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Opo wiem o Gwiazd ce w Ar me nii
i Gwiazd ce na Bia ło ru si. 

Ar me nia jest or to dok syj nym kra jem. Za -
cho wa ła się tam sta ra tra dy cja świę to wa nia
Bo że go Na ro dze nia 6 stycz nia. W tym dniu
Or mia nie ob cho dzą od ra zu dwa świę ta: Bo -
że Na ro dze nie i Bo że Chrzci ny. Na zy wa ją te
dni Ma łą Pas chą. Na ma łą Pas chę wie lu Or -
mian idzie do cer kwi i stam tąd przy no si
do do mu świę co ną wo dę i świecz ki. Ci, któ -
rzy ry go ry stycz nie utrzy mu ją sta re tra dy cje,
przy go to wu ją się do świę ta przez post. Przez
ty dzień nie je dzą mię sa, na dzień przed Bo -
żym Na ro dze niem po szczą zu peł nie. Post

koń czy się do pie ro w Wi gi lię, po po wro cie
z cer kwi do do mu. Ca ła ro dzi na zbie ra się
przy wspól nej ko la cji. Na stół po da wa ne są
zwy kle da nia z ry by i ryż z ma słem, a tak że
czer wo ne wi no. 

Bia ło ruś jest kra jem dwóch re li gii. Wschod -
nia część jest pra wo sław na, za chod nia jest ka -
to lic ka. Dla te go za chod ni Bia ło ru si ni świę tu ją
Bo że Na ro dze nie pra wie w ten sam spo sób jak
w Pol sce, tyl ko nie ma ją Świę te go Mi ko ła ja.
Wschod ni Bia ło ru si ni spę dza ją świę to w dniu 7
stycz nia w pra wo sław nym ob rząd ku. Jest coś
wspól ne go i ka to li kom i pra wo sław nym – „Ka -
la dy”, ale nie są to pol skie pio sen ki -ko lę dy, to

ca łe te atral ne przed sta wie nia. Mło dzi lu dzi zbe -
ra ją się ra zem, ro bią ko stiu my róż nych zwie rząt
(naj czę ściej ko zy, niedź wie dzia) i słoń ca. Po tem
cho dzą po do mach, śpie wa ją spe cjal ne pio sen -
ki, ro bią ma łe spek ta kle na mo ty wach bi blij -
nych. Daw niej cie szy ło się to wiel kim
po wo dze niem i wy róż nie niem by ło, kie dy
do do mu za wi ta li ta cy go ście. Te raz, nie ste ty, to
moż na spo tkać rzad ko, tym bar dziej w mia -
stach. Ale wi dać, że tra dy cje za czy na ją się od -
ra dzać i to świet nie!

Wszyst kim szczę śli wych Świąt! 
An to ni na Je zier ska, 

sty pen dyst ka Era smu sa z Bia ło ru si 

I u nas świe cą te sa me gwiaz dy 
Boże Narodzenie... Na pewno jest świętem najradośniejszym i najbardziej wyczekiwanym w całym roku. Święty Mikołaj czy

Gwiazdor, opłatki, jodełka i Wigilia – na to wszystko czekają mali i dorośli z całej Polski. Ale nie tylko oni. Gwiazdkowe
niebo rozpościera się przecież i w innych krajach. I tam ludzie czekają, cieszą się. Oczywiście towarzyszą temu nieco inne

tradycje, nieco odmienne zwyczaje. 
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zabawa bez zagrożeń 
Lekcje świadomości prawnej 

Praw dzi wym ko lek cjo ne rem sta tu etek zło te go Ko per ni ka sta je się
Stu dio Fil mo we UAM. Już nie tyl ko jed ną, ale w tym ro ku dwie 
na gro dy, któ ry mi ho no ru je się naj lep sze pro duk cje, Stu dio zdo by ło
na VI Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Fil mów i Pod ka stów Edu ka cyj -
nych EdUKINO.

Film „Wy so kie ci śnie nia w na tu rze i na uce” otrzy mał głów ną na gro -
dę w ka te go rii edu ka cja. Zre ali zo wa li go:: Ka ta rzy na Wa la (sce na riusz
i re ży se ria), dr Ste fan Ha bry ło (re dak cja i kie row nic two pro duk cji), Ire -
ne usz Grze cho wiak, Mi chał Ła ko my, Ja nusz Pi wo war ski (zdję cia), Wi -
told Szraj ber (mon taż i gra fi ka), Krzysz tof Łan gow ski (dźwięk), Adam
Pie trzy kow ski (ko rek cja barw na)

Film z cy klu Wy bit ne Po sta cie Uni wer sy te tu „Ks. prof. Piotr Na wrot”
zdo był głów ną na gro dę w ka te go rii sztu ka (na gro da Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go). Zre ali zo wa li go: An na Koch no wicz (sce -
na riusz i re ży se ria), dr Ste fan Ha bry ło (kie row nic two pro duk cji), Mi ro -
sław Ku biak (zdję cia), Ju sty na Me la no wicz (mon taż), Krzysz tof
Łan gow ski (dźwięk), Adam Pie trzy kow ski (ko rek cja barw na). Na gro -
dzo ne fil my moż na zo ba czyć na plat for mie VOD do stęp nej pod ad re -
sem: http://uam.tv

I znów Ko per nik!
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◗W dniach 27-28 paź dzier ni ka w Col le gium Mi nus UAM od był się
mię dzy na ro do wy warsz tat „EU en ga ge ment with the UN and re gio -
nal or ga ni sa tions in the field of hu man ri ghts” or ga ni zo wa ny w ra -
mach pro jek tu ba daw cze go FP7 -FRAME re ali zo wa ne go na Wy dzia le
Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM. W warsz ta cie udział wzię li m.in. na -
ukow cy z WPiA UAM oraz in nych jed no stek kra jo wych i za gra nicz -
nych, bio rą cych udział w kon sor cjum pro jek tu FP7 -FRAME,
dy plo ma ci państw eu ro pej skich, re pre zen tan ci Unii Eu ro pej skiej,
ONZ, Ra dy Eu ro py, OBWE, nie za leż ni eks per ci i przed sta wi cie le or -
ga ni za cji po za rzą do wych. W trak cie ośmiu pa ne li uczest ni cy dys ku -
to wa li nad po li ty ką UE w za kre sie praw czło wie ka wo bec ONZ oraz
or ga ni za cji re gio nal nych. W ra mach warsz ta tu od był się tak że wy -
kład otwar ty prof. Man fre da No wa ka z uni wer sy te tu w Wied niu, po -
świę co ny pro ble ma ty ce tor tur i nie ludz kie go trak to wa nia w uję ciu
sys te mu ochro ny praw czło wie ka ONZ. Ja kub Ja ra czew ski

◗17 li sto pa da w In sty tu cie Hi sto rii UAM od by ła się. mię dzy na ro do -
wa se sja hi sto rycz na „Pol ska – Ir lan dia: wspól na hi sto ria?”. Or ga ni -
za to ra mi spo tka nia był In sty tut Hi sto rii UAM oraz dzia ła ją ca
w Po zna niu Fun da cja Kul tu ry Ir landz kiej (FKI). Mię dzy na ro do wy
cha rak ter i ran gę se sji pod kre śla ła obec ność przed sta wi cie li kor pu su
dy plo ma tycz ne go i kon su lar ne go. Am ba sa dor Ir lan dii w Pol sce dr
Ge rard Ke own wy gło sił re fe rat na te mat do tych cza so wych sto sun ków
pol sko -ir landz kich. Obec ni by li tak że po znań scy kon su lo wie ho no -
ro wi Fran cji, Wiel kiej Bry ta nii oraz wi ce kon sul ho no ro wy Ir lan dii.
Na uko wą część se sji wy peł ni ły wy stą pie nia hi sto ry ków pol skich i ir -
landz kich. Zgod nie stwier dza no, że choć geo gra fia nie sprzy ja ła daw -
niej bli skim kon tak tom Po la ków i Ir land czy ków, to po do bień stwa
hi sto rycz nych do świad czeń skut ko wa ły wy so kim po zio mem ich wza -
jem ne go za in te re so wa nia i sym pa tii. 

◗Dok to rant ka WSE Be ata Kryst ko wiak i dok to rant WNS Łu kasz Ko -
per ski zo sta li lau re ata mi XII edy cji ogól no pol skie go kon kur su
PFRON na naj lep sze pra ce ma gi ster skie i dok tor skie, któ rych te ma -
tem jest zja wi sko nie peł no spraw no ści w wy mia rze zdro wot nym, za -
wo do wym lub spo łecz nym OTWARTE DRZWI.  Obie na gro dy
zo sta ły przy zna ne w ka te go rii pra ce ma gi ster skie z za kre su re ha bi li -
ta cji spo łecz nej. I miej sce za ję ła Be ata Kryst ko wiak za pra cę „Ja kość
wspar cia ofe ro wa ne go stu diu ją cym oso bom z wa dą słu chu   w opi -

niach stu den tów nie sły szą cych i sła bo sły szą cych oraz wy kła dow ców”,
na pi sa ną pod kie run kiem prof. An ny Ja ko niuk -Dial lo. II miej sce  za -
jął Łu kasz Ko per ski za pra cę „Trud no ści ro dzi ców w wy cho wa niu
i opie ce nad do ro sły mi oso ba mi z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al -
ną”, na pi sa ną pod kie run kiem  prof. Ewy Mu szyń skiej.

◗27 li sto pa da w od dzia le PAN w Po zna niu od by ła się se sja „Dwu -
głos Na uki”: „In ży nie ria ge ne tycz na czło wie ka – moż li wo ści i ogra -
ni cze nia”. Ce lem spo tka nia by ła pre zen ta cja sta nu za awan so wa nia
i per spek tyw roz wo ju in ży nie rii ge ne tycz nej czło wie ka oraz re flek sja
etycz no -mo ral na nad gra ni ca mi do pusz czal no ści ma ni pu la cji ge ne -
tycz nych. 

◗25-le cie pod pi sa nia trak ta tu gra nicz ne go mię dzy Pol ską a Niem ca -
mi by ło uro czy ście ob cho dzo ne 7 grud nia na Uni wer sy te cie Eu ro pej -
skim Via dri na we Frank fur cie nad Od rą. Pod pi su jąc 25 lat te mu
trak tat gra nicz ny Pol ska i Niem cy po twier dzi ły ist nie ją cą mię dzy ni -
mi gra ni cę i uzna ły ją za nie na ru szal ną. Am ba sa dor RP w Ber li nie dr
Je rzy Mar gań ski oraz am ba sa dor RFN w War sza wie Rolf Ni kel wspól -
nie ob cho dzi li ten wy jąt ko wy ju bi le usz na Via dri nie. Obaj dy plo ma -
ci pod su mo wa li ostat nie 25 lat sto sun ków pol sko -nie miec kich.
W ra mach dys ku sji pa ne lo wej pol scy i nie miec cy eks per ci mó wi li
o zna cze niu gra nic w Eu ro pie w XXI wie ku. W dys ku sji udział wzię li
m.in. prof. Je rzy Su łek, głów ny ne go cja tor trak ta tu ze stro ny pol skiej,
prof. An dre as von Ar nauld, dy rek tor In sty tu tu Pra wa Mię dzy na ro -
do we go na Uni wer sy te cie w Ki lo nii, prof. Wła dy sław Cza pliń ski, dy -
rek tor In sty tu tu Na uk Praw nych PAN oraz dr Kai -Olaf Lang,
po li to log z Fun da cji Na uka i Po li ty ka.

◗W ra mach „Uni wer sy tec kich Wy kła dów na Zam ku” 8 grud nia
w od był się wy kład pt. „Fi zy ka – na uka do ty ka ją ca Ab so lu tu”, któ ry
wy gło sił prof. Woj ciech Na wro cik z Wy dzia łu Fi zy ki UAM. Or ga ni -
za to ra mi by li: UAM, Fun da cja UAM oraz CK Za mek. Na wy kła dzie
po ka za ne zo sta ły przy kła dy z fi zy ki ko smo su i fi zy ki czą stek ele men -
tar nych, któ re za dzi wia ją nas swo ją zło żo no ścią i po zwa la ją nam po -
czuć bli skość Ab so lu tu – dla nie któ rych jest on Bo giem, dla in nych
po pro stu wiecz ną Ma te rią.

◗Za kład Edu ka cji Ar ty stycz nej Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych UAM
zor ga ni zo wał VII kon cert z cy klu Ogro dy Pe ga za pt. OBRAZY X MUZY
pod pa tro na tem dzie ka na WSE  prof. Zbysz ko Me lo si ka. Kon cert od był
się 15 grud nia w Au li WSE. opr. mdz

◗Trwa wy ja śnia nie przy czyn, któ re w pią tek 11 grud nia do pro wa dzi -
ły do groź nej sy tu acji. Pod czas eg za mi nu z me to do lo gii ba dań pe da go -
gicz nych na Wy dzia le Stu diów Edu ka cyj nych mo gło dojść do tra ge dii.
Pa no wa ły tam skan da licz ne wa run ki. 

Jed na ze stu den tek stra ci ła przy tom ność i tra fi ła do szpi ta la, kil ka
osób za sła bło – to kon se kwen cja wa run ków, w ja kich pół ty sią ca stu -
den tów Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych zda wa ło w pią tek wie czo rem
eg za min. Oka za ło się, że du ża sa la wy kła do wa by ła za ję ta i stu den ci tło -
czy li się przed du żo mniej szą, mo gą cą po mie ścić 30-50 osób. Tam eg -
za min zda wa li na ra ty. W ko ry ta rzu by ło cia sno i dusz no…  Mo gło
dojść do na ru sze nia prze pi sów BHP – mó wi rzecz nicz ka UAM Do mi -
ni ka Na roż na. De cy zję o zmia nie sa li eg za mi na tor pod jął po noć na wła -
sną rę kę, nie in for mu jąc o tym prze ło żo nych.

Spra wa bę dzie wy ja śnia na. Dzie kan Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj -
nych prof. Zbysz ko Me lo sik zo stał o wy da rze niu po wia do mio ny przez
Par la ment Stu den tów.
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Gerard Keown
Ambasador

Irlandii z wizyta�
w rektoracie
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Dok to rat sprzed po nad 50 lat, któ ry sta -
no wi oka zję do dzi siej sze go spo tka -
nia – mó wił ju bi lat – był dla mnie

oczy wi ście waż nym wy da rze niem. Jed nak sa -
mej obro ny nie za pa mię ta łem ja ko ja kie goś
prze ło mu. By ło upal nie, tłocz no i dusz no.
W czerw cu 1959 ro ku, by ła to jed na z pierw -
szych obron pra cy dok tor skiej na Wy dzia le
Pra wa pod rzą da mi usta wy o szkol nic twie
wyż szym z 1958 ro ku, któ ra zno si ła ra dziec ki
sto pień na uko wy „kan dy da ta na uk”. Cie szy li -
śmy się bar dzo z przy wró ce nia ro dzi mych tra -
dy cji. 

Na uko we za in te re so wa nia prof. Ol szew skie -
go kon cen tru ją się wo kół dzie jów par la men ta -
ry zmu pol skie go, ustro ju i pra wa daw nej
Rze czy po spo li tej, a tak że idei po li tycz nych po -
pu lar nych w Pol sce cza sów no wo żyt nych.
Dru gim wiel kim po lem ba daw czym sta ła się
nie miec ka myśl po li tycz na i praw na cza sów
no wo żyt nych. Po zna nie ide olo gii nie miec kiej
i skom pli ko wa nych re la cji pol sko – nie miec -
kich moż li we by ło m.in. dzię ki wy nie sio nej
jesz cze z dzie ciń stwa świet nej zna jo mość ję zy -
ka nie miec kie go. Pro fe sor ak tyw nie uczest ni -
czył rów nież w ba da niu sys te mów
par la men tar nych i zgro ma dzeń przed sta wi -
ciel skich ca łej Eu ro py. Po wyż sza li sta nie wy -
czer pu je wszyst kich ob sza rów za in te re so wań,
bo wiem, jak mó wi ła w lau da cji dla swo je go na -
uczy cie la i mi strza prof. Ma ria Zmier czak

z WPiA, roz ma itość i róż no rod ność są zna kiem
fir mo wym ob fi tej twór czo ści na uko wej pro fe so -
ra. Skła da się na nią bli sko 650 prac na uko -
wych o wy jąt ko wej war to ści me ry to rycz nej
i me to do lo gicz nej. 

Z Wy dzia łem Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM
prof. Hen ryk Ol szew ski zwią za ny jest nie mal -
że od 60 lat. W trak cie swo jej dłu giej dro gi za -
wo do wej to wła śnie tu taj zdo by wał ko lej ne
szcze ble na uko wej ka rie ry. Jest twór cą i pierw -
szym kie row ni kiem Ka te dry Dok tryn Po li tycz -
no -Praw nych i Fi lo zo fii. Peł nił tak że funk cje
dzie ka na i pro dzie ka na wy dzia łu. Jest ce nio -
nym na uczy cie lem aka de mic kim i pro mo to -
rem kil ku po ko leń ba da czy. Ja ko na uczy ciel
aka de mic ki wy sta wił bli sko 300 re cen zji w po -
stę po wa niu o nada nie stop ni i ty tu łów na uko -
wych, moż na za tem za ry zy ko wać twier dze nie,
że nie mal że wszy scy pi szą cy i two rzą cy w za -
kre sie hi sto rii dok tryn hi sto rycz no -praw nych
wy szli spod rę ki prof. Ol szew skie go. 

Je śli z du mą pa trzy my na dro gę i po zy cję
wy dzia łu, to dla te go, że w gro nie na szych pro -
fe so rów mie li śmy i ma my oso bi sto ści o osią -
gnię ciach znacz nie wy kra cza ją cych po za ra my
wy zna czo ne przez obo wiąz ki wy ni ka ją ce z sa -
me go sto sun ku pra cy – mó wił prof. Ro man
Bu dzi now ski, dzie kan Wy dzia łu Pra wa i Ad -
mi ni stra cji UAM. Zbli ża ją cy się ju bi le -
usz 100-le cia na szej Al mae Ma tris na kła da
na nas mo ral ną po win ność wy ra że nia

wdzięcz no ści, sza cun ku i od da nia hoł du tym,
któ rzy po przez wła sną pra cę i za an ga żo wa nie
wnie śli istot ny, wy róż nia ją cy się wkład w roz -
wój wy dzia łu i uczel ni. W oso bie prof. Hen -
ry ka Ol szew skie go sku pia ją się ta kie
war to ści, jak ka płań stwo wie dzy oraz twór czy
i nie po spo li ty wkład do ży cia zbio ro we go.

Uro czy stość od no wie nia dok to ra tu prof.
Hen ry ka Ol szew skie go zbie gła się w cza sie
z pre mie rą książ ki je go au tor stwa pt. „Lu dzie
Uni wer sy te tu w mo jej pa mię ci”, wy da nej przez
Wy daw nic two Na uko we UAM i de dy ko wa nej
uni wer sy te to wi w 100 rocz ni cę uro dzin.
Pierw szy eg zem plarz pre zen to wa ny w trak cie
uro czy sto ści przez prof. Bu dzi now skie go tra fił
do rąk au to ra. 

W swo im prze mó wie niu prof. Ol szew ski
wró cił wspo mnie nia mi do po sta ci swo ich mi -
strzów, któ rzy ukształ to wa li je go dro gę na uko -
wą. Wciąż mam przed oczy ma tych, któ rzy
kie ro wa li mo imi kro ka mi: za rów no wte dy, kie -
dy roz po czy na łem swo ją przy go dę z na uką, jak
rów nież wte dy, kie dy by li przy mnie i wspie ra li
mnie – mó wił – Mi mo, że stu dio wa łem w cza -
sach trud nych, moc no zi de olo gi zo wa nych,
w któ rych na uka kon ku ro wa ła z ide olo gią,
w któ rych nie je den ba dacz tra cił zdro wy roz są -
dek, umiar i po go dę du cha, z po dzi wem i sza -
cun kiem ob ser wo wa łem po sta wy wie lu, któ rzy
po tra fi li sku tecz nie pły nąć pod prąd tren dów
epo ki. (mz) 

Ku stosz na uko wej pa mię ci. 
Pro fe sor Hen ryk Ol szew ski

Nestor dziekanów Wydziału Prawa i Administracji uAM, wybitny historyk prawa i badacz dziejów
parlamentaryzmu polskiego. 23 listopada w Auli lubrańskiego collegium Minus w obecności władz uniwersytetu

i macierzystego wydziału odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu profesora henryka Olszewskiego. 
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Stąd rów nie nie przy pad ko wo wła śnie ten wą tek sta no wi oś prze -
wod nią nar ra cji: z jed nej stro ny za de cy do wa ło kry te rium (bli -
skiej) zna jo mo ści, a nie rzad ko na wet przy jaź ni au to ra

z por tre to wa ny mi po sta cia mi, z dru giej zaś za sa da wy ra zi sto ści i ory -
gi nal no ści pro fi lu na uko we go kon kret ne go ba da cza, czy to w pol skiej
czy to (oraz) w mię dzy na ro do wej prze strze ni aka de mic kiej. Mo wa jest
oczy wi ście o tej prze strze ni na uk spo łecz nych i hu ma ni stycz nych, któ -
ra jest prof. Ol szew skie mu szcze gól nie bli ska, a więc na uk praw nych
(w tym hi sto rii pra wa), hi sto rii (w tym hi sto rii spo łecz nej), an tro po lo -
gii kul tu ro wej.

Pod kre ślam to rów nież dla te go, że nar ra tor jest po sta cią wy bit ną, nad -
to sze ro ko obec ną w pol skiej prze strze ni aka de mic kiej oraz pu blicz nej.
Stąd je go re flek sje są nie tyl ko ko men ta rzem do in te lek tu al nie jak że róż -
no barw ne go „por tre tu ro dzin ne go”, ale wy zna cza ją ma pę re le want nych
py tań ba daw czych dla zna czą cej wspól no ty hi sto ry ków, hi sto ry ków pra -
wa, znaw ców ma te rii spo łecz nej. Głów nie pol skich, ale nie tyl ko.

Pro fe sor Ol szew ski był jed nym z pierw szych pol skich sty pen dy stów
Fun da cji, de fi nio wa nej za sad nie ja ko wy jąt ko wa. Mo wa o Fun da cji im.
Ale xan dra von Hum bold ta. Z te go cza su, z lat 70. i 80., da tu ją się po -
cząt ki je go zna jo mo ści z nie miec ki mi ko le ga mi, ści słe go ko le żeń stwa
uni wer sy tec kie go oraz wspól nych przed się wzięć. Mo wa o kil ku na stu
oso bach. Da ne mi by ło znać bez ma ła wszyst kich ba da czy, przez au to -
ra wy mie nio nych. Gro no pol skich ba da czy, praw ni ków, hi sto ry ków,
so cjo lo gów, an tro po lo gów kul tu ral nych, któ rym au tor po świę cił swo -
ja uwa gę, jest ze zro zu mia łych wzglę dów bar dziej roz le głe. 

Na tom skła da się trzy dzie ści osiem nar ra cji. Sze reg z nich au tor na -
pi sał przed la ty, pu bli ku jąc je na ła mach re no mo wa nych, wy so ko ce -
nio nych cza so pism lub też w to mach zbio ro wych. Nie któ re tek sty
zo sta ły uzu peł nio ne, uak tu al nio ne, nie któ re prze for mu ło wa ne. Jed nym
sło wem: pod da ne zwy cza jo we mu w ta kich przy pad kach pro ce so wi do -
po wia da nia i do piesz cza nia.

Au tor wy da je się de fi nio wać „Lu dzi Uni wer sy te tu” ja ko okre ślo ną
wspól no tę w ra mach po ję cia kla sa umy sło wa (w ro zu mie niu Ry szar dy
Cze pu lis -Ra ste nis i Je rze go Je dlic kie go) oraz po przez od nie sie nie do dys -
kur su we be row skie go („Na uka ja ko za wód”). Nie mó wi wpraw dzie te go
expres sis ver bis, ale lek tu ra sło wa wstęp ne go po zwa la ta ką te zę sfor mu -
ło wać. Pro fe sor Ol szew ski przy wią zu je do te go spoj rze nia du żą wa gę.
Ob ję tość po szcze gól nych por tre tów jest zróż ni co wa na; za rów no z uwa -
gi na sa mą po zy cję okre ślo nych uczo nych jak i na ich in te lek tu al ną (a nie -
rzad ko i emo cjo nal no -em pa tycz ną) bli skość z au to rem.

Jest rze czą zro zu mia łą, że wła śnie lu dziom na sze go uni wer sy te tu
pro fe sor Ol szew ski po świę ca naj wię cej uwa gi. Syl wet ki pro fe so rów An -

to nie go Czu biń skie go, Zdzi sła wa Kacz mar czy ka, Al fon sa Klaf kow skie -
go, Ge rar da La bu dy, Bog da na Le siń skie go, Wi tol da Ma isla, An ny Mi -
chal skiej, Ja nu sza Pa jew skie go, Zbi gnie wa Ra dwań skie go, Mi cha ła
Scza niec kie go oraz Je rze go Wa la cho wi cza zaj mu ją w to mie miej sce
pierw sze.

Pro fe so rom na in nych (wio dą cych) uni wer sy te tach po świę ca uwa -
gę sto sow nie do swo ich za in te re so wań oraz stop nia zna jo mo ści. Mam
m.in. na my śli nar ra cje o Ju liu szu Bar da chu, Ja nie Basz kie wi czu, Sta -
ni sła wie Gro dzi skim (pięt na ście stron!), Kon stan tym Grzy bow skim
(trzy na ście stron), Ka ro lu Jon cy, Ka zi mie rzu Orze chow skim.

Bio gra fie na szych pro fe so rów au tor wpla ta (ze szcze gól nym
uwzględ nie niem ich „me na dżer skich” do ko nań na róż nych szcze blach
uni wer sy tec kich) w dzie je UAM oraz w pol skie po wo jen ne, po li tycz -
nie i ide olo gicz nie uwi kła ne dys kur sy na uk hi sto rycz nych. Naj bar dziej
spek ta ku lar nie uczy nił to w od nie sie niu do aka de mic kie go ży wo ta
Zdzi sła wa Kacz mar czy ka (czter dzie ści stron, naj ob szer niej szy z tek -
stów!). Od po wied nio uwa ga ta do ty czy rów nież syl wet ki Ge rar da La -
bu dy.

Por tret Bog da na Le siń skie go zdra dza głę bo ką wie dzę au to ra na te -
mat je go pro ble ma ty ki ba daw czej. Po dob ny sąd na le ży sfor mu ło wać

o tek ście, po świę co nym Wi tol do wi Ma islo wi. Pro fe sor An nie Mi chal -
skiej po świę cił tekst zwar ty, jak że przej mu ją cy. Opo wieść o Ja nu szu Pa -
jew skim da je sze ro ki po gląd na dzie się cio le cia je go ak tyw no ści
w PRL-u. Tekst o Zbi gnie wie Ra dwań skim sze ro ko uwzględ nia wsze -
la kie je go ak tyw no ści, zwłasz cza z ostat nie go okre su je go ży cia. Ko lej -
nym „gę stym” tek stem jest nar ra cja o Mi cha le Scza niec kim. I w tym
przy pad ku pro fe sor Ol szew ski łą czy ana li tycz ny opis do ko nań ba da -
cza z pod glą dem na swo iście barw ne przy pa dło ści epo ki. Po czet Lu dzi
Uni wer sy te tu (UAM) za my ka por tret Zyg mun ta Ziem biń skie go, wy -
bit ne go uczo ne go, ory gi nal nej oso bo wo ści. 

Do gro na po sta ci, z któ ry mi łą czy ły pro fe so ra Ol szew skie go szcze -
gól ne wię zy in te lek tu al ne i emo cjo nal ne, na le żą nie wąt pli wie pro fe so -

Pro fe so ra Hen ry ka Ol szew skie go 
opo wieść o Lu dziach Uni wer sy te tu

szczególne zatytułowanie tomu nie jest przypadkowe, choć zapewne nie zwróci uwagi młodszych pracowników
uAM, zorientowanych (z konieczności) na ilościowo-punktową ocenę dorobku „ludzi uniwersytetu” (z małej
litery!). Autor poprzez samo sformułowanie „ludzie uniwersytetu w mojej pamięci” (z dużej litery!) zamierza

skierować spojrzenie na habitus, na format oraz na profil (nie tylko zresztą) uczonych i badaczy, znanych (i przez
niego cenionych), zarówno polskich jak i niemieckich. Dla profesora Olszewskiego uniwersytet to instytucja oraz

określony sposób myślenia rodem z refleksji wielkiego Wilhelma von humboldta, twórcy definicji, iż uniwersytet to
jedność badań i nauczania. Nieprzypadkowo zresztą profesor powołuje się na niego w swoim tomie.

”Pro fe sor Ol szew ski łą czy ana li tycz ny 
opis do ko nań ba da cza z pod glą dem
na swo iście barw ne przy pa dło ści epo ki
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ro wie Jan Basz kie wicz, Ju liusz Bar dach, Zdzi sław Kacz mar czyk, z nie -
miec kich na to miast – Wer ner Joch mann. Gę sty nie tyl ko da ny mi po -
zy ty wi stycz ny mi dzie się cio stro ni co wy tekst o Ja nie Basz kie wi czu
po zwa la po jąć ho ry zon ty po znaw cze jed ne go z naj bar dziej ory gi nal -
nych uczo nych XX/XXI wie ku. Z nar ra cji bi je nie skry wa ny po dziw dla
pra co wi to ści i roz le gło ści za in te re so wań, a zwłasz cza dla dys kur syw -
nej prze ni kli wo ści au to ra „Wła dzy”. Bli ski jest pro fe so ro wi Ol szew skie -
mu zwłasz cza Ju liusz Bar dach. Łą czy ły go z nim szcze gól ne wię zy oraz
za in te re so wa nia ba daw cze. Pa mię tam czę ste opo wie ści au to ra o re ne -
san so wej wie dzy, o głę bo kim za ko rze nie niu Bar da cha w me to do lo gicz -
no -kul tu ro wych de ba tach dru giej po ło wy XX wie ku. W tym
przy pad ku – ale nie tyl ko – prof. Ol szew ski po sze rza swo je spoj rze nie
na do ko na nia ba daw cze o wni kli wą dia gno zę in no wa cyj nych wa lo rów
warsz ta tu uczo ne go, o szcze gól no ści in stru men ta rium je go warsz ta tu. 

Po dob nie czy ni w od nie sie niu do pro fe so rów in nych pol skich uni -
wer sy te tów. W nie któ rych przy pad kach, jak np. w nar ra cję o Sta ni sła -
wie Gro dzi skim, au tor wpla ta re flek sję nad da ną dys cy pli ną (dzie je
dok tryn po li tycz no -praw nych) oraz nad in sty tu cja mi, w któ rych przy -
szło pra co wać uczo nym. W przy pad ku Kon stan te go Grzy bow skie go,
któ ry w pew nym okre sie PRL-u zna lazł się w cen trum spo rów po li -
tycz nych, pro fe sor Ol szew ski po sze rza spoj rze nie o kon tek sty ży cia po -
li tycz ne go. Tekst o Ka zi mie rzu Orze chow skim od bie ga po ety ką za pi su
od wszyst kich po zo sta łych. To roz mo wa; dy na micz na, wcią ga ją ca.
Fran ci szek Rysz ka z ko lei bli ski był, i na dal jest, pro fe so ro wi Ol szew -
skie mu pro ble ma ty ką niem co znaw czą.

Por tret Edwar da Ser wań skie go po ka zu je, jak róż ne „au rą”, at mos fe -
rą, po tra fi być spoj rze nie pro fe so ra Ol szew skie go. Wy ra zi ście barw -
nym dwu dzie sto stro ni co wym (!) por tre tem ob da rzył au tor Zyg mun ta
Woj cie chow skie go, po stać toż sa mą nie le d wie z in sty tu cją (i ide olo gią
ba daw czą) o na zwie In sty tut Za chod ni. Tekst o Mar ku So bo lew skim
z ko lei to do wód, jak em pa tycz nie cie pło pi sać po tra fi pro fe sor Ol szew -
ski o kwe stiach prze cież su chych. Nar ra cja o Mar ti nie Bro sza cie, po -
dob nie jak o Ja nie Basz kie wi czu, przy no si za rów no rze czo we
„spra woz da nie” z do ko nań ba da czy o for ma cie nie wąt pli wie już hi sto -
rycz nym, jak i wgląd w em pa tycz ną oce nę ich do ko nań. Za in te re so -
wa nie Bro sza ta hi sto rią Pol ski mia ło nie wąt pli wy wpływ na nar ra cję
pro fe so ra Ol szew skie go. Po dob ną uwa gą na le ży opa trzeć opis syl wet -
ki zmar łe go przed wcze śnie Jörga Ho en scha, po chy la ją ce go się nad lo -
sa mi Pol ski z głę bo ką em pa tią. Au tor da rzy wiel ką sym pa tią ba da cza,
nam jak że przy ja zne go. 

Za naj bar dziej cen ny i wni kli wy tekst z te go ob sza ru uwa żam opo -
wieść o Wer ne rze Joch man nie (po nad dwa dzie ścia stron!). Znał go

pro fe sor Ol szew ski i przy jaź nił się z nim przez dłu gie la ta. Wy dał
i opra co wał wy bór je go prac na te mat na zi zmu. Umiesz czo ny w to mie
tekst jest ob szer nym wpro wa dze niem do wspo mnia nej edy cji. Au tor,
sam bę dąc zna ko mi tym znaw ca ide olo gii (wo kół) na zi stow skiej, wy -
so ko ce nił re flek sję Joch man na. W tek ście tym prze my ca za ra zem nie -
ma ło prze my śleń na te mat re la cji na tion bu il ding a na zizm. 

Miej sce szcze gól ne po śród tek stów o hi sto ry kach nie miec kich zaj -
mu je nie wąt pli wie re la cja o Fry de ry ku Me inec ke. Nie mo gło za brak -
nąć w gro nie zna nych prof. Ol szew skie mu hi sto ry ków nie miec kich
Klau sa Ze rnac ka. Na bli sko trzy dzie stu stro nach tej swo istej mi ni mo -
no gra fii spi sał au tor wiel kie do ko na nia te go hi sto ry ka; chy ba nie po -
peł nię po mył ki twier dząc, iż pro fe sor Ze rnack to (jak do tąd)
naj bar dziej twór czy dwu dzie sto wiecz ny hi sto ryk nie miec ki, trak tu ją -
cy z pa sją na sze dzie je na ro do we.

Kil ko ma syl wet ka mi, pro fe so ra Ed mun da Cie śla ka, księ dza -hi sto -
ry ka Paw ła Cza plew skie go oraz wy bit ne go hi sto ry ka Le ona Ko cze go,
Au tor przy po mi na m. in., jak bar dzo splą ta ne by ły pol skie (po) wo jen -
ne lo sy, „pol skie dro gi”, w tym rów nież na ukow ców.

Ser decz ne tek sty o Mak sy mi lia nie Cy plu, (nie tyl ko) pe dlu na sze go
uni wer sy te tu, o (nie tyl ko) woź nej Ma rii Maj chrza ko wej w Col le gium
Iu ri di cum oraz o Ele ono rze Szem bel, (nie tyl ko) se kre tar ce w dzie ka -
na cie Wy dzia łu Pra wa po ka zu ją, jak wy czu lo ne na Lu dzi uni wer sy te -
tu jest oko i ucho au to ra. Kil ka wer sów nar ra cji – a ty le wraż li wo ści.

Nar ra cję to mu prze ni ka in dy wi du al ność au to ra. Pi sząc i pu bli ku jąc
przez dzie się cio le cia na ła mach wy so ko ce nio nych pe rio dy ków i to -
mów zbio ro wych tek sty o Lu dziach (na sze go) Uni wer sy te tu, do ku men -
to wał oraz do ku men tu je pro fe sor Hen ryk Ol szew ski miej sce oraz ran gę
na szej uczel ni w sie ci: w na uce pol skiej, nie miec kiej, eu ro pej skiej. 

Ale to nie ko niec prób umiej sco wie nia te go to mu na ma pie do ko -
nań kil ku po krew nych dys cy plin. Na pu bli ka cję spoj rzeć moż na, i na -
le ży, rów nież z per spek ty wy dzie jów na uk spo łecz nych,
hu ma ni stycz nych. W ta kim przy pad ku tom „Lu dzie Uni wer sy te tu
w mo jej pa mię ci” wpi sy wać się bę dzie w na uko znaw czy pa ra dyg mat
pi sa nia o do rob ku śro do wi ska hi sto ry ków (po li ty ki, go spo dar ki,
idei/ide olo gii, kul tu ry) oraz z za kre su sze ro ko poj mo wa nych na uk
praw nych. We współ cze snej prze strze ni dia lo gu dys cy plin ta kie pu bli -
ka cje z rzad ka się je no po ja wia ją. War to o tym pa mię tać czy ta jąc roz -
wa ża nia pro fe so ra Hen ry ka Ol szew skie go. 

Hu bert Or łow ski

Hen ryk Ol szew ski: Lu dzie Uni wer sy te tu w mo jej pa mię ci. 
Wy daw nic two UAM Po znań 2015, 485 ss.
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Przy po mniał to prof. Bog dan Mar cie nic,
ini cja tor pro jek tu i je go głów ny re ali za -
tor pod czas uro czy ste go otwar cia, któ -

re roz po czę ło naj waż niej szy etap – fa zę
ope ra cyj ną ca łe go przed się wzię cia. 

Jest to kon sor cjum 5 po znań skich uczel ni
pu blicz nych, 4 in sty tu tów PAN, 1 in sty tu tu ba -
daw cze go i Poznańskiego Par ku Na uko wo -
-Tech no lo gicz ne go Fun da cji UAM. Ten
mul ti me dial ny ośro dek o mię dzy na ro do wej
ran dze, gru pu ją cy naj lep szych spe cja li stów
z na uk przy rod ni czych i tech nicz nych kon cen -
tro wać się bę dzie na no wych ma te ria łach i bio -
ma te ria łach o wie lo stron nych za sto so wa niach.
Tak więc tu opra co wy wa ne bę dą rów nież tech -
no lo gie ich wy twa rza nia i do ko ny wać się bę -
dzie wy bo ru naj lep szych i naj bar dziej
kon ku ren cyj nych pro duk tów w za leż no ści
od ich moż li wo ści ko mer cja li za cji. Tu też re -
ali zo wa ne bę dą du że pro jek ty na uko wo -ba -
daw cze i ba daw czo -roz wo jo we w ra mach
plat form tech no lo gicz nych, pro gra mów ra mo -

wych Unii Eu ro pej skich, jak i Na ro do we go
Cen trum Ba dań i Roz wo ju. 

Isto tą mul ti dy scy pli nar nych dzia łań te go
ośrod ka bę dzie opra co wa nie ory gi nal nych
syn tez che mi ka liów, bio che mi ka liów i agro -

che mi ka liów (tzw. fi ne che mi cals), a tak że no -
wej ge ne ra cji bio - i na no ma te ria łów oraz ich
pre kur so rów, a na stęp nie opra co wa nie za -
awan so wa nych tech no lo gii i bio tech no lo gii
ich wy twa rza nia z prze zna cze niem m.in. dla

opto elek tro ni ki, me dy cy ny, rol nic twa oraz
wie lu in nych dzie dzin prze my słu i tech ni ki.
Ce lem tych ba dań jest rów nież stwo rze nie
pod staw tech no lo gicz nych dla sze re gu za sto -
so wań che mii bio or ga nicz nej, bio lo gii mo le -

ku lar nej i bio tech no lo gii w sze ro ko po ję tej
ochro nie zdro wia (tj. mo le ku lar nej i ko mór -
ko wej te ra pii i dia gno sty ce me dycz nej), a tak -
że dla za sto so wań agro tech nicz nych
i w prze my śle spo żyw czym (te sty DNA

WCZT – na uka przy szło ści 
Wła śnie 1 grud nia 2015, w 10 lat od mo men tu, kie dy to przed sta wi cie le po znań skich ośrod ków ba daw czych
i uczel ni, ki pią cy po my sła mi – skrzyk nę li się pod ha słem Zrób my tu coś ra zem, roz po czął się no wy etap ży cia

Wiel ko pol skie go cen trum za awan so wa nych tech no lo gii. 

”Tu w jednym miejscu skupiać się będzie badaczy z różnych
dziedzin, którzy współdziałając poszukują i odkrywają
nowe związki, o nowych również oczekiwanych
właściwościach – z ich odbiorcami

fO
t.

 3
x

 M
A

cI
ej

 M
ęc

zy
ń

sK
I



g r u d z i e ń  2 0 1 5  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  9

w upra wie ro ślin i ho dow li zwie rząt, do dat ki
do żyw no ści i pasz, bio de gra do wal ne opa ko -
wa nia, itp.).

Tu w jed nym miej scu sku piać się bę dzie ba -
da czy z róż nych dzie dzin, któ rzy współ dzia ła -
jąc po szu ku ją i od kry wa ją no we związ ki,
o no wych rów nież ocze ki wa nych wła ści wo -
ściach – z ich od bior ca mi; gdzie opra co wu je
się tech no lo gie ich wy twa rza nia. To jest isto ta
Cen trum, isto ta po znań skie go mo de lu trans -
fe ru wie dzy.

In we sty cja, prze ka za na z po cząt kiem grud -
nia do fa zy ope ra cyj nej skła da się z czte rech
wy po sa żo nych bu dyn ków: Cen trum Tech no -
lo gii Bio me dycz nej (A) wraz ze Zwie rzę tar nią
(A2), Cen trum Bio tech no lo gii Prze my sło wej

(A) wraz ze Szklar nią (A1), Cen trum Tech no -
lo gii Che micz nych oraz Na no tech no lo gii (B)
i Cen trum Ba dań Ma te ria ło wych wraz z Re -
gio nal nym La bo ra to rium Apa ra tu ry Uni ka to -
wej (C). La bo ra to rium to bę dzie dys po no wa ło
wy so ko wy spe cja li zo wa ną apa ra tu rą do dys -
po zy cji śro do wi ska na uko we go oraz ma łych
i śred nich przed się biorstw. Cen tra te bę dą po -
łą czo ne z Za ple czem Na uko wo -Tech nicz nym
(D) za pew nia ją cym spraw ną lo gi sty kę, w skład
któ re go wcho dzi rów nież Cen trum Trans fe ru
Tech no lo gii. 

Prze wi du je się, że w Cen trum znaj dzie pra -
cę po nad dwu stu pra cow ni ków ba daw czych
za trud nio nych na eta tach kon trak to wych,
a po cho dzą cych z gro na naj zdol niej szych ab -

sol wen tów stu diów dok to ranc kich i pra cow -
ni ków na uko wych, przede wszyst kim po znań -
skich uczel ni i in sty tu tów na uko wych, a tak że
spe cja li stów z in nych kra jów eu ro pej skich.
WCZT stwa rza więc ogrom ną szan sę w szcze -
gól no ści dla mło dej i śred niej ge ne ra cji pol -
skich na ukow ców, któ rzy znaj dą wa run ki
pra cy w Po zna niu umoż li wia ją ce osią gnię cia
w ska li świa to wej. WCZT bę dzie współ pra co -
wać z ośrod ka mi ba daw czo –roz wo jo wy mi
pol skich i eu ro pej skich kon cer nów, ale klu -
czo wą ro lę w trans fe rze i ko mer cja li za cji tech -
no lo gii po wi nien speł niać zlo ka li zo wa ny
w je go po bli żu Po znań ski Park Na uko wo –
Tech no lo gicz ny Fun da cji UAM wraz z ze spo -
łem in ku ba to rów dla in no wa cyj nych firm
ty pu spin -off – ko niecz ne go ogni wa dla efek -
tyw ne go trans fe ru tech no lo gii no wych ma te -
ria łów do prak ty ki, w szcze gól no ści do par ków
tech no lo gicz no -prze my sło wych oraz dla prze -
my słu ty pu high -tech.

WCZT jest kon sor cjum otwar tym
na udział in nych uczel ni i in sty tu tów na uko -
wych i ba daw czo –roz wo jo wych z za kre su na -
uk ści słych, przy rod ni czych i tech nicz nych,
re pre zen tu ją cych wy so ki po ziom ba dań
w ob sza rze syn tez i tech no lo gii ma te ria łów
i bio ma te ria łów, któ rych za sto so wa nie bę dzie
pod sta wą re ali za cji wy zwań zde fi nio wa nych
dla na uki w Pro gra mie Ope ra cyj nym „In no -
wa cyj na Go spo dar ka”. 

Tak za pro jek to wa na „na uka przy szło ści” ma
wresz cie ogrom ne szan se re ali zo wać swo ją mi -
sję na świa to wym po zio mie w opar ciu o naj -
now sze tech no lo gie z dzie dzin klu czo wych dla
wspie ra nia zrów no wa żo ne go roz wo ju re gio nu
i kra ju. 

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny przez Unię
Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra -
mu In no wa cyj na Go spo dar ka. opr. J. L
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Otwie ra jąc dys ku sję dr An na Gór -
na zwró ci ła uwa gę, że w tym ro ku,
któ ry był ro kiem trud nym, bo na sy -

co nym kam pa nia mi wy bor czy mi, z na tu ry
rze czy po słu gu ją cy mi się re to ry ką ostrą,
emo cje dzia ła ją, kan dy da ci prze ści ga ją się
w do sad nym wy ra ża niu swo ich opi nii i dys -
ku sja na te mat na szej otwar to ści, zwłasz cza
wo bec uchodź ców i szans so li dar ne go ła go -
dze nia te go pro ble mu w ska li eu ro pej skiej,
po szła nie w tym kie run ku, w któ rym po win -
na zmie rzać. Oka za ło się, że ona nie łą czy ła,
lecz dzie li ła; że nie ko iła, a bu dzi ła lę ki, po -
tem strach, ob cość, a w koń cu wro gość. To
jed nak nie zna czy, że po dej mo wać de ba ty nie
trze ba. Wła śnie w śro do wi sku aka de mic kim
jest miej sce, by szu kać od po wie dzi na zro -
dzo ne w tym kli ma cie trud ne py ta nia. Wte -
dy nie wie dzie li śmy, jak trud ne są one wo bec
ata ków ter ro ry stycz nych, wo bec wy so kiej
i co raz wyż szej fa li uchodź ców. 

Do gro na dys ku tan tów za pro szo no prof.
An nę Wolff - Po wę ską, spe cja list kę w za kre -
sie sto sun ków pol sko -nie miec kich; zaj mu ją -
cą się dzie ja mi my śli po li tycz nej oraz kul tu rą
i po li ty ką hi sto rycz ną. Swo ją wy po wiedź roz -

po czę ła od okre śle nia, co pod po ję ciem spo -
łe czeń stwa otwar te go, oby wa tel skie go na le ży
ro zu mieć. Ter mi nów w pi śmien nic twie,
zwłasz cza so cjo lo gicz nym jest mnó stwo. Ja po -
słu gu ję się ter mi nem bar dzo pro stym, naj bliż -
szym mi, któ ry sfor mu ło wa ła Bar ba ra Skar ga,
mó wiąc: spo łe czeń stwo oby wa tel skie jest wte -
dy, gdy lu dzie gro ma dzą się, ale nie w tłu mie,
któ ry za raz się ro zej dzie, lecz dla ja kie goś
wspól ne go ce lu, po zy tyw ne go ce lu. To gro ma -
dze nie się nie jest war to ścią sa mą w so bie; cho -
dzi o ta kie zor ga ni zo wa nie się, że by coś zro bić,
nie dla sie bie, ale dla do bra wspól ne go. I to jest
naj prost sza mo że wy kład nia spo łe czeń stwa
oby wa tel skie go. Bez nie go każ da de mo kra cja

ob umrze, bo bę dzie tyl ko ter mi nem ha sło -
wym, bez de mo kra ty za cji spo łe czeń stwa. 

By do te go nie do pu ścić, mu si my po ko nać
wie le pro gów, ma jąc świa do mość, że ist nie je
skłon ność do cią głe go po strze ga nia spo łe -
czeń stwa dy cho to micz nie: my i oni. Na no wo
bu du je my układ: kto jest z na mi, kto prze ciw,
kto wro giem - kto sprzy mie rzeń cem, prze ciw ko
ko mu, dla ko go, w ja kim ce lu. Bar dzo rzad ko,
jak po twier dza hi sto ria, gro ma dzi my się
w imię cze goś, wszak wszyst kie pró by in te gra -
cji czy to w Eu ro pie, czy w świe cie – by ły naj -
czę ściej prze ciw ko ko muś, cze muś. Do pie ro
po woj nie fi lo zo fia in te gra cji ule gła zmia nie. 

Jesteśmy różni
Spo łe czeń stwo oby wa tel skie to naj wyż sza

for ma spo łe czeń stwa otwar te go – mó wi -
ła – ale że by do te go do szło, trze ba prze cho -
dzić pew ne fa zy, po ko ny wać trud no ści. Są
jed nak wa run ki, któ re na tej dro dze speł nić
trze ba. Po pierw sze: waż ne, aby uświa da miać
so bie i nie war to ściu jąc – ak cep to wać to, że je -
ste śmy róż ni. Świa do mość od mien no ści i róż -
no rod no ści jest tu pod sta wą. Tyl ko pań stwo
to ta li tar ne nie uzna je róż no rod no ści.

Nie zbęd ne jest w na szym przy pad ku prze -
zwy cię że nie pew ne go roz dar cia w prze strze ni
pu blicz nej. My ślę tu o dy stan sie mię dzy My
a Oni. My to spo łe czeń stwo, Oni to pań stwo.
Ta ka dy cho to mia wy stę pu je w ca łym re gio nie
środ ko wo - i wschod nio eu ro pej skim. Na ro dy
tej czę ści Eu ro py kształ to wa ły swą świa do -
mość wspól no to wą w ob cej nie wo li, prze ciw
ob cej zwierzch no ści. To XIX wiek miał w tej
kwe stii de cy du ją ce zna cze nie. Ro dzą ce się
wów czas po czu cie przy na leż no ści do na ro du
nie by ło za ko twi czo ne we wła snym pań stwie.
Wspól no ta na ro do wa kie ro wa ła się więc prze -
ciw wro gie mu pań stwu. 20 lat nie pod le gło ści
mię dzy woj nia – to za ma ło, by zmie nić ten

trend. Waż nym czyn ni kiem wa run ku ją cym
ukształ to wa nie się spo łe czeń stwa oby wa tel -
skie go, otwar te go, jest re de fi ni cja pol skiej toż -
sa mo ści, po sze rze nie jej kon tek stu. 

Na ród to toż sa mość w pro ce sie
zmian – pod kre śla ła – Jest in dy wi du al -
na i zbio ro wa, re gio nal na, na ro do wa, po -
nadna ro do wa. Nie wy stę pu ją one w izo la cji,
uzu peł nia ją się na wza jem. Skraj nie na cjo na -
li stycz ne ugru po wa nia uwa ża ją wpraw dzie, że
toż sa mość mo że być tyl ko jed na. Ta kie sta no -
wi sko słu ży jed nak wy łącz nie an ta go ni zo wa -
niu i prze ciw sta wia niu na ro du Eu ro pie,
Za cho du is la mo wi, na szo ści – ob co ści, ho mo -
ge nicz no ści – mul ti kul tu ra li zmo wi.

Wie le uwa gi prof. Wolff -Po wę ska po świę -
ci ła, po dob nie zresz tą jak i in ni uczest ni cy
spo tka nia, pa trio ty zmo wi. Ja ki on w dzi siej -
szym świe cie jest, co z te go wy ni ka? Nie ma
jed nej od po wie dzi. For ma cja, któ ra prze ję ła
wła dzę, for su je pa trio tyzm afir ma cyj ny, któ -
ry jest zbu do wa ny na du mie z na szej prze -
szło ści. In te gru je w na szej zbio ro wej pa mię ci
tyl ko chlub ne kar ty hi sto rii. Kar mi się nar cy -
zmem mar ty ro lo gicz nym; klę ska mi, cier pie -
nia mi prze gra ny mi bi twa mi. Nie ma my
pra wie żad nych na ro do wych bo ha te rów
„w cy wi lu”. Więk szość to umun du ro wa ni: Ja -
gieł ło, Ko ściusz ko, So bie ski, Pił sud ski... Nie
jest dla nas po wo dem do du my na uka, kul -
tu ra, osią gnię cia cy wi li za cyj ne. Je śli li te ra tu -
ra, to ro man tycz na, prze siąk nię ta du chem
me sja ni zmu, a oj czy zna to ro dzaj mi ste rium
na ro do we go, szcze gól ne go wta jem ni cze nia:
prze gra ny bo ha ter z krzy żem w rę ku, umie -
ra ją cy za oj czy znę. 

Jaka historia?
Dzie je na sze go pa trio ty zmu to dzie je wal -

ki z wro giem ze wnętrz nym i wal ki o wła da -
nie du szą na ro du. W wie lu wy po wie dziach
zna leźć moż na echo dzie więt na sto wiecz nych
tez o Pol sce ja ko przed mu rzu chrze ści jań -
stwa. Tak jak gło si li ro man ty cy: Czu li śmy się
przez wie ki tar czą ucy wi li zo wa nej Eu ro py.
Bro ni li śmy Za chód przed dzi czą mo skiew ską
i is la mem, a ca łą Sło wiańsz czy znę osła nia li -
śmy przed oświe ceń szą Eu ro pą. Mo rze bar ba -
rzyń ców od bi ja ło się od pier si Po la ków.
A wszyst ko z wo li Bo ga. Te raz znów chce my

Kto my, kto oni? I dla cze go nie ra zem? 
czy Polska może być społeczeństwem otwartym? Gdyby to pytanie, będące osnową debaty członków

stowarzyszenia Absolwentów uniwersytetu w Poznaniu, zadać jakiś czas temu, z pewnością zabrzmiałoby
inaczej. W podjętej 2- 3 lata temu dyskusji inne by uruchamiało płaszczyzny, inne wzbudzało emocje. 

teraz światło padało inaczej, ostro oświetlając odmienne perspektywy. 

”Musimy pokonać wiele progów, mając świadomość, 
że istnieje skłonność do ciągłego postrzegania
społeczeństwa dychotomicznie: my i oni
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od gra dzać się od Eu ro py. Ma my bu do wać na -
szą po zy cję mię dzy na ro do wą po przez cen tral -
ną po li ty kę hi sto rycz ną. Co by to mia ło
zna czyć? To se lek cja hi sto rycz na: wy bie ra my
od gór nie te frag men ty na szych dzie jów, któ re
są god ne po wszech ne go sza cun ku. Usu wa my
zaś z pa mię ci przy pad ki ko la bo ra cji z wro -
giem, an ty se mi tyzm, jed nym sło wem wszyst -
ko, co na pa wa wsty dem. W prze strze ni
pu blicz nej, li te ra tu rze i hi sto rio gra fii po ja wi -
ło się rów nież wie le wy po wie dzi i pu bli ka cji,
któ re za kwa li fi ko wa no do ka te go rii pa trio ty -
zmu kry tycz ne go. Ich au to rzy po ka zu ją, iż ja -
ko na ród nie je ste śmy wy jąt ko wym
zja wi skiem. Ob raz Po la ka bo ha te ra nie przy -
spo rzy nam wa gi na ryn ku mię dzy na ro do -
wym – mó wi ła prof. Wolff -Po wę ska. 

Czas na no wo zde fi nio wać, kim je ste śmy,
z kim je ste śmy, Kto to my, kto oni. I dla cze go
nie ra zem.

Czy coś mo że my zro bić, aby na te py ta nia
zna leźć od po wiedź –py tał me dia tor dys ku sji
Zbi gniew Jaś kie wicz, prze ka zu jąc głos o. To -
ma szo wi Do stat nie mu, do mi ni ka ni no wi. Na -
wią zał on do ro li Ko ścio ła w bu do wa niu
spo łe czeń stwa otwar te go. Przy po mniał kil ka
waż nych słów, któ re po wie dzia no, pod -
czas II So bo ru Wa ty kań skie go: Chce my być
otwar ci na wszyst kie au ten tycz ne war to ści

ludz kie, tak że na te, któ re spo ty ka my po za Ko -
ścio łem. Po dej mu jąc te mat spo łe czeń stwa
otwar te go, usto sun ko wu jąc się do za gad nie -
nia toż sa mo ści, py ta my o ro lę Ko ścio ła, jak
i pol sko ści. A za tem, co to jest Ko ściół, ja ki
po wi nien być? Tu o. Do stat ni przy to czył sło -
wa pa pie ża Fran cisz ka, mó wią ce, że Ko ściół
to jak szpi tal po lo wy. Przy jąć mu si każ de go
czło wie ka cier pią ce go bez wzglę du na na ro -
do wość czy po glą dy… A pol skość – to w grun -
cie rze czy wie lość i plu ra lizm, a nie cia sno ta
i za mknię cie – za cy to wał wy po wiedź Ja -
na Paw ła z książ ki „Pa mięć i toż sa mość”. I to
jest klucz do na szej dzi siej szej dys ku -
sji – pod su mo wał o. Do stat ni. 

Solidarna Europa
Prof. An drzej Le sic ki, pro rek tor UAM, pod -

kre ślił, że uni wer sy tet to wła śnie miej sce
do ta kich de bat, pod czas któ rych za da je się
trud ne py ta nia i for mu łu je od po wie dzi. Tu
na py ta nie za da ne, czy chce my być spo łe czeń -
stwem otwar tym, chciał bym po wie dzieć: tak,
po win ni śmy. Jed nak ma miej sce wie le nie po -
ko ją cych zja wisk: prze moc wo bec in nych, ata -
ki ter ro ry stycz ne… Trud no nie za dać so bie
py ta nia, dla cze go my, świa do mi te go, że ma -
jąc ta kie atu ty, jak od zy ska nie nie pod le gło ści,
wej ście do Unii Eu ro pej skiej, ma jąc ko rzy ści

z te go pły ną ce – sta je my przed prze ja wa mi
głę bo kiej nie chę ci do wspól nej, zwią za nej po -
trze bą, so li dar no ści Eu ro py. Co zro bić, aby sy -
tu ację na pra wić? Uni wer sy tet z ca łą
pew no ścią tę dys ku sję po wi nien pro wa dzić.

Pod czas te go li sto pa do we go wie czo ru głos
za bie ra ło wie le osób, za da jąc py ta nia, dzie ląc
się swy mi oba wa mi. Wy ra ża no więc swo je
opi nie o ko niecz no ści edu ka cji i to od naj -
młod szych lat. Z uzna niem przy ję to wy po -
wiedź li ce ali sty, któ ry sam prze pro wa dził
an kie tę, py ta jąc swo ich ko le gów, co to zna czy
pa trio tyzm, jak oni go ro zu mie ją. Ro zu mie li
sła bo, od po wia da jąc, że gdy by by ła woj na,
gdy by przy szło wal czyć wie dzie li by, co ro bić. 

O po trze bie no we go kształ to wa nia pa trio -
ty zmu mó wio no wie le, o za da niach, ja kie
cze ka ją śro do wi sko na uko we, aka de mic -
kie – rów nież. Mó wio no też o tym, ja kie są
i mo gą być gra ni ce otwar to ści, by nie utra cić
po czu cia bez pie czeń stwa. Po wra cał mo tyw
dia lo gu, ro zu mia ne go ja ko cią głe wy cią ga nie
rę ki do ob ce go, ja ko po zna wa nie go. 

Nie je ste śmy spo łe czeń stwem otwar tym.
Na to trze ba cza su, bo – jak pod kre śla no – sys -
tem po li tycz ny moż na zbu do wać w 6 mie się cy,
stwo rzyć wol ny ry nek – w 6 lat. Aby stwo rzyć
spo łe czeń stwo oby wa tel skie trze ba lat 60. 

Opra co wa ła Jo lan ta Le nar to wicz 
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Ja mil Sal mi, wy bit ny eks pert za rzą dza nia
uczel nia mi, by ły szef de par ta men tu szkol nic -
twa wyż sze go w Ban ku Świa to wym za wsze po -
wta rzał, że o ja ko ści uczel ni de cy du ją trzy
ele men ty: za so by, ta len ty i do bre za rzą dza -
nie – po wie dział Wal de mar Si wiń ski, pre zes
Fun da cji Per spek ty wy – Co do kład nie ozna cza
za rzą dza nie uczel nia mi, z czym się wią że,
o tym bę dzie my dys ku to wać, bo to je den z ob -
sza rów, co do któ rych nie ma osta tecz nych od -
po wie dzi, ale waż ne jest, że by sta wiać py ta nia.

Kwe stia za rzą dza nia szko ła mi wyż szy mi na -
bie ra co raz więk sze go zna cze nia – pod kre ślił
prof. Ma rek Ra taj czak wi ce mi ni ster na -
uki – W Pol sce w tym za kre sie ście ra ją się nie -
kie dy skraj nie róż ne po glą dy. Po ja wia ją się
ha sła, że uczel ni nie moż na trak to wać jak
przed się bior stwa. Oczy wi ście – to jest praw da.
Nie moż na jej trak to wać jak kla sycz ne go przed -
się bior stwa. Nie moż na jej trak to wać jak in sty -
tu cji, w któ rej li czą się wy łącz nie kosz ty,
przy cho dy i zy ski.

Spo sób za rzą dza nia uczel nią jest jed nym
z naj waż niej szych ele men tów, któ re de cy du ją
o moż li wo ściach roz wo ju uczel ni – stwier dził
prof. Mi chał Kle iber, prze wod ni czą cy ka pi tu -
ły kon kur su LUMEN – Nie ma jed ne go wzor -
ca, któ ry po win ni śmy na śla do wać. Mu si my
zna leźć, na pod sta wie naj lep szych prak tyk
z róż nych kra jów, wła sny naj lep szy mo del. 

Kon fe ren cja by ła oka zją do de ba ty na te mat
efek tyw ne go za rzą dza nia uczel nia mi. Wstę -
pem do dys ku sji był wy kład wy gło szo ny przez
prof. An to nio Ren da sa, rek to ra Uni wer sy te tu
NOVA w Li zbo nie. Dru gie go dnia kon fe ren -
cji za pre zen to wa no przy kła dy naj lep szych
prak tyk w za rzą dza niu uczel nia mi.

W kon kur sie LUMEN wy róż nia ne są oso -
by i ze spo ły, któ re w in no wa cyj ny spo sób za -
rzą dza ją uczel nia mi. Na kon kurs
na de sła no 169 zgło szeń z 65 uczel ni: 50 pu -
blicz nych i 15 nie pu blicz nych. Kon ku ro wa ły
one w pię ciu ka te go riach: „Za rzą dza nie
uczel nią”, „In no wa cyj ność”, „Współ pra ca
z oto cze niem”, „In fra struk tu ra” i „Umię dzy -
na ro do wie nie”. Zwy cięz ców w każ dej z ka te -
go rii wy ło ni ła ka pi tu ła zło żo na z wy bit nych
eks per tów szkol nic twa wyż sze go, na uki i biz -
ne su. W pierw szym eta pie 

Spo śród nich Ka pi tu ła wy bra ła 26 no mi -
no wa nych, spo śród któ rych wy ło nio no 12
lau re atów.

Na sza uczel nia  - UAM przed sta wi ła do oce ny
7 projektów. 2 z nich prze szły do na stęp ne go
eta pu i uzy ska ły no mi na cje do na gro dy. W ka -
te go rii. „Umię dzy na ro do wie nie” przed sta wio -
no prof. dr hab. Jac ka Wit ko sia, pro rek to ra
UAM ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej,
który ko or dy nu je i nad zo ru je wdra ża nie pio -
nier skiej stra te gii in ter na cjo na li za cji UAM. Roz -
wi nął do stęp ną dla wszyst kich stu den tów ofer tę
za jęć w ję zy kach ob cych (głów nie an giel skim ale
też w in nych). Wspo ma ga zwięk sza nie udzia łu
uczel ni w mię dzy na ro do wych pro gra mach ba -
daw czych. Sku tecz nie pa tro nu je wdra ża niu za -
sa dy tzw. in ter na tio na li za tion at ho me.

W ka te go rii „Współ pra ca z oto cze niem” no -
mi na cję uzy skał Wy dział Ma te ma ty ki
i In for ma ty ki UAM za pro jekt, któ re go isto tą
jest za rzą dza nie kom plek so wym sys te mem
współ pra cy Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma -
ty ki UAM z ucznia mi, stu den ta mi, ab sol wen -
ta mi i pra co daw ca mi na rzecz po pu la ry za cji
ma te ma ty ki oraz pod no sze nia wie dzy i kom -

pe ten cji. Po wo ła no tam ra dę współ pra cy
z oto cze niem, sku pia ją cą fir my tech no lo gicz -
ne, współ pra cu ją ce z wy dzia łem.

Po pro szo ny o sko men to wa nie te go wy da -
rze nia, prof. Wit koś po wie dział:

Je ste śmy z tych no mi na cji za do wo le ni. Do -
brze jest wie dzieć że do tar li śmy do czo łów ki. To
dla nas sy gnał, że w oce nach je ste śmy wy so ko,
a to mo ty wu je do pra cy. Wrę cza nie wy róż nień
po łą czo ne by ło z kon fe ren cją i ona sa ma war -
ta był uwa gi i za in te re so wa nia. Uczest ni czy ły
w niej oso by zna czą ce w śro do wi sku aka de mic -
kim. Do szło do swo bod nej, in te re su ją cej wy -
mia ny my śli i zdań, bo czę sto gre mia
nie for mal ne mó wią peł niej szym gło sem.

Chciał bym też zwró cić uwa gę na to, że acz -
kol wiek dy plo my od bie ra ły kon kret ne oso by,
to jed nak sa me dy plo my wy ra ża ły uzna nie dla
ca łych ze spo łów,, an ga żu ją cych się w da ne
przed się wzię cie. Te no mi na cje przyj mo wa ne
by ły więc i w ich imie niu. War to też do dać, że
każ de go ro dza ju uczest nic two, po zwa la ją ce
uczel niom pre zen to wać się na szer szym fo -
rum, przy no si im po ży tek wła śnie w kon tak -
tach wza jem nych, we wspól nych
przed się wzię ciach. Nie da lej jak kil ka dni te -
mu to czy li śmy roz mo wy z przed sta wi cie la mi
sie ci uni wer sy te tów fran ko foń skich, któ re chcą
roz wi jać wspól ne ba da nia i wspól ne pro gra my
w ję zy ku fran cu skim. Oka za ło się, że to cie ka -
we źró dło fi nan so wa nia. Naj praw do po dob niej
przy stą pi my do tej sie ci, co da nam środ ki nie -
za leż ne od Era smu sa na wy mia ny z Fran cją,
Bel gią, Szwaj ca rią, a tak że z Ka na dą i kra ja -
mi Afry ki fran ko foń skiej. Sło wem, otwo rzyć to
mo że in te re su ją ce dro gi dla pol skich stu den -
tów. J. L

LUMEN – uczel nie w peł nym świe tle
rektorzy, menedżerowie i zespoły z 11 polskich szkół wyższych otrzymali 23 listopada nagrody luMeN 2015.
Gala wręczenia nagród towarzyszyła pierwszej konferencji liderów zarządzania uczelnią, w której wzięło udział

ponad 200 osób z całej Polski, a także goście zagraniczni. Inicjatorami i organizatorami konkursu są firma
doradcza PcG Polska i fundacja edukacyjna Perspektywy.
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Kra jo wy Punkt Kon tak to wy Pro gra mów
Ba daw czych UE w War sza wie w opar -
ciu o da ne otrzy ma ne z Ko mi sji Eu ro -

pej skiej opra co wał sta ty sty ki uczest nic twa
Pol ski w H2020. Ra port za wie ra da ne dla 112
kon kur sów od grud nia 2013 ro ku i obej mu je
zło żo ne wnio ski i pro jek ty, któ re otrzy ma ły do -
fi nan so wa nie przed 15 lip ca 2015 r. 

Jak wy pa da my ja ko kraj na tle państw człon -
kow skich UE? Pol ska pla su je się po ni żej śred -
niej UE (dla 28 państw człon kow skich),
wskaź nik suk ce su w od nie sie niu do przy zna -
ne go fi nan so wa nia wy no si 8,26%. Śred nie
wskaź ni ki suk ce su dla 28 państw człon kow -
skich UE to 12,81% dla prze wi dy wa ne go do fi -
nan so wa nia. Dla po rów na nia Ho lan dia,
po sia da ją ca zbli żo ną do Pol ski licz bę na ukow -
ców, osią gnę ła 14,91%. Li de ra mi we wnio skach
zło żo nych i wstęp nie za ak cep to wa nych do fi -
nan so wa nia są Niem cy, Wiel ka Bry ta nia, Hisz -
pa nia, Fran cja, Wło chy. Pol ska zaj mu je 14
miej sce w ran kin gu.

Ana li za pol skie go uczest nic twa w H2020
po 112 kon kur sach, po ka zu je, że do fi nan so wa -
nie otrzy ma ło 46 uczel ni, 48 in sty tu tów, 12 jed -
no stek, 48 MŚP, 41 jed no stek re pre zen tu ją cych
prze mysł (PRC – Pri va te for -pro fit). Naj więk -
sze do fi nan so wa nie w po dzia le re gio nal nym
otrzy ma ły wo je wódz twa: ma zo wiec kie, ma ło -
pol skie i wiel ko pol skie. 

Na suk ces trze cie go miej sca dla Wiel ko -
pol ski i Lu bu skie go za pra co wa ły uczel nie, in -
sty tu ty ba daw cze, in sty tu ty PAN, ma łe
i śred nie przed się bior stwa oraz in dy wi du al -
ni na ukow cy, skła da jąc łącz nie 268 pro jek -
tów, z któ rych 42 uzy ska ło do fi nan so wa nie.
Wiel ko pol skie ze spo ły uczest ni czą w pro jek -
tach ba daw czych (RIA), pro jek tach ko or dy -
nu ją cych i wspie ra ją cych (CSA) oraz
w pro jek tach wdro że nio wych (IA). In dy wi -
du al ni na ukow cy otrzy ma li do fi nan so wa nie
w ra mach pro gra mu Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie (MSCA).

W Wiel ko pol sce pod mio ta mi, któ re w okre -
sie ob ję tym ra por tem zdo by ły naj wię cej gran -
tów w ra mach pro gra mu Ho ry zont 2020, by ły
przede wszyst kim uczel nie wyż sze oraz In sty -
tut Che mii Bio or ga nicz nej PAN. Li de rem
wśród uczel ni zo stał UAM, któ ry uzy skał do -
fi nan so wa nie 6 pro jek tów. Fun da cja UAM,
wspie ra ją ca roz wój uni wer sy te tu, re ali zu je 3

pro jek ty. Ak tyw no ścią uwień czo ną suk ce sa mi
wy ka za ły się rów nież: Po li tech ni ka Po znań ska
(3 pro jek ty), Uni wer sy tet Eko no micz ny i Uni -
wer sy tet Me dycz ny (2 pro jek ty), Aka de mia
Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Uni wer sy tet Przy -
rod ni czy (1 pro jekt). W wo je wódz twie lu bu -
skim do fi nan so wa nie pro jek tu w ra mach
pro gra mu Ho ry zont 2020 otrzy mał Uni wer sy -
tet Zie lo no gór ski. 

Pro gram Ra mo wy Ho ry zont 2020 to li ga
mi strzów, w któ rej szan se na zwy cię stwo ma -
ją tyl ko naj lep si z naj lep szych. Na suk ces
zwień czo ny do fi nan so wa niem skła da się wie -
le czyn ni ków: po mysł, part ne rzy, in no wa cyj -
na me to do lo gia, for ma sa me go wnio sku, je go
czy tel ny prze kaz, a tak że wpływ, ja ki wy ni ki
pro jek tu bę dą mia ły na eu ro pej ską prze strzeń
ba daw czą. Na ukow cy i przed się bior cy, za in te -
re so wa ni na wią za niem współ pra cy mię dzy na -
ro do wej w za kre sie po zy ski wa nia fun du szy
z pro gra mu Ho ry zon t2020, mo gą li czyć
na wspar cie ofe ro wa ne przez Re gio nal ny
Punkt Kon tak to wy Pro gra mów Ba daw czych
UE dzia ła ją cy w Po znań skim Par ku Na uko -
wo -Tech no lo gicz nym Fun da cji UAM (RPK). 

RPK Po znań swo im za się giem obej mu je
Wiel ko pol skę i Lu bu skie oraz ko or dy nu je sieć
Lo kal nych Punk tów Kon tak to wych, roz miesz -
czo nych na więk szo ści po znań skich uczel ni
oraz w in sty tu tach PAN. W ra mach współ pra -
cy z sie cią RPK Po znań or ga ni zu je dni in for -
ma cyj ne, warsz ta ty, szko le nia, pod czas któ rych
moż na zdo być peł ną wie dzę do ty czą cą ofer ty
pro gra mu Ho ry zont 2020. By w peł ni wy ko -
rzy stać szan sę na osią gnię cie suk ce su przy two -
rze niu pro jek tu, war to sko rzy stać z ofer ty
bez płat nych kon sul ta cji, pod czas któ rych do -
świad cze ni eks per ci są go to wi po ma gać po ten -
cjal nym wnio sko daw com. Za pra sza my
do kon tak tu na każ dym eta pie two rze nia pro -
jek tu, za czy na jąc od po my słu, a koń cząc na je -
go roz li cze niu. Miej my na dzie ję, że więk sza
licz ba zło żo nych wnio sków prze ło ży się
na więk szą licz bę pod pi sa nych z Ko mi sją Eu -
ro pej ską umów.
An na Kro mo lic ka, Iza be la Stel ma szew ska -Pa tyk

re gio nal ny Punkt Kon tak to wy Pro gra mów ra mo wych ue
Po znań ski Park na uko wo -tech no lo gicz ny
Fun da cji uni wer sy te tu im. ada ma mic kie wi cza

www.rpk.ppnt.po znan.pl

Drugi rok działania Programu ramowego Badań i Innowacji horyzont 2020 (h2020), największego systemu
finansującego badania naukowe i innowacje zbliża się do końca (77 mld na lata 2014-2020). to dobry czas
na przeprowadzenie analiz, dokonanie podsumowań, wyciąganie wniosków, a także na planowanie, w jaki

sposób z sukcesem korzystać z oferty h2020. 

Ho ry zont 2020 – wciąż wie le do zdo by cia
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Ba da nie ja ko ści kształ ce nia na UAM roz po czę ło się w 2010 r.
ogól no uczel nia ną an kie tą dla stu den tów sta cjo nar nych. Aby
mieć jak naj peł niej szy ob raz, a tak że dać moż li wość wy po wie -

dze nia się wszyst kim za in te re so wa nym uczest ni kom pro ce su dy dak -
tycz ne go, Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia, od po wie dzial na za ba da nie,
w ko lej nych la tach an kie ta mi ob ję ła tak że dok to ran tów, na uczy cie li
aka de mic kich, stu den tów nie sta cjo nar nych i słu cha czy stu diów po dy -
plo mo wych. 

War to zwró cić uwa gę, że ba da nie ogól no uni wer sy tec kie nie obej -
mu je oce ny po szcze gól nych za jęć przez stu den tów i dok to ran tów. Ta
do ko ny wa na jest od ręb nie na każ dym z wy dzia łów, naj czę ściej po każ -
dym za koń czo nym se me strze. Obie an kie ty – ogól no uczel nia ne ba da -
nie ja ko ści kształ ce nia, jak i oce na za jęć przez stu den tów pro wa dzo ne
są przez pro gram An kie ter w sys te mie USOS i być mo że stąd wy ni ka
ich czę ste my le nie. Cel tych an kiet jest tak że od mien ny – ogól no uczel -
nia ne ba da nie je dy nie za ry so wu je ob raz kształ ce nia na na szej uczel ni
i sy gna li zu je po ten cjal ne pro ble my, któ rych fak tycz na wa ga mo że być
wła ści wie oce nio na tyl ko z per spek ty wy kon kret ne go wy dzia łu. 

Sześć lat ba dań da je już pod sta wy, aby pew nym zja wi skom przyj -
rzeć się z uwa gą. Po ni żej pre zen tu je my opi nie stu den tów sta cjo nar -
nych, dok to ran tów oraz na uczy cie li aka de mic kich. 

Naj su row si są dok to ran ci
Naj szer szy ob raz da je nam wspo mnia na na wstę pie ogól na oce na ja -

ko ści kształ ce nia, o któ rą pro szo ne są wszyst kie ba da ne gru py. Stu -
den ci do ko nu ją tej oce ny na swo im kie run ku lub stu diach
dok to ranc kich, na uczy cie le aka de mic cy – w swo jej jed no st ce ma cie -
rzy stej. Oce nić ją moż na w ska li od 2 (nie do sta tecz na) do 5 (bar dzo
do bra). Gdy spoj rzy my na śred nią ocen w cią gu 6 lat, ob ser wu je my
naj mniej szą, ale jed nak po pra wę w oce nie do ko na nej przez dok to ran -
tów (3,60 na 3,72), tro chę więk szą w oce nie ja ko ści kształ ce nia przez
stu den tów (z 3,60 na 3,83) i naj więk szą w przy pad ku oce ny przez na -
uczy cie li aka de mic kich (z 3,80 na 4,12). 

Spo śród oce nia ją cych stu den tów naj bar dziej kry tycz ną gru pą są stu -
den ci II stop nia – tak że w te go rocz nym ba da niu tyl ko 63% tych stu -
den tów po strze ga ja kość kształ ce nia na swo im kie run ku ja ko do brą
i bar dzo do brą, pod czas gdy w ten spo sób wi dzi ją 73% stu den tów
pierw sze go stop nia i 75% stu den tów stu diów ma gi ster skich. 

Na uczy cie le ce nią wy dzia ły, stu den ci mniej
Je śli cho dzi o oce nę swo je go kie run ku w po dzia le na wy dzia ły, tyl -

ko trzy naj lep sze jed nost ki pla so wa ne są przez stu den tów w prze dzia -
le 4,0 – 4,1. W gru pie stu den tów II stop nia wy stę pu je naj więk sze
zróż ni co wa nie w oce nie – trzy jed nost ki otrzy ma ły po wy żej 75% ocen
do brych i bar dzo do brych, pod czas gdy kil ka jed no stek ma ta kich po -
zy tyw nych ocen je dy nie 50%. Oce na dok to ran tów jest jesz cze su row -
sza – tyl ko dwie z nich zo sta ły oce nio ne na 4,0. Za to w przy pad ku

na uczy cie li jest pra wie do kład nie od wrot nie, tzn. tyl ko trzy wy dzia ły
zo sta ły oce nio ne po ni żej oce ny 4,0. 

W przy pad ku stu den tów i dok to ran tów „spraw dzia nem” ogól nej
oce ny ja ko ści kształ ce nia jest py ta nie o po now ny wy bór UAM, swo je -
go kie run ku i spe cjal no ści. W po rów na niu do lat ubie głych licz ba osób,
któ re wy bra ły by po now nie na szą uczel nię zmniej szy ła się z 70 do 61%
re spon den tów, wzro sła na to miast w przy pad ku po now ne go wy bo ru
te go sa me go kie run ku z 61 na 66%. Po now nie, naj bar dziej kry tycz ni
są stu den ci II stop nia – je dy nie tro chę po nad po ło wa z nich po now -
nie wy bra ła by UAM, w po rów na niu z 63% stu den tów I stop nia i 66%
stu den tów stu diów ma gi ster skich. Z ko lei je śli cho dzi o dok to ran tów,
nie ca łe 60% spo śród bio rą cych udział w te go rocz nej edy cji pod ję ło by
jesz cze raz stu dia dok to ranc kie na UAM.

Wy kła dow cy do stęp ni i po moc ni
Z ca łą pew no ścią ogni wem naj sil niej szym w oce nie wszyst kich grup

re spon den tów jest ka dra aka de mic ka. 
W opi nii 75 proc. stu den tów wy kła dow cy są do stęp ni oraz go to wi

do po mo cy i kon sul ta cji, pra wie 90% stu den tów otrzy mu je wspar cie
swo ich opie ku nów przy pra cy li cen cjac kiej lub ma gi ster skiej, za ję cia
i dy żu ry od by wa ją się zgod nie z pla nem. O po ło wę (z 10 na 5%) zma -
la ła licz ba za cho wań ob raź li wych w sto sun ku do stu den tów. Na le ży
od no to wać, że naj bar dziej dra stycz ne ta kie przy pad ki zgła sza ne w an -
kie tach by ły bez po śred nio prze ka zy wa ne do władz wy dzia ło wych. Do -
bre go zda nia o ka drze są też dok to ran ci – ze wspar cia pro mo to rów
za do wo lo nych jest 80% dok to ran tów, a kwa li fi ka cje na uczy cie li aka -
de mic kich do brze i bar dzo do brze oce nia 70% re spon den tów. Po twier -
dza ją to oce ny sa mych pra cow ni ków, któ rych zda niem na oce nę do brą
(3,99) moż na oce nić do bór pra cow ni ków do za jęć zgod nie z ich kom -
pe ten cja mi i za in te re so wa nia mi na uko wy mi. W opi nii 80% pra cow -
ni ków wy so ki po ziom wie dzy i kom pe ten cji po sia da ją wszy scy lub
pra wie wszy scy na uczy cie le aka de mic cy.

Co prze szka dza stu den tom?
Sta łą bo lącz ką stu den tów jest zbyt ma ła licz ba za jęć o cha rak te rze

prak tycz nym (ćwi cze nia, se mi na ria, la bo ra to ria, prak ty ki) i zbyt ma -
ła ofer ta za jęć do wy bo ru. Wzrost za do wo le nia w cią gu 6 lat ba dań jest
tu nie wiel ki – z licz by prak tycz nych form za jęć z 40 do 43%, a w za do -
wo le niu z ofer ty za jęć do wy bo ru ob ser wu je my na wet nie wiel ki spa -
dek – z 40 na 39%. Bar dzo zna czą cy wzrost wy ka za ła licz ba stu den tów
uwa ża ją cych, że na kład pra cy po trzeb ny do za li cze nia po szcze gól nych
za jęć nie od po wia da przy zna nym punk tom ECTS – z 31% uwa ża ją -
cych, że „ra czej nie” lub „zde cy do wa nie nie” licz ba ta wzro sła do 54%.
Nie wy klu czo ny jest tu zwią zek z co raz więk szą świa do mo ścią stu den -
tów co do isto ty punk tów ECTS. 

Na sta łym, cią gle nie za do wa la ją cym po zio mie, jest ade kwat ność me -
tod kształ ce nia sto so wa nych przez wy kła dow ców do za ło żo nych efek -

Cen zur ki z kształ ce nia 
tegoroczne badanie jakości kształcenia, którego wyniki zostały właśnie opublikowane na stronie

brjk.amu.edu.pl, pokazuje, że ogólna ocena jakości kształcenia na naszej uczelni na przestrzeni ostatnich lat
nieznacznie, ale poprawiła się. spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu elementów najlepiej wypada

ocena kadry akademickiej.
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tów kształ ce nia – w cią gu 6 lat ba dań po zy tyw nie oce nia je 38-43%
ba da nych. Nie zmien nie ne ga tyw nie oce nia ne jest wy zwa la nie kre atyw -
no ści i ak tyw no ści stu den tów na za ję ciach – ma le je gru pa, któ ra uwa -
ża, że spo sób pro wa dze nia za jęć ta kie umie jęt no ści kształ tu je. Na stą pił
tu po waż ny spa dek ocen po zy tyw nych z 31 na 24%. 

Co do skwie ra dok to ran tom?
50% dok to ran tów uwa ża, że brak jest ja kiej kol wiek po pra wy ja ko -

ści kształ ce nia, a pro cent osób uwa ża ją cych, że się ona jed nak po pra -
wi ła dra ma tycz nie zma lał – z 33 na 10%. 

Na stą pi ła nie znacz na po pra wa w oce nie za jęć dla dok to ran tów ja -
ko ukie run ko wa nych na wy zwa la nie ba daw czej kre atyw no ści i sprzy -
ja ją cych dys ku sji – jed nak cią gle jest to po ziom tyl ko 35%
za do wo lo nych (w po rów na niu z 23% w ro ku 2012). Na to miast bez
zmian – na po zio mie mniej wię cej 30 proc. za do wo lo nych i po dob -
nej licz by nie za do wo lo nych, po zo sta je kwe stia wy ra bia nia na stu -
diach dok to ranc kich umie jęt no ści za sto so wa nia zdo by tej wie dzy
teo re tycz nej.

Cho ciaż zmniej szy ła się licz ba an kie to wa nych uwa ża ją cych, że licz -
ba za jęć do wy bo ru dla dok to ran tów jest nie wy star cza ją ca – z 68
na 61% an kie to wa nych, jest ona cią gle wy so ka. Po dob nie nie zmien -
nie wy so ka jest licz ba dok to ran tów nie za do wo lo nych z licz by szko leń
z dy dak ty ki. Gru pa ta zma la ła nie wie le – z 59% w 2011 ro ku do 55%
w 2015. Nie za do wo lo nych po zo sta je więc na dal po nad po ło wa an kie -
to wa nych dok to ran tów. 

Po dob nie wy glą da kwe stia przej rzy sto ści sys te mu wspar cia ma te rial -
ne go dok to ran tów – cho ciaż na stą pi ła po pra wa na prze strze ni ostat nich
lat z 43 na 54% za do wo lo nych, cią gle gru pa oce nia ją cych ją do brze i bar -
dzo do brze to tyl ko mniej wię cej po ło wa an kie to wa nych dok to ran tów. 

Co prze szka dza na uczy cie lom aka de mic kim?
Naj sła biej na uczy cie le aka de mic cy oce nia ją moż li wość or ga ni za cji

za jęć dy dak tycz nych tak, aby sprzy ja ła okre so we mu sku pie niu się
na pra cy na uko wej – śred nia ocen wy no si tu 3,19. Pro ble mem jest tak -
że nie rów no mier ne ob cią że nie za ję cia mi ka dry dy dak tycz nej – oce -
na 3,47; a tak że współ pra ca pod czas two rze nia pro gra mów stu diów
oce nio na na 3,50. W po rów na niu z ty mi oce na mi sto sun ko wo do brze

pra cow ni cy oce nia ją moż li wość zgło sze nia wła sne go przed mio tu
do pro gra mu stu diów (3,81).

Pra cow ni cy tak że nie zbyt wy so ko oce nia ją treść i kon struk cję an -
kiet oce nia ją cych za ję cia (śred nia 3,43) oraz spo sób prze pro wa dza nia
ba dań (3,36). O ile pra wie po ło wa ba da nych uwa ża, że an kie ty te ma -
ją wpływ na po pra wę ja ko ści za jęć, to nie wie le mniej sza gru pa wca le
nie jest o tym prze ko na na. War te uwa gi jest ze sta wie nie tych ocen
z opi nia mi stu den tów. 

W za leż no ści od stop nia stu diów od 75 do 80 proc. stu den tów oce -
nia treść, kon struk cję i spo sób prze pro wa dza nia ba dań do brze i bar -
dzo do brze, pod czas gdy tyl ko ok. 60% pra cow ni ków jest po dob ne go
zda nia. Oce na wpły wu an kiet na po pra wę ja ko ści za jęć jest tak że od -
mien na – gdy bli sko po ło wa na uczy cie li uwa ża, że an kie ty ma ją ta ki
wpływ, to wśród stu den tów gru pa ta wy no si tyl ko 14-15% an kie to wa -
nych. Róż ni ca jest tak że w oce nie do stęp no ści an kiet – kil ka na ście pro -
cent stu den tów twier dzi, że nie ma do stę pu do ta kich an kiet, pod czas
gdy tyl ko 2% pra cow ni ków jest po dob ne go zda nia. 

An kie ty war to wy ko rzy stać
Opi sa ne po wy żej wy ni ki do ty czą tyl ko py tań za mknię tych. Ana li -

zo wa ne są rów nież py ta nia otwar te, z któ rych ra port w po dzia le na wy -
dzia ły prze ka zy wa ny jest do władz dzie kań skich.

Ra da ds. Ja ko ści Kształ ce nia na pod sta wie ana li zy an kiet co rocz nie
opra co wu je re ko men da cje do ty czą ce dzia łań na praw czych na po zio -
mie ogól no uni wer sy tec kim. Oczy wi ście, bio rąc pod uwa gę fre kwen -
cję na po zio mie od 15 do 30 %, a tak że ogól ny po ziom py tań,
re ko men da cje tak że ma ją cha rak ter ogól ny i ra czej wska zu ją ob sza ry,
któ rym na le ża ło by bli żej się przyj rzeć z per spek ty wy po szcze gól nych
wy dzia łów i ich kie run ków stu diów. Do pie ro per spek ty wa wy dzia ło -
wa po zwa la bo wiem wła ści wie in ter pre to wać wy ni ki i wdra żać ewen -
tu al ne dzia ła nia na praw cze. Biu ro Ra dy ds. Ja ko ści Kształ ce nia, któ re
opra co wu je wy ni ki, dys po nu je da ny mi na po zio mie kie run ków stu -
diów i ta kie da ne, z za strze że niem prze kro cze nia 10% pro gu fre kwen -
cji, mo gą być prze ka za ne za in te re so wa nym wy dzia łom.

Wszyst kie ra por ty – szcze gó ło we dla ko lej nych edy cji ba da nia, a tak że
opra co wa nia po rów naw cze znaj du ją się na stro nie www.brjk.amu.edu.pl.

Agnieszka Kamisznikow

fOt. MAcIej MęczyńsKI
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17 grud nia 2015 r. w Col le gium Che mi cum uro czy ście od da no
do użyt ku zmo der ni zo wa ne po miesz cze nia dla mul ti me dial nej Pra cow -
ni Na uki Ję zy ków Ob cych dla stu den tów sła bo - lub nie sły szą cych. Bę -
dzie to naj no wo cze śniej sza w Pol sce jed nost ka, któ ra spe cja li zu je się
w na uce ję zy ka an giel skie go osób z pro ble ma mi słu chu. Ma no wo cze -
sne wy po sa że nie i przy go to wa ną ka drę na uczy cie li aka de mic kich, An -
nę Na bia łek i Iza be lę Ko mar -Szul czyń ską, oraz wy kła dow cę -tłu ma cza
ję zy ka mi go we go Jo an nę Neh ring. War to przy po mnieć, że pra cow nia
po wsta ła już w 2010 ro ku i do tąd mie ści ła się w Ko le gium Hi po li ta Ce -
giel skie go. Jed nak w związ ku z prze pro wadz ką Szko ły Ję zy ko wej do no -
wych po miesz czeń w Col le gium Che mi cum, pra cow nia sta ła się jed ną
z pierw szych jed no stek szko ły ulo ko wa nych w no wej sie dzi bie.

Usta wa pra wo o szkol nic twie wyż szym za wie ra w art. 13. za pis mó -
wią cy, że pod sta wo wym za da niem uczel ni jest m.in. stwa rza nie oso bom
nie peł no spraw nym wa run ków do peł ne go udzia łu w pro ce sie kształ ce -
nia. Z ko lei art. 94 sta no wi o przy zna wa niu uczel niom pu blicz nym do -
ta cji na za da nia zwią za ne ze stwa rza niem ta kim stu den tom
i dok to ran tom od po wied nich wa run ków. 

Wspo mnia na wcze śniej mul ti me dial na pra cow nia jest jed ną z wie lu
form re ali zo wa nia prze pi sów usta wy w UAM. War to przy tej oka zji przy -
po mnieć, co w tym za kre sie się zmie ni ło w cią gu ostat nich sied miu lat.
Utwo rzo ne zo sta ło Biu ro Peł no moc ni ka Rek to ra UAM ds. Stu den tów
Nie peł no spraw nych ja ko au to no micz na jed nost ka ad mi ni stra cji uczel -
nia nej. Biu ro za trud nia obec nie pięć osób, wśród nich lo go pe dę, spe cja -
li stę ds. osób nie do wi dzą cych oraz in for ma ty ka, spe cja li zu ją ce go się

w pro gra mach i sprzę cie wspo ma ga ją cym oso by nie wi do me i sła bo wi -
dzą ce. Za da niem tych pra cow ni ków jest ada pta cja ma te ria łów dy dak -
tycz nych do po trzeb tej gru py stu denc kiej i ad mi ni stro wa nie kont
stu denc kich w Aka de mic kiej Bi blio te ce Cy fro wej – plat for mie on -li ne
po wsta łej w ra mach współ pra cy kil ku na stu klu czo wych uczel ni w Pol -
sce, któ ra za wie ra ma te ria ły dy dak tycz ne dla osób nie (do) wi dzą cych.
Z biu rem współ pra cu je psy cho log Szy mon Hej ma now ski w ro li kon sul -
tan ta -tu to ra ds. trud no ści w pro ce sie stu dio wa nia, wspie ra ją cy oso by
z róż ny mi trud no ścia mi psy chicz ny mi i po znaw czy mi. Od gry wa nie -
zwy kle po moc ną ro lę, bo wiem stu den ci z nie peł no spraw no ścia mi psy -
chicz ny mi i ko gni tyw ny mi czę sto nie ra dzą so bie z or ga ni za cją stu diów,
a przy po mo cy tu to ra za czę li od no sić zna czą ce po stę py w na uce – m.in.
nie któ rzy ukoń czy li stu dia z wy róż nie niem.

In nym wspar ciem dla stu den tów z wa da mi słu chu, oprócz moż li wo -
ści ucze nia się ję zy ka an giel skie go, by ło uru cho mie nie fa kul ta tyw nych
lek to ra tów ję zy ka pol skie go. Or ga ni za cją tych za jęć za ję ła się dr Ka ro li -
na Ru ta z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, któ ra pro wa dzi za ję -
cia ze stu den ta mi, ma ją cy mi pro ble my z po praw nym po słu gi wa niem
się ję zy kiem pol skim ze wzglę du na ogra ni cze nia słu chu. To tak że przy -
nio sło ko rzyst ne re zul ta ty – stu den ci po cy klu za jęć ma ją znacz nie mniej
pro ble mów z pra ca mi pi sem ny mi, w tym z pra ca mi dy plo mo wy mi. Tłu -
ma cze ję zy ka mi go we go za trud nie ni są rów nież w za miej sco wych jed -
nost kach or ga ni za cyj nych, np. na Wy dzia le Pe da go gicz no -Ar ty stycz nym
w Ka li szu. Or ga ni zo wa ne by ły też kur sy pol skie go ję zy ka mi go we go dla
za in te re so wa nych wy kła dow ców.

W trak cie ostat nich lat in fra struk tu ra na szej uczel ni zmie ni ła się
tak, by speł niać wszę dzie wa ru nek do stęp no ści dla osób nie peł no -
spraw nych. Nie cho dzi tu wy łącz nie o no wo zbu do wa ne obiek ty,
w któ rych ar chi tek ci już w fa zie pro jek tu prze wi dzie li od po wied nie
roz wią za nia, wie lo krot nie kon sul to wa ne z peł no moc ni kiem ds. stu -
den tów nie peł no spraw nych, lecz przede wszyst kim o mo der ni za cję
bu dyn ków star szych. Są one te raz od po wied nio do sto so wy wa ne dla
osób z róż ny mi nie peł no spraw no ścia mi (pod jaz dy, win dy, scho do ła -
zy, ozna ko wa nia). Dla przy kła du – sie dzi bę Wy dzia łu Stu diów Edu -
ka cyj nych wy po sa żo no w win dę, a dla Wy dzia łu Teo lo gicz ne go

Nie peł no spraw ni na UAM

Obecnie na uAM studiuje ok 950 studentów

z niepełnosprawnościami. Nasza uczelnia od lat stara

się poprawiać warunki funkcjonowania i rozwoju

tej – bardzo licznej i wciąż wzrastającej – grupy

studentów naszej uczelni. już od 2004 roku

realizujemy program otwartego uniwersytetu,

koncentrując się na najistotniejszych dla tej

społeczności problemach, to jest na wszechstronnej

pomocy kandydatom i studentom niepełnosprawnym. 
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”Działania „Ad Astry” wspierane zawsze 
były i są przez Parlament Samorządu
Studenckiego i jego przewodniczących
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za ku pio no urzą dze nie umoż li wia ją ce po ko ny wa nie scho dów oso bom
z dys funk cją na rzą du ru chu.

Stu den ci z róż ny mi ro dza ja mi nie peł no spraw no ści mo gą li czyć tak że
na po moc asy sten ta oso by nie peł no spraw nej, za pew nia ne go przez uni -
wer sy tet. Do za dań asy sten ta na le ży m.in. po moc w do tar ciu na za ję cia,
w ko rzy sta niu z za so bów bi blio tecz nych, czy po moc w spo rzą dza niu no -
ta tek. War to tak że przy po mnieć, że Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go
i Spor tu or ga ni zu je al ter na tyw ne za ję cia wf dla stu den tów z nie peł no -
spraw no ścia mi, któ re pro wa dzą fi zjo te ra peu ci za trud nie ni w SWFiS. Co
ro ku or ga ni zo wa ne są też Ogól no pol skie Aka de mic kie Za wo dy Pły wac -
kie Stu den tów Nie peł no spraw nych.

Szcze gól ną ro lę w uni wer sy tec kim ży ciu stu den tów nie peł no spraw -
nych od gry wa Zrze sze nie Stu den tów Nie peł no spraw nych UAM „Ad
Astra”. Stu den ci nie peł no spraw ni dzia ła ją w nim na rzecz in nych swo -
ich ko le ża nek i ko le gów. Ini cja tyw wy mie nić moż na wie le – co rocz ne
week en do we obo zy szko le nio wo -ada pta cyj ne (m. in. w Pusz czy ko wie,
Obrzyc ku, Guł to wach), w trak cie któ rych wi ta ni w uczel ni no wo przy -
ję ci stu den ci z nie peł no spraw no ścia mi uzy sku ją peł ną in for ma cję
o tym, jak prze zwy cię żać trud no ści w pro ce sie stu dio wa nia, jak wy ko -
rzy sty wać to, co dla nich uczel nia przy go to wa ła. „Ad Astra” we współ -
pra cy z Biu rem Peł no moc ni ka Rek to ra or ga ni zu je let nie szko ły ję zy ka
an giel skie go, szko le nio we se mi na ria zi mo we i obo zy spor to we, w tym
spły wy ka ja ko we – przy współ pra cy z pra cow ni ka mi SWFiS: Lu cy ną
Szu dziń ską, Mar tą Krze miń ską, dr. Fry de ry kiem Mu sie la kiem oraz dr.
Ja ku bem Wie czor kiem. Od 2011 r. „Ad Astra” jest or ga ni za to rem ogól -
no pol skich kon fe ren cji stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi, któ re są
plat for mą wy mia ny do świad czeń i do brych prak tyk. Uczest ni czą w nich
za rów no przed sta wi cie le władz (m. in. po sło wie), re pre zen tan ci Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich i or ga ni za cji mię dzy na ro do wych (Hu ma ni -
ty in Ac tion), jak i stu den ci oraz peł no moc ni cy z uczel ni z ca łej Pol ski.
Co ro ku „Ad Astra” or ga ni zu je spo tka nia wi gi lij ne z bo ga tym pro gra -
mem, któ re ma ją istot ne zna cze nie in te gru ją ce stu den tów. Dzia ła nia
„Ad Astry” wspie ra ne za wsze by ły i są przez Par la ment Sa mo rzą du Stu -
denc kie go i je go prze wod ni czą cych.

Do form wspie ra nia stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi, zwłasz cza
ma ją cych du że trud no ści w po ru sza niu, na le ży od kil ku lat or ga ni zo -

wa ny przez Biuro Pełnomocnika do wóz stu den tów na za ję cia dy dak -
tycz ne. Wy ło nio ny na dro dze prze tar gu usłu go daw ca za pew nia spe cja -
li stycz ny trans port, umoż li wia ją cy tym stu den tom peł ny udział
w pro ce sie kształ ce nia. Trans port miej ski nie speł niał tej ro li. Nie ste ty,
w tym ro ku po ja wi ły się nie spo dzie wa ne kło po ty. Usta wa pra wo o szkol -
nic twie wyż szym, po za wy mie nio nym wcze śniej za pi sem o stwa rza niu
wa run ków peł ne go udzia łu, nie za wie ra żad nych wska zó wek ani przy -
kła dów, jak mia ło by to wy glą dać. Rów nież w za kre sie wy ko rzy sta nia do -
ta cji dla stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi usta wo daw ca nie okre ślił
kon kret nych dzia łań, któ re moż na fi nan so wać ze środ ków do ta cji, po -
zo sta wia jąc swo bo dę uczel ni. Wg opi nii rad cy praw ne go „waż ne tyl ko,
by fi nan so wa ne by ły ta kie dzia ła nia, któ rych ce lem jest stwa rza nie nie -
peł no spraw nym stu den tom i dok to ran tom wa run ków do peł ne go
udzia łu w pro ce sie kształ ce nia”. Wy da je się, że do wóz stu den tów z aka -
de mi ków lub po znań skie go miej sca za miesz ka nia zna ko mi cie wpi su je
się w te za pi sy. Tym cza sem Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go w ostat nim cza sie za czę ło na rzu cać  ich wła sną in ter pre ta cję, ja ko -
by fi nan so wa nie trans por tu mo gło obejmować miej sce tyl ko po mię dzy
bu dyn ka mi dy dak tycz ny mi, a już nie do wozu z miej sca za miesz ka nia.
Mam na dzie ję, że ape le stu den tów, a tak że peł no moc ni ków z róż nych
uczel ni, wspar te przez Kon fe ren cję Rek to rów Uni wer sy te tów Pol skich
prze ko na ją mi ni ster stwo do zmia ny in ter pre ta cji prze pi sów, któ re – to
rów nież trze ba pod kre ślić – nie zo sta ły zmie nio ne i na dal ma ją ogól ny
cha rak ter.

Na na szym uni wer sy te cie po dej mu je my wie le wy sił ków, by wszyst -
kim stu den tom za pew nić jak naj lep sze wa run ki stu dio wa nia. Chciał -
bym jesz cze raz pod kre ślić szcze gól ną ro lę pra cow ni ków Biu ra
Peł no moc ni ka ds. Stu den tów Nie peł no spraw nych: Ro ma na Dur dy,
Aga ty Kwias, Hen ry ka Lu ba we go, Bar to sza Za krzew skie go i An ny
Rutz, któ ra nie tak daw no prze wod ni czy ła Zrze sze niu „Ad Astra”, a te -
raz pra cu je na rzecz stu den tów z nie peł no spraw no ścia mi w biu rze.
Nie zwy kle waż ną ro lę ode gra li tak że in ni prze wod ni czą cy „Ad
Astry” – m.in. Hu bert Ra bie ga, Krzysz tof Osób ka, Da mian Bo row -
ski, So nia Ga wa rec ka i Do mi ni ka Hoft. Wszyst kim wy mie nio nym,
ale też nie wy mie nio nym pra cow ni kom i stu den tom, skła dam ser decz -
ne po dzię ko wa nia. 

Prof. An drzej Le sic ki, pro rek tor UAM
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Okres Bo że go Na ro dze nia to czas, kie dy
ob raz szu ka ją cej da chu nad gło wą Bo żej Ro -
dzi ny przy po mi na nam o lu dziach ży ją cych
w bie dzie. Na si la my dzia ła nia cha ry ta tyw ne.
Jest to więc do bry czas, by mó wić o ubó -
stwie, o któ rym na pi sa ła pa ni na gro dzo ną
przez pre mie ra książ kę „W po szu ki wa niu kul -
tu ry ubó stwa”.

Wie pa ni, ja nie lu bię czy tać ksią żek o ubó -
stwie al bo ra czej – czę sto iry tu ją mnie opra co -
wa nia na te mat bie dy, bo naj czę ściej prze wa ża
w nich aspekt wy łącz nie ma te rial ny. W wie lu
też uka za ny jest fał szy wy ob raz czło wie ka ubo -
gie go, któ ry do ko nał wy bo ru ubó stwa. A to
po ku sa uciecz ki od od po wie dzial no ści za in -
nych. 

Chy ba każ dy z nas my śli tak ma te rial nie:
ubo gi=nie ma pie nię dzy, dać mu pie nię -
dzy=nie bę dzie ubo gi.

Sa mi ubo dzy też tak czę sto my ślą, ma jąc
prze ko na nie, że gdy by sku tecz nie „prze bra li
się” za oso bę do brze sy tu owa ną, cier pie nie nę -
dzy nie by ło by tak do tkli we. Ta ki spo sób my -
śle nia czę sto jest przy czy ną błę dów i po ra żek
w na szych pró bach nie sie nia po mo cy. Bie da
cią gle od czu wa na ro dzi okre ślo ny, utrwa lo ny
sys tem za cho wań i war to ści, kul tu rę ubó stwa,
któ ra w pro ce sie wy cho wa nia jest dzie dzi czo -
na przez ko lej ne po ko le nia. Są to stra ty, któ -
rych nie da się od ro bić. 

Po ję cie kul tu ry ubó stwa wpro wa dził ame -
ry kań ski an tro po log Oscar Le wis. z pew nym
za sko cze niem do wie dzia łam się, że w Pol sce
to do pie ro pa ni, po raz pierw szy, opar ła swo -
ją ana li zę pol skiej bie dy na je go wskaź ni kach.

Oscar Le wis po ja wia się u in nych ba da czy
ubó stwa. Ja sta ra łam się je go kon cep cję znacz -
nie sze rzej za na li zo wać. To po stać wy jąt ko wa,
był nie tyl ko ba da czem ubo gich Por to ry kań -
czy ków w No wym Jor ku czy Mek sy ka nów. On,
pro wa dząc ba da nia, przez wie le lat żył wśród
ubo gich, po ma gał im do stać się do le ka rza, pi -
sał po da nia, po ma gał zdo by wać miesz ka nie
i pra cę, za ła twiał za sił ki, pła cił kau cje za nich
w wię zie niu… To ba dacz, któ ry do dziś nie jest
trak to wa ny w śro do wi sku na uko wym z na le -
ży tą uwa gą. Za rzu ca no mu, że opis ubó stwa
w je go książ kach wzmac nia nie przy chyl ny sto -
su nek do ubo gich. Tak jed nak mo że po wie -
dzieć tyl ko ktoś, kto nie zro zu miał je go ba dań. 

dzie ci ży ją ce w ubó stwie…Pa mię tam ta ki
przy pa dek, kie dy zdol ną, ale z bar dzo bied -
nej ro dzi ny dziew czyn kę z kla sy mo je go sy -
na, na uczy ciel ka usi ło wa ła na mó wić

na szko łę śred nią i pro si ła, bym tak że ja ko
mat ka po mo gła prze ko nać o tym jej mat kę.
Na tra fi ły śmy na zde cy do wa ny opór…

Tak. W ra mach kul tu ry ubó stwa wy stę pu je
tzw. brak przy zwo le nia na roz wój. So li dar ność
w bie dzie wy ma ga po świę ceń, sil ne wię zi po -
zwa la ją prze trwać. Nie ste ty, nie po zwa la ją się
roz wi jać. Le wis opi su je dziew czy nę, któ ra opu -
ści ła slum sy i za czę ła zdo by wać wy kształ ce nie.
Gdy wra ca ła do ro dzin ne go do mu oj ciec mó -
wił: nie za po mi naj gdzie się uro dzi łaś, nie mo -
żesz uwa żać się za ko goś lep sze go, je steś stąd,
za wsze bę dziesz ni kim. Kto opu ści ubo gie oto -
cze nie, do zna je po dwój ne go na zna cze nia – nie
jest już ak cep to wa ny wśród bli skich i na dal nie
jest ak cep to wa ny w no wym śro do wi sku. Jak
w mi cie: wy ru sza po zło te ru no, a kie dy je zdo -
bę dzie i wró ci, sta je się ob cy; po siadł wie dzę,
któ ra za gra ża sta gna cji, a ta wy da je się ubo gim
ta ka bez piecz na. Czę sto bli scy oba wia ją się, że
w cu dzym suk ce sie jesz cze wy raź niej zo ba czą
swo ją po raż kę. Szczę ście i roz wój dzie ci, we -
dług Le wi sa, nie są war to ścią, ich ży cie mie rzo -
ne jest przy dat no ścią i zy skiem, a więc pra ca
po za wo dów ce da je szyb sze pro fi ty niż ja kieś
od le głe wyż sze wy kształ ce nie. 

dzie ci bied ne szyb ko sta ją się do ro słe.
Tak, to na zy wa się za bu rzo nym cza sem spo -

łecz ne go sta rze nia się jed nost ki. To ży cie bez
dzie ciń stwa, bez cza su do ra sta nia. Dzie ci bied -
ne przed wcze śnie czu ją się od po wie dzial -
ne – za ro dzeń stwo, na wet za ro dzi ców.
Przy po mi nam so bie frag ment pol skich pa -
mięt ni ków bez ro bot nych, w któ rym zroz pa -
czo ną mat kę, gdy ko mor nik za brał me ble,
uspo ka ja cór ka: moż na prze cież po wie dzieć są -
sia dom, że ma ją ma lo wa nie; nikt się nie do my -
śli co prze ży wa ją… To są dra ma ty, a my nie
zda je my so bie spra wy, że być mo że je ste śmy ta -
ki mi są sia da mi… Dzie ci ma ją po czu cie wi -
ny – nie mo gą my śleć o wła snym roz wo ju.

Je śli te go nie zro zu mie my, nie zro zu mie my
też, cze mu tak trud no obu dzić w nich aspi ra -
cje, chęć wy rwa nia się z krę gu bie dy.

Le wis opi su je ty po wy dla kul tu ry ubó stwa
fa ta lizm – na wet ne ga tyw ne do świad cze nia
mo gą przy no sić pro fi ty – nie zda ny eg za min
dziec ka to nie po raż ka, ale oszczęd ność. Li czy
się tyl ko ży cie tu i te raz. Krót ka per spek ty wa
w sy tu acji ubó stwa po zwa la prze trwać. Dzie ci
w kul tu rze ubó stwa są so cja li zo wa ne do lep -
sze go zno sze nia po ra żek, a nie do suk ce sów.
Bie da – o czym mo że rzad ko my śli my – to tak -
że po czu cie wsty du. W szko le te na praw dę

bied ne dzie ci mil czą. To ich stra te gia prze trwa -
nia, nie chro nią ca wpraw dzie przed do tkli wym
pięt no wa niem, a w pew nych gra ni cach je dy -
nie przed pu blicz nym ośmie sze niem. 

By wa jąc w bied nych do mach wi dzę jed -
nak czę sto nie ra cjo nal nie wy da ne pie nią -
dze – a to ja kieś ozdo by dla upięk sze nia
za miast po rząd ne go ta le rza, a to za baw ki za -
miast bu ci ków…

Oce nia pa ni po chop nie. My chcie li by śmy,
aby lu dzie ubo dzy ży li god nie, chce my ich włą -
czać w ży cie spo łecz ne, ale we dług na szych re -
guł. Stwa rza my im in sty tu cje po mo cy, ale
ocze ku je my pod po rząd ko wa nia i wdzięcz no -
ści. To tzw. in klu zja na złych wa run kach, po -
wo du ją ca no we ogra ni cze nia. Każ dy z nas
do ko nu je nie ra cjo nal nych za ku pów, ale
od ubo gich ocze ku je się, że nie ma ją pra wa
do nie ra cjo nal no ści. Da je my so bie pra wo oce -
nia nia ubo gich, ale w tych oce nach nie po rzu -
ca my na szej per spek ty wy lu dzi do brze
sy tu owa nych. Nie zda je my so bie spra wy, jak
wie le sta rań i stra te gii ubo gich ukry tych jest
w ich co dzien nych prak ty kach, ma ją cych ma -
sko wać bie dę. Ubo dzy mniej mar twią się o to,
że nie ma ją cie płej odzie ży, a bar dziej jak to
wy glą da z per spek ty wy oto cze nia spo łecz ne -
go. Współ cze śnie czę stą stra te gią pod czas za -
ku pów jest np. wkła da nie do ko szy ka mnó stwa
to wa rów. To po zwa la po czuć się tak jak in ni
kon su men ci i nie wsty dzić – przed ka są moż -
na po zbyć się ko szy ka i ku pić chleb i mle ko,
na któ re są pie nią dze…

za chę ca za tem pa ni, by za nim się po mo że
i za nim się oce ni, spró bo wać zro zu mieć.

Tak. Dla te go nie zro zu mia łe, na wet szo ku ją -
ce są dla mnie nie któ re ak cje spo łecz ne.
Na przy kład po znań ska ak cja „Stop że brac -
twu”: po le ga ła wła ści wie na pro pa go wa niu ob -
ra zu że bra ka ja ko na cią ga cza, na ro dze niu
wro go ści wo bec nie go. To nie spra wie dli we ge -
ne ra li zo wa nie. Nie po win no być przy zwo le nia
na ak cje prze ciw ko lu dziom, a ta we dług mnie
ta ką by ła. Moi przy ja cie le żar to bli wie tłu ma -
czą, że po zna nia cy ma ją ta kie ak cje, bo ta niej
jest za dzwo nić po straż miej ską, że by za ję ła się
że bra ka mi, niż wrzu cić że bra ko wi zło tów kę… 

Pa ni da je jał muż nę?
Tak, choć do sko na le znam wszyst kie ra cjo -

nal ne wska za nia, że nie po win no się te go ro -
bić. I za wsze sta ram się być życz li wa wo bec
pro szą ce go, po wie dzieć kil ka słów, spoj rzeć
w oczy. Wie rzę cią gle w sens zda nia, że pro szą -
ce mu o chleb nie po da je się ka mie nia. To

Pol ska bie da jest „dzie cię ca”
z dr hab. mo ni ka oli wą -cie siel ską roz ma wia Ma ria ry bic ka
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pierw szy krok: po ka zać ludz kie ob li cze, a do -
pie ro póź niej wy ma gać ludz kie go za cho wa nia
od in nych. Wiem, to ide ali stycz ne po dej ście…
Wróć my więc do ak cji, któ re tak źle oce niam.
W Ho lan dii np. ak cja po le ga ją ca na sprze da -
wa niu po ście li we wzór bru ku i znisz czo nych
kar to nów, by po czuć się jak śpią cy na uli cy
bez dom ny. Ak cja „bądź pa ry skim klo szar -
dem” – moż na przez 3 dni (za ła twio ne z po li -
cją) żyć na uli cy. Al bo slum sy dla tu ry stów
w RPA – zbu do wa ne z bla chy i kar to nu…
z pod grze wa ną pod ło gą, do stę pem do In ter -
ne tu. itd. 

Ależ to są tyl ko żar ty!
A ja wi dzę w tym cy nizm i po gar dę dla ubó -

stwa. My w ich świat, „wcho dzi my” z bu ta mi,
a nie po zwa la my na prze kra cza nie na szych
gra nic. Na to miast ce nię wszel kie prze ja wy zro -
zu mie nia. W Kra ko wie dzia ła Dzie ło Po mo cy
św. oj ca Pio i za an ga żo wa ny za kon nik opo wia -
dał, że ni gdy nie mó wi bez dom ne mu, że by się
zgło sił do in sty tu cji, mó wi: przyjdź, bę dę
na cie bie cze kał. W ge stach, w spo so bach
udzie la nia po mo cy wy ra ża się czę sto to, czy
na praw dę trak tu je my ubo gich jak lu dzi. 

Jak du żej gru py do ty czy ubó stwo w Pol -
sce?

Ja kie kol wiek by ły by to licz by, za wsze mó wię,
że i tak za du że. Draż ni mnie li cy to wa nie się,
czy ma my w Pol sce głod ne dzie ci, czy tyl ko
nie do ja da ją ce. GUS wska zu je, że w 2014 ro -
ku 7,4 proc. Po la ków to lu dzie skraj nie ubo dzy,
któ rym nie star cza na pod sta wo we po trze by;
nie co po nad 16 proc. ży je w re la tyw nym ubó -
stwie tzn. ma ją na prze ży cie oko ło po ło wę
śred nich wy dat ków w go spo dar stwach do mo -
wych. Jest jesz cze „ubó stwo usta wo we” czy -
li 12,2 proc. Po la ków, któ rym przy słu gu je
pra wo do ko rzy sta nia z po mo cy spo łecz nej.
Ale aż 26,9% ro dzin, któ re ma ją 4 dzie ci i wię -
cej, to lu dzie ży ją cy ubó stwie okre śla nym ja ko
mi ni mum eg zy sten cji, a co dzie sią ta ro dzi -
na z trój ką dzie ci le d wo wią że ko niec z koń -
cem. Ba da cze ma ją ra cję, mó wiąc
o ju we ni li za cji bie dy – Pol ska bie da jest „dzie -
cię ca”. War to o tym pa mię tać. Jest tam, gdzie
dzie dzi czy się kul tu rę ubó stwa, to za mknię cie
się w jej krę gu.

Czy wszyst kie wskaź ni ki kul tu ry ubó stwa
Osca ra Le wi sa spraw dzi ły się w Pol sce?

Ostroż nie po wiem, że zde cy do wa na więk -
szość. Wie lu na ukow ców za rzu ca, że nie moż -
na po rów ny wać bie dy w róż nych kul tu rach.
Otóż moż na. Bo choć przy czy ny jej po wsta wa -

nia są róż ne, bra ki są róż ne, sam spo sób jej
prze ży wa nia jest ta ki sam. Gdy by w mo jej
książ ce usu nąć przy pi sy, okre śla ją ce, gdzie miał
miej sce da ny przy pa dek, czę sto nie moż na by
od gad nąć, czy to dzie je się w Mek sy ku czy
w Pol sce. W Pol sce nie ma opi sy wa nej przez
Le wi sa skraj nej get to iza cji, choć – jak my -
ślę – na mniej szą ska lę moż na wska zać na ta ką
sa mą izo la cję nie ty le prze strzen ną, co men tal -
ną ja kiej do świad cza wie lu na szych ubo gich.

A jak pa ni zda niem roz wią zać się po win no
pro blem bie dy w Pol sce?

Naj chęt niej od po wie dzia ła bym: nie wiem.
Bie da jest, by ła i bę dzie. Wiem na to miast, że
na le ży zwró cić uwa gę na spo sób po ma ga nia.
My ślę, że po wi nien być bar dziej sys te mo wy,
nie mo że my so bie po zwo lić na krót ko trwa łe
ak cje so cjal ne, któ re nie wie le po ma ga ją po ko -
le nio wo bied nym. Naj waż niej sze w po mo cy
ubo gim jest przede wszyst kim da wa nie szan sy
na bu do wa nie wię zi mię dzy dar czyń cą a bior -

cą. Po moc nie po win na być ano ni mo wa; re la -
cja z dru gim czło wie kiem zwy kle zo bo wią zu -
je. Ubo dzy po trze bu ją po czu cia, że ich los nie
jest in nym obo jęt ny. 

A co ra dzi pa ni nam, któ rzy chce my
na wła sną rę kę, zwłasz cza w tym bo żo na ro -
dze nio wym okre sie nieść po moc?

Oczy wi ście, każ da po moc jest cen na. Je śli
po ma ga my po przez in sty tu cje, to za po znaj my
się ze spo so ba mi, w ja ki udzie la ją one po mo cy
i za sta nów my się, ja ki jest ich sens. Sa mi sta -
raj my się wi dzieć w tym, ko mu po ma ga my
czło wie ka, a nie pro blem. Po wie dzia ła bym
jesz cze: nie szu kaj my bie dy tyl ko da le ko. Do -
brze by ło by do strze gać ją i bli sko. Jest ta ka bo -
żo na ro dze nio wa aneg do ta: na sto le wi gi lij nym
tra dy cyj nie jest pu sty ta lerz. Do drzwi pu ka
wę dro wiec, lecz nie zo sta je za pro szo ny, bo…
prze cież ta lerz ma po zo stać, jak ka że tra dy cja,
pu sty… To ta lerz dla wę drow ca wy obra żo ne -
go, lecz nie te go rze czy wi ste go. 
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Wio sną 1800 ro ku przy by wa do Po -
zna nia ni ko mu wów czas nie zna -
ny mło dy praw nik. Na zy wa się

Er nest Teo dor Ama de usz Hof f mann, ma 24
la ta, dy plom Uni wer sy te tu Kró le wiec kie go
i nie co do świad cze nia za wo do we go. Ma też
na rze czo ną, któ ra po dob nie jak on no si trzy
imio na: Zo fia Wil hel mi na Kon stan ty na i jest
cór ką je go wu ja, oj ca chrzest ne go i rów nież
praw ni ka – Ja na Lu dwi ka Do erf fe ra. 

Po znań, Wil helm straße
Er nest przy jeż dża do Po zna nia z Ber li -

na i by naj mniej nie jest tym fak tem za chwy -
co ny. Tuż po dru gim roz bio rze Pol ski,
w 1794 ro ku, li czą cy wów czas 12,5 ty sią ca
miesz kań ców Po znań stał się sto li cą tzw.
Prus Po łu dnio wych i choć ja ko mia sto się
roz wi nął, a licz ba miesz kań ców w cią gu kil -
ku lat wzro sła o 90%, przy sła ne mu tu do pra -
cy Hof f man no wi Po znań ja wił się po pro stu
ja ko ze sła nie. Po przy jeź dzie Er nest skie ro -
wał swe kro ki do miej sca, któ re dziś le ży
u zbie gu uli cy Świę ty Mar cin i Alej Ka ro la
Mar cin kow skie go. Bu dy nek, do któ re go
wpro wa dził się Hof f mann dziś już nie ist nie -
je. Zo stał zbu rzo ny w cza sie II woj ny świa -
to wej. Obec nie w je go miej scu stoi ga le ria
han dlo wa MM – wy ja śnia dr Ewa Pło miń -

ska -Kra wiec z Za kła du Hi sto rii Li te ra tu ry
Nie miec kiej UAM, współ au tor ka opra co wa -
nej wraz z prof. Edy tą Po łczyń ską książ ki
„Hof f mann w Po zna niu”. Wła dze pru skie już
w 1794 ro ku za pla no wa ły wiel ką prze bu do -
wę Po zna nia. Prze pro wa dzo no roz biór kę
sta rych mu rów miej skich, znie sio no daw ne
umoc nie nia ziem ne, za sy pa no fo sy. Po sze -
rzo no i wy bru ko wa no uli ce uspraw nia jąc ko -
mu ni ka cję. Po wsta wa ły też no we do my dla
spro wa dza nych tu nie miec kich urzęd ni ków,
po nie waż dą żąc do stwo rze nia jed no li tej ad -
mi ni stra cji pru skiej stop nio wo za stę po wa no
pol skich urzęd ni ków nie miec ki mi. Wy bu do -
wa no no we cen trum mia sta i re pre zen ta cyj -
ną uli cę, wzo ro wa ną na ber liń skiej Unter
den Lin den. Na zwa no ją Wil helm straße. To
dzi siej sze Ale je Mar cin kow skie go. Georg Ja -
kob Dec ker, na dwor ny dru karz ber liń ski, wy -
ku pił sie dzi bę znaj du ją cej się tam
przed za bo ra mi dru kar ni je zu ic kiej, roz bu -
do wał ją i część prze zna czył na lo ka le miesz -
kal ne. W dru kar ni, któ ra ist nia ła do 1919
ro ku po wsta wa ły tak że pol skie dru ki. Póź -
niej, aż do 1939 ro ku, mie ści ła się tam Dru -
kar nia Pol ska. Hof f mann wpro wa dził się
na pię tro owej ka mie ni cy, a je go są sia da mi
zo sta li pań stwo Schwartz. Jo hann Lu dwig
był rad cą rzą do wym, ale i li te ra tem oraz sa -

ty ry kiem, na to miast je go żo na, Do ris, by ła
au tor ką po wie ści, re cen zji i fe lie to nów li te -
rac kich pu bli ko wa nych w ber liń skich cza so -
pi smach. Schwart zo wie szyb ko za przy jaź ni li
się z Hof f man nem. Wkrót ce wpro wa dzi li go
w miej sco we śro do wi sko urzęd ni cze
i do nie miec kie go To wa rzy stwa Re sur sy. Był
to klub re gu lar nie spo ty ka ją cy się w ho te lu
„Spe ichert” usy tu owa nym przy Sta rym Ryn -
ku, do któ re go na le że li nie mal wszy scy
urzęd ni cy pań stwo wi mia sta i ofi ce ro wie, bo
pa mię tać na le ży, że Po znań był mia stem gar -
ni zo no wym – mó wi dr Pło miń ska -Kra -
wiec – Je go człon ko wie i to wa rzy szą ce im
da my każ de go czwart ku i so bo ty ja da li ra -
zem ko la cję, po za tym moż na by ło tam co -
dzien nie, od go dzi ny trze ciej po po łu dniu
zja wić się na roz mo wę czy grę w bi lard.
Do te go każ dej zi my urzą dza no dwa na ście
ba lów prze pla ta nych kon cer ta mi i in ny mi za -
ba wa mi.

Afe ra ka ry ka tu ro wa
Hof f mann, wszech stron ny ar ty sta ro man -

tycz ny, obec nie zna ny przede wszyst kim ja -
ko pi sarz, od no si w Po zna niu swo je pierw sze
zna czą ce suk ce sy ja ko kom po zy tor. Two rzy
mu zy kę do „Kan ta ty dla uczcze nia po cząt ku
no we go stu le cia” pió ra swe go są sia da

W ma łym mia stecz ku P.W ma łym mia stecz ku P.

zbliża się 200-lecie pierwszego wydania „Dziadka do orzechów”, jednej z najsłynniejszych w dziejach literatury
baśni bożonarodzeniowej. Nie wszyscy pamiętają, że jej autor przez dwa lata mieszkał w Poznaniu i że dla

pewnej pięknej poznanianki odważył się nie tylko zerwać zaręczyny, ale również zaryzykować karierę prawniczą.
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Schwart za, któ ry to de dy ku je ją pru skiej kró -
lo wej Lu izie i wraz z par ty tu rą Er ne sta po -
sy ła w da rze do jej pocz dam skiej sie dzi by.
Otrzy mu je też wkrót ce po dzię ko wa nie. Sam
utwór zaś zo sta je wy ko na ny 31 grud nia 1800
ro ku w cza sie za ba wy syl we stro wej w ho te -
lu „Spe ichert”, o czym 3 stycz nia 1801 ro ku
do no si ła na swych ła mach „Südpreußische
Ze itung”. Ko lej nym ta len tem, któ ry Hof f -
mann roz wi ja w sto li cy Wiel ko pol ski jest ta -
lent ry sow ni ka. Nie ste ty, wio sną 1802 ro ku
zdol ność ta przy spo rzy mu po waż nych pro -
ble mów. Za ka ry ka tu ry po znań skich wyż -
szych urzęd ni ków i ofi ce rów i ich sprze daż,
nie otrzy mu je pod pi sa nej ty dzień wcze śniej
no mi na cji i awan su na sta no wi sko rad cy re -
gen cji. W cią gu jed nej no cy, na wnio sek do -
tknię tych żar tem prze ło żo nych, zo sta je
prze nie sio ny kar nie do Płoc ka. 

Mi sia
Sto li ca Wiel ko pol ski mia ła na zna czyć ży cie

Hof f man na na za wsze. A wszyst ko przez Ma -
rian nę Te klę Mi cha li nę Roh rer, pięk ną po zna -
nian kę, dla któ rej od wa żył się ze rwać
za rę czy ny. Mógł ją po znać za rów no
u Schwart zów, jak i w cza sie któ re goś ze spo -
tkań w do mu rad cy kar ne go Got twal da, któ re -
go żo na by ła star szą sio strą Mi cha li ny, zwa nej
Mi sią. W tym miej scu war to wtrą cić, że Er nest
bar dzo lu bił słyn ny wśród cu dzo ziem ców tzw.
sze lest ję zy ka pol skie go, w związ ku z czym
z upodo ba niem na zy wał uko cha ną pol skim
zdrob nie niem, a tak że pol ską wer sją jej na zwi -
ska – Trzciń ska. Jak twier dzi Sta ni sław Ber -
nat, bio graf pi sa rza, oj ciec lub na wet dzia dek
Mi si, w ob li czu ro sną cych wpły wów pru skich,
z czy sto uty li tar nych po bu dek mógł zniem -
czyć swe pol skie na zwi sko, prze kształ ca jąc
„Trzciń ski” w „Roh rer”. Jo hann Schwartz
w swych au to bio gra ficz nych za pi skach tak oto
wspo mi na fa scy na cję Hof f man na Mi sią:
„chęt nie na zwał by tę pięk ną dziew czy nę swo -
ją, nie po zwa la jąc się spę tać wię za mi mał żeń -
ski mi. Jed nak w mię dzy cza sie mo ja
żo na Do ris i jej sio stra, któ ra utrzy my wa ła
przy ja ciel skie sto sun ki z sio strą Mi cha li ny,
wzię ły ją w te go ro dza ju obro nę, że hi sto ria
o tym mo gła by sta no wić kan wę dla zgrab nej

po wie ści, a dro ga do niej (Mi cha li ny) wio dła
w koń cu je dy nie przez ko ściół, ja kiż trud za -
dał so bie Hof f mann, aże by do trzeć tam krę ty -
mi dro ga mi.” A trud był rze czy wi ście nie ma ły.
Ze rwa nie za rę czyn by ło po waż nym afron tem
dla ro dzi ny pi sa rza – pod kre śla dr Pło miń ska -
-Kra wiec – Rów no znacz nym z cał ko wi tym ze -
rwa niem z ro dzi ną i utra tą jej po par cia
w ka rie rze za wo do wej, a ta kie po par cie by ło
dla mło de go praw ni ka bar dzo istot ne. Nim
Hof f mann przy je chał do Po zna nia, pra co wał
ja ko re fe ren darz w Ber li nie, a otrzy mał tam
po sa dę dzię ki po śred nic twu wu ja, któ ry był oj -
cem je go by łej na rze czo nej. Za ko cha ni wzię li
skrom ny ślub 26 lip ca 1802 ro ku w ko ście le
Bo że go Cia ła w Po zna niu. Dla wy cho wa ne go
w wie lo kul tu ro wym Kró lew cu Hof f man -
na mał żeń stwo z Po lką nie by ło by naj mniej
żad nym me za lian sem. Nie mniej swe go do bre -
go przy ja cie la, The odo ra von Hip pe la, po wia -
do mił o ślu bie do pie ro kil ka mie się cy po je go
za war ciu. „Że je stem rad cą re gen cji (od ro ku)
do wia du jesz się z po przed nie go zda nia, że zaś
od trzech kwar ta łów je stem żo na ty, te go z po -
przed nie go zda nia wy czy tać nie mo żesz, po -
wia da miam Cię więc o tym – pi sał Hof f mann
już z Płoc ka. – Stra cił bym wszel ką na dzie ję
lub ra czej daw no zre zy gno wał bym z mo je go
sta no wi ska, gdy by bar dzo ko cha na i mi ła żo -
na nie osła dza ła mi go ry czy, któ ry mi się tu taj
mnie kar mi do uprzy krze nia, i nie pod trzy my -
wa ła na du chu, po ma ga jąc znieść uciąż li we
brze mię te raź niej szo ści i za cho wać si ły
na przy szłość.” Mi sia oka za ła się bar dzo do -
brą żo ną. „[Hof f mann] wiódł jak naj lep sze ży -
cie mał żeń skie – za pi sał w bio gra fii pi sa rza
po wsta łej w 1881 ro ku Lo renz Se idlin – Miał
do brą, ła god ną żo nę, oso bę rzad kiej skrom no -
ści i ule gło ści, któ ra z nim no ca mi pi sy wa ła
i czu wa ła, kie dy kom po no wał, w ta kich go dzi -
nach two rzy ła z bu te lek od wi na przy po mo cy
ko lo ro we go pa pie ru, chust i kwia tów w naj -
róż niej szy spo sób gro te sko we po sta ci, w ogó -
le po tra fi ła się do pa so wać do je go wszyst kich
fan ta stycz nych na stro jów jak nikt in ny”. Sam
Hof f mann nie był ra czej ła twym w co dzien nym
ży ciu mę żem – uśmie cha się po ro zu mie waw -
czo dr Pło miń ska -Kra wiec – Był to czło wiek
pe łen tem pe ra men tu, o cię tym ję zy ku, któ ry

po tra fił bro nić wła snej wi zji ar ty stycz nej, nie
zwa ża jąc na kło po ty fi nan so we, ja kie tym
na sie bie ścią gał. By wał ko chli wy, a pi sząc,
co raz czę ściej gu sto wał w aro ma tycz nym pon -
czu przy go to wy wa nym przez żo nę. W 1805 ro -
ku w War sza wie Mi sia ro dzi cór kę Ce cy lię.
Nie ste ty, w sierp niu 1807 ro ku dziew czyn ka
umie ra w Po zna niu wsku tek cięż kiej cho ro by.
Rok póź niej Hof f man no wie wy jeż dża ją
do Nie miec i zo sta ją tam już na sta łe. Dziś
o po by cie E. T. A. Hof man na w Po zna niu
przy po mi na ta bli ca pa miąt ko wa w ho lu Te atru
Wiel kie go.

Mia stecz ko P***
W dzie łach Hof f man na Po znań po ja wia

się w jed nym z to mów „Bra ci Se ra fioń -
skich”. Pi sarz wspo mi na je tak: „Jak to tyl -
ko moż li we, Lo tha rze, że przy nie win nej,
a przy tym jak naj bar dziej roz sąd nej pro po -
zy cji Ot t ma ra, za raz my ślisz o klu bach i re -
sur sach i o ca łym tym fi li ster stwie, któ re
z ko niecz no ści z tym zwią za ne? Ale
przy tym sta je mi przed ocza mi wca le roz -
kosz ny ob raz. Przy po mi nasz so bie jesz cze
cza sy, kie dy opu ści li śmy po raz pierw szy
sto li cę i uda li śmy się do ma łe go mia stecz ka
P***? Przy zwo itość i do bre oby cza je wy ma -
ga ły, aże by śmy od ra zu da li się przy jąć
do klu bu, któ ry two rzy li tzw. do stoj ni cy
miej scy. Otrzy ma li śmy wia do mość, spo rzą -
dzo ną w uro czy stym, naj so lid niej urzę do -
wym sty lu, że po do ko na niu pod li cze nia
gło sów zo sta li śmy rze czy wi ście przy ję ci ja -
ko człon ko wie klu bu i do te go do ło żo no gru -
bą, chy ba na pięt na ście czy dwa dzie ścia
ar ku szy, czy sto opra wio ną księ gę, za wie ra -
ją cą je go pra wa. Spi sał je pe wien sta ry rad -
ca, cał kiem na mo dłę pru skie go pra wa
kra jo we go, z po dzia łem na na głów ki i pa ra -
gra fy. Cze goś roz kosz niej sze go jesz cze nie
czy ta no. Da no na przy kład ta ki na głó wek:
O ko bie tach i dzie ciach, o ich upraw nie niach
i pra wach gdzie re gu lo wa no praw nie spra -
wy tak waż ne, jak to, że żo ny człon ków klu -
bu pi ją tam że w każ dy czwar tek i so bo tę
her ba tę, a zi mą wol no im na wet czte ry al bo
sześć ra zy za tań czyć…”

Alek san dra Po lew ska

fOt. MAt. ArchIWAlNe teAtru WIelKIeGO W POzNANIu / fOt. KAtArzyNA zAleWsKA
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Kor ne lia Ko łu paj ło: Jak za czę ła się pań ska
współ pra ca z In sty tu tem Fi lo lo gii Ger mań -
skiej UAM?

Za czę ła się od rocz ne go po by tu w Gießen
prof. Ja nu sza Ta bor ka, któ ry w ro ku 2004 zo -
stał sty pen dy stą Fun da cji im. Alek san dra von
Hum bold ta. Prof. Ta bo rek wy brał wów czas
In sty tut Ger ma ni sty ki i kie ro wa ny prze ze
mnie za kład, po nie waż in te re so wał się lin -
gwi sty ką kor pu so wą i kom pu te ro wą oraz
tech no lo gią tek stu w po łą cze niu z ję zy kiem
nie miec kim. W ten oto spo sób po zna li śmy
się i dzię ki na szej zna jo mo ści do wie dzia łem
się cze goś wię cej o ger ma ni sty ce w Po zna niu.
Dwa la ta póź niej za pro szo ny zo sta łem do Po -
zna nia z oka zji 65. uro dzin prof. Jó ze fa Dar -
skie go, gdzie mia łem moż li wość spo tka nia
in nych ko le gów. Dzi siaj mo gę po wie dzieć, że
na sza dłu go let nia współ pra ca na wią za na zo -
sta ła wów czas dzię ki po czcie elek tro nicz nej.
Pierw sze kon tak ty z prof. Ja nu szem Ta bor -
kiem roz wi ja ły się na dro dze ma ilo wej i w ten
spo sób by ły na stęp nie od na wia ne i pie lę gno -
wa ne. 

Mi chał Pio sik: W ostat nim ro ku uka za ła się
pa na książ ka „En gel barts Traum. Wie der
Com pu ter uns Le sen und Schre iben ab -
nimmt” (Ma rze nie En gel bar ta. Jak kom pu ter
od bie ra nam czy ta nie i pi sa nie). Co skło ni ło
pa na do pod ję cia tej te ma ty ki?

By ły to wła ści wie dwa im pul sy. Pierw szy
z nich po le gał na tym, że za czą łem wy raź nie
za uwa żać pew ną ten den cję: tech no lo gie, któ -
ry mi zaj mu ję się za wo do wo w ra mach lin gwi -
sty ki kom pu te ro wej i tech no lo gii tek stu co raz
bar dziej prze cho dzi ły z re zer wa tu spe cja li -
stycz nych umie jęt no ści do po wszech nej ko -
mu ni ka cji. Wte dy od nio słem wra że nie, że my,
lin gwi ści kom pu te ro wi, po da je my do wia do -
mo ści pu blicz nej za ma ło in for ma cji o tech -
ni kach, któ re kry ją się za ową po wszech ną
ko mu ni ka cją oraz o ogra ni cze niach, któ re są
z nią zwią za ne. Mo im po my słem wyj ścio wym
by ło za tem przed sta wie nie tech no lo gii lin -
gwi sty ki kom pu te ro wej oraz tech no lo gii ję zy -
ka i tek stu w spo sób zro zu mia ły już nie tyl ko
dla fa chow ca, ale dla wszyst kich uczest ni czą -
cych w po wszech nej ko mu ni ka cji. Dru gi im -
puls – już cał kiem kon kret ny – po ja wił się
w ro ku 2004, gdy to dy rek tor bi blio te ki uni -
wer sy tec kiej w Gießen po pro sił mnie o wy -
gło sze nie w ra mach he skie go Dnia Bi blio te ki
w Gießen wy kła du na te mat wpły wu cy fry za -

cji czy ta nia i pi sa nia na bi blio te ki. Do pie ro
wte dy po raz pierw szy ośmie li łem się prze -
nieść ów zwią zek z per spek ty wy spe cja li stycz -
nej na in sty tu cję, ja ką jest bi blio te ka.
Wów czas tak że za czą łem za sta na wiać się
nad wpły wem cy fry za cji na kul tu rę i w kon -
se kwen cji na in sty tu cję bi blio te ki. Nad tym
za sta na wia się dzi siaj już wpraw dzie wie lu bi -
blio te ka rzy, ale ja chcia łem roz wi nąć tę myśl
w in ny spo sób – wy cho dząc od kul tu ro wych
tech nik czy ta nia i pi sa nia. W osta tecz no ści
oba im pul sy się po łą czy ły i za czą łem pra co -
wać nad kon cep cją opi su zmian kul tu ro wych
pod wpły wem cy fry za cji oraz ich uwa run ko -
wań, na wią zu jąc przy tym do in sty tu cji kul -
tu ry pi sma. Pew ne go dnia po ja wi ła się myśl,
aby zmia nę tę przed sta wić, osa dza jąc ją
w kon tek ście ewo lu cji kul tu ro wej, co rów nież
sta no wi część mo jej książ ki.

MP: Jak waż na wy da je się pa nu dia chro -
nicz na per spek ty wa ewo lu cyj na dla ca ło ścio -
we go po strze ga nia pro ble mu cy fry za cji?

Uwa żam, że per spek ty wa ta jest bar dzo
waż na. Mo im zda niem wciąż za ma ło uświa -
da mia my so bie, że po zo sta je my isto ta mi
kształ to wa ny mi przez hi sto rię. Je że li po sta -
wi li by śmy so bie py ta nie, ja ką war tość sta no -
wi dla nas książ ka, to ni gdy nie od po wie my
na nie bez na sta wie nia emo cjo nal ne go.
Książ ka jest dla nas do brem kształ tu ją cym,
jest czymś, co na pi sał czło wiek i czymś,
co – gdy ją prze czy ta my – na bie ra dla nas
war to ści edu ka cyj nej. Jest czymś, co prze kra -
cza to, co ma te rial ne, czymś, cze go praw do -
po dob nie nie wy rzu ci my po pro stu
do śmie ci. Nie pa li my ksią żek, nie chce my te -

go, wią że my z tym strasz ne wy da rze nia
z prze szło ści. To wszyst ko ma te ria li zu je się
w książ ce ja ko do bru kul tu ro wym, a nie ja ko
przed mio cie. Gdy za sta na wia my się da lej, jak
wy glą da na sze ko rzy sta nie z ksią żek, to ma -
my na my śli to, ja kie wy obra że nia mie li na si
przod ko wie o książ kach i ja kie war to ści z ni -
mi wią za li. Je że li na to miast dzi siaj nie ma my
już do czy nie nia z książ ką dru ko wa ną ja ko
ma te rial nym do brem na pa pie rze, lecz
z książ ką cy fro wą, e -bo okiem, wte dy po ja wia
się in te re su ją ce mnie py ta nie, jak no wa for -
ma książ ki ma się do tych wszyst kich wy -
obra żeń i war to ści, któ re prze cież po wsta ły
w cał kiem in nej tra dy cji. A tak że to, jak zmie -
nia się po strze ga nie książ ki w do bie cy fry za -
cji, i czy jest to mo że ta ka zmia na, któ rej
wca le nie chce my, przy któ rej mu si my uwa -
żać na to, by nie za prze pa ścić, na wet te go nie
za uwa ża jąc, wszyst kie go, co osią gnę li śmy do -
tych czas – war to ści, wy obra żeń, kon cep -
cji – i to tyl ko dla te go, że uży wa my te raz
cze goś rze ko mo bar dziej prak tycz ne go.

KK: W swo jej książ ce pi sze pan o zmia nach
za cho dzą cych pod wpły wem cy fry za cji
w my śle niu oso by pi szą cej. Czy w tych zmia -
nach upa tru je pan za gro że nie dla czło wie ka
po le ga ją ce na utra cie je go zdol no ści do my -
śle nia? Czy za sad ne jest stwier dze nie, że
kom pu ter nie od bie ra nam tyl ko czy ta nia
i pi sa nia, ale rów nież my śle nie?

Nie szedł bym aż tak da le ko. Uwa żam, że
my, lu dzie, po tra fi my się bar dzo do brze do -
sto so wy wać do no wych oko licz no ści, nie tra -
cąc przy tym zdol no ści my śle nia – tak że
do in te li gent ne go wspie ra nia for mu ło wa nia
my śli przez kom pu ter. Ale oko licz no ści te
kon sty tu ują z pew no ścią no wy spo sób my śle -
nia, dla te go mógł bym się z pa nią zgo dzić
w tym stop niu, że zmie nia się spe cy ficz na for -
ma my śle nia pod czas for mu ło wa nia tre ści.
Cho dzi tu za tem głów nie o po słu gi wa nie się
po ję cia mi. Gdy się bo wiem przyj mie, że my -
śle nie jest przede wszyst kim tym, co utrwa la
się po przez po ję cio we kon cep ty, to by ło by da -
le ce moż li we, że na le ży od no to wać w tym
miej scu ne ga tyw ny wpływ kom pu te ra na na -
sze my śle nie. Z dru giej stro ny jed nak na le ży
zwró cić uwa gę na fakt, że ko rzy sta nie z me -
diów za po śred nic twem kom pu te ra znacz nie
zwięk szy ło w ostat nich la tach sto pień po -
strze ga nia wzro ko we go, w wy ni ku cze go po -
sia da my po nie kąd umie jęt ność my śle nia

Książ ka nie tyl ko ma te rial na
z prof. Hennigiem Lobinem, lingwistą, rozmawiają Kornelia Kołupajło i Michał Piosik 

z Instytutu filologii Germańskiej uAM
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w ka te go riach wi zu al nych. Mo że my rów nież
owym kon fi gu ra cjom i wra że niom wzro ko -
wym przy pi sy wać zna cze nia lub też wy cią gać
na ich pod sta wie wnio ski. Przy pusz czam, że
ro bi my to dzi siaj w znacz nie więk szym stop -
niu niż jesz cze przed kil ko ma la ty. Przy kła -
dem do brze ob ra zu ją cym to zja wi sko jest
fe no men in fo gra fik, któ re w nie zwy kle skom -
pry mo wa ny spo sób prze ka zu ją in for ma cje
na okre ślo ny te mat. W tym miej scu ma my za -
tem do czy nie nie ra czej z pew ne go ro dza ju
zmia ną my śle nia niż z rze czy wi stym za gro że -
niem utra ty tej zdol no ści.

MP: Jak zmie nił się pa na zda niem spo sób
pra cy na uko wej na prze strze ni ostat -
nich 15 lat? W czym do strze ga pan naj -
więk sze róż ni ce?

My ślę, że mo że my za ob ser wo wać dwa
istot ne ob sza ry zmian. Pierw szy z nich do ty -
czy me tod pra cy na uko wej, dru gi na to miast
ko mu ni ka cji w na uce. W przy pad ku me tod
pra cy na uko wej wi dać w pra wie każ dej dzie -
dzi nie, tym sa mym rów nież w ję zy ko znaw -

stwie, że w ostat nich la tach wy ko rzy sty wa nie
du żych ilo ści da nych oraz usta la nie po wią zań
mię dzy ni mi przy po mo cy me tod sta ty stycz -
nych wy raź nie zy ska ło na zna cze niu. Spo wo -
do wa ne jest to przede wszyst kim więk szą
do stęp no ścią da nych ję zy ko wych, tek sto wych
i gra ficz nych. Ist nie ją wspa nia łe kor pu sy, któ -
rych au to ma tycz na ana li za pro wa dzić mo że
do two rze nia zu peł nie no wych po wią zań,
a przez to do waż nych od kryć. W tych aspek -
tach upa tru ję po zy tyw ne zmia ny, po nie waż
owe ukie run ko wa nie na da ne w pra cy na uko -
wej otwie ra przed na mi – tak że w na ukach
hu ma ni stycz nych – cał kiem no we per spek ty -
wy. Dru ga du ża zmia na, do któ rej do szło
w ostat nich la tach, ma miej sce w ko mu ni ka -
cji na uko wej. Na uka od za wsze by ła ob sza rem
in ten syw nej ko mu ni ka cji. Dzi siaj, w do bie cy -
fry za cji, co raz więk sze go zna cze nia na bie ra ją
w ko mu ni ka cji na uko wej por ta le spo łecz no -
ścio we skie ro wa ne do na ukow ców. Dzie le nie
się owo ca mi swo jej pra cy na uko wej za po -
śred nic twem pre zen ta cji mu lit me dial nych,

blo gów czy też Twit te ra z licz ną spo łecz no ścią
spe cja li stów by ło przed 15 la ty pra wie nie
do wy obra że nia. Ma to bar dzo du żo za let, da -
je wie le moż li wo ści ła twiej sze go utrzy my wa -
nia kon tak tów i zdo by wa nia in for ma cji.
Nie ste ty, zmia ny te nio są ze so bą rów nież ne -
ga tyw ne skut ki. Zwią za ne są one mię dzy in -
ny mi z tym, że te wy mie nio ne tu taj
moż li wo ści mo gą stać się pew ne go ro dza ju
pre sją, rzu tu ją cą na or ga ni za cję pro ce su pra -
cy na uko wej. Dzie je się to na przy kład wte dy,
kie dy pew na atrak cyj ność te ma tu ba dań de -
cy du je o przy zna niu środ ków fi nan so wych
na ich prze pro wa dze nie.

Prof. dr hab. Hen ning Lo bin jest pro fe so rem w za kre sie
lin gwi sty ki sto so wa nej i kom pu te ro wej oraz dy rek to rem
cen trum me diów in te rak tyw nych w uni wer sy te cie 
im. ju stu sa Lie bi ga w gießen. W swo jej naj now szej, 
sze ro ko dys ku to wa nej książ ce „ma rze nie en gel bar ta.
jak kom pu ter od bie ra nam czy ta nie i pi sa nie” (2014) 
au tor zgłę bia te mat wpły wu cy fry za cji na tech ni ki pi sa -
nia i czy ta nia, a dys ku sję z czy tel ni ka mi pro wa dzi na swo -
im blo gu na uko wym sci logs.de/en gel bart -ga la xis/

Wraz z red. Grażyną Wrońską z radia
Merkury towarzyszyłam Janowi
Nowakowi-Jez iorańsk iemu

w czasie jego wizyty po niemal 60 latach
w akademiku na Alejach Niepodległości. Nie
był to najatrakcyjniejszy dla dziennikarzy
punkt jego pobytu w Poznaniu, więc tego
majowego dnia 1991 roku byłyśmy tylko we
dwójkę. Grażyna wręczyła mu bukiet
niezapominajek, z którym stoi na zdjęciu.
W tym akademiku, wówczas na Wałach
Leszczyńskiego, w pokoju na najwyższym
piętrze po lewej, z oknem na ulicę, spędził lata
studiów i zawarł trwające do końca życia
przyjaźnie. Dodajmy – studiów, które skończył
z trudem, utrzymując się o własnych siłach, bo
rodzina jego została zrujnowana.

Był bar dzo wzru szo ny. Mó wił, że tyl ko Po -
znań przy po mi na mu mło dość, bo War sza wa,
znisz czo na w cza sie oku pa cji, jest już zu peł nie
in nym mia stem, gdzie nie spo sób od na leźć
daw nych miejsc. 

Mógł by być wzo rem dla dzi siej szych stu den -
tów: żył na uką, jak mó wił. Ra no, po wy pi ciu
pod grza ne go mle ka i zje dze niu dwóch bu łek
sia dał do ksią żek i tak spę dzał czas aż do wie -
czo ra. Na zdol ne go stu den ta na tych miast uwa -
gę zwró cił prof. Edward Tay lor i już na I ro ku,

co by ło ewe ne men tem, za pro po no wał mu
przy cho dze nie na swo je se mi na ria. Prof. Tay -
lo ro wi, czło wie ko wi wiel kiej wie dzy, któ ry znał
i ro zu miał zja wi ska spo łecz ne, za wdzię -
czam – mó wił Jan No wak -Je zio rań ski – so lid -
ne przy go to wa nie do swo jej przy szłej ro li (ja ko
twór cy pol skiej sek cji Ra dia Wol na Eu ro pa).
O ile prof. Tay lor na uczył go my śle nia, to dru -
gim mi strzem był prof. Cze sław Zna mie row -
ski, wy kła da ją cy fi lo zo fię pra wa, któ ry na uczył
go, jak twier dził, ja sne go i lo gicz ne go wy po -
wia da nia my śli w krót kich zda niach.

Sie dem lat w Po zna niu to by ły la ta de cy du -
ją ce, je śli cho dzi o przy go to wa nie do dal sze go
ży cia – pod kre ślał za wsze. Tu stu dio wał eko -
no mi kę (Uni wer sy tet Po znań ski był wów czas
je dy nym, któ ry po sia dał ta ką ka te drę), po -
tem pra co wał ja ko asy stent, pi sał pra cę dok -
tor ską, chcąc być na ukow cem. Pra ca spło nę ła
w za wie ru sze wo jen nej, nie zwy kłe ży cie Ja -
na No wa ka -Je zio rań skie go po to czy ło się ina -
czej…

Dla cze go o tym pi sze my? Aka de mik, obec -
nie „Han ka”, ma być ge ne ral nie wy re mon to -
wa ny. Mo że war to ta blicz ką na nim
przy po mnieć naj słyn niej sze go je go lo ka to ra,
miesz ka ją ce go tu nie gdyś stu den ta? 

Ma ria Ry bic ka

Sie dem po znań skich lat
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Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny Fun da cji UAM (PPNT)
w swo jej co dzien nej ak tyw no ści wspie ra funk cjo no wa nie i roz -
wój przed się biorstw. Do star cza in for ma cji i po mo cy zwią za nej

z uczest nic twem w eu ro pej skich pro gra mach ba daw czych, pro wa dzi ini -
cja ty wy pro mu ją ce przed się bior czość aka de mic ką oraz roz wój re gio nal -
nej po li ty ki in no wa cyj nej, a tak że wspie ra fir my w po szu ki wa niu
mię dzy na ro do wych ryn ków.

Roz wój po my słów
Każ dy, kto pla nu je roz po czę cie przy go dy z wła snym biz ne sem, po -

trze bu je wspar cia w na pi sa niu pro fe sjo nal ne go biz ne spla nu lub chce wy -
brać naj lep szy mo del biz ne so wy dla swo jej fir my, mo że sko rzy stać ze
wspar cia PPNT. Eks per ci Par ku wspól nie pra cu ją nad po zna niem po -
trzeb klien ta, opra co wa niem kam pa nii pro mo cyj nej lub od po wied nią
dys try bu cją ofer ty. Pro fe sjo nal ne do radz two obej mu je za gad nie nia ta -
kie jak m. in.: pra wo, fi nan se, ana li za kon ku ren cyj no ści i ry zy ka oraz
kom plek so we przy go to wa nie do roz po czę cia dzia łal no ści go spo dar czej.
PPNT ofe ru je tak że sze reg pro gra mów szko le nio wych z za kre su przed -
się bior czo ści oraz moż li wość od by cia sta żu w fir mach za gra nicz nych.
Z na szych pro gra mów wspie ra nia przed się bior czo ści ko rzy sta ją za rów no
na ukow cy, któ rzy chcą wy ni ki swo ich ba dań prze kuć w biz nes jak i mło -
dzi lu dzie, z po my słem na tzw. star tup, nie ko niecz nie zwią za ni z na -
uką – mó wi prof. Ja cek Gu liń ski, dy rek tor Po znań skie go Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go. 

Roz wój fir my
Dzia łal ność PPNT, obok usług ba daw czych i roz wo ju tech no lo gii ści -

śle wią że się z two rze niem, roz wo jem i pro mo wa niem in no wa cyj nych
przed się biorstw. Obec nie jed ną ze ście żek roz wo ju fir my jest in ter na -
cjo na li za cja biz ne su lub so lan ding. So lan ding jest usłu gą stwo rzo ną
dla za gra nicz nych przed się bior ców, któ rzy chcie li by za ło żyć fi lię, przed -
sta wi ciel stwo lub na wią zać kon tak ty w Pol sce. W tym za kre sie PPNT
współ pra cu je z par ka mi na uko wo -tech no lo gicz ny mi w Eu ro pie, głów -
nie w Niem czech, oraz w Sta nach Zjed no czo nych. 

W przy pad ku in ter na cjo na li za cji, czy li wyj ścia fir my z Pol ski
na ryn ki za gra nicz ne, eks per ci PPNT ofe ru ją po moc w wy bo rze od -
po wied nie go kie run ku roz wo ju mię dzy na ro do we go, wspar cie w po -
zy ski wa niu part ne rów biz ne so wych za gra ni cą oraz kon takt
z in sty tu cja mi za gra nicz ny mi, któ re umoż li wią start ta kie go przed -

się wzię cia na da nym ryn ku. Po szu ki wa nie part ne rów biz ne so wych
od by wa się tak że wśród kra jo wych przed się biorstw. W pro ce sie ko ja -
rze nia part ne rów do współ pra cy for mu łu je my ofer ty i za py ta nia tech -
no lo gicz ne oraz biz ne so we, zaj mu je my się pro mo cją ofert i za py tań
w ba zie da nych EEN w kra ju i Eu ro pie, wspie ra my pro ces ne go cja cji
i za wie ra nia umów o współ pra cy – wy li cza Grze gorz Cie śla z PPNT.
Oprócz wspar cia pod czas szu ka nia part ne ra biz ne so we go, moż -
na sko rzy stać tak że z usług do rad czych PPNT z za kre su mię dzy in -
ny mi stra te gii, mar ke tin gu czy fi nan sów.

In we sty cje ka pi ta ło we
PPNT, dzię ki fun du szo wi za ląż ko we mu, za in we sto wał w 13 mło dych

firm z bran ży bio tech no lo gicz nej, che micz nej i IT. W su mie na ten cel
wy da no ok. ośmiu mi lio nów zło tych. Pierw sze suk ce sy już są. Fir ma IC
So lu tions, za ło żo na przez dr Ra fa ła Wit kow skie go z UAM, zdo by wa
mię dzy na ro do we ryn ki współ pra cu jąc z OBWE pod czas wy bo rów. Bar -
dzo do brze ra dzi so bie rów no cze śnie na kra jo wym ryn ku – co raz wię -
cej szpi ta li, są dów czy uczel ni sto su je tech no lo gię IC Pen
(au to ma tycz na di gi ta li za cja i trans fer da nych za pi sy wa nych na pa pie ro -
wym for mu la rzu). Spół ka Glip zre ali zo wa ła naj więk szy in te rak tyw ny
plac za baw w Pol sce (Po znań ski DeliPark), pro jek tu je in te rak tyw ne
przy stan ki ko mu ni ka cji miej skiej w Po zna niu, wy po sa ża sze reg in sty -
tu cji i firm w ca łym kra ju w pro du ko wa ne i pro gra mo wa ne przez sie bie
urzą dze nia, ta kie jak in te rak tyw ne sto ły, to te my i ekra ny. Oprócz bez -
po śred nich in we sty cji ka pi ta ło wych PPNT ofe ru je tak że do radz two
w pro ce sie po zy ski wa nia ka pi ta łu oraz mie dzy in ny mi wy ce nę przed -
się biorstw i zna ków to wa ro wych. 

Trans fer tech no lo gii
Eks per ci PPNT, wy ko rzy stu jąc swo je wie lo let nie do świad cze nie, po -

ma ga ją prze brnąć przez za wi ło ści praw ne zwią za ne z ko mer cja li za cją
wy ni ków ba dań, wy mo ga mi UE do ty czą cy mi wy ce ny tech no lo gii czy
po zy ski wa niem fun du szy unij nych oraz przez in ne aspek ty nie zbęd ne
dla efek tyw ne go roz wo ju fir my. Sku pia my się na trans fe rze no wo cze snych
tech no lo gii do przed się biorstw, prze kształ ca niu wy ni ków ba dań na uko -
wych w in no wa cje tech no lo gicz ne oraz na pro fe sjo nal nym i me ry to rycz -
nym wspar ciu w za kre sie po zy ski wa nia fun du szy na ba da nia i roz wój.
Zaj mu je my się kom plek so wo za gad nie nia mi trans fe ru tech no lo gii – pod -
kre śla prof. Ja cek Gu liń ski.

PPNT part ne rem w biz ne sie
i pro jek tach unij nych

Od czego zaczynali steve jobs, założyciel firmy Apple, Percie shaw, wynalazca drogowych „kocich oczu”, czy
Kazimierz Żegleń, twórca pierwszej kamizelki kuloodpornej? Od pomysłu, badań i testów. Kiedy prototypy ich
wynalazków były już gotowe, nadchodził czas na kolejny etap – założenie i rozwój firmy. Wielu naukowców

i wynalazców właśnie na tym etapie napotyka najwięcej trudności – rzeczywistość rynkowa i gąszcz przepisów
nie są łatwą materią. W takim momencie warto skorzystać ze wsparcia ekspertów, osób posiadających

doświadczenie i odpowiednią wiedzę z danej dziedziny. 
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W PPNT moż na uzy skać oce nę po ten cja łu tech no lo gicz ne go
przed się bior stwa oraz po ten cja łu wdro że nio we go dla ba dań na uko -
wych. Au dy ty tech no lo gicz ne oraz au dy ty in no wa cyj no ści, prze pro -
wa dza ne przez eks per tów PPNT po zwa la ją po znać sil ne stro ny
przed się bior stwa i ob sza ry, któ re mo gą zo stać ulep szo ne po przez in -
no wa cje. Fir ma otrzy mu je szcze gó ło wą ana li zę wraz ze wska za niem
kie run ków dzia łań i moż li wych pól dal szej współ pra cy. PPNT po ma -
ga tak że ze spo łom ba daw czym w oce nie po ten cja łu opra co wa nej
przez nie tech no lo gii lub wy ni ków ba dań na uko wych. Ana li zu jąc ba -
zy pa ten to we okre śla kon ku ren cyj ne roz wią za nia lub ścież ki roz wo -
ju tech no lo gii, przed sta wia szcze gó ło wy ra port opi su ją cy moż li wo ści
ko mer cja li za cji tech no lo gii wraz ze wska za niem po ten cjal nych part -
ne rów biz ne so wych. Dba tak że o ochro nę wła sno ści in te lek tu al nej.

PPNT wy szu ku je in no wa cyj ne roz wią za nia dla przed się biorstw oraz
in we sto rów i na byw ców tech no lo gii, do ra dza w za kre sie za rzą dza nia
wła sno ścią in te lek tu al ną, a tak że przed sta wia opi nie o in no wa cyj no -
ści, nie zbęd ne np. przy ko rzy sta niu z ulgi tech no lo gicz nej, ubie ga niu
się o ze wnętrz ne wspar cie fi nan so we czy kre dyt tech no lo gicz ny. 

Pro jek ty ba daw cze i in no wa cyj ne
Unia Eu ro pej ska ofe ru je sze reg moż li wo ści do fi nan so wa nia pro -

jek tów ba daw czych. Efek tyw ne ko rzy sta nie z tej ofer ty nie jest jed nak
ła twe. Wszyst kim, któ rzy ma ją po mysł na pro jekt ba daw czy, ale nie
wie dzą czy pa su je on do wy ma gań Ko mi sji Eu ro pej skiej, z po mo cą
przy cho dzi Re gio nal ny Punkt Kon tak to wy Pro gra mów Ra mo wych
UE (RPK) w Po zna niu, dzia ła ją cy w ra mach PPNT. RPK Po znań
współ pra cu je z sie cią Kra jo we go Punk tu Kon tak to we go w ca łej Pol -
sce i z punk ta mi kon tak to wy mi za gra ni cą. Każ dy, kto chciał by sko -
rzy stać z ofer ty Pro gra mu Ra mo we go Ho ry zont 2020 mo że li czyć
na kom plek so wość w kon sul to wa niu po my słów pro jek to wych
od ana li zy moż li wo ści, po przez two rze nie wnio sku, wspar cie w po -
szu ki wa niu part ne rów za gra nicz nych przy bu do wie kon sor cjum, po -
moc w po zy ski wa niu i roz li cza niu środ ków wspo ma ga ją cych
uczest nic two w pro jek tach ba daw czych UE, aż do re ali za cji i roz li -
cze nia pro jek tu. RPK Po znań ofe ru je rów nież spe cja li stycz ne szko le -
nia do ty czą ce pi sa nia, roz li cza nia, bu dże to wa nia i za rzą dza nia
pro jek ta mi w pro gra mach ra mo wych UE. Po ma ga my przed się bior -
com oraz na ukow com zna leźć za gra nicz nych i kra jo wych part ne rów
do pro jek tów ba daw czo -roz wo jo wych oraz ko mer cyj nych ini cja tyw. Po -

ka zu je my, jak za ist nieć w ba zie CORDIS Part ners, któ ra umoż li wia
wy szu ki wa nie ko ope ran tów biz ne so wych oraz na uko wych w Eu ro pie
i po za jej gra ni ca mi. Uła twia my na wią za nie re la cji z in sty tu cja mi i fir -
ma mi za gra nicz ny mi, ko rzy sta jąc ze wspar cia na szych part ne rów z eu -
ro pej skiej sie ci Punk tów Kon tak to wych Pro gra mów Ra mo wych UE oraz
sie ci En ter pri se Eu ro pe Ne twork – wy ja śnia Jo an na Bo siac ka -Kniat
z RPK Po znań PPNT. 

Z usług RPK Po znań ko rzy sta ją na ukow cy za in te re so wa ni roz wi -
ja niem in dy wi du al nej ka rie ry na uko wej na po zio mie eu ro pej skim,
a tak że re ali za cją wy so kiej ja ko ści pro jek tów w kon sor cjum mię dzy -
na ro do wym. Klien ta mi RPK są rów nież przed się bior cy za in te re so -
wa ni in no wa cyj nym roz wo jem swo jej fir my i na wią za niem
współ pra cy z na ukow ca mi. RPK Po znań pro wa dzi Re gio nal ne Cen -
trum In for ma cji dla Na ukow ców EURAXESS, po ma ga jąc pol skim
na ukow com wy jeż dża ją cym z kra ju oraz ob co kra jow com przy jeż dża -
ją cym do Pol ski. In for mu je o moż li wo ściach uzy ska nia sty pen dium
i pod ję cia pra cy ba daw czej za gra ni cą. Po sia da rów nież in for ma cje
na te mat for mal no ści nie zbęd nych do do peł nie nia w cza sie dłuż sze -
go po by tu po za kra jem. 

Wspie ra nie roz wo ju re gio nu
PPNT wspie ra rów nież roz wój re gio nu. Two rzy i re ali zu je stra te -

gię roz wo ju in sty tu cji i wdra ża nia no wych usług. De dy ko wa ny ze spół
Par ku spe cja li zu je się w dzia ła niach na rzecz roz wo ju in no wa cyj ne -
go na po zio mie lo kal nym oraz re gio nal nym po przez wspar cie ad mi -
ni stra cji sa mo rzą do wej, in sty tu cji oto cze nia biz ne su oraz
przed się biorstw. Du że do świad cze nie w za kre sie opra co wy wa nia me -
to do lo gii ba dań, kon struk cji na rzę dzi ba daw czych, prac ana li tycz -
nych, spo rzą dza nia ra por tów i eks per tyz po wo du je, że PPNT jest
od po wied nim i spraw dzo nym part ne rem dla za gra nicz nych in sty tu -
cji przy re ali za cji mię dzy na ro do wych pro jek tów do ty czą cych roz wo -
ju re gio nu. W tym za kre sie eks per ci PPNT zaj mu ją się wy zna cza niem
stra te gicz nych kie run ków in no wa cyj ne go roz wo ju re gio nu, ak tu ali -
za cją, mo ni to rin giem i ewa lu acją wdra ża nia stra te gii in no wa cyj nych
i in te li gent nych spe cja li za cji, opra co wy wa niem pro gra mów i re ali za -
cją szko leń zwią za nych z in no wa cja mi, a w szcze gól no ści do ty czą -
cych two rze nia, wdra ża nia oraz ewa lu acji re gio nal nych stra te gii
in no wa cji. 

Wię cej o usłu gach PPNT na www.ppnt.po znan.pl
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◗W podróż z Lipska przez Salzburg do Wiednia, zabrali (6. XI)
melomanów filharmonicy. Muzyczny trakt wyznaczali: J. S.
Bach – Koncertem na dwoje skrzypiec d-moll, W. A. Mozart – Koncertem
obojowym C-dur i Fr. Schubert – VI Symfonią. Wystąpiło dwoje młodych
poznańskich skrzypków: Celina Kotz i Mateusz Makuch oraz oboistka
Paulina Kaczmarczyk, od niedawna solistka naszej orkiestry. Dyrygował
i komentował program Jurek Dybał, dobrze już znany u nas, wielostronnie
utalentowany artysta. Kieruje bądź współpracuje z kilkoma zespołami
w kraju i za granicą, gra na kontrabasie i jest jednym z prowadzących tę
grupę instrumentalistów w Filharmonii Wiedeńskiej.

Koncert dedykowano pamięci zmarłego tego dnia Zbigniewowi
Broniewskiemu, skrzypkowi i przez 27 lat inspektorowi orkiestry
Filharmonii Poznańskiej.

◗Antonio Vivaldi i słynne jego „Cztery pory roku” stanowiły (13. XI) temat
kolejnego „Speaking Concerts”. Marcin Sompoliński poprowadził swych
wiernych słuchaczy drogami życia i twórczości tego genialnego, XVIII-
wiecznego Wenecjanina. Obok najpopularniejszego „Le quattro stagioni”,
którego fragmenty tworzyły szkielet spotkania, pojawiło się jeszcze kilka
innych, mniej znanych utworów (także prób poetyckich) „Rudego Księdza”.
Poznaliśmy jego działalność w Ospedale della Pieta, czyli szkole muzycznej
dla dziewcząt i dowiedzieliśmy się (z krótkiego wykładu prof. Zbigniewa
Kwiasa) do czego Vivaldiemu potrzebni byli kastraci. Na muzycznym
szlaku wystąpili: w głównej roli Marcin Suszycki (skrzypce) i orkiestra
Collegium F oraz Marzena Michałowska (sopran) i Poznański Chór
Dziewczęcy „Skowronki” z solistką Antonią Busse.

◗Muzyka polska w całości wypełniła (14. XI) program 447. Koncertu
Poznańskiego. Wietnamczyk Dang Thai Son, zwycięzca Konkursu
Chopinowskiego w 1980 r. i juror co dopiero zakończonej XVIII edycji
tego turnieju, wykonał z filharmonikami pod dyr. Jakuba Chrenowicza,
Koncert fortepianowy Ignacego Jana Paderewskiego. Po przerwie
zabrzmiały: Uwertura do opery „Jadwiga, królowa polska” Karola
Kurpińskiego i II Symfonia Aleksandra Tansmana, powstała w 1926 roku,
znamiennym także m.in. dla prapremiery wielkiego dzieła Pucciniego
„Turandot”. Komentujący program Krzysztof Szaniecki, obudował ten fakt
małą inscenizacją arii „Nessun dorma” – z udziałem tenora (!) Macieja
Jezierskiego, zarazem koncertmistrza wiolonczel i całej jego grupy. Sam
zaś kolejny raz zaprezentował kunszt sztuki cantomanus.

Koncert zaczął się jednak chwilą zadumy artystów i słuchaczy
nad ofiarami ataków terrorystycznych z poprzedniego wieczoru w Paryżu. 

◗Minuta ciszy poprzedziła też (15. XI) koncert Orkiestry Kameralnej PR
„Amadeus”, po czym trzem znanym artystom: muzykowi Krzesimirowi
Dębskiemu, aktorowi Andrzejowi Sewerynowi oraz malarzowi
i rzeźbiarzowi Wojciechowi Siudmakowi, przedstawiciele Stowarzyszenia
im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta
Wróblewskiego, wręczyli statuetki Oxygenusa. Poinformowali też o celach
i efektach pracy na wielu płaszczyznach swego dobro czyniącego gremium.

Muzyczny program wieczoru rozpoczął Bartłomiej Nizioł.
Wykonał – bardzo rzadko grywany – Koncert skrzypcowy d-moll młodego
Felixa Mendelssohna-Bartholdy, Nowość swego rodzaju stanowił też
Koncert na gitarę, orkiestrę smyczkową i perkusję Mikołaja
Góreckiego – z gitarzystą Łukaszem Kuropaczewskim. Obaj znakomici
soliści, którzy po raz pierwszy spotkali się na estradzie, zagrali jeszcze razem
Double concerto Astora Piazzolli i na bis Tańce rumuńskie Belli Bartoka. 

„Amadeus” pod batutą Anny Duczmal-Mróz – obok towarzyszenia
solistom – zaprezentował obszerne fragmenty „Obrazków z wystawy”
Modesta Musorgskiego w instrumentacji (na orkiestrę kameralną)
Agnieszki Duczmal.

◗ „Chopin z Nowego Świata” to wyjątkowo trafny tytuł wieczoru
filharmoników (20. XI), podczas którego wystąpili laureaci tegorocznego
Konkursu Chopinowskiego: Amerykanka (urodzona w Singapurze) Kate
Liu (III nagroda) z Koncertem e-moll i Kanadyjczyk Charles Richard-
Hamelin (II nagroda) z Koncertem f-moll. Dyrygował Marek Pijarowski.
Obie kreacje wywołały entuzjazm słuchaczy i w następstwie oczywiście
solowe bisy. Liu poruszająco zagrała Preludium organowe J. S. Bacha
w oprac. na fortepian A. I. Silotiego oraz Walca F-dur Fr. Chopina.
Richard-Hamelin – chopinowskiego Mazurka h-moll i Nokturn E-dur.

Niezwykłe muzyczne spotkanie miało też dodatkową oprawę. Był to
bowiem już VII Maltański Koncert Charytatywny w Filharmonii
Poznańskiej, podczas którego znana pisarka Małgorzata Musierowicz
została laureatką dorocznej nagrody – statuetki Feniksa maltańskiego.
Filharmonicy tymczasem uczcili pamięć Zdzisława Dworzeckiego,
wyjątkowego pasjonata muzyki, Maestra bez orkiestry, jak niekiedy
mówiono o prawniku, m.in. kilkanaście lat współkierującym tą instytucją.
Zmarł w lipcu 1997 r., a 20 listopada br obchodziłby 70 urodziny. Między
ulubionymi przez niego koncertami Chopina, zabrzmiała – ze specjalną
dedykacją od muzycznych przyjaciół – Chants d’Auvergne J. Canteloube’a,
pięknie zaśpiewana przez Marzenę Michałowską z akompaniamentem
filharmoników.

◗ Jeszcze większy niż w piątek tłum melomanów wypełnił aulę UAM
w niedzielne (22. XI) popołudnie. Wzdłuż obu ścian stało kilkadziesiąt
osób. Po raz pierwszy także z sąsiedniej, otwartej Sali Lubrańskiego,
można było słuchać muzyki, za co dyrektor Filharmonii W. Nentwig
z estrady podziękował rektorowi UAM prof. Br. Marciniakowi.
Magnesem był tym razem recital fenomenalnej Kate Liu, słusznie
określanej „objawieniem 18. Konkursu Chopinowskiego”. 21-letnia
pianistka, jeszcze studentka w filadelfijskim Curtis Institute of Music,
wybrała na swój drugi występ w Poznaniu: Balladę f-moll, trzy Mazurki
z op. 56 (jest laureatką nagrody Polskiego Radia), Poloneza – Fantazję
As-dur, Nokturn H-dur i Sonatę h-moll. Z wybrzmieniem ostatniego
dźwięku, publiczność wstała z miejsc w podziwie dla kunsztu artystki,
która odwzajemniła się – zrazu tymi samymi co w piątek dwoma bisami,
a w końcu dodała jeszcze trzeci – popularne Preludium „deszczowe”. Tego
wieczoru długo nie zapomnimy!

◗Ale chyba koroną listopadowych emocji muzycznych w auli stały się
dwa wieczory (27. i 28. XI), podczas których Jan Lisiecki z orkiestrą FP
pod dyr. Łukasza Borowicza wykonał wszystkie pięć koncertów
fortepianowych Ludwiga van Beethovena. Po raz pierwszy w Polsce
zabrzmiały one w nowym opracowaniu brytyjskiego muzykologa
Jonathana Del Mara, opublikowanym w wydawnictwie Baerenreiter. 20-
letni pianista z poznańskimi korzeniami, urodzony w Kanadzie, prawie
każdego tygodnia odnoszący sukcesy na obu półkulach, zinterpretował
genialne dzieła z nieprawdopodobną dojrzałością i pokorą, a zarazem
z radością młodzieńczego spojrzenia artysty XXI stulecia. Współtwórcami
jego sukcesu byli filharmonicy, a nade wszystko Łukasz Borowicz,
tworząc – stopioną omal w każdym takcie z solistą – piękną, szlachetnie
brzmiącą warstwę dźwiękową. Rozentuzjazmowani słuchacze,
kilkakrotnie dosłownie zrywali się z miejsc z owacjami. Jan Lisiecki
dziękował za to przyjęcie melomanów w mieście swoich dziadków
i urodzenia ojca oraz studiów rodziców najpierw słowem, a później
muzyką. W piątek (po trzech koncertach Beethovena) – Marszem tureckim
W. A. Mozarta. W sobotę (po czwartym i piątym) słowa podzięki
skierował do orkiestry i dyrygenta, a na końcu do publiczności „za to, że
byliście państwo ze mną”. Na wyciszenie emocji zagrał nastrojowy,
Chopinowski Nokturn Des-dur. A potem złożył jeszcze niezliczoną ilość
autografów. I wydawał się gotów wszystko…zacząć od początku. (rp) 
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25 wrze śnia 2015 ro ku prof. zbysz ko Me lo -
sik, dzie kan Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj -
nych UAM, zo stał lau re atem pre sti żo wej
na gro dy „EdUKATOR ROKU”. Jest ona
przy zna wa na naj wy bit niej szym przed sta -
wi cie lom świa ta na uki, po li ty ki i biz ne su. 

Wy róż nie nie jest pod kre śle niem za sług dla
pro mo wa nia szcze gól nie war to ścio wych i in -
no wa cyj nych dzia łań, któ re wspie ra ją roz wój
pol skie go szkol nic twa wyż sze go w śro do wi -
sku aka de mic kim. Uro czy stość wrę cze nia
sta tu etek oraz dy plo mów od by ła się w Wyż -
szej Szko le Biz ne su w Dą bro wie Gór ni czej.

„Edu ka tor Ro ku” przy zna wa ny jest przez ka -
pi tu łę, któ rej człon ka mi są rek to rzy naj więk -
szych uczel ni wyż szych Ślą ska i Ma ło pol ski.
W jej skład wcho dzą m. in.: rek tor UŚl prof.

Wie sław Ba nyś, rek tor ka to wic kiej AWF prof.
Adam Za jąc, rek tor Po li tech ni ki Opol skiej prof.
Ma rek Tu kien dorf, rek tor ASP w Ka to wi cach
prof. An to ni Cy gan, rek tor Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Kra ko wie prof. An drzej Cho -
chół, rek tor Po li tech ni ki Ślą skiej prof. An drzej
Kar bow nik, rek tor Uni wer sy te tu Eko no micz ne -
go w Ka to wi cach prof. dr hab. Le szek Ża biń ski,
rek tor Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach prof.
To masz Micz ka, rek tor Aka de mii Ja na Dłu go -
sza w Czę sto cho wie prof. Zyg munt Bąk.

W prze szło ści mia nem Edu ka to ra Ro ku
wy róż nio nych zo sta ło sie dem na ście osób.
W gro nie lau re atów tej na gro dy znaj du ją się
m. in.: Mi chał Kle iber, Le szek Bal ce ro wicz,
Wal de mar Paw lak, Je rzy Bu zek czy Da nu ta
Hübner. usi

Prof. Me lo sik edu ka to rem ro ku 

za in te re so wa nie wiel ko pol skich uczniów
wy kła dem otwar tym na te mat in ter ne tu
i ko rzy sta nia z nie go prze kro czy ło ocze ki -
wa nia or ga ni za to rów. Był to dru gi z cy klu
praw ni czych wy kła dów otwar tych dla li ce -
ali stów.

Prze wi dzie li śmy ta kich spo tkań na ten
rok 12, od by wa ją się śred nio co 3-4 ty go dnie.
Ten pro gram do sko na le nia świa do mo ści
praw nej uczniów pro wa dzi my we współ pra cy
z ku ra to rium oświa ty. Wy glą da to tak: pro po -
zy cje te ma tów i ter mi ny prze sy ła my do ku ra -
to rium i ono po tem zbie ra zgło sze nia ze szkół.
To wła śnie od ku ra to rium do sta li śmy pierw -
sze sy gna ły, że wy kład „Co wol no na Fa ce bo -
oku, czy li „Ścią gać czy za miesz czać
w In ter ne cie?” wy wo łał tak du że za in te re so -
wa nie. Chęt ni przy jeż dża li au to bu sa mi i po -
cią ga mi, a sa la Ma xi mum wy peł ni ła się
pra wie po brze gi. Ma my na dzie ję że ko lej ne
pro po zy cje rów nież za in te re su ją mło dych, spo -

śród któ rych, jak się spo dzie wa my, wy wo dzić
się bę dą przy szli na si stu den ci - mó wił dzie kan
Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM, prof.
Ro man Bu dzi now ski. 

Te ma ty wy bie ra się ba cząc na to, by by ły
przy dat ne w co dzien nym ży ciu, że by za cie -
ka wia ły, a nie nu dzi ły, a ich for ma ma za chę -
cać do udzia łu. Ja kie to te ma ty? „Chu li gań ski
wy stę pek, czy prze stęp stwo”, o za ka zach sta -
dio no wych, o przed sta wia niu pra wa w se ria -
lach, o pie nią dzu w ży ciu czło wie ka,
o wi zy cie na sto lat ki u gi ne ko lo ga czy li o pra -
wie w ga bi ne cie gi ne ko lo gicz nym. Pro wa -
dzo ne czę sto w for mie py tań – za chę ca ją
do ak tyw no ści. Na przy kład: co zro bić, gdy
upad nie nasz bank; kie dy i od ko go moż -
na do stać ali men ty... Przy wy bo rze te ma tu
wy kła du uwzględ nia się też zda nie sa mych
za in te re so wa nych, zbie ra się opi nie o tym, co
jesz cze chcie li by usły szeć. Cykl rocz ny trwa
od paź dzier ni ka do czerw ca. len

Lek cje świa do mo ści praw nej 

Czy na im pre zach ma so wych po wi nien
zna leźć się tok sy ko log? Jak służ by po -
rząd ko we i ra tun ko we przy go to wu ją
się do ta kich wy da rzeń i ja kie są ich
obo wiąz ki? 

Pod czas se mi na rium pt. „Za rzą dza nie
bez pie czeń stwem im prez ma so wych
w obiek tach uczel ni”, któ re od by ło się
na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych UAM,
pre le gen ci od po wia da li na te oraz wie le in -
nych py tań.

Po trze bę dys ku sji nad bez pie czeń stwem
im prez ma so wych na uczel ni w kon tek ście
tra ge dii, któ ra wy da rzy ła się w Byd gosz czy,
uza sad niał prof. Je rzy Ko niecz ny, kie row -
nik Za kła du Stu diów nad Bez pie czeń stwem
WNPiD. Oce ny me dycz nych czyn no ści ra -
tun ko wych w cza sie tej tra ge dii do ko nał dr
Prze my sław Pa cio rek – z -ca dy rek to ra Wo -
je wódz kiej Sta cji Po go to wia Ra tun ko we go
w Byd gosz czy. „Bez pie czeń stwo im prez
ma so wych na pod sta wie do świad czeń KW
Po li cji w Po zna niu” by ło przed mio tem wy -
stą pie nia z -cy Ko men dan ta Wo je wódz kie -
go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Po zna niu.
Pro blem na świe tla no też z punk tu wi dze -
nia po li cji i tok sy ko lo gów. Wspól nie szu ka -
no moż li wo ści współ pra cy tych służb ze
śro do wi skiem aka de mic kim i po dej mo wa -
no pró by wy pra co wa nie pro ce dur po stę po -
wa nia w za bez pie cza niu im prez ma so wych
w obiek tach uczel ni.

Prze my sław Sta nu la

Za ba wa 
bez za gro żeń 
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N A s z  UNIWERSYTET

Re mont Col le gium Ma ius po le gał on na re no wa cji, kon ser wa cji,
przy wró ce niu sta nu po przed nie go wnętrz oraz za go spo da ro wa -
niu oto cze nia obiek tu, zlo ka li zo wa ne go w hi sto rycz nym cen trum

Po zna nia, na głów nym szla ku tu ry stycz nym mia sta, ja kim jest Trakt Kró -
lew sko -Ce sar ski. W wy ni ku tych prac od sło nię to m.in. stu let nie ma lo wi -
dła znaj du ją ce się w ho lu głów nym bu dyn ku. 

Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go, ja ko in sty tu cja za rzą dza ją ca
Wiel ko pol skim Re gio nal nym Pro gra mem Ope ra cyj nym na la ta 2007-
2013, z uwa gi na re ali zo wa ny w pro jek cie cel, uznał go za klu czo wy dla
Wiel ko pol ski i przy znał do fi nan so wa nie w wy so ko ści 1 809 958,09 zł z Eu -
ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go UE i z bu dże tu pań stwa
w ra mach dzia ła nia 6.2 WRPO 2007-2013: Roz wój kul tu ry i za cho wa nie
dzie dzic twa kul tu ro we go.

Z ko lei przed się wzię cie pt. „Opra co wa nie do ku men ta cji dot. kom plek -
so wej mo der ni za cji ener ge tycz nej obiek tu po Wy dzia le Che mii UAM
przy ul. Grun waldz kiej 6 w Po zna niu” po le ga ło na przy go to wa niu peł nej
do ku men ta cji mo der ni za cji ener ge tycz nej obiek tu dla po trzeb miesz czą -

ce go się tam te raz Wy dzia łu An gli sty ki i in nych jed no stek na uko wo -ba -
daw czych oraz dy dak tycz nych i ad mi ni stra cyj nych UAM.

Za rów no opra co wa nie do ku men ta cji, jak i mo der ni za cja ener ge tycz na
ma ją na ce lu zwięk sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej oraz udzia łu od na -
wial nych źró deł ener gii w bi lan sie ener ge tycz nym, a tym sa mym ochro -
nę śro do wi ska przy rod ni cze go. Cel ten wpi su je się w stra te gię
zrów no wa żo ne go roz wo ju, bę dą cą jed nym z prio ry te tów roz wo jo wych
UE, a tym sa mym Pol ski i wo je wódz twa wiel ko pol skie go.

Za rząd Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go tym ra zem tak że uznał pro -
jekt za klu czo wy dla Wiel ko pol ski i przy znał do fi nan so wa nie w wy so -
ko ści 564 215,85 zł z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
UE w ra mach   Sche ma tu II „In we sty cje stra te gicz ne” Dzia ła nia 7.1
WRPO na la ta 2007-2013. Uzy ska na do ta cja umoż li wi zgło sze nie go to -
we go do re ali za cji pro jek tu in we sty cyj ne go, czy li kom plek so wej ter mo -
mo der ni za cji Col le gium Che mi cum do kon kur sów ogła sza nych
na la ta 2014-2020.

Agniesz ka Książ kie wicz

Fundusze unijne zmieniają UAM
W collegium Maius, w którym swoją siedzibę ma m.in. Wydział filologii Polskiej i Klasycznej uAM, 

ukończono prace przywracające dawną świetność zabytkowemu obiektowi. uniwersytet przygotowuje się już
także do kompleksowej modernizacji dawnego Wydziału chemii.
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