość
po wie la nia w każ dym do mu. Jak twier dził
Cho jec ki „To mu sia ło do pro wa dzić do upad -
ku ko mu ni zmu”. 

Kon fe ren cja zo sta ła po prze dzo na od sło nię -
ciem mu ra lu po świę co ne go Sta ni sła wo wo wi
Ba rań cza ko wi na ścia nie Col le gium No vum
UAM. Wy ko nał go Woj ciech Wo łyń ski, rów -
nież uczest nik tam tych wy da rzeń, ar ty sta ma -
larz, obec nie pro fe sor w bo stoń skim
Mas sa chu setts Col le ge of Art and De sign. 
Z mu ra lu Sta ni sław Ba rań czak (na zdjęciu)
spo glą da na wi dza i pusz cza pa pie ro wy sa mo -

Mu ra le z Ba rań cza kiem oży wi ły za in te re -
so wa nie tą for mą sztu ki. Do brze więc zło -
ży ło się, że zor ga ni zo wa na przez
Bi blio te kę Uni wer sy tec ką wy sta wa fo to -
gra fii Woj cie cha Po lo nu sa „Mu ra le – sztu -
ka nie trwa ła” od po wie dzia ła na to
za in te re so wa nie. 

Graf fi ti to, zda niem Woj cie cha Po lo nu sa,
au to ra wy sta wy „Mu ra le - sztu ka nie trwa ła”
ro dzaj ko mu ni ka to ra dzia ła ją ce go w otwar -
tej prze strze ni pu blicz nej, ba lan su ją ce go po -
mię dzy ak tem de struk cji a sztu ką. Je go
róż no rod na for ma, od bar dzo ma łej, sym bo -
licz nej, do mo nu men tal nie za ma lo wa nych
ol brzy mich ścian, a na wet, jak na Ku bie – gór,
po wsta je ano ni mo wo, nie rzad ko ja ko czyn
nie do zwo lo ny.

Au to ra wy sta wy, któ re go fa scy nu je nie
tyl ko for ma, bar wa, li ter nic two i miej sce
graf fi ti, zdu mie wa przede wszyst kim od wa -
ga i de ter mi na cja twór cy do kre acji ano ni -
mo we go wy ra zu ar ty stycz ne go
i świa do mość je go cza sem bar dzo krót kiej
ży wot no ści. Nie bez zna cze nia jest też fakt,
że więk szość graf fi ti po wsta je na wy łącz ny
koszt twór cy, a moż li wość uzy ska nia apa na -
ży za stwo rzo ne „dzie ło” jest rzad ko ścią. Ten
spe cy ficz ny w swej isto cie prze kaz, bę dą cy
swo istą pu bli cy sty ką, od daw na jest zmo rą
wła ści cie li nie ru cho mo ści, mo stów, mu rów,
ta bo ru ko le jo we go i in nych, cza sem za ska -
ku ją cych po wierzch ni. Re ak cje na mu ral są
róż ne, od wy ra zów obo jęt no ści po przez za -
in te re so wa nie, do sta nów za chwy tu. Praw -
dą jest też to, że czę sto graf fi ti by wa ją ak tem
zwy kłe go wan da li zmu. Nic dziw ne go, że
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jak za po mo cą gu my do maj tek oba la no ko mu nizm

Mu ra le – sztu ka nie trwa ła 
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W dniach 17 – 20 października na UAM
odbył się cykl debat i wykładów otwartych
poświęconych problematyce rosyjskiej
pod wspólną nazwą „NOWA NARRACJA”,
zorganizowanych przez Centrum
Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych
i Instytut Wschodni Wydziału Historycznego
UAM ze wparciem Centrum
Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

W spo tka niach udział wzię li spe cja li ści
z pol skich, nie miec kich i ro syj skich ośrod ków
na uko wych i ana li tycz nych, w tym z Ber li na,
Po zna nia, War sza wy, To ru nia, Ło dzi, Wał brzy -
cha, Gnie zna, Puł tu ska, Gdań ska, Pe ters bur ga,
Mo skwy i Ir kuc ka. 

„No wa Nar ra cja” po wsta ła z po trze by włą cze -
nia się w glo bal ny nurt re flek sji nad tym, co mo -
że po móc w kształ to wa niu współ cze sne go świa ta
na sty ku Unii Eu ro pej skiej i Eu ro py Wschod niej,
Ro sji oraz ca łe go ob sza ru po ra dziec kie go, któ ra
to wa rzy szy śro do wi skom eks perc kim, na uko -
wym i po li tycz nym co raz in ten syw niej od 2014
ro ku; od mo men tu, w któ rym za le d wie kil ka
wy da rzeń przy wró ci ło re al ne zna cze nie sło wu
woj na. Ini cja ty wa z po wo dze niem in te gro wa ła
rów nież po znań skie śro do wi ska na uko we
i zak ty wi zo wa ła miesz kań ców Po zna nia.
W „No wej Nar ra cji” obok re pre zen tan tów In -
sty tu tu Wschod nie go w de ba tach uczest ni czy li
m.in. przed sta wi cie le et no lo gii, po li to lo gii, fi -
lo lo gii ro syj skiej, pra wa, In sty tu tu Hi sto rii
UAM i In sty tu tu Za chod nie go. 

Pierw sza z cy klu de bat pt. „Wy bo ry Ro sjan”,
do ty czy ła wy bo rów w Ro sji z wrze śnia 2016 r.
Ana li za współ cze snej sy tu acji po li tycz nej sta ła
się in spi ra cją dla de ba ty o mo de lu ro syj skich
prak tyk wy bor czych – zja wi ska in te re su ją ce go
dla je go ob ser wa to rów i spe cja li stów, ana li zu ją -
cych nie tyl ko prze bieg wy bo rów, ale i ge ne zę
oraz moż li we wa rian ty zmia ny ich cha rak te ru.
Głos za bra li: prof. Ro man Bäcker z UMK w To -
ru niu, Adam Bu su le anu re pre zen tu ją cy Eu ro -
pej ską Plat for mę De mo kra tycz nych Wy bo rów
z Ber li na (EPDE) oraz Ro man Udot, pre zes or -
ga ni za cji GoLoS, zrze sza ją cej ob ser wa to rów
wy bo rów w Ro sji i na ob sza rze po stra dziec kim.
Pod ję li się od po wie dzi na py ta nia: po co wła -
dzom ro syj skim wy bo ry, jak na ich prze bieg
wpły wa ją in te re sy po szcze gól nych grup apa ra -
tu pań stwo we go i ja kie zna cze nie w tym kon -
tek ście ma kon for mizm spo łe czeń stwa?
Kon klu zje wy ni ka ją ce z dys ku sji nie na pa wa ły
opty mi zmem. Po pierw sze: funk cjo nu ją cy od 17
lat sys tem mia no wa nia kan dy da tów nie spraw -
dził się na wet w Ro sji. Po dru gie: nie za leż nie
od te go, jak ułom ne wy da ją się być wy bo ry, oka -
zu je się, że me cha nizm „sys te mu fil tru ją ce go”

jest nie zbęd ny. To „pa pie rek lak mu so wy”, za po -
mo cą któ re go sam Kreml spraw dza po li ty ków
wy nie sio nych do wła dzy. Po trze cie: uzy ska na
we wrze śnio wych wy bo rach par la men tar nych
więk szość nie jest po trzeb na Krem lo wi i jest wy -
ni kiem nad gor li wo ści urzęd ni ków pań stwo -
wych niż sze go szcze bla. Jest tak że do wo dem
na to, że w tej chwi li nie od naj du je my w Ro sji
si ły spo łecz nej, któ ra by ła by w sta nie za stą pić
apa rat urzęd ni czy.

Ko lej na de ba ta „Nar ra cje pa mię ci. Ro sja wi -
dzia na z per spek ty wy pe ry fe rii”, w któ rej udział
wzię li: prof. Wik tor Wo ron kow z Cen trum Nie -
za leż nych Ba dań So cjo lo gicz nych z Pe ters bur -
ga, dr Mi cha ił Ro żan skij z Nie za leż ne go
Cen trum Edu ka cji i Ba dań Spo łecz nych w Ir -
kuc ku oraz przed sta wi cie le na sze go uni wer sy -
te tu – dr Zbi gniew Szmyt i prof. Wal de mar
Ku li gow ski z In sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii
Kul tu ro wej UAM, by ła po świę co na od kry wa -
niu Ro sji ja ko po la se man tycz ne go. Dys ku sja
zo gni sko wa na zo sta ła wo kół sko ja rzeń zwią za -
nych z okre ślo ny mi ty pa mi re la cji spo łecz nych,
ale i ze spo so ba mi spra wo wa nia wła dzy. By ła
pró bą za ry so wa nia swo istej et nicz nej ma py
współ cze snej Ro sji kre ślo nej przez pry zmat
zróż ni co wa nia spo łecz ne go, któ re prze kła da się
na jej zróż ni co wa nie kul tu ro we i po li tycz ne. 

W ra mach „No wej Nar ra cji”, któ ra by ła pi lo -
ta żo wym pro jek tem Wschod nie go Klu bu Dys -
ku syj ne go, ja ki roz po czy na swo ją dzia łal ność
w Po zna niu, od by ło się tak że 6 wy kła dów otwar -
tych zor ga ni zo wa nych na Wy dzia le Hi sto rycz -
nym UAM oraz mię dzy na ro do wa kon fe ren cja
na uko wa pt: „Czy no wa nar ra cja o Ro sji w Pol -
sce jest moż li wa?”, w ca ło ści po świę co na pro ble -
mo wi moż li wo ści wy pra co wa nia no wej for mu ły
dia lo gu i form współ pra cy mię dzy pol ski mi i ro -
syj ski mi śro do wi ska mi aka de mic ki mi i eks perc -
ki mi oraz ana li zie sta nu ba dań nad współ cze sną
Ro sją i warsz ta to wi me to do lo gicz ne mu ba da cza
zaj mu ją ce go się tą te ma ty ką. 

Cykl spo tkań za koń czy ła de ba ta „Ro sja -Eu -
ro pa – dia log (nie) moż li wy” z udzia łem prof.
Jew gie ni ja Gont ma he ra (Mo skiew ski In sty tu -
tu Go spo dar ki Świa to wej i Sto sun ków Mię -
dzy na ro do wych Ro syj skiej Aka de mii Na uk),
prof. Wa si li ja Żar ko wa (Mo skiew ska Wyż sza
Szko ła Na uk Spo łecz nych i Eko no micz nych),
prof. Ma ria na Bro dy (Uni wer sy tet Łódz ki),
prof. An drze ja de La za ri (Aka de mia Hu ma ni -
stycz no -Eko no micz na w Ło dzi) i dr. Łu ka sza
Ja si ny z Pol skie go In sty tu tu Spraw Mię dzy na -
ro do wych. dr Mag da le na La cho wicz

dr Agniesz ka Smól czyń ska 

w Wię cej na te mat „No wej Nar ra cji” 
na stro nie http://escii.eu/no wa -nar ra cja

No wa nar ra cja
lot z pierw szą zwrot ką de dy ko wa ne go Ada -
mo wi Mich ni ko wi wier sza „A tak nie wie le
bra ko wa ło”.

W tych dniach otwar to też w In sty tu -
cie Fi lo lo gii Pol skiej w Col le gium Ma ius
pa saż Ba rań cza ka. obec ni na uro czy sto -
ści by li rek tor UAM prof. An drzej Le sic -
ki oraz pre zy dent Po zna nia Ja cek
Jaś ko wiak. 

Mu ral po wstał w ra mach ob cho -
dów 40. rocz ni cy za ło że nia w Po zna niu
Ko mi te tu ochro ny Ro bot ni ków, któ re go
ini cja to rem był tu taj Ba rań czak. ob cho -
dy za koń czy ła uro czy stość wrę cze nia me -
da lu „Alum no be ne me ren ti” Ada mo wi
Mich ni ko wi, któ ry jest ab sol wen tem
UAM. Jo an na Mu szyń ska

dziś wy zna cza się dla tych ce lów okre -
ślo ne prze strze nie. Je dy ną i naj bar dziej
sku tecz ną, jak się wy da je for mą wal ki
z graf fi ti, jest je go zmy cie lub za ma lo wa -
nie.

Woj ciech Po lo nus za wo do wo zaj mu je
się ryn kiem nie ru cho mo ści. Mi mo, że
apa rat fo to gra ficz ny to wa rzy szy mu
od bar dzo daw na, nie aspi ru je do mia na
„ar ty sty fo to gra fi ka”. In te re su je go fe no -
men nie ru cho mo ści, któ ra po dob nie jak
wie le rze czy, bę dą cych wy my słem czło -
wie ka i ma ją cych uła twić mu ży cie, wy -
alie no wa ły się i za czę ły żyć wła snym
ży ciem. Po dob nie dzie je się z mu ra lem.
Trud no ode rwać go od kon tek stu nie ru -
cho mo ści. Je śli już po wsta nie, sta no wi on
je go in te gral ną część, na wet je śli jest ak -
tem wan da li zmu. Au to ra wy sta wy za -
chwy ca za ka mu flo wa na, bar dzo czę sto
traf na re ak cja mu ra lu na ota cza ją cą nas
rze czy wi stość i za szy fro wa ny w nim
prze kaz. To po przez je go tre ści Woj ciech
Po lo nus snu je opo wieść o swo im mie -
ście – Po zna niu.

Na wy sta wie „Mu ra le – sztu ka nie -
trwa ła” zna la zła się nie wiel ka część po -
znań skich graf fi ti. Każ de z nich
opo wia da in ną hi sto rię, ma in ną treść
i for mę. Przy glą daj my się za tem mu ra -
lom i spró buj my na swój spo sób zin ter -
pre to wać za war ty w nich prze kaz,
pa mię ta jąc, że jest on sztu ką pro te stu,
bun tu i sprze ci wu – pod kre śli ła ku ra tor
wy sta wy.

dr Blan ka Mro wic ka
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Tym cza sem kil ka go dzin po lą do wa niu
na an ty po dach, zu peł nie nie ocze ki -
wa nie tra fi łam do wę gier skie go do mu

z naj praw dziw szą wę gier ską kuch nią. Po lak,
Wę gier – dwa bra tan ki, i do sza bli,
i do szklan ki, i – jak po ka za ła hi sto ria – tak -
że do an ty to ta li tar nych zry wów w po dob nym
cza sie. Tej je sie ni mi ja 60. rocz ni ca Po wsta -
nia Wę gier skie go, dla któ re go in spi ra cją stał
się prze cież nasz Po znań ski Czer wiec. o Po -
wsta niu Wę gier skim – prócz te go, że by ło i że
w li sto pa dzie 1956 ro ku zo sta ło krwa wo stłu -
mio ne przez in ter wen cję zbroj ną So wie tów,
wie my dziś na ogół nie wie le. A je śli na wet
chce my do wie dzieć się cze goś wię cej, mo że -
my co naj wy żej się gnąć do su chych opra co -
wań hi sto rycz nych. opo wie ści na ocz nych
świad ków te go zda rze nia po zo sta ją dla nas
za zwy czaj nie osią gal ne. Wę gier ski dom
w Au stra lii, w któ rym miesz ka łam przez ty -
dzień, stwo rzy li Ga brie la i At ty la, lu dzie któ -
rych ro dzi ny opu ści ły Bu da peszt za raz

po pa cy fi ka cji hi sto rycz ne go zry wu. Wie czo -
ra mi, w ich du żej kuch ni z okrą głym sto łem,
przy aro ma tach wę gier skich przy sma ków
mo głam wy słu chać ich po ru sza ją cych hi sto -
rii ze wszyst ki mi szcze gó ła mi.

Peł ne gar ście cu kier ków
Z jed nej z ku chen nych ścian zer ka ły na nas

utrwa lo ne w bia ło -czar nych fo to gra ficz nych
ka drach dzie ci. To ja – wy ja śni ła Ga brie la
wska zu jąc na ro ze śmia ną dziew czyn kę z kit -
ką na czub ku gło wy – Mia łam 5 lat, miesz ka -
li śmy wte dy w Szwaj ca rii. Do sta li śmy się tam
przez Au strię krót ko po wy bu chu po wsta nia
w Bu da pesz cie. Za py ta łam Ga brie lę, czy jej
ro dzi ce bra li udział w po wsta niu. Mój oj ciec
był po wstań cem – wtrą cił się At ty la – I ja po -
nie kąd też, choć w 1956 ro ku mia łem do pie -
ro 7 lat. No si łem wo dę od dzia ło wi mo je go
ta ty. To by ło bar dzo nie bez piecz ne za rów no
dla mnie, jak i dla po wstań ców, mo ja ma ma
od cho dzi ła od zmy słów ze stra chu o nas, ale

bez wo dy prze cież nie da ło się funk cjo no wać.
By ły też jed nak przy jem ne chwi le – uśmie cha
się Atyl la. – W jed nym z pierw szych dni po -
wsta nia, po wstań cy prze ję li fa bry kę cze ko la -
dy, wo kół któ rej za wsze, na wet w tam tych
cięż kich dniach, krę ci ło się mnó stwo dzie cia -
ków. Pa mię tam jak otwo rzy li okna na par te -
rze i peł ny mi gar ścia mi roz da wa li nam
cze ko lad ki! Do dziś wie lu oso bom, któ re w 56.
ro ku by ły dzieć mi, po wsta nie ko ja rzy się ze
zdo by ciem tej fa bry ki i gar ścia mi dar mo wych
sło dy czy. Krót ko po tem oj ca za czę ły po szu ki -
wać taj ne służ by, a on na tych miast za czął or -
ga ni zo wać uciecz kę z Wę gier dla ca łej na szej
ro dzi ny. Ta uciecz ka by ła trau ma tycz na: noc,
śnieg – bo to był li sto pad, po twor ny strach.
Wie lu po wstań ców po upad ku po wsta nia
ukry wa ło się w la sach i tam pró bo wa ło or ga -
ni zo wać struk tu ry pod ziem ne jesz cze przez
na stęp ne mie sią ce. Na prze ło mie 1956 i 1957
ro ku Wę gry na wie dzi ły ta kie mro zy, że le śnym
par ty zan tom od pa da ły uszy i no sy z od mro -

Powstańcy w fabryce czekolady
krótko przed moim wyjazdem na Światowe dni Młodych do sydney w 2008 roku, wpadła mi w ręce

przepięknie wydana książka zatytułowana „kuchnia węgierska”. nie była to typowa publikacja kucharska, 

raczej opowieść o wszystkim, co wiązało się z ojczyzną gulaszu, ilustrowana urzekającymi fotografiami. 

książka zauroczyła mnie do tego stopnia, że pakując walizki na australijską wyprawę przysięgłam sobie, 

że w następną podróż na pewno wybiorę się nad Balaton. 

Ga brie la, At ty la i ich młod szy syn Zol tan. Po nie waż pań stwo Ova ri pro wa dzą szko łę wę gier -
ską ma ją w do mu mnó stwo ty po wych i tra dy cyj nych wę gier skich przed mio tów, stro jów itp. 
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że nia. W tym sa mym cza sie za udział w po -
wsta niu re żi mo we są dy Ja no sza Ka da ra ska -
za ły na śmierć 230 osób. At ty la się gnął
po książ kę o Po wsta niu Wę gier skim i wska -
zał na jed no z za miesz czo nych w niej zdjęć.
Wid nia ły na nim pło ną ce po zo sta ło ści oka -
za łej ka mie ni cy i ra dziec ki wóz woj sko wy
z wy rzut nią po ci sków ar ty le ryj skich. Po ci -
sków, od któ rych owa ka mie ni ca chwi lę
wcze śniej ru nę ła. To dom Ga brie li – po wie -
dział At ty la, a je go żo na przy tak nę ła ze łza -
mi w oczach. 

Tort wę gier ski
Mo ja mat ka zde cy do wa ła wte dy, że opusz -

cza my nie tyl ko Wę gry, ale i Eu ro pę – kon ty -
nu owa ła hi sto rię ka mie ni cy Ga brie la –
W Szwaj ca rii za pro po no wa no ro dzi com dwa
kie run ki emi gra cji: Sta ny Zjed no czo ne i Au stra -
lia. Ma ma wy bra ła Au stra lię, bo by ła da lej
od Wę gier niż Ame ry ka. Ona już wte dy nie na -
wi dzi ła Eu ro py ca łym ser cem i chcia ła za miesz -
kać jak naj da lej od niej. Po pierw szej woj nie
świa to wej jej ro dzin na miej sco wość, któ ra le ża -
ła w Tran syl wa nii zo sta ła odłą czo na od Wę gier
i wcie lo na do Ru mu nii. Ru mu ni od no si li się
do Wę grów bar dzo nie uf nie, czę sto wręcz wro -
go, więc dziad ko wie po kil ku la tach po sta no wi li
prze nieść się na wę gier ską stro nę. Jed nak tam
szyb ko oka za ło się, że re pa trian tów z Ru mu nii
Wę grzy trak tu ją jak in tru zów. Kie dy skoń czy ła
się II woj na świa to wa, a ma ma do ro sła i mo -
gła już sa ma de cy do wać o swo im lo sie wy je cha -

ła do Bu da pesz tu. Tam po zna ła mo je go ta tę
i wy szła za nie go. Oj ciec był pro fe so rem ma te -
ma ty ki na bu da pesz teń skim uni wer sy te cie im.
Loránda Eötvösa. W dru giej po ło wie lat czter -
dzie stych wła dze ko mu ni stycz ne za żą da ły
od pra cow ni ków uczel ni de kla ra cji lo jal no -
ści – re la cjo no wa ła Ga brie la – Oj ciec jej od mó -
wił, twier dząc, że na uka jest z na tu ry
apo li tycz na i nie moż na jej pod po rząd ko wy wać
żad ne mu ustro jo wi, ani wła dzy. Na stęp ne go
dnia był już bez ro bot nym. Ma ło te go, do stał
słyn ny wil czy bi let. Ni gdzie nie chcia no go za -
trud nić. Mo ja ma ma by ła w cią ży, wkrót ce
miał przyjść na świat mój star szy brat. A po nie -
waż ro dzi ce nie mie li żad nych środ ków do ży -
cia, mój oj ciec, pro fe sor uni wer sy te tu, za trud nił
się w koń cu ja ko ro bot nik nie wy kwa li fi ko wa ny
u miej sco wych Cy ga nów. Pra co wał u nich
do 1956 ro ku. Kie dy w paź dzier ni ku do Bu da -

pesz tu wkro czy li So wie ci i zbu rzy li na szą ka -
mie ni cę, mat ka za ła ma ła się. Za wsze czu ła się
bez bron na wo bec hi sto rii, ale w tam tym mo -
men cie cza ra go ry czy prze la ła się osta tecz nie.
Ro dzi ce pod ję li de cy zje o emi gra cji. Po Po wsta -
niu z Wę gier ucie kło nie mal 200 ty się cy osób.
Ga brie la i At ty la po zna li się na stu diach
w Mel bo ur ne. W Bu da pesz cie miesz ka li śmy
na są sied nich uli cach, ale tam pew nie by śmy się
nie spo tka li – żar tu ją. Po ślu bie za miesz ka li
w Can be rze, bo jak twier dzą to naj lep sze miej -
sce dla ro dzin z dzieć mi. At ty la pra cu je dla
rzą du i jest pre ze sem Sto wa rzy sze nia Wę grów
w Au stra lii. Ga brie la, z za wo du fi zyk ją dro wy,
pro wa dzi pry wat ną szko łę wę gier ską, któ rej
sie dzi ba znaj du je się w ich wiel kim do mu.
Prócz ję zy ka prze ka zu je po tom kom wę gier -
skich imi gran tów wie dzę o hi sto rii i tra dy -
cjach kra ju ich przod ków. Ma ją dwóch sy nów,
ko lum bij ską sy no wą, te ścia am ba sa do ra
i czwór kę wnu cząt. oj ciec Ga brie li na emi gra -
cji za czął pi sać książ ki, któ re po upad ku ko -
mu ni zmu zdo by ły du żą po pu lar ność
na Wę grzech. Dzień przed mo im od jaz dem
Ga brie la ob cho dzi ko lej ne uro dzi ny i sta wia
przed ośmior giem go ści tort wiel ko ści… rol -
ki pa pie ru to a le to we go. Wi dząc mo je zdzi wie -
nie za pew nia ze śmie chem, że i tak nie da my
ra dy go zjeść. To tra dy cyj ny wę gier ski przy -
smak uro dzi no wy. Przy po mi na skrzy żo wa nie
pier ni ka z kek sem. Jest cięż ki od ba ka lii i fak -
tycz nie tak sy cą cy, że po trzech kę sach wła ści -
wie nie moż li wy do dal szej kon sump cji. z

mój oj ciec był pro fe so rem ma te ma ty ki
na uni wer sy te cie im. loránda eötvösa
w bu da pesz cie – wspo mi na Ga brie la
ova ri. – w dru giej po ło wie lat czter dzie -
stych wła dze ko mu ni stycz ne za żą da ły
od pra cow ni ków uczel ni de kla ra cji lo jal -
no ści. oj ciec jej od mó wił, twier dząc, że
na uka jest z na tu ry apo li tycz na i nie moż -
na jej pod po rząd ko wy wać żad ne mu
ustro jo wi, ani wła dzy. Na stęp ne go dnia
był już bez ro bot ny.

FLESZ  |  „Witajcie  książki, najmilsi tu goście” 

„Witajcie najmilsi goście” 
tak wystawców, a przede
wszystkim ich książki witała
w progu budynku Collegium Maius
prorektor prof. Bogumiła Kaniewska.
20. Jubileuszowe Poznańskie Dni
Książki nie tylko naukowej odbyły
się tam w dniach od 15-17 listopada.
Organizatorem targów było
Wydawnictwo Naukowe UAM 
we współpracy z Polskim
Towarzystwem Wydawców Książek
oraz Stowarzyszeniem Wydawców
Szkół Wyższych.
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w
Swój 70. se zon ar ty stycz ny Fil har mo nia Po znań ska ofi cjal nie
roz po czę ła (7. X) – w przed dzień 15. Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su Skrzyp co we go im. Hen ry ka Wie niaw skie go i to wy stę -

pem, zna ne go już nam Ni ko la ja Zna ide ra. Duń czyk
o pol sko -ży dow skich ko rze niach, jest wy bit nym skrzyp kiem – so -
li stą i ka me ra li stą, a tak że dy ry gen tem. Wy stę pu je na ca łym świe -
cie. W tym se zo nie po ja wi się w au li UAM kil ka krot nie, ja ko
ar ty sta – re zy dent. Na przy wi ta nie wy brał Kon cert Je ana Si be liu sa.
Po je go owa cyj nym przy ję ciu, do dał bis: część so lo wej So na ty J. S.
Ba cha. To wa rzy szą cy skrzyp ko wi fil har mo ni cy pod dyr. Mar ka Pi -
ja row skie go, otwo rzy li wie czór utwo rem swe go pa tro na Ta de usza
Sze li gow skie go: Czte re ma tań ca mi pol ski mi na or kie strę sym fo nicz -
ną. Po prze rwie za brzmia ła kon cer to wa wer sja ba le tu Ka ro la Szy -
ma now skie go „Har na sie” w wy ko na niu Chó ru Fil har mo nii
Na ro do wej (przyg. Hen ryk Woj na row ski) i na szej or kie stry. Par tię
te no ro wą za śpie wał To masz War mi jak.

w
Utrwa li ła się tra dy cja, że so li stą kon cer tu in au gu ru ją ce go Kon -
kurs Wie niaw skie go, jest zwy cięz ca po przed niej edy cji, a to wa -
rzy szy mu go ścin na or kie stra. I w zgo dzie z nią (8. X) – po pię ciu

la tach – po dzi wia li śmy znów z tej es tra dy Ko re an kę Soy oung
Yoon – w in te re su ją cej in ter pre ta cji Kon cer tu Lu dwi ga van Beetho -
ve na (z ka den cją Al fre da Sznit ke) i z so lo wym bi sem: mi nia tu rą Ap -
ple ma nia, w tym ro ku (!) skom po no wa ną przez A. Igu de sma na.
Na za pro sze nie Krzysz to fa Pen de rec kie go, ho no ro we go prze wod -
ni czą ce go ju ry, wy stą pi ła – pod je go ba tu tą – jed na z czo ło wych eu -
ro pej skich or kiestr: ze spół Nie miec kiej Fil har mo nii Ka me ral nej
z Bre my. Po ode gra niu pol skie go Hym nu Na ro do we go, usły sze li -
śmy: Ada gio na smycz ki z III Sym fo nii K. Pen de rec kie go i wspo -
mnia ny wy żej Kon cert Beetho ve na, a w dru giej
czę ści – VII Sym fo nię An to na Dwo rza ka, tak że na bis je den z Dwo -
rza ko wych Tań ców sło wiań skich.

w
Po raz czter na sty au la Uni wer sy te tu Po znań skie go, wraz z przy -
na leż no ścia mi i z życz li wo ścią władz uczel ni oraz jej wie lu pra -
cow ni ków, by ła (8 – 23. X) are ną mię dzy na ro do we go tur nie ju

skrzyp ków. 15. Kon kurs Wie niaw skie go (pierw szy od był się w 1935
r. w War sza wie) zgro ma dził 41 wir tu ozów (urodz. w la tach 1986-
2000) z 16 kra jów trzech kon ty nen tów – w tym 10 Po la ków. Wy brał
ich w czte rech miej scach na świe cie, spo śród ok. 250 kan dy da tów,

FOT. rr sTudiO
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Ma xim Ven ge rov – je den z naj wy bit niej szych współ cze snych na stęp -
ców pa tro na Kon kur su, obej mu jąc za ra zem ro lę prze wod ni cze nia
gro nu ju ro rów, przy by łych rów nież z obu pół kul. 

Pro gram 4-eta po wej ry wa li za cji za wie rał utwo ry Hen ry ka Wie -
niaw skie go i in nych pol skich twór ców (głów nie K. Szy ma now skie -
go) oraz dzie ła li te ra tu ry świa to wej wszyst kich epok – so lo we,
z to wa rzy sze niem for te pia nu (etap I i II), przy któ rym naj czę ściej
sia da li Han na Ho lek sa i Mi chał Fran cuz, or kie stry ka me ral nej
„Ama deus” PR pod dyr. Agniesz ki Ducz mal i z udzia łem al to wio -
list ki Ka ta rzy ny Bud nik -Ga łąz ki (etap III) oraz or kie stry sym fo nicz -
nej Fil har mo nii Po znań skiej pod dyr. Łu ka sza Bo ro wi cza i Mar ka
Pi ja row skie go. In ter pre ta cje kon kur so we mia ły wy ło nić ta len ty
na ty le ukształ to wa ne, by laur Wie niaw skie go -2016 otwie rał im
wszyst kie es tra dy.

Z fi na ło wej sió dem ki ju ry ob da rzy ło I na gro dą (30 tys. eu ro) i zło -
tym me da lem To wa rzy stwa im. Wie niaw skie go, 20-let nią Ve ri ko
Tchum bu ri dze (na zdjęciu) – Tur czyn kę po cho dze nia gru ziń skie -
go, miesz ka ją cą w Niem czech. Po jej wy ko na niu I Kon cer tu Szo sta -
ko wi cza, póź nym wie czo rem (20. X), na ko niec wy stę pu
w IV eta pie, po raz pierw szy w hi sto rii Kon kur su, pu blicz ność w au li
wsta ła z miejsc i okrzy ka mi bra wo dłu go na gra dza ła skrzy pacz kę.

Dwie rów no rzęd ne dru gie na gro dy otrzy ma li: 27-let nia Bom so -
ri Kim z Ko rei Płd. i 22-let ni Se iji oka mo to z Ja po nii. Trze ciej na -
gro dy nie przy zna no. Czwar tą zdo był Lu ke Hsu z USA,
pią tą – Ri chard Lin re pre zen tu ją cy Taj wan i USA, szó stą – Ma ria
Włosz czow ska z Pol ski i siód mą – Ry osu ke Su ho z Ja po nii. 

Na gro dę pu blicz no ści otrzy ma ła po zna nian ka, 22-let nia Ce li -
na Kotz, a wraz z 23-let nią Ame lią Ma szoń ską, tak że po zna nian -
ką – na gro dę dla naj lep sze go Wiel ko po la ni na. Kry ty cy Kon kur su
przy zna li swój laur dwom skrzy pacz kom: Bom so ri Kim i Ve ri ko
Tchum bu ri dze. Na gro da Ju ry Mło dych przy pa dła rów nież głów nej
trium fa tor ce – V. Tchum bu ri dze. 

Wśród re kor do wej ilo ści na gród spe cjal nych i po za re gu la mi no -
wych (fi nan so wych i np. w po sta ci wy po ży czeń cen nych skrzy piec),
by ły za pew nie nia ok. 30 kon cer tów w kra ju i na świe cie.

Po raz pierw szy ca ły Kon kurs (z licz ny mi ko men ta rza mi, roz mo -
wa mi i mi gaw ka mi), trans mi to wa ły TVP Kul tu ra i ra dio wa „Dwój -
ka”. Po przez kil ka por ta li in ter ne to wych – dźwięk i ob raz
z wy jąt ko wo pięk nie (m.in. dzię ki do dat ko we mu oświe tle niu) pre -
zen tu ją cej się au li UAM, do cie rał do naj dal szych za kąt ków świa ta.
Tzw. oglą dal ność tv Kon kur su Wie niaw skie go, po dob no prze kro -
czy ła za in te re so wa nie Kon kur sem Cho pi now skim.

w
Kon cert lau re atów (23. X) był zwień cze niem 5-let niej, wy tę -
żo nej pra cy, za le d wie pa ro oso bo we go ze spo łu po znań skie -
go To wa rzy stwa Wie niaw skie go pod dyr. An drze ja

Wi tu skie go. Pięk nym, po ru sza ją cym sło wem (per fek cyj nie tłu ma -
czo nym na an giel ski przez dr. Wtol da Skow roń skie go), pod czas
uro czy sto ści wrę cza nia na gród, dy rek tor zwró cił się do nie po li -
czal nej ilo ści sym pa ty ków i sprzy mie rzeń ców po znań skiej fa scy -
na cji Wie niaw skim. Dzię ko wał wła dzom wszyst kich szcze bli oraz
do bro dzie jom i dar czyń com, któ rych od 1977 r. gro ma dził wo kół
sie bie – dla roz wo ju Kon kur su i upo wszech nia nia dzie ła je go Pa -
tro na, a tak że go spo da rzom miej sca kon kur so wych zma -
gań – zwierzch no ści uni wer sy tec kiej dwóch ka den cji. Szcze gól ny
ukłon skie ro wał w stro nę Ma xi ma Ven ge ro va, któ ry ostat nie edy -
cje tur nie ju pod niósł rze czy wi ście do ran gi świa to wej. Koń co we

my śli A, Wi tu skie go (84!), nie ste ty nie po zo sta wia ły wąt pli wo ści;
to by ło je go po że gna nie z Wie niaw skim. Słu cha cze spon ta nicz nie
po de rwa li się z miejsc i dłu go trwa łą, żar li wą owa cją, da li naj lep -
sze świa dec two – kim był i kim po zo sta je dla Po zna nia An drzej
Wi tu ski.

Na gro dy skrzyp kom wrę czy li: wi ce pre mier oraz mi ni ster Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go Piotr Gliń ski, Ma xim Ven ge rov i An drzej
Wi tu ski, po czym roz po czął się 2-czę ścio wy kon cert lau re atów.
Czwo ro – Ry osu ke Su ho, Ma ria Włosz czow ska, Ri chard Lin i Lu ke
Hsu – wy stą pi ło z pia nist ką Han ną Ho lek są i z utwo ra mi Wie niaw -
skie go. Szy ma now skie go, Brahm sa i Kre isle ra. Czo ło wa trój ka za -
gra ła z or kie strą Fil har mo nii Po znań skiej pod dyr. Mar ka
Pi ja row skie go i Łu ka sza Bo ro wi cza: Se iji oka mo to – część I Kon -
cer tu D -dur J. Brahm sa, Bom so ri Kim – część III i IV I Kon cer tu D.
Szo sta ko wi cza, a Ve ri ko Tchum bu ri dze – ca ły II Kon cert H. Wie -
niaw skie go. 

Trwa łym już tak że ak cen tem, za my ka ją cym Kon kurs Wie niaw -
skie go, jest wspól ny wy stęp je go bo ha te rów: lau re atów i ju ro -
rów. I tym ra zem, wy jąt ko wo pięk nie, za brzmia ła Ro man sa
z Kon cer tu d -moll Wie niaw skie go w wy ko na niu, sto ją cych obok
sie bie, mło dych i do świad czo nych wir tu ozów oraz to wa rzy szą cych
im fil har mo ni ków pod…oby dwo ma ba tu ta mi. W trwa łej pa mię ci
po zo sta nie ta wspa nia ła ko da 2-ty go dnio wej uczty z mu zy ką! 

w
Zu peł nie nie ocze ki wa nie, rap tem dwa dni póź niej (25. X) moż -
na by ło znów za chwy cić się uro kiem me lo dii Wie niaw skie go.
Za grał ją na bis, też ra zem z fil har mo ni ka mi pod dyr. Łu ka sza

Bo ro wi cza, Gil Sha ham. Ko lej ny, zna ny i po dzi wia ny na es tra dach
świa ta, zna ko mi ty skrzy pek tra fił w tych dniach do nas. Ame ry ka nin
z ży dow sko – pol ski mi ko rze nia mi, fa scy nu ją co wy ko nał przed tem
Kon cert Pio tra Czaj kow skie go. Dzie ło to – wraz z VII Sym fo nią Lu -
dwi ga van Beetho ve na, od two rzo ną w wer sji „urte xto wej”, a więc naj -
bliż szej ory gi na ło wi – sta no wi ło pro gram nad zwy czaj ne go wie czo ru
Fil har mo nii, de dy ko wa ne go Wy daw nic twu Po znań skie mu na je -
go 60. uro dzi ny. 

w
Rów nież 455. Kon cert Po znań ski (29. X) był w pew nym sen sie
echem co do pie ro za koń czo ne go Kon kur su Wie niaw skie go.
Po raz trze ci bo wiem, na prze strze ni 10 dni, mu ry au li UAM wy -

peł ni ły dźwię ki po sęp nej mu zy ki I Kon cer tu skrzyp co we go Dy mi tra
Szo sta ko wi cza, po wsta łe go w la tach 1947-48 i de dy ko wa ne go Da wi -
do wi oj stra cho wi. Ale do pie ro 28-let ni Ro sja nin Ser gey Do ga din po -
tra fił w tej se rii wy ko nań od dać peł nię tra gi zmu te go wiel kie go
mu zycz ne go fre sku. Zwy cięz ca ubie gło rocz ne go Kon kur su Jo achi ma
w Ha no we rze, a wcze śniej m.in. lau re at II na gro dy (I nie przy zna no)
Kon kur su Czaj kow skie go w Mo skwie, po pro stu nad zwy czaj nie za -
grał to ar cy trud ne, 4-czę ścio we dzie ło. W po znań skich fil har mo ni -
kach i na de wszyst ko w dyr. Łu ka szu Bo ro wi czu, skrzy pek zna lazł
ka pi tal nych part ne rów. Na gro dzo ny ży wio ło wą owa cją, wspiął się jesz -
cze raz na szczy ty wir tu ozo stwa – Wa ria cja mi „La Mo li na ra” Nic co lo
Pa ga ni nie go.

Wie czór roz po czę ła VIII Sym fo nia „Nie do koń czo na” Fran za Schu -
ber ta, któ rą dyr Bo ro wicz (tak że świet ny ko men ta tor pro gra mu),
przed sta wił w tzw. wie deń skim ukła dzie or kie stry (m.in. z kon tra -
ba sa mi w ty le), w ja kim od by wa ło się jej pra wy ko na nie.

(rp)
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Do tej po ry w ra mach pro jek tu Ver ba
Sa cra za pre zen to wa no syl wet ki po -
nad dwu dzie stu świę tych i bło go sła -

wio nych. Po stać św. Ja dwi gi, żo ny księ cia
ślą skie go Hen ry ka I Bro da te go, mat ki Hen -
ry ka Po boż ne go, fun da tor ki ko ścio łów
i klasz to rów (m.in. klasz to ru sióstr cy ste rek
w Trzeb ni cy), pa tron ki Pol ski i ca łe go Ślą ska,
bu dow ni czych ko ścio łów, a od XX wie ku tak -
że – po jed na nia pol sko -nie miec kie go, przy -
bli żył po krót ce po my sło daw ca i re ży ser
pro jek tu Ver ba Sa cra Prze my sław Ba siń ski,
któ ry za chę cił do lek tu ry ob szer niej sze go
opra co wa nia o niej (za war te go w ksią żecz ce
wy da nej na pre zen ta cję), au tor stwa nie ży ją -
ce go już ku sto sza sank tu arium św. Ja dwi gi
w Trzeb ni cy ks. An to nie go Kieł ba sy SDS.
Z te go wstę pu przy to czył bar dzo cie ka wy
frag ment o wy bo rze na pa pie ża Ka ro la Woj -
ty ły, któ re go do ko na no wła śnie 16 paź dzier -
ni ka 1978 ro ku, w dniu od pu stu w ba zy li ce
w Trzeb ni cy, w któ rej spo czy wa ją zwło ki św.
Ja dwi gi. Pod czas ostat niej Mszy od pu sto wej
po lek tu rze Ewan ge lii ce le brans prze pro sił
księ dza ka zno dzie ję i drżą cym gło sem oznaj -
mił: „Prze ka zu ję Wam ra do sną wia do mość,
ma my no we go pa pie ża!” Za pa dła głę bo ka,
uro czy sta ci sza. Po chwi li ks. dzie kan kon ty -
nu ował: „Do tej ra do ści do cho dzi jesz cze
dru ga, prze kra cza ją ca na sze ocze ki wa nie. Pa -
pie żem zo stał wy bra ny nasz ro dak, ar cy bi -
skup kra kow ski kar dy nał Ka rol Woj ty ła!”.
Wszyst kich ze bra nych ogar nę ło wiel kie
wzru sze nie i w jed nym mo men cie ba zy li kę
wy peł ni ła bu rza go rą cych okla sków”. Tym sa -
mym św. Ja dwi ga sta ła się pa tron ką dnia wy -
bo ru pierw sze go Po la ka na Sto li cę Pio tro wą.

Jak pod kre śla au tor wstę pu ks. A. Kieł ba -
sa, Ja dwi ga wio dła bar dzo in ten syw ne ży cie
du cho we. Po cząt ko wo by ła pod sil nym wpły -
wem du cho wo ści be ne dyk tyń skiej i cy ster -
skiej, za le ca ją cej więk sze sku pie nie się
na wła snym uświę ce niu niż na dzia łal no ści
ze wnętrz nej. Wraz z przy by ciem na Śląsk
fran cisz ka nów i do mi ni ka nów przy szła świę -
ta przy ję ła no wy ide ał świę to ści opar ty
na cno cie po ko ry, ubó stwa i mi ło ści, wy ra ża -
nej głów nie po przez prak ty ki mi ło sier dzia.
Księż na za czę ła wów czas wieść ży cie bar dzo
asce tycz ne i po kut ni cze (su ro we po sty aż

do osła bie nia or ga ni zmu, bi czo wa nie, bar dzo
du żo cza su na mo dli twie, itp.). By ła oso bą
skrom ną, po god ną, cier pli wą, po kor ną, go -
to wą do ofia ry. ogrom nym kul tem ota cza ła
Eu cha ry stię, w któ rej ‒ je śli tyl ko by ło to
moż li we ‒ uczest ni czy ła kil ka ra zy dzien nie.
Wiel kim sza cun kiem da rzy ła ka pła nów i du -
chow nych. Ro bi ła też wszyst ko, by zła go dzić
za tar gi mę ża i sy na z wła dzą ko ściel ną i do -
pro wa dzić do zgo dy. Zgod nie z ewan ge licz -
nym we zwa niem: „Bądź cie mi ło sier ni, jak
oj ciec wasz jest mi ło sier ny” (Łk 6,36), po ma -
ga ła bied nym, opie ko wa ła się cho ry mi i głod -
ny mi, ko bie ta mi w cią ży, wdo wa mi,
trę do wa ty mi, od wie dza ła więź niów, wsta wia -
ła się sku tecz nie za ska za ny mi na śmierć.
Pro wa dzi ła też na dwo rze szpi ta lik dla 13 ka -
lek, któ rych za bie ra ła ze so bą na wy jaz dy
i oso bi ście się ni mi zaj mo wa ła. Kie ro wa ła się
za sa dą: „Nikt z po trze bu ją cych ubo gich nie
po wi nien przy mie rać gło dem w ksią żę cym
gro dzie wro cław skim”. 

Kult Ja dwi gi roz po czął się za raz po jej
śmier ci. Pro ces ka no ni za cyj ny za ini cjo wał le -

gat pa pie ski An zelm po od wie dzi nach klasz -
to ru w Trzeb ni cy w 1260 ro ku. Po parł go pa -
pież Urban IV, któ ry po znał Ja dwi gę jesz cze
ja ko le gat w Pol sce. 26 mar ca 1267 ro ku pa -
pież Kle mens IV do ko nał jej ka no ni za cji
w ko ście le do mi ni ka nów w Vi ter bo. od te go
cza su Ja dwi gę za czę to czcić ja ko pa tron kę
Pol ski i ca łe go Ślą ska.

Zda niem Prze my sła wa Ba siń skie go, spo -
śród wie lu za let św. Ja dwi gi na uwa gę za słu -
gu je cier pli wość, po ko ra, a na de wszyst ko
dą że nie do zgo dy. 

*
W li sto pa dzie i grud niu w ra mach Ver ba

Sa cra od bę dzie się aż 7 spo tkań, m.in. pro -
mo cja książ ki De ka log z udzia łem me tro po -
li ty po znań skie go ab pa Sta ni sła wa
Gą dec kie go (30 XI), pre zen ta cja „Św. Te re sa
od dzie ciąt ka Je zus” (11 XII, czy tać bę dzie
Ma ria Ciu ne lis) czy Be ne fis Mi strza Sło -
wa – Wie sła wa Ko ma sy (14 XII). Szcze gó ło -
we in for ma cje o tych i po zo sta łych punk tach
pro gra mu na stro nie: www.ver ba sa cra.pl

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Miłosierna ascetka
Świętej Jadwidze Śląskiej poświęcona była 168. już prezentacja Verba sacra w cyklu Modlitwy katedr Polskich.

Obszerne fragmenty średniowiecznej legendy o niej (z oryginału łacińskiego przełożonej przez andrzeja

Jochelsona z pomocą Marii W. Gogolewskiej) przeczytała popularna aktorka Małgorzata Buczkowska. 

Lektura tradycyjnie przeplatana była muzyką – wspaniałym śpiewem sopranistki Moniki Buczkowskiej 

(zbieżność nazwisk przypadkowa) i równie porywającą grą Jacka Pupki na organach. 
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Pa mięć jed nak jest za wod na i wie le na uko wych
śro do wisk, nie pie lę gnu jąc wła snej aneg do ty,
naj zwy czaj niej za tra ci ło ją, umniej sza jąc

po czę ści wła sną du szę. Ta kie dzie je pi sa ne aneg do tą,
cza sem pół se rio, two rzą coś nie po wta rzal ne go.
Pod wa run kiem, że wspo mnie nia są utrwa lo ne, że się -
ga się do nich nie tyl ko pod czas to wa rzy skich spo tkań
i wspo min ków, że są pie lę gno wa ne i „wie trzo ne”. 

War to więc za pi sać to, o czym mó wi my mię dzy so -
bą, co wspo mi na my, co przy cho dzi nam na myśl, gdy
spo ty ka my gdzieś po dro dze swo ich ko le gów, przy -
ja ciół, uczniów. War to od cza su do cza su uświa do -
mić so bie, jak na przy kład stu den ci za pi su ją się
w pa mię ci aka de mic kich na uczy cie li. Przed ni mi
prze cież w cią gu za wo do we go ży cia prze su wa się ca ły ko ro wód mło -
dych lu dzi. Co z tej ca łej mo zai ki naj bar dziej utkwi ło w pa mię ci?
A utkwi ło na pew no i to cza sem do te go stop nia, że moż na so bie
przy po mnieć kto gdzie za zwy czaj sie dział pod czas za jęć. 

War to za tem, by na hi sto rię uni wer sy te tu spoj rzeć od stro ny na -
uczy cie li, za trzy mać te ich wspo mnie nia, od ku rzyć i oży wić po sta ci,
emo cje… To bar dzo istot ny ele ment two rze nia na szej wspól no -
ty – mó wi dr Piotr Lis sew ski, ad iunkt na Wy dzia le Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa UAM. 

Sam zresz tą ma tu spo ro do do da nia. Na przy kład do kład nie pa -
mię ta, jak pod czas wstęp ne go eg za mi nu (gdy jesz cze one by ły) jed -
na z kan dy da tek za czę ła spraw nie od po wia dać, lecz w pew nej chwi li
zmie ni ła się na twa rzy i wy da ła z sie bie dziw ny głos; ni to krzyk, ni
to śpiew. Ko mi sja za mar ła, a dziew czy na wy ar ty ku ło wa ła w koń cu
py ta nie, czy mo gła by, zda jąc eg za min, mó wić - śpie wa jąc, bo się ją -
ka, a stres eg za mi na cyj ny to na si la. Ko mi sja, zgo dzi ła się. Kan dy -
dat ka zda ła bar dzo do brze, moż na po wie dzieć bez prze sa dy, że
śpie wa ją co. Na stu diach już kło po tów nie mia ła. Prze szła przez nie
też śpie wa ją co, ale już nie śpie wa jąc w sen sie do słow nym. Dr Lis -
sew ski był też me na dże rem ze spo łu „Tę cza” na Wy dzia le Na uk Spo -
łecz nych. Swo je umie jęt no ści pre zen to wa ło w nim, w róż nym
cza sie, oko ło 280 stu den tów. Wśród nich by ła też so list ka Do mi ni -
ka Na roż na, obec nie dok tor, rzecz nik pra so wy UAM, z któ rą wspól -
nie wy dał ksią żecz kę uni wer sy tec kich aneg dot. 

Po wio dło się. Ma my więc na dzie ję, że uda się i utrwa lić po czu cie
wspól no ty, spoj rzeć na nią mo że z roz rzew nie niem, mo że z przy mru -
że niem oka, ale ser decz nie, z sym pa tią, za cho wu jąc rów no wa gę mię -
dzy hu mo rem a po wa gą – do da je Do mi ni ka Na roż na. 

Zna ko mi tym zbio rem aneg dot, zwią za nych z uczel nią, jest wy -
da na i wzna wia na książ ka prof. Ja na San dor skie go „Nie dep tać
praw ni ków”. W książ ce za war te są ka pi tal ne opo wiast ki o błęd nych
od po wie dziach stu den tów i kan dy da tów na stu dia, o ży ciu to wa -
rzy skim praw ni ków, o ich pry wat nym ży ciu, nie śmier tel ne aneg do -
ty o Stu dium Woj sko wym, a tak że spo ro smacz ków przy bli ża ją cych
at mos fe rę PRL-u na uczel ni.

Te za war te w zbio rze opo wiast ki by wa ją pie prz ne (wia do -
mo – praw ni cy!), by wa ją też z nut ką zło śli wo ści, by wa ją bar dziej
lub mniej za baw ne… Na przy kład aneg do ty o prof. Bog da nie Bła -
żej cza ku, znaw cy pra wa spół dziel cze go, ce nio nym wy kła dow cy pra -

wa cy wil ne go. Był on nie ko ro no wa nym kró lem klu -
bu pro fe sor skie go. Uro dzo ny żar tow niś szu kał tyl ko
oka zji, że by so bie z ko goś za kpić. Czy nił to jed nak
w spo sób tak przy ja zny i de li kat ny, że żad na z je go
ofiar nie mia ła mu te go za złe. Wśród nich zna lazł się
kie dyś prof. Jan Wą sic ki, któ ry za ka den cji rek to ra
Ge rar da La bu dy peł nił funk cję pro rek to ra. Pew ne go
ra zu wpadł do klu bu jak bu rza. Czy masz chwil kę cza -
su? – za py tał go pro fe sor Bła żej czak. Nie te raz, nie te -
raz – od rzekł prof. Wą sic ki. Po go dzi nie po ja wił się
znów i znów nie miał cza su. Wresz cie przy szedł, siadł
przy sto li ku i rzekł: Te raz mów, co ci le ży na wą tro -
bie? Na co prof. Bła żej czak: Je śli masz chwil kę cza su,
to za pnij so bie roz po rek, bo nie wy pa da, że by rek tor

ga niał po uni wer sy te cie z wy sta ją cym w tym miej scu kra wa tem.
Kie dy prof. Wą sic ki prze ko nał się, że to praw da, szyb ko za piął

co trze ba i od rzekł: Te raz już wiem, dla cze go dziś wszy scy uśmie cha li
się na mój wi dok. Dla cze go nie po wie dzia łeś mi te go wcze śniej? 

Bo sza nu ję za wsze cu dzy brak cza su – od po wie dział prof. Bła żej -
czak.

Han na Su choc ka ja ko stu dent ka zaj mo wa ła się roz pro wa dza niem
bi le tów do ope ry i „wmu si ła” kup no abo na men tu ope ro we go in ne -
mu stu den to wi – Pio tro wi Nę dzyń skie mu. Gdy spo tka li się po la -
tach, on ja ko zna ko mi ty znaw ca ope ry, ona ja ko pre mier,
Han na Su choc ka za wo ła ła: Piotr, gdy bym cię wte dy nie za chę ci ła
do kup na te go abo na men tu do ope ry, nie był byś dzi siaj gwiaz dą te -
le wi zji!

Ha niu, gdy byś nie umia ła prze ko ny wać lu dzi, nie by ła byś pre mie -
rem – brzmia ła ele ganc ka ri po sta Nę dzyń skie go. 

Pro fe sor Wi ta lis Lu dwi czak, cy wi li sta i au tor lu bia ne go przez stu -
den tów pod ręcz ni ka nie i był wpraw dzie an ty fe mi ni stą, ale na le żał
do gro na pro fe so rów, któ rzy uwa ża li, że ko bie ty po win ny w spo łe -
czeń stwie zaj mo wać sto sow ne dla sie bie miej sce i to ra czej nie
na wyż szych uczel niach. Tym cza sem wśród osób, któ re w la tach 60.
po myśl nie prze szły przez po stę po wa nie ha bi li ta cyj ne, by ły tak że
dwie pa nie. Przy oka zji skła da nia im gra tu la cji, do no śnym szep tem
Lu dwi czak za dał swo je mu są sia do wi py ta nie: ja ka jest róż ni ca mię -
dzy świn ką mor ską a ko bie tą - na ukow cem? Po nie waż są siad nie wie -
dział, Lu dwi czak od po wie dział sam: żad na, bo jak wia do mo, świn ka
mor ska nie jest ani świn ką, a tym bar dziej mor ską… I tu za wie sił
głos. Jed na z pań usły sza ła to i na Lu dwi cza ka spoj rza ła z wy rzu -
tem. Jak to do brze, że na sza ra da wy dzia łu ma szczę ście do wy jąt -
ków – szyb ko do dał nie co skon fun do wa ny pro fe sor. 

Mo że, za chę co ne cy to wa nym po wy żej dzieł kiem prof. San dor -
skie go, a tak że książ ką wy da ną przez Biu ro Pra so we, i in ne wy dzia -
ły też zbio rą swo je aneg do ty? Bo ży cie na uczel ni to nie tyl ko
ba da nia, dy dak ty ka i uro czy sto ści. To tak że spo tka nia barw nych
oso bo wo ści, za baw ne wy da rze nia i idą cy za tym dow cip, ta kwin -
te sen cja in te li gen cji. To stwa rza at mos fe rę uczel ni i to pa mię ta się
po la tach. Bądź co bądź, uni wer sy tet z za ło że nia jest zbio rem osób
in te li gent nych...

Za pra sza my. Po dziel się swo ją aneg do tą. 
opr. Jo lan ta Le nar to wicz 

od śwież my uni wer sy tec kie aneg do ty
Życie na uczelni to nie tylko badania, dydaktyka i uroczystości. sprawozdania, kalendaria, naukowe opracowania

oczywiście zaświadczają i utrwalają ważne chwile z życia uczelni. i owszem, służą potem historykom. 

ale przecież to życie toczy się nie tylko na salach wykładowych. i poza nimi zdarzają się sytuacje godne

zapamiętania, przekazania innym. 
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Już po raz 19. od by ły się do rocz ne tar gi pra -
cy „Aka de mia Roz wo ju i Przed się bior czo -
ści”. 25 paź dzier ni ka na Wy dzia le
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM spo tka li się,
w jed nym miej scu, czo ło wi przed się bior cy
i przed sta wi cie le in sty tu cji pu blicz nych
a tak że stu den ci i ab sol wen ci. Aka de mia to
prze strzeń spo tkań za aran żo wa na z my ślą
o oso bach po szu ku ją cych pra cy, sta żu lub
prak ty ki, ale tak że za in te re so wa nych od na -
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. 

Idea tar gów za kła da kom plek so we dzia ła nia
ma ją ce na ce lu wspar cie stu den tów i ab sol wen -
tów na dro dze do zna le zie nia pierw szej pra cy.
No wo ścią te go rocz nej edy cji był im. in udział
no wych firm, któ re zde cy do wa ły się in we sto -
wać w Po zna niu, a któ re nie ko niecz nie do tych -
czas by ły bra ne pod uwa gę ja ko miej sce
po ten cjal nych prak tyk czy sta ży. W pro gra mie
im pre zy zna la zły się też warsz ta ty i szko le nia
ma ją ce na ce lu np. pro fe sjo nal nie przy go to wa -
nie do pro ce su re kru ta cji. By li to spe cja li ści
od wi ze run ku czy stro ju biz ne so we go, ale tak -

że fo to graf. oka zu je się, że ta ki szcze gół jak do -
bre zdję cie, mo że zna czą co pod nieść na sze
szan se na ryn ku pra cy, zwłasz cza je śli re kru ta -
cja od by wa się z po zio mu por ta li bran żo wych,
gdzie za miesz cza ne są za wo do we port fo lia.

Tro chę zmie nia się nam sys tem re kru ta -
cji – mó wi ła w trak cie tar gów Do ro ta Pi su la
kie row nik Biu ra Ka rier UAM, or ga ni za tor ka
spo tka nia, dla te go sta ra my się, aby stu den ci
mie li moż li wość sko rzy sta nia z po rad naj lep -
szych eks per tów. Na tar gach mo gą spo ty kać się
ze spe cja li sta mi od pla no wa nia ka rie ry czy
przed się bior czo ści, a tak że za się gnąć ra dy
u pra cow ni ków ZUS-u, Urzę du Skar bo we go
czy Pań stwo wej In spek cji Pra cy. War to znać
swo je pra wa i obo wiąz ki wy ni ka ją ce z za trud -
nie nia już na po cząt ku dro gi za wo do wej. 

o ko niecz no ści po sze rza nia tzw. kom pe ten -
cji mięk kich mó wi ła obec na na tar gach pro -
rek tor, prof. Be ata Mi ko łaj czyk. Uni wer sy tet
po wi nien da wać swo im ab sol wen tom, oprócz
naj now szej wie dzy, rów nież kom pe ten cje
i umie jęt no ści; jed nak, aby to ro bić, mu si być
w sta łym kon tak cie z przed sta wi cie la mi biz -
ne su two rzą cy mi tzw. ry nek pra cy. Na do wód

swo ich słów, prof. Mi ko łaj czyk w trak cie swo -
jej wi zy ty od wie dzi ła sto iska obec nych na tar -
gach pra co daw ców wy ra zi ła też chęć zro bie nia
so bie pro fe sjo nal nej se sji zdję cio wej.

19. edy cja tar gów pra cy po ka zu je, że te go
ty pu spo tka nia są cią gle po trzeb ne i po żą da -
ne. In ter net nie za pew ni nam tych sa mych
efek tów, ja kie da roz mo wa – prze ko ny wa ła
Do ro ta Pi su la. Bez po śred nie spo tka nie stwa -
rza moż li wość po zna nia pra co daw cy, do py ta -
nia go o szcze gó ły, tak istot ne w mo men cie
po dej mo wa nia pra cy. Na si stu den ci czy ab sol -
wen ci chcą pra co wać w fir mach, któ re nie tyl -
ko do brze pła cą, ale któ re za pew nią im
do god ne wa run ki pra cy, moż li wość ko rzy sta -
nia ze sto łów ki, si łow ni czy, co naj waż niej sze,
bę dą chcia ły in we sto wać w roz wój za wo do wy. 

Aka de mię Roz wo ju i Przed się bior czo ści
war to też od wie dzić, aby do wie dzieć się jak
efek tyw nie in we sto wać w swo ją przy szłość
za wo do wą już na po cząt ku stu diów. Kon se -
kwent nie po dej mo wa ne szko le nia i prak ty ki
po zwo lą oswo ić ry nek pra cy jesz cze na dłu -
go przed roz po czę ciem sta rań o pierw szy etat
czy zle ce nie. (mz)

Aka de mia Roz wo ju i Przed się bior czo ści
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20 października w Ambasadzie RP w Wilnie wręczono nagrodę 
im. J. Kostrzewskiego, której współfundatorem jest Instytut
Prahistorii UAM. Nagrodę otrzymał prof. Mykolas Michelbertas
z Katedry Archeologii Uniwersytetu Wileńskiego. 

Na gro da po raz pierw szy tra fi ła w rę ce ob co kra jow ca. Prof. My ko -
las Mi chel ber tas to współ za ło ży cie lem Ka te dry Ar che olo gii na Uni -
wer sy te cie Wi leń skim. Pro fe sor Mi chel ber tas jest ar che olo giem, któ ry
przez ca łe swo je ży cie na uko we zaj mu jąc się pro ble ma mi okre su wpły -

wów rzym skich, okre su wę dró wek lu dów i nu mi zma ty ką te goż cza su,
współ pra co wał z ar che olo ga mi zaj mu ją cy mi się te ma ty ką do ty czą cą
Bał tów. Ba da jąc te re ny li tew skie, roz po zna wał tak że stre fę, któ ra obec -
nie znaj du je się na te re nie Pol ski. Dla nas, w Pol sce, jest on sym bo lem
ar che olo gii li tew skiej, oso bą, któ ra przez wie le lat re pre zen to wa ła wi -
leń ski ośro dek ar che olo gicz ny – mó wił przy wrę cze niu na gro dy prof.
An drzej Mi cha łow ski z In sty tu tu Pra hi sto rii UAM. W uro czy sto ści
bra li udział m.in. am ba sa dor RP na Li twie oraz rek tor Uni wer sy te tu
Wi leń skie go. FC

Na gro da tra fi ła na Li twę
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opo wsta niu To wa rzy stwa Pol sko -
-Wło skie go w Po zna niu mó wi ła
Li gia Hen czel -Wró blew ska, pre zes

Sto wa rzy sze nia. Je go po wo ła nie w Po zna niu
zwią za ne jest z dzia łal no ścią So cie ta Dan te
Ali ghie ri z sie dzi bą w Rzy mie, któ ra po wsta -
ła w 1889 ro ku dla upo wszech nie nia ję zy ka
i kul tu ry wło skiej na świe cie. Za po śred nic -
twem Wło chów ży ją cych w in nych kra jach
dość szyb ko po wsta wa ły od dzia ły kra jo we
tej or ga ni za cji. Naj wcze śniej na zie miach
pol skich, jesz cze przed I woj ną świa to wą po -
wstał od dział kra kow ski, a w ro -
ku 1926 – rów nież w Po zna niu. Ma ria
Wi cher kie wi czo wa, rad czy ni, pi sar ka i po et -
ka, Kon rad Ko li szew ski, ad wo kat, prof. An -
to ni Kor czyń ski, prof. Ro man Pol lak
z Uni wer sy te tu Po znań skie go, An to nio Ste -
fa ni – bu do wa li w Po zna niu zrę by Sto wa rzy -
sze nia. od czy ty, wy kła dy w ję zy ku wło skim
pro wa dzo no w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia,
miesz czą cej się zra zu w Ad rii… W za leż no -
ści od cza sów, wa run ków spo łecz nych, po li -
tycz nych, go spo dar czych – or ga ni za cja
spo tkań zmie nia ła się. Ko lej ne za rzą dy po -
zwa la ły ukie run ko wy wać bie żą ce dzia ła nia

i w mia rę moż li wo ści i po trzeb, re ali zo wać
cie ka we po my sły, an ga żu jąc przy tym oso by
chęt ne do współ pra cy, a zwłasz cza za fa scy -
no wa ne Ita lią, jej kul tu rą, na uką, kra jo bra za -
mi, a na de wszyst ko ludź mi. od chwi li
ukon sty tu owa nia się i po tem przez dzie siąt -
ki lat to człon ko wie i sym pa ty cy Włoch de -
cy do wa li o funk cjo no wa niu tej or ga ni za cji.
By ły więc dla przy kła du „Dni wło skie”, or ga -
ni zo wa ne przez stu den tów ita lia ni sty ki, kon -
cer ty, se sje na uko we, pre zen ta cje, kon kur sy
fo to gra ficz ne, fe sti wa le wło skich sma ków...
Zmie nia ły się pla ny i pro gra my – za wsze jed -
nak nie zmien na po zo sta wa ła sym pa tia wza -
jem na, fa scy na cja kra ja mi i współ dzia ła nie. 

Za co ko cha my Ita lię? – to py ta nie za da łam
kil ku uczest ni kom ju bi le uszo we go spo tka nia.
My ich lu bi my, ale też i oni nas lu bią, bo chy -
ba tro chę je ste śmy do sie bie po dob ni – mó wił
Woj ciech Po ni kow ski, dy plo ma ta – ma my
po dob ną, spon ta nicz ną men tal ność, je ste śmy
w mia rę „na lu zie”, do brze się ba wi my. My za -
chwy ca my się Ita lią, ale i Wło si, któ rzy do nas
przy jeż dża ją, są też za fa scy no wa ni. Ta sym -
pa tia jest wie lo wie ko wa. Za wsze u nas też by -
ło za in te re so wa nie wło ską kul tu rą, na wet

w cza sie ko mu ni zmu w Pol sce. Po za tym
po pro stu czu je my się ze so bą do brze.

– Oni są tro chę sza le ni, a i ja w pew nym
stop niu do ta kich się za li czam – mó wi prof.
Sta ni sław Sier piń ski, ho no ro wy pre zes Sto -
wa rzy sze nia – to mnie uspo sa bia do Wło chów
po zy tyw nie. Lu bię ich mu zy kę, ope ry. Lu bi my
tam być, a naj sil niej sze związ ki wi dzę w kul -
tu rze, rów nież w kul tu rze wi na i kuch ni. Czy
nie fan ta stycz ny jest do bry ma ka ron, je dzo ny
z do brym wi nem przy do brej mu zy ce na tle
fan ta stycz nych kra jo bra zów? 

Prof. Han na Su choc ka: to bar dzo trud no
po wie dzieć, dla cze go ko cha my Wło chów, no
bo jak się ko cha, to się ko cha bez zbyt nich ana -
liz. Za daw nych lat wy da wa ło mi się że miej -
scem naj cu dow niej szym jest Pa ryż, Fran cja.
Ale kie dy po je cha łam na dłu żej do Włoch,
do Rzy mu, zro zu mia łam, że to jest to. Za uro -
czy łam się bez resz ty. W ogó le głu cha by łam
(i je stem) na uwa gi, że Rzym jest brud ny, ha -
ła śli wy. Dla mnie to mia sto jest bez żad nych
za strze żeń wy jąt ko we. Tam wszyst ko ucho dzi.
To jest tak jak z pięk ną ko bie tą, na wet je śli
wło ży na sie bie co kol wiek i tak wy glą da pięk -
nie. I to jest wła śnie Rzym. (len)

Na sze wło skie fa scy na cje
Lubimy Włochy i to z wzajemnością, co jest poświadczone nawet w słowach hymnu i co jest od 90 lat

poświadczane działalnością stowarzyszenia Polonia-italia w Poznaniu i wielu innych miastach. Przypomniano

o tym na okolicznościowym spotkaniu w Bibliotece uniwersyteckiej, gdzie historię i dzień dzisiejszy naszych

związków z italią przypomniała i udokumentowała stosowna wystawa (fragment na zdjęciu). 
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wV dni Po zna nia w Ki lo nii od by ły się w dniach 7-9 li sto pa da na Uni -
wer sy te cie im. Chri stia na Al brech ta w Ki lo nii. Są one efek tem bli -
sko 30-let niej współ pra cy w ra mach umo wy z UAM. „Dni Ki lo nii
w Po zna niu” i „Dni Po zna nia w Ki lo nii”, or ga ni zo wa ne są na prze mien -
nie co dwa la ta i ma ją na ce lu wzmac nia nie współ pra cy aka de mic kiej
po przez or ga ni za cję cy klu sym po zjów, se mi na riów i dys ku sji. W tym
ro ku wła dze UAM re pre zen to wa li prof. Be ata Mi ko łaj czyk, pro rek tor
ds. kształ ce nia oraz prof. Ry szard Na skręc ki, pro rek tor ds. na uki
i współ pra cy mię dzy na ro do wej. W za ję ciach, wy kła dach i warsz ta tach
udział wzię li przed sta wi cie le Wy dzia łów: Neo fi lo lo gii, Bio lo gii, Na uk
Spo łecz nych, Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, Pra wa i Ad mi ni stra cji, Hi -
sto rycz ne go, Teo lo gicz ne go oraz dy rek tor ogro du Bo ta nicz ne go UAM.

wFe sti wal sło wa w pio sen ce Fra zy od był się w dniach 3-8 li sto pa da.
Na pro gram fe sti wa lu skła da ły się: kon cer ty, warsz ta ty, kon fe ren cja na -
uko wa, spo tka nia au tor skie oraz pro gram dla dzie ci. Jak tłu ma czą or -
ga ni za to rzy, FRAZY po wsta ły z prze ko na nia, że sło wa w pio sen ce to
nie tyl ko dźwię ki, ale spo sób roz mo wy – ar ty sty z od bior cą, z in ny mi
ar ty sta mi, z tra dy cją i współ cze sno ścią. or ga ni za to rem fe sti wa lu by ły
Bi blio te ka Ra czyń skich we współ pra cy z Wy dzia łem Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej UAM.

wW ra mach ob cho dów 500-le cia uro dzin Kle men sa ja nic kie go
(1516-1543) 18 li sto pa da w Au li Lu brań skie go od był wie czór po etyc -
ki pt. Kle mens Ja nic ki – O so bie sa mym do po tom no ści. Spo tka nie by -
ło czę ścią Fe sti wa lu Sztu ki Sło wa „Ver ba Sa cra”. Wier sze po ety czy tał
Hen ryk Ta lar, a ko men tarz do utwo rów wy gło sił prof. Igna cy Le wan -
dow ski. Uzu peł nie niem ob cho dów rocz ni cy uro dzin by ła ogól no pol -
ska kon fe ren cja Po eta Lau re atus. Ży cie i twór czość Kle men sa Ja nic kie go
w 500 rocz ni cę uro dzin, któ ra od by ła się w dniach 25-26 li sto pa da w Sa -
lo nie Mic kie wi cza. 

w„Czy czu jesz się bez piecz nie, gdy wy cho dzisz z do mu? Czy masz
oczy za wsze sze ro ko otwar te? Wie my, że mie wasz de pre syj ne sta ny…
Za sta na wia Cię, dla cze go w Po zna niu w ostat nim ro ku za gi nę ło tak
du żo lu dzi? Kto bę dzie na stęp ny?” – tak na swój no wy pro jekt „Um -
bra” za pra szał te atr Gran da. Spek ta kle od by ły się 19 i 20 li sto pa da w Je -
życ kim Cen trum Kul tu ry. 

wKon fe ren cja na uko wa pod su mo wu ją ca 25 lat do świad czeń ba -
daw czych i dy dak tycz nych na kie run ku go spo dar ka prze strzen -
na w In sty tu cie Geo gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej i Go spo dar ki
Prze strzen nej od by ła się w dniach 24-26 li sto pa da w Col le gium
Geo gra phi cum. Ce lem kon fe ren cji by ło pod su mo wa nie do rob ku
go spo dar ki prze strzen nej w Pol sce oraz oce na dzia łań prak tycz nych,
pro wa dzo nych w jej ra mach z punk tu wi dze nia ich wkła du do roz -
wo ju Pol ski w okre sie prze mian i w kon tek ście przy stą pie nia do Unii
Eu ro pej skiej. Pro gram obej mo wał se sję ju bi le uszo wą, dwa pa ne le
dys ku syj ne po świę co ne wy zwa niom ba daw czym go spo dar ki prze -
strzen nej oraz suk ce som i pro ble mom kształ ce nia na tym kie run ku
stu diów, a tak że czte ry se sje re fe ra to we. Kon fe ren cji to wa rzy szył bal
ab sol wen tów te go kie run ku. 

wWer ni saż wy sta wy prac pla stycz nych „LABoRAToRIUM
SZTUKI” od był się 15 li sto pa da w ogro dzie Bo ta nicz nym. Przed -
sta wio ne pra ce po wsta ły w ra mach cy klu warsz ta tów ar ty stycz no -edu -
ka cyj nych ad re so wa nych do osób za gro żo nych wy klu cze niem
spo łecz nym. Wy sta wa pre zen to wa ła pra ce po wsta łe pod czas co ty go -
dnio wych spo tkań w ośrod ku Szkol no -Wy cho waw czym dla Dzie ci
Nie sły szą cych, Do mu Re adap ta cji Spo łecz nej dla Ro dzin Eks mi to wa -
nych MARKoT, SP nr 82, Cen trum Wspie ra nia Ro dzin „Swo bo da”.
Za ję cia prze pro wa dzo ne od ma ja do paź dzier ni ka 2016 by ły współ fi -
nan so wa ne ze środ ków Urzę du Mia sta Po zna nia. or ga ni za to rzy: Fun -
da cja Ser decz nik, ogród Bo ta nicz ny UAM. 

wMię dzy na ro do wy dzień Sys te mów In for ma cji Geo gra ficz nej, GIS
day od był się po raz 15-ty na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo -
lo gicz nych UAM. Sys te my GIS umoż li wia ją efek tyw niej sze za rzą dza -
nie przed się bior stwem i są nie za stą pio nym na rzę dziem na uki.
W trak cie kon fe ren cji, któ ra od by ła się 16 li sto pa da przed sta wio ne zo -
sta ły za sto so wa nia GIS-u w bran żach od biz ne su, IT, mo de lo wa nia 3D,
tech no lo gii po mia ro wych, na wi ga cji aż do ich wy ko rzy sta nia w urzę -
dach w Pol sce oraz za gra ni cą. W pro gra mie zna la zły się tak że warsz -
ta ty kom pu te ro we dla uczniów oraz stu den tów, se sja re fe ra to wa dla
mło dzie ży szkol nej oraz kon kur sy z atrak cyj ny mi na gro da mi.

w„Czyt nik” to po pu lar ny cykl Te atru No we go. W dn. 21 li sto pa da od -
był się wie czór po świę co ny barw nym pa mięt ni kom Zo fii Stry jeń skiej,
a 19 grud nia od bę dzie się wie czór po ezji Ju lii Har twig, w któ rym udział
weź mie prof. An na Le gie żyń ska. 

wSien kie wicz a od ro dze nie orę ża pol skie go – ta ki wy kład wy gło sił
w Mu zeum Sien kie wi cza dr hab. Ma rek We de mann. Uro czy stość
z oka zji 100-le cia śmier ci pi sa rza od by ła się 15 li sto pa da. od czy ta no
na niej m.in. mo wy ża łob ne i obej rzeć moż na by ło od lew pra wej rę -
ki pi sa rza. 

wdnia 23 li sto pa da br. w Te atrze Pol skim od był się pod ha słem
Antropologia przeciw dyskryminacji Nad zwy czaj ny Zjazd Et no lo gów
i An tro po lo gów Pol skich. Przed sta wi cie le an tro po lo gii – na uki słu żą -
cej spo łe czeń stwu i war to ściom hu ma ni stycz nym – za re ago wa li w ten
spo sób na wszech obec ne i co raz częst sze przy pad ki kłam li wych twier -
dzeń for mu ło wa nych w od nie sie niu do mi gra cji, uchodź ców, wie lo kul -
tu ro wo ści oraz toż sa mo ści na ro do wych, et nicz nych czy re li gij nych,
obec ne w de ba cie pu blicz nej, me diach, edu ka cji oraz po li ty ce. Wy ra zi li
sta now czy sprze ciw wo bec:  wszel kich prze ja wów dys kry mi na cji, wy -
klu cza nia i mo wy nie na wi ści na tle kul tu ro wym, re li gij nym, et nicz nym,
gen de ro wym bądź świa to po glą do wym; świa do me mu ma ni pu lo wa niu
fak ta mi, ide olo gi zo wa niu prze ko nań, kse no fo bii, ra si zmo wi oraz prze -
mo cy wy mie rzo nej w lu dzi re pre zen tu ją cych od mien ne kul tu ry, toż sa -
mo ści, po sta wy, wy zna nia i war to ści. Uzna li, że ja ko ba da cze kul tu ry
i spo łe czeń stwa są upraw nie ni i zo bli go wa ni do wy po wia da nia się na ten
te mat. Wy stą pi li w obro nie rze tel nej wie dzy na uko wej, kie ru jąc się po -
czu ciem od po wie dzial no ści oraz po sta wą oby wa tel ską. 

(na)

KRóTKO

Fotograf od zadań specjalnych, nasz redakcyjny kolega Maciej Męczyński –
człowiek orkiestra, po 10 latach pracy w „życiu uniwersyteckim” postanowił zmienić

kierunek swoich zainteresowań zawodowych i poświęcić się fotografii cyfrowej. żałujemy.
maciej świetnie znał uniwersytet, i ludzi, którzy go tworzą. 

życie jednak biegnie dalej swoim rytmem a wraz z nim kolejne numery naszego miesięcznika.
dlatego miło jest nam poinformować, że od listopada do naszego zespołu 

dołączył łukasz Woźny, nowy fotograf. 
już w tym numerze – życie uniwersytetu zatrzymane (na chwile) w jego obiektywie. 
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Ćwi cze nia od by ły się 19 paź dzier ni ka w bu dyn ku Wy dzia łu
Che mii UAM. Zor ga ni zo wa ły je Ze spół Za rzą dza nia Kry zy -
so we go i ochro ny In for ma cji Nie jaw nych UAM w Po zna niu,

a uczest ni czy li w nich funk cjo na riu sze z ko men dy wo je wódz kiej
i miej skiej po li cji w Po zna niu, od dzia łu Pre wen cji Po li cji w Po zna -
niu oraz po li cyj ni an ty ter ro ry ści z Po zna nia, Ło dzi, Wro cła wia, Go -
rzo wa Wlkp., Szcze ci na i Ko men dy Głów nej Po li cji, a tak że
ne go cja to rzy po li cyj ni z ze spo łu ds. ne go cja cji Ko men dy Wo je wódz -
kiej Po li cji w Po zna niu oraz stra ża cy z Po zna nia. 

Sce na riusz ćwi czeń za kła dał wie lo wąt ko wość epi zo dów za ist nia łych
na te re nie obiek tu oraz w je go naj bliż szym oto cze niu – wy ja śnia Iwo -
na Lisz czyń ska z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Po zna niu. Po zo -
ro wa ny atak miał za za da nie spraw dzić stop nia przy go to wa nia

pra cow ni ków uczel ni do dzia łań w sy tu acji za gro że nia ak tem ter ro -
ry stycz nym, w sy tu acji wzię cia za kład ni ka, po ja wie niem się na past -
ni ka z no żem oraz ak tyw ne go strzel ca. 

Bio rąc pod uwa gę spe cy fi kę obiek tu oraz sce na riusz ćwi czeń, przed -
się wzię cie by ło do sko na łą oka zją do zgry wa nia ele men tów współ pra cy
róż nych służb oraz do sko na le nia pro ce dur wy mia ny in for ma cji i sys te -
mu alar mo wa nia, po wia da mia nia oraz re ago wa nia w przy pad ku wy -
stą pie nia sy tu acji kry zy so wych – tłu ma czy Lisz czyń ska.

Sy mu la cję ata ku prze pro wa dzo no pół ro ku po ata ku stu den ta na pro -
fe so ra. Przy po mnij my, 14 mar ca na Wy dzia le Che mii na Mo ra sku męż -
czy zna rzu cił się z ta sa kiem na prof. Le cha Ce le wi cza, krzy cząc, że go
za bi je. Na past ni ka za trzy ma li na pę tli PST pra cow ni cy Col le gium Che -
mi cum. Prof. Ce le wicz tra fił do szpi ta la z ura za mi gło wy i rę ki.  FC

Sy mu lo wa no atak ter ro ry sty

na Wydziale Chemii uaM znaleziono bombę. do budynku wszedł uzbrojony mężczyzna i wziął zakładnika.

nikomu nic się nie stało – to był tylko scenariusz ćwiczeń policji. Celem było sprawdzenie stopnia przygotowania

pracowników uczelni do działań w sytuacji zagrożenia aktem terrorystycznym – wyjaśniają policjanci. 

zdJęCia MaCieJ MęCzyński
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