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Flesz

Biuro Prasowe Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu ma nową siedzibę

w pokoju 305 w Collegium Minus.

Promocje Doktorskie na Wydziale Historycznym

Rektor w po raz trzeci wręczył Stypendia Profesorskie

Marszałek Wielkopolski wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie.

Pierwsze miejsce zdobył absolwent UAM Przemysław Figlarek 

Szlachetna paczka – doktoranci

z polonistyki pomagają

Wizyta Ambasadora Japonii HE Mr. Makoto

Yamanaka
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Numer oddano do druku 12 grudzień 2013 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy, Doktoranci i Studenci
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi nadchodzi kolejny Nowy Rok.

Na ten wyjątkowy, świąteczny czas życzę Państwu refleksji nad tym, co dla każdego najważniejsze, czasu z rodziną
i przyjaciółmi, chwil radości i odpoczynku, które napełnią nas siłami do podejmowania nowych wyzwań.

Uniwersytet jest tą instytucją, która służy światu różnorodnością dyscyplin naukowych oraz poglądów
na rzeczywistość. Wszechstronność, którą implikuje słowo UNIVERSITAS jest naszym atutem.

Życzyłbym nam wszystkim, byśmy potrafili ze sobą rozmawiać, mimo dzielących nas różnic. Abyśmy w naszych
codziennych działaniach nie zatracili prawdziwej hierarchii wartości i nie stracili wiary w bezinteresowność.

Niechaj wszystkim naszym działaniom towarzyszy mądrość, rozwaga, wytrwałość 
i szacunek dla drugiego Człowieka.

Niech Nowy Rok będzie pomyślny dla Państwa 
i Państwa rodzin i naszego Uniwersytetu.

Rektor UAM prof. Bronisław Marciniak
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4-5 | WYDARZENIA
● Krótko
● Środowisko pod obserwacją 
● Poznański „Botanik” dla Przybrody

6-7 | WYDARZENIA
● Znów Złoty Kopernik
● Sto lat pani Lusi
Stypendia Rodziny Kulczyków rozdane
Nagrody ministra nauki dla profesorów z UAM 

8 | WYDARZENIA
● Konkurs ze słowiańską nutą w tle
● Skomplikowane i proste
● „Klio” dla prof. Łazugi

9 | REPORTAŻ Z KIJOWA
● Do Europy przez Majdan

10-11 | BADANIA INTERDYSCYPLINARNE
● Czy nanonauka zrewolucjonizuje świat?
Z prof. Stefanem Jurgą, dyrektorem Centrum
BioNanoMedycznego rozmawia Jolanta Lenartowicz 

12-13 | PATRZĄC W NIEBO
● Szukając tej gwiazdy

14-15 | ŚWIĘTA NASZYCH CZASÓW
● 10 lat z Edytą Stein
Z prof. Anną Grzegorczyk, dyrektorem Centrum
Badań im. Edyty Stein, rozmawia Jolanta Lenartowicz 

16-17 | INNE OBLICZE UNIWERSYTETU
● Jedna kobieta i 392 słowniki

18-19 | Z DOBRYCH – NAJLEPSI
● Stypendia Fundacji UAM po raz szósty

20 | CZYTAJĄC OD KOŃCA
● Szymborska PO…
Z prof. Joanną Grądziel-Wójcik z Instytutu Filologii
Polskiej UAM, organizatorką konferencji
„Szymborska PO…”, rozmawia Magda Ziółek

21 | WYBITNI ABSOLWENCI
● Siła argumentu, a nie argument siły

22 | KAŻDA JEST INNA
● Doktorat z szopką krakowską w tle

24-25 | MEDIA
● Zawód dziennikarz
● „Polityka medialna w Polsce – bilans

obowiązywania Ustawy o Radiofonii
i Telewizji”

26 | JAK NAUCZAĆ
● Sprawa nie tylko polonistów

27 | BEZ GRANIC
● Erasmus z plusem 

28-29 | RADY NIE OD PARADY
● Jak kształcić doradców zawodowych?
● Uczelnie na targach

30 | FILOZOFIA
● Czy żyjemy w jednym i tym samym świecie?
● Uczta językowa z prof. Miodkiem

31 | DLA PAMIĘCI
●Muzeum dla trzech takich, co skrócili wojnę 
● Rękopis odnaleziony!

32 | RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW
● Komercjalizacja badań – kto powinien

zarabiać?

33 | WYDARZENIA
● Skromny i pomocny
● Gdzie jest Wally? 

34 | MUZYKA
● Aula koncertowa

35 | NA SPORTOWO
● Od wielu lat na podium

W NUMERZE

OKŁADKA: USF nagrywa życzenia Rektora na balkonie Auli UAM
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Prof. B. Mar ci niak, rek tor UAM, po przed sta wie niu ko -
mu ni ka tów, do ty czą cych uczel ni od dał głos A. Pa lacz,
któ ra po in for mo wa ła Se nat UAM o wy ni ku roz strzy gnię -
te go po stę po wa nia o udzie le nie za mó wie nia pu blicz ne -
go w wy ni ku prze tar gu nie ogra ni czo ne go do prze pro wa -
dze nia ba da nia spra woz da nia fi nan so we go UAM
za rok 2013. Na stęp nie pro rek tor UAM prof. J. Wit koś
(w imie niu prze wod ni czą ce go Ra dy NCN prof. M. Ka roń -
skie go) mó wił o fi nan so wa niu na uki i ro li Na ro do we go
Cen trum Na uki w no wej per spek ty wie fi nan so wej, a prof.
R. Na skręc ki ja ko prze wod ni czą cy Se nac kiej Ko mi sji ds.
Kształ ce nia po in for mo wał o jej pra cach.

Pod czas po sie dze nia Se nat UAM pod jął uchwa ły:
w spra wie no we li za cji „Stra te gii Roz wo ju UAM na la -
ta 2009 – 2019”; o zmia nie Sta tu tu UAM; w spra wie usta -
no wie nia wzo ru, za sad i try bu przy zna wa nia me da lu rek -
to ra UAM Ho mi ni Ve re Aca de mi co; w spra wie zgod no ści
zmian w re gu la mi nie sa mo rzą du stu den tów UAM. 

W trac kie spo tka nia Se nat UAM wy dał po zy tyw ną opi -
nię w spra wie mia no wa nia na sta no wi sko pro fe so ra zwy -

czaj ne go: prof. Z. Mły nar czy ka (Wy dział Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych), prof. P. Czar nec kie go (Wy dział
Fi zy ki) i prof. T. So bie ra ja (Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej). Na stęp nie pod jął uchwa łę w spra wie wy ga śnię -
cia man da tu przed sta wi cie la sa mo rzą du dok to ran tów
w Se na cie K. J. Kap ci z dniem 30 li sto pa da 2013 ro ku oraz
wy brał przed sta wi cie li sa mo rzą du dok to ran tów do: ko -
mi sji dys cy pli nar nej dla dok to ran tów I in stan cji oraz
do od wo ław czej ko mi sji dys cy pli nar nej dla dok to ran tów
(II in stan cja).

Na za koń cze nie po sie dze nia Se nat UAM pod jął uchwa -
ły w spra wie: nada nia Au dy to rium Za chod nie mu Wy -
dzia łu Fi zy ki imie nia pro fe so ra Sta ni sła wa Kie li cha; po -
par cia wnio sku o zgło sze nie kan dy da tu ry Ha ni fa Ku re -
ishie go do li te rac kiej Na gro dy No bla oraz wy ra że nia zgo -
dy na do dat ko we wy na gro dze nie dla pra cow ni ków Szko -
ły Tłu ma czy i Ję zy ków Ob cych z do cho dów wła snych. 

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

Do mi ni ka Na roż na

E C H A  S E NAT U  UA M

II zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM (25.11.2013 r.)

◗W dniach od 7 do 13 grud nia od by ła się
czwar ta w tym ro ku od sło na fe sti wa lu Po ra
na Skan dy na wię. W pro gra mie m.in. po -
ka zy fil mo we, warsz ta ty dla dzie ci, wy kład
o fiń skim ko mik sie ko bie cym, lek cje ję zy -
ków skan dy naw skich. Te go rocz na edy cja
fe sti wa lu od by ła się pod ha słem: „Dziew -
czy ny, wiedź my, sio stry... Ko bie ty w kul tu -
rze Skan dy na wii”. Or ga ni za to ra mi są: Ka -
te dra Skan dy na wi sty ki, Ko ło Sym pa ty ków
Fin lan dii POHJOLA (Wy dział Neo fi lo lo gii)
i Cen trum Kul tu ry ZAMEK

◗Ka pi tu ła Na gro dy im. An drze ja Wojt kow -
skie go przy zna ła Na gro dę im. An drze ja
Wojt kow skie go za osią gnię cia w dzie dzi nie
bi blio te kar stwa Ali cji Spa le niak – dłu go let -
niej kie row nicz ce Od dzia łu Udo stęp nia nia
Zbio rów Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej w Po -
zna niu. 

◗Zgro ma dze nie De le ga tów Pol skie go To -
wa rzy stwa Ma te ma tycz ne go wy bra ło
w War sza wie w dniu 23 li sto pa da 2013 ro -
ku no wy za rząd na ka den cję 2014-2016.
Pre ze sem zo stał wy bra ny prof. dr hab. Wa -
cław Ma rzan to wicz z Wy dzia łu Ma te ma ty -
ki i In for ma ty ki UAM, kie row nik Za kła du
Geo me trii i To po lo gii. Ze śro do wi ska po -
znań skie go do za rzą du wy bra no jesz cze dr

hab. Mał go rza tę Mig dę (In sty tut Ma te ma -
ty ki Po li tech ni ki Po znań skiej) po wie rza jąc
jej funk cje se kre ta rza PTM oraz dr. Ad ria -
na Łyd kę (Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma -
ty ki UAM), któ ry zo stał skarb ni kiem PTM. 

◗ In sty tut Fi lo lo gii Sło wiań skiej UAM we
współ pra cy z chor wac ki mi kro aty sta mi, re -
pre zen tu ją cy mi Wy dział Kro aty stycz ny
Uni wer sy te tu w Za grze biu zor ga ni zo wał
kon fe ren cję pt. „Trans -Mi sje Kro aty sty ki”
któ ra od by ła się w Po zna niu w dniach 9-10
grud nia 2013 ro ku. Ce lem kon fe ren cji by -
ła re flek sja nad miej scem i zna cze niem fi -
lo lo gii na ro do wej w do bie po no wo cze snej,
a w szcze gól no ści dys ku sja nad kie run kiem
roz wo ju na ro do wej fi lo lo gii chor wac kiej.
W spo tka niu wzię li udział przed sta wi cie -
le fi lo lo gii chor wac kiej Uni wer sy te tu w Za -
grze biu, pol skiej kro aty sty ki oraz po znań -
scy po lo ni ści i kro aty ści. 

◗W Kon kur sie im. Mar ty i Kon ra da Gór -
skich lau re ata mi zo sta li by li dok to ran ci
UAM: II na gro dę otrzy ma ła dr Mag da le -
na Śnie dziew ska za pra cę dok tor ską pt.
„Pol ska li te ra tu ra po wo jen na wo bec ma lar -
stwa ho len der skie go zło te go wie ku” (pra -
ca na pi sa na pod kie run kiem prof.. Aga ty
Stan kow skiej -Ko ze ry); III na gro dę otrzy mał

dr Ma ciej Jun kiert  za pra cę dok tor ską  pt.
„Gre cja i jej hi sto ria w twór czo ści Cy pria -
na Nor wi da” (pro mo to rem był prof. Krzysz -
tof Try buś). Or ga ni za to rem Kon kur su im.
Mar ty i Kon ra da Gór skich jest To wa rzy stwo
Na uko we w To ru niu. 

◗Dr Aga ta Si wiak z Ka te dry Dra ma tu, Te -
atru i Wi do wisk Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej
i Kla sycz nej zo sta ła no mi no wa na do Pasz -
por tów Po li ty ki 2013 w ka te go rii Te atr. Tym
sa mym sta ła się pierw szą no mi no wa ną
do tej na gro dy ku ra tor ką wy da rzeń ar ty -
stycz nych. Roz strzy gnie cie od bę dzie się 14
stycz nia 2014 r.

◗W ra mach Po znań skiej Dys ku syj nej Aka -
de mii Ko mik su 18 grud nia w Bi blio te ce
Uni wer sy tec kiej od by ło się spo tka nie z Je -
rzym Szy ła kiem pt. „O pro ble mach z ter mi -
nem „po wieść gra ficz na”. PDAK to spo tka -
nia w for mie 45-mi nu to we go wy kła du lub
pre zen ta cji, pod czas któ rych ście ra ją się
róż ne spoj rze nia róż nych per spek tyw na -
uko wych, gdzie rów nie waż na jak wy kład
jest dys ku sja. Or ga ni za to ra mi Aka de mii są
Bi blio te ka Uni wer sy tec ka w Po zna niu oraz
Fun da cja Tran zyt w ra mach pro jek tu Cen -
tra la – Sztu ka Ko mik su Eu ro py Środ ko wej.

opr. mdz
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Po znań ski „Bo ta nik” dla Przy bro dy

Śro do wi sko pod ob ser wa cją 

Kon kurs fo to gra ficz ny „UAM mo ją uczel nią”, któ ry w tym ro ku
prze bie gał pod ha słem „Uni wer sy tet no wo cze sny” or ga ni zo wa ny
jest przez UAM i Fun da cję UAM z oka zji Ju bi le uszo wej De ka dy UAM.

Do udzia łu w kon kur sie za pro sze ni zo sta li stu den ci wszyst -
kich wy dzia łów UAM. Po dob nie jak w po przed nich edy -
cjach, 12 zwy cię skich fo to gra fii naj le piej ilu stru ją cych ha sło
te go rocz nej edy cji zo sta ło opu bli ko wa nych w wy da nym przez
Fun da cję UAM ka len da rzu uni wer sy tec kim na rok 2014. De cy -
zją ju ry zwy cięz cą IV edy cji kon kur su oraz au to rem fo to gra fii
ro ku 2014 zo stał Ma ciej Ka sprzak, stu dent Wy dzia łu Fi zy ki.
Pra ce fo to gra ficz ne wszyst kich lau re atów IV edy cji eks po no -
wa ne bę dą w dniach 15 stycz nia do 3 lu te go 2014 na wy sta wie
w Col le gium Mi nus, a na stęp nie w kil ku bu dyn kach uczel ni.

Ce lem kon kur su fo to gra ficz ne go jest pro mo wa nie i utrwa la -
nie wśród stu den tów UAM da ty 7 ma ja 1919 ro ku ja ko dnia in -
au gu ra cji dzia łal no ści uni wer sy te tu. Ideą kon kur su jest uka za -
nie UAM ocza mi je go stu den tów, za chę ce nie nie tyl ko do za -
du my nad pięk nem ar chi tek tu ry bu dyn ków uczel ni, ale do po -
ka za nia ży cia aka de mic kie go, in te re su ją cych zda rzeń, oso bo wo -
ści aka de mic kich. Ho no ro wy pa tro nat nad kon kur sem ob jął prof.
Zbi gniew Pi lar czyk, pro rek tor UAM. Mał go rza ta No wak
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Dzię ki wspól nej ak cji Ogro du Bo ta -
nicz ne go UAM i so łec twa te re ny
wo kół pla cu za baw w Przy bro dzie

na wio snę pięk nie się za zie le nią. W paź -
dzier ni ku lo kal na spo łecz ność z Przy bro dy
zwró ci ła się z proś bą do Ogro du Bo ta nicz -
ne go o po moc w za go spo da ro wa niu te re -
nów re kre acyj nych. Po mysł ten spo tkał się
z życz li wo ścią ze stro ny dy rek cji Ogro du.
Dla Przy bro dy przy go to wa ny zo stał spe cjal -
ny plan na sa dzeń oraz prze ka za ne drzew ka
i krze wy. W po ło wie li sto pa da Za kład Rol -
ny z Chle wisk przy wspar ciu spo łecz no ści
lo kal nej upo rząd ko wał i ob sa dził te re ny wo -
kół pla cu za baw. Ko lej na par tia ro ślin zo sta -
ła prze wi dzia na na wio snę. mz

Sys tem zin te gro wa ne go mo ni to rin gu zo stał wzbo ga co ny
o trzy ko lej ne sta cje: Sta cję Kar ko no skie go Par ku Na ro do we -
go, Sta cje UAM Ró ża ny Stru mień oraz Sta cję Po lar ną UAM
na Spits ber ge nie. Po ro zu mie nie w tej spra wie zo sta ło pod pi -
sa ne 12 grud nia w Ga bi ne cie Rek to ra. W uro czy sto ści udział
wzię li Rek tor UAM prof. Bro ni sław Mar ci niak, Głów ny In spek -
tor Ochro ny Śro do wi ska – An drzej Ja gu sie wicz, prof. An drzej
Ko strzew ski dy rek tor Cen trum Zin te gro wa ne go Mo ni to rin gu
Śro do wi ska Przy rod ni cze go UAM oraz człon ko wie Ra dy Pro -
gra mo wej CZMŚP, kie row ni cy przyj mo wa nych Sta cji. 

Pro gram Zin te gro wa ne go Mo ni to rin gu Śro do wisk Przy rod ni -
cze go funk cjo nu je od ro ku 1993 w ra mach Pań stwo we go Mo ni -
to rin gu Śro do wi ska Przy rod ni cze go, ko or dy no wa ne go przez Mi -

ni ster stwo Śro do wi ska w War sza wie. Je go za da niem jest pro wa -
dze nie ob ser wa cji moż li wie jak naj więk szej licz by ele men tów śro -
do wi ska, w opar ciu o pla no we, zor ga ni zo wa ne ba da nia sta cjo nar -
ne. Uzy ska ne w ten spo sób da ne słu żą do okre śla nia ak tu al ne go
sta nu śro do wi ska oraz w opar ciu o wie lo let nie cy kle ob ser wa cyj -
ne, ob ra zu ją krót ko i dłu go okre so we prze mia ny śro do wi ska w wa -
run kach zmian kli ma tu i na ra sta ją cej an tro po pre sji (ogół dzia -
łań czło wie ka ma ją cych wpływ na przy ro dę). Wy ni ki z pro wa dzo -
nych ob ser wa cji sta no wią pod sta wę do spo rzą dze nia pro gnoz
krót ko i dłu go ter mi no wych roz wo ju śro do wi ska oraz przed sta -
wie nia kie run ków za gro żeń i spo so bów ich prze ciw dzia ła nia.
W swych za ło że niach ZMŚP słu ży za cho wa niu struk tu ry kra jo -
bra zo wej Pol ski. mz
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Swo je set ne uro dzi ny ob cho dzi ła 29 li sto -
pa da dr Ger tru da Łu cja Lem ke, eme ryt ka
na sze go uni wer sy te tu. Pra co wa ła
w UAM  w la tach 1965-1974. 

W uro czy sto ści ju bi le uszo wej uczest ni czy -
li: Ma ria Bu ziń ska, za stęp ca Kanc le rza,   Kry -
sty na An drze jew ska, prze wod ni czą ca Ko mi -
sji Za kła do wej NSZZ „So li dar ność” wraz
z człon ki nia mi Ko ła Eme ry tów i Ren ci -
stów, Han na Ca ba ła,  kie row nik Dzia łu So -
cjal ne go.

Ger tru da Łu cja Lem ke uro dzi ła się 29 li sto -
pa da 1913 r. Jest ab sol went ką Uni wer sy te tu
Po znań skie go, ma gi strem fi lo zo fii w za kre -
sie fi lo lo gii an giel skiej. Na wy dzia le fi lo lo gicz -
nym UAM uzy ska ła sto pień dok to ra na uk hu -
ma ni stycz nych w za kre sie fi lo lo gii an giel skiej.
By ła lek to rem, a po tem  wy kła dow cą ję zy ka
an giel skie go w Stu dium Prak tycz nej Na uki Ję -
zy ków Ob cych UAM. Prze szła na eme ry tu -
rę 30 wrze śnia 1974 r.

Pa ni Lu sia – bo tak po wszech nie mó wi się
o ju bi lat ce w spo łecz no ści Do mu Po mo cy
Spo łecz nej w Psar skim, gdzie obec nie miesz -
ka zgod nie ze swo im ży cze niem – to oso ba lu -
bia na, to wa rzy ską i ak tyw na. Chęt nie uczest -

ni czy w ży ciu re li gij nym DPS. Jest człon kiem
ze spo łu te atral ne go i chó ru „Se nior”. Bie rze
udział w za ję ciach kul tu ral no -oświa to wych
oraz w gim na sty ce na sa li re ha bi li ta cyj nej. Lu -
bi roz ma wiać, re cy to wać po ezję, słu chać mu -

zy ki a na wet tań czyć, po mi mo że po ru sza się
na wóz ku in wa lidz kim. Za wsze jest uśmiech -
nię ta i peł na po go dy du cha.

Han na Ca ba ła

Zespół Uniwersyteckiego Studia Filmowego UAM
został po raz trzeci nagrodzony statuetką „Złotego
Kopernika” na IV Festiwalu Filmów Edukacyjnych
EDUKINO 2013 w Warszawie.

Na gro dę przy zna no w ka te go rii „Wy kła dy Uni wer sy tec kie” za wy kład
pt. „Pięk no i che mia” prof. Mar ci na Mol skie go z Wy dzia łu Che mii UAM.

Ta zło ta sta tu et ka nie jest je dy nym po wo dem ra do ści na sze go ze spo -
łu – mó wi je go kie row nik dr Ste fan Ha bry ło – Do suk ce sów za li cza my rów -
nież i to, że pod pi sa li śmy umo wę li cen cyj ną z Te le wi zją Pol ską, ka nał TVP
Kul tu ra,  w ra mach któ rej od by ła się pierw sza pre mie ro wa emi sja na sze go
fil mu do ku men tal ne go z cy klu „Wy bit ne po sta cie uni wer sy te tu”. Je go bo -
ha te rem był zdo byw ca Osca ra, ab sol went UAM, Jan AP Kacz ma rek.
W dru giej ko lej no ści emi to wa ny bę dzie film pt. „Sta ni sław Ba rań czak”. Po -
nad to dzię ki po mo cy wo lon ta riu szy z Wy dzia łu An gli sty ki UAM  Uni wer -
sy tec kie Stu dio Fil mo we uru cho mi ło wer sję z an giel ski mi na pi sa mi wy -
bra nych pro duk cji fil mo wych Stu dia (do stęp na stro nie ar chi wum USF:
www.usf.amu.edu.pl/fil mo te ka). Rok 2013 jest re kor do wym pod wzglę -
dem pro duk cyj nym ze spo łu Uni wer sy tec kie go Stu dia Fil mo we go UAM:
zre ali zo wa no pra wie 70 ma te ria łów fil mo wych. Są to fil my do ku men tal -
ne, pro mo cyj ne, re kla mo we, wy kła dy uni wer sy tec kie, 20 od cin ków ma ga -
zy nu aka de mic kie go, za pi sy fil mo we itp.  na

Znów Złoty Kopernik
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Ta pre sti żo wa na gro da przy zna wa na jest
co ro ku stu den tom i dok to ran tom
za bar dzo do bre wy ni ki w na uce i wy bit -
ne osią gnię cia na uko we, a sam uni wer sy -
tet wspie ra ny jest przez ro dzi nę Kul czy -
ków już 13 lat.

20 li sto pa da zo sta ły wrę czo ne sty pen dia
Fun du szu Ro dzi ny Kul czy ków na rok 2013.
Na uro czy sto ści po ja wi li się m.in. rek tor
UAM, prof. Bro ni sław Mar ci niak i pro rek -
to rzy UAM: prof. Krzysz tof Kra sow ski oraz
prof. Ja cek Wit koś. Nie mo gło oczy wi ście
za brak nąć pre zes Gra ży ny Kul czyk, któ ra
od wie lu lat jest me ce na ską zdol nych stu -
den tów i dok to ran tów. 

W tym ro ku sty pen dia otrzy ma li na stę pu -
ją cy stu den ci i dok to ran ci: We ro ni ka An drze -

jew ska z Wy dzia łu Fi zy ki, Kor ne lia Ko łu paj -
ło z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, Kon rad Ku ba sie -
wicz z Wy dzia łu Che mii, Prze my sław Pe la
z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Ar -
ka diusz Tom czyk z Wy dzia łu Na uk Geo gra -
ficz nych i Geo lo gicz nych, Mar ta Bal ce rek
z Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar -
stwa, To masz Le wan dow ski z Wy dzia łu Pra -
wa i Ad mi ni stra cji, Ka ta rzy na Miecz kow ska
z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz
Wal de mar Ra pior z Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych UAM. 

Po za koń cze niu sty pen dy ści zo sta li za pro -
sze ni na wspól ne śnia da nie w ga bi ne cie rek -
to ra, gdzie mó wi li o swo ich pla nach na przy -
szłość i mie li oka zję opo wie dzieć wię cej
o swo ich wy bit nych osią gnię ciach. Gra ży -
na Kul czyk po wie dzia ła: Fa scy nu je mnie to, że

sty pen dy ści są wszech stron ni, że po tra fią łą czyć
tak wie le dzie dzin. Dzi siaj sły sze li śmy o tym,
że ktoś kto jest ab sol wen tem fi zy ki czy pra wa,
a jed no cze śnie gra na in stru men cie i koń czy
szko łę mu zycz ną, ktoś in ny śpie wa i wy gry wa
kon kur sy. Jed na z lau re atek, Kor ne lia Ko łu paj -
ło, któ ra otrzy ma ła sty pen dium za bar dzo do -
bre wy ni ki w na uce, bra ła udział w sze ściu
kon fe ren cjach na uko wych, od by ła stu dia
w ra mach pro gra mu Era smus oraz prak ty ki
w księ stwie Lich ten ste inu w re dak cji ga ze ty,
w któ rej opu bli ko wa ła 33 ar ty ku ły. Ko lej ny
lau re at, Kon rad Ku ba sie wicz, brał udział
w czter na stu kon fe ren cjach na uko wych i ma
na swo im kon cie trzy pu bli ka cje na uko we.
Spo re do świad cze nie ba daw cze zdo był pod -
czas po by tów za gra nicz nych m.in. w Ge nui. 

An na Zie liń ska
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Uro czy stość wrę cze nia na gród mi ni stra na uki, przy zna -
wa nych  w trzech głów nych ka te go riach: ba dań pod -
sta wo wych, ba dań na rzecz roz wo ju spo łe czeń stwa
i ba dań na rzecz roz wo ju go spo dar ki, od by ła się 13 li -
sto pa da 2013 r. w War sza wie. 

Wśród na gro dzo nych mi strzów na uki znaj du ją się ucze ni z UAM. Prof.
dr hab. Hu bert Or łow ski z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii otrzy mał ją za ba da nia
na rzecz roz wo ju spo łe czeń stwa, prof. UAM dr hab. Ta de usz Wal las, dzie -
kan Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa, za osią gnię cia or ga ni -
za cyj ne oraz prof. UAM dr hab. Ire ne usz Wey mann z Wy dzia łu Fi zy ki
za osią gnię cia na uko we. usi

Nagrody ministra nauki dla profesorów z UAM 

Sty pen dia Ro dzi ny Kul czy ków roz da ne



Prof. Wal de mar Ła zu ga z Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go UAM za książ kę „Kal ku lo wać…
Po la cy na szczy tach CK Mo nar chii” otrzy -
mał bar dzo pre sti żo wą na gro dę wy daw ców
ksią żek hi sto rycz nych – Na gro dę Klio. Jak
żar to wał lau re at sta ło się tak mo że dla te go,
że wśród no mi no wa nych tyl ko je go książ ka
nie by ła po świę co na mar ty ro lo gii. W grud -
niu książ ka ta otrzy ma ła na stęp ną, mo że
jesz cze bar dziej pre sti żo wą w śro do wi sku hi -
sto ry ków Na gro dę im. Wa cła wa Fel cza ka
i Hen ry ka We re szyc kie go. Przy zna wa na jest
dla naj lep szej książ ki hi sto rycz nej do ty czą -
cej dzie jów na ro dów Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej XIX i XX wie ku. Pa tro ni to
nie ży ją cy już wy bit ni kra kow scy hi sto ry cy,
a przy tym lu dzie o wiel kim cha rak te rze
i nie złom nej po sta wie. Wrę cze nie na gro dy
od by ło się w Kra ko wie 13 grud nia, w dniu
uro dzin prof. We re szyc kie go. 

maj 
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Ro syj ski, cze ski, buł gar ski, serb ski, ukra -
iń ski, ale tak że pol ski, dol no łu życ ki i ka -
szub ski – mię dzy in ny mi w tych ję zy kach
re cy to wa li uczest ni cy kon kur su w In sty -
tu cie Fi lo lo gii Sło wiań skiej UAM. 

Te go rocz nym zwy cięz cą zo stał Ja kub Gra -
bow ski z Ze spo łu Szkół Ko mu ni ka cji w Po -
zna niu re cy tu jąc po ro syj sku dwa wier sze
Wło dzi mie rza Wy soc kie go. W gro nie zwy -
cięz ców zna la zły się też się też Mar ta Gą dziak
z Ze spo łu Szkół Usłu go wych w Ostro wie
Wiel ko pol skim i Ada Szum ska z Li ceum
Sióstr Ur szu la nek w Po zna niu – obie wy bra -
ły wier sze pol skich po etów. Te go rocz na edy -
cja zgro ma dzi ła re kor do wą licz bę uczest ni -
ków. Do udzia łu w kon kur sie zgło si ło się
aż 60 osób! 

Dr Mag da le na Be ar z In sty tu tu Fi lo lo gii
Sło wiań skiej na po mysł kon kur su wpa dła
jesz cze w cza sach li ce al nych. Ob ser wu jąc
wów czas ko le żan ki uczest ni czą ce w kon kur -
sie re cy ta tor skim na zie lo no gór skiej ger ma -

ni sty ce po my śla ła, że to do sko na ły po mysł
na pro mo cję ma ło zna nych ję zy ków sło wiań -
skich. Kon kurs ru szył przy oka zji Po znań Sla -
vic Fest w 2010 ro ku i od ra zu zdo był du żą po -
pu lar ność i uzna nie rów nież w śro do wi sku
po znań skich na uczy cie li, któ rzy wy sy ła ją
na uni wer sy tet swo ich uczniów. Do te go rocz -
nej edy cji kon kur su Tech ni kum z Ostro wa
Wiel ko pol skie go zgło si ło aż 10 osób, a wśród
nich by li też ucznio wie szko ły za wo do wej, dla
któ rych praw do po dob nie by ła to je dy na oka -
zja, aby być na po znań skim uni wer sy te cie.
Idea jest ta ka – tłu ma czy dr Be ar – aby z jed -
nej stro ny pro mo wać kul tu rę kra jów sło wiań -
skich i te mniej zna ne ję zy ki, a z dru giej za chę -
cać mło dych lu dzi do stu diów w In sty tu cie Fi -
lo lo gii Sło wiań skiej. Ma my świa do mość, że
każ dy mło dy czło wiek, któ ry od wie dzi In sty tut
jest na szym po ten cjal nym stu den tem.

Aby wziąć udział w kon kur sie na le ży przy -
go to wać dwa utwo ry sło wiań skich au to rów
i wy re cy to wać je naj le piej w ory gi na le. Po wo -
dze niem cie szą się wier sze Alek san dra Pusz -

ki na, Jo si fa Brod skie go, Bu ła ta Oku dża wy,
Sier gie ja Je sie ni na, Ma ri ny Cwie ta je wej, An -
ny Ach ma to wej, Osi pa Man delsz ta ma, Mi cha -
iła Ler mon to wa, Ta ra sa Szew czen ko, Li ny Ko -
sten ko, An drie ja Ban de ra. Spo ra gru pa osób
de cy du je się też na utwo ry cze skie, w prze -
wa dze są jed nak wier sze pol skich au to rów.

W pa mię ci dr Be ar po zo sta je stu dent
z Opo la, jed na z naj barw niej szych po sta ci
kon kur su, któ ry wy re cy to wał wier sze w ję zy -
ku dol no łu życ kim. By ło to dla ko mi sji spo -
re za sko cze nie, a zdol ny re cy ta tor mó wił pra -
wie bez błęd nie. Jak się póź niej oka za ło, wier -
szy uczył się przez 2 mie sią ce, bio rąc lek cje
od dzien ni ka rza ra dio we go pro wa dzą ce go
au dy cje w tym wła śnie ję zy ku. Hi sto ria mło -
de go re cy ta to ra na po znań skim kon kur sie nie
skoń czy ła się tyl ko na tym jed nym wy stę pie.
Po ja wił się na nim po raz dru gi, tym ra zem
z ła two ścią re cy tu jąc wier sze po ka szub sku.
Chcie li by śmy, aby kon kurs był tak że pre tek -
stem do szu ka nia in spi ra cji ję zy ko wych – mó -
wi dr Be ar.  mz

„Fo rum Aka de mic kie” roz strzy gnę -
ło IX Kon kurs na ar ty kuł po pu lar no nau -
ko wy pod ha słem „Skom pli ko wa ne i pro -
ste. Mło dzi ucze ni o swo ich ba da niach.” 

Lau re atem I na gro dy zo stał mgr inż. Mi -
ko łaj Oet tin gen, dok to rant AGH za pra cę
„Do cze go mo że do pro wa dzić gra w pa sjan -
sa? – czy li o me to dach Mon te Car lo w fi zy -
ce re ak to rów ją dro wych”. II na gro dę otrzy -
ma ła dr inż. An na Dłu go zi ma ze SGGW
za ar ty kuł „Bez ogró dek o pol skich cmen ta -
rzach”. III na gro da przy pa dła dr. Mar ci no wi
Stro jec kie mu z PAN za pra cę „Sza fa gra”
o emi sji aku stycz nej.

Wy róż nie nie otrzy mał Łu kasz Ba na szek,
dok to rant na Wy dzia le Hi sto rycz nym UAM
za ar ty kuł „La sy przod ków” (o po szu ki wa -
niach ar che olo gicz nych z po kła du sa mo lo tu). 

usi

Kon kurs ze sło wiań ską nu tą w tle

Skom pli ko wa ne
i pro ste

„Klio” dla prof. Ła zu gi
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Do Eu ro py przez Maj dan

Spędzając tutaj każdą wolną
chwilę, staramy się walczyć
o lepszą przyszłość dla nas
i dla naszych dzieci. Ukraina
to Europa, a nie część
Rosji! – mówią protestujący
na kijowskim Majdanie.
Na razie jednak nic nie
wskazuje na to, że ich protest
może szybko zakończyć się
osiągnięciem sukcesu.

Prze by wa jąc w Ki jo wie na co rocz nej
kon fe ren cji na uko wej or ga ni zo wa nej
przez kom pleks Ław ry Pe czer skiej,

zo sta łem za pro szo ny przez mo ich ukra iń -
skich przy ja ciół do wi zy ty na ki jow skim Pla -
cu Nie pod le gło ści, czy li po pu lar nym Maj -
da nie. Pój dzie my i sam zo ba czysz, że lu dzie
są zde ter mi no wa ni i nie po zwo lą uczy nić nas
czę ścią Ro sji. Wca le nie mu sie li mnie na ma -
wiać i już pierw sze go po po łu dnia zna la złem
się na Maj da nie.

A na Maj da nie ba ry ka dy, ukra iń skie fla -
gi, pło ną ce kok sow ni ki oraz wie lu miesz -
kań ców Ki jo wa jak rów nież przy jezd nych
z in nych miejsc Ukra iny. Już przy wej ściu
na plac do sta łem od or ga ni za to rów pro te stu
na lep kę o tre ści „Я тут не за гроші!”, czy li
że: je stem tu nie za pie nią dze. By ła to alu zja
do grup tzw. ti tu szek, czy li mło dych lu dzi
w cha rak te ry stycz nych ubio rach w sty lu
spor to wym (zwa nych dre sia rza mi), któ rzy
co dzien nie wy naj mo wa ni są przez Par tię
Re gio nów do or ga ni zo wa nia kontr de mon -
stra cji. Za każ dy dzień swo je go za an ga żo -
wa nia, do sta ją oni od par tii pre zy den ta Ja -
nu ko wy cza mi ni mum 100 hry wien na gło -

wę. Ta cy de mon stran ci zde cy do wa nie nie
an ga żu ją się w po li ty kę bez in te re sow nie…

Wśród lu dzi na pla cu pa nu je at mos fe ra,
któ ra jest mie szan ką przy gnę bie nia z po wo -
du po su nięć pre zy den ta Ja nu ko wy cza, oraz
ra do ści z fak tu, że uda ło się ze brać tam aż ty -
lu je go prze ciw ni ków. Sie dząc przy jed nym
z kok sow ni ków po zna łem m.in. Sa szę – na -
uczy cie la z Tar no po la, Ko stię – kie row cę
spod Lwo wa oraz Na ta lię – stu dent kę z Ki jo -
wa. De kla ro wa li oni, że ich ży cie co dzien ne
nie jest w tej chwi li waż ne, bo wiem na szcze -
blu rzą do wym za pa da ją de cy zje ma ją ce
wpływ nie tyl ko na ich przy szłość, ale rów -
nież na przy szłość ich dzie ci i wnu ków. Stu -
dia za wsze zdą żę zro bić, a co mi po dy plo mie,
gdy bę dzie my czę ścią Ro sji? – py ta ła Na ta lia. 

Miej my na dzie ję, że sy tu acja na Ukra inie
się usta bi li zu je i na ród bę dzie mógł sam wy -
bie rać. I wca le nie mu szą Ukra iń cy ko niecz -
nie opo wie dzieć się za in te gra cją z UE, waż -
ne jest tyl ko by sa mi, we dług de mo kra tycz -
nych za sad, mo gli de cy do wać o swo jej przy -
szło ści. A o to wła śnie więk szo ści zgro ma -
dzo nych na ki jow skim Maj da nie cho dzi…

Ra fał Dym czyk

FO
T.

 R
A

FA
Ł 

D
YM

CZ
YK



N A S Z  U N I W E R S Y T E T  BADANIA  INTERDYSCYPL INARNE

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

Ob ser wo wał pan na ukę, jej or ga ni za cję
i upra wia nie z róż nych szcze bli, róż nych
punk tów, w róż nych kra jach. Ja kim po wi nien
być no wo cze sny, do brze zor ga ni zo wa ny
ośro dek na uko wy? Ta ki, któ ry miał by szan -
se stać się miej scem istot nych od kryć w świa -
to wej na uce?

Po wi nien on wspie rać się na czte rech fi la -
rach. Pierw szy to lu dzie. Zdol ni, mło dzi z en -
tu zja zmem i za pa łem do by cia od kryw ca mi,
ale tak że i oso by do świad czo ne, chęt ne
do współ dzia ła nia i dzie le nia się do świad cze -
niem. Oni mu szą na roz wią za nia pro ble mu
na uko we go pa trzeć wspól nie, ale rów no cze -
śnie wno sić coś in dy wi du al ne go, spe cy ficz ne -
go dla da nej dys cy pli ny i dla wła snych ba dań.
Mu szą, chcąc osią gnąć coś dla sie bie, prze kra -
czać gra ni ce dys cy plin. Ba da nia in ter dy scy -
pli nar ne – to jed no z naj więk szych wy zwań
sto ją cych przed na uką. Dru gi fi lar to sprzy ja -
ją ce oko licz no ści ze wnętrz ne: praw ne, go spo -
dar cze, i zróż ni co wa ne źró dła fi nan so wa nia.
Trze ci to ta ki spo sób upra wia nia na uk, aby był
sy tu owa ny prze strze ni mię dzy na ro do wej.
Za czwar ty fi lar uwa żam po czu cie służ by lu -
dzi na uki wo bec oto cze nia, wo bec ko niecz -
no ści po dej mo wa nia no wych wy zwań ba -
daw czych, roz wi ja nia i roz wią zy wa nia pro ble -
mów tech no lo gicz nych czy spo łecz nych. Je -
że li mię dzy ty mi czte re ma fi la ra mi za ist nie je
sy ner gia, to moż na mó wić o no wo cze snym
miej scu dla upra wia nia na uki. Na tym fun da -
men cie moż na bu do wać. 

Pro szę przy ło żyć ten mo del do pro wa dzo -
ne go przez pa na Mię dzy uczel nia ne go Cen -
trum NanoBioMedycznego.

Ten mo del sta ra my się wdra żać w Cen -
trum. Je śli cho dzi o ka dry, o któ rych wspo -
mi na łem, to uda ło się nam w ostat nich 2 la -
tach stwo rzyć po nad 80. oso bo wy ze spół ba -
daw czy, któ ry w 90% fi nan so wa ny jest z pro -
jek tów ba daw czych. Uni wer sy tet ze środ ków
wła snych za trud nia tyl ko 8 osób za an ga żo -
wa nych w ba da nia. W tym ze spo le ma my ok.
40 bar dzo zdol nych mło dych dok to ran tów,
po cho dzą cych z róż nych ośrod ków na uko -
wych w kra ju i re pre zen tu ją cych ta kie dys cy -
pli ny na uki, jak: fi zy ka, che mia, bio lo gia mo -
le ku lar na, na uki me dycz ne, na uki tech nicz -
ne. Re ali zu ją oni in ter dy scy pli nar ne pra ce ba -

daw cze zwią za ne z dok to ra tem w ob sza rze
na no nauk i na no tech no lo gii sto so wa nej
do elek tro ni ki oraz na uk bio me dycz nych.
Da lej ma my gro no ok. 30 wy bit nych mło -
dych oraz do świad czo nych dok to rów, tzw
„post do ków”, wy bra nych na pod sta wie kon -
kur su, przy bar dzo sil nej kon ku ren cji. Jest
wśród nich tak że gru pa post do ków – cu dzo -
ziem ców. Ci wszy scy lu dzie są owład nię ci pa -
sją twór czą i po trze bą roz wią zy wa nia pro ble -
mów na uko wych, re ali zu ją pro jek ty ba daw -
cze i bu du ją swo ją ka rie rę na uko wą, uczest -
ni cząc w sze ro ko ro zu mia nym roz wo ju na -
uki. Z Cen trum po nad to zwią za nych jest po -
nad 20 pro fe so rów UAM i uczel ni part ner -
skich z Po zna nia oraz in sty tu cji na uko wych
PAN a tak że 25 pro fe so rów za gra nicz nych
uczel ni part ner skich.

Czy wła ści we do te go wa run ki Cen trum
stwa rza? 

Dzię ki po ja wie niu się po myśl nych oko -
licz no ści ze wnętrz nych ta kie wa run ki tu
są. Re ali zu je my pro jek ty na uko wo -dy dak -
tycz ne wraz z part ne ra mi na kwo tę po -
nad 20 mln zł. A pro jekt zwią za ny z bu -
do wą Cen trum i je go wy po sa że niem apa ra -
tu ro wym prze kra cza 110 mln zł. Oczy wi -
ście, gdy by nie wspo ma ga nie unij ne
i otwar cie się Pol ski na Eu ro pę i świat, nie
by ło by ta kich moż li wo ści. Cen trum nie tyl -
ko współ pra cu je z głów ny mi uczel nia mi
i in sty tu cja mi na uko wy mi w Po zna niu, ale
tak że z po nad dwu dzie sto ma pla ców ka mi
za gra nicz ny mi, gdzie na si dok to ran ci od -
by wa ją rocz ne lub pół rocz ne sta że na uko -
we. Pro fe so ro wie za gra nicz ni, opie ku ją cy
się ty mi dok to ran ta mi w swo ich ośrod -
kach, od trzech lat wy gła sza ją wy kła dy
w or ga ni zo wa nych przez nas każ de go ro ku
kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych po świę -
co nych na no ma te ria łom i ich za sto so wa -
niom w bio me dy cy nie. Je ste śmy też otwar -
ci na kształ ce nie stu den tów II stop nia oraz
kształ ce nie e -le ar nin go we. Oko ło 150 mło -
dych lu dzi od by wa ją cych stu dia ma gi ster -
skie ko rzy sta w ra mach za jęć dy dak tycz -
nych z la bo ra to riów CNBM. W ośrod ku
wy ko rzy sty wa na jest naj no wo cze śniej sza
apa ra tu ra na uko wa po zwa la ją ca ob ser wo -
wać struk tu ry ato mo we i mo le ku lar ne,

a tak że więk sze obiek ty bio lo gicz ne
przy po mo cy mi kro sko pii elek tro no wej
z po więk sze niem do 100 mln ra zy, mi kro -
sko pii optycz nej, mi kro sko pii sił ato mo -
wych, spek tro sko pii i ob ra zo wa nia NMR
oraz EPR, dy frak cji rent ge now skiej. Po nad -
to dzię ki po sia da nej apa ra tu rze mo że my
wy twa rzać na no ma te ria ły w la bo ra to rium
che micz nym, bio tech no lo gicz nym, w la bo -
ra to rium pro duk cji na no ma te ria łów i na -
no struk tur. Ma my bar dzo no wo cze sne la -
bo ra to rium fi zy ki wi dze nia i neu ro nauk.

Mó wi się, że naj istot niej sze ba da nia ro dzą
się dziś na po gra ni czach dys cy plin. Tu już
w sa mej na zwie wi dać gra ni ce, któ re Cen -
trum prze kra cza. W imię na no. To zna czy?

W na no tech no lo gii, któ ra z isto ty rze czy
jest na uką in ter dy scy pli nar ną, dą ży się
do uzy ska nia mak sy mal nej po wierzch ni
czyn nej przy jak naj mniej szych wy mia rach
ba da ne go ma te ria łu. Mó wi my czę sto o mi nia -
tu ry za cji. Dą ży my do wy two rze nia ma te ria -
łów o wy mia rach na no me trycz nych, tzn. ta -
kich, w któ rych je den wy miar jest nie więk szy
niż 100 na no me trów. Pa mię taj my, że je den
na no metr to jed na mi liar do wa część śred ni -
cy wło sa ludz kie go. Ta ki na no ma te riał wy ka -
zu je moż li wo ści sil ne go od dzia ły wa nia z oto -
cze niem dzię ki jed nej stro ny nad zwy czaj nie
du żej po wierzch ni czyn nej, a z dru giej stro ny
dzię ki wy mia rom na no me trycz nym, któ re
spra wia ją, że na no ma te riał cha rak te ry zu je się
nad zwy czaj ny mi wła ści wo ścia mi fi zycz ny mi,
che micz ny mi, me cha nicz ny mi. Przy te ra pii
ce lo wa nej dla przy kła du, mu si my do cie rać
z le ka mi do naj mniej szych ob sza rów tkan ko -
wych czy ukła dów mo le ku lar nych w or ga ni -
zmie. Do cie ra jąc do tych naj mniej szych ce -
gie łek pod da je my je roz ma itym od dzia ły wa -
niom lecz ni czym, dia gno stycz nym, za da jąc
przez to opra co wy wa nym ma te ria łom no we,
po żą da ne wła ści wo ści. I tak za pro gra mo wa -
ne przez nas czą stecz ki mo gą sta wać się bio -
sen so ra mi, któ re po zwa la ją roz po zna wać
na przy kład uszko dze nia kwa su nu kle ino we -
go, DNA; sy gna li zu ją nie wła ści wą eks pre sję
ge nu, mo gą też trans por to wać na przy kład le -
ki w wy szu ka ne „ad re sy.” Pro wa dzo ne w Cen -
trum ba da nia bar dzo wy raź nie wska zu ją, jak
waż na jest in ter dy scy pli nar ność, w któ rych

Z prof. Ste fa nem Jur gą, dy rek to rem Cen trum BioNanoMedycznego
roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz 

Czy na no nau ka 
zre wo lu cjo ni zu je świat?
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miej scach mu szą łą czyć się na uki me dycz ne
z bio lo gicz ny mi i fi zycz ny mi czy z che mią.
Trwa ją też ba da nia nad ko mór ka mi ma cie -
rzy sty mi, nad biał ka mi ni ci pa ję czych ja ko na -
no tran spor te ra mi le ków, nad me cha ni zma mi
wi dze nia … Wie le, bo 12 prac dok tor skich
u nas pro wa dzo nych wią że się z na no elek tro -
ni ką. Jest to nurt bar dzo przy szło ścio wy. Po -
szu ku je my no wych na no ma te ria łów o spe cy -
ficz nych wła ści wo ściach. Trwa ją więc pra ce
zwią za ne z no wą ge ne ra cją ba te rii li to wo -jo -
no wy chi, nad ogni wa mi sło necz ny mi zdol ny -
mi do gro ma dze nia ener gii sło necz nej. Po -
rząd ku jąc, moż na po wie dzieć, że pro ble ma -
ty ka ba daw cza Cen trum re ali zo wa na przez
dok to ran tów obej mu je wy twa rza nie na no ma -
te ria łów oraz za sto so wa nie tych ma te ria łów
do na no elek tro ni ki, fo to wol ta iki, te ra pii ce lo -
wa nej i dia gno sty ki, in ży nie rii tkan ko wej, in -
ży nie rii ko mór ko wej i bio tech no lo gii. W każ -
dej z tych dzie dzin współ pra cu je my z wy bit -
ny mi na ukow ca mi za rów no ze śro do wi ska
po znań skie go, jak i ze zna nych pra cow ni eu -
ro pej skich i świa to wych. 

Wcho dze nie w świat na no, za da wa nie ma -
te ria łom i pro ce som kon kret nych wła ści wo -
ści zre wo lu cjo ni zu je świat. In for ma cje wy -
cho dzą ce z pra cow ni na uko wych po bu dza ją
spo łecz ną wy obraź nię. Lu dzie chcą wi dzieć
wy ni ki spek ta ku lar ne, wie dzieć, kie dy one
i jak się ujaw nią. Moż na to już okre ślić? 

Na ta kie py ta nie od po wie dzieć się nie da.
Ba da nia trwa ją, a na wet je śli się skoń czą, oce -
na wy ni ków wy ma ga cza su. A je śli i te zo sta -
ną opu bli ko wa ne w pre sti żo wym pi śmie, to
na ra zie bę dzie to zna czy ło je dy nie to, że są
one opu bli ko wa ne w pre sti żo wym pi śmie.
Do apli ka cji jesz cze da le ko i trud no po wie -
dzieć, jak ona bę dzie wy glą da ła. To, co ro bi -
my do ty ka naj istot niej szych w tej mie rze pro -
ble mów, przy uży ciu naj no wo cze śniej szej apa -
ra tu ry, z udzia łem naj zdol niej szej na uko wej
ka dry. Ale trze ba jesz cze cza su i cier pli wo -
ści. Mu si my do pro wa dzić do ma sy kry tycz nej
i do pie ro, gdy ona się po ja wi – uru cho mi we
wła ści wy spo sób śro do wi sko ze wnętrz ne. 

Czy spo glą da pan ze spo ko jem na przy -
szłość Cen trum, nie oba wia jąc się, że na tę
no wo cze sną in fra struk tu rę i jej utrzy ma nie
mo że po pro stu za brak nąć pie nię dzy?

Tro chę się oba wiam, ale to jest spra wa szer -
sza, bo wy ni ka z uwa run ko wań we wnętrz -
nych jak i ze wnętrz nych. Uni wer sy tet, je że li
jest rze czy wi ście za in te re so wa ny na no tech -
no lo gią, któ ra na na szych oczach re wo lu cjo -
ni zu je świat i wy wie ra ogrom ny wpływ na cy -
wi li za cję, po wi nien zre de fi nio wać swo ją stra -
te gię roz wo ju, tak, aby Cen trum z do sko na -
łą ka drą na uko wą i bar dzo no wo cze sną apa -
ra tu rą, jed no z naj no wo cze śniej szych w Eu -
ro pie, zy ska ło od po wied nie wspar cie eta to -
we i by ło wi zy tów ką no wo cze snej uczel ni.

W aspek cie ze wnętrz nym, jest po trze ba upo -
rząd ko wa nia ca łe go sys te mu fi nan so wa nia
na uki. Pol skie my śle nie wciąż jesz cze w du -
żej mie rze sku pia się na tym, że wy star czy coś
zbu do wać, na wet wy po sa żyć, że by mieć. To
ty po we my śle nie bied ne go. Tym cza sem nasz
przy kład po ka zu je, że śmy nie tyl ko zbu do -
wa li, ale du ży pro jekt obu do wa li śmy wie lo -
ma tak zwa ny mi mięk ki mi pro gra ma mi,
na któ re zdo by li śmy fi nan so wa nie. Pa trzy li -
śmy kom plek so wo i wy prze dza ją co. To oczy -
wi ście wy ma ga pew nej wi zji, wy sił ku i zde -
ter mi no wa nia w zdo by wa niu pro jek tów
i gran tów. W za mian da je sta bil ność fi nan so -
wą na kil ka lat. 

Czy Cen trum jest lub bę dzie okrę tem fla -
go wym pol skiej na uki, jej ośrod kiem wio dą -
cym? 

Ka dra na uko wa, ogrom ne za in te re so wa nie
mło dych lu dzi, któ rzy chcą wy ko ny wać u nas
pra ce dok tor skie, naj no wo cze śniej sze wy po -
sa że nie apa ra tu ro we, wy so kie fi nan so wa nie
uzy ska ne w kon kur sach na pro jek ty ba daw -
cze, sto sun ko wo du ża licz ba prac na uko wych
opu bli ko wa nych w krót kim cza sie dzia ła nia
Cen trum, sze ro ka i au ten tycz na współ pra ca
na uko wa kra jo wa i mię dzy na ro do wa, po zwa -
la ją mi wie rzyć, że Cen trum, gdy tyl ko
okrzep nie po pa ru la tach, sta nie się zna czą -
cym i wio dą cym ośrod kiem na no nauk i na -
no tech no lo gii w Eu ro pie.
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N a pod sta wie ob li czeń i re la cji z róż -
nych źró deł hi sto rycz nych – mó wi
prof. Edwin Wnuk z Ob ser wa to -

rium Astro no micz ne go UAM – mo że my od -
two rzyć ma pę nie ba z te go okre su. Je śli przyj -
mie się za da tę na ro dzin Chry stu sa 5-8 rok
p.n.e. (a do te go skła nia ją naj now sze pu bli -
ka cje na uko we) i prze ana li zu je wszyst kie
moż li wo ści, to od stro ny czy sto na uko wej mo -
że my uwzględ nić trzy zja wi ska: ko me ta, wy -
buch gwiaz dy su per no wej al bo ko niunk cja,
czy li zbli że nie pla net. Zda niem astro no mów,
z tych trzech naj bar dziej praw do po dob -
na wy da ję się ta ostat nia opcja. Chiń skie an -
na ły, któ re bar dzo pie czo ło wi cie do ku men -
to wa ły zja wi ska astro no micz ne (wie rzo no
bo wiem, że ko me ty zwia stu ją nie szczę ście)
nie od no to wa ły żad nej ja snej ko me ty, a tak -
że po ja wie nia się gwiaz dy no wej, czy su per -
no wej w po bli żu da ty na ro dzin Chry stu sa.

Brak też in nych za pi sów wska zu ją cych
na ta ką moż li wość. Ana li za or bi ty słyn nej
ko me ty Hal leya rów nież wy klu cza ją ja ko
po ten cjal ną Gwiaz dę Be tle jem ską. Ina czej
wy glą da spra wa ko niunk cji pla net. W tym
wy pad ku mo że my, za po mo cą ob li czeń, do -
kład nie od two rzyć wza jem ne po ło że nia pla -
net i wa run ki ich wi docz no ści na sfe rze nie -
bie skiej w do wol nym miej scu i do wol nym
mo men cie cza su. W la tach 2-8 p.n.e. ta kie
zja wi ska wy stą pi ły kil ka krot nie, trzy krot nie
by ły też wi docz ne ko niunk cje Jo wi sza i Sa -
tur na. W 7 ro ku p. n. e. by ły one naj bar dziej
spek ta ku lar ne, tym bar dziej, iż w jed nej
z tych ko niunk cji uczest ni czy ła trze cia ja sna
pla ne ta – Mars. Je śli wy obra zi my so bie nie bo
na Bli skim Wscho dzie bez świa teł, noc peł ną
gwiazd i te trzy pla ne ty świe cą ce bli sko sie -
bie, to ma my przed ocza mi zja wi sko nie zwy -
kłe – mó wi prof. Wnuk. 

Od two rze nie zja wisk na nie bie z cza sów
Chry stu sa to tyl ko drob ny wy imek z wie dzy,
ja ką dys po nu je współ cze sna astro no mia.
No we tech no lo gie, a więc wy so kiej kla sy te -
le sko py na ziem ne i ko smicz ne, dy na micz ny
roz wój in for ma ty ki, kom pu te ry za cja, a tak -
że wy ko rzy sta nie no wych me tod: a więc np.
ob ser wa cje Wszech świa ta we wszyst kich za -
kre sach pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz -
ne go za po mo cą te le sko pów ko smicz nych
spra wi ły, że zda niem wie lu osią gnię cia ostat -
nich 25 lat sta no wią po ło wę ca łej wie dzy
astro no micz nej. Jest to wy nik im po nu ją cy
zwa żyw szy, że astro no mia jest jed ną z naj -
star szych dzie dzin na uko wych, upra wia ną
już w cy wi li za cjach an tycz nych. Na stu diach
uczo no mnie – wspo mi na prof. Wnuk – że
praw do po dob nie nie stwier dzi my, czy ist nie -
ją pla ne ty po za na szym Ukła dem Sło necz -
nym, gdy tym cza sem na po cząt ku lat 90 pol -

Szu ka jąc tej gwiaz dy

„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali.” 
Gwiazda Betlejemska – tajemnicze zjawisko astronomiczne, stanowi motyw powielany
przez kulturę w dziełach pisarzy, malarzy, jest tematem rozpraw naukowych. Czy była to
kometa, jaką widział włoski malarz Giotto malując „Pokłon trzech mędrców”? Ewangelia
Św. Mateusza, z której pochodzi powyższy cytat, skąpo relacjonuje wydarzenie i wiemy
na pewno, że reportażem z tych zdarzeń nie jest. Czy wtedy na rozgwieżdżonym niebie
nad Betlejem miało miejsce zjawisko nadprzyrodzone pozostaje w dużym stopniu kwestią
wiary, jednak i nauka może dzisiaj na wiele pytań odpowiedzieć. 
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ski astro nom Alek san der Wolsz czan od krył je
i tym sa mym otwo rzył dro gę do ko lej nych ba -
dań i od kryć. Obec nie ma my po twier dzo nych
oko ło 1000 pla net po za sło necz nych, to da je
wie le no wych wy zwań.

Sta ty sty ki mó wią, że w na szej Ga lak ty ce
ist nie ją mi liar dy pla net, wśród nich ta kie jak
Zie mia, na któ rych praw do po dob nie jest ży -
cie. Wpraw dzie jesz cze nie moż na ich zo ba -
czyć, ale moż li we jest po twier dze nie ich ist -
nie nia mię dzy in ny mi na pod sta wie ana li zy
widm gwiazd i ob li czeń ma te ma tycz nych.
Już dziś moż na za kła dać z du żą do zą praw -
do po do bień stwa, że nie dłu go sta ną się moż -
li we do re ali za cji pro gra my ba daw cze wy ko -
rzy stu ją ce no we ge ne ra cje te le sko pów, któ -
rych ce lem bę dą ba da nia skła du at mos fer
pla net po za sło necz nych, wa run ków kli ma -
tycz nych, a być mo że tak że opi su ją cych no -

we for my ży cia. Za gad nie nia, któ re fa scy no -
wa ły ludz kość od wie ków, pod da ją ce w wąt -
pli wość na szą sa mot ność we Wszech świe -
cie, dzi siaj sta no wią te ma ty po waż nych prac
na uko wych. Już nie dłu go ta ka wie dza mo że
się nie zwy kle przy dać, zwłasz cza je śli
pod uwa gę weź mie my na tu ral ne pro ce sy za -
cho dzą ce w ko smo sie. Na obec nym eta pie
wie dzy astro no mia jest w sta nie z du żą pre -
cy zją okre ślić wiek gwiazd a tak że prze śle -
dzić dro gę ich ewo lu cji. Wie my, że ro dzą się
one i umie ra ją, a czas ich ży cia mie rzo ny jest
w mi liar dach lat. Na tej pod sta wie mo że my
za kła dać, że za nim Słoń ce za koń czy swój ży -
wot, za cznie zwięk szać swo je roz mia ry
wchła nia jąc ko lej ne pla ne ty – rów nież Zie -
mię. Wszyst kie ziem skie pier wiast ki, w tym
rów nież i my, sta nie my się czę ścią Słoń ca.
Strasz na per spek ty wa – tyl ko w per spek ty -
wie ko smicz nej. 

Jak się oka zu je astro no mia mo że być też
na uką bar dzo prak tycz ną. Nie za wsze pa -
mię ta ją o tym stu den ci, na zie mię spro wa -
dza ich do pie ro in ten syw ny kurs ma te ma ty -
ki i fi zy ki. Ro man tyzm jest mi le wi dzia ny
w tym za wo dzie – mó wi prof. Wnuk – ale
ko niecz ne są też so lid ne pod sta wy. Daw niej
na wy po sa że niu mło de go astro no ma był spe -
cjal ny ko żuch przy po mi na ją cy dzie cię cy
kom bi ne zon, któ ry chro nił go przed zim nem,
kie dy w zi mo wą noc pro wa dził ob ser wa cje.
Te raz astro nom sie dzi głów nie przed kom pu -
te rem. Na sze uni wer sy tec kie te le sko py usta -
wio ne są w róż nych miej scach na świe cie.
W Ari zo nie w USA np. ma my urzą dze nie ro -
bo tycz ne, któ re mu za po mo cą kom pu te ra
pod łą czo ne go do In ter ne tu wy da je my po le ce -
nia, w za mian otrzy mu jąc wy bra ne ob ra zy
nie ba. Ro man tyzm dzi siaj spro wa dza się
do te go, że ma my kom pu ter i krze sło. Po -
znań skie Ob ser wa to rium Astro no micz ne
włą czo ne jest w sze reg pro jek tów na uko -

wych, po zwa la ją cych nie tyl ko usys te ma ty -
zo wać wie dzę na te mat ko smo su, ale rów -
nież prze ciw dzia łać pro ble mom, któ re
w cią gu naj bliż szych lat mo gą utrud nić dal -
sze ba da nia. Jed nym z nich jest oczysz cza -
nie prze strze ni wo kół ziem skiej ze śmie ci ko -
smicz nych. Już na wet kil ku cen ty me tro wy
odła mek prze mie rza ją cy prze strzeń ko -
smicz ną z du żą pręd ko ścią mo że sta no wić
za gro że nie np. dla czyn ne go sa te li ty, czy te -
le sko pu ko smicz ne go. Za kil ka lat, kie dy
praw do po dob nie licz ba sa te li tów i śmie ci
ko smicz nych na or bi cie wo kół ziem skiej bę -
dzie więk sza, pro blem ten mo że się zna czą -
co na si lić. Za tem opra co wa nie tech no lo gii
po zwa la ją cej na „po sprzą ta nie” ko smo su,
np. przy uży ciu sil nych la se rów, sta no wi jed -
no z waż niej szych za dań, ja kie sta wia so bie
współ cze sna na uka. Pod ko niec grud nia zo -
sta nie wy sła na w prze strzeń ko smicz ną son -
da Ga ja, któ ra bę dzie ba dać szcze gó ło wo na -
szą Ga lak ty kę, w tym Układ Sło necz ny. Po -
znań scy na ukow cy par ty cy pu ją w tych ba -
da niach. Szcze gól nie waż ne oka zać się mo gą
ob ser wa cje do ty czą ce du żej licz by pla ne to id
krą żą cych mię dzy Mar sem a Jo wi szem oraz
tych, któ re zbli ża ją się do Zie mi – mó wi prof.
Wnuk – Po zna nie ich na tu ry i ich or bit być
mo że po zwo li prze ciw dzia łać sy tu acji ta kiej
jak ta z Cze la biń ska, gdzie na gło wy miesz -
kań ców po sy pał się „ko smicz ny deszcz.” 

Ba da jąc na tu rę Wszech świa ta trud no po -
mi nąć aspekt nad przy ro dzo ny. Astro nom to
czło wiek, któ re mu naj bli żej do Bo ga. W śro -
do wi sku fi zy ków, astro no mów jest spo ra gru -
pa lu dzi głę bo ko wie rzą cych – mó wi prof.
Wnuk – Ana li zu jąc hi sto rię Wszech świa ta
w swo ich ba da niach do cho dzą oni do mo -
men tu, w któ rym koń czy się na uka, i za czy -
na coś, co aby wy tłu ma czyć, po trzeb ny jest ja -
kiś im puls. To mo że być ten im puls bo ski. 

Mag da Zió łek 

Teleskop w ArizonieTeleskop w BorÓwcu
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Je ste śmy tu, aby za sta no wić się nad fe no -
me nem Edy ty Ste in – po wie dzia ła pa ni
otwie ra jąc kon fe ren cję z oka zji dzie się cio -
le cia po wo ła nia w Po zna niu Cen trum jej
imie nia. Je ste śmy, czy li kto?

Ca ły ze spół osób, któ ry ze brał się na oko -
licz no ścio wej kon fe ren cji, a mia no wi cie rek -
to rzy i pro rek to rzy obec nej i by łej ka den cji,
dzie ka ni UAM, wy daw cy, za przy jaź nie ni oj -
co wie kar me li ci, o. Er nest Zie lon ka z Rzy mu.
By li go ście z róż nych ośrod ków w Pol sce, jak
i nie miec cy współ or ga ni za to rzy kon fe ren cji
z Uni wer sy te tu w Ro sto ku i Es sen. Za pro sze -
nie przy jął rów nież Ja mes Ba aden, na czel ny
ra bin Lon dy nu i Oxfor du, prof. An drzej Pół -
taw ski – pierw szy aka de mic ki ba dacz do rob -
ku E. Ste in w Pol sce i ks. dr Man fred De se la -
ers z Cen trum Dia lo gu i Mo dli twy w Oświę -
ci miu. Przy je chał też abp M. Ję dra szew -
ski – obec nie me tro po li ta Łódz ki, na dal po -
zo sta ją cy w Ra dzie Cen trum im. E. Ste in. Nie
za bra kło go ści ho no ro wych: am ba sa dor dr
Han ny Su choc kiej – obec nie pra cow ni ka na -
uko we go UAM i Te re sy Bu dzisz -Krzy ża now -
skiej – wspa nia łej ak tor ki Te atru Na ro do we -
go w War sza wie, któ ra uświet ni ła swą re cy ta -
cją otwar cie Cen trum, jak i je go ju bi le uszo -
wą – 10 se sję. Nie za bra kło też oczy wi ście pro -
fe so rów, a tak że spo rej licz by stu den tów. 

W tym śro do wi sku przed sta wiać Edy ty
Ste in nie trze ba. Z my ślą o szer szym gro nie
czy tel ni ków war to jed nak jej po stać przy -
bli żyć.

Edy ta Ste in uro dzi ła się w wie lo dziet nej, za -
moż nej ro dzi nie ży dow skiej we Wro cła wiu.
Po mi mo ży wej wia ry mat ki, naj bliż sza ro dzi -
na mia ła dość li be ral ny sto su nek do wy zna -
nia ju da istycz ne go, a Edy ta w 14 ro ku ży cia
za de kla ro wa ła odej ście od prak tyk mo dli tew -
nych. Stu dio wa ła na Uni wer sy te cie Wro cław -
skim ger ma ni sty kę, hi sto rię i psy cho lo gię
pod kie run kiem Wil lia ma Ster na – twór cy
ska li IQ. Od 1912 ro ku stu dio wa ła w Ge tyn -
dze pod kie run kiem Ed mun da Hus ser la. Na -
pi sa ła i obro ni ła u nie go – sum ma cum lau -
de – roz pra wę dok tor ską „O za gad nie niu
wczu cia”. W gro nie uczniów Hus ser la spo tka -
ła Ma xa Sche le ra, przy cią gnął ją, jak i wie lu
in nych, świe żym spoj rze niem na ka to li cyzm.
Po zna ła wte dy tak że swo je go póź niej sze go
przy ja cie la Ro ma na In gar de na, świad ka jej
du cho wych i in te lek tu al nych prze mian, któ -
rych zresz tą nie był w sta nie zro zu mieć. Prze -
ży cia pod czas I woj ny świa to wej, szcze gól nie
śmierć R. Re ina cha w 1917 ro ku – współ pra -
cow ni ka Hus ser la i bar dzo uta len to wa ne go
wy kła dow cy - wy wo łu ją jej wie lo let nią de pre -
sję i roz dar cie du cho we. 1 stycz nia 1922 przy -
ję ła chrzest w Ko ście le ka to lic kim. 13 paź -
dzier ni ka 1933 ro ku po że gna ła się z ro dzi ną
i na stęp ne go dnia wstą pi ła do Kar me lu w Ko -
lo nii, przyj mu jąc imię Te re sa Be ne dyk ta
od Krzy ża. Na du cho wych opie ku nów wy bra -
ła św. Te re sę z Avi li i św. Ja na od Krzy ża.
W klasz tor nej ce li pi sze dwa swe naj więk sze
dzie ła „Byt skoń czo ny a byt wiecz ny” i „Wie -

dzę Krzy ża”. W ob li czu na ra sta ją cych prze śla -
do wań Ży dów 31 grud nia 1938 zo sta ła prze -
nie sio na do Kar me lu w Echt w Ho lan dii,
gdzie 2 sierp nia 1942 ro ku aresz to wa ło ją Ge -
sta po; wraz z in ny mi ka to li ka mi po cho dze nia
ży dow skie go prze wie zio no ją do obo zu
w Amers fo ort, póź niej do obo zu zbior cze go
w We ster bork, a stam tąd 7 sierp nia wraz z in -
ny mi Ży da mi do nie miec kie go obo zu za gła -
dy w Au schwitz, gdzie praw do po dob nie 9
sierp nia zo sta ła za ga zo wa na. 

1 ma ja 1987 Te re sa Be ne dyk ta od Krzy ża
zo sta ła be aty fi ko wa na, a 11 paź dzier ni ka 1998
ka no ni zo wa na przez pa pie ża Ja na Paw ła II,
a w 1999 ro ku zo sta ła ogło szo na pa tron ką Eu -
ro py.

Uczest ni czy kon fe ren cji szu ka li od po wie -
dzi na py ta nie, jak to się dzie je, że ko bie ta
pra wie nam współ cze sna sta ła się współ pa -
tron ką Eu ro py, pa tron ką miast, ulic, szkół,
świę tą. Co po wo du je, że w jej po sta ci tak
wie lu lu dzi znaj du je coś dla sie bie?

Na sze trud ne, skom pli ko wa ne wręcz cza sy,
bła ga ją o au to ry tet, po trze bu ją ta kie go fi lo zo -
fa, któ ry by wstrzą snął ro zu mem wie lu sła bo
my ślą cych po li ty ków, na ukow ców i ar ty stów.
Chcą, aby fi lo zo fia w swej uświę co nej tra dy -
cją funk cji prze wod ni cze nia na uce by ła zdol -
na świa to po glą do wo jed no czyć efek ty ba daw -
cze osią ga ne w po szcze gól nych jej dzie dzi -
nach, aby wy pra co wy wa ne w jej ra mach
etycz ne nor my chro ni ły na sze czło wie czeń -
stwo i na szą toż sa mość. Edy ta Ste in przez au -

10 lat z Edy tą Ste in

Z prof. Anną
Grzegorczyk,
dyrektorem Centrum
Badań im. Edyty Stein,
rozmawia 
Jolanta Lenartowicz 
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ten tycz ność swych fi lo zo ficz nych do cie kań
od kry ła coś, co po ra ża swo ją pro sto tą i oczy -
wi sto ścią: od kry ła, że sprę ży ną my śle nia jest
mi łość. W cza sach roz ma itych wstrzą sów po -
li tycz nych i spo łecz nych, eman cy pa cyj nych
i awan gar do wych ten den cji po cząt ku XX wie -
ku, Edy ta Ste in bro ni ła fun da men tów po zna -
nia isto to we go, opar te go na uni wer sa li zmie
i obiek tyw no ści pod sta wo wych war to ści; bro -
ni ła czło wie ka przed nim sa mym, przed nie -
bez piecz ny mi ide olo gia mi, przed utra tą toż -
sa mo ści, wię zi mię dzy ludz kich, wska zy wa ła
twór cze wyj ścia z ży cio wych kry zy sów, roz -
ma itych trud nych sy tu acji, de pre sji, itp.

Jest świę tą, ale bli ską nam dziś, zwy czaj -
niej szą. 

Edy ta bro ni ko bie co ści! Sprze ci wia się wi -
ze run ko wi ko biet, któ re na śla du ją męż czyzn,
by zro bić ka rie rę czy urzą dzić się w ży ciu,
a tak że ko biet sła bych – „ko biet blusz -
czy” – owi ja ją cych się wo kół sil niej szych czy
„ko biet piasz czy stych wydm” – bez swo je go
zda nia; ale pod kre śla to, co jest god ne pod kre -
śle nia w ko bie cie, tak że w wy glą dzie ze -
wnętrz nym. Zwra ca uwa gę na ubiór, na pre -
zen cję, nie po zwa la ko bie cie za nie dbać się.
Ko bie ta we dług Ste in ma przede wszyst kim
wy pro mie nio wy wać z sie bie isto tę ko bie co ści,
to że ko cha, jest opie kuń cza, peł na mi ło ści,
tro ski; że ogar nia ży cie ca ło ścio wo, że „łą czy
a nie dzie li”. Mi łość dla Edy ty za wsze mia ła
ogrom ne zna cze nie. Nie moż na za po mi nać,
że Edy ta by ła ko bie tą z krwi i ko ści, choć nie
ty le lu bi ła ro man so wać, co chcia ła być ko cha -
na i ko chać. I by ła za ko cha na, chcia ła wyjść
za mąż, ale zo sta ła wy bra na – jak pi -

sze – do in ne go dzie ła, nie do by cia żo ną, mat -
ką, a naj wyż sze go ko bie ce go po wo ła nia – spo -
sn sa Chri sti.

Co skło ni ło pa nią, ja kie ży cio we wy bo ry,
że naj pierw od kry ła pa ni Edy tę dla sie bie,
po tem pod ję ła się stwo rze nia Cen trum? 

Edy ta Ste in – je śli iść tro pem te go, cze mu
pa tro nu je – jest tak że pa tron ką pięk nej i mą -
drej przy jaź ni, a mo ja z nią trwa po nad 20 lat.
Swe go cza su prze szłam przez po waż ny kry -
zys, a Edy ta po mo gła mi go po ko nać w spo -
sób nie mal że bez po śred ni. Naj pierw tra fi łam
do s. Im ma ku la ty Adam skiej (pierw szej tłu -
macz ki dzieł Edy ty Ste in), do któ rej skie ro wał
mnie pe wien kar me li ta. Sio stra Im ma ku la ta
cier pli wie przy bli ża ła mi (co nie by ło ła twe)
po stać Edy ty, aż wresz cie roz po czął się wspa -
nia ły dia log. 

Cen trum przez pa nią stwo rzo ne też przy -
bli ża po stać Edy ty, or ga ni zu jąc co rocz ne
kon fe ren cje.

Cen trum Ba dań im. Edy ty Ste in jest swo -
istym zwień cze niem wspól nych wy sił ków śro -
do wi ska po znań skich ba da czy dzie ła Edy ty Ste -
in. Zra zu mia ła to być fun da cja no szą ca imię
pa tron ki Eu ro py. Koń co we usta le nia, sfor mu -
ło wa ne je sie nią 2002 ro ku zmie rza ły do na wią -

za nia ści słej współ pra cy z UAM i przed ło że nia
pro jek tu ów cze sne mu rek to ro wi UAM, prof.
Sta ni sła wo wi Lo ren co wi. Dnia 2 grud nia 2002
ro ku na po sie dze niu Ra dy In sty tu tu Kul tu ro -
znaw stwa wy stą pi łam z wnio skiem o po wo -
ła nie Cen trum Ba dań im. Edy ty Ste in, któ re go
za kres dzia łal no ści w znacz nej mie rze od po -
wia dał by isto cie pla no wa nej wcze śniej fun da -
cji. Sta ra nia się po wio dły, Cen trum po wo ła no.
Od te go cza su jest ono ośrod kiem ba dań, ini -
cja to rem wie lu przed się wzięć or ga ni za tor skich
i wy daw ni czych. Cykl kon fe ren cji roz po czę li -
śmy te ma tem „Fe no men da ru”. Po tem by ły
„Ko bie ta – Uni wer sy tet – Świę tość” I da lej fe -
no me ny: du cho wo ści, ra do ści, sło wa, du cha
Eu ro py, pięk ne go ży cia, mu zy ki, mą dro ści aż
po te mat te go rocz nej kon fe ren cji „Fe no men
Edy ty Ste in”. Or ga ni zu je my też wy kła dy otwar -
te i kur so we; współ pra cu je my z uni wer sy te ta -
mi w kra ju i za gra ni cą, z in ny mi Cen tra mi, np.
z Cen trum im. Ro ma na In gar de na przy Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim, kie ro wa nym przez
prof. W. Stró żew skie go, Cen trum Dia lo gu
i Mo dli twy, któ re od lat two rzy ks. dr M. De se -
le ars. Ostat nio na wią za ny zo stał kon takt z Uni -
wer sy te tem Łódz kim, w któ rym po wsta je fi -
lia na sze go Cen trum.

”Nasze trudne, skomplikowane wręcz czasy,

błagają o autorytet, potrzebują takiego filozofa,

który by wstrząsnął rozumem wielu słabo

myślących polityków, naukowców i artystów

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I

Flesz

Studenci Wydziału
Filologii Polskiej
i Klasycznej fotografują
aparatem otworkowym 
– camerą obscura 
– metodą znaną już
w starożytności
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Dr Mag da le na Per dek z Wy dzia łu An gli sty -
ki UAM za pra sza nas do swo je go ma łe go
„kró le stwa słow ni ków” – nie wiel kie go po ko -
ju, z re ga ła mi za peł nio ny mi słow ni ka mi
od pod ło gi po su fit. Co chwi lę zdej mu je któ -
ryś z nich, by po ka zać a to ja kąś cie ka wost kę,
jak np. słow nik lek sy ko gra fii, a to chlu bę ko -
lek cji, opa sły słow nik We bste ra z 1933 ro ku.

Spraw dza my, że li czy on 2620 stron i choć
ma gru bość pu dła na bu ty, to cien kie kart ki za -
pi sa ne pe ti tem ze spe cjal nym wy cię ciem
na każ dą li te rę prze wra ca się z ła two ścią,
a druk i ry sun ki są wy raź ne – ar cy dzie ło sztu -
ki wy daw ni czej. Cie ka we, do ko go kie dyś na le -
żał – za sta na wia się dr Per dek – Ten słow nik
ku pi łam na Al le gro. Sta łam się już, mó wiąc żar -
tem, eks per tem od wy szu ki wa nia uni ka to wych
słow ni ków na ca łym świe cie. Naj dal szy przy -
szedł aż z księ gar ni w Hong kon gu (po ka zu je
ma ły nie bie ski słow nik lek sy ko gra fii). Szu kam
słow ni ków w an ty kwa ria tach, do sta ję od zna -
jo mych, któ rzy zna ją mo ją pa sję i śle dzę au kcje
na Al le gro. Oso by sprze da ją ce słow ni ki bar dzo
czę sto nie są świa do me ich rze czy wi stej war to -
ści – dla nich to sta re, ni ko mu nie po trzeb ne
książ ki np. po kimś z ro dzi ny. 

Słow ni ki lu bi ła od za wsze. Czy ty wa ła je
do po dusz ki, tak jak in ni kry mi na ły lub ro -
man se. Ale praw dzi wą pa sję roz pa lił w niej wy -
kład mo no gra ficz ny prof. Ar le ty Adam skiej -

-Sa ła ciak. Choć pra cę ma gi ster ską pi sa ła jesz -
cze z li te ra tu ro znaw stwa, to już by ła pew na,
że lek sy ko gra fia to jest jej dzie dzi na. Dok to rat
pi sa ła za tem z cza sow ni ków fra zo wych – to te,
któ re oprócz cza sow ni ka ma ją par ty ku łę przy -
słów ko wą np. lo ok up. Zna le zie nie dla nich
ekwi wa len tu w ję zy ku pol skim – wy ja śnia – nie
za wsze jest ła twe, po nie waż ta kie po łą cze nia
w ję zy ku an giel skim two rzą zu peł nie no we zna -
cze nie, czę sto idio ma tycz ne. Zba da łam pro ble -
my z tłu ma cze niem tych kon struk cji w kil ku -
dzie się ciu słow ni kach an giel sko -pol skich. Pro szę
so bie wy obra zić, jak wte dy wy glą dał mój ga bi -
net – wszę dzie le ża ły otwar te róż ne słow ni ki… 

Oprócz pra cy na uko wej dr Per dek zaj mu je
się tłu ma cze nia mi spe cja li stycz ny mi, głów nie
z me dy cy ny i pra wa. Szcze gól nie pa sjo nu je ją
me dy cy na są do wa, jed nak słow nik z tej dzie -
dzi ny jesz cze nie po wstał. Mo że kie dyś…Bo jej
ma rze niem jest pra ca przy two rze niu ja kie goś
słow ni ka. Każ dy tłu macz, a już szcze gól nie ten
z za cię ciem lek sy ko gra ficz nym, za pi su je róż ne
przy pad ki czy trud no ści w prze kła dzie, two -
rząc wła sny „skarb czyk tłu ma cza” zwa ny mą -
drze ba zą ter mi no lo gicz ną. Do two rze nia ta -
kiej ba zy za chę ca też swo ich stu den tów.

Rzut oka na pół kę ze słow ni ka mi me dycz -
ny mi prze ko nu je, że prze cięt ny użyt kow nik
na wet nie ma po ję cia, jak róż no rod ne mo gą
one być: są słow ni ki nie tyl ko or to pe dycz ne,

neu ro lo gicz ne czy uro lo gicz ne, ale tak że me -
dycz ny słow nik ko lo ka cji (czy li naj czę ściej
uży wa nych po łą czeń słów w tej dzie dzi nie),
słow nik me dycz ne go slan gu, czy li żar go nu le -
ka rzy lub słow nik re zo nan su ma gne tycz ne go.
A pro pos slan gu – dr Per dek ma 12 słow ni ków
po świę co nych slan go wi. Za in te re su ją cy uwa -
ża wy da ny w Kra ko wie „Wazz up?”. Słow ni ki
slan gu bar dzo szyb ko się sta rze ją – mó wi – Ten
jest wy jąt ko wo uda ny, choć nie ma au to ra, a ja
za wsze prze strze gam stu den tów przed ta ki mi
ano ni mo wy mi słow ni ka mi – zwy kle nie są one
do bre. W ogó le sta ram się uczyć stu den tów kry -
tycz ne go po dej ścia do słow ni ków, bo nie wszyst -
kie są wia ry god ne, a zresz tą każ dy słow nik ma
ja kieś wa dy i dla te go zwłasz cza w przy pad ku
tłu ma czeń spe cja li stycz nych nie moż na po le gać
na jed nym. Na pierw szych za ję ciach py tam stu -
den tów, z ja kich słow ni ków ko rzy sta ją. Pra wie
nikt nie po tra fi wy mie nić au to ra czy ro ku wy -
da nia. Mó wią: „ta ki nie bie ski” al bo „Oxford”,
a prze cież Oxford ozna cza kil ka na ście róż nych
po zy cji.

Na py ta nie, ja ki słow nik mo gła by po le cić,
od po wia da, że każ dy mu si do pa so wać słow -
nik do sie bie. Te raz przed Bo żym Na ro dze niem
za chę cam stu den tów, by na kło ni li bli skich
do ku po wa nia słow ni ków na pre zent, bo in we -
sty cja w do bry słow nik za wsze się opła ci – mó -
wi. Sa ma ma np. słow nik przę dzal nic twa, ter -

Na zdjęciu widać bardzo przystojnego chłopaka
o zmierzwionych włosach, w pogniecionej
koszuli i ciężkich butach, z uśmiechem od ucha
do ucha. Stoi w słońcu, na tle gór, oparty
na czekanie. Kim był ten młody człowiek?

Gó ry, gó ry ko cham was – pi sał w jed nym z li stów.
Wspi nał się na nie od 8 ro ku ży cia. Świet nie pły wał
(„Do do jest bar dzo od waż ny i rzu ca się w fa le” – pi -
sa ła o 4-lat ku je go mat ka), jeź dził kon no. Po cho dził
z do brej, za moż nej ro dzi ny: oj ciec je go był za ło ży -
cie lem i wła ści cie lem dzien ni ka La Stam pa, a po tem
se na to rem i am ba sa do rem Włoch w Ber li nie; mat ka
ma lar ką. 

Wszę dzie, gdzie się po ja wiał, ro bił nie zwy kłe wra -
że nie, ale nie tyl ko dla te go, że był uro czy i wy spor to -
wa ny – ema no wa ła z nie go ja kaś in na si ła i wiel ka do -

broć. Wy ra stał nad wszyst kich – jak po wie dział je den
z je go zna jo mych. Był czło wie kiem głę bo ko wie rzą -
cym, ma ni fe stu ją cym otwar cie swo ją wia rę, co w tych
cza sach we Wło szech nie by ło ła twe. Że gnał się osten -
ta cyj nie zna kiem krzy ża przed każ dym ko ścio łem
i no sił zna czek mło dych ka to li ków Włoch w kla pie,
co sta wa ło się nie raz po wo dem do utar czek z ko mu -
ni sta mi lub (po tem) z fa szy sta mi, po któ rych lą do wał
w aresz cie (gdzie bar dzo gło śno od ma wiał ró ża niec).
Na le żał do kil ku stu denc kich or ga ni za cji ka to lic kich
(w tym tak ory gi nal nych jak Sto wa rzy sze nie Noc nych
Ad o ra cji), sam zresz tą za ło żył też z gru pą przy ja ciół
To wa rzy stwo Ciem nych Ty pów, któ re go ha słem by ło:
wia ra, gó ry i ra dość. Ten sam świet ny chło pak, we -
so ły, ma ją cy mnó stwo przy ja ciół, zdol ny do naj dzik -
szych psi ku sów, co dzien nie przy stę po wał do Ko mu -

INNE OBLICZE
UNIWERSYTETU

Jed na ko bie ta i 392 słow ni ki
Pierwszy słownik kupiła za pierwsze zarobione pieniądze. Słowniki stały się jej 
– jak sama mówi – obsesją, uzależnieniem i oczywiście narzędziem pracy naukowej. 
Jej kolekcja liczy 392 pozycje.

Za wsze na szczy ty
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mi no lo gii obu wia, ob rób ki wió ro wej, słow nik
im mu no ge ne tycz ny czy prze my słu rol no -spo -
żyw cze go, wy da ny przez Sto wa rzy sze nie Pro -
du cen tów Ole ju. Te bar dzo spe cja li stycz ne
słow ni ki ma ją bar dzo ni skie na kła dy i nie po -
ja wia ją się na otwar tym ryn ku, więc trze ba je
wy tro pić. Przy da ją się, cza sem nie spo dzie wa -
nie, kie dy ktoś zle ca spe cja li stycz ne tłu ma cze -
nie, ale tak że do ro bie nia na uko wych psi ku -
sów stu den tom. Np. ostat nio za da ła im, by
zna leź li tłu ma cze nie dla sło wa „pa trzy -
dła” – a jest to, wbrew wszel kim sko ja rze niom
z ocza mi czy oku la ra mi, ter min tech nicz ny
ozna cza ją cy urzą dze nie uży wa ne do mon ta żu
wind. Cho dzi o to, by stu den ci chcą cy być tłu -
ma cza mi, na uczy li się znaj do wać wła ści we ter -
mi ny, szu ka jąc w słow ni kach, w tek stach,
spraw dza jąc, czy rze czy wi ście cho dzi o da ne
po ję cie. Te raz mo że do sta ną coś z rol nic twa
lub me dy cy ny są do wej… Pra ca nad wy szu ka -
niem zna cze nia sło wa i zna le zie nie dla nie go
ekwi wa len tu w in nym ję zy ku przy po mi -
na żmud ne śledz two, wy ma ga ją ce wie le spry -
tu i cier pli wo ści. Szu ka nie aż do bó lu – jak to
ma low ni czo okre śla dr Per dek. Sa ma, bę dąc
prze cież już wy traw nym tłu ma czem, nie któ -
rym ter mi nom po świę ca kil ka go dzin, za nim
znaj dzie za do wa la ją cy od po wied nik.

Dziś wie le słow ni ków ma for mę elek tro nicz -
ną – nie któ re wy daw nic twa pu bli ku ją już tyl -
ko w ta kiej for mie. Sa ma przy tłu ma cze niu ko -
rzy stam czę sto z wy god nych słow ni ków elek tro -
nicz nych – mó wi dr Per dek – a tak że za czy nam
ko lek cjo no wać pły ty ze słow ni ka mi, ale do ksią -
żek wciąż mam naj więk szą sła bość. Sta ram się
oprócz kry tycz ne go po dej ścia, wpo ić też tę mi -
łość stu den tom przy po mi na jąc im, że po szu ki -
wa nia w In ter ne cie nie za wsze przy no szą do bre
re zul ta ty i że war to tak że się gnąć po tra dy cyj ny
słow nik. 

Ma ria Ry bic ka

nii św. I re gu lar nie od wie dzał cho rych i bied -
nych, nio sąc im po moc ma te rial ną i otu chę.
Uwa żał – i do wo dził te go w uczyn kach – że
mi łość bliź nie go zdol na jest prze kro czyć
wszyst kie ba rie ry spo łecz ne, re li gij ne czy ra -
so we. Stu dio wał in ży nie rię gór ni czą w Tu ry -
nie. Za po wia da ło się cie ka we, war to ścio we ży -
cie. Zmarł spa ra li żo wa ny, w wie ku 24 lat, za -
ra ziw szy się cho ro bą He ine go -Me di na od jed -
ne go z od wie dza nych bie da ków. Był świę ty
i Bóg chciał go mieć przy so bie – jak po wie dział
ktoś na wieść o je go śmier ci. Na po grze bie zja -
wi ły się tłu my stu den tów i bie da ków, któ rym
po ma gał. Nie zna łem swo je go sy na – po wie -
dział na ten wi dok zła ma ny oj ciec, któ ry miał
żal, że syn nie ro bi wiel kiej ka rie ry, a je go wy -
ni ki w na uce nie są wy bit ne.

Zo stał po cho wa ny w Pol lo ne, w Pie mon -
cie – tam, gdzie się uro dził, a do je go gro bu
piel grzy mo wa ło wie lu lu dzi. Po tem prze nie sio -

no go do Oro pe, do sank tu arium Mat ki Bo żej
Kró lo wej Gór, z któ rym był bar dzo zwią za ny,
a w koń cu do ka te dry w Tu ry nie. To Pier Gior -
gio Fras sa ti, pa tron stu den tów na ca łym świe -
cie. Jan Pa weł II na zwał go „czło wie kiem ośmiu
bło go sła wieństw” i be aty fi ko wał w 1990 ro ku. 

Od 25 stycz nia Dusz pa ster stwo Aka de mic -
kie Mo ra sko no si je go imię, a 8 grud nia re li -
kwie bło go sła wio ne go wpro wa dził uro czy ście
do Sank tu arium Mat ki Bo żej Mi ło sier dzia
na Os. So bie skie go abp Sta ni sław Gą dec ki.
W re li kwia rzu w kształ cie gór spo czy wa zło -
ci sty ka mień z gór Oro py i płat ki kwia tów
sprzed do mu ro dzin ne go w Pol lo ne. Bło go sła -
wio ny Fras sa ti spo czy wa w Tu ry nie w po bli żu
Ca łu nu Tu ryń skie go, a w sank tu arium je go re -
li kwie znaj dą się też ko ło ko pii Ca łu nu, więc
od bie ram to ja ko znak, że cze ka li śmy tu na nie -
go – cie szy się ks. Ma te usz Na pie ra ła, dusz pa -
sterz aka de mic ki kam pu su Mo ra sko – Re li -

kwie bę dą z na mi za wsze, tak że je śli kie dyś DA
prze nie sie się na Mo ra sko.

Wpro wa dze nie re li kwii po prze dzi ły trzy -
dnio we re ko lek cje dla stu den tów, któ re pro -
wa dził ks. Krzysz tof Now rot z Ka to wic, z pa -
ra fii pw Pier Gior gio Fras sa tie go. In spi ro wał
i po ma gał ks. Na pie ra le w kon tak tach z Wło -
cha mi. Ze stu den ta mi spo tka ła się tak że Wan -
da Gaw roń ska, cór ka sio stry Fras sa tie go, Lu -
cia ny, któ ra wy szła za Ja na Gaw roń skie go, am -
ba sa do ra RP w Wied niu oraz ks. Luc Mil le te
ze stu denc kim To wa rzy stwem Ciem nych Ty -
pów, kon ty nu ują cym tra dy cje Fras sa tie go.
Go ście – wraz z Han ną Su choc ką, by łą am ba -
sa dor przy Sto li cy Apo stol skiej – uczest ni czy li
tak że w uro czy sto ści prze nie sie nia re li kwii.
W sank tu arium za wisł por tret Fras sa tie go,
a nad oł ta rzem je go za wo ła nie: ver so l’al -
to – za wsze na szczy ty.

Ma ria Ry bic ka 
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Uro czy stość wrę cze nia sty pen diów od by ła się
26 li sto pa da w Col le gium Mi nus. W uro czy -
sto ści udział wzię li rek tor UAM prof. Bro ni -
sław Mar ci niak, pro rek tor ds. kształ ce nia prof.
Krzysz tof Kra sow ski, Pre zes Fun da cji UAM

prof. Bog dan Mar ci niec oraz prof. Sta ni sław Lo renc – czło nek
Ra dy Fun du szu. Od 2008 ro ku Fun da cja UAM wspie ra roz -
wój na uko wy mło dych pra cow ni ków na uki, przy zna jąc im
sty pen dia w wy so ko ści 15.000 zł. Do tych czas ko mi sja roz -
pa trzy ła 566 wnio sków i przy zna ła 90 sty pen diów na łącz ną
kwo tę 1.365.000,00 zł. Kry te ria wy bo ru sta no wią osią gnię cia
na uko we: pu bli ka cje kra jo we oraz za gra nicz ne, udział w kon -
fe ren cjach kra jo wych i za gra nicz nych, wy róż nie nia, na gro -
dy na uko we, a tak że przy zna ne gran ty. Przy oce nie nie bez
zna cze nia jest tak że no wa tor stwo me tod i kie ru nek ba dań na -
uko wych. Sty pen dia w tym ro ku otrzy ma li:

Mał go rza ta Sze ląg jest stu dent ką III ro ku stu diów dok -
to ranc kich na Wy dzia le Bio lo gii UAM. W swo jej pra cy dok -
tor skiej, re ali zo wa nej pod kie row nic twem prof. Han sa A. R.
Bluys se na, do ty czą cej szla ku sy gna li za cji i me dio wa nia pro -
ce sów za pal nych w or ga ni zmie, zwa ne go ścież ką JAK-STAT,
zaj mu je się cha rak te ry sty ką po rów naw czą ro dzin bia łek STAT
oraz IRF, ich wza jem nym od dzia ły wa niem, jak rów nież ich
po ten cjal nym za sto so wa niem w le cze niu cho rób ukła du krą -
że nia, au to im mu no lo gicz nych oraz no wo two rów. 

Szy mon Ku ba la z Wy dzia łu Bio lo gii UAM pi sze pra cę
dok tor ską pod kie run kiem prof. Mał go rza ty Garn czar skiej pt.
„Mo le ku lar ne i fi zjo lo gicz ne pod sta wy osmo kon dy cjo no -
wa nia na sion rze pa ku (Bras si ca na pus L)”. 

Ani ta Owcza rzak z Wy dzia łu Che mii zaj mu je się ba da -
niem związ ków o po ten cjal nym dzia ła niu an ty no wo two ro -
wym, re ali zu jąc swo ją pra cę dok tor ską pt. „Re la cja mię dzy
struk tu rą a ak tyw no ścią bio lo gicz ną kom plek sów wy bra nych
me ta li z tio ami da mi, po ten cjal nych le ków te ra pii an ty -no -
wo two ro wej”.

Mi chał Ce głow ski jest stu den tem III ro ku stu diów dok -
to ranc kich na Wy dzia le Che mii UAM. Pra ca dok tor ska pod kie -
row nic twem prof. Grze go rza Schro ede ra obej mu je za gad nie -
nia do ty czą ce dwóch grup związ ków che micz nych o du żym
zna cze niu apli ka cyj nym: funk cjo nal nych po li me rów za wie ra -
ją cych w swo ich łań cu chach bocz nych re cep to ry mo le ku lar ne
oraz funk cjo na li zo wa nych na no ma te ria łów wę glo wych.

Ro man Za grod nik jest dok to ran tem III ro ku na Wy dzia -
le Che mii UAM. Do tych czas uzy skał dwa ty tu ły ma gi stra che -
mii i ma gi stra bio tech no lo gii na Wy dzia łach Che mii i Bio lo -
gii UAM. Pod czas dok to ra tu kon ty nu uje pro wa dzo ne wcze śniej
ba da nia, łą cząc wie dzę z obu ukoń czo nych kie run ków. Je go ba -
da nia sku pia ją się na opty ma li za cji bio lo gicz nych me tod ge ne -
ro wa nia wo do ru. 

In ez Okul ska, dok to rant ka po dwój ne go pro gra mu Fi lo -
lo gii Pol skiej UAM oraz Trans la tion Stu dies Eu ro pa -Uni ver -
sität Via dri na Frank furt (Oder) zaj mu je się teo rią i prak ty -
ką prze kła du li te rac kie go (z ję zy ka nie miec kie go, an giel skie -
go, cze skie go). 

To masz Umer le, dok to rant III ro ku na Wy dzia le Fi lo lo -
gii Pol skiej i Kla sycz nej in te re su je się ro lą li te ra tu ry w co -
dzien nym ży ciu róż nych spo łecz no ści. Pró bu je łą czyć pra cę
na uko wą z dzia łal no ścią ani ma to ra kul tu ry. 

Sty pen dia Fun da cji UAM
po raz szó sty

W tym roku po raz szósty Fundacja UAM przyznała stypendia naukowe dla najbardziej
uzdolnionych doktorantów z UAM. W tegorocznej edycji zgłoszono 80 wniosków z 13 wydziałów.
Spośród nich Rada Funduszu ostatecznie zdecydowała się wybrać 16 najlepszych.
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Py ta nie „co pla nu jesz ro bić po stu diach?” do ty czy każ de -
go, kto się na nie wy bie ra. I po za kie run ka mi dość ja sno
de fi niu ją cy mi na sze per spek ty wy po za koń cze niu edu -

ka cji – jak pra wo czy me dy cy na - po win ni śmy za dać je so bie
od po wied nio wcze śnie, aby nie skoń czyć z przy sło wio wą „rę -
ką w noc ni ku”.

Bę dę bez ro bot nym – ta bądź co bądź żar to bli wa od po wiedź
pa da dość czę sto. Na ta lia No wak, stu dent ka I ro ku fi lo zo fii mó -
wi, że na te stu dia tra fi ła tro chę przy pad kiem. Nie li czę na to,
że zo sta nę XXI wiecz nym Ary sto te le sem, pla nu ję zro bić jesz cze
ja kiś fa kul tet, tu po zna ję lu dzi – mó wi. Za py ta na, czy w ta kim
ra zie w ogó le nie pla nu je po stu diach wią zać się z fi lo zo fią od -
po wia da – je śli zo sta nę na uni wer sy te cie, to mo że, ale tyl ko wte -
dy. Swo ją ewen tu al ną ka rie rę w za wo dzie w ta ki spo sób wi dzi
rów nież To mek z Wro cła wia. On stu diu je so cjo lo gię: Nie każ -
dy mo że zo stać eks per tem w te le wi zji, są dząc po wy ni kach pierw -
szych se sji, bę dę mu siał się jed nak prze bran żo wić. Zmie niać bran -
ży nie ma za mia ru na to miast Mi ko łaj Ka pa ła, stu dent I ro ku
dzien ni kar stwa. Ra zem ze zna jo my mi za ło żył ka nał na por ta lu
youtu be, gdzie roz wi ja swój warsz tat. Ich pierw szy film osią gnął
pra wie 60 000 wy świe tleń. Chce my ro bić coś cie ka we go, coś bli -
żej lu dzi. Ma my jesz cze pro ble my ze sprzę tem, ale na bie żą co sta -
ra my się je roz wią zy wać. W koń cu po to stu diu ję dzien ni kar stwo,
że by tym że dzien ni ka rzem zo stać – mó wi. 

A co w wy pad ku, je śli stu dia nie speł nia ją na szych wy obra -
żeń, al bo nie da ją moż li wo ści do sta nia po nich do brej pra cy?
Pa weł Wi śniew ski, stu dent lo gi sty ki, wró cił na stu dia po kil -
ku la tach nie obec no ści na uczel ni. Nie pla nu ję być lo gi sty kiem,
ra zem z ko le ga mi pla nu ję za ło żyć coś swo je go, stu diu ję dla sie -
bie i pa pie ru – to je go pierw sze sło wa, gdy za py ta my go, po co
stu diu je. Nie uwa ża na to miast, że jest to czas tra co ny: Mi mo,
że nie mam za mia ru pra co wać w za wo dzie, na stu diach wi dzę
pew ne me cha ni zmy, ja kie dzia ła ją w fir mach, wi dzę jak za -
rzą dzać po szcze gól ny mi eta pa mi, to prak tycz na wie dza, któ rą
mo gę wy ko rzy stać po za lo gi sty ką. Po to tu je stem. Zresz tą wśród
przy szłych współ wła ści cie li swo jej fir my ma jed ne go ar chi tek -
ta, praw ni ka, dzien ni ka rza i spe cja li stę od za rzą dza nia. Wszy -
scy wie dzą, że zmia na bran ży to nie ży cio wa po raż ka, a szan -
sa na coś swo je go. 

Czy idąc na stu dia mu si my li czyć się z tym, że nie bę dzie -
my po nich pra co wać w za wo dzie – tak, ale czy po win ni śmy
uzna wać to za re gu łę – nie. Przy odro bi nie sa mo za par cia
i szczę ścia, moż na po zo stać w za wo dzie. Jak Ka mil, ab sol went
wscho do znaw stwa, obec nie star szy ana li tyk w MSZ. Jak to zro -
bił? Wy star czy być pa sjo na tem, przy ło żyć się do na uki i mieć
nie co far ta, ot ca ła fi lo zo fia. Py ta nie po zo sta je tyl ko jed no – stu -
diu je my dla sie bie, zna jo mych czy przy szłej pra cy. Je śli so bie
na nie od po wie my, uła twi nam to wie le i mo że za osz czę dzić
wie lu fru stra cji. Jan Hylla

Wal de mar Kło bus, dok to rant na Wy dzia le Fi zy ki UAM
in te re su je się in for ma ty ką kwan to wą. W trak ciee stu diów dok -
to ranc kich za jął się po ję ciem tzw. nie lo kal no ści i kon tek stu -
al no ści – nie od łącz nej isto ty kwan to wo me cha nicz ne go opi su
zja wisk fi zycz nych.. 

Bar tło miej Ka pi ca, dok to rant IV ro ku na Wy dzia le Hi -
sto rycz nym UAM pod kie run kiem prof. Sta ni sła wa Jan ko wia -
ka pi sze pra cę dok tor ską „Re wi zjo ni ści mark si zmu w PRL w la -
tach 1956-1968”. Ce lem dy ser ta cji jest zba da nie śro do wi ska
pra gną ce go prze kształ ce nia sys te mu ko mu ni stycz ne go w Pol -
sce w kie run ku de mo kra tycz ne go so cja li zmu

Bar tosz Na skręc ki, stu dent IV ro ku stu diów dok to ranc -
kich na Wy dzia le Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM przy go to -
wu je pra cę dok tor ską pod kie run kiem prof. Woj cie cha Gaj dy
pt. „Ran gi w ro dzi nach krzy wych elip tycz nych i for my mo -
du lar ne”. To za gad nie nia z teo rii liczb. Jed nym z ba da nych za -
gad nień jest opis zbio rów roz wią zań rów nań wie lo mia no wych
zwa nych krzy wy mi elip tycz ny mi. 

Ma rze na Wa la szek, ab sol went ka kie run ku go spo dar ka
prze strzen na ze spe cjal no ścią roz wój i re wi ta li za cja miast i ob -
sza rów wiej skich w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach jest dok -
to rant ką w Za kła dzie Sys te mów Osad ni czych i Or ga ni za cji Te -
ry to rial nej w In sty tu cie Geo gra fii Spo łecz no -Eko no micz nej
i Go spo dar ki Prze strzen nej na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych UAM. Pi sze pra cę dok tor ską pod kie run kiem
prof. To ma sza Kacz mar ka na te mat do stęp no ści usług spo łecz -
nych w aglo me ra cji po znań skiej w do bie in ten syw nej sub ur -
ba ni za cji. 

Ja kub Ja ku bow ski, słu chacz IV ro ku stu diów dok to ranc -
kich na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM.
Pi sze pra ce dok tor ską pt. „Spo łecz no ści in ter ne to we ja ko pod -
miot i przed miot w pro ce sie ko mu ni ko wa nia po li tycz ne go”,
w któ rej sta wia so bie za cel scha rak te ry zo wa nie no wych tren -
dów w wy ko rzy sty wa niu me diów w dzia łal no ści po li tycz nej. 

Ja cek Ku be ra, dok to rant na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych
UAM, so cjo log i ro ma ni sta. Je go głów ne za in te re so wa nia ba -
daw cze do ty czą so cjo lo gii mia sta i in te gra cji imi gran tów w mie -
ście; pi sze dok to rat na te mat Fran cu zów al gier skie go po cho -
dze nia i ich toż sa mo ści. 

Ka ta rzy na Szcze pań ska, dok to rant ka III ro ku stu diów
w Ka te drze Pra wa Cy wil ne go, Han dlo we go i Ubez pie cze nio -
we go na WPiA UAM. Przy go to wu je pod opie ką na uko wą prof.
Ma cie ja Gu tow skie go pra cę dok tor ską po świę co ną za gad nie -
niu roz sz cze pial no ści praw udzia ło wych. Jej za in te re so wa nia
ba daw cze obej mu ją za gad nie nia zwią za ne z pra wem spół ek
han dlo wych. 

Piotr Kar lik, dok to rant IV ro ku w Za kła dzie Po stę po wa nia
Kar ne go WPiA UAM. Je go za in te re so wa nia ba daw cze do ty czą
sze ro ko ro zu mia ne go pra wa kar ne go ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem po stę po wa nia kar ne go. Pi szę pra cę dok tor ską po świę -
co ną pro ble ma ty ce po rę cze nia ma jąt ko we go w pol skim pro ce -
sie kar nym..

Pau li na Go ła ska, pe da gog spe cjal ny, psy cho log, te ra peu -
ta, słu chacz ka Stu dium Dok to ranc kie go Wy dzia łu Stu diów
Edu ka cyj nych UAM pro wa dzi za ję cia dla stu den tów do ty czą -
ce al ter na tyw nych me tod te ra pii dzie ci z za bu rze nia mi ze spek -
trum au ty zmu, pe da go gi ki spe cjal nej, po rad nic twa ro dzin ne -
go. Pra cę ba daw czą, któ rą re ali zu je na stu diach dok to ranc kich,
po świę ci ła te ma ty ce do świad czeń ro dzi ciel skich ma tek dzie ci
z za bu rze nia mi ze spek trum au ty zmu. 

A po stu diach zo sta nę...
Zaczynając studia, większość młodych ludzi
ma jakiś pomysł na siebie. Czasem wiążą
go z wybranymi kierunkami studiów.
Czasem po rozpoczęciu nauki weryfikują
swoje plany i pomysły. 
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Dla cze go Szym bor ska? Czy mo że my jesz -
cze po wie dzieć coś od kryw cze go na jej te -
mat?

Wi sła wa Szym bor ska jest szcze gól nie waż -
na dla po znań skie go śro do wi ska po lo ni stycz -
ne go, nie tyl ko dla te go, że uro dzi ła się w Wiel -
ko pol sce i mia ła tu gro no przy ja ciół, ale też
dla te go, że nasz uni wer sy tet na dał jej ty tuł
dok to ra ho no ris cau sa. Przy po mnę, że sta ło
się to rok przed otrzy ma niem Na gro dy No bla
i był to je dy ny dok to rat ho no ro wy, któ ry po -
et ka zgo dzi ła się przy jąć. Pa rę mie się cy po jej
śmier ci In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej zor ga ni zo -
wał jed no dnio wą se sję o cha rak te rze wspo -
mnie nio wo -na uko wym. Na szym spe cjal nym
go ściem był wów czas Mi chał Ru si nek, se kre -
tarz no blist ki. Od te go cza su mi nął ko lej ny rok
bez Szym bor skiej i choć szum me dial ny wo -
kół jej oso by nie osłabł, czu li śmy ogrom ny
nie do syt in ter pre ta cyj ny oraz po trze bę po roz -
ma wia nia wła śnie o jej po ezji. 

Czy li od zy skać po et kę dla jej wier szy, z da -
la od kub ków i in nych ga dże tów..

Tak, in te re so wa ły nas nie ta le rze czy za kład -
ki z li me ry ka mi, ale me ry to rycz ne spoj rze nie
na jej twór czość z per spek ty wy kil ku na stu
ostat nich mie się cy. W mię dzy cza sie po ja wił
się prze cież po śmiert nie wy da ny to mik
pod zna czą cym ty tu łem „Wy star czy”. Chcie -
li śmy z dy stan su i bez emo cji przyj rzeć się te -
mu, co nam po zo sta ło PO Szym bor skiej. 

Ta ki ty tuł mia ła też kon fe ren cja „Szym -
bor ska PO” – mo że pa ni bar dziej roz wi nąć
tę myśl? 

PO sta no wi ło wie lo znacz ny punkt wyj ścia
do in ter pre ta cji tej po ezji. Za le ża ło nam, by
spoj rzeć na Szym bor ską z róż nych per spek -
tyw – hi sto rycz no li te rac kiej, ja ko na po et kę
pi szą cą po Paw li kow skiej czy po awan gar -
dzie, ale też an tro po lo gicz nej, fi lo zo ficz nej
czy po no wo cze snej. Chcie li śmy za py tać
o ka te go rię tem po ral no ści w jej po ezji, o za -
pi sa ne w niej do świad cze nie ludz kiej eg zy -
sten cji, o Szym bor ską po dró żu ją cą po cza -
so prze strze niach i po ety kach. Re fe ra ty prof.
Ja ni ny Abra mow skiej i prof. Agniesz ki Czy -
żak re in ter pre to wa ły np. do ro bek po et ki
z per spek ty wy ostat nie go, po że gnal ne go to -
mu – by ła to Szym bor ska czy ta na od koń ca.
Osob ny blok re fe ra tów, wcho dzą cych ze so -
bą w po le micz ny dia log, do ty czył pro ble ma -
ty ki me ta fi zycz nej, ale po ja wi ły się też tek -
sty o wer sy fi ka cyj nych żar tach, iro nii czy fe -
lie to nach no blist ki. W cie ka wy cykl uło ży ły
się wy stą pie nia po świę co ne tłu ma cze niom
po ezji Szym bor skiej na an giel ski, cze ski,
buł gar ski, hisz pań ski i fran cu ski. War to
przy po mnieć, że se sja, or ga ni zo wa na przez
In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej, mia ła za sięg ogól -
no pol ski, uczest ni czył w niej też prof. Mi -
cha el Düring z Uni wer sy te tu Chri stia na -Al -
brech ta w Ki lo nii, a ko lej ne dni kon fe ren -
cji otwie ra ły tek sty pro fe so rów -se nio rów,
po któ rych re fe ra ty wy gła sza li dok to ran ci
i stu den ci, tak że stu diów li cen cjac kich. My -
ślę, że wła śnie ta wie lo po ko le nio wość spoj -
rze nia spra wi ła, że uda ło się po ka zać twór -
czość Szym bor skiej w tak róż no rod ny spo -

sób i przy cią gnąć uwa gę na praw dę licz nej
pu blicz no ści.

Rze czy wi ście za in te re so wa nie by ło bar dzo
du że, cze go by łam świad kiem słu cha jąc wy -
kła du prof. Edwar da Bal ce rza na. 

Bar dzo nas ucie szy ło du że za in te re so wa nie
ob ra da mi, Sa lon Mic kie wi cza pod Ko pu łą
wy peł nio ny był do ostat nie go miej sca, a nie -
kie dy stu den ci i wy kła dow cy zmu sze ni by li
sie dzieć na pod ło dze. Tak by ło rów nież pod -
czas wy stą pie nia prof. Bal ce rza na, któ ry za -
pre zen to wał po raz pierw szy pu blicz nie swą
pry wat ną ko lek cję wy kle ja nek, ja kie wspól nie
z żo ną Bo gu sła wą La ta wiec otrzy my wa li
od Szym bor skiej. Re fe ra tom przy słu chi wa ła
się rów nież mło dzież z klas pa tro nac kich In -
sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej – li ce ali ści z Po zna -
nia, Tur ku i Swa rzę dza, dla któ rych zor ga ni -
zo wa li śmy w Bi blio te ce Ra czyń skich i w Col -
le gium Ma ius spe cjal ne warsz ta ty in ter pre ta -
cyj ne po świę co ne twór czo ści po et ki. 

Po dob no nie któ rzy lu bią Szym bor ską, ale
nie ca łą… 

„Nie któ rzy lu bią Szym bor ską, ale nie ca -
łą” to nie co pro wo ku ją cy ty tuł wie czo ru
w Bi blio te ce Ra czyń skich, na któ ry zło ży ły
się roz mo wa o po et ce, re cy ta cje jej tek stów
oraz mu zycz ne wy ko na nia wier szy. Prof.
Piotr Śli wiń ski, ba dacz i kry tyk li te ra tu ry,
po eta Da riusz So śnic ki oraz stu dent ka,
a jed no cze śnie mło da zdol na po et ka Ma ja
Staś ko dys ku to wa li o wier szach po et ki, któ -
re ich zda niem nie ko niecz nie są ar cy dziel -
ne i mo gą spra wiać kło po ty in ter pre ta cyj ne.
Dru ga część spo tka nia mia ła już cha rak ter
stric te ar ty stycz ny – prof. Ma riusz Ma tu -
szew ski z po znań skiej Aka de mii Mu zycz nej
skom po no wał mu zy kę do sze ściu wier szy
Wi sła wy Szym bor skiej, któ rych aran ża cje
przed sta wi li chó rzy ści i mu zy cy Po znań skiej
Szko ły Chó ral nej Je rze go Kur czew skie go
oraz ze spół ka me ral ny Mi ni mus. W pro gra -
mie zna la zły się też bra wu ro we re cy ta cje
tek stów po etyc kich w wy ko na niu ak to rów
Te atru U Przy ja ciół. War to jed no cze śnie
pod kre ślić, że uda ło się nam w jed nym miej -
scu tak licz nie zgro ma dzić prze róż nych czy -
tel ni ków Szym bor skiej, mło dzież szkol ną
i stu denc ką, ba da czy po ezji, ar ty stów oraz
tych, któ rzy po pro stu przy szli, bo „lu bią
Szym bor ską”. Do dam jesz cze tyl ko, że pla -
nu je my opu bli ko wać ma te ria ły kon fe ren cyj -
ne, do któ rych chcie li by śmy do łą czyć pły tę
z mu zy ką i re cy ta cja mi wier szy po et ki. 

Szym bor ska PO…
Z prof. Jo an ną Grą dziel -Wój cik z In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM, 
or ga ni za tor ką kon fe ren cji „Szym bor ska PO…”, roz ma wia Mag da Zió łek
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Spo tka nie to zor ga ni zo wa ne zo sta ło przez dzie ka na Wy -
dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji oraz Sto wa rzy sze nie Ab -
sol wen tów, przy współ udzia le Okrę go wej Izby Rad ców

Praw nych. Za sta na wia no się, ja ki te mat wy brać, a w koń cu
wspól nie za de cy do wa no, że in te re su ją cym te ma tem bę dzie
dy plo ma cja Sto li cy Apo stol skiej i przy Sto li cy Apo stol skiej. 

Prof. Su choc ka roz po czę ła od po waż nej de fi ni cji dy plo ma -
cji. Jest to dys cy pli na, któ ra wią że się z po ko jo wym spo so bem
roz strzy ga nia pro ble mów i kon flik tów mię dzy pań stwa mi,
a naj istot niej sze jest to, aby we wza jem nych kon tak tach sta -
wiać na si łę ar gu men tów, a nie na ar gu ment si ły. Dy plo ma cja
jest in stru men tem, przy po mo cy któ re go pań stwo pro wa dzi
swo ją po li ty kę za gra nicz ną. Obok tej de fi ni cji po waż nej, jak
ją pre le gent ka na zwa ła, są i in ne, bar dziej żar to bli we, acz cel -
ne. Być mo że na wet i traf niej okre śla ją ce chy dy plo ma cji i dy -
plo ma tów. Za cy to wa ła tu kil ka z nich, za książ ką Je rze go Mi -
cha łow skie go. „No ty i aneg do ty”. Oto one: 

Do bry dy plo ma ta nie wie rzy ni gdy w żad ne plot ki na te mat
rzą du, do pó ki rzecz nik rzą du ich nie zde men tu je, 

Dy plo ma cja to po łą cze nie zdro we go roz sąd ku z uprzej mo -
ścią, 

Dy plo ma ta ni gdy nie wie rzy w to, co mó wi, to też dzi wi się
bar dzo, gdy ktoś mu wie rzy, 

Dy plo ma ta to czło wiek, któ ry dwu krot nie się za sta no wi, za -
nim nic nie po wie, 

Naj lep szym dy plo ma tą jest ten, kto po tra fi mil czeć w kil ku
ję zy kach,

W Wa ty ka nie jest tak, że jak ktoś coś wie, to nie mó wi, a jak
mó wi, to nic nie wie. 

Wra ca jąc jed nak do głów ne go nur tu wy kła du, prof. Su -
choc ka zwró ci ła uwa gę, że w hi sto rii pa pie stwa nie jed no krot -
nie wiesz czo no zmierzch dy plo ma cji. Prze ło mo wym okre sem
by ło jed no cze nie Włoch. Ko niecz na oka za ła się li kwi da cja
pań stwa ko ściel ne go ja ko struk tu ry te ry to rial nej. Zmie nił się
je go sta tus i za czę to uży wać na zwy Sto li ca Apo stol ska. Za cho -
wa ne zo sta ło w niej pra wo do za wie ra nia umów mię dzy na ro -
do wych, do mię dzy na ro do wych kon tak tów. Re gu la cje za sad -
ni cze uję to w Pak tach La te rań skich, w któ rych wy ni ku po wo -
ła na zo sta ła no wa struk tu ra praw na, na zwa na Mia stem -Pań -
stwem Wa ty kan. Wło chy uzna ły su we ren ność Sto li cy Apo -
stol skiej w kon tak tach mię dzy na ro do wych, co da wa ło jej dy -
plo ma cji sta bil ną po zy cję. 

W XX wie ku na stą pi ła istot na zmia na w for mie spra wo wa -
nia ak cji dy plo ma tycz nych i ich wy raź ny roz wój. Wy nik nę ło
to za rów no z roz wo ju dy plo ma cji po szcze gól nych państw
w ogó le, jak i z po wsta nia or ga ni za cji mię dzy na ro do wych,
na fo rum któ rych roz wią zu je się istot ne pro ble my mię dzy
pań stwa mi. Przez te gre mia Sto li ca Apo stol ska we szła do dys -
kur su mię dzy na ro do we go. No wy im puls do oży wie nia sto -
sun ków Wa ty ka nu na are nie mię dzy na ro do wej da ny zo stał
przez Ja na XXIII, kon ty nu owa ny po tem przez ko lej nych na -
stęp ców, a zwłasz cza przez Ja na Paw ła II. Pierw szym pa pie -
żem, któ ry wy stą pił na fo rum ONZ był Pa weł VI, a Jan Pa -
weł II głos na tym fo rum za bie rał dwu krot nie. 

Istot ne jest tak że to, pod kre śla ła Su choc ka, że zmia nie uległ
rów nież spo sób ak tyw no ści. Co raz czę ściej by ła to ak tyw ność
bez po śred nia, jak np. co rocz ne spo tka nia no wo rocz ne z kor -
pu sem dy plo ma tycz nym. Przy tej oka zji oma wia się sy tu ację
mię dzy na ro do wą, a tak że okre śla naj waż niej sza spra wy, cze -
ka ją ce w ro ku na stęp nym. Po ru sza się tu naj waż niej sze pro -
ble my świa ta, nie tyl ko re li gii. Mó wi się o roz bro je niu, o po -
ko ju, o gło dzie, bie dzie, za gro że niach kli ma tycz nych, o eku -
me ni zmie, sy tu acji Ko ścio ła, god no ści ludz kiej, jej ochro nie,
wol no ści. Prze sła nie pa pie skie kie ro wa ne jest nie tyl ko
do obec nych dy plo ma tów, ale po przez nich do na ro dów świa -
ta, a oso ba pa pie ża sy tu owa na jest wie lu kwe stiach ja ko naj -
wyż szy au to ry tet mię dzy na ro do wy. len

N A S Z  U N I W E R S Y T E T  WYBITN I  ABSOLWENCI
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Si ła ar gu men tu, 
a nie ar gu ment si ły

Stowarzyszenie Absolwentów UAM postanowiło
w tym roku akademickim wrócić do idei
organizowania spotkań z wybitnymi absolwentami.
Na pierwsze w tym roku spotkanie postanowiono
zaprosić prof. Hannę Suchocką, absolwentkę prawa
i nauczyciela akademickiego UAM, byłą premier RP, 
byłą ambasador przy Stolicy Apostolskiej. 
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Szop ka kra kow ska i Piw ni ca Pod Ba ra na -
mi ma ją we dług pa ni wie le wspól ne go, dla -
cze go?

Za rów no szop ka jak i Piw ni ca są swo isty -
mi te atra mi, ka ba re ta mi. Ty le, że szop ka to te -
atr, a po tro sze i ka ba ret, w mi nia tu rze.

Po za Kra ko wem nie wie le osób wie, że
upra wia pa ni rów no le gle dwa za wo dy. Jest
pa ni nie tyl ko pio sen kar ką, ale też et no gra -
fem.

Śpiew był tym, co chcia łam ro bić w ży ciu
naj bar dziej i on naj le piej mnie wy ra ża. Za -
wsze wie dzia łam jed nak, że chcę zaj mo wać
się rów nież in ny mi spra wa mi, nie mniej fa -
scy nu ją cy mi. Dla te go skoń czy łam stu dia et -
no gra ficz ne, któ re sza le nie mnie cie ka wi ły,
a wkrót ce po tem roz po czę łam pra cę w Mu -
zeum Hi sto rycz nym Mia sta Kra ko wa
w Dzia le Folk lo ru i Tra dy cji Kra ko wa, gdzie
za ję łam się szop ką kra kow ską i któ re go póź -
niej zo sta łam kie row ni kiem.

A za ję cie to za owo co wa ło w 2012 ro ku
pra cą dok tor ską li czą cą 540 stron…

…wśród któ rych znaj du ją się licz ne, barw -
ne fo to gra fie, bo o szop kach kra kow skich nie
wy star czy czy tać, trze ba też je wi dzieć, zwa -
żyw szy, że każ da z nich jest in na. Prze wód

dok tor ski roz po czę łam du żo wcze śniej, ale
z wie lu po wo dów – choć by z po wo du kon cer -
tów, pra cy nad ko lej ny mi pły ta mi itp. – trwał
on nie co dłu żej niż po wi nien. W pra cy dok -
tor skiej chcia łam opo wie dzieć nie tyl ko o roz -
wo ju szop ki kra kow skiej ja ko o fe no me nie
kul tu ry miej skiej, ale uka zać ją rów nież na tle
szer sze go zja wi ska kul tu ry eu ro pej skiej. Opi -
sa łam więc rów nież szop ki wło skie, fran cu -
skie, por tu gal skie, nie miec kie czy au striac -
kie i uzu peł ni łam ilu stra cja mi. 

Skup my się jed nak na kra kow skiej.
Na prze ło mie XVIII i XIX stu le cia na ro dził się
wśród pol skich ko lęd ni ków zwy czaj ob no -
sze nia szo pek. Na je go grun cie roz kwi tła pół
wie ku póź niej tra dy cja szop ki kra kow skiej.
Czym szop ka kra kow ska róż ni się od wszyst -
kich po zo sta łych np. be tle jem skiej czy słyn -
nej ne apo li tań skiej?

Szop ka kra kow ska jest smu kła, wie żo wa,
wie lo po zio mo wa, barw na, bo ga to zdo bio na i,
co bar dzo istot ne, na wią zu ją ca do ar chi tek -
tu ry Kra ko wa. W pierw szej po ło wie XIX wie -
ku sta no wi ła swo isty prze no śny te atrzyk.
w któ rym przy po mo cy ku kie łek in sce ni zo -
wa no przed sta wie nia na wią zu ją ce do hi sto -
rii Bo że go Na ro dze nia. Na gór nych pię trach

szop ki umiesz cza no sta tycz ne fi gur ki Świę tej
Ro dzi ny, dol na zaś by ła ma łą sce ną, na któ rej
opo wie ści o na ro dze niu Chry stu sa łą czo no
z mo ty wa mi świec ki mi w sty lu oby cza jo wo -
-sa ty rycz nym. Owa funk cja te atrzy ku i ele -
men ty te atral ne jej kon struk cji wy stę po wa -
ły w ca łej Pol sce, ale naj cie ka wiej roz wi nę ły
się w Kra ko wie. Do nie któ rych in sce ni za cji
two rzo no spe cjal ne sce na riu sze, bar dzo cie -
ka we i pięk ne. Tek stem szop ki kra kow skiej
pierw szy za in te re so wał się i spi sał go ok. 1848
ro ku Ka rol Es tre icher (star szy). Ewan ge licz -
ną opo wieść o Na ro dzi nach Chry stu sa wzbo -
ga ca no czę sto o wąt ki na wią zu ją ce do ów cze -
snych wy da rzeń. Jed nak w szop kach wy sta -
wia no rów nież pro ste, im pro wi zo wa ne
przed sta wie nia lub ogra ni cza no się do śpie -
wu ko lęd. Zło ty wiek kra kow skiej szop ki
trwał do 1914 ro ku, kult tra dy cji przy ćmi ły
nie tyl ko oko licz no ści woj ny, ale tak że no wo -
cze sne roz ryw ki, jak choć by ki no, któ re za -
ab sor bo wa ły miesz kań ców Kra ko wa do te go
stop nia, że pięk ny, miej sco wy, świą tecz ny
zwy czaj po szedł w za po mnie nie. 

Czy ta łam, że w la tach dwu dzie stych pró -
bo wa no go wskrze sić, lecz pró by te zni we -
czył kry zys go spo dar czy.

Na szczę ście w 1937 ro ku, Je rzy Do brzyc ki,
wiel ki mi ło śnik Kra ko wa i kra kow skiej tra dy -
cji, póź niej szy dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz -
ne go Mia sta Kra ko wa, zor ga ni zo wał u stóp
po mni ka Mic kie wi cza na Ryn ku pierw szy
kon kurs na naj pięk niej szą szop kę kra kow ską.
Rok póź niej od by ła się dru ga je go edy cja,
a po tem wy bu chła woj na i o kon kur sach nie
by ło już mo wy. W grud niu 1945 ro ku, mi mo
te go, że po mnik Mic kie wi cza zo stał zbu rzo -
ny przez Niem ców szop ka rze po ja wi li się
na Ryn ku kra kow skim na no wo. I od tąd kon -
kurs od by wa się do dziś.

Wła śnie, szop ka rze. Po roz ma wiaj my
o nich chwi lę.

Pierw sze szop ki two rzy li mu ra rze i ich po -
moc ni cy z kra kow skich przed mieść. Kie dy za -

Doktorat 
z szopką krakowską w tle

Z Anną Szałapak z Piwnicy Pod Baranami,
która właśnie obroniła pracę doktorską
o szopkach krakowskich, 
rozmawia Aleksandra Polewska
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czy na ła się zi ma i nie mo gli pro wa dzić ro bót bu dow -
la nych wpa dli na po mysł, by za ra biać bu du jąc szop -
ki. Po wstał na wet wte dy nie for mal ny cech szop ka rzy.
Naj bar dziej zna nym twór cą był Mi chał Eze ne kier.
Stwo rzył tzw. „szop kę mat kę”, któ ra wy zna czy ła ka -
non in nym szop ka rzom, moż na ją do dziś oglą dać
w Mu zeum Et no gra ficz nym w Kra ko wie. 

Mi chał Eze ne kier bu do wał szop ki, a je go syn Le -
on rzeź bił do nich fi gur ki. Po noć po II woj nie świa -
to wej zda rzy ło się, że za miast Świę tej Ro dzi ny
w szop ce po ja wił się Czer wo ny Kap tu rek.

Zda rzy ło się to w okre sie sta li ni zmu. Wła dze
w tam tym okre sie nie za bro ni ły kul ty wo wa nia tra dy -
cji szop kar skiej twier dząc, ze szop ka kra kow ska jest
wy ra zem świec kiej, lu do wej tra dy cji. Nie wol no by -
ło na to miast wią zać jej z Bo żym Na ro dze niem, za ka -
za no umiesz czać fi gur ki Dzie ciąt ka, Ma ryi, św. Jó -
ze fa i wszyst kich tych ele men tów, któ re wią za ły się
z przyj ściem na świat Chry stu sa. I tak np. po sta cią
wio dą cą w jed nej z szo pek stał się Czer wo ny Kap tu -
rek. Po ja wia ły się też szop ki, któ rych mo ty wem prze -
wod nim był Plan Sze ścio let ni. Sto sun ko wo szyb ko
jed nak te ab sur dal ne zwy cza je za ni kły i szop ki na po -
wrót sta ły się sce ne rią na ro dzin Je zu sa.

Jest pa ni człon kiem ka pi tu ły, któ ra co ro ku wy -
bie ra zwy cięz cę kon kur su na szop kę kra kow ską. Kto
mo że wziąć udział w ta kim kon kur sie?

Każ dy, kto ma ocho tę ją wy ko nać i wy sta wić. Waż -
ne jest jed nak, by zgło szo na do kon kur su szop ka by -
ła kra kow ską, a nie np. tzw. be tle jem ką. Kon kurs
na szop kę od by wa się co ro ku w pierw szy czwar tek
grud nia. Ran kiem uczest ni cy przy wo żą swo je dzie ła
na kra kow ski Ry nek, póź niej for mu ją ko ro wód, któ -
ry zdą ża do sie dzi by Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia -
sta Kra ko wa, a kie dy wszyst kie szop ki są już w Mu -
zeum, ju ry roz po czy na ob ra dy i wy ła nia zwy cięz cę.
Na gro dy pie nięż ne ma ją bar dzo przy jem ne wy so -
ko ści. Każ de go ro ku or ga ni zo wa na też jest wy sta wa
zgło szo nych do kon kur su szo pek.

Czy skon stru owa ła pa ni kie dyś swo ją wła sną
szop kę kra kow ską?

Ni gdy. Na wet w dzie ciń stwie te go nie ro bi łam, mi -
mo te go, że przy szłam na świat i wzra sta łam na Kro -
wo drzy, tzn. dziel ni cy Kra ko wa, któ ra po strze ga na jest
ja ko za głę bie szop kar skie. 

Wspo mnia ła pa ni, że kon cer ty i pra ca nad ko lej -
ny mi pły ta mi od cią gnę ły w cza sie ukoń cze nie
i obro nę pra cy dok tor skiej. Czy zda rzy ło się rów nież,
że pla ny wy da nia no wej pły ty mu sia ły ustą pić miej -
sca w cza sie dok to ra to wi?

Tak. Ak tu al nie koń czę pra cę nad pły tą, któ rą mu -
sia łam za wie sić na czas koń cze nia dok to ra tu. Nie
chcia ła bym zbyt wie le zdra dzać przed jej pre mie rą,
więc po wiem tyl ko ty le, że bę dzie to al bum in ny niż
wszyst ko, co do tej po ry na gry wa łam i że je go bo ha -
te rem bę dzie „Kot, któ re mu czło wiek prze szedł dro -
gę”. Bar dzo lu bię ko ty, mam dwa w do mu i hoł du ję
po wie dze niu, że dom bez ko ta jest tyl ko miesz ka niem.
Pły ta z ko tem w ro li głów nej uka że się w oko li cach 17
lu te go, któ ry jest Dniem Ko ta.

Ar tur Jaz don 
„Wy daw cy po znań scy 1815-1914. Kształ to wa nie śro do -
wi ska i re per tu aru wy daw ni cze go”
– Nagroda Naukowa Stowarzyszenia

Bibliotekarzy Polskich im. A. Łysakowskiego
w kategorii prace o charakterze teoretycznym,
metodologicznym, źródłowym 

– Nominacja do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza
w Konkursie na Najlepsze Książki o Poznaniu
(Biblioteka Raczyńskich)

Pu bli ka cja wy peł nia lu ki w wie dzy do ty czą cej roz wo -
ju pro duk cji książ ki w Po zna niu w la tach 1815–1914.
Uwa gę zwra ca bar dzo bo ga ty ma te riał fak to gra ficz -
ny uzu peł nio ny o ana li zy sta ty stycz ne oraz da ne do -
ty czą ce peł nej pol skiej pro duk cji i ak tyw no ści wy daw -
ców z po szcze gól nych miast i sze re gu ka te go rii te ma -
tycz nych. Au tor po ka zał wiel ko pol ską kul tu rę wy daw -
ni czą i pi śmien ni czą w bar dzo wszech stron ny spo sób
i przed sta wia jej no wą po głę bio ną oce nę.

Ali na Bor kow ska -Ry chlew ska
„Szek spir w ope rze XIX wie ku. Ro man tycz ne kon tek sty,
in spi ra cje i na wią za nia”
– Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości

Wydawniczych „Książka Lata 2013”

Au tor ka przed sta wia wy bra ne dzie więt na sto wiecz ne
kom po zy cje ope ro we opar te na dra ma tach Szek spi -
ra (mię dzy in ny mi Otel la Ros si nie go, Bu rzę Ha le vy’ego,
Ro meo i Ju lię Gou no da, Ham le ta Tho ma sa oraz Mak -
be ta, Otel la i Fal staf fa Ver die go) przez pry zmat ich
związ ków z li te ra tu rą, es te ty ką, fi lo zo fią i kul tu rą do -
by ro man ty zmu. Głów nym za mie rze niem tej pra cy jest
po szu ki wa nie w ope rze dzie więt na ste go stu le cia ro -
man tycz nych kon tek stów, na wią zań i in spi ra cji,
a przede wszyst kim – śla dów wy ro słej na grun cie ro -
man ty zmu in ter pre ta cji dzieł Szek spi ra. 

„Hi sto ria ob li czeń. Od ra chun ku na pal cach do ma szy -
ny ana li tycz nej”
– Nominacja do Nagrody w Konkursie
na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademicki
(XVII Targi Książki w Krakowie)

Książ ka za wie ra in for ma cje do ty czą ce hi sto rii li cze nia
od cza sów naj daw niej szych do ma szy ny ana li tycz nej
Char le sa Bab ba ge`a. Znaj du ją się w niej in for ma cje
do ty czą ce sys te mów nu me ra cji oraz cie ka wych me tod
ra chun ko wych sto so wa nych przez roz ma ite lu dy
w róż nych czę ściach świa ta: W pod ręcz ni ku przed sta -
wio no hi sto rię wpro wa dze nia w Eu ro pie po cho dzą cej
z In dii nu me ra cji na zy wa nej dzi siaj arab ską. Za pre zen -
to wa no, z przy kła da mi, spo so by li cze nia na aba kach,
li czy dłach, pa łecz kach Ne pe ra, su wa kach lo ga ryt micz -
nych oraz tech ni ki li cze nia na pal cach. Pod ręcz nik za -
wie ra opis wy na laz ków zwią za nych z hi sto rią me cha -
nicz nych ob li czeń.

Wydawnictwo Naukowe UAM zaprasza
do lektury nagrodzonych ostatnio książek
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Do pa tro no wa nia te mu przed się wzię ciu,
a tak że do czyn ne go udzia łu w dys ku sjach za -
pro szo no Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich,
Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go RP, Kra jo wą Ra dę
Ra dio fo nii i Te le wi zji, Okrę go wą Izbę Rad -
ców Praw nych w Po zna niu i Okrę go wą Ra -
dę Ad wo kac ką, a tak że przed sta wi cie li sto wa -
rzy szeń dzien ni kar skich oraz wła dze UAM
i wy dzia łu. Ob ra dy i de ba ty od by wa ły się
w trzech pa ne lach – pierw szy po świę co ny był
pro fe sjo na li za cji. 

Pro blem ten wią że się ze zmia na mi, ja kie
za cho dzą we współ cze snych me diach i zmie -
nia ją nie tyl ko po zy cję, ale rów nież ocze ki wa -
nia kie ro wa ne pod ad re sem dzien ni ka rzy.
Pro ces ta blo idy za cji pro wa dzi do po wol ne -
go za cie ra nia się róż nic po mię dzy dzien ni kar -
stwem opi nii a ta blo ida mi. Me dia pre sti żo -
we co raz bar dziej upo dab nia ją się do me diów
ta blo ido wych, przez co za cie ra się tra dy cyj ny
po dział na dwa ty py me diów. Tra dy cyj ne mu
mo de lo wi pro fe sjo nal ne go dzien ni kar stwa za -
gra ża rów nież dzien ni kar stwo oby wa tel skie,
gdy zgod nie z je go za ło że nia mi – dzien ni ka -
rzem mo że być każ dy. Współ cze śnie już we

wszyst kich nie mal me diach do mi nu je funk -
cja roz ryw ko wa, in for ma cyj na ule gła zmia -
nie, a edu ka cyj na spro wa dzo na zo sta ła do po -
rad ni ko wej. Wszyst ko to pro wa dzi do wnio -
sku, że to już ostat ni dzwo nek, by po chy lić się
nad sta nem współ cze sne go dzien ni kar stwa i je -
go przy szło ści – pod kre ślił prof. Ja cek Sob czak,
pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Na uko we go
Pra wa Pra so we go. Ry szard Sła wiń ski, pre zes
SDRP, zwró cił uwa gę na pau pe ry za cję za wo -
du dzien ni ka rza. To nie jest tak, że każ dy mo -
że dzien ni ka rzem być i żyć z wy peł nia nia tej
pra cy – mó wił o dzien ni kar stwie pro fe sjo nal -
nym ulo ko wa nym w struk tu rach re dak cji,
w prze ci wień stwie do roz wi ja ją ce go się dzien -
ni kar stwa oby wa tel skie go. Dzien ni karz, któ ry
tu koń czy stu dia, pe łen za pa łu przy cho dzi
do re dak cji na pro win cji i spo ty ka go… 1000
zło tych. Ma jed nak że si łę zmie niać bur mi strza,
dzia łać po li tycz nie – to jest re kom pen sa ta
za dru gi ty siąc. Opo wia da nie się dzien ni ka rza
po po li tycz nych stro nach jest ty le w Pol sce po -
wszech ne, co szko dli we i nie po ko ją ce. Mó wie -
nie o rze tel no ści, obiek ty wi zmie, wznio słych
rze czach wo bec tej rze czy wi sto ści nie ma więk -

sze go prze bi cia. Je że li pra ca dzien ni ka rza nie
bę dzie wspar ta god nym wy na gro dze niem, to te
zja wi ska bę dą na ra sta ły. Je śli cho dzi o kwe stie
praw ne to nie jest okre ślo ne kim dzien ni karz
jest, kto mo że ten za wód upra wiać, po speł nie -
niu ja kich kry te riów. Sta re, wie lo krot nie po pra -
wia ne pra wo pra so we jest nie kom plet ne. Trze -
ba no we go spoj rze nia, ty le że po dzie lo ne, nie -
rzad ko skon flik to wa ne śro do wi sko do te go się
nie gar nie. 

Nad owy mi uwa run ko wa nia mi za wo du
za sta na wia no się pod czas dru gie go pa ne lu
z udzia łem praw ni ków z róż nych ośrod ków
w kra ju. Po ja wie nie się no wych me -
diów – pod kre śla no – skut ku je po waż ny mi
zmia na mi w prak ty ce dzien ni kar skiej i w re -
zul ta cie zmie nia po ję cie dzien ni kar stwa,
poj mo wa ne go ja ko za wód. Po ja wia ją się
dra ma tycz nie brzmią ce okre śle nia jak np.
„pa so żyt ni czy cha rak ter no wych me diów”,
„śmierć dzien ni kar stwa”. Kwe stią wy ma ga -
ją cą na my słu jest roz strzy gnię cie, ko go
obec nie moż na i na le ży za li czyć do gro -
na dzien ni ka rzy w sen sie praw nym i or ga -
ni za cyj nym. 

Za wód dzien ni karz
Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego było organizatorem
międzynarodowej konferencji, która na temat obecnej kondycji tego zawodu w Polsce
odbyła się w Poznaniu, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. 

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I



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

g r u d z i e ń  2 0 1 3  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 5

Pra wo z PRL, dwu dzie sto krot nie no we li zo -
wa ne, w któ rym wciąż funk cjo nu je Pol ska
Rzecz po spo li ta Lu do wa i prze stęp stwa wo bec
in te re sów PRL, nie przy sta je do no wej sy tu -
acji. Bra ku je w nim na wet po praw nie z praw -
ne go punk tu wi dze nia sfor mu ło wa nej de fi ni -
cji dzien ni kar stwa i dzien ni ka rza. Mó wi się
tyl ko o tym, że dzien ni ka rzem jest oso ba za -
trud nio na w re dak cji, któ ra dzia ła na rzecz
i z upo waż nie nia re dak cji. 

Ist nie ją ca usta wa na pierw szym miej scu
(rów nież je śli cho dzi o od po wie dzial ność)
sta wia dzien ni ka rza, po tem wy daw cę. Tym -
cza sem dzien ni karz znaj du je się pod pre sją
wy daw cy, któ ry mo że sta wiać mu wy ma ga -
nia rów nież po li tycz ne, oby cza jo we, co
do tre ści pu bli ka cji. I dzien ni karz al bo się
pod po rząd ku je, al bo mu si odejść. Pra wo
pra so we chro ni wy daw cę za pi sem o po sza -
no wa niu li nii pro gra mo wej pi sma. A wy -
daw ca sko mer cja li zo wa ne go pi sma nie rzad -
ko by wa uwi kła ny po li tycz nie, za ła twia czy -
jeś in te re sy, zaś dzien ni karz jest te go na rzę -
dziem.

Jo an na Tacz kow ska z Uni wer sy te tu Ka zi -
mie rza Wiel kie go w Byd gosz czy w wy stą pie -
niu peł nym pa sji wska zy wa ła na wie le przy -
czyn, dla któ rych sta re pra wo pra so we po win -
no być zmie nio ne, a za wód dzien ni ka rza re -
gu lo wa ny i ja kie z nie ure gu lo wa nia pły ną za -
gro że nia i dla dzien ni ka rza i dla do bra pu -
blicz ne go. Dziś po ję cie „za wód dzien ni ka rza”
w ogó le nie od po wia da na wet kon cep cji sa me -
go za wo du, bo mu sia ły by być okre ślo ne kry te -
ria: choć by zbiór czyn no ści, ja kie ma wy ko -
ny wać. Dzien ni ka rzem mo że być każ da oso ba.
Z te go wy ni ka ją okre ślo ne skut ki fak tycz ne
i praw ne. Trud no mó wić więc, że jest to za wód
re gu lo wa ny – zwra ca ła uwa gę. Obo wią zu ją ca
de fi ni cja nie nor ma tyw na i nie le gal na nie jest
wią żą ca, nie moż na na jej pod sta wie wy eg -
ze kwo wać na ru sze nia obo wiąz ków. A prze -
cież na ru sza nie praw przez dzien ni ka rzy
i prze ciw nim po ja wia się czę sto. Tak być nie
po win no i al bo usta wa zo sta nie zmie nio na,
al bo po rząd ko wa nie przej mą kor po ra cje, któ -
re po dob nie jak sa mo rzą dy le kar skie, rad cow -
skie czy ad wo kac kie sa me bę dą dbać o „czy -
stość sze re gów”. Tyl ko że w Pol sce jest oko -
ło 30 sto wa rzy szeń, a na le ży do nich za le d -
wie 20 pro cent osób zaj mu ją cych się dzien ni -
kar stwem pro fe sjo nal nym. 

W trze cim pa ne lu dys ku to wa no na te mat,
czy me dia go to we są na wie lo kul tu ro wość,
na a zja wi sko imi gra cji w Pol sce. Mo ty wem
wio dą cym de ba ty by ła pró ba od po wie dzi
na py ta nie czy pol skie me dia bę dą zdol ne
do ta kiej re pre zen ta cji zja wi ska imi gra cji, któ -
re sprzy jać bę dzie imi gran tom. 

Pro blem jest otwar ty. J. L

23 paź dzier ni ka 2013 r. na Wy -
dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien -
ni kar stwa UAM w Po zna niu od by -
ła się Ogól no pol ska Kon fe ren cja
Na uko wa „Po li ty ka me dial -
na w Pol sce – bi lans dwu dzie sto -
le cia obo wią zy wa nia usta wy o ra -
dio fo nii i te le wi zji”. 

Pa tro nat ho no ro wy nad kon fe ren -
cją spra wo wa li: Prze wod ni czą cy Kra -
jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji, Te -
le wi zja Pol ska S. A., Pol skie Ra -
dio S.A. i Okrę go wa Izba Rad ców
Praw nych w Po zna niu.

Or ga ni za to rzy – prof. UAM dr
hab. Ta de usz Wal las, dr hab. Ma rze -
na Ba rań ska, dr Ali na Bal czyń ska -
-Ko sman i dok to ran ci – chcąc pod -
su mo wać po nad dwa dzie ścia lat
od wej ścia w ży cie usta wy o ra dio -
fo nii i te le wi zji, uzna li, iż jest to waż -
ny mo ment, by skło nić śro do wi sko
aka de mic kie i dzien ni kar skie do re -
flek sji na te mat kon dy cji oraz funk -
cjo no wa nia me diów w Pol sce w no -
wych re aliach spo łecz nych, po li tycz -
nych, praw nych i go spo dar czych.
Jed nym z ce lów in ter dy scy pli nar nej
kon fe ren cji by ło okre śle nie ro li usta -
wy me dial nej dla kształ to wa nia się
pol skie go ła du me dial ne go z per -
spek ty wy dwu dzie stu lat i uka za nie
no wych wy zwań w po li ty ce me dial -
nej. Kon fe ren cja sta ła się po nad to
płasz czy zną wy mia ny opi nii i po glą -
dów oraz fo rum pre zen ta cji wy ni ków
ba dań wszyst kich za in te re so wa nych
ni niej szą pro ble ma ty ką.

Ob ra dy ple nar ne, któ re od by ły się
w wy dzia ło wej au li, otwo rzył Dzie -
kan – prof. UAM dr hab. Ta de usz Wal -
las. Te ma ty wy stą pień go ści, wśród któ -
rych zna leź li się mię dzy in ny mi Prze -
wod ni czą cy Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii
i Te le wi zji Jan Dwo rak, Pre zes Pol skie -
go Ra dia S.A. An drzej Sie zie niew ski,
przed sta wi ciel Za rzą du Te le wi zji Pol -
skiej S.A. dr Ma rian Za lew ski oraz wi -
ce dzie kan Okrę go wej Izby Rad ców
Praw nych w Po zna niu dr Kry sty na Ba -
biak, kon cen tro wa ły się wo kół kwe stii:
za dań i kom pe ten cji Kra jo wej Ra dy
Ra dio fo nii i Te le wi zji, cy fry za cji me -
diów au dio wi zu al nych, re gu la cji dzia -

łal no ści re gio nal nych ośrod ków te le -
wi zyj nych i ro li edu ka cji praw ni czej
w te le wi zji. Po prze rwie głos w de ba cie
za bra li tak że przed sta wi cie le Wy dzia -
łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa
UAM w Po zna niu – prof. UAM dr hab.
Ję drzej Skrzyp czak i prof. UAM dr hab.
An drzej Stel mach. Przed za koń cze -
niem ob rad ple nar nych stu den ci mie li
oka zję do za da nia nur tu ją cych ich py -
tań, któ re do ty czy ły przede wszyst kim
kon tro wer syj nej kwe stii no we go spo -
so bu na li cza nia opłat abo na men to -
wych. 

W czę ści po po łu dnio wej kon fe -
ren cji od by ły się pa ne le te ma tycz -
ne – spo łecz no -po li tycz ny oraz po li -
ty ki re gu la cyj nej. Co war te pod kre -
śle nia, uczest ni ka mi kon fe ren cji by li
nie tyl ko przed sta wi cie le pol skich
uni wer sy te tów, ale rów nież licz ni re -
pre zen tan ci za gra nicz nych ośrod ków
na uko wo -ba daw czych. W pa ne lach
po ru szo no mię dzy in ny mi kwe stie
do ty czą ce zmian w po li ty ce me dial -
nej w Pol sce i na świe cie, pro fe sjo na -
li za cji za wo du dzien ni ka rza, a tak że
wy mia ru mię dzy na ro do we go po li ty -
ki me dial nej. Ana li zo wa no rów nież,
z róż nych punk tów wi dze nia, po trze -
bę no we li za cji usta wy o ra dio fo nii
i te le wi zji, a tak że po wią zań i za leż -
no ści po mię dzy me dia mi a po li ty ką.
Rów no le gle do pa ne li te ma tycz nych
od by wa ły się spo tka nia przed sta wi -
cie li od dzia łów te re no wych Te le wi zji
Pol skiej S.A. – Po sie dze nie Przed sta -
wi cie li Ośrod ków Re gio nal nych
TVP S. A., pa nel „Te le wi zja Re gio nal -
na w Pol sce wczo raj i dziś”
oraz I Kon went Rad Pro gra mo wych
Od dzia łów Te re no wych TVP S.A. 

Kon fe ren cja by ła do brą oka zją
do przed sta wie nia wy ni ków ba dań
i wy mia ny po glą dów do ty czą cych po -
li ty ki me dial nej, a tak że sta ła się waż -
nym miej scem spo tka nia prak ty ków
sek to ra me diów au dio wi zu al nych ze
śro do wi skiem aka de mic kim. Or ga ni -
za to rzy wy ra ża ją prze ko na nie, że
kon fe ren cja za po cząt ku je cykl re gu -
lar nych spo tkań na Wy dzia le Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM
w Po zna niu. 

„Po li ty ka me dial na w Pol sce 
– bi lans obo wią zy wa nia
Usta wy o Ra dio fo nii i Te le wi zji”
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Kon gres Dy dak ty ki Po lo ni stycz nej – bo o nim mo wa – zor -
ga ni zo wa ny zo stał przez Wy dział Po lo ni sty ki UJ we
współ pra cy z PAN i jej dwo ma ko mi te ta mi – Ko mi te -

tem Na uk o Li te ra tu rze oraz Ko mi te tem Ję zy ko znaw stwa, Ra dą
Ję zy ka Pol skie go, To wa rzy stwem Li te rac kim im. A. Mic kie wi -
cza i wie lo ma in ny mi part ne ra mi. Wo kół głów ne go za gad nie -
nia „Po lo ni sty ka dziś – kształ ce nie dla ju tra. Dia gno zy i per spek -
ty wy” sku pi li swo je wy stą pie nia li te ra tu ro znaw cy i ję zy ko znaw -
cy, dy dak ty cy, na uczy cie le aka de mic cy i szkol ni, stu den ci i dok -
to ran ci. Ob ser wa cje po lo ni stycz ne ze sta wia ne by ły z ba da nia mi
z za kre su na uk pe da go gicz nych, psy cho lo gicz nych, me dycz nych,
spo łecz nych, bo i przed sta wi cie le tych dzie dzin wie dzy bra li czyn -
ny udział w kon gre sie. 

Re fe ra ty i dys ku sje by ły zbież ne z su ge stia mi Han nah Arendt sfor -
mu ło wa ny mi w książ ce Mię dzy cza sem mi nio nym a przy szłym. Przy -
po mi na ły o zna cze niu na sta wio ne go na dia log słów ka „mię dzy”.
Sku pia ły uwa gę na re la cjach mię dzy „daw ny mi a no wy mi la ty”,
„ekra no wym czy tel ni kiem” a „cy fro wym tu byl cem”, re ali zo wa ły
waż ną su ge stię tej jed nej z naj waż niej szych my śli cie lek XX wie ku,
któ ra prze strze ga ła przed po zo sta wie niem spraw edu ka cji w ge stii
osób za wo do wo zaj mu ją cych się pro ble ma mi na ucza nia. Szcze gó -
ły trze ba zo sta wić pe da go gom, ale nad ca ło ścią po win ni my śleć
wszy scy – pi sa ła Arendt w szki cu Kry zys edu ka cji. I ta kie my śle nie
cha rak te ry zo wa ło czte ro dnio we ob ra dy. 

Do peł nia ły się za gad nie nia i oma wia ne eta py ucze nia się i na -
ucza nia: szko ła pod sta wo wa – gim na zjum – szko ły po nad gim na -
zjal ne – uni wer sy tet. Re flek sje edu ka cyj ne wspie ra li swo imi gło sa -
mi pi sa rze – Ol ga To kar czuk, Woj ciech Bo no wicz, Ste fan Chwin.
W Au di to rium Ma xi mum w ra mach pa ne lu „Kto nas czy ta? Pi sa -
rze o kształ ce niu do bre go czy tel ni ka” roz mo wę z twór ca mi pro -
wa dził Grze gorz Jan ko wicz (me dial nym pa tro na tem kon gres ob -
jął „Ty go dnik Po wszech ny”).

O usy tu owa niu po lo ni sty ki uni wer sy tec kiej „mię dzy tra dy cją
a zmia ną” mó wi li dzie ka ni wy dzia łów, na któ rych kształ ci się po lo -
ni stów: prof. Bo gu mi ła Ka niew ska (UAM), prof. Re na ta Przy byl ska
(UJ), prof. To masz Cha chul ski (UKSW), prof. Mar cin Cień ski
(UWr), prof. Ma rian Ki siel (UŚ), prof. Bo gu sław Skow ro nek (UP
w Kra ko wie). Prof. Krzysz tof Kło siń ski – prze wod ni czą cy KNoL
PAN – o od po wiedź na py ta nie „Czy świat po trze bu je hu ma ni stów?”
po pro sił: prof. Te re sę Kost kie wi czo wą (TLAM), dra Ma cie ja Ja ku -
bow skie go (MEN), prof. Wie sła wa Ba ny sia (UŚ, KRASP), prof. Da -
riu sza Rot ta (UŚ, Ra da Głów na Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go),
prof. An drze ja Ma nię (UJ), prof. Mi cha ła Fe de ro wi cza (IBE), prof.
Ry szar da Ny cza (UJ, IBL PAN). 

Na kon gre sie nie by ło próż ne go na rze ka nia. Re fe ren ci i uczest -
ni cy dys ku sji do strze ga li kul tu ro we zmia ny: roz pad wspól no ty
lek tu ro wej, ni kłe czę sto kom pe ten cje użyt kow ni ków ję zy ka, nie -
bez piecz ną dla roz wo ju mło dych lu dzi „cy fro wą de men cję”, eks -
pan sję ob ce go na szej tra dy cji edu ka cyj nej dys kur su an glo sa skie -
go i si łę urzę do we go sche ma tu pa tro nu ją cych re for mom
na wszyst kich szcze blach kształ ce nia, for mu ło wa nie sprzecz nych
czę sto ocze ki wań wzglę dem na uczy cie li szkol nych i aka de mic -

kich. Dys ku sje o szko le sku pia ły się wo kół: do ku men tów pro gra -
mo wych – lek cji ję zy ka pol skie go – eg za mi nów ze wnętrz nych. 

Nie po mi ja no też pro ble mów kształ ce nia na uczy cie li. Za sta -
na wia no się, jak nie tra cąc kon tak tu z rze czy wi sto ścią, nie ule -
gać pre sji ze wnętrz nej, lecz ne go cjo wać wa run ki edu ka cyj nych
zmian. Do wo dzo no, że na dal waż ne są sta re, choć wciąż na no -
wo „od kry wa ne” me cha ni zmy dy dak tycz ne spro wa dza ją ce się
do in spi ro wa nia w pro ce sie kształ ce nia ak tyw no ści – sa mo dziel -
no ści – in te lek tu ali za cji usta leń i spo strze żeń czy nio nych wspól -
nie z ucznia mi czy stu den ta mi. 

W cią gu ko lej nych dni ob rad sfor mu ło wa no kon kret ne re ko -
men da cje, któ re prze ka za ne zo sta ną wła ści wym gre miom de cy -
zyj nym. Wszyst kie zna leźć moż na na stro nie in ter ne to wej:
www.kon gres dy dak ty ki.po lo ni sty ka.uj.edu.pl (tam też pro gram,
fo to re por taż oraz po zo sta łe in for ma cje). War to wska zać nie któ -
re wnio ski: 

– w ra mach edu ka cji po lo ni stycz nej na każ dym jej eta pie zin ten -
sy fi ko wać kształ ce nie ję zy ko we; za bie gać o to, by roz mo wa o kul tu -
rze pol skiej – tak że w od nie sie niu do pro jek tów na uko wych – to -
czy ła się po pol sku,

– za cho wać rów no wa gę mię dzy po rząd kiem po znaw czym a for -
ma cyj nym w po lo ni sty ce szkol nej oraz prak ty ko wać lek tu rę dla
przy jem no ści,

– dą żyć do wpi sa nia or ga ni za cji Olim pia dy Li te ra tu ry i Ję zy ka
Pol skie go do za dań sta tu to wych MEN,

– zwięk szyć ran gę ma tu ry z ję zy ka pol skie go przez uwzględ nia -
nie jej wy ni ków przy re kru ta cji na stu dia wyż sze na wszyst kich kie -
run kach, a efek tów jej czę ści ust nej (w no wym kształ cie) przy re -
kru ta cji na kie run ki fi lo lo gicz ne, 

– uwzględ nić w siat kach stu diów po lo ni stycz nych kul tu ro wą
„wie lo me dial ność”, a tak że po trze bę bu do wa nia świa do mo ści hi -
sto rycz no li te rac kiej stu den tów oraz ko niecz ną ochro nę li te ra -
tur daw nych, 

– zwró cić uwa gę na me to dy kę, któ ra nie mo że być trak to wa na ja -
ko zbiór abs trak cyj nych al go ryt mów moż li wych do za sto so wa nia
na róż nych eta pach kształ ce nia, ale ja ko me cha nizm po ję cio wy,
struk tu ra wspie ra ją ca re flek syj ność, 

– utwo rzyć pi smo do ty czą ce dy dak ty ki szko ły wyż szej, pre zen tu -
ją ce swo iste ce chy pra cy dy dak tycz nej oraz ob ra zu ją ce, jak no wo -
cze sna na uka mo że wy zna czać pod sta wy no wo cze snej dy dak ty ki.

W kon gre sie czyn nie uczest ni czy li po znań scy po lo ni ści, któ rzy mó -
wi li o me to dy ce szkol nej, me cha ni zmach wspie ra ją cych stu den tów
w na uce czy ta nia tek stów daw nych, dy dak tycz nym kształ ce niu dok -
to ran tów. Prof. Ta de usz Zgół ka z In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM był
też człon kiem Ra dy Pro gra mo wej. Kon gres, któ re go spi ri tus mo vens
by ła nie wąt pli we prof. An na Ja nus -Si tarz (UJ), im po no wał me ry to -
rycz nie i or ga ni za cyj nie, co sta ło się prze słan ką do wie lo krot nie po -
wta rza ne go po stu la tu, aby nie był on jed no ra zo wym wy da rze niem,
ale wpi sał się w ka len darz po lo ni stycz nych spo tkań or ga ni zo wa -
nych przez ko lej ne ośrod ki aka de mic kie. War to ten de zy de rat zre -
ali zo wać! Czy ta nie jest prze cież pro gno sty kiem nie tyl ko po lo ni stycz -
nych osią gnięć. Ma ria Kwiat kow ska -Ra taj czak

Spra wa nie tyl ko po lo ni stów
O randze i znaczeniu wydarzenia mającego miejsce w Krakowie 
w dniach 20-23 listopada 2013 roku świadczą liczby. Wzięło w nim udział
niemal 300 osób z blisko 30 uczelni, a wygłoszono ponad 130 referatów. 
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Par la ment Eu ro pej ski przy jął pro gram Era smus+, no -
wy pro gram UE na rzecz kształ ce nia, szko le nia, mło -
dzie ży i spor tu, któ re go re ali za cja ma roz po cząć się

w stycz niu. Jest to sied mio let ni pro gram ukie run ko wa ny
na pod no sze nie umie jęt no ści, zwięk sza nie szans na za trud -
nie nie oraz wspie ra nie mo der ni za cji sys te mów kształ ce nia,
szko le nia i wspar cia dla mło dzie ży. Bu dżet pro gra mu wy -
no si 14,7 mld eu ro. Jest to o 40% wię cej niż w przy pad ku
obec nych pro gra mów. 

Cie szę się, że Par la ment Eu ro pej ski przy jął pro gram Era -
smus+ i je stem dum ny, że uda ło nam się za gwa ran to wać 40-
pro cen to wą pod wyż kę bu dże tu w po rów na niu z na szy mi obec -
ny mi pro gra ma mi. Jest to do wód za an ga żo wa nia UE w kształ -
ce nie i szko le nia. Era smus+ przy czy ni się tak że do wal ki z bez -
ro bo ciem mło dzie ży, po nie waż po zwo li mło dym oso bom zdo -
by wać do świad cze nie za gra ni cą, a przez to pod no sić swo ją wie -
dzę i roz wi jać umie jęt no ści. Oprócz do ta cji dla osób in dy wi du -
al nych, Era smus+ wspie rać bę dzie part ner stwa, któ re uła twiać
ma ją prze cho dze nie od edu ka cji do pra cy, oraz re for my ma ją -
ce na ce lu mo der ni za cję i po pra wę ja ko ści kształ ce nia w pań -
stwach człon kow skich. Kwe stie te ma ją za sad ni cze zna cze nie,
je śli chce my wy po sa żyć mło de po ko le nie w kwa li fi ka cje i umie -
jęt no ści, ja kich bę dą po trze bo wać, aby osią gnąć suk ces w ży -
ciu – po wie dzia ła An dro ul la Vas si liou, ko mi sarz ds. edu ka cji,
kul tu ry, wie lo ję zycz no ści i mło dzie ży.

No wy pro gram Era smus+ sta no wi po łą cze nie wszyst kich
ist nie ją cych unij nych pro gra mów kształ ce nia, szko le nia, mło -
dzie ży i spor tu, w tym pro gra mów „Ucze nie się przez ca łe ży -
cie” (Era smus, Le onar do da Vin ci, Co me nius, Grund tvig),
„Mło dzież w dzia ła niu” oraz pię ciu pro gra mów współ pra cy
mię dzy na ro do wej (Era smus Mun dus, Tem pus, Al fa, Edu link
oraz pro gram na rzecz współ pra cy z pań stwa mi uprze my sło -
wio ny mi). Wnio sko daw cy bę dą mo gli ła twiej zro zu mieć do -
stęp ne opcje. Wpro wa dzo ne zo sta ją tak że do dat ko we uprosz -
cze nia, któ re uła twią do stęp do do ta cji.

Kto mo że sko rzy stać z pro gra mu Era smus+?
– 2 mln stu den tów szkół wyż szych bę dzie mo gło stu dio -

wać lub szko lić się za gra ni cą; 450 tys. spo śród nich od bę -
dzie sta że;

– 650 tys. uczest ni ków szko le nia za wo do we go i uczniów
za wo du otrzy ma sty pen dia po zwa la ją ce uczyć się, szko lić
lub pra co wać za gra ni cą;

– 800 tys. na uczy cie li, wy kła dow ców, szko le niow ców, pra -
cow ni ków szkol nic twa i osób pra cu ją cych z mło dzie żą bę dzie
mo gło na uczać lub szko lić się za gra ni cą;

– 200 tys. stu den tów stu diów ma gi ster skich od by wa ją cych
sta cjo nar ne stu dia ma gi ster skie w in nym pań stwie sko rzy sta
z sys te mu gwa ran cji kre dy to wych;

– po nad 500 tys. mło dych osób bę dzie mo gło od być wo lon -
ta riat za gra ni cą lub wziąć udział w wy mia nie mło dzie ży;

– po nad 25 tys. stu den tów otrzy ma sty pen dia na wspól ne
stu dia ma gi ster skie, któ re ozna cza ją stu dia w przy naj mniej
dwóch in sty tu cjach szkol nic twa wyż sze go za gra ni cą;

– 125 tys. szkół, in sty tu cji kształ ce nia i szko le nia za wo do -
we go, in sty tu cji szkol nic twa wyż sze go i kształ ce nia do ro słych,
or ga ni za cji mło dzie żo wych i przed się biorstw otrzy ma środ -
ki fi nan so we na utwo rze nie 25 tys. part nerstw stra te gicz nych,
któ re pro mo wać ma ją wy mia nę do świad czeń i po wią za -
nia z ryn kiem pra cy;

– 3,5 tys. in sty tu cji edu ka cyj nych i przed się biorstw otrzy -
ma wspar cie na utwo rze nie po nad 300 „so ju szy na rzecz wie -
dzy” i „so ju szy na rzecz umie jęt no ści sek to ro wych”, zwięk sza -
ją cych szan se na za trud nie nie, pro mu ją cych in no wa cyj ność
i przed się bior czość;

– wspar cie obej mie tak że 600 part nerstw w dzie dzi nie spor -
tu, w tym nie ko mer cyj ne im pre zy eu ro pej skie.

Re ali za cja pro gra mu Era smus+ roz po czy na się w okre sie,
kie dy w UE pra wie sześć mi lio nów mło dych osób jest bez -
ro bot nych. W Hisz pa nii i Gre cji od se tek ten prze kra cza 50
proc. Rów no cze śnie w Unii za re je stro wa nych jest po nad 2 mln
wol nych miejsc pra cy, a jed na trze cia pra co daw ców zgła sza
trud no ści z re kru ta cją pra cow ni ków po sia da ją cych po trzeb -
ne im umie jęt no ści. Jest to do wód na spo ry nie do bór kwa li -
fi ka cji w Eu ro pie. Era smus+, ofe ru jąc oby wa te lom moż li -
wo ści ucze nia się, szko le nia lub zdo by wa nia do świad cze nia
za gra ni cą, przy czy ni się do roz wią za nia te go pro ble mu.

Po raz pierw szy w pro gra mie Era smus+ prze wi dzia no
spe cjal ną li nię bu dże to wą dla spor tu. Przez okres sied miu
lat pla nu je się prze zna czyć oko ło 265 mln eu ro na roz wój
eu ro pej skie go wy mia ru spor tu po przez eli mi no wa nie za -
gro żeń trans gra nicz nych, ta kich jak usta wia nie za wo dów
spor to wych i do ping. Wspar ciem ob ję te zo sta ną tak że pro -
jek ty mię dzy na ro do we z udzia łem lo kal nych or ga ni za cji
spor to wych, słu żą ce pro mo wa niu np. wła ści we go za rzą dza -
nia, włą cze nia spo łecz ne go, dwu to ro wych ka rier spor tow -
ców i ak tyw no ści fi zycz nej.

Re ali za cja pro gra mu roz pocz nie się w stycz niu 2014 r. na

Era smus z plu sem 
Po nad 4 mi lio ny osób otrzy ma do ta cje unij ne na pod no sze nie umie jęt no ści
i zwięk sza nie szans na za trud nie nie.

”Nowy program Erasmus+ stanowi połączenie
wszystkich istniejących unijnych programów
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu,
w tym programów „Uczenie się przez całe
życie” „Młodzież w działaniu” oraz pięciu
programów współpracy międzynarodowej 
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Za kład Kształ ce nia Usta wicz ne go i Do -
radz twa Za wo do we go Wy dzia łu Stu -
diów Edu ka cyj nych Uni wer sy te tu im.

Ada ma Mic kie wi cza, kie ro wa ny przez prof.
Ewę So lar czyk -Am bro zik w od po wie dzi
na no we za da nia sta wia ne uczel niom pod jął
współ pra cę z in sty tu cja mi ryn ku pra cy oraz
szko ła mi Po zna nia i po wia tu. Te do świad cze -
nia przy świe ca ły po my sło wi zor ga ni zo wa nia
w dniu 7 li sto pa da 2013 ro ku, kon fe ren cji na -
uko wej pt. Uni wer sy tec kie kształ ce nie do rad -
ców za wo do wych wo bec wy zwań ryn ku pra cy.
Jej or ga ni za to ra mi był Za kład Kształ ce nia
Usta wicz ne go i Do radz twa Za wo do we go

WSE UAM, a pa tro no wał jej dzie kan WSE
prof. Zbysz ko Me lo sik. 

Kon fe ren cja mia ła na ce lu przed sta wie nie
naj now szych ten den cji w kształ ce niu do rad -
ców za wo do wych, dys ku sję nad pro ble ma -
mi wy ni ka ją cy mi z do świad czeń do rad ców
za wo do wych i ka dry aka de mic kiej przy go to -
wu ją cej stu den tów do ro li do rad cy za wo do -
we go, okre śle nie za dań dla teo rii i prak ty ki
do rad czej, usta le nie prio ry te to wych wy zwań
dla kształ ce nia stu den tów i omó wie nie współ -
pra cy WSE ze szko ła mi i przed się bior stwa mi.

W kon fe ren cji uczest ni czy li dy rek to rzy, kie -
row ni cy, do rad cy za wo do wi, a po nad to pe da -

go dzy, psy cho lo dzy, na uczy cie le, ko or dy na -
to rzy pro jek tów unij nych, kon sul tan ci, bi blio -
te ka rze, pra cow ni cy in sty tu cji oświa to wych
oraz ka dra na uko wa kształ cą ca stu den tów.
Waż ną gru pą od bior ców kon fe ren cji by li rów -
nież stu den ci. Łącz na licz ba uczest ni ków kon -
fe ren cji wy no si ła oko ło 70 osób.

W trak cie trzech se sji kon fe ren cyj nych
wy gło szo no 12 re fe ra tów, któ rych au to ra mi
by ło 14 osób. Se sję pierw szą roz po czę ło wy -
stą pie nie pro dzie kan WSE prof. Ewy So lar -
czyk -Am bro zik na te mat: Do radz two za wo -
do we w per spek ty wie ca ło ży cio we go ucze -
nia się. Prof. So lar czyk -Am bro zik przed sta -

Jak kształcić 
doradców zawodowych?
Jakość kształcenia studentów stanowi priorytetowe zadanie każdej uczelni.
Obowiązujące od kilku lat Europejska Rama Kwalifikacji oraz Krajowe Ramy
Kwalifikacyjne zobowiązują kadrę akademicką do szukania coraz to nowszych
sposobów uczenia absolwentów uczelni tak, aby byli przydatni na rynku pracy. 
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Or ga ni za to ra mi ko lej nej już edy cji tar gów
by ł Uni wer sy te t im. Ada ma Mic kie wi cza, Col le -
gium Po lo ni cum w Słu bi cach wraz z Cen trum
Edu ka cji i Pra cy Mło dzie ży OHP w Go rzo wie
Wlkp. i Mło dzie żo wym Cen trum Ka rie ry
w Słu bi cach. Tar gi skie ro wa ne by ły do mło dzie -
ży gim na zjal nej i po nad gim na zjal nej oraz stu -
den tów. Wśród wy staw ców zna la zły się ofer ty
lo kal nych szkół śred nich oraz uczel ni wyż szych
z re gio nu. Oczy wi ście moż na by ło za po znać się
z ofer tą Col le gium Po lo ni cum, Uni wer sy te tu
Eu ro pej skie go Via dri na, a tak że m.in. Aka de -
mii Mor skiej w Szcze ci nie, Uni wer sy te tu Szcze -
ciń skie go, Za chod nio po mor skie go Uni wer sy -
te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie, Uni wer -
sy te tu Zie lo no gór skie go, Pań stwo wej Wyż szej
Szko ły Za wo do wej w Su le cho wie czy Wyż szej
Szko ły Po li cyj nej w Ora nien bur gu.

Po nad to z usług do rad ców za wo do wych
z Urzę du Pra cy, Ochot ni cze go Huf ca Pra cy oraz
Agen cji Pra cy we Frank fur cie, pra co daw ców,
firm szko le nio wych i in nych mo gli sko rzy stać ab -
sol wen ci wcho dzą cy na ry nek pra cy oraz bez -
ro bot ni miesz kań cy oko lic po szu ku ją cy jej za -
rów no w Pol sce jak i w Niem czech. Do dat ko wo
or ga ni za to rzy im pre zy za dba li o ak tyw ne uczest -
nic two mło dzie ży z gim na zjów i szkół śred nich
po przez zor ga ni zo wa nie dla nich warsz ta tów
m.in. o Unii Eu ro pej skiej, z ję zy ka pol skie go oraz
z ję zy ka an giel skie go.

Do dat ko we atrak cje sta no wi ły sto iska Wod ne -
go Ochot ni cze go Po go to wia Ra tow ni cze go z pre -
zen ta cją sprzę tu oraz sta no wi sko Lo kal ne go
Punk tu In for ma cyj ne go o Fun du szach Eu ro pej -
skich w Słu bi cach, na któ rym moż na by ło uzy -
skać bez płat ne kon sul ta cje i ma te ria ły in for ma -
cyj ne. Tar gi ze stro ny Col le gium Po lo ni cum
przy go to wa ły Ewa Bie le wicz -Po la kow ska oraz
Kin ga Dy dy na.

Na ta lia Sta siak
Ewa Bie le wicz -Po la kow ska

Każdy ma szansę wybrać dla siebie
odpowiednią ścieżkę edukacyjną
i zawodową – przekonywało
ponad czterdziestu wystawców
podczas Targów Edukacji i Pracy
„EDUKACJA-PRACA-KARIERA”, które
odbyły się 14 listopada w Collegium
Polonicum w Słubicach.

wi ła w nim do ku men ty o ucze niu się
przez ca łe ży cie oraz stra te gie upo -
wszech nia nia tej idei. Zwró ci ła uwa -
gę na ro sną cą ro lę in dy wi du al nych
ście żek ka rier edu ka cyj no -za wo do -
wych i ko niecz ność akre dy to wa nia
przez lu dzi do ro słych umie jęt no ści
zdo by tych po za sys te mem for mal ne -
go kształ ce nia się. Po nad to pod kre śli -
ła po trze bę wy pra co wa nia kon kret -
nych na rzę dzi, któ re po zwo lą po -
twier dzać i uzna wać uzy ska ne w ten
spo sób kom pe ten cje. Wspo mnia ła też
o mo ni to rin gu lo sów ab sol wen tów,
któ ry po zwo li na lep sze do pa so wa nie
ofert kształ ce nia do wy ma gań sta wia -
nych przez ry nek pra cy.

Dru gim wy stą pie niem był wy kład
pro dzie kan WSE prof. Kin gi Ku szak
W stro nę wy so kiej ja ko ści kształ ce nia
uni wer sy tec kie go – po szu ki wa nie roz -
wią zań. Jej wy stą pie nie sku pio ne by ło
wo kół przy bli że nia słu cha czom idei
utwo rze nia Kra jo wych Ram Kwa li fi ka -
cyj nych i stra te gii ich wdra ża nia na WSE
oraz dzia łań, któ re po zwa la ją kon kret -
nym uczel niom za cho wać au to no mię
i nie za leż ność uni wer sy tec kie go dzia ła -
nia. Po go dze nie tych dwóch wy zwań
sta no wi bo wiem waż ne za da nie dla wy -
dzia łu, tak jak sta łe do sko na le nie me tod
osią ga nia co raz wyż szej ja ko ści kształ -
ce nia stu den tów. Ja kość kształ ce nia
wpły wa na kon ku ren cyj ność ab sol wen -
tów wy dzia łu na ryn ku pra cy. Wy stą pie -
nie prof. Sła wo mi ra Ba na sza ka Edu ka -
cja a ry nek pra cy w świe tle dia gnoz dzie -
wię ciu pol skich po wia tów uka za ło wza -
jem ne re la cje po mię dzy struk tu ra mi
edu ka cyj ny mi a ryn kiem pra cy. 

Se sję dru gą otwar ło wy stą pie nie dr
Jo an ny Szła piń skiej De ter mi nan ty ka -
rier edu ka cyj no -za wo do wych me ne dże -
rów w per spek ty wie bio gra ficz nej. Zaś
wy stą pie nie dr Mo ni ki Bart ko wiak
Współ cze sny pra co daw ca w ob li czu wy -
ma gań ryn ku pra cy zwró ci ło uwa gę
na ak tu al ne ten den cje na ryn ku pra cy,
do ty czą ce głów nie pro ce sów glo ba li za -
cyj nych i co raz wy raź niej szej obec no -
ści no wo cze snych tech no lo gii in for ma -
tycz nych. Skut ku je to ko niecz no ścią
szyb kie go re ago wa nia or ga ni za cji i in -
sty tu cji edu ka cyj nych, któ re mu szą
spro stać tym zmia nom.

Dr Mał go rza ta Ro sal ska i dr An -
na Waw rzo nek w re fe ra cie Do radz two
aka de mic kie w per spek ty wie in dy wi -
du al nych i in sty tu cjo nal nych stra te gii
do rad czych dla stu den tów, po sta wi ły

kil ka py tań o to, czy stu dia/dy plom
mo gą być czyn ni kiem róż ni cu ją cym
szan se na suk ces spo łecz ny i za wo do -
wy; czy stu dia to punkt wyj ścia czy
doj ścia, a mo że etap pla no wa nia ka -
rie ry za wo do wej? 

W ko lej nym wy stą pie niu Zro bić ten
pierw szy krok… we wła sny biz nes.
Z do świad czeń w pro wa dze niu za jęć
dla przed się bior czych stu den tów dr
Iza be la Cy tlak za uwa ży ła, że moż -
na do strzec dwie ten den cje: jed -
na gru pa wią że swo je lo sy z du ży mi
kor po ra cja mi (są to głów nie stu den ci
i ab sol wen ci pra wa, fi nan sów, ra chun -
ko wo ści czy ban ko wo ści), a dru ga
gru pa po dej mu je de cy zję o za ło że niu
wła snej fir my już na stu diach (w tej
gru pie znaj du ją się stu den ci i ab sol -
wen ci kie run ków tech nicz nych czy
hu ma ni stycz nych). 

Dr Re na ta Ko niecz na -Woź niak,
w wy stą pie niu Mię dzy sta bil no ścią
a ela stycz no ścią – trud na sy tu acja osób
star szych na ryn ku pra cy, pod ję ła te mat,
któ ry co raz czę ściej po ja wia się w de -
ba tach spo łecz nych. Jej zda niem sta -
rość w Pol sce roz po czy na się na ryn -
ku pra cy. Więk szość ofert i miejsc pra -
cy, na wet je śli nie w spo sób jed no -
znacz ny, kie ro wa na jest do lu dzi mło -
dych. Oso by w wie ku 50+ na ra żo ne są
dys kry mi na cję ze wzglę du na wiek. 

Se sję trze cią roz po czę ło wy stą pie -
nie dr Ce li ny Czech -Wło dar czyk Za -
trud nie nie wspo ma ga ne szan są na ak -
ty wi za cję za wo do wą osób nie peł no -
spraw nych o de fi ni cji, ge ne zie, mo de -
lach oraz struk tu rach or ga ni za cyj -
nych za trud nie nia wspo ma ga ne go
na świe cie. Pod kre śla ła, że szcze gól ną
ro lę w za trud nie niu wspo ma ga nym
ma do ode gra nia tre ner – asy stent
pra cy, któ ry nie tyl ko po ma ga nie peł -
no spraw ne mu, ale tak że wspie ra i słu -
ży ra dą pra co daw com. 

W wy stą pie niu „Ryn ko wy” wy miar
ak tyw no ści wo lon ta riac kiej dr Mag da -
le na Ba rań ska przed sta wi ła wo lon ta -
riat ja ko da ją cy moż li wość po zna nia
przez wo lon ta riu sza swo ich sła bych
i moc nych stron, kształ to wa nia cha -
rak te ru, zdo by wa nia no wych umie jęt -
no ści i do świad czeń, któ re zwięk sza -
ją atrak cyj ność kan dy da ta do pra cy.
El wi ra Li ta szew ska i Syl wia Po lcyn za -
pre zen to wa ły te mat Wir tu al na prze -
strzeń dy dak tycz na – re al ne roz wią za -
nia dla ka rie ry. 

Re na ta Ko niecz na -Woź niak

Uczel nie 
na tar gach
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Ta kich tłu mów sztur mu ją cych Bi blio -
te kę Uni wer sy tec ką jesz cze nie wi -
dzia łam. Kwa drans przed roz po czę -

ciem spo tka nia nie by ło już szan sy zo sta wić
wierzch niej odzie ży w szat ni, a tym bar dziej
wejść do czy tel ni. Po wo dem za mie sza nia był
wiel ki znaw ca ję zy ka pol skie go i zna ko mi ty
mów ca prof. Jan Mio dek z Uni wer sy te tu
Wro cław skie go. Na wy kład, pod zna mien -
nym ty tu łem: „Me ga le vel laj ko wa nia”, za -
pro si ła pro fe so ra re dak cja do mi ni kań skie -
go  mie sięcz ni ka „W dro dze” w ra mach ob -
cho dów 40-le cia pi sma oraz dy rek cja Bi blio -
te ki Uni wer sy tec kiej w Po zna niu (9 XII).
Za in te re so wa nie wy kła dem prze ro sło na sze
naj śmiel sze ocze ki wa nia – przy znał re dak tor
na czel ny mie sięcz ni ka „W dro dze” o. Ro man
Bie lec ki. 

Wy kład, po świę co ny przede wszyst kim za po -
ży cze niom ję zy ko wym od na szych są sia dów, po -
ka zał, że je śli ktoś, tak jak prof. Mio dek, po tra fi
się dzie lić swo ją ogrom ną wie dzą z pa sją i ra do -
ścią, to lu dzie – star si i młod si – są go to wi stać
w ogrom nym ści sku na wet pół to rej go dzi ny, by -
le by usły szeć wszyst ko, co ma do po wie dze nia ta -
ki ję zy ko wy au to ry tet. Spo tka nie, któ re go ostat -
nie pół go dzi ny by ło prze zna czo ne na py ta nia
i od po wie dzi, po ka za ło tak że, że rów nież stu den -
tów, któ rzy sta no wi li więk szość uczest ni ków, ob -
cho dzi po praw ność ję zy ko wa i gdy by na co dzień
mo gli w ra zie wąt pli wo ści py tać, jak mó wić czy
pi sać, czy ni li by to czę ściej, z ko rzy ścią dla ko mu -
ni ka tyw no ści swo ich wy po wie dzi. Więk sza re la -
cja z te go ar cy cie ka we go spo tka nia w stycz nio -
wym nu me rze „Ży cia Uni wer sy tec kie go”.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz  

Po ję cie świa ta od gry wa waż ną, choć cza -
sem ukry tą ro lę w de ba tach współ cze -
snej fi lo zo fii. Wy star czy przy po mnieć

o He ideg ge row skim „by ciu -w -świe cie”,
o stwier dze niu Sche le ra, że zwie rzę ta ży ją
w śro do wi sku, a je dy nie lu dzie ma ją świat, lub
o wy po wie dzi Wit t gen ste ina, twier dzą ce go, że   
świat lu dzi szczę śli wych jest in ny niż świat
nie szczę śli wych. W fe no me no lo gii kwe stia ta
sta ła się pierw szo pla no wa wraz z wpro wa dze -
niem przez Hus ser la kon cep cji świa ta ży cia
(Le ben swelt). Sta ło się to nie tyl ko waż nym
im pul sem dla po wsta nia fe no me no lo gii her -
me neu tycz nej, wpły nę ło bo wiem tak że
na roz wój so cjo lo gii i an tro po lo gii. Her me -
neu ta H.-G. Ga da mer rów nież po dej mu je tę
kwe stię, na wią zu jąc – co cie ka we – nie tyl ko
do on to lo gii fun da men tal nej He ideg ge ra, ale
tak że do idei Sche le ra oraz Dil theya. A to tyl -

ko wy bra ne przy kła dy. Dziś zna cze nia na bie -
ra tak że in ny waż ny ślad, pro wa dzą cy nas
do an tro po lo gii kul tu ro wej: od ana li zy „świa -
tów ży cia” lu dów pier wot nych do „no wych
ple mion” w tzw. spo łe czeń stwach po no wo cze -
snych. 

W fi lo zo fii i so cjo lo gii XX wie ku do pro wa -
dzi ło to do   po wsta nia idei wie lo ści świa tów
i pro ble ma ty ki wir tu al nych rze czy wi sto ści.
Z dru giej jed nak stro ny ist nie je w nas – choć -
by z po wo du jed no ści przy ro dy – głę bo ko za -
ko rze nio ne prze ko na nie, że ca ła ludz kość za -
miesz ku je je den i ten sam świat, za któ ry po -
no si od po wie dzial ność wprost pro por cjo nal -
ną do moż li wo ści je go prze kształ ca nia. Waż -
ny wkład ba daw czy do roz po zna nia pa nu ją -
ce go „sta nu rze czy” wno si tu an tro po lo gia kul -
tu ro wa. Dla te go pod ję cie za gad nie nia sfor mu -
ło wa ne go w ty tu le kon fe ren cji sta ło się waż -
ne i pil ne. Cel kon fe ren cji był jed nak nie tyl ko
teo re tycz ny. To wa rzy szy ła mu bo wiem pró ba
roz wa że nia prak tycz nych (etycz nych, po li tycz -
nych, tech no lo gicz nych) kon se kwen cji okre -
ślo nych wi zji świa ta oraz przy go to wa nie za -
le ceń do ty czą cych ła go dze nia kon flik tów kul -
tu ro wych w ce lu ugrun to wa nia po ko jo we go
współ ist nie nia róż nych na ro dów i kul tur. 

Kon fe ren cja mia ła mię dzy na ro do wy cha -
rak ter. W ję zy ku an giel skim i nie miec kim bę -
dą też pu bli ko wa ne ma te ria ły kon fe ren cyj ne
w Pol sce i w Niem czech. Kon fe ren cję otwo -

rzył wspa nia ły wy kład wro cław skie go an tro -
po lo ga, te atro lo ga i per for me ra, prof. Mi ro -
sła wa Ko cu ra pt. „Per for ming our worlds”.
Gwiaz dą kon fe ren cji był prof. Gun ter Abel
(TU Ber lin), twór ca kie run ku fi lo zo ficz ne go
zwa ne go in ter pre ta cjo ni zmem. Przed sta wił
opra co wa ną przez sie bie teo rię „świa tów in -
ter pre ta cyj nych”. Swe ba da nia od no śnie tej
pro ble ma ty ki przed sta wi li tak że pro fe so ro wie
Franz J. Wetz (Gies sen, uczeń Ma rqu ar da),
Ric car do Dot to ri (Rzym, uczeń Ga da me ra),
Mir ko Wi sch ke (He idel berg), Csa ba Olay
(Bu da peszt), Je an Lec ler cq (Lo uva in -la -Neu -
ve, Bel gia), Ko lyo Ko ev (So fia), Ju an J. Pa da li
i Ale jan dro Ro jas (obaj Uniw. Ma la ga), Ra iner
Adol phi (Ber lin). Z pol skich ba da czy swe idee
za pre zen to wa li pro fe so ro wie: Z. Kra sno dęb -
ski (Kra ków/Bre ma), P. Dy bel, J. Kloc -Kon -
ko ło wicz (obaj War sza wa), J. Brej dak (Szcze -
cin), A. Za po row ski (UAM). Istot ną część
uczest ni ków sta no wi li mło dzi ba da cze: dr M.
Ma łec ki, dr Ł. Czaj ka (obaj IK UAM), dr R.
Wierz cho sław ski (KUL), dr W. Płot ka
(Gdańsk), dr M. Mo ska le wicz (UM Po znań).
Do dać na le ży, że by ła to pią ta już mię dzy na -
ro do wa kon fe ren cja her me neu tycz na w Po -
zna niu, któ ry wsku tek te go sta je się jed nym
z waż niej szych ośrod ków ba dań her me neu -
tycz nych w Eu ro pie. 

Prof. An drzej Przy łęb ski, 
Za kład Se mio ty ki Kul tu ry IK UAM

Czy żyjemy w jednym 
i tym samym świecie?

Uczta ję zy ko wa z prof. Miod kiem

Międzynarodowa konferencja 
Pojęcie świata w fenomenologii,
hermeneutyce i antropologii kultury,
zorganizowana na UAM przez
Instytut Kulturoznawstwa we
współpracy z Polskim Towarzystwem
Fenomenologicznym odbyła się
na początku października 2013.
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Ini cja to rem po wsta nia pla ców ki, któ ra kul -
ty wo wa ła by pa mięć o wy bit nej trój ce
kryp to lo gów jest Szy mon Ma zur, ab sol -

went so cjo lo gii na UAM i dzien ni karz po -
znań skie go Ra dia Mer ku ry. – Obec nie ge nial -
nym kryp to lo gom po świę co ne są w Po zna niu
je dy nie po mnik przed Zam kiem i ma lut kie
ulicz ki na Świer cze wie. Po każ my miesz kań com
Po zna nia i tu ry stom, że to wła śnie u nas za czę -
ła się hi sto ria, któ ra wpły nę ła na obec ny kształt
świa ta. Re jew ski, Ró życ ki i Zy gal ski z nie miec -
ki mi szy fra mi ze tknę li się na stu diach, a po nich
za czę li je ła mać – pod kre śla Ma zur.

Trój ka wy bit nych kryp to lo gów ukoń czy ła
stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le Ma te ma -
tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Po -
znań skie go. W 1929 r. w kom ple cie tra fi li
na kurs kryp to lo gii zor ga ni zo wa ny przez
uczel nię. Przyj mo wa no na nie go je dy nie stu -
den tów z naj lep szy mi wy ni ka mi w na uce,
zna ją cych jed no cze śnie ję zyk nie miec ki. Naj -
zdol niej si ab sol wen ci kur su tra fi li na stęp nie
do Biu ra Szy frów Woj ska Pol skie go. Tam już
po kil ku mie sią cach zła ma li szyfr ma szy ny
szy fru ją cej Enig ma, z któ rą nie po tra fi li so -
bie po ra dzić kryp to lo dzy z za chod niej Eu ro -
py. Ich suk ces ode grał ogrom ną ro lę pod -
czas II woj ny świa to wej. Umoż li wił on wy -
wia do wi bry tyj skie mu roz szy fro wy wa nie de -
pesz nie miec kich, co, we dług eks per tów, po -
zwo li ło na skró ce nie woj ny na wet o 2 la ta.

Te raz, 82 la ta od zła ma nia szy fru Enig my,
po mysł po wsta nia mu zeum upa mięt nia ją cego
wy czyn kryp to lo gów za czy na przy bie rać re -
al ne kształ ty, bo zy skał uzna nie po znań skich
rad nych. Po po sie dze niach ko mi sji re wi ta li -
za cji i sa mo rzą do wej, rad ni wy sto so wa li apel
do pre zy den ta mia sta, mar szał ka wo je wódz -
twa oraz rek to ra UAM o pod ję cie wspól nych
dzia łań ma ją cych do pro wa dzić do utwo rze -
nia w Po zna niu Mu zeum Enig my. Rad ni Plat -
for my Oby wa tel skiej zło ży li na to miast po -
praw kę do bu dże tu, któ ra za kła da prze zna cze -

nie 10 tys. zł w przy szłym ro ku na pra ce kon -
cep cyj ne zwią za ne z pla ców ką. To pierw szy
krok do po wsta nia mu zeum – pod kre śla Ma -
zur. To nie ma być izba pa mię ci a atrak cyj ne
mu zeum z praw dzi we go zda rze nia. Gdzie
mia ło by się ono zna leźć? Zda niem Ma zu ra,
naj lep szym miej scem by ły by pod zie mia Zam -
ku lub po miesz cze nia Col le gium Hi sto ri cum
przy ul. Św. Mar cin, gdzie stu dio wa li i pra -
co wa li Re jew ski, Ró życ ki i Zy gal ski. W grę
wcho dzą tak że m.in. Cy ta de la czy je den z po -
znań skich for tów. Filip Czekała

20 listopada 2013 roku odbyła się zorganizowana z okazji
25-lecia Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej 
przez Koło Naukowe Dokumentalistów gra edukacyjna
W poszukiwaniu zaginionego rękopisu. 

25 grup zło żo nych ze stu den tów róż nych po znań skich uczel ni
i li ce ali stów V Li ceum im. Klau dy ny Po toc kiej roz pro szy ło się
po ciem nych i ta jem ni czych za ka mar kach Col le gium Ma ius, któ -
re te go dnia bar dziej przy po mi na ło zna ny wszyst kim z po wie ści
J. K. Row ling Ho gwart czy XIX-wiecz ny za mek niż je den z uni wer -
sy tec kich wy dzia łów. Uczest ni cy mie li przed so bą na praw dę trud -
ne wy zwa nie: na pod sta wie ma py oraz wska zó wek od na leźć w tym
ogrom nym bu dyn ku pięć punk tów. Tam cze ka li na nich – ubra ni
w cha rak te ry stycz ne stro je – or ga ni za to rzy, któ rzy prze pro wa dza li

ko lej ne kon ku ren cje. Uczest ni cy mu sie li roz wią zać 3 te sty: po lo -
ni stycz ny, kla sycz ny i sla wi stycz ny, a tak że wy ka zać się umie jęt no -
ścią wy czy ty wa nia in for ma cji z drze wa ge ne alo gicz ne go oraz do -
trzeć do ta bli czek upa mięt nia ją cych naj wy bit niej szych pro fe so rów
WFPiK. A wszyst ko po to, by od na leźć ta jem ni czy rę ko pis, któ ry
za gi nął po noć w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach… Gdy zmę cze -
ni (psy chicz nie i fi zycz nie) do tar li wresz cie na me tę, na stą pi ła chwi -
la wy tchnie nia przy po czę stun ku oraz uro czy ste wrę cze nie na gród
i pa miąt ko wych dy plo mów. 

Wszyst kich uczest ni ków już te raz za pra sza my na za pla no wa ną
na kwie cień ko lej ną grę or ga ni zo wa ną przez na sze Ko ło.

Ka ta rzy na Ja ku biak
An na Wo łod ko

Rę ko pis od na le zio ny!

Mu zeum dla trzech ta kich, 
co skró ci li woj nę 
W 1932 r. Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski, wychowankowie Uniwersytetu
Poznańskiego, złamali kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. O sukcesach naszych
absolwentów już wkrótce może przypominać poświęcone im muzeum.
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Ta bli cę upa mięt nia ją cą za mor do wa nych
w 1941 ro ku pro fe so rów Uni wer sy te tu
Lwow skie go od sło nię to w gma chu In -
sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM
w Gnieź nie. 

Ini cja to rem uro czy sto ści był Ja nusz Se kul -
ski, pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków Lwo -
wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod nich. Ak -
tu po świę ce nia ta bli cy do ko nał ks. abp Hen -
ryk Mu szyń ski. Je stem ogrom nie wdzięcz -
ny, że do cze ka li śmy ta kich cza sów, kie dy moż -
na od kła my wać na szą hi sto rię. I kie dy moż -
na prze ka zy wać mło dym lu dziom ca łą pa -
mięć o na szej prze szło ści – pod kre ślił pod -
czas uro czy sto ści.

Jest to nasz obo wią zek, aby zło żyć hołd tym
lu dziom. Był to kwiat pol skiej na uki. Pro fe -
so ro wie o na praw dę ogrom nym au to ry te cie,
świa to wej sła wy – mó wił dy rek tor IKE prof.
Le szek Mro ze wicz – Ich odej ście ogrom nie
zu bo ży ło pol ską na ukę, ale ta uro czy stość, tak
bar dzo pa trio tycz na, ma uświa do mić, że
gdzieś są gra ni ce te go be stial stwa, że jed nak
czło wie czeń stwo po win no zwy cię żać. Na li -
ście za mor do wa nych znaj du ją się tak zna ne
na zwi ska, jak Ka zi mierz Bar tel, pre mier
w cza sach II Rzecz po spo li tej czy Ta de usz
Boy -Że leń ski. Ta bli ca upa mięt nia ją ca za -
mor do wa nych pro fe so rów jest czwar tą te go
ty pu na pol skich uczel niach. 

Pa weł Brzeź niak 

Ja ko człon ko wie Ra dy je ste śmy świa do mi ni skiej po zy cji Pol ski
w ran kin gach in no wa cyj no ści. Chce my jed nak pod kre ślić, że
o wy so kim stop niu in no wa cyj nosći kra jów znaj du jac̨ych sie ̨ czo -

łoẃce ran kin goẃ de cy du je przede wszyst kim za an gazȯwa nie sek to -
ra pry wat ne go w pra ce ba daw czo -roz wo jo we. Od by wa się to naj czę -
ściej po przez two rze nie i ak tyw ne dzia ła nie cen trów ba daw czo -roz -
wo jo wych, ktoŕych efek tem są wdrażane do pro duk cji wy na laz ki.

Kie dy roz ma wia my o in no wa cyj no ści, ba da niach i uwłasz cze niu,
war to pa mię tać o kil ku klu czo wych spra wach oraz spoj rzeć, jak to
za gad nie nie jest po dej mo wa ne w in nych kra jach. Na przy kład
wszyst kie uni wer sy te ty w Niem czech zgła sza ja ̨ rocz nie mniej wy -
na laz ków niż pol skie uczel nie pu blicz ne w ostat nich la tach, a go -
spo dar ka nie miec ka od lat zaj mu je czo ło we miej sca w ran kin gach
in no wa cyj ności. Fun da men tem pol skiej kon ku ren cyj ności w dzie -
dzi nie in no wa cji po win ny byc ́ za tem dzia ła nia sek to ra pry wat ne go
w za kre sie prac ba daw czo -roz wo jo wych przy jed no cze snym wspar -
ciu sŕo do wi ska na uko we go w pro wa dze niu te go ty pu dzia łań. 

Ocze ki wa nie szyb kich i zna czac̨ych efek toẃ w ko mer cja li za cji ba -
dań na uko wych pro wa dzo nych na uczel niach uwa ża my za cel,
do któ re go war to dą żyć. Nie mo że to jed nak sta no wić pod sta wy pol -
skie go roz wo ju in no wa cyj no ści. Oczy wiście pro ces ko mer cja li za cji
wy ni koẃ ba dańmozė i po wi nien byc ́ uspraw nio ny po przez zmia -
ne ̨ pro ce dur. Dla te go w swo jej uchwa le nr 9/2013 z 5 grud nia 2013

r. za pro po no wa li śmy kil ka roz wią zań, któ re mo gą udo sko na lić ów
pro ces. Uwa ża my, że pra wa wła sności in te lek tu al nej do wy ni ków ba -
dan ́ na uko wych lub prac roz wo jo wych po win ny na le żeć do uczel -
ni lub in sty tu tu na uko we go – je śli po wsta ły w ra mach wy ko ny wa -
nia obo wiaz̨koẃ ze sto sun ku pra cy w uczel ni bądz ́ in sty tu cie na -
uko wym przez pra cow ni ka lub po wsta ły w wy ni ku prac dok to -
ran ta lub stu den ta w cza sie trwa nia stu dioẃ w uczel ni. Na to miast
pra wo do ko mer cja li za cji wy ni ków ba dan ́na uko wych lub prac roz -
wo jo wych przy słu gu je na roẃnych pra wach uczel niom, in sty tu tom
na uko wym i twórcom.

Ko mer cja li za cja po win na od by wać się na za sa dzie sprze dazẏ praw
wła sności ma jątko wych, umo wy li cen cyj nej, naj mu oraz dzierzȧwy
bad̨ź two rze nia społ́ek ce lo wych. W przy pad ku ko mer cja li za cji do -
ko na nej przez uczel nię lub in sty tut na uko wy, twórcy po win no przy -
słu gi wać pra wo do 50-60% ca łe go zy sku.

Na sze pro po zy cje ma ją na ce lu ogra ni cze nie za grozėnia sprze -
dazẏ praw ma jątko wych do wy na laz ków po nizėj ich re al nej war -
tości, a tym sa mym przy czy nia ją sie ̨ do ni we la cji głoẃnych man ka -
men tów pro po no wa nych roz wiązan.́

Dr Ema nu el Kul czyc ki
In sty tut Fi lo zo fii UAM, 
Czło nek Ra dy Mło dych Na ukow ców
emek@amu.edu.pl
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Pa mięć o pro fe so rach trwa

Ko mer cja li za cja ba dań 
– kto po wi nien za ra biać?
Ostatnie tygodnie poświęciliśmy na przygotowanie uchwały, którą wyraziliśmy swoje
stanowisko w sprawie bardzo gorącego i medialnego tematu „uwłaszczenia naukowców”.
Jest to związane z pracami nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyzszym
oraz o zmianie niektorych innych ustaw z dnia 12 listopada 2013 r. 
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Ca ła hi sto ria wy da rzy ła się w no cy z 29
na 30 paź dzier ni ka oko ło godz. 4 nad
ra nem w Do mu Stu denc kim „Ja gien -

ka” przy ul. Piąt kow skiej. Ad rian Kujsz czyk,
stu dent V ro ku geo in for ma cji, któ ry po za -
ję ciach pra cu je ja ko bar man, wra cał wła śnie
z pra cy. Klucz do swo je go po ko ju jak za wsze
zo sta wił u por tie ra. Tym ra zem jed nak, gdy
wró cił do aka de mi ka, por tier nia by ła pu sta.   

Po sta no wi łem po cze kać 10-15 mi nut, że by
sa me mu nie brać te go klu cza. Cze ka łem, nikt
się nie zja wił. Wte dy zo ba czy łem, że są drzwi
uchy lo ne od ła zien ki i świa tło się w niej pa -
li. Po sta no wi łem za pu kać, mó wi łem, „ha lo!”,

nikt się jed nak nie ode zwał. Wsze dłem więc
do środ ka i wte dy za uwa ży łem pa na por tie -
ra. Le żał nie przy tom ny, ale na szczę ście od -
dy chał. Na tych miast we zwa łem po moc –
mó wił na an te nie TVN 24 stu dent UAM.

Ad rian, za nim przy je cha ła ka ret ka po go to -
wia, udzie lił por tie ro wi pierw szej po mo cy. Sy -
tu acja sta ła się jesz cze bar dziej dra ma tycz na,
gdy oka za ło się, że ka ret ka ma pro blem z wje -
cha niem przed dom stu denc ki, po nie waż
opusz czo ny jest szla ban, któ ry pod no si wła -
śnie por tier. Przy tom ne za cho wa nie stu den ta
nie prze szło nie zau wa żo ne przez wła dze
uczel ni. Gdy o spra wie po in for mo wa ła nas kie -

row nik do mu stu denc kie go, po sta no wi li śmy
na gro dzić te go stu den ta. Mu sie li śmy go od na -
leźć, bo znik nął, gdy ka ret ka za bra ła por tie ra.
Uda ło się go od na leźć dzię ki na gra niom z mo -
ni to rin gu – tłu ma czył pro rek tor UAM prof.
Zbi gniew Pi lar czyk. Ad rian Kujsz czyk otrzy -
mał od rek to ra UAM pa miąt ko wy dy plom,
ze staw upo min ków oraz sta tu et kę re pre zen -
tan ta UAM, ja ką zwy kle otrzy mu ją wy bit ni
spor tow cy z na sze go uni wer sy te tu. Cie szy my
się, że ta kie uczyn ne i  nio są ce umie jęt nie  po -
moc oso by są na szy mi stu den ta mi – pod kre -
ślał na ko niec prof. Zbi gniew Pi lar czyk.

Filip Czekała

Co to wła ści wie jest ey etrac king i cze go do ty czą ba da nia z je go
uży ciem?

Ca ła idea oku lo gra fii opie ra się na za ob ser wo wa nej przez na ukow -
ców teo rii „Eye -Mind”, we dług któ rej to na co pa trzy my i na czym sku -
pia my wzrok jest wy znacz ni kiem te go, ja kie in for ma cje są ak tu al nie
prze twa rza ne przez nasz umysł. Ey etrac king mo że być uży ty w róż -
nych dzie dzi nach np. w per cep cji sztu ki, psy cho lo gii i ję zy ko znaw stwie. 

Ja ki cel ma to ba da nie?
Ba da nie ma na ce lu ana li zę ru chu ga łek ocznych pod czas pro ce su

prze szu ki wa nia wzro ko we go. 
A co to wła ści wie jest prze szu ki wa nie wzro ko we?
Umie jęt ność po ru sza nia się po świe cie jest bez po śred nio po łą czo -

na z ludz ką wraż li wo ścią na ota cza ją ce nas bodź ce wi zu al ne. Jed no -
cze śnie zdol ność ta wy ni ka z sys te mu za rzą dza ją ce go pro ce sa mi uwa -
gi, dzię ki któ rym je ste śmy w sta nie od róż nić in for ma cje istot ne od tych
mniej istot nych. Te go ty pu pro ce sy od gry wa ją istot ną ro lę pod czas
prze szu ki wa nia wzro ko we go, kie dy to na szym za da niem jest – na pod -
sta wie ob ra zu za cho wa ne go w pa mię ci – od na le zie nie in te re su ją ce go
nas ob ra zu jak naj szyb ciej oraz jak naj efek tyw niej. 

Na czym po le ga ło ba da nie?
Uczest ni cy ba da nia na ekra nie kom pu te ra wi dzie li trzy ob raz ki z se -

rii „Gdzie jest Wal ly?” Ich za da niem by ło jak naj szyb sze zna le zie nie
Wal ly’ego. Pod czas gdy wy ko ny wa li te ćwi cze nia, ey etrac king na gry -
wał ruch ich ga łek ocznych, dzię ki cze mu wie dzie li śmy, na któ re punk -
ty da na oso ba pa trzy ła pod czas prze szu ki wa nia wzro ko we go. Łącz -
nie prze ba da li śmy oko ło 100 osób, co mo że dać mia ro daj ny wy nik i
jest do syć do brym punk tem wyj ścia do dal szych ana liz.

Ja ka te ma ty ka by ła po ru sza na na kon fe ren cji, któ ra od by ła się
w War sza wie ? 

Głów ną te ma ty ką by ły róż ne za sto so wa nia oku lo gra fii. Nie jest to
już tyl ko czy sto mar ke tin go we na rzę dzie. Jed nym z cie kaw szych by ło
wy stą pie nie prof. Pio tra Fran cu za, któ ry wy gło sił wy kład na te mat per -
cep cji sztu ki w oku lo gra fii.

Masz za miar w przy szło ści jesz cze bar dziej wgłę biać się w te ma -
ty kę ey etrac kin go wą?

Naj bliż szym na szym ce lem jest prze ana li zo wa nie wy ni ków, opu bli -
ko wa nie ich oraz przed sta wie nie re zul ta tów na ko lej nej kon fe ren cji ey -
etrac kin go wej za rok.

Gdzie jest Wal ly? 
Z Katarzyną Jankowiak, studentką V roku
na Wydziale Anglistyki UAM, 
laureatką konkursu na najciekawszy pomysł
badania eyetrackingowego 
rozmawia Anna Zielińska 

Skrom ny i po moc ny
Wracając z pracy do akademika zaniepokoił się nieobecnością portiera.
Gdy okazało się, że ten leży nieprzytomny w toalecie, udzielił mu
pomocy i wezwał karetkę. Za wzorowe zachowanie Adrian Kujszczyk,
student geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych
i Geologicznych, został doceniony przez rektora UAM, prof.
Bronisława Marciniaka. 
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◗ Mu zycz ny li sto pad roz po czął się (6. XI)
od wie czo ru pt. „An to nio Vi val di – Czte ry
po ry ro ku”, otwie ra ją ce go „Po znań Ba ro que
Fe sti wal”, kil ku na sto dnio wy cykl spo tkań
z twór czo ścią głów nie XVII stu le cia. Wy peł -
ni li go m.in. ar ty ści z Ka na dy i Da nii. 

◗ 431. Kon cert Po znań ski (9. XI) fil har mo ni -
cy po świę ci li pa mię ci zmar łe go przed ro kiem
Ste fa na Stu li gro sza. Chór „Po znań skich sło -
wi ków” pod dyr. Ma cie ja Wie lo cha z or ga ni -
stą Ma cie jem Bo lew skim wy ko nał kil ka pie -
śni, głów nie re li gij nych, au tor stwa swe go
twór cy i dłu go let nie go dy ry gen ta. Na ko -
niec I czę ści wie czo ru za brzmia ło też słyn ne
„To tus tu us” Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go.
Na to miast po prze rwie „Sło wi ki” – z so li sta -
mi: Mag da le ną Ste fa niak (so pran), Ka ta rzy ną
Wło dar czyk (alt), Pio trem Ma cie jow skim (te -
nor) i Pa try kiem Ry ma now skim (bas) oraz
z or kie strą fil har mo nicz ną – za pre zen to wa li
jed ną z mniej zna nych kom po zy cji W. A. Mo -
zar ta: 5-czę ścio wą Li ta niae lau re ata nae. Ko -
men to wał Krzysz tof Sza niec ki. 

◗ Po raz dru gi (15. XI) wy stą pił w au li UAM
sir Ne vil le Mar ri ner. Przy po mnij my, że
w 2006 r., wraz ze swo ją słyn ną na ca ły świat
or kie strą Aca de my of St. Mar tin in the Fields
dy ry gent otwie rał Kon kurs im. Wie niaw skie -
go, te raz – po nie ca łym ty go dniu pra cy z po -
znań ski mi fil har mo ni ka mi – po pro wa dził

kon cert, któ ry z pew no ścią za li czy my do wy -
da rzeń se zo nu. Z ogrom nym, emo cjo nal nym
za an ga żo wa niem, pre cy zyj nie re agu jąc na po -
le ce nia dy ry gen ta, in stru men ta li ści i so li ści
PFP świet nie od czy ta li in ter pre ta cje Mar ri ne -
ra – dwóch kla sycz nych sym fo nii: „Jo wi szo -
wej” W. A. Mo zar ta i „Dru giej” L. van Beetho -
ve na. Spon ta nicz na, sto ją ca owa cja, czę sto
w tej sa li nad uży wa na, tym ra zem by ła w peł -
ni za słu żo na – dla wiel kie go, sę dzi we go (89
lat!) bry tyj skie go ar ty sty, lecz tak że dla na -
szej or kie stry. Do da na na bis, rów nie bły sko -
tli wie wy ko na na, Uwer tu ra do „We se la Fi ga -
ra” Mo zar ta, do peł ni ła wra żeń. 

◗Krzysz tof Mey er, je den z naj wy bit niej szych
pol skich kom po zy to rów, od wie lu lat zwią za -
ny jest tak że z po znań skim śro do wi skiem.
Nie przy pad ko wo za tem (22. XI) wła śnie na -
szą Fil har mo nię wy brał na miej sce pol skie -
go pra wy ko na nia swe go naj now sze go dzie ła:
„Pie śni sa mot ne go ma rzy cie la”, czy li pię ciu
utwo rów na so pran i or kie strę do tek stu Pau -
la Ver la ine’a, fran cu skie go po ety, uwiel bia -
ne go przez wie lu twór ców mu zy ki. Ze zna ko -
mi tym wy czu ciem sty lu i kli ma tu za my śle nia,
a tak że tre ści za war tych w pie śniach, przed -
sta wi ła je nie miec ka so pra nist ka Clau dia Ba -
ra in sky. Ar tyst ka by ła też wy ko naw czy nią nie -
daw nej, świa to wej pra pre mie ry utwo ru
w Dűssel dor fie – pod dyr. An dreya Bo rey ki.
Zro zu mia łym dal szym cią giem wie czo ru był

wy bór I Sym fo nii Dy mi tra Szo sta ko wi cza. K.
Mey er – jak wie my – jest au to rem zna ko mi -
tej mo no gra fii jed ne go z naj więk szych kom -
po zy to rów na szych cza sów, był tak że przy ja -
cie lem wiel kie go Ro sja ni na. Na po czą tek pro -
gra mu dy ry gent kon cer tu Ma rek Pi ja row ski
przy po mniał daw no też w au li UAM nie sły -
sza ną, Uwer tu rę „Le ono rę III” Lu dwi ga van
Beetho ve na.

◗ Frag men ty I Sym fo nii, dzie ła 19-let nie go
Szo sta ko wi cza i utwo ry Fry de ry ka Cho pi -
na w wy ko na niu rów nież 19-let nie go pia ni sty
chiń skie go Qi Xu, sta no wi ły (23. XI) pro gram
przed po łu dnio we go kon cer tu fil har mo ni ków
pod dyr. M. Pi ja row skie go dla dzie ci – w cy -
klu spo tkań „Pro Sin fo ni ki”.

◗Wie czo rem (23. XI) au la by ła miej scem re -
ali za cji tzw. pro jek tu mu zycz ne go. Po le gał on
na łą cze niu „pier wiast ków sym fo nicz nych
mu zy ki ze spo łu „Qu een” z roc ko wym po ten -
cja łem or kie stry sa lo no wej i ma je sta tycz ne -
go, 19-oso bo we go chó ru.” Wszyst ko w 22
rocz ni cę śmier ci Fred die go Mer cu ry’ego („We
Are The Cham pions”). 

◗Dwie pierw sze sym fo nie: C -du ro wa Lu dwi -
ga van Beetho ve na i D -du ro wa – z ty tu łem
„Ty tan” – Gu sta va Mah le ra sta no wi ły ostat ni,
li sto pa do wy (29. XI) pro gram fil har mo ni ków.
Osiem XIX-wiecz nych de kad dzie li pra pre -
mie ry tych dzieł. 33-let ni We ne zu el czyk Ra fa -
el Pay are, dy ry gent z ogrom nym tem pe ra men -
tem i nad zwy czaj ną wraż li wo ścią mu zycz ną,
zna ko mi cie przed sta wił współ cze snym słu cha -
czom ge nial ność i róż ni cę świa tów obu utwo -
rów. Zwłasz cza, po bli sko go dzi nę trwa ją cej
sym fo nii Mah le ra, wy wo łał en tu zjazm sa -
li – po dziw dla kom po zy to ra, ale w du żym
stop niu tak że dla mło de go ka pel mi strza. Zwy -
cięz ca ubie gło rocz ne go mię dzy na ro do we go
kon kur su w Ko pen ha dze, ter mi no wał już
u naj wy bit niej szych mi strzów ba tu ty, m.in.
u Clau dio Ab ba do, Da nie la Ba ren bo ima i Gu -
sta vo Du da me la. Spo ro się u nich na uczył!

W prze rwie kon cer tu przed sta wi cie le zwią -
za nej z na szym uni wer sy te tem fi lii Fun da cji
Na uki Pol skiej już po raz czwar ty wrę czy li do -
rocz ne na gro dy za bu do wa nie spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go w dzie dzi nie kul tu ry. Lau re -
atem zo stał Woj ciech Retz, pe da gog – te ra -
peu ta, pra cu ją cy z mło dzie żą, tak że nie peł no -
spraw ną umy sło wo, a tzw. „ma łą na gro dę”
(sty pen dium, ufun do wa ne przez Za rząd
MTP – z wska za nia lau re ata głów nej pre -
mii) – otrzy ma ła Mo ni ka Ku czy niec ka, au tor -
ka fil mów ani mo wa nych. (rp)
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Dzień Kół Naukowych w Collegium Maius
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Od po nad 10 lat nie zmien nie zdo by wa my
me da le nie tyl ko Mi strzostw Pol ski Uni wer sy -
te tów, ale rów nież uczel ni wyż szych. Gdzie
znaj du ją się źró dła spor to wej si ły UAM?

Suk ce sy są wy pad ko wą wie lu czyn ni ków.
Po pierw sze na si tre ne rzy i in struk to rzy są fa -
chow ca mi. Z du żym za an ga żo wa niem i od -
da niem pod cho dzą do swo ich obo wiąz ków.
Po tra fią też wy pra co wać wła ści we re la cje z za -
wod ni ka mi. Wia do mo, że więk szość stu den -
tów upra wia sport ama tor sko. W sek cji są za -
wod ni cy, dla któ rych re pre zen to wa nie barw
uczel ni jest speł nie niem ma rzeń i za ra zem
naj wyż szym pro giem. W ze spo le są też za -
wod ni cy, któ rzy „ocie ra li” się o ka drę Pol ski
i za pew ne ina czej oce nia ją swo ją przy dat ność
w ze spo le. Tre ne rzy UAM do sko na le to wy -
czu wa ją, co prze kła da się na na sta wie nie ze -
spo łu i ce le wy zna czo ne przed se zo nem przez
sek cje oraz in te gra cję w ze spo le, w któ rym
każ dy czu je się waż ny. Pa mię taj my rów nież,
że na sze dzia ła nia wspie ra Klub Uczel nia ny
AZS UAM, bez któ re go trud no by ło by spro -
stać wy mo gom or ga ni za cyj nym. A do brej or -

ga ni za cji nie by ło by bez wspa nia łej ba zy spor -
to wej przy go to wa nej do za wo dów. Wszy scy
wi dzi my, ja kie moż li wo ści da je nam sa la gim -
na stycz na przy uli cy Za gaj ni ko wej, a bę dzie
jesz cze le piej. W pla nach bu do wy no wych
obiek tów prze wi dy wa na jest bu do wa bo iska
lek ko atle tycz ne go ze sztucz ną tra wą, kry te bo -
isko do pił ki siat ko wej pla żo wej, kry te kor ty
te ni so we, ma ły pa wi lon do spor tów wal ki. Pa -
mię taj my rów nież – choć mó wię o tym
na koń cu – o wiel kiej przy chyl no ści i wspar -
ciu fi nan so we mu i or ga ni za cyj ne mu władz
rek tor skich i ad mi ni stra cyj nych uczel ni. Dzię -
ki tym wszyst kim czyn ni kom od po nad 10 lat
je ste śmy w czo łów ce wyż szych uczel ni w Pol -
sce i naj lep si w Aka de mic kich Mi strzo stwach
w Wiel ko pol sce. Wszyst kie sek cje za słu gu ją
na wy róż nie nie, nie któ re re pre zen tu ją nas
na mia rę swo ich moż li wo ści. W ostat nich

trzech edy cjach naj le piej spi sy wa ły się sek cje:
ko szy ków ki ko biet (Grze gorz Sza jek), te ni sa
ziem ne go (Mi chał Mar ci niak), bry dża (Ma -
rek Kruk), siat ków ki męż czyzn (Da mian Li -
siec ki), er go me tru wio ślar skie go, wio ślar stwa,
(Ma ciej Woj cie chow ski), fut sa lu ko biet (Woj -
ciech We iss), jeź dziec twa (Ku ba Wie czo rek,
fut sa lu męż czyzn (Ze non Je zier ski). 

Adam Ba ra basz

Od wie lu lat na po dium

Z Piotrem Szafarkiewiczem, kierownikiem Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, 
rozmawia Adam Barabasz

Wy ni ki ostat niej edy cji MPSZW
1 m  AGH Kra ków 2136,5
2 m  UW W -wa    2100
3 m  UAM             2097,5
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Z ostatniej chwili: Mistrzostwo Wielkopolski zdobyły Futsalistki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu!
Gratulujemy!




