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Wszystko powinno być tak
proste, jak to tylko możliwe,
ale nie prostsze – taką myśl
Einsteina przyjęło sobie za
dewizę Wielkopolskie
Centrum Zaawansowanych
Technologii, które powstaje
na Morasku. 

Przy po mnij my, że jest to ko or -
dy no wa ny przez UAM mul ti dy -
scy pli nar ny ośro dek, ma ją cy się
zaj mo wać ba da nia mi i za sto so -
wa nia mi nowych ma te ria łów
i bio ma te ria łów. Mu ry ro -
sną – infrastruktura budowlana
i badawcza ma kosz to wać w su -
mie 63 mln eu ro – a rów no le gle
do nich doj rze wa kon cep cja pro -
gra mu na uko we go. W dniach 28
i 29 li sto pa da od była się kon fe -
ren cja „Mi sja che mo, bio – i na -
no tech no lo gii w WCZT”.

Wy kła dy wy gła sza li wy bit ni
ucze ni, jak prof. Krzysz tof Ma ty -
ja szew ski, prof. Mi cha el Gier sig
czy prof. To masz Ha er tle. Wszy -

scy pra cu ją w re no mo wa nych
ośrod kach za gra ni cą, do któ rych
kie dyś wy je cha li, bo mie li tam
lep sze szan se pra cy na uko wej. 

WCZT, któ re za trud ni 200
osób, ma wła śnie być pol skim
ośrod kiem dla am bit nych mło -
dych lu dzi i za trzy mać ich w kra -
ju. Dla te go to mło dzi i bar dzo
mło dzi na ukow cy by li głów ny mi
bo ha te ra mi te go spo tka nia, bo to

oni też zde cy du ją o roz wo ju
i przy szło ści WCZT. Z te go po wo -
du se sja po ste ro wa (800 po ste -
rów), za zwy czaj nie co na mar gi -
ne sie kon fe ren cji na uko wych, tu -
taj by ła przed mio tem ży we go za -
in te re so wa nia, a w ku lu arach
mło dzi ba da cze na wią zy wa li
kon tak ty z przy szły mi sze fa mi
ze spo łów w WCZT.

– Ta se sja wła śnie ma słu żyć

za ry so wa niu róż nych te ma tów
ba daw czych i wy ła nia niu się
ze spo łów – po wie dział prof.
Bog dan Mar ci niec, prze wod ni -
czą cy ko mi te tu ko or dy nu ją ce go
WCZT – z cze go mniej wię cej
za pól ro ku wy ło ni się kon kret -
ny pro gram ba daw czy. 

Na ra zie by ła mo wa o po li me -
ro wych le kar stwach, krą żą cych
w or ga ni zmie, któ re ma ją do -
trzeć do kład nie do cho re go miej -
sca i tam uwol nić sub stan cje
lecz ni cze (prof. Ma ty jasz kie -
wicz); o jak naj efek tyw niej szym
wy ko rzy sta niu i ma ga zy no wa -
niu ener gii fo to nów (prof. Gier -
sig) oraz o trans for ma cji bia łek,
tak aby ob ni żyć ich aler gen ność
lub stwo rzyć biał ka „zdro wot -
ne”- an ty wiur so we czy an ty bak -
te ryj ne (prof. Ha er tle).

Bu do wa WCZT ma być za koń -
czo na w 2013 ro ku. W bu dyn ku,
oprócz la bo ra to riów, bę dzie też
zwie rzę tar nia i szklar nia. MAJ 

cen trum na xxi wiek

Bu dy nek Col le gium Iu ri di cum No vum,
któ ry mie ści się przy Alei Nie pod le -
gło ści 53, za pro jek to wa ła Pra cow nia

Ar chi tek to nicz na 1997 pod kie run kiem
Krzysz to fa Frąc ko wia ka.

Na gro da Pre zy den ta Mia sta Po zna nia im.
Ja na Bap ty sty Qu adro przy zna wa na jest
od 13 lat za naj lep szą re ali za cję ar chi tek -
to nicz ną w Po zna niu. Zo sta ła usta no wio -
na w 1999 ro ku przez Za rząd Mia sta Po zna -
nia. Przy zna wa na jest za naj lep szy spo śród
zgło szo nych pro jekt ar chi tek to nicz ny, zre -
ali zo wa ny na te re nie Po zna nia w ro ku po -

prze dza ją cym przy zna nie na gro dy. Na zwa
na gro dy na wią zu je do tes syń skie go ar chi -
tek ta epo ki re ne san su – Ja na Bap ty sty Qu -
adro, dzia ła ją ce go głów nie w Po zna niu. Ten
wło ski ar chi tekt w la tach 1552-1562 spra -
wo wał funk cję ar chi tek ta miej skie go w Po -
zna niu i był m.in. twór cą re ne san so wej
prze bu do wy po znań skie go ra tu sza.

Na gro da tra fi ła do UAM po raz trze ci.
W la tach ubie głych na gro dzo no gmach Wy -
dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz sie -
dzi bę Bi blio te ki Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej. Ewa Ko la nus

Collegium
Iuridicum
Novum-
laureatem
Nowy budynek Wydziału Prawa
i administracji UaM uznano za najlepszy
projekt architektoniczny, zrealizowany
w Poznaniu w 2010 roku. 
21 listopada 2011 roku w sali Ratusza
jego architekci odebrali z rąk prezydenta
miasta nagrodę jana Baptysty Quadro. 
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Na gro dzo na „Pra cow nia Ar chi tek to nicz na 1997”

Wystąpie nie dr An ny Urba no wicz
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● Dla uniwersyteckich
filmowców 
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● Pomóc się rozwijać

● Archiwa i elektronika 
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foTogRAfICZNY

● Życie akademickie
w obiektywie studentów 

8 | PERSPEKTYWY
● AMgEN dla zdolnych

studentów

● gaz łupkowy – szansa czy
zagrożenie?
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„NoMINACYjNY”

● Stałość versus zmienność
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● Inne studia, inne stypendia

● o relacjach nauki, biznesu
i prawa
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na świat

● Śladami Mickiewicza
po Wielkopolsce

● od Sokratesa do Kawafisa

22 | MUZYKA
● Aula koncertowa

23 | Po NoWEMU
● „Biblioteka uczącego się”

w Alliance française
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● Projekt Anthemountas

●Wzywa Afryka

●Wśród dzieci w Sierra leone 

27 | W KoMUNIKACYjNEj
PęTlI

● Student w korku, czyli
poradnik na trudne czasy

Na okładce: zespół audiofeels, który wystąpił�
na Vii Uniwersyteckim koncertcie charytatywnym 
na Rzecz studentów Niepełnosprawnych UaM 

Nasz UNiWeRsytet W NUMERZE

KOMUNIKAT 

szanowni Państwo,
Serdecznie dziękuję za przesłanie wszelkich uwag
dotyczących projektu nowelizacji Statutu UAM. 
Dziękuję zarówno poszczególnym osobom, jak
i organom kolegialnym, samorządom i związkom
zawodowym. Komisja Statutowa i zespół rektorski
przeanalizowali każdą zgłoszoną propozycję.
Znaczna część uwag została uwzględniona w projekcie
uchwały o zmianie statutu. Wszyscy Państwo, którzy
uczestniczyliście w tej konsultacji, otrzymacie
indywidualne odpowiedzi. Dziękuję za aktywną postawę
i współudział całej społeczności akademickiej 
we współtworzeniu zapisów najwyższego aktu naszego
wewnętrznego prawa.

Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu,
po raz czwar ty z rzę du udo wod nił, iż jest naj bar -
dziej pro dok to ranc ką uczel nią w Pol sce. Uro czy -

ste wrę cze nie na gród IV edy cji Kon kur su na Naj bar dziej
Pro dok to ranc ką Uczel nię PRODOK od by ło się 2 grud -
nia 2011 r. w Gdy ni pod czas VI Zwy czaj ne go Zjaz du Kra -
jo wej Re pre zen ta cji Dok to ran tów.  

Pa tro nat ho no ro wy nad Kon kur sem ob ję li: Mi ni ster Na -
uki i Szkol nic twa Wyż sze go prof. Bar ba ra Ku dryc ka, Prze -
wod ni czą cy Ra dy Głów nej Szkol nic twa Wyż sze go prof.
Jó zef Lu bacz i Prze wod ni czą ca Kon fe ren cji Rek to rów
Aka de mic kich Szkół Pol skich prof. Ka ta rzy na Cha ła siń -
ska -Ma cu kow. na

UAM – naj bar dziej pro dok to ranc ka 
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◗VII Uni wer sy tec ki Kon cert Cha ry ta tyw ny na Rzecz Stu den tów Nie -
peł no spraw nych UAM od był się 4 grud nia w Au li UAM. Dzień wcze -
śniej ob cho dzo ny był Mię dzy na ro do wy Dzień Osób Nie peł no spraw -
nych. W czę ści I kon cer tu wy stą pi li pra cow ni cy Wy dzia łu Pe da go -
gicz no – Ar ty stycz ne go UAM z Ka li sza z in stru men tal nym show pt.
„Ogni ste dia lo gi na flet i gi ta rę”. Na fle tach pro stych za grał Ro mu -
ald Sza łek, a na gi ta rze Ro mu ald Erenc. W prze rwie kon cer tu, w Au li
Lu brań skie go, prze pro wa dzo na by ła au kcja prac pla stycz nych pra -
cow ni ków i stu den tów z Wy dzia łu Pe da go gicz no – Ar ty stycz ne go,
któ rą po pro wa dził Ma ciej Kra jew ski z Fun da cji na Rzecz Stu den tów
i Ab sol wen tów UAM „Uni ver si ta tis Po sna nien sis”. Po prze rwie wy -
stą pił Ze spół Au dio fe els  – gwiaz da wie czo ru. (okładka)

◗ W dniu 23 li sto pa da od by ła się w Col le gium Mi nus z ini cja ty wy
Dzia łu Współ pra cy z Za gra ni cą UAM se sja in for ma cyj na o moż li -
wo ściach stu dio wa nia w USA, o któ rych mó wi ła Alek san dra Au gu -
sty niak z Pol sko – Ame ry kań skiej Ko mi sji Ful bri gh ta z War sza wy. Po -
ru szo no m. in. na stę pu ją ce za gad nie nia: jak zo stać stu den tem w USA,
jak fi nan so wa ne są tam stu dia, sty pen dia Ful bri gh ta, prak ty ki stu -
denc kie w USA. W spo tka niu wziął udział sty pen dy sta Ful bri gh ta Mi -
cha el Nel son z In sty tu tu Fi lo lo gii An giel skiej UAM.

◗ Przy zna wa ne przez Fun da cję Na uki Pol skiej co rocz ne sty pen dium
Ko lumb dla mło dych pra cow ni ków na uki ma umoż li wić wy bit nym
mło dym uczo nym od by cie sta żu po dok tor skie go w naj lep szych ośrod -
kach na uko wych świa ta. W tym ro ku w sil nej ogól no pol skiej kon ku -
ren cji sty pen dium to zdo by ła m. in. dr An na La sek z In sty tu tu Fi lo -
lo gii Kla sycz nej UAM. Dr An na La sek spe cja li zu je się w li te ra tu rze
an tycz nej Gre cji i pla nu je ha bi li ta cję w za kre sie li te ra tu ry wcze -
sno chrze ści jań skiej. Ja ko miej sce od by cia sta żu wy bra ła Fre ie Uni -
ver sität w Ber li nie.

◗ VII mię dzy na ro do wa kon fe ren cja na uko wa z cy klu „Kul tu ro twór -
cza funk cja gier” nt. „Per spek ty wy roz wo ju lu do lo gii” od by ła się
w dniach od 18 do 19 li sto pa da w Po zna niu. Pod czas spo tkań zaj -
mo wa no się kwe stia mi do ty czą cy mi miej sca gier w kul tu rze współ -
cze snej, ich uży tecz no ści w ba da niach spo łecz nych i za sto so wa niach
w edu ka cji. Or ga ni za to ra mi by li: Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy -
stwa Ba da nia Gier, Po znań skie Ko ło PTBG przy In sty tu cie Lin gwi -
sty ki Sto so wa nej UAM oraz Pra cow nia Ba dań Lu do lo gicz nych
w Glot to dy dak ty ce i Ko mu ni ka cji In ter kul tu ro wej ILS UAM. 

◗ Kon fe ren cja Na uko wa pt. „Trans plan to lo gia w pra wie i me dy cy -
nie” od by ła się 19 li sto pa da w Au li Col le gium Iu ri di cum No vum.
Or ga ni za to rem wy da rze nia by ło Ko ło Na uko we Pra wa Me dycz ne go
Le ge Ar tis Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM oraz Stu denc kie To -
wa rzy stwo Na uko we Uni wer sy te tu Me dycz ne go im. Ka ro la Mar cin -
kow skie go w Po zna niu. 

◗ Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu za chę ca wszyst kich pra -
cow ni ków UAM do ro dzin ne go spę dza nia cza su w ha li spor to wej
na Mo ra sku. Moż na tam wraz z dzieć mi wziąć udział w za ję ciach
spor to wych i edu ka cyj nych. W so bo ty od by wać się bę dą dru go li go -
we me cze siat ków ki ha lo wej dru ży ny AZS UAM Po znań, a w nie dzie -
le cykl za jęć spor to wych oraz edu ka cyj nych – Fa mi lia da. Ter mi ny Fa -
mi lia dy oraz li gi ama tor skiej siat ków ki męż czyzn zna leźć moż -
na na stro nie: www.swfis.amu.edu.pl. 

◗ W Po zna niu w dniach od 8 do 9 grud nia od by ła się ogól no pol ska
kon fe ren cja na uko wa pt. „Mo je cza sy jesz cze na dej dą…”. Epo ka Lisz -

ta i Mah le ra w re in ter pre ta cjach mo der ni stycz nych i post mo der ni -
stycz nych, zor ga ni zo wa na przez Ka te drę Mu zy ko lo gii UAM, Aka -
de mię Mu zycz ną w Po zna niu oraz Po znań skie To wa rzy stwo Przy ja -
ciół Na uk. Kon fe ren cja ma zwią zek z 200. rocz ni cą uro dzin Fran -
za Lisz ta oraz 100. rocz ni cą śmier ci Gu sta va Mah le ra w 2011 ro ku.

◗ 10 grud nia nad War tą w Po zna niu od był się hap pe ning Lam pio ny
Wol no ści pod pa tro na tem Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa UAM. Ak cja to wy raz so li dar no ści z oso ba mi re pre sjo no wa ny -
mi przez ła mią ce pra wa czło wie ka re żi my, sym bol wspar cia dla tych,
któ rzy wal czy li lub na dal wal czą o wol ność. W ra mach ob cho dów Mię -
dzy na ro do we go Dnia Praw Czło wie ka wy pusz czo no w nie bo set ki lam -
pio nów. Za pra sza my na stro nę ak cji: http://lam pio ny wol no sci.pl/

◗ 14 grud nia od by ła się kon fe ren cja na uko wa pt. „Ka pi tu ły die ce zji
po znań skiej w okre sie sta ro pol skim. Stan, po trze by i per spek tywy ba -
dań”. To ko lej ne spo tka nie na uko we, przy go to wa ne w ra mach pro -
jek tu „Hi sto ria ar chi die ce zji po znań skiej”. Po wcze śniej szym przed -
sta wie niu: hi sto rio gra fii, ży cia za kon ne go oraz pa ra fii ar chi die ce -
zji, te raz pod ję to pro ble ma ty kę ka pi tuł die ce zji. Re fe ren ci, z róż nych
ośrod ków pol skich, przed sta wi li bie żą ce usta le nia nad funk cjo no wa -
niem kor po ra cji ka no nic kich w die ce zji po znań skiej w okre sie sta ro -
pol skim. Or ga ni za to rem był Wy dział Teo lo gicz ny UAM oraz Ko mi -
sja Teo lo gicz na PTPN. mdz

◗ II zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od by ło się 26. li sto pa -
da 2011 r. Na po cząt ku po sie dze nia prof. B. Mar ci niak oraz pro rek -
to rzy prze ka za li waż ne, z punk tu wi dze nia Uczel ni, ko mu ni ka ty. Na -
stęp nie prof. Je rzy Lis przed sta wił in for ma cje o pra cach Ra dy Głów -
nej Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Wy słu cha no wy stą pie nia pro rek -
to ra prof. J. Gu liń skie go pt: „Wi ze ru nek i pro mo cja Uczel ni – sys -
tem iden ty fi ka cji wi zu al nej”. W cza sie ob rad Se nat UAM pod jął
uchwa ły w spra wie: za twier dze nia re gu la mi nu Uczel nia ne go Cen -
trum In no wa cji i Trans fe ru Tech no lo gii UAM, okre śle nia skła du Ra -
dy Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, stwier dze nia zgod no ści
zmian w re gu la mi nie sa mo rzą du stu den tów UAM z usta wą i sta tu -
tem UAM, wy ga śnię cia z dniem 30 li sto pa da 2011 r. man da tu w Se -
na cie UAM R. Nec la – przed sta wi cie la dok to ran tów UAM. Za jął sta -
no wi sko do ty czą ce pro jek tu roz po rzą dze nia Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go w spra wie kry te riów i try bu przy zna wa nia ka te -
go rii na uko wej jed nost kom na uko wym. Wy brał przed sta wi cie li Sa -
mo rzą du Dok to ran tów w skład: ko mi sji dys cy pli nar nej dla dok to ran -
tów (I in stan cja), od wo ław czej ko mi sji dys cy pli nar nej dla dok to ran -
tów (II in stan cja) oraz przed sta wi cie li Par la men tu Sa mo rzą du Stu -
den tów w skład ko mi sji: dys cy pli nar nej dla na uczy cie li aka de mic -
kich, dys cy pli nar nej dla stu den tów (I in stan cja), od wo ław czej ko -
mi sji dys cy pli nar nej dla stu den tów (II in stan cja). Pod czas po sie dze -
nia Se nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie wy ra że nia zgo dy na re ali -
za cję za dań in we sty cyj nych uję tych w zre wa lo ry zo wa nym pro gra -
mie wie lo let nim na la ta 2004-2015 do ty czą cych bu dyn ków: Wy dzia -
łu Hi sto rycz ne go, dy dak tycz ne go Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz -
ne go w Ka li szu; obiek tów spor to wych i za ku pu grun tów na Kam pu -
sie Mo ra sko.

Na za koń cze nie Se nat UAM wy ra ził zgo dę na re ali za cję in we sty -
cji: „Bu do wa bu dyn ku na uko wo -dy dak tycz ne go w ze spo le za bu do -
wy Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza przy ul. Sza ma rzew skie -
go 89 w Po zna niu”.

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

opr. Do mi ni ka Na roż na
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Ze spół Uni wer sy tec kie go Stu dia Fil mo we go otrzy mał
pierw szą na gro dę – „Zło te go Ko per ni ka” na II Fe sti -
wa lu Fil mów dla Edu ka cji EDUKINO. Na gro dzo ny zo -

stał wy kład z cy klu „Ar cy dzie ła, ar cy my śli...” prof. Pio tra
Śli wiń skie go pt. „O Mi ło szu w ro ku Mi ło sza”. Do dat ko wo
wy róż nie nie otrzy mał film „400 lat tra dy cji uni wer sy tec -
kich w Po zna niu” w re ży se rii Jo an ny Ma li now skiej.

ze spół Uni wer sy tec kie go stu dia fil mo we go 

Dla uni wer sy tec kich
fil mow ców 

Tym sa mym In sty tut wzbo ga cił się o po nad 700 po zy -
cji bi blio tecz nych. Są wśród nich ko men to wa ne edy -
cje tek stów grec kich i ła ciń skich, cza so pi sma oraz

wie le bar dzo cen nych i trud no do stęp nych opra co wań. Jest
to pięk ny gest ze stro ny obu pro fe so rów, od lat za przy jaź -
nio nych z IFK, któ rzy ze chcie li w ten spo sób na rę ce prof.
Kry sty ny Bar tol prze ka zać nam część swych nie zwy kle cen -
nych zbio rów bi blio tecz nych. Ca łość księ go zbio ru zo sta ła
zgro ma dzo na w bi blio te ce Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej. Agniesz ka Ku la

Dzię ki hoj no ści dwóch eme ry to wa nych pro fe -
so rów z fre ie Uni ver sität w Ber li nie – Bern da
se iden stic ke ra oraz Wi du -Wol fgan ga eh ler sa,
in sty tut fi lo lo gii kla sycz nej UaM zo stał ob da -
ro wa ny wspa nia łym zbio rem ksią żek i cza so -
pism z za kre su fi lo lo gii kla sycz nej. 

Cen ny dar uczo nych

zło ty ko per nik
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Odnowienie doktoratu prof. Zygmunta Zagórskiego 

oraz prof. Karola Zierhoffera

Medal za Zasługi dla UAM dla prof. Keitha E. Gubbinsa 

Aukcja dzieł sztuki w czasie Koncertu Charytatywnego

Wręczenie stypendiów im. Funduszu Rodziny Kulczyków
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Or ga ni za to rem se mi na rium
by ło Ar chi wum UAM w Po -
zna niu wraz z Pol skim To -

wa rzy stwem Ar chi wal nym. Licz nie
przy by łych uczest ni ków se mi na -
rium re pre zen to wa li ar chi wi ści
z War sza wy, Po zna nia, Szcze ci na,
To ru nia, Lu bli na, Wro cła wia. Wśród
za in te re so wa nych zna leź li się tak że
pra cow ni cy Mu zeum Ar che olo gicz -
ne go w War sza wie, Mu zeum Re gio -
nal ne go w Sie dl cach, Mu zeum Ar -
che olo gicz ne go w Po zna niu, Te atru
Wiel kie go im. Sta ni sła wa Mo niusz -
ki w Po zna niu czy Ar chi wum Aka -
de mii Sztuk Pięk nych w War sza wie.

Te ma ty ka se mi na rium do ty czy ła
pro ble mów praw nych zwią za nych
z elek tro nicz nym za rzą dza niem do -
ku men ta cją, ochro ną in for ma cji taj -

nych, róż nic mię dzy do ku men ta cją
tra dy cyj ną – pa pie ro wą, a elek tro -
nicz ną. Po ru szo ne zo sta ły tak że te -
ma ty zwią za ne z udo stęp nia niem
do ku men ta cji w świe tle pra wa au -
tor skie go i pra wa o ochro nie da nych
oso bo wych. Te szcze gól nie za owo -
co wa ły ży wy mi dys ku sja mi, w cza -
sie któ rych roz wa ża no mię dzy in ny -
mi kwe stie zwią za ne z udo stęp nia -
niem prac dy plo mo wych, te czek
stu denc kich i pra cow ni czych użyt -
kow ni kom w ar chi wum. Po zo sta ła
część se mi na rium po świę co na by ła
pro ble ma ty ce no śni ków cy fro wych
i di gi ta li za cji, a tak że fo to gra fii ana -
lo go wej i cy fro wej.

Mo ni ka Sak 

(Ar chi wum UAM, Po znań)

Ce lem Fo rum by ło przy bli że nie te ma -
ty ki kwe stii roz wo jo wych, po mo cy
kra jom bied niej szym, a tak że stwo -

rze nie szan sy  za in te re so wa nym do włą cze -
nia się w róż no ra kie ak cje za pro szo nych or -
ga ni za cji i sto wa rzy szeń. Po śród sto isk or -
ga ni za cji po za rzą do wych by ły ta kie, któ re
ofe ro wa ły wo lon ta riat w Afry ce, czy  za chę -
ca ły do wspie ra nia spra wie dli we go han dlu. 

Kon fe ren cję otwo rzy li prof. Ry szard Ka -
miń ski i dr An drzej Gul czyń ski. Isto tę po li -
ty ki roz wo jo wej wy ja śnił po seł Kacz ma rek,
a na stęp nie prof. Ry szard Vor brich z In sty -
tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej
przed sta wiał kon cep cje edu ka cji roz wo jo -
wej i an tro po lo gii roz wo ju, na to miast dr Ka -
ta rzy na Ko ko ciń ska przy bli ży ła re la cje mię -
dzy po li ty ką go spo dar czą i spo łecz ną w kon -
tek ście za ło żeń po li ty ki roz wo jo wej.

Ko lej nym pre le gen tem był Kil lion Mu ny -
ama z Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, któ -
ry opo wia dał o współ pra cy Pol ski z kra ja mi
afry kań ski mi. Wiel ką ro lę or ga ni za cji po za -
rzą do wych w swo im wy stą pie niu  pod kre -
śla li Ja ni na Mo ryc i Mi ro sław Łucz ka z Mi -
ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych. Ko lej ne
wy stą pie nia na le ża ły do Mar ty Oziem -

skiej – dy rek tor PAH i Mag da le ny Tro ja nek
z Gru py Za gra ni ca. Elż bie ta Ma lik przed sta -
wi ła wiel ko pol skie or ga ni za cje, zaj mu ją ce
się po mo cą roz wo jo wą, a dr Ra fał No wak
opo wie dział o Pro jek cie Trze cie Oko, w ra -
mach któ re go m. in. le czo no oczy cho rym
w Ne pa lu. Ka ta rzy na Me is sner z In sty tu tu
Et no lo gii i An tro po lo gii Kul tu ro wej opo wia -
da ła o pro jek cie,, Po każ mi swój świat – po -
każ swo ją szko łę”. Dwa ostat nie wy stą pie -
nia na le ża ły do prof. Jac ka Łu cza ka z Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go, człon ka Sto wa rzy -
sze nia Roz wi ja nia Opie ki Pa lia tyw nej w Eu -
ro pie Środ ko wo -Wschod niej  oraz do To ma -
sza Sa dow skie go z „Bar ki”, mó wią ce go o go -
spo dar ce spo łecz nej w pro jek cie Unia Eu ro -
pej ska – Afry ka.

Go ście fo rum mo gli obej rzeć wy sta wę
„Afry ka pol skich po dróż ni ków i wo lon ta riu -
szy – edu ka cja glo bal na”, czy wy sta wę na te -
mat róż no ra kie go po strze ga nia Afry ki
w sztu ce i rze mio śle ar ty stycz nym, zor ga -
ni zo wa ną w Ogro dzie Bo ta nicz nym UAM.
Po nad to od był się prze gląd fil mów, pro mo cja
pro duk tów Fa ir tra de oraz cykl spo tkań z wo -
lon ta riu sza mi or ga ni za cji wiel ko pol skich.

Na ta lie Gra bow ska

Po móc się roz wi jać

W collegium iuridicum Novum
odbyło się Wielkopolskie forum
Współpracy Rozwojowej,
zorganizowane przez Wydział
Prawa i administracji 
(studium europeistyki)
i europosła filipa kaczmarka.
Po raz pierwszy w jednym
miejscu spotkały się wszystkie
wielkopolskie organizacje,
zajmujące się pomocą
rozwojową, wykładowcy
z różnych uczelni oraz ludzie
związani z ideą sprawiedliwego
handlu i wsparciem państw
biedniejszych.

Ar chi wa  i elek tro ni ka 
W listopadzie na UaM odbyło się seminarium naukowe
poświęcone problemom, związanym z elektronicznym
obiegiem dokumentacji i archiwizacją dokumentów.
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ii edycja konkursu fotograficznego „UaM moją uczelnią” 
przebiegała w tym roku pod hasłem „Życie akademickie”.

Do wzię cia udzia łu w kon kur sie za pro sze ni zo sta li stu den ci
wszyst kich wy dzia łów UAM, uczest ni cy stu diów dok to ranc -
kich, a tak że stu den ci za miej sco wych ośrod ków dy dak tycz -

nych UAM.
Na gro dą dla stu den tów – au to rów dwu na stu fo to gra fii naj cie ka -

wiej po ka zu ją cych na szą uczel nię jest opu bli ko wa nie tych fo to -
gra fii w ka len da rzu uni wer sy tec kim na rok 2012 oraz wy eks po -
no wa nie ich na wy sta wie po kon kur so wej. Po nad to, spo śród dwu -
na stu naj lep szych prac, ju ry wy ło ni ło rów nież „Fo to gra fię ro ku”,
któ rej au tor otrzy mu je apa rat fo to gra ficz ny. Pre zen ta cja ka len da -
rza oraz wrę cze nie na gród na stą pi pod czas wer ni sa żu wy sta wy
w Col le gium Mi nus. Wy sta wa po kon kur so wa bę dzie eks po no wa -
na w Col le gium Mi nus, a na stęp nie w ko lej nych bu dyn kach dy dak -
tycz nych UAM. Oto lau re aci:

„Fo to gra fia Ro ku”:
Ra fał Wich nie wicz, I rok fi lo lo gii pol skiej, za fo to gra fię „Mię dzy
wy kła da mi” (Col le gium Eu ro pa eum w Gnieź nie)

Wy róż nie nia:
Ja kub Go łąb, III rok fi zy ki, za fo to gra fię „Otwar te warsz ta ty z re -
ży se rii dźwię ku” (Col le gium Phy si cum)

Po zo sta li na gro dze ni: 
Marta Bielawska, I rok historii sztuki, za fotografię „Absolutoria”
(Aula Uniwersytecka UAM); Bartosz Blecha, II rok ochrony dóbr
kultury, za fotografię „Drzwi otwarte na Wydziale
Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu”; Wojciech Chojnacki, II rok
informatyki, za fotografię „Wieczór w akademiku” (Dom Studencki
„Jagienka”); Tomasz Kalinowski, I rok studiów doktoranckich,
Wydział Biologii, za fotografię „Koło Naukowe Przyrodników
podczas Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki” (Collegium
Biologicum); Alan Kardyka, IV rok teologii, za fotografię „Radość
studiowania” (studenci z Wydziału Teologicznego); Tomasz
Kubiak, II rok biofizyki, za fotografię „Fizyka przez dziurkę
od klucza”; Agata Maj, III rok socjologii, za fotografię „Juwenalia”;
Justyna Romanowska, I rok fizyki, za fotografię „Wykład Otwarty”
(Aula Maximum); Gokhan Senkon z Turcji, II rok filologii, student
Programu Erasmus, za fotografię „W drodze na wykłady” (Collegium
Maius); Jakub Wojdylak, I rok administracji, za fotografię „Sesja”
(Dom Studencki „Babilon”) M.N

Ży cie aka de mic kie
w obiek ty wie stu den tów 
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Już 1 li sto pa da ru szył na -
bór do IV edy cji Pro gra mu
Am gen Scho lars. Pro gram

ten da je szan sę zdol nej mło dzie -
ży na roz po czę cie ka rie ry na -
uko wej w naj lep szych la bo ra to -
riach ba daw czych na świe cie.

Am gen Scho lars to je den
z nie licz nych te go ty pu pro gra -
mów na świe cie, któ ry już pod -
czas stu diów umoż li wia pro -
wa dze nie pro jek tów ba daw -
czych w mię dzy na ro do wym
śro do wi sku. Pro gram roz po czę -
to w 2006 ro ku w Sta nach Zjed -
no czo nych, a w 2009 ro ku zo -

stał on roz sze rzo ny na Eu ro pę.
Je go ce lem jest umoż li wie nie
stu den tom zdo by wa nie prak -
tycz nych do świad czeń ba daw -
czych pod opie ką naj bar dziej
uty tu ło wa nych na ukow ców.
Współ pra ca z Fun da cją Am gen
po zwa la nam za ofe ro wać naj -
zdol niej szym stu den tom wy jąt -
ko wy let ni pro gram ba daw czy,
któ ry ma na ce lu za in spi ro wa -
nie ich do roz po czę cia ka rie ry
na uko wej – po wie dział pro fe -
sor John Ral li son, rek tor ds. dy -
dak ty ki na Uni wer sy te cie Cam -
brid ge. 

W ze szło rocz nej edy cji pro -
gra mu wzię ło udział 74 mło -
dych lu dzi z 39 eu ro pej skich
uczel ni wyż szych z 16 kra jów.
Wśród nich zna la zło się sze ściu
stu den tów z Pol ski. Od star tu
eu ro pej skiej edy cji Am gen Scho -
lars Po la cy są jed ną z naj licz niej -
szych grup na ro do wo ścio wych
wśród osób apli ku ją cych do pro -
gra mu i wśród je go uczest ni ków.
Wie lu z nich kon ty nu uje swo ją
ka rie rę na uko wą na jed nym
z uni wer sy te tów, bio rą cych
udział w pro gra mie. 

Bu dżet Am gen Scho lars, wy -
no szą cy po nad 34 mi lio nów do -
la rów, sta wia pro gram w czo -
łów ce ini cja tyw te go ro dza ju.
Uczest ni cy pro gra mu nie po no -
szą żad nych kosz tów, zwią za -
nych z udzia łem w pro gra mie.
De cy du ją tyl ko umie jęt no ści,
wie dza i za an ga żo wa nie mło -
dych osób. 

Każ de go ro ku licz ba apli ku ją -
cych do Am gen Scho lars sys te -
ma tycz nie się zwięk sza. Do -

tych czas w pro gra mie uczest ni -
czy ło po nad 1200 osób z ca łe -
go świa ta. 

O udział w eu ro pej skim pro -
gra mie Am gen Scho lars mo gą
ubie gać się oso by, któ re stu diu -
ją kie run ki ści słe, m. in. che mię,
bio lo gię, bio tech no lo gię czy bio -
in ży nie rię na jed nej z eu ro pej -
skich uczel ni wyż szych. Kan dy -
da ci po win ni osią gać bar dzo do -
bre wy ni ki w na uce i mieć
w pla nach stu dia dok to ranc kie. 

By uczest ni czyć w Am gen
Scho lars, na le ży zgło sić swo ją
apli ka cję do jed nej z uczel ni bio -
rą cych udział w pro gra mie. Każ -
da z nich ma wła sny sys tem
oce ny kan dy da tów, przy czym
wa run ki wspól ne to wy peł nie -
nie for mu la rza apli ka cyj ne go
on -li ne na stro nie www.am gen -
scho lars.eu oraz prze sła nie krót -
kie go ese ju o so bie i do tych cza -
so wych osią gnię ciach. 

Ter min przyj mo wa nia apli ka -
cji upły wa na po cząt ku lu te -
go 2012 ro ku.

Czy Pol ska unie za leż ni się od do staw
ga zu z Ro sji? Kto zy ska, a kto stra ci
na ga zie łup ko wym? Na te i na in ne

py ta nia szu ka li od po wie dzi przed sta wi cie -
le kół na uko wych oraz eks per ci z za kre su
geo lo gii i ochro ny śro do wi ska, bez po śred nio
zwią za ni z po szu ki wa niem złóż ga zu łup ko -
we go. Spe cja li ści rze tel nie od po wia da li
na py ta nia pod czas pa ne lu dys ku syj ne go,
któ ry nie spo dzie wa nie oka zał się wiel kim
suk ce sem. 

Na po cząt ku wy emi to wa no frag ment fil -
mu do ku men tal ne go „Kraj ga zem pły ną cy”.
Po ka zy wał on skut ki eks plo ata cji ga zu łup -
ko we go w USA. Po ka za no w nim m. in. czar -
ną wo dę w stud ni głę bi no wej w miej scu,

gdzie pro wa dzo no wy do by cia, czy wo dę
z kra nu, któ ra da ła się za pa lić, jak też ze sta -
wie nie środ ków che micz nych uży wa nych
w wo dzie, któ rą wy ko rzy stu je się w cza sie
pro ce su okre śla ne go mia nem szcze li no wa -
nia hy drau licz ne go. Film wśród pu blicz no -
ści wzbu dził nie ma łe kon tro wer sje.

Wi ce pre mier Wal de mar Paw lak po wo łu -
jąc się na ra port Mię dzy na ro do wej Agen -
cji Ener ge tycz nej (MAE) wy ja śniał, że
udział ga zu nie kon wen cjo nal ne go mo że
do 2035 r. wzro snąć na wet do 40 pro cent
pro duk cji ogól nej ga zu, co mo że od po wia -
dać ilo ści ga zu prze sy ła ne go przez Ro sję.
Dla Pol ski jest to du ża szan sa – po wie dział.
Do dał, też że do wy do by cia ga zu łup ko we -

go za chę ca wy so ka ce na ga zu na tu ral ne go,
któ ra jest po wią za na w sztyw nej for mu le
z ce ną ro py. 

Od no sząc się do za po wia da ne go przez
pre mie ra Do nal da Tu ska opo dat ko wa nia
wy do by cia ga zu łup ko we go, Paw lak od parł,
że to tyl ko ogól na za po wiedź i że po trzeb -
ne są pa ra me try te go opo dat ko wa nia. Nie
są dzę, by kto kol wiek był tak nie roz trop ny,
by po dat ka mi unie moż li wić uru cho mie nie
te go bar dzo waż ne go za so bu – do dał – Gaz
łup ko wy dla Eu ro py Środ ko wej, dla Pol ski
szcze gól nie, ale tak że dla Ukra iny – mo że
sta no wić klu czo wy spo sób na nie za leż ność
ener ge tycz ną w naj bliż szym cza sie. 

An na Zie liń ska 

Gaz łup ko wy – szan sa czy za gro że nie?
„gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie” to temat konferencji, która 17 listopada odbyła się 
na Wydziale Prawa i administracji UaM. zorganizowało ją koło Naukowe geologów UaM 
i koło Naukowe Prawa energetycznego i Regulacji sektorowej. 

studenci z Polski mają szansę na udział w międzynarodowym programie stypendiów naukowych na jednej
z trzech najlepszych uczelni wyższych w europie: Uniwersytecie cambridge (Wielka Brytania), instytucie
karolinska (szwecja) oraz Uniwersytecie ludwiga Maximiliana (Niemcy). 

aMgeN dla zdol nych stu den tów

Wię cej na: www.am gen scho lars.eu, www.am gen.pl/spo lecz na od po wie dzial no sc biz ne su/fun da cja_am gen.html
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In te re su ją cym mo men tem se sji był kon -
cert, roz po czy na ją cy ob ra dy. Mu zy ka
tym sa mym za go ści ła na sa li kon fe ren -

cyj nej nie tyl ko w teo rii, ale tak że w prak ty -
ce ar ty stycz nej. Zgro ma dze ni mie li oka zję
wy słu chać So na ty na dwo je skrzy piec Alek -
san dra Tan sma na w wy ko na niu stu den tów
z kla sy prof. Mi cha ła Gra bar czy ka Akademii
Muzycznej w Po zna niu, Ja na Kut kow skie go
i Mi ko ła ja Po ko ry. 

Ob ra dy otwo rzył swym wy stą pie niem Lo -
gos mu zy ki prof. Wła dy sław Stró żew ski.
Pre le gent za kre ślił róż ne spo so by ro zu mie -
nia lo go su, opo wia da jąc się za tym, któ re
uzna je go za sens. Na stęp nie, prze no sząc
swe roz wa ża nia na grunt sze ro ko ro zu mia -
nej se mio ty ki, prof. Stró żew ski za sta na wiał
się, czy mu zy ka coś zna czy lub ozna cza, czy
ma ja kiś sens sym bo licz ny? Fi lo zof stwier -
dził, że mu zy ka ewo ku je czy ste ja ko ści, ale
za wsze w świe tle war to ści, któ ry mi są
głów nie pięk no i sa crum, trak to wa ne ja ko
nad war tość. Przy wo łu jąc sta no wi ska in nych
my śli cie li, prof. Stró żew ski stwier dził, że lo -
gos jest do sko na ło ścią sen su i tyl ko mu zy ka
jest w sta nie do trzeć do je go isto ty, jest ona
bo wiem trans cen dent na, wią że się z me ta fi -
zy ką, ewo ku je i od sła nia, a po lem jej dzia -
ła nia jest czas. Mu zy ka po nad to prze ni ka
do wszyst kich warstw ludz kiej pod mio to -
wo ści i ma na wzglę dzie świat – nie „nasz”,
lecz ten ide al ny. Stąd, w myśl Pla to na, czy -
sta mu zy ka jest wol na od fik cji i kre owa nia,
jest na to miast sztu ką wol ną i ase mio tycz ną. 

Mu zy ko log Mar cin Kra jew ski pod jął pró -
bę ra cjo na li za cji w mu zy ce. Na po trze by
swo je go wy stą pie nia przy to czył de fi ni cje fo -
nos fe ry, prze bie gu dźwię ko we go, prze bie gu

mu zycz ne go i mu zy ki wresz cie, któ rą okre -
ślił ja ko zbiór w sen sie dys try bu tyw nym
wszyst kich prze bie gów mu zycz nych. Mu -
zycz ność z ko lei, prze ko ny wał Kra jew ski,
roz pa try wać moż na z trzech per spek tyw:
lo gicz nej i wów czas mu zycz ność jest po ję -
ciem, psy cho lo gicz nej – mu zycz ność ja ko
wra że nie i z per spek ty wy es te tycz nej –mu -
zycz ność ja ko idea. 

Mu zy ka ja ko zja wi sko bio -kul tu ro we to
z ko lei ty tuł re fe ra tu mu zy ko lo ga, dr. Pio tra
Pod lip nia ka.. Dr Mar cin Po praw ski skon cen -
tro wał się na po ję ciu wy obraź ni i współ -
uczest nic twa w ob co wa niu z dzie łem mu -
zycz nym i tym sa mym po wo łał się m. in.
na kla sycz ne kon cep cje Ro ma na In gar de -
na i Han sa -Geo r ga Ga da me ra.. Dr Mi chał
Ba jer skon cen tro wał się na dra ma cie i dra -
ma tycz no ści na sty ku kla sy cy zmu i ro man -
ty zmu. Mu zycz no ści dzie ła li te rac kie go do -
ty czył re fe rat dr Mał go rza ty Okup nik. In try -
gu ją cy ty tuł mia ło wy stą pie nie dr. Mał go -
rza ty Ba ra now skiej Fe no men ci szy. Mil cze -
niem au tor ka na zwa ła dzia ła nie, ko niecz -
ną dro gę do ci szy. Mil cze nie po nad to nie sie
zna cze nie, mo że być ozna ką, symp to mem,
sy gna łem… Jest swo istą czę ścią mo wy, ele -
men tem zna czą cym. Dr Ba ra now ska wska -
za ła tak że na mo ral ny aspekt mil cze nia. 

Dru gi dzień kon fe ren cji roz po czę ła Ka ro -
li na Ki ziń ska, w swo im wy stą pie niu Kom -
po zy tor ka a spo łecz ne hie rar chie, od wo łu -
jąc się do m. in. hi sto rii ko biet i mu zy ko lo gii
fe mi ni stycz nej. Wza jem ne związ ki mu zy ki
i li te ra tu ry by ły przed mio tem wy stą pie nia
prof. Mi ro sła wa Lo by Mu zy ka w „Ła ska -
wych” Jo na tha na Lit te la. Pre le gent za uwa -
żył, że tekst Lit te la jest emo cjo nal ny i mo -

men ta mi wręcz na tar czy wy, co zbli ża go
do for my mu zycz nej, a do kład nie na da je mu
struk tu rę ba ro ko wej su ity. Ty tu łem Du cho -
wość mu zy ki moż na by ob jąć ostat nie trzy
wy stą pie nia se sji, ich przed mio tem bo wiem
by ła mi sty ka i do świad cze nie re li gij ne
w mu zy ce i po przez nią. Prof. Bo że na Musz -
kal ska po świę ci ła swój re fe rat miej scu mu -
zy ki w ży dow skiej my śli mi stycz nej. Pre le -
gent ka na kre śli ła związ ki mu zy ki i ka ba ły
oraz sku pi ła się na lo ka li za cji mu zy ki
w ukła dzie Drze wa Ży cia, oma wia jąc re la -
cje mię dzy li te rą, dźwię kiem, se fi rą, pla ne -
tą i po sta cią bi blij ną. Dr Izol da Topp za pre -
zen to wa ła sze reg przy kła dów związ ków
mu zy ki z re li gij nym do świad cze niem i eks -
ta zą, od chrze ści jań skie go przez tra dy cję ży -
dow ską, ty be tań ską czy is lam ską. Kon fe ren -
cję za koń czy ło wy stą pie nie prof. An ny Grze -
gor czyk, dy rek tor Cen trum Ba dań im. Edy -
ty Ste in, za ty tu ło wa ne Iko na i dźwięk w se -
man ty ce obec no ści. Pre le gent ka wska za ła
na związ ki iko ny pra wo sław nej z dźwię -
kiem, ja kie naj peł niej uka zu ją się pod czas
wej ścia na świę tą Gó rę Atos. Na stęp nie prof.
Grze gor czyk od wo ła ła się do my śli mu zycz -
nej Hil de gar dy z Bin gen, wspo mi na jąc
o mu si ca co ele stis – nie biań skiej mu zy -
ce – śpie wie anio łów. Za my ka jąc kon fe ren -
cję prof. Grze gor czyk za uwa ży ła ol brzy mią
roz pię tość za gad nie nia, ja kim jest fe no men
mu zy ki, uj mo wa nej pod czas se sji za rów no
ja ko do zna nie zmy sło we, cie le sne jak i ja ko
zja wi sko du cho we. Udział fi lo zo fów, kul tu -
ro znaw ców oraz mu zy ko lo gów za pew nił
kon fe ren cji in te re su ją cą po li fo nicz ność i po -
znaw czo atrak cyj ną róż no rod ność.

Ka ta rzy na Mach tyl

fenomen muzyki to kolejna z cyklu
fenomeny, ogólnopolska
interdyscyplinarna konferencja naukowa,
zorganizowana przez centrum Badań
im. edyty stein UaM, instytut
kulturoznawstwa UaM oraz katedrę
Muzykologii UaM przy współudziale
Poznańskiego towarzystwa Przyjaciół
Nauk, Wydziału oświaty Urzędu Miasta
Poznania oraz laboratorium Myśli
Muzycznej. 

Co zna czy mu zy ka
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Prof. Anna Grzegorczyk podczas konferencji „Fenomen Muzyki”
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Na wniosek właściwej Rady Wydziału i po wyrażeniu opinii przez

Senat, rektor mianował na stanowisko profesora zwyczajnego:

Prof. dr hab. Tadeusza Bancewicza z Wydziału fizyki
Prof. dr hab. Tatianę Kosmedę z Wydziału Neofilologii
Prof. dr hab. oresta Krasivskyy’ego z Instytutu Kultury Europejskiej
Ks. prof. dr hab. Marka Pyca z Wydziału Teologicznego
Prof. dr hab. Aleksandra Sęka z Wydziału fizyki
Prof. dr hab. Annę Wolff – Powęską z Wydziału Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa
Prof. dr hab. Zbigniewa Tylczyńskiego z Wydziału fizyki

W związku z uzyskaniem tytułu naukowego profesora, rektor

mianował na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas

nieokreślony:

Prof. dr hab. Iwonę Chrzanowską z Wydziału Studiów Edukacyjnych
Prof. dr hab. Wojciecha jerzego gajdę z Wydziału Matematyki
i Informatyki
Prof. dr hab. grzegorza Dziamskiego z Wydziału Nauk Społecznych
Prof. dr hab. Mariolę Mikołajczak z Wydziału filologii Polskiej i Klasycznej
Prof. dr hab. Magdalenę Piorunek z Wydziału Studiów Edukacyjnych

Na wniosek właściwej Rady Wydziału i po pozytywnym

zaopiniowaniu przez Senat, rektor mianował na stanowisko

profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony: 

Prof. UAM dr hab. Bożenę górczyńską – Przybyłowicz z Wydziału
Historycznego
Prof. UAM dr hab. Katarzynę Meller z Wydziału filologii Polskiej
i Klasycznej
Prof. UAM dr hab. Annę Piotrowicz z Wydziału filologii Polskiej
i Klasycznej 
Prof. UAM dr hab. Alicję Sakaguchi z Wydziału Neofilologii
Prof. UAM dr hab. Wiesława Śliwę z Wydziału Matematyki i Informatyki
Prof. UAM dr hab. Stephana Woltinga z Wydziału Neofilologii

Rektor mianował na stanowisko profesora nadzwyczajnego

na okres 6 lat:

Dr hab. Magdalenę Dziadek z Wydziału Historycznego
Dr hab. grażynę gajewską z Instytutu Kultury Europejskiej

Dr hab. Andrzeja grudkę z Wydziału fizyki
Ks. dr hab. jana grzeszczaka z Wydziału Teologicznego
Ks. dr hab. jacka Hadrysia z Wydziału Teologicznego
Dr hab. Marcina Hoffmanna z Wydziału Chemii 
Dr hab. Beatę jasiewicz z Wydziału Chemii
Dr hab. Magdalenę Koch z Wydziału filologii Polskiej i Klasycznej
Dr hab. Tomasza Kostyrko z Wydziału fizyki
Dr hab. Ilonę Koutny z Wydziału Neofilologii
Dr hab. Natalię Kuczyńską – Kippen z Wydziału Biologii
Dr hab. Mariusza lamentowicza z Wydziału Nauki geograficznych
i geologicznych
Dr hab. Tomasza lisowskiego z Wydziału filologii Polskiej i Klasycznej
Dr hab. Bogusławę łęską z Wydz. Chemii
Dr hab. Piotra łuszczykiewicza z Wydziału filologii Polskiej i Klasycznej
Dr hab. Mirosława Makohonienko z Wydziału Nauk geograficznych
i geologicznych
Dr hab. Irenę Mamczak – gadkowską z Wydziału Historycznego
Dr hab. Krzysztofa Marchlewicza z Wydziału Historycznego
Dr hab. grzegorza Musiała z Wydziału fizyki 
Dr hab. Hannę ograbisz – Krawiec z Wydziału
Pedagogiczno – Artystycznego
Dr hab. Mikołaja olejniczaka z Wydziału Biologii
Dr hab. Władysława Polcyna z Wydziału Biologii
Dr hab. Elżbietę Porębę z Wydziału Biologii
Dr hab. jana Prostko – Prostyńskiego z Wydziału Historycznego
Dr hab. Wiesława Prukałę z Wydziału Chemii
Dr hab. grzegorza Rachlewicza z Wydziału Nauk geograficznych
i geologicznych
Dr hab. jacka Schmidta z Wydziału Historycznego
Dr hab. Michała Skąpskiego z Wydziału Prawa i Administracji 
Dr hab. Alfreda Stacha z Wydziału Nauk geograficznych i geologicznych
Dr hab. Macieja Walkowiaka z Wydziału Neofilologii
Dr hab. Elżbietę Wąsik z Wydziału Neofilologii
Dr hab. Wiktora Wernera z Wydziału Historycznego
Ks. dr hab. leszka Wilczyńskiego z Wydziału Teologicznego 
Dr hab. jakuba Wojtkowiaka z Wydziału Historycznego

No wi pro fe so ro wieNo wi pro fe so ro wieNo wi pro fe so ro wie
18 listopada 2011 r. w auli lubrańskiego odbyło się uroczyste posiedzenie senatu, podczas którego pracownicy
naukowi UaM otrzymali nominacje profesorskie. tezy wykładu prof. Magdaleny Piorunek  „stałość versus zmienność,
czyli o biografii zawodowej jako fenomenie społecznym i obszarze działań pomocowych”  wygłosił dr hab. andrzej
Ćwikliński, prodziekan Wydziału studiów edukacyjnych.
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B
io gra fia za wo do wa ozna cza,
mó wiąc krót ko, prze bieg ży cia,
mo że więc być ro zu mia na ja -
ko spo łecz na kon struk cja prze -
bie gu ży cia za wo do we go lub

ja ko so cja li za cja do i w świe cie pra cy do ko -
nu ją ca się w bie gu ży cia. Fi nal ny kształt bio -
gra fii uza leż nio ny jest w znacz nej mie rze
od ja ko ścio we go kon tek stu kul tu ro wo – go -
spo dar cze go, w ja kim to ży cie bie gnie.

Ma jąc świa do mość wy biór czo ści do ko ny -
wa nej ana li zy, po sta ram się wska zać na kil -
ka cech pod sta wo wych wspo mnia ne go kon -
tek stu. Oto nie któ re z nich:

1. W ostat nim stu le ciu i po cząt kach obec -
ne go do strze ga my kil ka form or ga ni za cji
pra cy, po wią za nych z róż nym ja ko ścio wo
prze bie giem do świad cze nia ży cio we go pra -
cow ni ków. Jed nym z nich był pro fe sjo nal ny
sys tem pra cy, w któ rym za wód okre ślał toż -
sa mość jed nost ki, a ka pi tał wie dzy i umie -
jęt no ści zdo by wa ło się nie mal przez ca łe ży -
cie w to ku dłu go trwa łe go kształ ce nia w ra -
mach kon kret nej pro fe sji. Z ko lei w tzw. sys -
te mie for dow skim nie uży wa się ra czej okre -
śle nia za wód, klu czo we sta je się za trud nie -
nie, pra ca, za ję cie, któ re łą czą toż sa mość
czło wie ka z miej scem ich wy ko ny wa nia, bo -
wiem ono de fi niu je ich cha rak ter, sta no wią -
cy ele ment ko lek tyw nie wy ko ny wa ne go ze -
spo łu czyn no ści. Na to miast w zauto ma ty zo -
wa nym i zin for ma ty zo wa nym spo łe czeń -
stwie ostat nich de kad od pra cow ni ka wy ma -
ga się in nych no wych umie jęt no ści (zwłasz -
cza in te rak cyj nych), któ re po wo du ją, że ak -
tyw ność w miej scu pra cy przy bie ra kształt
pew nej funk cji za wo do wej re ali zo wa nej
w sta le go to wej do ucze nia się or ga ni za cji. 

2. W per spek ty wie jed nost ko wej, do ko nu -
ją ce się w ska li ma kro spo łecz nej prze kształ -
ce nia or ga ni za cji pra cy, spo wo do wa ły re -
al ną zmia nę ży cia lu dzi. Do nie daw na ży cie
ludz kie, w któ rym jed nym z do mi nu ją cych
ob sza rów ak tyw no ści by ła i na dal po zo sta -
je pra ca za wo do wa by ło sto sun ko wo upo -
rząd ko wa ne i prze wi dy wal ne. Kształt bio -

gra fii jed nost ki wy zna czał pro ces in sty tu -
cjo na li za cji ludz kie go ży cia, któ ry przy czy -
niał się do kon stru owa nia prze wi dy wal nych
tra jek to rii ży cia oraz okre ślał ro dzaj i za kres
uni wer sal nych do świad czeń czło wie ka cha -
rak te ry stycz nych dla da nej je go fa zy. Eta -
py ży cio we wy zna czo ne w to ku in sty tu cjo -
na li za cji ludz kiej bio gra fii nie mal nie zmien -
nie wią za ły się z trój e ta po wą se kwen cją za -
wo do we go za an ga żo wa nia na ryn ku pra cy:
eta pem przed za wo do wym (do mi na cja za an -
ga żo wa nia edu ka cyj ne go), eta pem ak tyw no -
ści za wo do wej na ryn ku pra cy i eta pem po -
st za wo do wym, zwią za nym ze stop nio wym
wy co fy wa niem się z te go ryn ku. Głów ną ce -
chą ów cze sne go ryn ku pra cy by ła jed nak
względ na gwa ran cja sta łe go za trud nie nia
w sy tu acji do brej ko niunk tu ry ryn ko wej
wraz ze zna nym, prze wi dy wal nym wzo rem
ka rie ry. Na si lo ne zja wi ska glo ba li za cyj ne
w sfe rze kul tu ro wo – go spo dar czej za owo -
co wa ły cha osem za wo do wych bio gra fii i ze
zmia ny oraz tran zy cji na ryn ku pra cy uczy -
ni ły swe go ro dza ju spo sób na ży cie. Nie -
ustan ny roz wój tech nicz ny, za awan so wa nie
tech no lo gicz ne i po stę pu ją ca au to ma ty za cja
go spo dar ki oraz zmia ny cha rak te ru i ja ko -
ści pra cy, być mo że w kon se kwen cji urze -
czy wist nią słyn ną for mu łę 20: 80, ozna cza -
ją cą, że za le d wie 20% zdol nych do pra cy lu -
dzi bę dzie w sta nie utrzy mać go spo dar kę
świa to wą w do brej kon dy cji, po zo sta łe
zaś 80% po pu la cji zo sta nie po ten cjal nie po -
zba wio nych udzia łu w do cho dach, kon -
sump cji i ży ciu spo łecz nym. 

3. Ostat nie dzie się cio le cia, a w Pol sce
zwłasz cza osta nie dwu dzie sto le cie, na zna -
czo ne do dat ko wo pięt nem trans for ma cji
ustro jo wo – go spo dar czej, przy no szą zmia -
ny, cha rak te ry zu ją ce epo kę Gid den sow skiej
póź nej no wo cze sno ści czy Bau ma now skiej
po no wo cze sno ści. Zmia ny te mo że my wy -
biór czo scha rak te ry zo wać przy wy ko rzy sta -
niu na stę pu ją cych ha seł klu czo wych:
◗ tem po zmian, zmia na ja ko war tość sa -

ma w so bie
◗ płyn ność rze czy wi sto ści spo łecz nej tzn.,

jak pi sze Bau man, „wa run ki, w któ rych for -

my spo łecz ne nie są już w sta nie trwać dłu -
go w jed nym kształ cie, po nie waż roz kła da -
ją się i top nie ją w cza sie krót szym niż ten
po trzeb ny do ich po wsta nia i za czy na ją
upłyn niać się, kie dy tyl ko po wo ła się je
do ży cia”
◗ la wi no wy przy rost in for ma cji i sta le

uła twia ny do nich do stęp, zwią za ny ze sta -
łym po stę pem w za kre sie tech no lo gii, in for -
ma cji, ko mu ni ka cji
◗ wie lo kie run ko wość zmian, obej mu ją ca

nie mal wszyst kie dzie dzi ny ży cia spo łecz -
ne go; po dział hi sto rii spo łecz nej i jed nost ko -
wych bio gra fii na licz ne pro jek ty i epi zo dy,
nie upo rząd ko wa ne w lo gicz ne se kwen cje
roz wo jo we
◗ nie jed no znacz ność, nie przej rzy stość,

cha os pa nu ją cy w rze czy wi sto ści spo łecz -
nej, przy czy nia ją cy się do wzro stu po czu cia
nie pew no ści i do świad cza nia ry zy ka w wie -
lu dzie dzi nach ży cia 
◗ brak pew nych kry te riów ocen, do ko ny -

wa nia zmian, ukła da nia stra te gii dzia ła nia,
pla no wa nia ży cia, świat ce chu je ak sjo lo -
gicz ny re la ty wizm i kul tu ro wy plu ra lizm
◗ znacz ny za kres wol no ści jed nost ko wej
◗ na cisk na in dy wi du alizm w każ dej sfe -

rze ży cia, ro dzą cy za po trze bo wa nie na wy -
róż nie nie się, wy bi cie, oso bi ste osią gnię cia
i jed nost ko we de cy zje, ro dzą cy w kon se -
kwen cji licz ne apo rie i pa ra dok sy 
◗ ży cie w hi per rze czy wi sto ści me dial nej,

w któ rej me dia kreu ją świat, a nie obec ność
w nich ozna cza czę sto kul tu ro wy i spo łecz -
ny nie byt
◗ wszech ogar nia ją cy kon sump cjo nizm,

wy zna cza ją cy sty le ży cia i kreu ją cy po trze -
by jed no stek
◗ brak (lub znacz ne ogra ni cze nie) moż li -

wo ści otrzy my wa nia po mo cy w to ku ży cia
w na tu ral nych gru pach wspar cia, co de ter -
mi no wa ne jest po stę pu ją cym roz pa dem
owych bez po śred nich sie ci wspar cia, co
w kon se kwen cji pro wa dzi do me dy ka li za cji
po mo cy i kształ to wa nia się swo istej kul tu -
ry te ra peu tycz nej, w któ rej do rad ca, te ra -
peu ta, pe da gog w ra mach trans ak cji „za ku -
pio nej przy jaź ni” za stę pu ją re la cje z naj bliż -
szy mi

sta łość  ver sus zmien ność
czy li o bio gra fii za wo do wej ja ko fe no me nie
spo łecz nym i ob sza rze dzia łań po mo co wych

»
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◗ glo ba li za cja świa ta kul tu ry, po li ty ki
i go spo dar ki, cha rak te ry zo wa na przez licz -
ne an ty no mie spo łecz nych pro ce sów oraz
am bi wa len cję ich ocen i emo cji te mu to wa -
rzy szą cych. 

Na ra sta ją cym ten den cjom in dy wi du ali za -
cji ludz kie go ży cia, plu ra li za cji kul tu ro wej,
re la ty wi za cji etycz nej to wa rzy szy od struk -
tu ry zo wa nie róż nych form ży cia, co ozna -
cza, że per spek ty wy funk cjo no wa nia czło -
wie ka prze sta ją być re gla men to wa ne w ta -
kim stop niu jak kie dyś przez wa run ki spo -
łecz no – eko no micz ne, a kre owa nie wła snej
ory gi nal nej bio gra fii sta je się moż li we czy
wręcz po żą da ne. Nie obo wią zu ją już upo -
rząd ko wa ne, prze wi dy wal ne, sto sun ko wo
pew ne w swych moż li wo ściach re ali za cyj -
nych wzor ce prze bie gu ży cia za wo do we go. 

We współ cze snej sy tu acji spo łecz nej ob -
ser wu je my re ali za cję na stę pu ją cych wzor -
ców bio gra fii za wo do wych:

Bio gra fie li ne ar ne. Ce chu je je względ -
na sta bil ność i ni ska pre sja na zmia nę pra -
cy. Ewen tu al ne zmia ny nie ma ją cha rak te -
ru ra dy kal ne go, czę sto wy mu sza ne są pre -
sją oko licz no ści ze wnętrz nych. Owo trwa -
nie przy raz ob ra nej li nii roz wo ju za wo do -
we go jest naj bar dziej cha rak te ry stycz ną ce -
chą ta kiej ka rie ry, któ ra jest le gi ty mi zo wa -
na przez ze staw ról i obo wiąz ków edu ka cyj -
nych i za wo do wych, osa dzo nych w sztyw -
nej per spek ty wie tem po ral nej. Ka rie ry ta kie
mo gą wią zać się za rów no z ru chli wo ścią
ho ry zon tal ną (naj czę ściej nie znacz ną; skraj -
na po stać to pra ca w jed nym miej scu,
na jed nym sta no wi sku pra cy przez ca łe za -
wo do we ży cie), jak i wer ty kal ną (awans
w ra mach jed nej in sty tu cji, bę dą cy na tu ral -
nym na stęp stwem osią ga nia okre ślo ne go
wie ku lub wta jem ni cze nia za wo do we go).
Dla uzy ska nia sa tys fak cji za wo do wej ko -
niecz ne sta je się sta ran ne za pla no wa nie ka -
rie ry, bo wiem nie prze wi du je się w jej ob rę -
bie znacz nych zmian. 

Bio gra fie se kwen cyj ne Ce chu je je znacz nie
mniej szy niż w po przed nim wy pad ku sto -
pień sta bil no ści. W ich ra mach czę sto do -
cho dzi do prze ry wa nia to ku za wo do we go
za an ga żo wa nia, po now ne go szu ka nia za -
trud nie nia i za czy na nia od no wa ko lej nej se -
kwen cji, przy czym ich ra my cza so we nie
ma ją tak istot ne go zna cze nia, jak w po -
przed nim przy pad ku. Mo ty wem tych dzia -
łań jest przede wszyst kim dą że nie do sa mo -
re ali za cji i osią gnię cia choć by cza so wej sa -
tys fak cji za wo do wej (np. fi nan so wej). Oso -
by re ali zu ją ce ten typ ka rie ry sta le szu ka ją
dla sie bie miej sca na ryn ku pra cy. To po szu -
ki wa nie, sty mu lo wa ne przez jed nost kę lub

oto cze nie spo łecz ne, wy ma ga ak cep ta cji dla
ży cio wej zmien no ści i in dy wi du ali za cji ka -
rie ry za wo do wej. Pla ny edu ka cyj no – za wo -
do we ta kich osób ma ją czę ściej cha rak ter
ela stycz ny, krót ko ter mi no wy. Ka rie ry ta kie
do ty czą osób, któ re wie lo krot nie w cią gu
swo je go ży cia po dej mu ją róż ne ro le za wo -
do we, zdol ne są do po now ne go za czy na nia
ka rie ry w in nym za wo dzie, miej scu pra cy,
nie stro nią od róż nych form za trud nie nia,
nie czy nią te go w sztyw nych ra mach cza so -
wych, zmia ny do ty czą róż nych eta pów ży -
cia, z któ rych każ dy sta no wi czę sto swo istą
od ręb ną se kwen cję zda rzeń i zdo by wa nych
do świad czeń.

Bio gra fie zde cen tro wa ne i mo zai ko we.

W ta kim ty pie ka rie ry wi docz ne są licz ne
epi zo dy cza so prze strzen ne go za an ga żo wa -
nia za wo do we go, nie li mi to wa ne tem po ral -
nie ani też nie od no szo ne do obo wią zu ją -
cych w po przed nim po ko le niu przy ję tych
i za ak cep to wa nych wzor ców. Pra ca trak -
to wa na jest ja ko cza so we „od kry wa nie”
swo jej toż sa mo ści, czło wiek po dej mu je sze -
reg prób z za mia rem stwier dze nia, czy się
do okre ślo nej pra cy na da je, czy przy no si ona
sa tys fak cję. Dla osób pre fe ru ją cych ten typ
ka rie ry cha rak te ry stycz na jest du ża to le ran -
cja dla zmian i ich znacz nej dy na mi ki. Czło -
wiek po dej mu je swo istą grę z pod mio ta mi
ryn ku pra cy, an ga żu jąc się w licz ne pro jek -
ty, po zo sta jąc otwar tym na róż ne pro po zy -
cje, go dząc się na uzy ski wa nie cza so wej sa -
tys fak cji, bo wiem pra cę, szko łę moż na za -
wsze zmie nić, za wsze za cząć ko lej ny raz,
nie ma wszak w tym wzglę dzie żad nych
stan dar dów czy re guł. Re ali za cja cza so wo
ogra ni czo nych pro jek tów wy ma ga czę ściej
ak cep ta cji dla ela stycz nych form za trud nie -
nia i umo wy o trans ak cję ja ko re gu la to ra
sto sun ków pra co daw ca – pra co bior ca, wy -
ma ga też nie przy wią zy wa nia się do for mal -

nie zde fi nio wa nych miejsc pra cy czy wręcz
jej od te ry to ria li zo wa nia. Ka rie ry ta kie ma -
ją cha rak ter swo iste go ko la żu, w któ rym nie
ma nie po trzeb nych, nie pa su ją cych ele men -
tów, nie ma też na pierw szy rzut oka znacz -
nej kon se kwen cji w aku mu la cji edu ka cyj -
no – za wo do wych do świad czeń, a wie lu
z nich nie po rząd ku je re gu ła pro gre syw no -
ści. W te go ty pu sce na riu szach za wo do wych
szcze gól nie czę ste są tran zy cje róż ne go ty -
pu, a ich re ali za to rzy od zna cza ją się to le ran -
cją dla nie cią gło ści bio gra ficz nych i per ma -
nent nych zmian. Pla no wa nie ta kiej ka rie ry,
zwłasz cza dłu go dy stan so we, jest prak tycz -
nie nie moż li we.

W tym miej scu na rzu ca się oczy wi sty
wnio sek o po ko le nio wym zróż ni co wa niu
prze bie gu bio gra fii. Za wo do we ży cio ry sy
do ro słych Po la ków ma ją czę sto cha rak ter
tran zy cyj ny, bo wiem wie lu lu dzi re ali zu je
sce na riu sze ka rie ry, w ra mach któ rych
utrzy mu ją się ele men ty wcze śniej szych
wzor ców, mo dy fi ko wa nych, czę sto w nie -
wiel kim za kre sie na po trze by obec nych re -
aliów, a sta łość jest szcze gól nie ce nio na.
Mło dzież zaś, re ali zu je znacz nie czę ściej
(cza sem z wy bo ru, cza sem z ra cji pre sji spo -
łecz no – ryn ko wej) wzor ce bio gra fii, w któ -
rych zna czą co do mi nu je zmia na w róż nych
po sta ciach.

Jak po ra dzić so bie z per ma nent ną zmia -
ną, któ ra nie ustan nie wy sta wia na pró bę
do tych cza so we sche ma ty per cep cji i ewa lu -
acji rze czy wi sto ści spo łecz nej i per so nal -
ne go bi lan su ży cio we go, pod wa ża ugrun to -
wa ne za wo do we po zy cje, zde fi nio wa ne
kom pe ten cje, do okre ślo ne ro le pro fe sjo nal -
ne, uzy ska ne przy wi le je za wo do we? Jak od -
na leźć za wo do wą dro gę w cha osie zde cen -
tro wa nych, mo zai ko wych bio gra ficz nych
sce na riu szy, w któ rych dy fu zyj na ak tyw -
ność i to wa rzy szą cy jej nie ustan ny brak
pew no ści nie sprzy ja ją sta bi li za cji ob ra zu Ja
w kon tek ście pra cy? Jak od na leźć się
w płyn nej rze czy wi sto ści wie lo ra kich toż -
sa mo ści za wo do wych, jak do ko nać wy bo -
rów po mię dzy przy sto so wa niem a uciecz ką
od rze czy wi sto ści?

To py ta nia, na któ re mło dzi (i nie tyl ko)
bę dą szu kać od po wie dzi, ko rzy sta jąc z róż -
nych form po rad nic twa, któ re, jak zgod nie
przy zna je się w wie lu do ku men tach Unii
Eu ro pej skiej, po win no mieć cha rak ter ca ło -
ży cio wy, ho li stycz ny (do ty czą cy wszyst kich
sfer funk cjo no wa nia czło wie ka), po win no
być po zba wio ne ba rier w za kre sie do stęp -
no ści, tak w ka te go riach te ry to rial nych, jak
i spo łecz nych.

Prof. dr hab. Mag da le na Pio ru nek 

Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych

UAM Po znań

”
jak odnaleźć się
w płynnej rzeczywistości
wielorakich tożsamości
zawodowych, 
jak dokonać wyborów
pomiędzy
przystosowaniem
a ucieczką
od rzeczywistości?
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Hi sto ria nie ma swo jej teo rii?

Swo jej wła snej – nie. Pro szę zwró cić uwa -
gę, że jest hi sto ria spo łecz na, czer pią ca z teo -
rii so cjo lo gii; go spo dar cza – z eko no mii, an -
tro po lo gicz na – z an tro po lo gii itd. Hi sto ria
po słu gu je się teo ria mi, za po ży czo ny mi z in -
nych dys cy plin. Tym cza sem z ba dań, któ re
pro wa dzę, wy ni ka, że roz wi ja ją się te dzie -
dzi ny hu ma ni sty ki, któ re ma ją moc ną pod -
sta wę teo re tycz ną. A na do da tek przed sta wi -
cie le in nych dys cy plin, jak np. ar che olo dzy
czy li te ra tu ro znaw cy za czę li zaj mo wać się
te ma ta mi, o któ rych hi sto ry cy my śle li, że na -
le żą do nich i jak się oka za ło, ro bią to w cie -
kaw szy i bar dziej no wa tor ski spo sób. Ta kie
za gad nie nia, jak toż sa mość, pa mięć, na cjo -
na lizm, glo ba li za cja to te ma ty ogól no hu ma -
ni stycz ne, z któ ry mi hi sto ry cy sła bo – je że li
cho dzi o teo rię – da ją so bie ra dę. 

Czy to zna czy, że wszyst ko, co by ło do tych -

czas, jest złe?

Ależ skąd! Po ja wi ły na to miast się no we
zja wi ska, no we pro ble my, na wet no we ocze -
ki wa nia. Na przy kład za in te re so wa nie hi sto -
rią współ cze sną jest bar dzo du że, a hi sto ry -
cy nie chęt nie po dej mu ją te te ma ty, cze ka jąc
np. na otwar cie ar chi wów – więc po dej mu -
ją je in ni. Hi sto ry cy ma ją prze świad cze nie,
że mu si upły nąć kil ka dzie siąt lat, za nim bę -
dzie moż na ba dać te za gad nie nia.

Prze cież to jest isto tą hi sto rii, od róż nia ją cą

ją od in nych na uk hu ma ni stycz nych.

Hi sto ry kom bra ku je szer sze go spoj rze nia,
bra ku je wi zji. Hi sto ryk na kła da wię zy swo -
jej wy obraź ni, bo uzna je się, że mu si się trzy -
mać fak tów. Są dzę, że hi sto ria dziś bę dzie in -
te re su ją ca i waż na o ty le, o ile po ka że nam,
że po zna nie prze szło ści po zwa la zro zu mieć
te raź niej szość i bu do wać wi zję przy szło ści.

Czy po ja wia ją się za tem „no we” hi sto rie,

któ re na ta kie py ta nia od po wia da ją?

Tak, na przy kład w epo ce kry zy su eko lo -
gicz ne go co raz więk szą po pu lar ność zy sku je
hi sto ria śro do wi sko wa: ba da nia zwie rząt
i ro ślin; czy no wa hi sto ria ma te rial na, zaj mu -
ją ca się re la cja mi mię dzy czło wie kiem a rze -
czą. Szyb ko roz wi ja się bio hu ma ni sty ka,
wska zu ją ca na kom ple men tar ność mię dzy
na uka mi przy rod ni czy mi a hu ma ni sty ką. 

Ja ko czy tel nik ksią żek hi sto rycz nych bo ję

się, że nie mia ła bym za ufa nia do tak sze ro ko

trak to wa nej hi sto rii.

Ta hi sto ria eu ro po - i an tro po cen trycz na,
do któ rej jest pa ni przy zwy cza jo na, jest wy -
kła da na na uni wer sy te tach do pie ro
od XIX wie ku. Ale czy ona pa su je do in nych
kul tur lub do współ cze sne go świa ta? Wła śnie
w Wy daw nic twie Po znań skim wy cho dzi
książ ka jed ne go z naj więk szych hi sto ry ków
współ cze snych, Di pe scha Cha ra bar ty' ego pt
„Pro win cjo na li zo wa nie Eu ro py”, któ ra opi -

su je, jak to się sta ło, że ta wi zja eu ro po cen -
trycz na sta ła się uni wer sal ną. Hi sto ria ja ko
dys cy pli na jest bar dzo mło da i nie wy klu czo -
ne, że – nie od po wia da jąc po trze bom spo łecz -
nym – za nik nie kie dyś, jak astro lo gia czy al -
che mia.

Mistrz to ktoś, kto ma kształ to wać mło de

po ko le nia. Za pew ne ma pa ni ja kieś za ło że nia

dy dak tycz ne w tej re la cji? 

Za wsze sta ram się, by stu den ci nie na rzu -
ca li ka lek teo re tycz nych, za po ży czo nych z in -
nych dzie dzin np. an tro po lo gii, so cjo lo gii itd.
na ma te riał ba daw czy, tyl ko że by każ dy pró -
bo wał stwo rzyć wła sne ka te go rie in ter pre -
ta cyj ne. Za chę cam przy tym, by bra li
na warsz tat nie tyl ko kla sycz ne źró dła ar chi -
wal ne, ale i po mni ki, dzie ła sztu ki, pla ka ty
czy fil my, bo chcia ła bym, aby stu den ci na -
uczy li się we wszyst kim wo kół wi dzieć sta -
ją cą się hi sto rię. W swo im pro jek cie chcia -
ła bym też na wią zać do sta rych i do brych tra -
dy cji re la cji mię dzy po ko le nio wych mię dzy
ne sto ra mi a mło dy mi ba da cza mi. To uczy po -
ko ry i sza cun ku do tra dy cji. Z dru giej stro -
ny trze ba na uczyć stu den tów od wa gi in te -
lek tu al nej. W hu ma ni sty ce przy da ło by się
wię cej in no wa cyj no ści i in no wa cyj nych ba -
da czy, a tych bez pew nej do zy anar chii i bun -
tu wy kształ cić się nie da.

Na okład ce pa ni książ ki „Hi sto rie nie kon -

wen cjo nal ne „jest ta jem ni czy ze gar z le żą cy mi

cy fra mi”.

Koń czę wła śnie książ kę, „Ne kros. Wpro -
wa dze nie do on to lo gii mar twe go cia ła”,
a zbie ra jąc do niej ma te ria ły ro bi łam wy wia -
dy z dy rek to ra mi do mów po grze bo wych
w Ka li for nii. W jed nym z ta kich do mów wi -
siał ten ze gar, a je go wła ści ciel wy tłu ma czył
mi, że cy fry le żą, bo są mar twe. Pa trząc
na ten ze gar po my śla łam, że ob ra zu je on
istot ne dla hi sto rii na pię cie: że wszyst ko, co
ży je, po wsta je z te go, co nie ży je. Po „mar -
twych” cy frach krą ży wciąż „ży wa” wska -
zów ka. Czas umie ra, ale za ra zem cią gle pły -
nie, a z tym, co uni wer sal ne prze ni ka się to,
co zmien ne.

z mar twy mi wska zów ka mi
z prof. Ewą Domańską, historykiem,
tegoroczną laureatką programu Mistrz fNP
rozmawia Maria Rybicka

Mistrzem – osobą, która otrzymuje
prestiżowe i wysokie stypendium fundacji
na rzecz Nauki Polskiej „Mistrz” – została w tym
roku prof. Ewa Domańska z Instytutu Historii
UAM, autorka m. in. książki „Historie
niekonwencjonalne”, uczennica prof. jerzego
Topolskiego i Haydena White'a. 
grant przeznaczy na projekt „Rescue history”
(Historia ratownicza), a chodzi m. in. o próbę
tworzenia teorii historii. Zespół, mający
realizować ten program, składa się z 5 młodych
naukowców, doktorantów i doktorów,
z różnych ośrodków akademickich. „Dzielimy tę

samą wizję uprawiania nauki – mówi prof.

Domańska – Uczestnicy projektu reprezentują

różne dziedziny: oprócz historii, historię sztuki,

socjologię i kulturoznawstwo”. jak dodaje, to
osoby wypróbowane, z doświadczeniem
z pobytów za granicą i z wieloma tam
kontaktami, dla programu owocnymi. „Będę

„wypychała” ich na zewnątrz – mówi – nie chcę,

byśmy zamykali się w kółku wzajemnie

popierających się badaczy, lecz byśmy się swoje

przemyślenia poddawali stałej weryfikacji

zewnętrznej. Projekt, wsparty subsydium
w wysokości 300 tys. zł, będzie realizowany
przez 3 lata.

fo
t.

 a
Rc

h
iW

U
M



Nasz UNiWeRsytet USTAWA I MY

in ne stu dia, 
in ne sty pen dia

Re for ma szkol nic twa wyż sze go nie sie tak że

no wo ści dla stu den tów. O nie któ rych by ło gło -

śno, ale o wie lu nie mó wi ło się wca le.

Uwa żam, że bar dzo istot ny dla stu den tów
jest fakt, że te raz uczel nia mo że sa ma kon -
stru ować pro gra my stu diów – bez do tych -
cza so wej uciąż li wej i dłu go trwa ją cej pro ce -
du ry za twier dza nia w mi ni ster stwie. To
spra wi, że szyb ciej bę dzie moż na stu den tom
za ofe ro wać atrak cyj ne kie run ki i le piej
przy sto so wać ofer tę do ich po trzeb. Mam
na dzie ję, że na na szej uczel ni za dzia ła to
i w dru gą stro nę, bo chce my przy tej oka zji
upo rząd ko wać kwe stię licz by kie run ków
i spe cjal no ści. 

Czy li zmniej szyć tę licz bę?

Nie zmniej szyć, ra czej zra cjo na li zo wać,
choć by po to, że by nie by ło ta kiej sy tu acji,
że na dwóch czy trzech wy dzia łach ofe ru je
się ten sam kie ru nek. W ta kiej sy tu acji wy -
ko rzy sta my no wą usta wę i pój dzie my
w kie run ku łą cze nia ta kiej spe cjal no ści.
Dru gie roz wią za nie w no wej usta wie, bar -
dzo ko rzyst ne dla stu den tów, to tzw. stu -
dia mię dzy ob sza ro we. Ta kie stu dia mo gą
być two rzo ne nie tyl ko w ra mach uczel ni,
ale tak że we współ pra cy z in ną uczel nią, za -
rów no w kra ju, jak i za gra ni cą.

To coś po dob ne go do MISH-u?

Ow szem, jest to po dob ne. Jed nak dziś stu -
dent mię dzy wy dzia ło wych stu diów mu si się
w koń cu zde cy do wać na wy bór okre ślo ne go
dy plo mu, nie ma moż li wo ści uzy ska nia
„swo je go” dy plo mu, zwią za ne go ze swo im,
in dy wi du al nym kie run kiem stu diów. Te raz
bę dzie miał moż li wość uzy ska nia na wet dy -
plo mu wspól ne go kil ku uczel ni. 

Czy stu dia mię dzy ob sza ro we są dla wszyst -

kich stu den tów?

Je śli py ta pa ni o to, czy je stem za eli tar -
no ścią tych stu diów, od po wiem: tak. To nie
mo że być furt ka do wy bra nia sa mych naj -
ła twiej szych przed mio tów. Na stu dia mię -

z prof. Zbi gnie wem Pi lar czy kiem, pro rek to rem
UaM ds. stu denc kich, o tym, ja kie zmia ny 
dla stu den tów nie sie re for ma na uki i szkol nic twa
wyż sze go, roz ma wia Ma ria Ry bic ka
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dzy ob sza ro we bę dzie pro wa dzo ny osob ny
na bór. Za czy na my pra ce nad przy go to wa -
niem ofer ty i ocze ku je my tu też ini cja ty wy
wy dzia łów. Wy zwa niem jest dla nas stwo -
rze nie ta kiej ofer ty dla stu diów przy rod ni -
czych i ści słych, bo do tych czas nie roz wi -
ja ją się one tak do brze, jak hu ma ni stycz ne.
Trud niej jest uło żyć ta kie stu dia tam, gdzie
wy ma ga ją one sys te ma tycz nej obec no ści
na za ję ciach la bo ra to ryj nych.

A te raz po roz ma wiaj my o tych gło śnych

aspek tach no wej usta wy – na przy kład o od -

płat no ści za dru gi kie ru nek stu diów.

Usta wa za kła da rze czy wi ście od płat ność
za dru gi kie ru nek stu diów od przy szłe go ro -
ku aka de mic kie go, ale usta wa za kła da też,
że oso by, któ re otrzy mu ją sty pen dium rek -
to ra, mo gą ubie gać się o stu dio wa nie
na dru gim kie run ku bez płat nie. Jest jesz cze
je den wy ją tek: każ dy stu dent ma pra wo
do bez płat nych 30 punk tów ECTS po za pro -
gra mem stu diów.

Co to ozna cza w prak ty ce?

Że każ dy stu dent – je śli chce – mo że od -
być bez płat nie do dat ko wy kurs se me stral -
ny z wy bra ne go przed mio tu.

To, co in te re su je stu den tów naj bar dziej, to

zmie nio ny sys tem sty pen dial ny.

Tak, są tu zmia ny. Nie bę dzie już sty pen -
dium na uko we go, po ja wia się na to miast
sty pen dium rek to ra dla naj lep szych stu den -
tów. Pla nu je my, aby to by ły sty pen -
dia I, II i III stop nia. O ile daw niej w sty pen -
dium na uko wym bra na by ła pod uwa gę tyl -
ko śred nia ocen, to w sty pen dium rek to ra
ta ka sa ma pu la punk tów jak za śred nią, bę -
dzie moż li wa do otrzy ma nia za ak tyw ność
stu den ta, a więc np. pu bli ka cje, pra cę w ko -
le na uko wym, wo lon ta riat itd. Kry te ria
usta la my wspól nie z przed sta wi cie la mi stu -
den tów i np. to oni wy su nę li pro po zy cję, aby
nie punk to wać sa mej przy na leż no ści do ko -
ła na uko we go, lecz tyl ko ja kieś re al ne efek -
ty tej przy na leż no ści. Cho dzi o to, by nie by -
ło tak, że stu dent za pi su je się do dzie się ciu
or ga ni za cji i już zgar nia punk ty za ak tyw -
ność. O sty pen dium rek to ra stu dent mu si
sam apli ko wać. Re gu la min po wstał,
a w dniu 30 li sto pa da upły nął ter min skła -
da nia ta kich apli ka cji. Ter min ten wy jąt ko -
wo zo stał w tym ro ku prze dłu żo ny, bo
w przy szłym ro ku – war to to za pa mię -
tać – po da nia skła dać bę dzie moż na tyl ko
do 15 paź dzier ni ka. Ten rok trak tu je my eks -
pe ry men tal nie, po pro stu mu si my zo ba czyć,
jak ten no wy sys tem sty pen dial ny bę dzie
dzia łał w prak ty ce.

Kto przyj mu je wnio ski?

Od da li śmy tę ini cja ty wę stu den -
tom – wnio ski z każ de go kie run ku przyj mu -
ją ko mi sje wy dzia ło we i wraz z ko mi sją

uczel nia ną two rzą li stę ran kin go wą. Osta -
tecz nie de cy du je ogra ni cze nie, że sty pen dy -
stów nie mo że być wię cej niż 10 proc. ogól -
nej licz by stu den tów i że pu la sty pen diów
rek to ra nie mo że prze kro czyć 40 proc. fun -
du szu sty pen dial ne go. Po dob ne ogra ni cze -
nia obo wią zy wa ły też do tych czas. Gdy two -
rzy li śmy re gu la min, oka za ło się, że do tąd
na róż nych wy dzia łach – do sty pen dium na -
uko we go – róż nie li czo na by ła śred nia.
Na nie któ rych wy dzia łach bra no pod uwa -
gę tyl ko stop nie z eg za mi nów, na in -
nych – tak że z przed mio tów za li cze nio -
wych. Na star szych la tach, gdzie zda rza się
je den, dwa eg za mi ny, ten pierw szy sys tem
mo że nie od zwier cie dlać do brze osią gnięć
stu den ta, a więc od przy szłe go ro ku chcie li -
by śmy to ujed no li cić i brać pod uwa gę śred -
nią ocen ze wszyst kich przed mio tów w da -
nym ro ku aka de mic kim. Sty pen dium rek to -
ra nie mo gą otrzy mać stu den ci I ro ku, na to -
miast otrzy ma ją je stu den ci pierw sze go ro -
ku stu diów ma gi ster skich uzu peł nia ją cych.
W pu li sty pen diów rek to ra jest prze wi dzia -
na część za osią gnię cia spor to we i ar ty stycz -
ne. Ubie gać się o sty pen dium rek to ra moż -
na nie za leż nie od te go czy otrzy mu je się in -
ne sty pen dia np. od przed się biorstw, fun da -
cji czy tzw.”dia men to wy grant”od mi ni ster -
stwa na uki  dla naj zdol niej szych. „Dia men -
to wy grant” mo gą otrzy mać wy bit ni stu den -
ci już od III ro ku. 

A sty pen dia so cjal ne?

W no wej usta wie zo stał zli kwi do wa ny
do da tek miesz ka nio wy i do da tek dla do jeż -
dża ją cych. Te raz bę dzie tyl ko jed no sty pen -
dium so cjal ne.

Czy to źle czy do brze dla stu den tów?

To ma złe i do bre stro ny: w sta rym sys te -
mie mo gli śmy ja kąś czę ścią pie nię dzy wes -
przeć tych, któ rzy są - by tak rzec - na po -
gra ni czu bie dy i za moż no ści. No we za sa dy
praw do po dob nie - bo nie wszyst ko moż na
prze wi dzieć - zmniej szą krąg sty pen dy stów,
ale za to bę dą to oso by w spo sób zde cy do -
wa ny po trze bu ją cy po mo cy so cjal nej. Zo ba -
czy my zresz tą, jak bę dzie to funk cjo no wać
w prak ty ce. 

Rów nie gło śna by ła spra wa umów, któ re

stu den ci mie li pod pi sy wać z uczel nią.

Tak, by ło wo kół te go spo ro za mie sza nia.
Za pis usta wy jest bar dzo pre cy zyj ny i mó -
wi, że uczel nia jest zo bo wią za na do pod pi -
sa nia umo wy in dy wi du al nej ze stu den tem,
je śli po bie ra środ ki fi nan so we z ra cji do dat -
ko wych usług edu ka cyj nych. To mo że być
umo wa o opła cie za po wta rza nie ro ku, ale
tak że np. o opła cie za przed miot, któ ry stu -
dent chce so bie wy brać do dat ko wo z ofer -
ty dy dak tycz nej. Co ro ku rek tor ogła sza ta -
ką li stę opłat za do dat ko we świad cze nia

edu ka cyj ne i to nie jest żad na no wość. Za -
mie sza nie wy ni kło z py ta nia o to, kie dy ta -
ką umo wę pod pi sać. By ły tu dwa sta no wi -
ska. Jed no mó wi ło, że by pod pi sać ją w mo -
men cie, kie dy po ja wia się po trze ba opła ty,
bo je śli nie ma ta kiej po trze by, to umo wa
po zo sta je wła ści wie pu stym pa pie rem. Par -
la ment Stu den tów RP stał na sta no wi sku,
że wszy scy po win ni ta ką umo wę pod pi sy -
wać od ra zu, a na wet włą cza li w nią co raz
więk sze wy ma ga nia, do ty czą ce np. li sty
pra cow ni ków uczel ni, ma ją cych re ali zo wać
da ny pro gram itp. Ja na wet to ro zu miem,
bo są róż ne uczel nie i na pew no wśród nich
ta kie, gdzie stu den ci są bar dzo za wie dze ni
np. wpro wa dze niem w błąd, kto rze czy wi -
ście pro wa dzi da ne za ję cia: pro fe sor czy
asy stent. Osta tecz nie roz wią za nie kwe stii
pod pi sy wa nia umów po zo sta wio no uczel -
niom, któ re w po ro zu mie niu ze stu den ta mi
mia ły wy brać swój spo sób.

Jak osta tecz nie jest ta spra wa roz wią za na

na na szej uczel ni?

Wspól nie z przed sta wi cie la mi stu den tów
zde cy do wa li śmy o ta kiej do wol no ści, któ ra
go dzi oba sta no wi ska. I tak: umo wę na
pew no bę dą  pod pi sy wać oso by, zo bo wią za -
ne do uisz cze nia ja kiejś opła ty, ale tak że ci
stu den ci, któ rzy chcą, mo gą ta ką umo wę w
każ dym mo men cie pod pi sać.  Usta li li śmy
tak że, że umo wa do ty czy tyl ko kwe stii fi -
nan so wych. Wszyst kie in ne spra wy i wąt -
pli wo ści  bę dzie my roz wią zy wać na grun -
cie no we go re gu la mi nu stu diów.  Ko mi sja
re gu la mi no wa już pra cu je, ale oczy wi ście
pro jekt re gu la mi nu mo że być przed sta wio -
ny do pie ro po za twier dze niu no we go sta tu -
tu UAM.

Wie le gło sów kry tycz nych ze brał ostat nio

sys tem bo loń ski i wy móg pi sa nia pra cy li cen -

cjac kiej. Czy tu się coś zmie ni ło?

Usta wa mó wi wy raź nie, że w do ku men -
tach stu den ta mu si się zna leźć ko pia pra cy
dy plo mo wej stu den ta, a więc stu den ci da lej
bę dą pi sać pra ce li cen cjac kie i ma gi ster skie.
No vum jest na to miast moż li wość otwar tej
obro ny pra cy dy plo mo wej, po dob nie jak
pra cy dok tor skiej. Ini cja ty wa wy cho dzi od
stu den ta. To nie ozna cza zmia ny ko mi sji.
Bę dzie w niej da lej dzie kan, re cen zent i pro -
mo tor, lecz na obro nę bę dą mo gły przyjść
oso by z ze wnątrz i tak że za da wać py ta nia.
Zmie ni się i sam dy plom - nie bę dzie już na
nim go dła pań stwo we go, lecz tyl ko go dło
uczel ni.

Wię cej o zmia nach moż na do wie dzieć się

w Dzia le Na ucza nia UAM 

oraz w Par la men cie Stu den tów UAM
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spółka celowa do komercjalizacji 
wyników pracy badawczej

No we li za cja usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym
z dnia 18.03.2011 r. w no wych ar ty ku łach 86a i 86b wpro -
wa dza moż li wość (wg nie któ rych praw ni ków ko niecz ność)
two rze nia na uczel ni spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią lub spół ki ak cyj nej (tzw. „spół ka ce lo wa”) do ko mer cja -
li za cji wy ni ków pra cy ba daw czej. Spół kę tę two rzy rek tor
za zgo dą Se na tu. 

Do jej za dań na le ży:

◗ obej mo wa nie udzia łów w spół kach ka pi ta ło wych lub
two rze nie spół ek ka pi ta ło wych, któ re po wsta ją w ce lu
wdro że nia wy ni ków ba dań na uko wych lub prac roz wo jo -
wych pro wa dzo nych na uczel ni. Co istot ne, rek tor mo że po -
wie rzyć ta kiej spół ce (w dro dze umo wy) za rzą dza nie pra -
wa mi wła sno ści prze my sło wej uczel ni w za kre sie jej ko mer -
cja li za cji. 
◗ Wy ni ki ba dań na uko wych i prac roz wo jo wych prze -

ka zy wa ne są spół ce ce lo wej w for mie apor tu. Spół ka ce -
lo wa mo że zo stać utwo rzo na przez kil ka uczel ni pu blicz -
nych (al bo kil ka uczel ni nie pu blicz nych).

In ten cja usta wo daw cy jest czy tel na i ra cjo nal na, ale obo -
wią zu ją cy za pis już w trak cie kon sul ta cji spo łecz nych
wzbu dził go rą ce dys ku sje. Bez od po wie dzi po zo sta ły py -
ta nia: czy rek tor mo że czy „mu si” ta ką spół kę utwo rzyć, kto
i jak (i za co) bę dzie oce niał war tość apor tu, czy uczel nie stać
na opła tę po dat ku VAT od wnie sio nych do spół ki war to ści
nie ma te rial nych, czy kosz ty utrzy ma nia (pro wa dze nia) spół -
ki zo sta ną po kry te jej przy cho da mi (do cho da mi)... Usta wo -
daw ca opty mi stycz nie wska zu je, co zro bić z dy wi den dą ta -
kiej spół ki (prze zna cze nie na dzia łal ność sta tu to wą uczel -
ni), nie wska zu jąc, kto bę dzie od po wie dzial ny za jej… ban -

o re la cjach 
na uki, 
biz ne su 
i pra wa
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kruc two (cho ciaż by z po wo du bra ku do brych pro jek tów i spo dzie -
wa nych wy so kich kosz tów jej utrzy ma nia – spe cja li ści od ewa lu -
acji tech no lo gii, po szu ki wa nia in we sto rów ty pu „spe ed ca pi tal”,
praw ni cy – spe cja li ści z ob sza ru pra wa wła sno ści in te lek tu al nej nie
bę dą pra co wać dla spół ki za wy na gro dze nie prze wi dzia ne w ta -
ry fi ka to rze uczel ni pu blicz nej!!!). 

Do mo men tu wy ja śnie nia wszel kich nie ja sno ści praw no – fi skal -
nych nie pla nu je my uru cho mie nia na na szym uni wer sy te cie ta kie -
go by tu praw ne go. W Pol sce jest za le d wie kil ka spół ek – w 100% na -
le żą cych do uczel ni – o róż nym za kre sie dzia łal no ści, bę dzie my
się więc przy pa try wać, jak do sto su ją się one do wy mo gów usta wo -
wej „spół ki ce lo wej”.

stra te gia roz wo ju uczel ni i wy dzia łu
No we li za cja usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym

z dnia 18.03.2011 ro ku art. 66 ust. 1a sta no wi, że rek tor opra co wu -
je i re ali zu je stra te gię roz wo ju uczel ni, uchwa lo ną przez or gan ko -
le gial ny uczel ni, wska za ny w sta tu cie (w na szym przy pad ku przez
Se nat, §46 ust. 2 pkt. 3 no we li zo wa ne go sta tu tu). Uchwa ła Se na tu
mo że okre ślić środ ki na wdra ża nie tej stra te gii, w tym po cho dzą -
ce z fun du szu roz wo ju uczel ni.

W prak ty ce: no wo wy bra ny w 2012 ro ku rek tor UAM na ka den -
cję 2012-2016 jest zo bo wią za ny do pre zen ta cji stra te gii roz wo ju
uczel ni, któ rą przyj mie w for mie uchwa ły Se nat UAM. Usta wo daw -
ca nie okre śla kon kret ne go ter mi nu tych dzia łań. Na stęp nie rek -
tor UAM jest zo bo wią za ny do re ali za cji tej stra te gii.

Zgod nie z art. 70 zno we li zo wa nej usta wy, do kom pe ten cji kie -
row ni ka pod sta wo wej jed nost ki or ga ni za cyj nej uczel ni na le ży
w szcze gól no ści opra co wa nie stra te gii roz wo ju jed nost ki, zgod nej
ze stra te gią roz wo ju uczel ni. Ar ty kuł ten obo wią zu je od 1 paź dzier -
ni ka 2013 ro ku. Usta wo daw ca nie wska zu je or ga nu, któ ry mo że
(po wi nien) uchwa lić ta ki do ku ment. Prak tycz nie bio rąc, po przy -
ję ciu przez Se nat stra te gii roz wo ju uczel ni, ra da pod sta wo wej jed -
nost ki or ga ni za cyj nej po win na przy jąć stra te gię roz wo ju tej jed nost -
ki. Usta wo daw ca nie okre śla kon kret ne go ter mi nu re ali za cji te go
za pi su. Przy no wej ka den cji władz rek tor skich 2012-2016 moż -
na za kła dać, że stra te gia roz wo ju uczel ni po wsta nie w trak cie I se -
me stru ro ku aka de mic kie go 2012/2013, a w kil ka mie się cy po jej
uchwa le niu pod sta wo we jed nost ki or ga ni za cyj ne opra cu ją stra te -
gię roz wo ju tych jed no stek. Sen sow ne by ło by, aby pro ces opra co -
wa nia i przy ję cia wszel kich stra te gii zo stał prze pro wa dzo ny
w pierw szym ro ku ka den cji no wych władz rek tor skich i dzie kań -
skich czy li do koń ca wrze śnia 2013 r.

system monitorowania karier
zawodowych absolwentów

No we li za cja usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym
z dnia 18.03.2011 r. w art. 13a na ło ży ła na uczel nie obo wią zek mo -
ni to ro wa nia ka rier za wo do wych swo ich ab sol wen tów w ce lu do -
sto so wa nia kie run ków stu diów i pro gra mów kształ ce nia do po trzeb
ryn ku pra cy, a w szcze gól no ści po 3 i 5 la tach od dnia ukoń cze nia
stu diów. Za miar jest ze wszech miar słusz ny, ale, jak to zwy kle
by wa, „dia beł” tkwi w szcze gó łach. 

Re sort – Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go – kil ka -
na ście mie się cy te mu obie cał opra co wa nie me to do lo gii i środ ki dla
uczel ni (w try bie kon kur so wym) na jej wdra ża nie. Pó ki co, nic ta -
kie go nie na stą pi ło, cho ciaż NCBiR za po wia da ogło sze nie kon kur -
su (2012) na pro jek ty, któ re mia ły by ta kie me to do lo gie wspie rać. 

Nie po zo sta li śmy bez czyn ni – przy stą pi li śmy do kon sor cjum,
któ re wal czy ło (nie ste ty, bez po wo dze nia) o środ ki fi nan so we
na opra co wa nie i wdro że nie sto sow nej me to do lo gii. Włą czy li śmy
te za gad nie nia do apli ka cji o pro jek ty z PO Ka pi tał Ludz ki (obec -
nie przy go to wu je my ko lej ną apli ka cję w tym wzglę dzie), a rów -
no le gle do ko na li śmy prze glą du do brych prak tyk na na szych wy -
dzia łach (np. Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki) i po ten cja łu ba -
daw cze go w tym ob sza rze (Wy dział Na uk Spo łecz nych). Pro ble -
ma ty ką tą ży wo in te re su je się Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia oraz
uczel nia ne Biu ro Ka rier. W naj bliż szym cza sie zo sta nie po wo ła ny
peł no moc nik rek to ra do tych spraw. Le ga li ści, czy ta jąc ten ar ty -
kuł usta wy mó wią, że tak na praw dę ta ki mo ni to ring „mu si my”
prze pro wa dzić do pie ro za 6, 7 lat, czy li w 2017-2018 ro ku (3 la ta
od ukoń cze nia stu diów I stop nia uru cho mio nych 1.10.2011 r. al -
bo na wet 1.10.2012 r.). 

Z dru giej stro ny, sta wia jąc na ja kość kształ ce nia, sta ra my się
opra co wać od po wied nią me to do lo gię jak naj szyb ciej, ro zu mie jąc
prze sła nie tej re gu la cji i wa gę wy ni ków ta kie go mo ni to rin gu. Naj -
wyż sza ja kość kształ ce nia to je den z ce lów stra te gicz nych, ja kie po -
sta wi li śmy so bie w Stra te gii Roz wo ju UAM. 

Regulamin zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi

Zgod nie z no wym §86c usta wy Pra wo o szkol nic twie wyż szym
z dnia 18.03.2011 r., Se nat uchwa la re gu la min za rzą dza nia pra wa -
mi au tor ski mi i pra wa mi po krew ny mi oraz pra wa mi wła sno ści
prze my sło wej a tak że za sa dy ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań na -
uko wych i prac roz wo jo wych, któ ry okre śla:
◗ pra wa i obo wiąz ki uczel ni, pra cow ni ków oraz stu den tów i dok -

to ran tów w za kre sie ochro ny i ko rzy sta nia z praw au tor skich i praw
po krew nych oraz praw wła sno ści prze my sło wej;
◗ za sa dy wy na gra dza nia twór ców;
◗ za sa dy i pro ce du ry ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań na uko wych

i prac roz wo jo wych;
◗ za sa dy ko rzy sta nia z ma jąt ku uczel ni, wy ko rzy sty wa ne go

do ko mer cja li za cji wy ni ków ba dań na uko wych i prac roz wo jo wych
oraz świad cze nia usług na uko wo -ba daw czych.

Usta wo daw ca nie okre śla ter mi nu wy ko na nia te go obo wiąz ku.
Od dwóch lat pra cu je my na na szej uczel ni nad ta kim re gu la mi -

nem. Osta tecz nie no we li za cja usta wy wska za ła za war tość ta kie -
go re gu la mi nu. W tej chwi li koń czy my pra ce nad pro jek tem ta kie -
go re gu la mi nu, któ ry przy sta je do wy mo gów usta wo wych. Za pre -
zen tu je my go spo łecz no ści uczel ni wio sną 2012 ro ku w po sta ci
otwar tych kon sul ta cji tak, aby przy jąć je go osta tecz ną for mę w po -
sta ci uchwa ły Se na tu do koń ca czerw ca 2012 ro ku. Re gu la min obo -
wią zy wał by w ta kim przy pad ku od 1 wrze śnia 2012 ro ku, czy li
od po cząt ku ka den cji no wych władz uczel ni.

Prof. Ja cek Gu liń ski, 

pro rek tor UAM ds pro gra mów eu ro pej skich 

i współ pra cy z go spo dar ką
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Czy po wie lu, wie lu la tach, spę dzo nych wśród

ksią żek i z książ ka mi, pa mię ta pa ni swo ją

pierw szą, sa mo dziel nie prze czy ta ną książ kę? 

Tak. Wpraw dzie ro dzi ce czy ta li mi róż ne
wier szy ki i ba jecz ki, a na wet „Sta rą Baśń”
Kra szew skie go, ale tak na praw dę pierw sze
po waż ne, bo sa mo dziel ne (i to po kry jo mu)
czy ta nie wią że się z… „Bal la dy ną”. By ła to
dla mnie książ ka dra ma tycz na, fa scy nu ją ca,
a czy ta nie jej w ukry ciu po tę go wa ło mrocz -
ny na strój. Cza sem my ślę, że wła śnie ta lek -
tu ra za de cy do wa ła, że po tem wy bra łam po -
lo ni sty kę. 

I tak już umoc nił się ten pa ni zwią zek

z książ ka mi. By ło ich wie le – oglą da nych, czy -

ta nych, po tem za wo do wo po pra wia nych,

wy da wa nych, na gra dza nych… Któ re z nich

mia ły dla pa ni ży cia naj więk sze zna cze nie?

To, naj ogól niej mó wiąc, książ ki, któ re
otwie ra ły mi oczy na świat, na prze szłość,
na nie sa mo wi te wy da rze nia i hi sto rie. La -
ta mo jej mło do ści przy pa dły na okres, gdy

moż li wość kon tak tu ze świa tem by ła ogra -
ni czo na. Książ ka by ła wte dy je dy nym do -
stęp nym oknem. Się ga łam więc po opra co -
wa nia hi sto rycz ne, ar che olo gię, książ ki po -
dróż ni cze. Po tem by ła po lo ni sty ka, z ca łym
roz bu do wa nym ka no nem lek tur. Fa scy no -
wał mnie zwłasz cza ro man tyzm. 

Ja ka by ła pa ni pierw sza pra ca? 

W Wy daw nic twie Po znań skim ja ko asy -
stent re dak to ra. Wpraw dzie mia łam pro po -
zy cję po zo sta nia na uni wer sy te cie, ale ży cie
na pi sa ło in ny sce na riusz. Jed nak i tak
na dłu gie la ta zwią za łam się z uczel -
nią – od 1974 ro ku pra cu ję w Wy daw nic -
twie Na uko wym UAM. A więc to już 37 lat...

Dłu go. Moż na po wie dzieć, że prze ży ła pa -

ni z książ ką wiel ki roz dział jej dzie jów. Jak się

zmie nia ła książ ka, jej za da nia? To już in -

na epo ka…

Przede wszyst kim zmie ni ły się tech ni ki
dru ku. Pra ca z książ ką i nad książ ką wią -
za ła się prze cież z jej wy da wa niem. A tu na -
sta ły zmia ny wręcz re wo lu cyj ne. Ina czej
wy glą da ła ko rek ta, ina czej przy go to wy wa -
no ilu stra cje, in ny był czas wy da wa nia.
Książ ki wy da wa ło się o wie le, wie le wol niej.

Ile ksią żek prze szło przez pa ni rę ce?

Pra co wa łam przy ty sią cach ksią żek. Nie
umiem te go do kład nie po li czyć. By ły wśród
nich i mo nu men tal ne dzie ła, i wy daw nic -
twa po mniej sze... Książ ki na uko we, po pu -
lar no nau ko we. Im trud niej sza te ma ty ka,
tym więk sza dba łość o ro zu mie nie i tym
więk sza ra dość, że ro zu miem. Roz sze rza ły
się ho ry zon ty i trze ba by ło obej mo wać co -
raz to in ne dzie dzi ny. Tak więc nie wy star -
cza ło być tyl ko re dak to rem po lo ni stą, trze -
ba by ło po zna wać in ne dzie dzi ny i ję zyk,
któ rym da na dys cy pli na na uki się po słu gu -
je. To sza le nie waż ne w pu bli ka cjach na uko -
wych. Kie dy bio rę do rę ki książ kę już wy -
dru ko wa ną, czy ta ną prze ze mnie kil ka krot -
nie, za wsze mam oba wę, czy nie znaj dę tam
ja kie goś wcze śniej nie zau wa żo ne go błę du.
Trze ba jed nak za zna czyć, że każ da książ ka
to też spo tka nie z jej au to rem. Dzię ki swo jej
pra cy po zna łam wie le fa scy nu ją cych osób
i zna ko mi tych na ukow ców.

Kon ku ru jąc z róż ny mi no wo cze sny mi me -

dia mi książ ka mu sia ła i mu si wal czyć o swo -

je miej sce. Jak, z ja kim skut kiem? 

Te raz po szu ku je my ksią żek pięk nie wy -
da nych, bo ga to ilu stro wa nych. I ta ką ofer -
tę chce my przed sta wić na szym czy tel ni -
kom. Do te go po trzeb na jest współ pra ca

z wy traw nym edy to rem, pla sty kiem, gra -
fi kiem – oso ba mi spe cja li zu ją cy mi się w te -
go ty pu pra cach.

Wy daw nic two, któ re wkrót ce bę dzie ob -

cho dzi ło swój zło ty ju bi le usz, wie le ta kich

pięk nych ksią żek wy da ło.

Rze czy wi ście, pra cu je my nad każ dą
książ ką, jak by to ona star to wa ła w kon kur -
sie na naj lep szą pu bli ka cję. 

W wie lu przy pad kach się to uda je. Świad -

czą o tym roz licz ne dy plo my.

Z sa tys fak cją mu szę po wie dzieć, że fak -
tycz nie wie lu nie za leż nych ju ro rów wy so -
ko oce nia wy da wa ne przez nas książ ki, cze -
go do wo dem są uzy ska ne no mi na cje i na -
gro dy. Ten rok był dla nas szcze gól nie po -
myśl ny. Wy mie nię tu choć by no mi na cję
w kon kur sie Dłu go sza w Kra ko wie (mo no -
gra fia Grze go rza Dziam skie go), na gro dę
głów ną Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż -
sze go w kon kur sie na naj lep szy pod ręcz nik
aka de mic ki w ro ku 2011 (Aloj zy Woś), na -
gro dę KLIO w ka te go rii au tor skiej (Da riusz
Si kor ski), któ rą z rąk mar szał ka Se na tu Bog -
da na Bo ru se wi cza od bie ra li śmy kil ka dni te -
mu na Zam ku Kró lew skim w War sza wie
pod czas Tar gów Książ ki Hi sto rycz nej.

Jak wy glą da pa ni do mo wa bi blio te ka?

Jak na do mo wą to jest to bi blio te ka bo ga -
ta, a choć cią gle obie cu je my so bie z mę żem,
któ ry jest fi zy kiem, ogra ni czać za ku py, to
i tak je ro bi my, bo tak trud no przejść obo jęt -
nie obok do brej, in te re su ją cej i pięk nej książ -
ki. Tak więc pół ki puch ną, puch ną…

Co pa ni, każ de go dnia zaj mu ją ca się czy ta -

niem pro fe sjo nal nym, czy ta ła ostat nio z wła -

snej i nie przy mu szo nej wo li?

Książ ka za wsze otwie ra czło wie ko wi ho -
ry zon ty, na wet je śli czy ta się ją za wo do wo.
Ja ko od skocz nię lu bię książ ki kry mi nal ne
(Aga tha Chri stie, Hen ning Man kell), po dróż -
ni cze, pa mięt ni ki, bio gra fie. Chęt nie się gam
po li te ra tu rę współ cze sną i po pu lar ną (np.
se ria o eli tach II Rzecz po spo li tej Sła wo mi ra
Ko pra).

A gdy by przy szło pa ni te raz, po przej ściu

na eme ry tu rę, wy je chać sa mot nie na bez lud -

ną wy spę, ja kie książ ki by pa ni wzię ła ze so -

bą? Pro szę po dać kil ka. 

Oj, to trud ne py ta nie. Dra ma tycz ny wy -
bór. Ale po wiem tak: He min gway, Szym bor -
ska i Sien kie wicz. On jest do bry na wszyst -
ko. Na bez lud ną wy spę też. 

Wy bór tra fio ny – każ dy z wy mie nio nych, to

lau re at li te rac kiej Na gro dy No bla.

z Iwoną
Wegner-Maruszewską,
dyrektorem Wydawnictwa
Naukowego UaM,
przechodzącą
na emeryturę, rozmawia
jolanta lenartowicz 
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książ ki są wciąż mo im
oknem na świat
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„Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie…” Nie -
ste ty, to przy sło wie do ty czy tak że wie dzy
Wiel ko po lan o miej scach, któ re od wie dzał
w Wiel ko pol sce nasz wieszcz na ro do wy i pa -
tron po znań skie go uni wer sy te tu – Adam
Mic kie wicz. Bo choć Wiel ko po la nie mo gli by
się szczy cić tym, że au tor „Pa na Ta de usza”
był kil ka ra zy w na szym re gio nie, więk szość
o tym w ogó le nie wie lub nie pa mię ta. Pró -
bą prze ła ma nia tej nie wie dzy by ła wy sta wa
„Śla da mi Mic kie wi cza” (18 X, Col le gium Ma -
ius), zor ga ni zo wa na przez Pra cow nię Do ku -
men ta cji Li te rac kiej IFP (dr Zo fia Dam bek, dr
Elż bie ta Li jew ska, dr Je rzy Bo row czyk) we
współ pra cy z Pra cow nią Ar chi tek tu ry
Wnętrz II Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go (kie -
row nik prof. Mar ta Wę cław ska Li po wicz,
asy stent Piotr Bar łóg). Współ pra ca obu Pra -
cow ni jest wy ni kiem oso bi stych kon tak tów
i wspól nych wę dró wek szla kiem Mic kie wi -
cza po Wiel ko pol sce. Ce lem wy sta wy, jak in -
for mu ją jej or ga ni za to rzy, jest przy po mnie -
nie szla ku kul tu ro we go, ja ki two rzą miej sca
po by tu po ety w Wiel ko pol sce, a tak że przy -
go to wa nie prze wod ni ka li te rac kie go, któ ry
jest wspól nym dzie łem pra cow ni ków na uko -
wych, stu den tów i ab sol wen tów spe cja li za -
cji do ku men ta li stycz nej oraz re gio na li stów,
dzia ła ją cych w róż nych miej sco wo ściach
na „szla ku”. Pod czas otwar cia wy sta wy zdjęć
wy bra nych miejsc pa mię ci o Mic kie wi czu
uczest ni cy spo tka nia mo gli też obej rzeć sza -
cho wy po je dy nek mię dzy au to rem Dzia dów
i bli żej nie okre ślo ną Wiel ko po lan ką (w tych

ro lach wy stą pi li stu den ci po lo ni sty ki)

oraz wy słu chać przy wo ła nych przez nich
wy po wie dzi – Mic kie wi cza o Wiel ko pol sce
i Wiel ko po la nach, Wiel ko po lan ki – o Mic kie -
wi czu.

W no cie do wy sta wy or ga ni za to rzy przy -
po mnie li, że Mic kie wicz przy był do Wiel kie -
go Księ stwa Po znań skie go w sierp niu 1831
ro ku z za mia rem prze kro cze nia gra ni cy z Ce -
sar stwem Ro syj skim i wzię cia udzia łu w po -
wsta niu li sto pa do wym. Jed nak po nie waż
po wsta nie już upa da ło, po eta za trzy mał się
w Wiel ko pol sce na dłu żej. In co gni to
i pod zmie nio ny mi na zwi ska mi go ścił w zie -
miań skich dwo rach: m. in. u Bo ja now skich,
Mo raw skich, Łu bień skich, Tur nów, Gra bow -
skich. Dzię ki kon spi ra cyj nej po mo cy Wiel ko -
po lan spro wa dził z obo zu in ter no wa nia swo -
je go bra ta, Fran cisz ka Mic kie wi cza, któ ry za -
miesz kał w Łu ko wie pod Obor ni ka mi. Po eta
opu ścił Po znań skie w mar cu 1832 ro ku i udał
się do Dre zna. 

Wiel ko pol ski „szlak Mic kie wi cza” od po -
cząt ku przy cią gał mi ło śni ków po ety i ro man -
tycz nej le gen dy. Już w ro ku 1833 miej sca
zwią za ne z Mic kie wi czem od wie dzał Ry szard
Ot to Spa zier – pierw szy tłu macz Pa na Ta de -
usza. Póź niej by wa li tu: Nar cy za Żmi chow -
ska, Wła dy sław Sy ro kom la, He le na Mo drze -
jew ska, a w wie ku XX „szla kiem Mic kie wi -
cza” wę dro wa ło już ty sią ce Wiel ko po lan.

Obec nie naj bar dziej zna nym miej scem te -
go szla ku jest Śmie łów i Mu zeum Ada ma
Mic kie wi cza, jed nak – jak pod kre śla ją or ga -
ni za to rzy wy sta wy – po ca łej Wiel ko pol -
sce – od Ko na rze wa pod Ra wi czem do Bu dzi -

szew ka na pół no cy – roz sia ne są dwo ry i ko -
ścio ły, któ re go ści ły po etę. Nie ste ty, wie le
miejsc, dwo rów, le gen dar nych „drzew i ła -
we czek”, gdzie wieszcz pi sać miał Pa na Ta -
de usza, po zo sta je za nie dba nych i wy ma ga
re wi ta li za cji, jak np. ory gi nal ne dwor ki
w Opo ro wie, Lu bo ni, Ko na rze wie pod Ra wi -
czem, w któ rych Mic kie wicz prze by wał.
Z po wo du nie ure gu lo wa ne go sta nu wła sno -
ści nie moż na pod jąć prac kon ser wa tor skich
i za byt ko we bu dyn ki po wo li za mie nia ją się
w ru inę. Tym cza sem wszyst kie te miej sca
z Mu zeum A. Mic kie wi cza w Śmie ło wie
na cze le mo gą stać się atrak cyj ną ścież ką
edu ka cyj ną po XIX-wiecz nej Wiel ko pol sce.
Na ta kim szla ku moż na bo wiem pro wa dzić
bar dzo cie ka we za ję cia o tra dy cji na po le oń -
skiej, po wsta niu li sto pa do wym, li te ra tu rze
oświe ce nia i ro man ty zmu, a tak że o wiel ko -
pol skich or ga nicz ni kach, hi sto rii rol nic twa,
zmia nach w kra jo bra zie Wiel ko pol ski czy
wspa nia łych par kach kra jo bra zo wych.

Za rów no prze wod nik, jak i wy sta wa ma ją
uświa do mić róż nym śro do wi skom ko niecz -
ność pod ję cia jak naj szyb ciej dzia łań, po zwa -
la ją cych ura to wać bez cen ne za byt ki. Jest bo -
wiem nie zro zu mia ły ta ki stan rze czy w cza -
sach, kie dy ty le mó wi my o re wi ta li za cji
obiek tów hi sto rycz nych, o za cho wa niu dzie -
dzic twa kul tu ro we go – stwier dza ją twór cy
prze wod ni ka i wy sta wy, któ rzy chcie li by
wes przeć miej sco wych spo łecz ni ków i re gio -
na li stów, wal czą cych o za cho wa nie tych
obiek tów.

Da nu ta Cho de ra -le wan do wicz 
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A
n to ni Li be ra, urze czo ny po ezją
Ka wa fi sa od pierw szej lek tu ry,
wska zał na ta kie jej za le ty, jak
pro sto ta i oszczęd ność ję zy ka,
wy su bli mo wa na ko lo kwial -

ność wy ra zu, sub tel na i wszech obec na iro -
nia oraz doj mu ją ca me lan cho lia na tle prze -
mi ja nia i nie trwa ło ści za rów no uczuć, jak
i dzieł ludz kich rąk. Kie dy słu cha się ko lej -
nych wier szy, do strze ga się wy ob co wa nie
i sa mot ność po ety, któ ry przez ca łe ży cie
cier piał z po wo du pro za icz nych ko niecz no -
ści ży cio wych i szu kał – bez sku tecz -
nie – speł nie nia w nie uchron nie „ja ło wej”
mi ło ści ho mo sek su al nej. We dług Li be ry bo -
ha ter po ezji Ka wa fi sa to ktoś o ro do wo dzie
grec kim, tkwią cy w ob cym, róż no na ro do -
wym ży wio le, spad ko bier ca wiel kiej kul tu -
ry an tycz nej, ży ją cy w mar nym cza sie epo -
ki no wo żyt nej, w kul tu rze zde gra do wa nej,
nie mo gą cej się ni jak mie rzyć z daw ną
świet no ścią. Twór czość Ka wa fi sa do ce ni li
m.in. Zbi gniew Her bert i Cze sław Mi łosz. 

Kon kurs
W tym ro ku do fe sti wa lo we go kon kur su
na in ter pre ta cję tek stu bi blij ne go, kla sy ki
pol skiej zgło si ło się 17 kan dy da tów, z któ -

rych 16 zo sta ło za kwa li fi ko wa nych do fi na -
łu w Po zna niu. Pod czas po znań skie go spo -
tka nia fi na ło we go w Piw ni cy Du cho wej oo.
Kar me li tów Bo sych (10 XI) do mi no wa ły pre -
zen ta cje tek stów bi blij nych. To też ju ry kon -
kur su: prof. Elż bie ta We so łow ska, Woj ciech
Ciak OCD, prof. Syl we ster Dwo rac ki, ks.
prof. Ja nusz Na wrot, prof. Bog dan Wal czak
oraz dy rek tor pro jek tu VERBA SACRA Prze -
my sław Ba siń ski – po wy słu cha niu wszyst -
kich uczest ni ków fi na łu po pro si ło ich o za -
pre zen to wa nie po jesz cze jed nym frag men -
cie, któ ry po zwo lił by peł niej oce nić moż li -
wo ści i umie jęt no ści in ter pre ta cyj ne. Po tym
„do słu cha niu” ju ry wy ło ni ło lau re atów. 
Grand Prix im. Mie czy sła wa Ko tlar czy ka

(5 tys. zł) przy zna no Mar cie Rau z Bia łe go -
sto ku za rze tel ne i głę bo kie wy ko na nie 1 Li -
stu do Ko ryn tian i Księ gi Ju dy ty. Lau re at -
ka pre zen to wa ła też „Mo ją piosn kę” Nor wi -
da i Tryp tyk rzym ski Ja na Paw ła II. Na gro -

dę Spe cjal ną im. Ro ma na Brand sta et te -

ra za naj lep szą in ter pre ta cję tek stu bi blij ne -
go (3 tys. zł) otrzy ma ła Ewe li na Cze mie rys
z Wil na, któ ra za pre zen to wa ła frag men ty
Apo ka lip sy we dług św. Ja na, Któ ry skrzyw -
dzi łeś czło wie ka pro ste go Mi ło sza i wiersz
o Ostrej Bra mie ks. W. La szu ka – „U Mat ki”.

Przy zna wa ną od 2006 r. Na gro dę Za rzą du

ZASP (2 tys. zł) do sta ła Jo lan ta Ol szew ska
z Te atru Na ro do we go w War sza wie za eks -
pre syj ne wy ko na nie Ce sa rza Ka pu ściń skie -
go. Po nad to ju ry uho no ro wa ło wła sną na -
gro dą ucznia z Wil na Krzysz to fa Ada ma
Gór skie go za wzru sza ją cą in ter pre ta cję
wier sza Ar tu ra Op p ma na „Rok 1918”.

Je zus z Na za re tu Be ne dyk ta XVI
W pro gra mie Fe sti wa lu nie mo gło za brak -
nąć Ga li Bi blij nej. W wy peł nio nej pu blicz -
no ścią ka te drze frag men ty książ ki pa pie ża
Be ne dyk ta XVI Je zus z Na za re tu prze czy tał
Je rzy Ze lnik (13 XI). Opra wę mu zycz ną sta -
no wił śpiew Jo an ny Ko złow skiej z to wa rzy -
sze niem or ga nów (Sła wo mir Ka miń ski). 

Po nie waż do prze czy ta nia wy bra no frag -
ment o Zmar twych wsta niu Je zu sa, w swo -
im wpro wa dze niu abp me tro po li ta po znań -
ski Sta ni sław Gą dec ki sku pił się na tym te -
ma cie. Jak za uwa żył, do ko na ło się ono
zgod nie z pi sma mi. Już w Sta rym Te sta -
men cie po ja wia ły się za po wie dzi zmar -
twych wsta nia spra wie dli wych. Za po wiedź
po wsta nia z mar twych Me sja sza za wie ra
też IV Pieśń o Słu dze Pań skim z Księ gi Iza -
ja sza oraz epi zod z ży cia Jo na sza – 3 dni i 3

Bohaterem wieczoru, otwierającego tegoroczny xi festiwal sztuki słowa Verba sacra był konstandinos
kawafis (1863–1933). Wybór kawafisa podyktowany był m.in. ukazaniem się w tym roku nowego
przekładu jego wierszy autorstwa antoniego libery. Prezentacja na dziedzińcu Muzeum archeologicznego
(10 xi), miała trochę charakter wieczoru autorskiego, bowiem teksty greckiego poety oprócz andrzeja
seweryna prezentował także tłumacz. Dopełnieniem poezji była muzyka krzysztofa komedy w wykonaniu
katarzyny stroińskiej-sierant. 

Od So kra te sa 
do Ka wa fi sa
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Od So kra te sa 
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no ce w brzu chu wie lo ry ba i uwol nie -
nie – za po wiedź zmar twych wsta nia Chry -
stu sa, oraz hi sto ria z Księ gi Oze asza – przy -
wró ce nie do ży cia w trze cim dniu. W II w.
przed Chry stu sem po ja wi ły się jesz cze ja -
śniej sze pro roc twa, jak XII pieśń z Księ gi
Da nie la, gdzie mo wa jest już o po wszech -
nym zmar twych wsta niu – jed nych do ży cia
wiecz ne go, in nych – do śmier ci. Tej te ma ty -
ce po świę co ne są też tek sty z 2. Księ gi Ma -
cha bej skiej. Naj bliż sze Chry stu so wi są tek -
sty Jó ze fa Fla wiu sza i Ju dy Ga li lej czy ka
o sek tach ży dow skich i o ich poj mo wa niu
zmar twych wsta nia. Sam Chry stus też na -
uczał o zmar twych wsta niu tłu ma cząc, że
Bóg jest Bo giem ży wych, a nie umar łych.
Do ko ny wał też cu dów wskrze sze nia, co by -
ło zna kiem Je go bo skiej wła dzy nad ży ciem
i śmier cią. Chry stus za po wia dał tak że – do -
słow nie i me ta fo rycz nie – wła sne zmar -
twych wsta nie po trzech dniach od śmier ci
krzy żo wej. Ko ściół, za św. Paw łem, przy jął
prze ko na nie, że nie ma wia ry w Chry stu sa
bez wia ry w Je go zmar twych wsta nie, bo
bez tej wia ry da rem ne by ło by na ucza nie Ko -
ścio ła. Jest to praw da trud na, znak, „któ -
re mu sprze ci wiać się bę dą”. 

Świę ty So kra tes…
Tra dy cyj nie je den z fe sti wa lo wych wie czo -
rów or ga ni za to rzy po świę ci li na Wiel ką Kla -
sy kę. Tym ra zem Ta de usz Ma lak w ka me -
ral nej Au li Lu brań skie go przed sta wił mi -
strzow ską in ter pre ta cję Obro ny So kra te sa
Pla to na w prze kła dzie Wła dy sła wa Wi twic -
kie go (14 XI). 

W bar dzo cie ka wym ko men ta rzu fi lo lo -
gicz nym dr Ma te usz Stró żyń ski z Wy dzia -
łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej UAM przy -
po mniał, że od sta ro żyt no ści po cząw szy
róż ne szko ły fi lo zo ficz ne po strze ga ły So kra -
te sa ja ko czło wie ka, któ ry w naj wyż szym
stop niu osią gnął mą drość, cno tę i szczę ście.
Rów nież chrze ści jań stwo trak to wa ło go
życz li wie ja ko sym bol po gań skiej mą dro ści
i cno ty: nie peł nej, ale war to ścio wej,
a Erazm z Rot ter da mu za li czył do gro -
na przed chrze ści jań skich świę tych. O ile
w Obro nie Pla ton wy kre ował go na czło wie -
ka do sko na łe go mo ral nie, któ ry ni gdy ni ko -
go z wła snej wo li nie skrzyw dził, czcił bo -
gów i żył zgod nie z tym, co uwa żał za słusz -
ne i praw dzi we, o ty le w uję ciu Mon te skiu -
sza, Kier ke ga ar da i Nie tz sche go to czło wiek
nie jed no znacz ny i ta jem ni czy, in try gu ją cy
swo im sty lem ży cia, wy ra sta ją cy po -
nad spo łe czeń stwo in dy wi du ali sta. Ja ki był
na praw dę, nie da się już usta lić. We dług
uczo nych we wcze snych dia lo gach Pla ton
dość wier nie od twa rzał roz mo wy So kra te -
sa z in ny mi, na to miast póź niej uczy nił go
wy ra zi cie lem swo ich po glą dów. So kra tes
Pla to na wy da je się kwe stio no wać złu dze nie
de mo kra cji, że zgro ma dze nia i try bu na ły
mo gą roz strzy gnąć, co jest słusz ne i nie spra -

wie dli we, a każ dy czło wiek, co jest do bre,
a co złe. We dług So kra te sa mą dre jest bó -
stwo, a ludz ka mą drość ma war tość nie -
wiel ką lub nie ma jej wca le. So kra tes jest
prze ko na ny, że praw da i do bro ist nie ją nie -
za leż nie od czło wie ka i że je dy nie ta kie ży -
cie ma sens, któ re jest ich do cie ka niem i po -
szu ki wa niem oraz, że nie god ne czło wie ka
jest trosz czyć się o cia ło i pie nią dze, a nie
trosz czyć się o ro zum, praw dę i mo ral ne
zdro wie wła snej du szy – stwier dził dr M.
Stró żyń ski. Dzię ki kunsz to wi Pla to na So kra -
tes „po dziś dzień prze ma wia ja ko kłu ją cy
i bu dzą cy ze snu głos, któ ry upar cie twier -
dzi, że praw da i do bro nie są czymś, co się
wy bie ra we dle wła snych upodo bań, ale że
to one wy bie ra ją nas”. 

Ta de usz Ma lak i 70-le cie 
Te atru Rap so dycz ne go
Ja ko, że od po cząt ku re ali zo wa nia pro jek -
tu Ver ba Sa cra je go po my sło daw ca i re ży ser
Prze my sław Ba siń ski od wo ły wał się do tra -
dy cji i za ło żeń ide owych Te atru Rap so dycz -
ne go Mie czy sła wa Ko tlar czy ka, nie mo gło
za brak nąć wie czo ru po świę co ne go przy pa -
da ją ce mu w tym ro ku 70-le ciu te go te atru.
Mó wił o tym w Au li Lu brań skie go (15 XI)
Ta de usz Ma lak. Je go przy go da z Ko tlar czy -
kiem za czę ła się w 1957 r., kie dy ja ko dok -
to rant Wyż szej Szko ły Eko no micz nej w Po -
zna niu po je chał na kon kurs re cy ta tor ski
do Kra ko wa. Wów czas to za ło ży ciel Te atru
Rap so dycz ne go za pro po no wał Ma la ko wi
do łą cze nie do je go ze spo łu, bo po odej ściu
Ka ro la Woj ty ły do se mi na rium, nie uda ło
mu się zna leźć na stęp cy. Pro po zy cja oka za -
ła się na ty le ku szą ca, że mło dy po znań ski
eko no mi sta zre zy gno wał z ka rie ry na uko -
wej i prze niósł się do Kra ko wa, by pod dać
się że la znej dys cy pli nie te atru Ko tlar czy ka.
Nie wol no się by ło spóź niać i trze ba by ło za -
wsze być do brze przy go to wa nym do swo je -
go za da nia. Za sa dą by ło przy cho dze nie ca -
łe go ze spo łu na wszyst kie pró by, na wet je -
śli w da nym przed sta wie niu się nie wy stę -
po wa ło, bo każ dą chwi lę trze ba by ło wy -
ko rzy stać na po sze rze nie wie dzy i umie jęt -
no ści. Za słu gą Ko tlar czy ka by ło to, że stwo -
rzył no wy kie ru nek w te atrze, m. in. po -
przez po sze rze nie re per tu aru tek stów te -

atral nych o utwo ry epic kie, po ema ty i wier -
sze, bo wiem ten wi zjo ner uwa żał, że te atr
ma do speł nie nia spe cjal ną mi sję uka za nia
wiel kiej li te ra tu ry na ro do wej. Opra co wał
spe cjal ną me to dę ada pta cji sce nicz nej nie -
te atral nych tek stów, we dług któ rej swo je
sce na riu sze przy go to wy wał tak że Ta de usz
Ma lak. 

Żon gler Mat ki Bo żej
Ostat nim akor dem XI Fe sti wa lu by ła pieśń
Żon gler Mat ki Bo żej (XIII w.). Na le żą cy
do sta ro fran cu skich opo wie ści o cu dach
Mat ki Bo żej tekst przed sta wił pu blicz no ści
w ko ście le je zu itów Adam Wo ro no wicz (19
XI). Do peł nie niem pie śni by ła mu zy ka z epo -
ki wy ko na na na sta rych in stru men tach. 

Jak za uwa ża we wstę pie do pie śni jej tłu -
macz ka, prof. An na Drze wiec ka, hi sto ria
żon gle ra, któ ry w kwie cie wie ku wstę pu je
do za ko nu, by po ku to wać za wcze śniej sze,
grzesz ne ży cie jest ty po wym wo ła niem wie -
ków śred nich, gdy roz kwi tał kult Ma ryj ny,
ale za ra zem wo ła niem uni wer sal nym wie -
rzą ce go chrze ści ja ni na, któ ry po znaw szy
swo ją wi nę i nę dzę przed Bo giem szu ka oca -
le nia dla du szy. 

Ano ni mo wa hi sto ria o żon gle rze Mat ki
Bo żej przez dłu gi czas by ła ma ło zna na na -
wet me die wi stom. We dług tłu macz ki żon -
gler, któ ry swo ją sztu ką akro ba tycz ną, czy li
tym, co umie ro bić naj le piej, w klasz to rze
chwa li Mat kę Bo żą, jest czło wie kiem doj rza -
łej wia ry, któ ry zry wa z grzesz nym świa tem
i cał ko wi cie od da je swo je ży cie Bo gu. Ja ko
czło wiek skrom ny, w klasz to rze czu je się
jed nak bez u ży tecz ny i ocze ku je od opa ta po -
ku ty. Gdy ten ka że mu na dal ro bić to, co ro -
bił, wkła da w swo je pod sko ki i prze wro ty
ty le za pa łu, że za cho ro wu je, ma jąc po czu -
cie wi ny, że nie wy peł nił po ku ty do koń ca.
Umie ra ja ko świę ty, a je go hi sto ria bę dzie
opo wia da na ja ko exem plum do ka zań. Zda -
niem prof. A. Drze wiec kiej, pieśń ilu stru je
zmia nę za cho dzą cą w men tal no ści śre dnio -
wiecz nych chrze ści jan, któ rzy do pusz cza li
myśl, że na wet ta ki za ba wiacz pu blicz no ści
mo że dojść do świę to ści, wy ko nu jąc swój
za wód, bo wiem Bóg do ce nia trud czło wie -
ka, je śli po dej mu je go z mi ło ści do Stwór cy. 

Da nu ta Cho de ra -le wan do wicz

Cóż to by ły za wspa nia łe wie czo ry! Alek san dria Ka wa fi sa, jak dziś Eu ro pa tar ga na kry -
zy sem i wid mem upad ku; So kra tes ze swo ją gorz ką mą dro ścią; świe ży, nie zna ny tekst
o bo żym żon gle rze; a wresz cie nie zwy kły, dow cip ny, żar li wy a po wścią gli wy wy kład Ma -
la ka o Ko tlar czy ku, a po tem je go in ter pre ta cja wier szy Her ber ta lub choć by Za cza ro wa -

nej do roż ki – ge nial na, ta ka, jak by się przed tem nie zna ło te go wier sza. To spo tka nia,
któ rych nie da się po wtó rzyć, ulot ne a bez cen ne! gdzie by li w tym cza sie stu den ci te -
atro lo gii, dzien ni kar stwa (uczą cy się jak mó wić), pra wa, teo lo gii, po lo ni sty ki, gdzie ich
pro fe so ro wie? Bo na sa li ra czej nie. Na wią zu jąc do wier sza Ka wa fi sa „Cze ka jąc na bar -
ba rzyń ców” Prze my sław Ba siń ski opo wie dział, że ktoś za ma wiał „bi le ty na Plank to na”.
Nie ste ty, je śli tak skrom ny bę dzie udział spo łecz no ści uni wer sy tec kiej w wy da rze niach
Ver ba Sa cra, to wkrót ce za mie ni my się na praw dę w kul tu ral ny plank ton... 
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◗ 50. se zon Kon cer tów Po znań skich roz po czę ła (4. XI) 414. edy cja
te go po pu lar ne go cy klu spo tkań z Po li hym nią. Wy peł ni ła ją mu zy -
ka re li gij na W. A. Mo zar ta. M. in. za brzmia ło słyn ne „Ave ve rum
cor pus” i „Lau da te Do mi num” z „Ve spe rae so len nes”, a po prze rwie
mniej zna na Mis sa so lem nis. Z „Po znań ski mi sło wi ka mi” i or kie strą
fil har mo nicz ną wy stą pi li so li ści: Mo ni ka Mych (so pran) i Ma ja
Urba nek – Ja wo ro wicz (alt) oraz wy wo dzą cy się z Chó ru Stu li gro -
sza – To masz Za gór ski (te nor) i Ja ro sław Bręk (bas -ba ry ton). Dy -
ry go wał Ma ciej Wie loch, ko men to wał Krzysz tof Sza niec ki.

◗ Wśród licz nych zda rzeń ar ty stycz nych, to wa rzy szą cych pol skiej
pre zy den cji w Unii Eu ro pej skiej, był tak że fe sti wal mu zy ki daw nej
„Po znań Ba ro que” (3. – 27. XI). Świet nie za pro gra mo wa ne, gro ma -
dzą ce zna ko mi tych wy ko naw ców z kra ju i z za gra ni cy, 3-ty go dnio -
we świę to mu zycz ne przy cią gnę ło tłu my me lo ma nów, któ rych
od lat w Po zna niu sku tecz nie wy cho wu je m.in. „Ar te dei Su ona to -
ri” – wy bor na, pol ska or kie stra ba ro ko wa. W au li UAM mu zy ką Ba -
cha, Te le man na, Ha en dla, Hayd na, Vi val die go i wie lu in nych, roz -
ko szo wa no się kil ka krot nie: 5. i 6., 12. i 13. oraz 21. XI.

◗ W przy le ga ją cej do au li Sa li Lu brań skie go (5. XI), Fil har mo nia
urzą dzi ła kon cert Po znań skie go Tria For te pia no we go. Lau ra So -
bo lew ska (for te pian), An na Ziół kow ska (skrzyp ce) i Da gny Czar nec -
ka (wio lon cze la) pro mo wa ły swą pierw szą pły tę z na gra nia mi
utwo rów An drze ja Ko szew skie go, Ta de usza Sze li gow skie go i An -
drze ja Pa nuf ni ka. Mu zy kę prze pla ta no sło wem o kom po zy to rach,
tak że roz mo wa mi z ich bli ski mi.

◗ Świa to wej re no my „Mah ler Cham ber Or che stra” za gra ła (7. XI)
kon cert, o któ rym dłu go nie za po mni my, po dob nie jak la tem 1993
r. wspo mi na li śmy wy stęp „Gu stav Mah ler Ju gen dor che ster”
pod dyr. Clau dio Ab ba do. Z te go bo wiem gro na w 1997 r. wy ło nił
się 40-oso bo wy ze spół ka me ral ny, któ ry te raz w Po zna niu roz po -
czął swo je pierw sze pol skie to urnée pod ba tu tą Teo do ra Cur rent si -
za, mło de go dy ry gen ta uro dzo ne go w Gre cji, osia dłe go w Ro sji.
W klam rze ro syj skiej mu zy ki: Sym fo nii ka me ral nej Dy mi tra Szo -
sta ko wi cza i Sym fo nii „Kla sycz nej” Ser giu sza Pro ko fie wa, zna la -
zły się dwa cy kle pie śni: Bry tyj czy ka Ben ja mi na Brit te na „Pha edra”
i Wło cha Lu cia no Be rio „Folk Songs”. Pierw szy – w for mie dra ma -
tycz nej kan ta ty, dru gi – sta no wią cy wy ra fi no wa ną sty li za cję pie -
śni lu do wych Ame ry ki, Ar me nii, Azer bej dża nu, Fran cji i Włoch – fe -
no me nal nie wy ko na ła z to wa rzy sze niem or kie stry (w naj róż niej -
szych skła dach in stru men tów) Ma le na Ern man. Szwedz ka mez zo -
so pra nist ka, śpie wacz ka ope ro wa i…pio sen kar ka, wy stę pu je na sce -
nach i es tra dach obu pół kul, pod dy rek cją naj wy bit niej szych ka pel -
mi strzów. Wpro wa dze nie słow ne wy gło sił uni wer sy tec ki mu zy ko -
log prof. Da niel Go lia nek.

◗ W Świę to Nie pod le gło ści (11. XI) Fil har mo nia za pro si ła na wie -
czór pt. „Sa lve Po lo nia”. Łu kasz Bo ro wicz – ja ko dy ry gent i nar ra -
tor – po pro wa dził słu cha czy przez me an dry or kie stro wych kom po -
zy cji Alek san dra Tan sma na, Fe ren ca Lisz ta i An drze ja Pa nuf ni ka,
ak cen tu ją cych pol ski pa trio tyzm. Na to miast Con rad Tao, mło dy
ame ry kań ski pia ni sta chiń skie go po cho dze nia, wy ko nał 20. Kon cert
d -moll W. A. Mo zar ta.

◗Tłum wier nych wiel bi cie li „Spe aking Con certs”, wy peł nił znów (15.
XI) au lę, pod czas ko lej ne go wy da nia te go zna ko mi te go, au tor skie go
pro jek tu Mar ci na Som po liń skie go. Bo ha te rem był Jó zef Haydn, je -
go zna ne i mniej zna ne utwo ry w wy ko na niu or kie stry „Col le gium F”
i wy ło nio ne go z niej kwar te tu smycz ko we go, wzbo ga co ne in te re -
su ją cym sło wem go spo da rza oraz mi gaw ka mi fil mo wy mi. 

◗ Wy da rze niem by ło tak że (18. XI) spo tka nie z Ale xan drem Ga -
vry ly ukiem, ro syj skim pia ni stą, wzbu dza ją cym za chwyt, gdzie tyl -
ko się po ja wi, a gra wszę dzie, wy gry wa kon kur sy, po sze rza po pu -
lar ność świet ny mi pły ta mi CD i DVD. Nad zwy czaj ną owa cję nad -
kom ple tu słu cha czy w au li UAM za wdzię cza – nie zwy kle eks pre -
syj ne mu, lecz za ra zem pod kre śla ją ce mu pięk no tej mu zy ki – za pre -
zen to wa niu Kon cer tu b -moll Czaj kow skie go z uwraż li wio nym to -
wa rzy sze niem fil har mo ni ków pod ba tu tą Ja ku ba Chre no wi cza.
Dwo ma so lo wy mi bi sa mi utwo rów Rach ma ni no wa i Skria bi na, ar -
ty sta do peł nił ob raz swe go kunsz tu. 

Na uwa gę za słu gu je też fakt, iż Fil har mo nia ko lej ny raz wpro wa -
dzi ła na afisz, ma ło zna ne dzie ło mu zy ki pol skiej; tym ra zem by ła
to II Sym fo nia „Ele gij na” Zyg mun ta No skow skie go, rów nież do brze
przy go to wa na przez mło de go, po znań skie go dy ry gen ta, obec nie
asy sten ta A. Wi ta w Fil har mo nii Na ro do wej. 

102. Kon cert Tar go wy opa trzył ko men ta rzem An drzej Su łek.

◗ Z Or kie strą Ka me ral ną Pol skie go Ra dia „Ama deus” (20. XI)
pod dyr. An ny Mróz, wy stą pi li – jak zwy kle – do sko na li so li ści: Fran -
co is – Xa vier Po izat, szwaj car ski pia ni sta, m. in. lau re at Na gro dy
Spe cjal nej te go rocz ne go Kon kur su im. Czaj kow skie go w Mo skwie
oraz Igor Ce co cho, trę bacz uro dzo ny na Bia ło ru si, od po nad 20 lat
osia dły w Pol sce. Za gra li Kon cert c -moll na for te pian i trąb kę D. Szo -
sta ko wi cza. By li śmy też świad ka mi pra wy ko na nia no stal gicz nej
kom po zy cji „Po że gna nie” Mi ko ła ja Gó rec kie go (sy na nie daw no
zmar łe go twór cy mu zy ki Hen ry ka Mi ko ła ja), de dy ko wa nej ze spo -
ło wi Agniesz ki Ducz mal. Na ko niec za brzmia ła Se re na da Es -dur Jó -
ze fa Su ka.

W prze rwie kon cer tu wrę czo no do rocz ną na gro dę ra dy fi lii Fun -
da cji Kul tu ry Pol skiej i Re gio nal ne go Ob ser wa to rium Kul tu ry UAM.
Otrzy mał ją Wło dzi mierz Na um czyk, ab sol went po lo ni sty ki na sze -
go uni wer sy te tu, dy rek tor Miej skie go Do mu Kul tu ry w Wą grow -
cu – „za bu do wa nie spo łe czeń stwa oby wa tel skie go w dzie dzi nie
kul tu ry”. Lau re at – zgod nie z re gu la mi nem na gro dy – wska zał ad -
re sa ta sty pen dium Ra dy Fun da cji (5 tys. zł od Za rzą du MTP). Zo stał
nim mło dy chór mistrz To masz Ko twi ca. Lau ry wrę czy li: rek tor
UAM, prze wod ni czą cy po znań skiej Ra dy Fun da cji prof. Bro ni sław
Mar ci niak i pre zes Fun da cji Kul tu ry Pol skiej Ra fał Skąp ski. 

◗Daw no nie sły sza ny w Po zna niu, A -du ro wy Kon cert Lisz ta za gra -
ła (25. XI) Ewa Ku piec. Jed na z na szych naj bar dziej eks por to wych
pia ni stek po pi sa ła się bar dzo efek tow ną in ter pre ta cją słyn ne go dzie -
ła. Na pro gram wie czo ru, przy go to wa ne go przez Ga brie la Chmu rę,
ar ty stę uro dzo ne go w 1946 r. we Wro cła wiu, a dziś zna ne go naj -
słyn niej szym or kie strom świa ta, zło ży ły się też dwa in ne, rów nież
na le żą ce do tzw. że la zne go re per tu aru utwo ry: Wstęp do „Śpie wa -
ków no rym ber skich” R. Wa gne ra i VIII Sym fo nia L. van Beetho -
ve na. (rp) 



Nasz UNiWeRsytet PO NOWEMU

g r u d z i e ń  2 0 1 1  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 3

Zgro ma dzo ne w niej książ ki, pły ty, ko -
mik sy, au dio bo oki czy fil my po dzie lo -
ne są na 4 gru py, od po wia da ją ce czte -

rem po zio mom zna jo mo ści ję zy ka fran cu -
skie go, zgod nym z eu ro pej skim sys te mem
opi su kształ ce nia ję zy ko we go. Za tem te raz
wszy scy uczą cy się ję zy ka fran cu skie go mo -
gą wy brać się do bi blio te ki AF i wy brać so -
bie lek tu rę, pio sen kę czy film na mia rę swo -
ich moż li wo ści. Na ra zie do stęp nych jest
ok. 180 po zy cji, ale ko lej ne są w opra co wa -
niu. Bi blio te ka wraz z miej scem w czy tel ni
po wsta ła dzię ki do ta cji Am ba sa dy Re pu bli -
ki Fran cu skiej w War sza wie (5 tys. eu ro).
W ofi cjal nym otwar ciu „bi blio te ki uczą ce go
się” w dn. 24 XI wziął udział dy rek tor me -
dia te ki In sty tu tu Fran cu skie go w War sza -
wie Fre de ric Con stant, któ ry współ pra co -
wał z po znań skim Al lian ce Française pod -
czas szko le nia, przy go to wu ją ce go do opra -
co wa nia ma te ria łów. 

Po mysł ta kie go opra co wa nia zro dził się
w In sty tu cie Fran cu skim, gdy pra cow ni cy za -
uwa ży li, że tyl ko 25 proc. stu den tów uczą -
cych się fran cu skie go ko rzy sta z me dia te ki,
bo nie są w sta nie do brać lek tu ry czy fil mu
do swo je go po zio mu opa no wa nia ję zy ka. Po -
dob nie jak w In sty tu cie Fran cu skim rów nież
w AF w Po zna niu każ dą po zy cję oce nia ją
dwie oso by: bi blio te karz i na uczy ciel ję zy ka.
Oso by, oce nia ją ce ma te ria ły do „bi blio te ki
uczą ce go się”, uwzględ nia ją spe cjal ną siat kę
kry te riów oce ny stop nia trud no ści. W przy -
pad ku ksią żek bie rze się np. pod uwa gę: licz -
bę stron, po dział na roz dzia ły, obec ność ilu -
stra cji, słow nic two, cza sy uży wa ne itp.
W oce nie li czy się też od nie sie nie kul tu ral -
ne. Je że li ta kie jest, książ ka za li cza na jest
do ła twiej szych, je śli do ty czy pro ble mów abs -
trak cyj nych, to jest trud niej sza. Na pół kę z ła -
twiej szy mi po zy cja mi mo że tra fić, je śli za wie -
ra np. słow ni czek al bo ćwi cze nia po moc ni cze
lub je śli jest zna na w pol skim prze kła dzie. 

War to przy po mnieć, że li czą ca ok. 10 tys.
po zy cji bi blio te ka AF jest otwar ta dla wszyst -
kich osób, za in te re so wa nych kul tu rą i ję zy -
kiem fran cu skim. Uczest ni cy kur sów pro wa -
dzo nych przez AF mo gą ko rzy stać za dar mo,
zaś wszy scy in ni za sym bo licz ną opła tę 10 zł

na rok. W dzia le li te rac kim na uwa gę za słu -
gu ją m. in. książ ki fran cu skie prze ło żo ne
na ję zyk pol ski, bo za mi ło wa nie do li te ra tu -
ry fran cu skiej mo że za chę cić do po zna nia ję -
zy ka ory gi na łu. 

Książ ka i lek tu ra w epo ce In ter ne tu
Przy oka zji otwar cia „bi blio te ki uczą ce go
się” gość z In sty tu tu Fran cu skie go po dzie -
lił się swo imi re flek sja mi na te mat przy szło -
ści ksią żek dru ko wa nych oraz cy fro wych.
Fre de ric Con stant nie ukry wał swo je go
przy wią za nia do ksią żek dru ko wa nych, któ -
re po ko chał od dzie ciń stwa, po dzi wia jąc
sta re książ ki w wiel kiej sza fie u dziad ków.
Jak za uwa żył, świat ksią żek na pa pie rze
i ksią żek cy fro wych to dwa ab so lut nie róż -
ne świa ty. Lek tu ry na pa pie rze otwie ra ją
świat emo cji i wra żeń zmy sło wych (za pach
pa pie ru, dru ku, fak tu ra pa pie ru, je go gru -
bość, ko lor, czcion ki, ilu stra cje), zaś lek tu ry
elek tro nicz ne przy wo łu ją przede wszyst kim
świat re al ny – współ cze sność tech no lo gicz -
ną, któ ra cią gle wpro wa dza no we na rzę dzia
lek tu ro we.

Książ ka elek tro nicz na jest tań sza, ale ce ną
za udo stęp nia nie w In ter ne cie jest m. in. za -

ni ka nie bi blio tek oraz zmie nia nie się na wy -
ków lek tu ro wych. W for mie au dio bo oku
moż na słu chać książ ki w do wol nym miej scu,
pod czas wy ko ny wa nia róż nych czyn no ści.
Za pis cy fro wy otwie ra też ogrom ne moż li wo -
ści przed au to rem książ ki, któ ry mo że po wią -
zać tekst z mu zy ką, ob ra za mi i wie lo ma in -
ny mi od sy ła cza mi, do stęp ny mi przez jed no
klik nię cie, co jest szcze gól nie cen ne w przy -
pad ku opra co wań na uko wych. Ale książ ka
w wy da niu elek tro nicz nym tak że m. in. eli -
mi nu je ca łe gro no po śred ni ków mię dzy au -
to rem a czy tel ni kiem, co z jed nej stro ny uła -
twia ten kon takt, ale z dru giej po zba wia
książ kę ca łe go opra co wa nia re dak cyj ne go,
za tem rów nież kry tycz nej oce ny przed wy -
da niem. Książ ka elek tro nicz na eli mi nu je też
ta kie ogni wa jak wy daw nic two, dru kar nia,
dys try bu cja, księ gar nie itp. 

O ile książ ka dru ko wa na jest pro duk tem
skoń czo nym w za mknię tej de fi ni tyw nie for -
mie, o ty le książ ka w wer sji elek tro nicz nej
mo że być nie ustan nie po pra wia na, ak tu ali -
zo wa na itd., ale też w jed nej chwi li mo że być
cał ko wi cie usu nię ta z obie gu, co jest o wie le
trud niej sze w przy pad ku wie lo ty sięcz ne go
na kła du ksią żek dru ko wa nych, któ re mo gą
słu żyć wie lu po ko le niom w nie zmie nio nej
po sta ci. 

No we tech no lo gie pro wa dzą nie tyl ko
do zmia ny me tod czy ta nia, ale tak że pi sa nia
ksią żek i ar ty ku łów, a to ro dzi pro blem praw
au tor skich. Tech ni ki za pi su elek tro nicz ne go
po bu dza ją też wy obraź nię i no we ma rze nia,
jak np. stwo rze nie książ ki, za wie ra ją cej
wszyst kie książ ki świa ta. 

Zda niem F. Con stan ta nie ma opo zy cji
mię dzy książ ką dru ko wa ną a elek tro nicz -
ną, bo wiem to są dwa rów no le głe nur ty
roz wo ju. Naj waż niej sze jest jed nak to, by
ko lej ne po ko le nia od kry wa ły i roz wi ja ły
przy jem ność czy ta nia. By zaś czy tel nic two
nie za ni kło, ko niecz ne są bi blio te ki pu blicz -
ne z dar mo wym do stę pem do war to ścio -
wych ksią żek. Dla te go trze ba za dbać o to,
by ta kie bi blio te ki prze trwa ły. Ina czej
książ ka sta nie się jesz cze jed nym do brem
do stęp nym tyl ko dla bo ga tych. 

Da nu ta Cho de ra -le wan do wicz

„Bi blio te ka uczą ce go się” 
w al lian ce française
od nowego roku akademickiego w bibliotece alliance française miłośnicy języka francuskiego mogą
korzystać z nowego działu, jakim jest „Bibliothèque de l̀ apprenant”, czyli „biblioteka uczącego się”. 
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B
a da nia pro wa dzo ne są w ra -
mach wie lo let nie go pro gra mu
re ali zo wa ne go we współ pra cy
z Uni wer sy te tem Ary sto te le sa
w Sa lo ni kach, z któ rym na sza

uczel nia pod pi sa ła umo wę part ner ską.
Po stro nie grec kiej pro gra mem kie ru je prof.
Ste lios An dre ou, Dy rek tor In sty tu tu Ar che -
olo gii tam tej sze go uni wer sy te tu. Z na szej
stro ny głów nym pro wa dzą cym jest prof. Ja -
nusz Cze bre szuk, kie row nik Pra cow ni Ar -
che olo gii Śród ziem no mor skiej Epo ki Brą zu
w In sty tu cie Pra hi sto rii. Przez ca ły czas
w pra cach wspo ma ga nas XVI Efo rat
do Ochro ny Za byt ków Pra dzie jo wych i An -
tycz nych (grec ki od po wied nik Urzę dów Kon -
ser wa to ra Za byt ków w na szym kra ju), re pre -
zen to wa ny przez dr Ma rię Pap pa. 

Pro jekt do ty czy ba dań do li ny rze ki An the -
mo un tas na po łu dnio wym wscho dzie od Sa -
lo nik. W po przed nim se zo nie zro bi li śmy re -
ko ne sans te re no wy, aby roz po znać stan za -
cho wa nia sta no wisk ar che olo gicz nych w do -
li nie. Efek tem tych prac przy go to waw czych
jest cy fro wy mo del do li ny rze ki An the mo un -
tas (o po wierzch ni po nad 150 km2). 

Ba da na do li na by ła w okre sie
od V do II tys. p. Chr. ob sza rem gę sto za -
miesz ka łym, a osa dy mia ły bar dzo sta bil ny
cha rak ter, zwłasz cza pod ko niec te go okre su,
w epo ce brą zu. W tym sa mym miej scu przez
kil ka set lat bu do wa no do my. Sce na riusz był
ca ły czas ta ki sam: po zu ży ciu za bu do wy
ma te riał z roz biór ki słu żył do pod nie sie nia

te re nu, na któ rym bu do wa no na stęp ne do -
my. W ten spo sób po wsta wa ły sztucz ne gó -
ry, zwa ne tum ba mi. Dziś wy ra sta ją one
na 10-15 me trów nad pła ską rów ni nę.

W ra mach roz po czę te go pro gra mu za mie -
rza my zba dać przede wszyst kim struk tu rę
osad nic twa pra dzie jo we go do li ny An the mo -
un ta sa. Stoi przed na mi sze reg py tań. Ja kie
osie dla ist nia ły po za tum ba mi? Czy osad nic -
two by ło rów no mier nie roz ło żo ne mię dzy
osie dla na tum bach i in ne ty py osad, czy też
lu dzie miesz ka li wów czas głów nie na sztucz -
nych wzgó rzach? W ja kim stop niu wy ko rzy -
sty wa ne by ły przez ów cze snych miesz kań -
ców po szcze gól ne stre fy do li ny? Ja kie zna cze -
nie obok wy ko rzy sta nia rol ni cze go mia ła rów -
nież eks plo ata cja su row ców mi ne ral nych?

Rów nie waż ny, szcze gól nie dla ze spo łu
z Po zna nia, są da le ko sięż ne po wią za nia kul -
tu ro we. W tym wzglę dzie do li na An the mo -
un ta sa ma klu czo we po ło że nie: znaj du je się
ona na pół noc nym brze gu Mo rze Egej skie go
i jest otwar ta za rów no na wpły wy z pół no -
cy, ze wscho du oraz na po łu dnie.

W se zo nie 2011 naj wię cej uwa gi po świę -
ci li śmy sta no wi sku Va si li ka -Ky pa ris si, któ -
re jest roz le głą pła ską osa dą z epo ki neo li tu
i brą zu. Dru gim z ba da nych obiek tów by ła
To um ba Lo utra. Po nad to wy ko na ny też zo -
stał re ko ne sans te re no wy pra dzie jo wych ka -
mie nio ło mów i ko pal ni rud me ta li oraz
miejsc, gdzie mo gło być wy do by wa ne zło to.

W Va si li ka -Ky pa ris si prze pro wa dzo no naj -
pierw ba da nia po wierzch nio we, któ re po -

zwo li ły na do kład ne okre śle nie za się gu osa -
dy. Wy ko ny wa no je no wa tor ską me to dą
z uży ciem zdjęć lot ni czych i sys te mu GPS, co
za sad ni czo uprasz cza ło pro ce du ry te re no we. 

Bar dzo waż ne by ło za bez pie cze nie pro fi lu
sta no wi ska, któ re jest pod my wa ne przez
okre so wo pły ną cą rze kę. Wo da od sło ni ła kil -
ku na sto me tro wej dłu go ści pro fil, się ga ją cy
do 3 m głę bo ko ści po ni żej współ cze snej po -
wierzch ni. Pierw szym na szym za da niem by -
ło wy rów na nie pro fi lu ko ry ta rzecz ne go
w ce lu je go do ku men ta cji. Pro fil przed do ku -
men ta cją mu siał być wie lo krot nie zra sza ny
wo dą, tak aby kon tu ry warstw by ły ostrzej -
sze i le piej wi docz ne. Ko niecz ność każ do ra zo -
we go do czysz cza nia oraz na ma cza nie po -
szcze gól nych par tii pro fi lu wo dą, spo wo do -
wa ne wa run ka mi kli ma tycz ny mi, w za sad -
ni czy spo sób wy dłu ży ła czas pra cy. Nie mniej
jed nak skom pli ko wa na, wie lo war stwo wa
stra ty gra fia oraz na sy ce nie za byt ka mi zde cy -
do wa ły o je go du żej war to ści po znaw czej. Te -
go ro dza ju pro fil jest bo wiem jak księ ga, z któ -
rej moż na czy tać hi sto rię da ne go miej sca.
W tym ro ku za czę li śmy tę lek tu rę i już wie -
my, że w póź nym okre sie neo li tu (dru ga po -
ło wa VI – IV tys. p. Chr.) bu do wa no tam do -
my z ce gły su szo nej, o po dob nej kon struk cji
ja ką spo ty ka my na tum bach. Po bra li śmy
rów nież se rię pró bek gle bo wych, któ re bę dą
ana li zo wa ne w la bo ra to riach na sze go uni -
wer sy te tu. Na szym za mia rem jest przede
wszyst kim wy ko na nie pierw szych dla ca łej
do li ny An the mo un ta sa ana liz 14C. 

Pro jekt
An the mo un tas
Pro jekt
An the mo un tas
Pro jekt
An the mo un tas

W te go rocz nym nu me rze 7/8 Ży cia Uni wer sy tec kie go uka za ła się krót ka in for ma cja
o wy jeź dzie ar che olo gów z na sze go uni wer sy te tu na ba da nia do gre cji. obie ca li śmy
w niej, że po po wro cie na pi sze my coś wię cej na te mat pierw szych wy ni ków.
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GLEN to sieć 10 eu ro pej skich or -
ga ni za cji, któ re co ro ku umoż li wia -
ją oby wa te lom Unii Eu ro pej skiej
mię dzy 21 a 30 ro kiem ży cia wy jazd
na 3-mie sięcz ne sta że w afry kań -
skich i azja tyc kich or ga ni za cjach po -
za rzą do wych. Przed wy jaz dem
uczest ni cy prze cho dzą szko le nia
z za kre su edu ka cji glo bal nej, a po po -
wro cie do swo ich kra jów ma ją szan -
sę na wy ko rzy sta nie zdo by tej wie dzy
i umie jęt no ści w prak ty ce. Na każ -
dy z pro jek tów wy jeż dża ją dwie lub
trzy oso by (za zwy czaj jed na z Eu ro -
py Za chod niej i jed na z Eu ro py Środ -
ko wo – Wschod niej). Se mi na ria przy -
go to waw cze od by wa ją się w kwiet -
niu i czerw cu, a sta że mię dzy lip cem
a paź dzier ni kiem. W 2012 ro ku PAH
ofe ru je trzy pro jek ty. Pierw szy od bę -
dzie się w or ga ni za cji TanCraft
w Tan za nii, któ ra zaj mu je się wspar -
ciem dla ma łych i śred nich przed się -
biorstw w sek to rze rze mieśl ni czym.
Za da niem sta ży stów bę dzie m. in.
trans fer wie dzy z za kre su za rzą dza -
nia i po moc w udo sko na le niu ofer ty

zrze szo nych w TanCraft firm. Dru gi
staż bę dzie miał miej sce w slum sie
Ma tha re w sto li cy Ke nii. Uczest ni cy
pra co wać bę dą z pod opiecz ny mi or -
ga ni za cji MYSA, z któ ry mi przy go to -
wy wać i pro wa dzić bę dą za ję cia fo -
to gra ficz no – fil mo we. Po mo gą tak że
w do ku men to wa niu i pro mo cji wy -
da rzeń MYSA. Z ko lei trze ci z pro po -
no wa nych sta ży jest skie ro wa ny
głów nie do osób, za in te re so wa nych
ochro ną śro do wi ska i sys te ma mi
ener gii od na wial nej. Głów nym za da -
niem uczest ni ków bę dzie przy go to -
wa nie re ko men da cji dla etiop skie go
re zer wa tu Ka fa w za kre sie al ter na -
tyw nych źró deł ener gii. Wszyst ko
po to, aby po wstrzy mać wy cin kę za -
gro żo nych la sów i ura to wać dzi kie
upra wy ka wy Ara bi ca.

Uczest ni cy otrzy ma ją sty pen dium
na po byt w da nym kra ju, zwrot
kosz tów po dró ży na se mi na ria przy -
go to waw cze oraz staż, a tak że
zwrot pie nię dzy za ubez pie cze nie.
Kosz ty wi zy i szcze pień są wkła dem
wła snym uczest ni ków. 

Po nad to w tym ro ku roz po czę li śmy szcze -
gó ło we ba da nia po wierzch nio we, po le ga ją -
ce na zbie ra niu ma te ria łu z po wierzch ni. Ob -
fi tość ma te ria łów ar che olo gicz nych (głów -
nie frag men tów ce ra mi ki oraz na rzę dzi
krze mien nych i ka mien nych) jest w tej stre -
fie Eu ro py nie po rów na nie więk sza niż
na zie miach pol skich. Przez nie speł na dwa
ty go dnie ze bra li śmy kil ka na ście ty się cy za -
byt ków, wa żą cych kil ka set ki lo gra mów! To
wszyst ko bę dzie w przy szło ści przed mio tem
ana liz spe cja li stycz nych. Po za ma so wo wy -
stę pu ją cą ce ra mi ką zna le zio ne zo sta ły też
za byt ki szcze gól ne, jak bran so le ta z musz li
Spon dy lu sa, kil ka fi gu rek po sta ci ko bie cych
z gli ny  oraz wie le ka mien nych sie kier.
Pod wzglę dem me to dycz nym bar dzo waż -
ne zna cze nie w ba da niach po wierzch nio -
wych ode gra ły na daj ni ki GPS. Wszyst kie da -
ne by ły też na bie żą co di gi ta li zo wa ne i gro -
ma dzo ne w ba zie da nych wy ko na nej w stan -
dar dach GIS.

Gdy prze wa ża ją ca część gru py zaj mo wa ła
się opi sa ny mi wy żej dzia ła nia mi, spe cjal nie
od de le go wa ny ze spół wy ko ny wał po mia ry
wy so ko ścio we ba da nej prze strze ni. Po słu żą
one do stwo rze nia cy fro we go mo de lu sta no -
wi ska. In stru men ta mi po mia ro wy mi słu żą -
cy mi do re ali za cji ta kich prac by ły dwa ta chi -
me try. Je den z nich, udo stęp nio ny przez fir -
mę Le ica Geo sys tems, to in stru ment zmo to -
ry zo wa ny, au to ma tycz nie śle dzą cy cel. W na -
szym przy pad ku by ła to spe cjal nie skon stru -
owa na mo bil na kon struk cja, po zwa la ją ca
na znacz nie przy spie sze nie tem pa prac. 

Na To um bie Lo utra uda ło się nam w tym
ro ku wy ko nać po mia ry wy so ko ścio we mi -
kro rzeź by te re nu, dzię ki cze mu jest to pierw -
sze sta no wi sko te go ty pu w do li nie An the mo -
un ta sa, któ re ma tak do kład ną in for ma cję
prze strzen ną.

Ze spół z Po zna nia był od po wie dzial ny
za pro wa dze nie po mia rów oraz za rzą dza nie
i or ga ni za cję da nych. W tym ce lu przy go to -
wa na zo sta ła spe cjal nie dla pro jek tu An the -
mo un tas ba za da nych, w któ rej w śro do wi -
sku GIS ze bra ne są wszyst kie in for ma cje po -
zy ska ne w trak cie ba dań. 

W skład pol skiej czę ści ze spo łu wcho dzi li:
dr Ma te usz Ja eger, Ma riusz Ku fel, Łu kasz Po -
spiesz ny, Ma te usz Stró żyk, Ma te usz Cwa liń -
ski, Ja kub Nie biesz czań ski, To masz Taj nert. 

W na stęp nym se zo nie chce my kon ty nu -
ować ba da nia na osa dzie w Va si li ka -Ky pa ris -
si. Po po wro cie z Gre cji otrzy ma li śmy opty -
mi stycz ną in for ma cję o przy zna niu nam
przez Na ro do we Cen trum Na uki wie lo let nie -
go gran tu na pro jekt An the mo un tas. Czy tel -
ni cy Ży cia Uni wer sy tec kie go mo gą li czyć
na co rocz ne spra woz da nia.

prof. Ja nusz Cze bre szuk, Ma te usz Stró żyk,

Ma te usz Cwa liń ski, Ja kub Nie biesz czań ski,

Pra cow nia Ar che olo gii Śród ziem no mor skiej

Epo ki Brą zu In sty tu tu Pra hi sto rii UAM

Wzy wa afry ka
Wystartowała rekrutacja do 8. edycji programu gleN.
Polska akcja humanitarna poszukuje trzech młodych osób,
które odbędą staże w krajach afryki, a po powrocie
zaangażują się w działania edukacyjne. zgłoszenia
można przesyłać do 8 stycznia 2012 roku. 
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W 2011 roku staż w MYSA odbyła Kinga Krzemińska. Do jej obowiązków należało m.in. organizowanie
zajęć fotograficzno-filmowych dla dzieci

Wszel kie in for ma cje na te mat te go rocz nej re kru ta cji oraz do kład ne opi sy
pro jek tów znaj du ją się na stro nie: pah.org.pl/na sze -dzia la nia/133/glen



Sier ra Le one to nie wiel kie pań stwo, po -
ło żo ne nad Oce anem Atlan tyc kim
w środ ko wo – za chod niej Afry ce.

W 1961 ro ku kraj ten uzy skał nie pod le głość.
W do bie post ko lo nial nej Sier ra Le one zo sta -
ło spu sto szo ne przez za koń czo ną w 2002 ro -
ku, 11-let nią woj nę do mo wą. Pod czas pierw -
szych dni po by tu na czer wo nej zie mi trud no
by ło do strzec in ne po zo sta ło ści po woj nie niż
znisz cze nia do mów. Jed nak z cza sem, gdy
za czę ły śmy na wią zy wać bliż sze re la cje z lo -
kal ną spo łecz no ścią, prze ko na ły śmy się, że
woj na zo sta wi ła ogrom ne śla dy w men tal no -
ści tam tej szych lu dzi.

Każ dy dzień za czy nał się Mszą Świę tą o go -
dzi nie 7: 30 ra no, a na stęp nie uda wa ły śmy się
na lek cje pro gra mu Ma ma Mał go rza ta, któ -
re mia ły na ce lu przy go to wa nie dzie ci do roz -
po czę cia na uki w szko le. Na za ję cia, trwa ją -
ce 1,5 godz., uczęsz cza ło 17 uczniów, od 7
do 10 ro ku ży cia. Dzie ci zo sta ły skie ro wa ne
do pro gra mu przez tam tej szych na uczy cie li,
po nie waż nie roz po czę ły edu ka cji w od po -
wied nim mo men cie. Pro wa dze nie lek cji nie
by ło ła twym za da niem, ze wzglę du
na ogrom ne bra ki wy cho waw cze i edu ka cyj -
ne u dzie ci, wy ni ka ją ce w głów nej mie rze
z za nie dba nia ze stro ny ro dzi ny. Na stęp nie,
o godz. 12 roz po czy na ły się pół ko lo nie, czy li
Sum mer Camp. Jest to co rocz na ini cja ty wa
or ga ni zo wa na przez sa le zja nów, pra cu ją cych
w pa ra fii św. Au gu sty na. W cza sie or ga ni za -
cji pół ko lo nii współ pra co wa ły śmy z lo kal ny -
mi ani ma to ra mi. Sum mer Camp obej mo wał
gry i za ba wy, lo kal ne wy ciecz ki, warsz ta ty
(gra na bęb nach, ta niec tra dy cyj ny i współ -
cze sny, ori ga mi i wie le in nych), a tak że wspól -
ny po si łek. My pro wa dzi ły śmy warsz ta ty:
pla stycz ny i fo to gra ficz ny. O godz. 17 Sum -
mer Camp do bie gał koń ca, po czym otwie ra -
ły śmy ora to rium. W sa le zjań skiej edu ka cji

ora to rium to bar dzo waż ne miej sce. Jest to
świe tli ca dla dzie ci i mło dzie ży z pa ra fii i oko -
licz nych dziel nic. Pół ko lo nie i ora to rium
umoż li wia ły uczest ni kom po zna nie wie lu no -
wych za baw i gier, któ re z ko lei przy czy nia -
ły się do ich ogól ne go roz wo ju.

Pod czas na sze go po by tu w Sier ra Le one
prze pro wa dzi ły śmy rów nież pro jekt ba daw -
czy z za kre su pe da go gi ki wi zu al nej. Wią za -
ło się to z or ga ni za cją warsz ta tów fo to gra -
ficz nych i ry sun ko wych, któ re od by wa ły się
w ra mach pół ko lo nii. Jak wy glą da dzi siej sza
ro dzi na sier ra le oń ska? Kto jest naj waż niej -
szą oso bą w ży ciu mło de go czło wie ka? Ja ki
sys tem war to ści funk cjo nu je wśród dzie ci
i mło dzie ży? Na te i in ne py ta nia sta ra ły śmy
się zna leźć od po wie dzi pod czas wy wia dów
z uczest ni ka mi warsz ta tów, któ re prze pro -
wa dzi ły śmy na pod sta wie uzy ska ne go ma te -
ria łu wi zu al ne go. Wy wiad fo to gra ficz ny oka -
zał się bar dzo cen nym na rzę dziem w ce lu
peł niej sze go po zna nia tam tej szej rze czy wi -
sto ści. Zdję cia przy czy ni ły się do sty mu la cji
roz mo wy i po szu ki wa nia no wych sko ja rzeń
oraz in ter pre ta cji.

Bio rąc pod uwa gę wstęp ną ana li zę ma te -
ria łu, moż na za uwa żyć, że bar dzo czę sto
dzieć mi, za miast ro dzi ców, opie ku ją się ciot -
ki, wuj ko wie lub dziad ko wie. Ro dzi ce nie ży -
ją, nie ma ją pie nię dzy na utrzy ma nie dzie ci
lub cza su na ich opie kę. W jed nym dwu po -
ko jo wym do mu mo że miesz kać kil ka na ście
osób, two rząc ro dzi nę, nie ko niecz nie po wią -
za ną wię za mi krwi. Ko lej na za ska ku ją ca ob -
ser wa cja do ty czy czę sto wy stę pu ją cej sy tu -
acji, kie dy na sto lat ki prze pro wa dza ją się ze
wsi do mia sta. Tu taj, w za mian za do stęp
do edu ka cji, pra cu ją w do mu swo ich krew -
nych, wy ko nu jąc cięż kie obo wiąz ki do mo we.
Spo tka ły śmy się też z pro ble mem dzie ci uli -
cy, szcze gól nie wśród chłop ców. Na pod sta -

wie wy wia du z 19-let nim Joh nem, któ ry 12
lat swo je go ży cia spę dził na uli cy, sta ra ły śmy
się po znać je go ży cie. Przy czyn zna le zie nia
się dzie ci na uli cy jest wie le. Naj czę ściej ucie -
ka ją od swo ich ro dzi ców, po nie waż bar dziej
ce nią so bie wol ność niż pod po rząd ko wa nie
się za sa dom ży cia ro dzin ne go. In nym po wo -
dem jest wy rzu ce nie dzie ci z do mu. Przy pa -
dek Joh na oka zał się być bar dzo cie ka wy,
dla te go po sta no wi ły śmy na krę cić o nim film.

Na miej scu po zy tyw nie za sko czy ło nas po -
ko jo we współ ist nie nie róż nych re li gii. W kon -
tak tach mię dzy ludz kich nie li czył się świa to -
po gląd re li gij ny, lecz kon kret ny czło wiek. Naj -
pięk niej sze chwi le spę dzi ły śmy z dzieć mi
i mło dzie żą. Ich ra dość i spon ta nicz ność spra -
wia ły nie sa mo wi te „cu da” w na szej co dzien -
no ści. Jed nak cza sa mi na wła snej skó rze do -
świad cza ły śmy bra ku ro dzi ców w ży ciu tych
dzie ci. Po tra fi li się moc no przy tu lać, dłu go
roz ma wiać, na zy wać nas „ma ma mi”, trzy ma -
jąc moc no rę ce, no gi i nie po zwa la jąc nam
odejść. Cza sa mi pła ka li, bi li się i krzy cze li
na in nych, gdy wi dzie li, że ktoś zbli żał się,
aby rów nież otrzy mać tro chę cie pła i bli sko -
ści. Czę sto zda rza ło się, że dzie ci swo je pro -
ble my roz wią zy wa ły za po mo cą prze mo cy fi -
zycz nej. Każ de go dnia mia ło miej sce wie le
nie przy jem nych in cy den tów, pod czas któ rych
mu sia ły śmy in ter we nio wać, np. gdy gru pa
dzie ci ka mie nio wa ła psa. Ko lej ną trud no ścią
by ła rosz cze nio wa po sta wa tam tej szych lu -
dzi w sto sun ku do bia łe go czło wie ka. Wciąż
ist nie je tam spo sób my śle nia, że po to (bia ły
czło wiek) ma wła dzę i pie nią dze, któ re na le -
żą się Afry kań czy kom. Bio rąc pod uwa gę
trud no ści i po zy tyw ne aspek ty, wy jazd oka -
zał się być nie za po mnia nym do świad cze niem
i praw dzi wą szko łą ży cia. Po po wro cie do Pol -
ski pa trzy my na ota cza ją ce nas ży cie z in nej
per spek ty wy. Mi mo, że Afry kań czy cy nie po -
sia da ją wie lu dóbr ma te rial nych (a mo że wła -
śnie dla te go), po tra fią bar dziej do ce niać to, co
ma ją i czę ściej spę dza ją czas w gro nie przy ja -
ciół. Lu dzie w Sier ra Le one są bo ga ci
pod wzglę dem du cho wym i spo łecz nym,
o czym my czę sto za po mi na my w do bie In -
ter ne tu i te le fo nów ko mór ko wych. 

Po wrót do Pol ski nie był ostat nim eta pem
na szej pra cy, po nie waż wo lon ta riat trwa da -
lej. Dzie li my się na szym do świad cze niem
z wo lon ta riu sza mi na spo tka niach for ma cyj -
nych, z dzieć mi i mło dzie żą w szko łach oraz
szpi ta lach, ze stu den ta mi na uczel niach,
z do ro sły mi w cza sie pre zen ta cji mi syj nych.
Na to miast uzy ska ne ma te ria ły za mie rza my
wy ko rzy stać m. in. pod czas kon fe ren cji
i na wy sta wie fo to gra ficz nej.

Za pra sza my do za po zna nia się z na szym

blo giem – www.fre etown.blog.swm.pl

Ka ta rzy na Ba na szak – stu dent ka na Wy -
dzia le Stu diów Edu ka cyj nych UAM, In sty tut
Spo łecz nych Dzia łań Mię dzy kul tu ro wych,

Mag da le na Mat czak – dok to rant ka w In sty -
tu cie Pra hi sto rii UAM
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Wśród dzie ci 
w Sier ra Le one 

Wśród dzie ci 
w Sier ra Le one 

Wśród dzie ci 
w Sier ra Le one 

jesteśmy studentkami UaM oraz wolontariuszkami poznańskiego oddziału
salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu”. Podczas tegorocznych
wakacji (14.07- 29.08.2011) wyruszyłyśmy do freetown – stolicy sierra leone,
gdzie pełniłyśmy role organizatorów półkolonii dla około 200 dzieci i młodzieży.
z racji tego, że interesują nas badania międzykulturowe, powzięłyśmy również
decyzję o realizacji projektu badawczego, związanego ze studiami
nad wizualizacją w pedagogice. 
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Katarzyna Banaszak podczas codziennej modlitwy z dziećmi i młodzieżą przed rozpoczęciem Obozu letniego
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Naj szyb szym środ kiem trans por tu
wy da je się ro wer, ale zbli ża się zi ma,
więc naj le piej ko rzy stać z tram wa -

jów, któ re mi mo re mon tów na dal po zo sta ją
naj pew niej szym środ kiem trans por tu. Mo że -
my jed nak za po mnieć o „jeź dzie na pa -
mięć” – tra sy zmie ni ła więk szość li nii. Stu -
den ci UAM naj czę ściej jeż dżą do cen trum,
na Mo ra sko i na Sza ma rze wo, gdzie ulo ko -
wa ne jest więk szość wy dzia łów na szej uczel -
ni. Prze ana li zo wa li śmy do jazd z nich z naj -
waż niej szych stron Po zna nia.

Mo der ni za cja oko lic ron da Ka po nie ra, re -
mont ron da Ja na No wa ka – Je zio rań skie go,
bu do wa tra sy tram wa jo wej na Fra no wo oraz
wy łą cze nie z ru chu tram wa jo we go ca łej ul.
Grun waldz kiej spo wo do wa ły, że zmie nio ny -
mi tra sa mi kur su je aż 15 z 19 li nii. Do tych -
cza so wy mi tra sa mi jeż dżą je dy nie li nie 2, 4, 9
i 26. Co gor sza, tram wa je co raz czę ściej sta -
ją w kor kach. W związ ku z tym wy dłu żo no
waż ność bi le tów cza so wych. W dni ro bo cze
mię dzy go dzi na mi 6 a 19, na bi le cie 15-mi -
nu to wym mo że my je chać przez 25 mi nut,
zaś na pół go dzin nym – 45 mi nut. Pro mo cja
bi le to wa po trwa do za koń cze nia re mon tów.

Któ re ze zmian są naj istot niej sze dla stu -
den tów UAM? Z per spek ty wy stu den ta do -
jeż dża ją ce go na Mo ra sko naj waż niej sze
zmia ny do ty czą li nii PST. „Dwu nast ka”
i „czter nast ka” omi ja ją uli ce Ro ose vel ta, ja -
dąc uli cą To wa ro wą. Du żo bar dziej od mie -

nio ne tra sy ma ją li nie 15 i 16. „Pięt nast ka”
na ron dzie Ka po nie ra skrę ca w pra wo i uli -
ca mi Zwie rzy niec ką, Kra szew skie go i Dą -
brow skie go do jeż dża do Ogro dów. To zna ko -
mi ta wia do mość dla stu den tów stu diu ją cych
za rów no na Mo ra sku i na Sza ma rze wie, któ -
rzy zy ska li bez po śred nie po łą cze nie tram wa -
jo we. Tym cza so wa „szes nast ka” do tych cza -
so wą tra są do jeż dża przez most św. Ro cha
do ul. Ja na Paw ła II. Da lej przez Ron do Ra -
ta je, ul. Kró lo wej Ja dwi gi, most Dwor co wy
i ul. Gło gow ską do cie ra do Gór czy na.

Dla stu den tów do jeż dża ją cych tram wa jem
na Ogro dy są dwie wia do mo ści – do bra i zła.
O do brej już wspo mnia łem. Z tram wa jów ja -
dą cych na Ogro dy znik nę ła jed nak „sió dem -
ka”, któ ra za pew nia ła naj szyb sze po łą cze -
nie z Ła za rzem, Wil dą i dol nym ta ra sem Ra -
taj. Tra sy zmie ni ły tak że li nie 17 i 18. „Sie -
dem nast ka” z ul. Ja na Paw ła II nie skrę ca
w Kór nic ką, tyl ko uli ca mi Za men ho fa, Het -
mań ską i Gło gow ską do cie ra do Gór czy na.
„Osiem nast kę” z ko lei z ron da Ka po nie ra skie -

ro wa no ob jaz dem przez uli cę To wa ro wą
i most Dwor co wy do Gło gow skiej. 

A co z ty mi, któ rzy z tram wa jów nie ko rzy -
sta ją? Po ru sza jąc się au tem na le ży uni kać
naj bar dziej za tło czo nych miejsc. By wa to jed -
nak trud ne. 

Po znań sto li cą kor ków dro go wych
Licz ne re mon ty spo wo do wa ły ogrom ne kor -
ki na uli cach. Jed no cze śnie pro wa dzo ne są
re mon ty na wszyst kich głów nych ar te riach
pro wa dzą cych z pół no cy na po łu dnie. Przy ul.
Buł gar skiej trwa ją pra ce przy sta dio nie,
na ron dzie Ja na No wa ka – Je zio rań skie go
ruch zwę żo ny jest do jed ne go pa sa. W związ -
ku z mo der ni za cją wę zła Ka po nie ra, zbu rzo -
no kon struk cję, na któ rej sta ła ul. Ro ose vel -
ta. Ob jazd w stro nę cen trum bie gnie przez
most Dwor co wy, ul. Po wstań ców Wiel ko pol -
skich i al. Nie pod le gło ści. Z utrud nie nia mi
ma my do czy nie nia tak że na ul. Ja na Paw -
ła II i Dro dze Dę biń skiej. Ta ka sy tu acja ozna -
cza, że omi nię cie kor ków jest nie mal nie moż -
li we, a Po znań przez wie lu na zy wa ny jest no -
wą sto li cą kor ków dro go wych. Wiel kie re -
mon ty omi nę ły Wi no gra dy i Piąt ko wo. Co
za tym idzie, czas do jaz du z cen trum i ulo -
ko wa nych tam wy dzia łów UAM do kam pu su
na Mo ra sko nie uległ znacz nej zmia nie. Tram -
wa jem z mo stu Te atral ne go na pę tlę na os. So -
bie skie go do trze my w 12 mi nut. Do bar dziej
od da lo nych bu dyn ków kam pu su na Mo ra sku
do trze my au to bu sem li nii 98 z przy stan ku
„Szy ma now skie go” oraz au to bu sem li nii 87
z przy stan ku „Kur piń skie go”. 

Jaz da sa mo cho dem jak zwy kle, za leż nie
od go dzi ny, mo że za koń czyć się utkwie niem
w kor ku. Trze ba pa mię tać tak że o prze jeź dzie
ko le jo wym na ul. Umul tow skiej, na któ rym
za mknię cie ro ga tek ozna cza cza sem na wet
kil ka na ście mi nut po sto ju. Zmian nie ma tak -
że na tra sach z Ogro dów do cen trum. Z ra -
cji re mon tów w za chod niej czę ści mia sta,
zwięk szy ła się jed nak licz ba kor ków na po -
zo sta łych uli cach. Zwięk szo ny ruch na ul.
Dą brow skie go od bi ja się tak że na opóź nie -
niach w kur so wa niu tram wa jów. Czas prze -
jaz du z Ogro dów do cen trum nie za leż nie
od środ ka trans por tu jest jed nak w mia rę po -
rów ny wal ny – do ron da Ka po nie ra po win ni -
śmy do je chać w 15-20 mi nut.

Wszel kie in for ma cje o utrud nie niach w ru -
chu znaj dzie cie na stro nie www.zdm.po -
znan.pl, a zmie nio nych tra sach tram wa jów
i au to bu sów na stro nie www.ztm.po znan.pl

Fi lip Cze ka ła

Stu dent w kor ku, 
czy li po rad nik 
na trud ne cza sy

Stu dent w kor ku, 
czy li po rad nik 
na trud ne cza sy

Stu dent w kor ku, 
czy li po rad nik 
na trud ne cza sy

Przy go to wa nia do eURo 2012 w peł ni. Wi dać to szcze gól nie na po znań skich
uli cach. kom plek so we re mon ty przed tą im pre zą spo wo do wa ły, że do jazd
na uczel nie stał się du żo bar dziej skom pli ko wa ny. jak do trzeć do bu dyn ków
uni wer sy te tu tak, by nie utknąć w ki lo me tro wych kor kach?

Zim ny ro wer
Korzystną opcją, jeśli chodzi o czas dojazdu, jest rower – jadąc na nim nie będziemy stać w korkach.
Z kampusu na Morasku do centrum, wzdłuż trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju prowadzi ścieżka,
omijająca największe skrzyżowania. Dalej trasa prowadzi już jednak ruchliwymi ulicami Pułaskiego
i Roosevelta. Dojazd zajmie nam około 25-30minut. Z Szamarzewa najlepiej dotrzeć do centrum ulicami
Szamarzewskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza i Słowackiego. W drodze powrotnej musimy pojechać
inaczej – najkorzystniej wypada trasa z ronda Kaponiera ulicami Zwierzyniecką, jackowskiego, Polną
i Szamarzewskiego. Najatrakcyjniejsza trasa rowerowa z Szamarzewa prowadzi na Sołacz i Winogrady. 
Ul. Botaniczną dotrzemy do jeziora Rusałka, a dalej koło obiektów olimpii i przez parki sołacki i Wodziczki
do ul. Pułaskiego. Stąd ul. Przepadek dojedziemy do nowego budynku Wydziału Prawa.
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Nasz UNiWeRsytet W KOMUNIKACYJNEJ PęTlI



Nasz UNiWeRsytet NA BOŻE NARODZENIE I NOWY ROK 2012

Zokazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Państwu dużo zdrowia, radości, szczęścia, 

spełnienia marzeń, miłej rodzinnej atmosfery.

By każdy moment, który spędzicie ze swoją rodziną i przyjaciółmi,

był momentem godnym zapamiętania, 

by wszelkie spory poszły w niepamięć.

Życzymy Wam wytchnienia, chwili refleksji, 

chwili by spojrzeć optymistycznie na świat.

Redakcja

„Życia Uniwersyteckiego”


