
ŻYCIE
www.zycie.amu.edu.pl

nr 12 (279)
grudzień 2016

UNIWERSYTECKIE

ISSN 1231- 8825 

Radosnych, 
wypełnionych ciepłem i miłością,

niosących spokój i odpoczynek
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
pełnego śmiałych planów 

i ich twórczej realizacji,
optymizmu, pomyślności

i wszelkiego dobra,
Nowego 2017 Roku

życzy 

Rektor UAM

Radosnych, 
wypełnionych ciepłem i miłością,

niosących spokój i odpoczynek
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
pełnego śmiałych planów 

i ich twórczej realizacji,
optymizmu, pomyślności

i wszelkiego dobra,
Nowego 2017 Roku

życzy 

Rektor UAM

Radosnych, 
wypełnionych ciepłem i miłością,

niosących spokój i odpoczynek
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
pełnego śmiałych planów 

i ich twórczej realizacji,
optymizmu, pomyślności

i wszelkiego dobra,
Nowego 2017 Roku

życzy 

Rektor UAM

Radosnych, 
wypełnionych ciepłem i miłością,

niosących spokój i odpoczynek
Świąt Bożego Narodzenia

oraz 
pełnego śmiałych planów 

i ich twórczej realizacji,
optymizmu, pomyślności

i wszelkiego dobra,
Nowego 2017 Roku

życzy 

Rektor UAM

Merry Christmas 
filled with joy, happiness and peace!

May the New Year bring you
new, exciting challenges and creative solutions
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Dla tych, którzy kochają ruch i są pełni energii UAM zafundował
w połowie listopada siłownię plenerową na Morasku obok Collegium
Historicum! Na razie czeka na chętnych i dobrą pogodę…

„Ikonografika a Prawo. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego”.
Wystawa prac studentów UAP na Wydziale Prawawa i Administracji UAM
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Dwa la ta te mu trium fo wa li fa ni DC, w ubie głym ro ku – mi ło śni -
cy Star Wars. Ten rok należał do sympatyków Marvela! Pierw -
sza so bo ta grud nia to tra dy cyj nie dzień, w któ rym Bi blio te ka
Uni wer sy tec ka od da je się we wła da nie mi ło śni ków ko mik sów.
Rów nież te go ro ku fa ni róż nych ga tun ków tej sztu ki mo gli
zmie rzyć się w wiel kiej po ko jo wej „bi twie na ko miks”. Gło so -
wać mógł każ dy z uczest ni ków, a fre kwen cja na Co mics Wars,
jak co ro ku, do pi sa ła.

Co mics Wars jed no czy sym pa ty ków ko mik su. 3 grud nia w BU mo gli
oni uczest ni czyć w wy kła dach po świę co nych róż nym ob li czom sztu ki
ko mik so wej. W pro gra mie nie za bra kło cie ka wych wy staw, te ma tycz -
nie zwią za nych z twór czo ścią Łu ka sza Ko wal czu ka czy Po znań skim

Czerw cem w ko mik sie oraz pre zen ta cji mi nia tu ro wych ma kiet i fi gur
zwią za nych np. ze świa tem Star Wars. Co mics Wars by ło też oka zją
do spo tka nia ze spe cjal ny mi go ść mi. O swo ich pra cach opo wie dzie li m.
in.: Spell, Dem, oj ciec „Bez bó la” – Fi lip Mysz kow ski, a tak że au to rzy
„Nie sły cha nych przy gód Iva na Ko to wi cza”, twór cy ko mik su „Nie prze -
ba czaj” i – od po wie dzial ny za se rię o Ja nie Har dym – Ja kub Ki juc. W wy -
da rze niu udział wzię li też ry sow ni cy ko mik su „War chla ki”.

Or ga ni za to rzy nie za po mnie li też o naj młod szych. Spe cjal nie dla nich
przy go to wa ne zo sta ły ani ma cje oraz po kój gier. Wszyst ko to od by wa ło
się w nie po wta rzal nej at mos fe rze Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej, któ ra
od wrze śnia te go ro ku otwar ła Czy tel nię „No va” z po nad 10-ty sięcz nym
zbio rem sztu ki ko mik so wej. mz
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W  NUMERzE

wydarzenia
4 | Krótko
5 | Medale i wyróżnienia
6 | Manifest antropologów

przeciw dyskryminacji

25 lat
7 | Gospodarka Przestrzenna

a potrzeby praktyki

PrzedstawiaMy ProreKtora
8 | algorytmy i perspektywy
Z prof. Tadeuszem Wallasem,
prorektorem UAM ds kadr i finansów
rozmawia Jolanta Lenartowicz 

10 | zdążyć w 10 dni
Z prof. Markiem Nawrockim,
prorektorem UAM rozmawia Jolanta
Lenartowicz 

10 | Uniwersytet w regionie

ten nieProsty alfabet
12 | Uczyłam uchodźców z syrii 

Przez Granicę
13 | V dni Poznania w Kilonii

„GbUr – to MUr”
14 | Uczony na pomniku

esej – „wyKład senioralny”
16 | Meandry życia (cz. i) – 

zanim pojawił się człowiek

ten Porywający xViii wieK
18 | Poznańskie obrady

nad „wiekiem świateł”

nasze stUdencKie rządy
20 | chcemy odzyskać zaufanie
Z Kamilem Komosińskim,
przewodniczącym Parlamentu i Zarządu
Samorządu Studentów, rozmawia
Magda Ziółek

nasz Uniwersytet
21 | student szuka swojego adresu

21 | Projekt polsko-węgierski

KUltUra

22 | xVi festiwal sztuki słowa
Verba sacra

wiGilie

24 | cicha noc i zapach konwalii

MUzyKa

26 | aula koncertowa

nasz Uniwersytet

27 | tajemnice jemioły i karpia

ProMocja

28 | Prezydent podpisał ustawę
o innowacyjności – 
czy na rynku przybędzie
przedsiębiorców nowej
generacji? 

PaMiątKi

29 | skarby z szuflady jerzego
waldorffa 

jUbileUszowo

30 | Pamiątkowe dęby w lesie
drzew okolicznościowych 

zaPisKi codzienne

31 | Kwiatki z ogródka rzecznika

zbliżenia

32 | Pocztówka z Poznania 

historie życia

33 | zdjęcia, które mówią

Miasto w czasie niepokoju

awanGardowo

34 | Kaliska artystka w Usa

sPort

35 | do czterech razy sztuka
35 | szermiercza dominacja UaM 

12 grud nia Do mi ni ka Kul czyk wrę czy ła sty pen dia 
imie nia swe go oj ca, Ja na Kul czy ka. 
Jak co ro ku wy róż nio nych zo sta ło czte rech stu den tów i czte rech dok -
to ran tów z UAM, wy ka zu ją cych się bar dzo do bry mi wy ni ka mi w na -
uce, wy bit ny mi osią gnię cia mi na uko wy mi oraz ak tyw no ścią na rzecz
UAM. W przy zna wa niu sty pen dium uwzględ nia na jest rów nież trud -
na sy tu acja ma te rial na kan dy da tów. Pro gram sty pen dial ny pro wa -
dzo ny jest wspól nie przez Fun da cję UAM, UAM oraz Kul czyk
Fo un da tion. Sty pen dia im. Ja na Kul czy ka otrzy ma li na stę pu ją cy stu -
den ci: An na Głod kow ska – Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej;

Je rzy Kot kow ski – Wy dział Teo lo gicz ny; Sta ni sław Ni ziń ski – Wy dział
Fi zy ki; Jan Ja kub Or lik – Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki oraz dok -
to ran ci: Ję drzej Gar nek – Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Ka ta -
rzy na Jan ko wiak – Wy dział An gli sty ki; Ar ka diusz Tom czyk – Wy dział
Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych i Han na Wi cza now ska – Wy -
dział Pra wa i Ad mi ni stra cji.

Te go rocz na uro czy stość mia ła wy jąt ko wy cha rak ter, po nie waż te -
go sa me go dnia wrę czo ne zo sta ły rów nież sty pen dia im. Ja na Kul czy -
ka dla stu den tów UAM, oby wa te li Ukra iny. Ta kie fi nan so we wspar cie
otrzy ma ło pięć dzie się ciu mło dych lu dzi. z

Młodzi,
wyjątkowi,
obiecujący

n a s z  u n i W e r s y T e T  STYPENDIA  IM .  JANA  KUlCzYKA
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w Pro mo cja pierw szej po wie ści kry mi nal nej ze Słu bic i Frank -
fur tu pt. „Mor der stwo w Dwu mie ście” So ere na Bol l man na od -
by ła się 15 li sto pa da w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach
oraz 7 grud nia w Bi blio te ce Fi lo lo gicz nej NOVUM.

Fa bu łą kry mi na łu jest śledz two w spra wie mor der stwa nie miec -
kie go przed się bior cy, któ re pro wa dzą dwaj ko mi sa rze: nie miec ki
pięk no duch, Bernd Ma tu szek i Po lak, am bit ny oj ciec ro dzi ny,
Woj tek Mi łosz. W re cen zji książ ki, któ rą na pi sał Stef fen Möller,
czy ta my: Na resz cie Frank furt i Słu bi ce łą czy bez po śred nia li nia au -
to bu so wa. Bra ko wa ło jesz cze tyl ko pierw sze go wspól ne go kry mi na -
łu. Oto on – ostrzej szy i bar dziej ero tycz ny niż wszyst ko, co kol wiek
nada wa ło by się do czy ta nia w au to bu sie ko mu ni ka cji pu blicz nej. 

w Mię dzy na ro do wa kon fe ren cja pt. „Spe cjal ne po trze by edu -
ka cyj ne – od szcze gól nych uzdol nień do trud no ści w ucze niu
się – w kon tek ście na ucza nia ję zy ka ob ce go” od by ła się
w dniach 25 -26 li sto pa da In sty tu cie Fi lo lo gii Ger mań skiej. Or -
ga ni za to rem był Za kład Dy dak ty ki Ję zy ka Nie miec kie go

w Film „Mi sja Bo li wia – Chi qu ita nia” zo stał na gro dzo ny
na VII Fe sti wa lu Fil mów Edu ka cyj nych EDUKINO. Film ten,
w re ży se rii An ny Koch no wicz z Ze spo łu Uni wer sy tec kie go Stu -
dia Fil mo we go UAM, otrzy mał sta tu et kę Zło ty Ko per nik w ka te -
go rii KULTURA. 

w Szko le nie z pra cy ze stu den ta mi z nie peł no spraw no ścią od -
by ło się w dniach 29-30 li sto pa da na Wy dzia le Neo fi lo lo gii
UAM. Do udzia łu za pro sze ni zo sta li za rów no na uczy cie le aka de -
mic cy, jak i pra cow ni cy, któ rzy zaj mu ją się ob słu gą stu den tów. In -
te rak tyw ne szko le nie na sta wio ne by ło przede wszyst kim
na ćwi cze nia prak tycz ne, w tym scen ki sy mu la cyj ne. Omó wio no
m.in. spo so by do sto so wa nia pro ce su dy dak tycz ne go do po trzeb
osób z nie peł no spraw no ścia mi oraz moż li we sce na riu sze pra cy
ze stu den ta mi z trud no ścia mi na tu ry po znaw czej i psy chicz nej.
Szko le nie na le ży do pro jek tu „Świa do ma Ka dra” fi nan so wa ne go
przez PFRON.

w De ba ta „Nie pod le gła Ukra ina: eu ro pej ski bi lans” od by -
ła się 2 grud nia na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni -
kar stwa. Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li: sa mo rząd
wo je wódz twa wiel ko pol skie go, WNPiD oraz Sto wa rzy sze nie
Spo łecz no -Kul tu ral ne Pol ska -Ukra ina w Po zna niu. W ra mach
spo tka nia w hal lu głów nym WNPiD od był się wer ni saż wy sta -
wy „Ukra ina, ja kiej nie zna my!”.

w W ra mach kon fe ren cji „Kra jo braz po trans for ma cji” od by ło się
w dniach 21-22 li sto pa da w In sty tu cie Fi lo lo gii Sło wiań skiej
UAM, XIV Ko lo kwium Pol sko -Buł gar skie. Spe cjal nie dla uczest ni -
ków obu wy da rzeń w Col le gium Ma ius 22 li sto pa da miał miej sce wer -
ni saż wy sta wy „Pięk no Po łu dnia” współ or ga ni zo wa ny ze Szko łą
Ry sun ku VENTZI. Uczest ni cy mo gli rów nież wy słu chać kon cer tu
mu zy ki cer kiew nej w wy ko na niu Chó ru Ka me ral ne go CAPPELLA
MUSICAE ANTIQUAE ORIENTALIS. 

w W ra mach „Uni wer sy tec kich Wy kła dów na Zam ku” 13 grud nia
wy kład pt. Hi sto ria i błą dze nie wy gło sił prof. To masz Schramm
z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go UAM. Or ga ni za to ra mi cy klicz nych spo -
tkań są UAM, Fun da cja UAM oraz CK Za mek. 

wTy tuł: EuroSymbol Sy ner gii Na uki i Biz ne su 2016 otrzy ma ło Wiel -
ko pol skie Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii. W uza sad nie niu
ka pi tu ła przy zna ła, że WCZT w spo sób mo de lo wy two rzy plat for mę
współ pra cy na uki i biz ne su. WCZT jest kon sor cjum otwar tym
na współ pra cę z in ny mi uczel nia mi, in sty tu ta mi na uko wy mi oraz pod -
mio ta mi go spo dar czy mi re pre zen tu ją cy mi wy so ki po ziom ba dań ma -
te ria łów i bio ma te ria łów, któ rych za sto so wa nie przy słu ży się
in no wa cyj nej go spo dar ce. Wy róż nie nie EuroSymbol jest przy zna wa -
ne co rocz nie przez re dak cje „Mo ni to ra ryn ko we go” w „Dzien ni ku Ga -
ze cie Praw nej” oraz „Mo ni to ra Biz ne su” w „Rzecz po spo li tej”.

w 1 grud nia UAM zo stał uho no ro wa ny sta tu et ką IDOL śro do wi -
ska osób nie wi do mych w ka te go rii „Edu ka cja”. Sta tu et ki wrę czo no
pod czas kon fe ren cji „Re ha for the Blind” w War sza wie. Na gro dzo ne
zo sta ły oso by, fir my i urzę dy, któ re za słu ży ły się w dzie dzi nie no wo -
cze snej re ha bi li ta cji nie wi do mych i sła bo wi dzą cych. Ple bi scyt IDOL
to ini cja ty wa Fun da cji Szan sa dla Nie wi do mych. UAM zo stał do ce -
nio ny za dzia łal ność Pra cow ni Bi blio te ki Książ ki Mó wio nej, gdzie
oso by nie wi do me mo gą m.in. ko rzy stać ze spe cjal ne go opro gra mo -
wa nia oraz no tat ni ka braj low skie go. Na gro dę w imie niu uczel ni ode -
bra ła An na Rutz z biu ra peł no moc ni ka rek to ra ds. stu den tów
nie peł no spraw nych UAM. z
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Prof. Bo gu mił Jew sie wic ki, et no log, hi sto ryk i afry ka ni sta z Uni -
ver sy tet la val w Québec w Ka na dzie zo stał od zna czo ny Me da lem
za za słu gi dla UAM. Uro czy stość od by ła się 24 paź dzier ni ka. Pro fe -
sor jest au to rem prac na te mat hi sto rii ży cia co dzien ne go, pa mię ci
spo łecz nej i kul tu ry wi zu al nej fran cu sko ję zycz nej Afry ki i Eu ro py
Środ ko wo -Wschod niej. 

Prof. Igna cy le wan dow ski z Wy dzia łu fi lo lo gii Kla sycz nej UAM
zo stał uho no ro wa ny Me da lem Ho mi ni Ve re Aca de mi co. Uro czy -
stość od by ła się 25 li sto pa da. Prof. Le wan dow ski jest za słu żo nym ba da -
czem zaj mu ją cym się li te ra tu rą ła ciń ską i no wo ła ciń ską oraz
nie stru dzo nym pro pa ga to rem kul tu ry an tycz nej i au to rem wie lu ar ty -
ku łów i ksią żek. Przez 15 lat spra wo wał funk cję dy rek to ra In sty tu tu Fi -
lo lo gii Kla sycz nej UAM. W tym ro ku ob cho dził ju bi le usz 80. uro dzin.

Prof. Bog dan Mar ci niec w uzna niu twór cze go wkła du do na uki zo -
stał człon kiem ko re spon den tem Wy dzia łu Na uk Ści słych i Tech nicz -
nych Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści. 

Prof. zdzi sław Wą sik z Za kła du Prag ma ty ki Ję zy ka An giel skie go
Wy dzia łu An gli sty ki UAM zo stał człon kiem Mię dzy na ro do wej Ra dy
Na uko wej Aka de mii Dzie dzic twa Kul tu ro we go. Aka de mia jest za an -
ga żo wa na w ba da nie i oce nia nie, wspie ra nie i za cho wa nie, od no wę
i re ani ma cję dzie dzic twa kul tu ro we go Eu ro py.

Dr Ra do sław Mrów czyń ski z Cen trum NanoBiomedycznego
UAM zo stał lau re atem VII edy cji pro gra mu lIDER or ga ni zo wa ne -
go przez Na ro do we Cen trum Ba dań i Roz wo ju. Wśród wy róż nio -
nych zna la zło się 35 mło dych pol skich in no wa to rów, twór ców
pio nier skich tech no lo gii. Dr Ra do sław Mrów czyń ski zaj mu je się syn -
te zą i wła ści wo ścia mi no wych hy bry do wych ma gne tycz nych na no -
czą ste czek oraz oce ną ich za sto so wa nia ja ko wie lo za da nio wych
no śni ków le ków w łą czo nej te ra pii prze ciw no wo two ro wej. mz
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ME DA LE
I WY RóŻ NIE NIA

Wrę cze nie Me da lu Ho mi ni Ve re Aca de mi co 

prof. I. le wan dow skie mu

Wrę cze nie Me da lu 

za za słu gi dla UAM 

prof. Bo gu mi ło wi 

Jew sie wic kie mu

Dr Ra do sław Mrów czyń ski

z Cen trum 

NanoBiomedycznego UAM
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Je go or ga ni za to rzy, zwo łu jąc
zjazd, pod kre śla li, że ja ko
przed sta wi cie le na uki słu żą cej

spo łe czeń stwu i war to ściom hu ma -
ni stycz nym – re agu ją na wszech -
obec ne i co raz częst sze przy pad ki
kłam li wych twier dzeń for mu ło wa -
nych w od nie sie niu do mi gra cji,
uchodź ców, wie lo kul tu ro wo ści oraz
toż sa mo ści na ro do wych, et nicz -
nych czy re li gij nych, obec ne w de -
ba cie pu blicz nej, me diach, edu ka cji
oraz po li ty ce. Swój sta now czy
sprze ciw wo bec wszel kich prze ja -
wów dys kry mi na cji, wy klu cza nia
i mo wy nie na wi ści na tle kul tu ro -
wym, re li gij nym, et nicz nym, gen -
de ro wym bądź świa to po glą do wym
wy ra zi li w przy ję tym pod czas kon -
gre su ma ni fe ście. 

Oto je go treść:
Ja ko przed sta wi cie le et no lo gii oraz an tro po lo gii

spo łecz nej i kul tu ro wej czu je my szcze gól ną od po -
wie dzial ność za kształt wie dzy o kul tu rze i spo łe -
czeń stwie. Nie po ko ją nas co raz licz niej sze
przy pad ki ma ni pu la cji i igno ran cji w tym ob sza rze,
obec ne w de ba cie pu blicz nej, me diach, edu ka cji
oraz po li ty ce. Ma my na uwa dze przede wszyst kim
ba ła mut ne twier dze nia for mu ło wa ne w od nie sie -
niu do mi gra cji, uchodź ców, wie lo kul tu ro wo ści oraz
toż sa mo ści na ro do wych, et nicz nych czy re li gij nych.
(…)

Wie dza o kul tu rze i spo łe czeń stwie jest po lem na -
szych kom pe ten cji, po wsta łym dzię ki wie lo let nim
ba da niom i dzie dzic twu dys cy pli ny upra wia nej
od po nad stu lat. Je ste śmy więc upraw nie ni i zo bli -
go wa ni, by wy po wia dać się w tym za kre sie. Trak -
tu je my to ja ko obo wią zek wy ni ka ją cy z eto su
an tro po lo gii – na uki słu żą cej spo łe czeń stwu i war -
to ściom hu ma ni stycz nym. Kie ru je na mi po nad to

po czu cie od po wie dzial no ści oraz po sta wa oby wa -
tel ska.

Dla te go wy ra ża my sta now czy sprze ciw wo bec
wszel kich prze ja wów dys kry mi na cji, wy klu cza nia
i mo wy nie na wi ści na tle kul tu ro wym, re li gij nym,
et nicz nym, gen de ro wym bądź świa to po glą do wym.
Pro te stu je my prze ciw ko świa do me mu ma ni pu lo -
wa niu fak ta mi, ide olo gi zo wa niu prze ko nań, kse no -
fo bii, ra si zmo wi oraz prze mo cy wy mie rzo nej
w lu dzi re pre zen tu ją cych od mien ne kul tu ry, toż sa -
mo ści, po sta wy, wy zna nia i war to ści. Przy pad ki ta -
kie, zda rza ją ce się co raz czę ściej, go dzą w pod sta wy
ła du spo łecz ne go i pro wa dzą do ludz kich tra ge dii.
Aby im prze ciw dzia łać, wy stę pu je my w obro nie rze -
tel nej wie dzy o kul tu rze i spo łe czeń stwie, wzy wa -
my do wza jem ne go sza cun ku oraz do ma ga my się
re spek to wa nia war to ści hu ma ni stycz nych. Bro ni my
spo łe czeń stwa otwar te go i róż no rod ne go, bu do wa -
ne go w opar ciu o ide ały de mo kra cji i pra wa czło -
wie ka. 

Ma ni fest an tro po lo gów prze ciw dys kry mi na cji
23 listopada br. w Teatrze Polskim w Poznaniu odbył się nadzwyczajny zajazd etnologów i antropologów Polskich

W ofer cie zna leźć moż na za ję cia z ję -
zy ka an giel skie go, hisz pań skie go,
ni der landz kie go i bra zy lij skie go

por tu gal skie go pro wa dzo ne na róż nym po zio -
mie za awan so wa nia. Je śli ktoś zna nie miec ki, to
do wy bo ru ma kil ka bar dzo cie ka wych moż li -
wo ści: z za kre su eko no mii, mo to ry za cji, ko re -
spon den cji han dlo wej. Są też za ję cia
prze zna czo ne dla pra cow ni ków dzia łu re kru ta -
cji lub per so nal ne go. Dla osób zna ją cych ro syj -
ski przy go to wa ny zo stał kurs z ko mu ni ka cji
biz ne so wej ust nej i pi sem nej.

Są też pro po zy cje dla osób o bar dziej prak -
tycz nych za in te re so wa niach. Tu bar dzo cie ka -
wą ofer tę przy go to wał Ogród Bo ta nicz ny,
pro po nu jąc udział w kur sie z pod staw ogrod -
nic twa. W pro gra mie za jęć znaj dzie my za gad -
nie nia zwią za ne z pro jek to wa niem te re nów
zie le ni, za kła da niem ogro dów, upra wą, pie lę -

gna cją i ochro ną ro ślin szklar nio wych i grun -
to wych oraz two rze niem de ko ra cji ro ślin nych.
Szko le nie ad re so wa ne jest do sze ro kie go gro -
na osób, któ re chcą po głę bić swo je wie dzę
a tak że uzy skać cer ty fi kat, mo gą cy stać się atu -
tem w po szu ki wa niu pra cy w bran ży ogrod -
ni czej. Idąc z du chem cza su uni wer sy tet
po sta wił też na za ję cia in for ma tycz ne – tu za -
in te re so wa ni znaj dą prak tycz ne la bo ra to ria
z sys te mu Li nux i Win dows czy warsz ta ty
pod po wia da ją ce, jak wy ko rzy stać pro gra mo -
wa nie w prak ty ce ba daw czej i dy dak tycz nej
hu ma ni sty.

Po nie waż Uni wer sy tet Otwar ty za jed no
z prio ry te to wych za dań po sta wił so bie roz wi -
ja nie pa sji, w ofer cie nie za bra kło rów nież za -
jęć z za kre su kul tu ry, sztu ki czy za gad nień
spo łecz nych. Tu cie ka wą pro po zy cją mo gą być
warsz ta ty po świę co ne atrak cjom tu ry stycz nym

Li zbo ny po łą czo ne z na uką ję zy ka por tu gal -
skie go, a tak że wpro wa dze nie do psy cho lo gii
mu zy ki czy za gad nie nia zwią za ne z toż sa mo -
ścią i tra dy cja mi ku li nar ny mi w Eu ro pie
i na hi sto rycz nych zie miach pol skich. 

W su mie w ofer cie na dru gi try mestr przy go -
to wa ne zo sta ło po nad 70 kur sów (nie tyl ko no -
wych). Za ję cia roz po czy na ją się w se me strze
zi mo wym (na prze ło mie stycz nia i lu te go 2017
ro ku). Uczest ni czyć mo gą w nich za rów no li ce -
ali ści (ukoń czo ny 16 rok ży cia), jak i ich dziad -
ko wie. Kur sy od by wać się bę dą w cy klach
wy kła dów lub ćwi czeń i warsz ta tów przez 15-
30 go dzin. Spo tka nia pla no wa ne są w róż nych
ter mi nach, naj czę ściej raz w ty go dniu, w dni po -
wsze dnie (po po łu dnia mi i wie czo ra mi) oraz
w week en dy. Re je stra cja po trwa do 24 grud -
nia 2016 r. Za pi sów moż na do ko nać na stro nie:
https://uo.amu.edu.pl/kur sy                   (opr. mz)

Dla chcą cych wie dzieć wię cej
na internetowych stronach pojawiła się właśnie oferta nowych kursów przygotowanych
przez uniwersytet Otwarty. Widać, że zachęceni sukcesem pierwszej edycji tym razem

organizatorzy postawili na języki obce i tzw. umiejętności praktyczne. 
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Wy da rze nie to zgro ma dzi ło wie le
waż nych po sta ci, któ re ob ję ły pa -
tro nat nad tym spo tka niem.

Wśród nich na le ży wy mie nić m.in. prof. Ry -
szar da Do mań skie go – ne sto ra pol skiej eko -
no mii i geo gra fii eko no micz nej, prof.
Ta de usza Mar kow skie go – prze wod ni czą ce -
go KPZK PAN, prof. Mar ka De gór skie -
go – prze wod ni czą ce go Ko mi sji Na uk
Geo gra ficz nych PAN, prof. Ta de usza Ku dła -
cza – prze wod ni czą ce go unii uczel ni na rzecz
roz wo ju kie run ku stu diów go spo dar ki prze -
strzen ej, prof. Pio tra Lo ren sa – pre ze sa To -
wa rzy stwa Urba ni stów Pol skich. Uro czy ste go
otwar cia wy da rze nia do ko na li pro rek tor
UAM prof. Ta de usz Wal las oraz dy rek tor
IGSEiGP prof. Pa weł Chur ski.

W pierw szym dniu od by ła się se sja ju bi le -
uszo wa, skła da ją ca się z czte rech wy stą pień.
Pierw sze dwa wy gło si li „oj co wie za ło ży cie le”
kie run ku go spo dar ka prze strzen na – prof. Je -
rzy J. Pa ry sek (UAM) oraz prof. Ta de usz Zip -
ser (Po li tech ni ka Wro cław ska), oma wia jąc
dro gi kształ ce nia na tych dwóch uczel niach.
Na stęp nie prof. Ta de usz Stry ja kie wicz i dr
Pa weł Mo tek przed sta wi li głów ne kie run ki
ba daw cze go spo dar ki prze strzen nej re ali zo -
wa ne w IGSEiGP oraz usys te ma ty zo wa li

prze mia ny i osią gnię cia, ja kie za szły w 25-let -
nim okre sie kształ ce nia na tym kie run ku. 

Na stęp nie od by ły się dwa pa ne le dys ku syj -
ne, bę dą ce oka zją do pod su mo wań, kry ty ki
oraz wska za nia dal szych kie run ków roz wo ju
go spo dar ki prze strzen nej. Pierw szy z nich
obej mo wał dys ku sję na te mat kie run ków ba -
daw czych go spo dar ki prze strzen nej w od nie -
sie niu do po trzeb prak ty ki. Uczest ni cy pa ne lu
dys ku to wa li o współ cze snych wy zwa niach
w sfe rze teo rii, me to do lo gii i fak to gra fii go spo -
dar ki prze strzen nej ja ko dys cy pli ny na uko wej,
pró bu jąc zi den ty fi ko wać de fi cy to we ob sza ry
ba dań uwi dacz nia ją ce się zwłasz cza z per spek -
ty wy po trzeb zgła sza nych przez prak ty ków.
Waż nym nur tem dys ku sji by ło rów nież po szu -
ki wa nie moż li wo ści zo rien to wa nia przed mio -
to wej pro ble ma ty ki ba daw czej zgod nej
z zy sku ją cym co raz więk szą po pu lar ność w go -
spo dar ce prze strzen nej po dej ściem zin te gro -
wa nym. Dru gi pa nel do ty czył roz wa żań
wska zu ją cych na re la cje mię dzy dy dak ty ką go -
spo dar ki prze strzen nej a po trze ba mi prak ty ki.
Za pro sze ni do pa ne lu go ście przed sta wi li swo -
je prze my śle nia od no szą ce się do przy czyn de -
fi cy tów kształ ce nia na kie run ku go spo dar ka
prze strzen na w re la cji do prak ty ki pla ni stycz -
nej oraz przy szłych wy zwań edu ka cji w za kre -

sie go spo dar ki prze strzen nej wy ni ka ją cych
z dy na micz nie zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści.
Jed nym z waż niej szych ele men tów te go pa ne -
lu by ło przed sta wie nie przez uczest ni ków in -
no wa cji dy dak tycz nych i do brych prak tyk,
któ re po win ny być upo wszech nio ne w ce lu po -
pra wy ja ko ści kształ ce nia i lep sze go do sto so -
wy wa nia wie dzy ab sol wen ta do po trzeb
prak ty ki i ocze ki wań pra co daw ców. 

Dru gi dzień kon fe ren cji roz po czę ła se sja
po ste ro wa, na któ rej za pre zen to wa no łącz -
nie 15 po ste rów. Po pre zen ta cji po ste rów od -
by ły się czte ry se sje re fe ra to we (łącz nie 25
re fe ra tów). 

W kon fe ren cji ju bi le uszo wej uczest ni czy -
ło po nad 100 osób z 26 ośrod ków dy dak tycz -
nych pro wa dzą cych stu dia na kie run ku
go spo dar ka prze strzen na. W kon fe ren cji
uczest ni czy ły rów nież dwie pierw sze ab sol -
went ki go spo dar ki prze strzen nej: prof. Syl -
wia Sta szew ska – pierw sza ab sol went ka te go
kie run ku na Po li tech ni ce Wro cław skiej oraz
dr Do ro ta Mar ku szew ska – pierw sza ab sol -
went ka te go kie run ku w UAM. 

Zwień cze niem wy da rze nia był bal ab sol -
wen tów, któ ry stał się oka zją do spo tka nia
po la tach na uczy cie li i uczniów. 

Inga Szymanowska 

Go spo dar ka Prze strzen na 
a potrzeby praktyki

W 1990 roku 38 osób rozpoczęło edukację na nowo powstałym kierunku o nazwie gospodarka przestrzenna,
uruchomionym w instytucie Geografii społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej uaM (iGse i GP).

Od tego dnia minęło już 25 lat, w których to ponad 2,5 tys. osób uzyskało tytuł licencjata, inżyniera lub magistra
gospodarki przestrzennej. rocznica ta stała się doskonałym przyczynkiem do zorganizowania w dniach 25-26

listopada konferencji pt. „Gospodarka Przestrzenna kluczowe problemy i koncepcje badawcze, wyzwania
praktyki, profil i innowacyjność edukacji”. 
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Ła two do strzec, że za po wiedź mi ni stra
Go wi na, wy ra żo na pod czas te go rocz nej in -
au gu ra cji na UAM, a uję ta w jed nym z ha seł
że „im mniej stu den tów – tym lep sza ja -
kość” jest i u nas te ma tem go rą cym. Trud -
no nie my śleć i mó wić o tym, jak re ali za cja
te go za my słu bę dzie wy glą da ła. Jak pan to
ha sło in ter pre tu je: do brze, żle...?

In ter pre tu ję do brze pod wa run kiem, że me -
cha nizm fi nan so wa nia szkół pu blicz nych po -
zwo li na pro wa dze nie za jęć dla mniej szych
stu denc kich grup. Za pro po no wa na zmia na ta -
kie go me cha ni zmu sto sun ko wo du żą wa gę
przy wią zu je do od po wied niej re la cji licz by stu -
den tów do na uczy cie li aka de mic kich. Te uczel -
nie, w któ rych na jed ne go na uczy cie la
aka de mic kie go bę dzie przy pa da ło od 11 do 13
stu den tów, ma ją otrzy mać wię cej środ ków. Na -
sza uczel nia, wy ra ża jąc swo ją opi nię na te mat
pro jek tu roz po rzą dze nia zmie nia ją ce go spo -
sób po dzia łu do ta cji z bu dże tu pań stwa
na kształ ce nie stu den tów i dok to ran tów wy ra -
zi ła, ge ne ral nie rzecz bio rąc, po par cie dla
przed sta wio nej pro po zy cji. Zga dza my się
z tym, że tro ska o ja kość kształ ce nia mu si być
za da niem prio ry te to wym. Mi ni ster stwu rze -
czy wi ście, we dług te go, co ogła si ło, za le ży
na tym, aby usta ła po goń za mak sy ma li za cją
licz by stu diu ją cych. Jed nak że w pro po no wa -
nych roz wią za niach cho dzi też o to, by uczel -
nie więk szą wa gę przy wią zy wa ły do re kru ta cji.
Po win na ona wy mu szać przyj mo wa nie na stu -
dia tyl ko tych osób, któ re ma ją pre dys po zy cje
do kształ ce nia na po zio mie szko ły wyż szej.

Czy uwa ża pan, że sys tem re kru ta cji nie
mo że się już opie rać wy łącz nie na ma tu ral -
nych świa dec twach? 

Tak uwa żam, ale naj waż niej sza za sa da re kru -
ta cji na dal nie pod le ga zmia nie, bo w dal szym
cią gu ran king kan dy da tów usta lo ny w opar ciu
o wy nik ma tu ry mu si być kry te rium pod sta wo -

wym. Tu ra czej cho dzi o me cha nizm fi nan so wy
za chę ca ją cy do te go, aby nie przyj mo wać na stu -
dia wszyst kich, któ rzy się o to ubie ga ją.

Jak UAM wy pa da w świe tle pro jek tu no -
wych za sad po dzia łu do ta cji z bu dże tu pań -
stwa na funk cjo no wa nie szkol wyż szych?

My śmy do ko na li już wstęp nych wy li czeń
i oka zu je się, że UAM bar dzo do brze przy sta je
do tych no wych za sad. W związ ku z tym ra czej
jest pew ne – że nasz Uni wer sy tet nie mu si oba -
wiać się, iż w przy szłym ro ku otrzy ma mniej -
szą do ta cję. Wręcz prze ciw nie, je że li ogło szo ny
pro jekt roz po rzą dze nia sta nie się obo wią zu ją -
cym pra wem, to w ro ku 2017 po win ni śmy
otrzy mać tro chę wię cej środ ków na dy dak ty kę. 

Bez więk szych ogra ni czeń licz by stu den -
tów? 

Me cha nizm roz dzia łu pie nię dzy mię dzy
szko ły wyż sze za kła da, że po żą da nym roz wią -
za niem jest wła śnie utrzy ma nie ta kiej pro por -
cji, o ja kiej mó wi łem przed chwi lą: na jed ne go
na uczy cie la aka de mic kie go po win no przy pa -
dać oko ło 13 stu den tów. I oka zu je się, że my je -
ste śmy bli scy ta kiej pro por cji. W za wiąz ku
z tym, że ma my pro por cje wła ści we, nie mu si -
my ape lo wać do dzie ka nów, że by re du ko wa li
licz bę miejsc na pierw szy rok stu diów w na -
stęp nej re kru ta cji. 

Wa run kiem po wo dze nia tej re or ga ni za cji
jest to, że by z jed nej stro ny by ły wła ści we
li czeb nie gru py stu den tów, a z dru giej, że
bę dą oni na ucza ni przez wła ści wie do brych
na uczy cie li. z tym też nie ma kło po tów? 

Na uczy cie le aka de mic cy wy ła nia ni są
w dro dze kon kur sów. Po nad to by li oni do tych -
czas co dwa la ta oce nia ni przez spe cjal ne ko -
mi sje, po wo ły wa ne przez ra dy wy dzia łów lub
in sty tu tów. Waż nym kry te rium oce ny by ły i są
m.in. opi nie stu den tów wy ra ża ne przy po mo -
cy ano ni mo wych an kiet. Uzy ska nie oce ny ne -
ga tyw nej mo że być pod sta wą do roz wią za nia

sto sun ku pra cy. Je śli na uczy ciel uzy ska ko lej -
ną ta ką oce nę to już ob li ga to ryj nie uczel nia
mu si się z nim roz stać. Ja ko pro rek tor ds. ka -
dry za mie rzam du żą uwa gę sku pić na pro ce sie
oce nia nia wy kła dow ców oraz od po wie dzial nie
ko rzy stać z nada nych mi upraw nień. Tro ska
o wy so ką ja kość na uczy cie li aka de mic kich
mu si po zo stać ja ko nad rzęd na.

Czy nie od czu wa pan jed nak, że ca łe to
prze or ga ni zo wy wa nie od by wa się na pręd -
ce? 

Cóż, nie ule ga wąt pli wo ści, że mi ni ster stwo
zbyt póź no ogło si ło wo lę zmie nia nia re guł fi -
nan so wa nia szkół wyż szych. Tym bar dziej, że
uczel nie prze pro wa dzi ły ostat nią re kru ta cję
opie ra jąc się na do tych cza so wych al go ryt -
mach, któ re pre miu ją du żą licz bę stu diu ją cych.
Nasz uni wer sy tet jest w do brej sy tu acji, ale
więk szość uczel ni bar dzo prze ży wa nad cho -
dzą ce zmia ny. 

No tak, ale i u nas wy dział wy dzia ło wi
nie rów ny. Ma my na na szym uni wer sy te cie
wy dzia ły z ma łą licz bą stu den tów i sto sun -
ko wo licz ną gru pą na uczy cie li aka de mic -
kich. Dla tych wdro że nie mi ni ste rial nych
za le ceń bę dzie pro ste. Ale ma my też wy -
dzia ły wiel kie. Co w tej sy tu acji? 

To praw da, są w UAM wy dzia ły, gdzie jest
ma ło stu den tów, a roz mia ra mi du ża ka dra
i na od wrót: jest wie lu stu den tów przy re la tyw -
nie ma łej licz bie na uczy cie li aka de mic kich.
Na szczę ście mi ni ster stwo bę dzie dzie lić środ -
ki mię dzy uczel nie, kie ru jąc się wskaź ni ka mi
glo bal ny mi dla ca łej szko ły, a nie po szcze gól -
nych wy dzia łów. W związ ku z tym obie gru py
wy dzia łów w jed na ko wym stop niu przy czy -
nia ją się do utrzy ma nia w ro ku 2017 mi ni ste -
rial nej do ta cji na do tych cza so wym po zio mie,
a mo że na wet do jej zwięk sze nia. Po wie dzia -
łem „mo że” po nie waż kwo ta ta kiej do ta cji zna -
na bę dzie naj pew niej do pie ro na wio snę. z

Al go ryt my i per spek ty wy

z prof. tadeuszem wallasem,
prorektorem uaM 
ds kadr i finansów 

rozmawia jolanta Lenartowicz 
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Każ dy no wy al go rytm po dzia łu do ta cji po wi nien być
zna ny uczel niom z du żym wy prze dze niem. Nie po wi -
nien mieć zbyt ni skiej sta łej prze nie sie nia (np. 50%), zbyt
ni skich pro gów za bez pie cza ją cych wa ha nia przy cho dów
(np. 5%), po wi nien w mniej szym niż obec nie stop niu
opie rać się na licz bie stu den tów oraz nie po wi nien
umoż li wiać pro stej ma ni pu la cji licz bą stu den tów w sto -
sun ku do licz by ka dry. Prze licz nik 1: 11/13 dla uni wer -
sy te tów – na po zio mie uczel ni – jest do brym
kie run kiem zmian, któ re po win ny jed nak na stę po wać
stop nio wo. Róż ne ty py uczel ni mu szą dys po no wać róż -
ny mi prze licz ni ka mi: na przy kład uczel nie me dycz ne
wy raź nie niż szym, a eko no micz ne – wy raź nie wyż szym.
W 2013 r. współ czyn nik licz ba stu den tów do licz by ka -
dry dla uczel ni pu blicz nych wy no sił od po wied nio 15,2
dla uni wer sy te tów; 16,7 dla wyż szych szkół tech nicz -
nych; 21,8 dla wyż szych szkół eko no micz nych; 16,1 dla
wyż szych szkół pe da go gicz nych i 6,1 dla wyż szych szkół

me dycz nych/ aka de mii. Ha sło „mniej stu den tów – lep -
sza ja kość” mo że mieć kil ka zna czeń: mniej stu den tów
to teo re tycz nie śred nio lep si stu den ci, mniej sze gru py
ćwi cze nio we czy wię cej cza su dla ka dry aka de mic kiej
na pro wa dze nie ba dań (ale za ra zem mo że ono ozna czać
re duk cję licz by ka dry). Zmniej sza nie licz by stu den tów
po win no w spo sób na tu ral ny wią zać się z pro ce sa mi de -
mo gra ficz ny mi, a nie z ma le ją cy mi na kła da mi bądź
zmia na mi w al go ryt mie. Szyb kie zmniej sza nie licz by
stu den tów mo że nie po ko ić, po nie waż po ten cjal nie na -
ru sza sta bi li za cję fi nan so wą i/lub ka dro wą uczel ni.
Uczel nie po win ny z gó ry znać no we re gu ły gry: trud -
na do za ak cep to wa nia jest sy tu acja, w któ rej w jed nym
ro ku fi nan so wo opła cal ne jest dla nich przyj mo wa nie
du żej licz by stu den tów, a w ko lej nym ro ku są one z te go
po wo du fi nan so wo ka ra ne. Naj waż niej sza jest za tem
ewo lu cyj na zmia na re guł fi nan so wa nia, do któ rej uczel -
nie bę dą mia ły czas się przy go to wać. len

Nie roz waż na in ter pre ta cja ha sła „mniej stu den -
tów – lep sza ja kość” mo że pro wa dzić też i do tez nie -
bez piecz nych. A me cha nicz ne do pa so wy wa nie grup
stu denc kich do przy ję te go stan dar du by naj mniej nie
mu si być dro gą do brą. Z prak ty ki na sze go wy dzia łu
wiem, że do sto so wy wa nie spe cjal no ści do za in te re -
so wań mło dych lu dzi to rzecz bar dzo waż na, ale kie -
dy to za in te re so wa nie opa da, nie moż na na si łę
utrzy my wać ta kie go czy in ne go sta nu. Stąd u nas
zmia ny pro fi lu czę sto na stę po wa ły, a ofer ta by ła i jest
ela stycz na z punk tu wi dze nia za rów no stu den tów, jak
i uczel ni czy go spo dar ki. Ty le, że mu si to na stę po wać

we wła ści wym ryt mie, tak aby ca ła struk tu ra nie roz -
sy pa ła się, a ca ły pro ces prze bie gał wła ści wie. Dla te -
go nie bez obaw spo glą dam na to sza lo ne
przy spie sze nie. Dla cze go tak po spiesz nie się to
wszyst ko dzie je? Prze cież stu den ci zwią za ni są z na -
mi kil ku let nim pro gra mem stu diów... Czy nie le piej
by ło by do cho dzić do po żą da ne go sta nu w więk szym
spo ko ju? Zmia na li czeb no ści grup stu denc kich, znaj -
do wa nie dla stu diów wła ści wej for my – to mu si ra -
czej doj rze wać niż być na rzu ca ne. Uczel nia też,
re kru tu jąc – przy go to wy wa ła się. Czy zdą ży te raz? 

len

Mam mie sza ne uczu cia. Z jed nej stro ny, pro po zy cja
no we go al go ryt mu to ma ły krok w do brą stro nę, ku
de wi zie na sze go wy dzia łu, że do bra dy dak ty ka wy ni -
ka z do brej na uki, ni gdy od wrot nie. Mó wiąc prze -
wrot nie, al go rytm w pew nym sen sie przy wra ca na ukę
na uczel niach, o czym, w po go ni za uma so wie niem
wyż sze go wy kształ ce nia, wie lu za po mnia ło, tak że
na szcze blu mi ni ste rial nym. Być mo że bę dzie rów nież
czyn ni kiem sprzy ja ją cym przy wró ce niu rze czy wi stej
re la cji mistrz -uczeń. Mam za tem na dzie ję, że w dłuż -
szej per spek ty wie cza so wej uczel nie po now nie sku pią
się na przy cią gnię ciu naj lep szych kan dy da tów na stu -
dia, mniej zwra ca jąc uwa gę na ich licz bę. Z dru giej
stro ny, al go rytm do ty czy uczel ni, ale to wy dzia ły bę dą
mu sia ły ra dzić so bie z efek ta mi je go dzia ła nia. W wa -

run kach de cen tra li za cji UAM klu czo wym nie jest wy -
li cze nie i utrzy ma nie ma gicz nej licz by M, ale wy pra -
co wa nie sen sow ne go spo so bu po dzia łu otrzy ma nej
do ta cji we wnątrz uczel ni. Wy ko rzy sta nie pro po no wa -
ne go al go ryt mu ja ko pod sta wy wy li cze nia do ta cji dla
po szcze gól nych wy dzia łów za koń czy ło by się tra gicz -
nie dla więk szo ści z nich. Nasz wy dział, bio rąc
pod uwa gę licz bę M, nie wy róż nia się wśród więk szo -
ści uni wer sy tec kich wy dzia łów przy rod ni czych w Pol -
sce, a więc dzia ła nie al go ryt mu ma tu efekt sys te mo wy.
Wskaź nik ten jest niż szy niż za kła da ne M = 11-13, ale
jest opty mal ny ze wzglę du na wy so ką ja kość kształ ce -
nia. Mo że więc moc niej na le ża ło by uwzględ niać kosz -
to chłon ność stu diów, któ ra znacz nie le piej
od zwier cie dla na kła dy po no szo ne przez wy dzia ły. len

Prof. Ma rek Kwiek, Cen trum Stu diów nad Po li ty ką Pu blicz ną

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, Dzie kan Wy działu Bio lo gii

AL GO RYTM – UWA GI I KO MEN TA RZE

Prof. An drzej Stel mach, dzie kan Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM
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o oPI NIE NA TEN TE MAT RE DAK CJA zWRó CI ŁA SIę Do: 
Prof. Ka zi mie rza ił skie go, dzie ka na wy dzia łu hi sto rycz ne go, Prof. an drze ja stel ma cha, dzie ka na wy dzia łu na uk Po li tycz nych i dzien ni kar stwa, 
Prof. Mar ka Kwie ka z wy dzia łu na uk spo łecz nych, Prof. Prze my sła wa woj tasz ka, dzie ka na wy dzia łu bio lo gii
Dziś dru ku je my pierw sze z na de sła nych opi nii i rów no cze śnie za chę ca my do udzia łu w dys ku sji. 



UAM angażuje się we wspieranie działań
edukacyjnych w różnych regionach
Wielkopolski. Dowodem tego jest
podpisanie 22 listopada umowy
patronackiej między UAM a powiatem
czarnkowsko-trzcianeckim.
Pod pi sa nie umo wy jest kon ty nu acją roz po -
czę tej wcze śniej współ pra cy, do któ rej za wią -
za nia do szło w 2011 ro ku. Roz po czął się wte dy
dwu let ni pro jekt pt. „Jak pro wa dzić ba da nia
w re gio nie? Aka de mic kie wspar cie dla szkol -
nej edu ka cji re gio nal nej”. Wów czas part ne rem
po wia tu był In sty tut Hi sto rii UAM. W ra mach
pro jek tu od by ły się kon fe ren cje me to dycz ne
dla na uczy cie li hi sto rii, ję zy ka pol skie go, wie -
dzy o kul tu rze i wie dzy o spo łe czeń stwie.
Do ko lej nych wspól nych ini cja tyw do łą czył
In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej UAM, więc współ -
pra ca z po wia tem czarn kow sko -trzcia nec kim

na bra ła szer sze go cha rak te ru. Te bar dzo do -
bre do świad cze nia sta ły się im pul sem
do utwo rze nia dwu wy dzia ło wych grup pa tro -
nac kich w szko łach po nad pod sta wo wych po -
wia tu czarn kow sko -trzcia nec kie go. We
wrze śniu 2013 ro ku pod pi sa no umo wę o ich
po wsta niu po mię dzy UAM, re pre zen to wa -
nym przez In sty tut Hi sto rii oraz In sty tut Fi lo -
lo gii Pol skiej, a szko ła mi z po wia tu. 

Pro jekt trwał do czerw ca 2016 ro ku i miał
trzy od sło ny. Te ma tem pierw szej edy cji by ły
„Mniej szo ści na ro do wo -et nicz ne w po wie cie
czarn kow sko -trzcia nec kim”. W jej ra mach
ucznio wie z grup pa tro nac kich pro wa dzi li re -
gio na li stycz ne pro jek ty ba daw cze. Dru ga edy -
cja no si ła ty tuł „Dwu dzie sto le cie
mię dzy wo jen ne w Pol sce. Hi sto ria i kul tu ra”.
Uczniow skim za da niem by ło na pi sa nie pra cy
na te mat wy bra ne go zja wi ska, pro ble mu lub

po sta ci z epo ki. Trze ci te mat brzmiał: „Fe sti wal
fil mów bio gra ficz nych” – ta pro po zy cja za koń -
czy ła się w Czarn ko wie po ka zem krót kich fil -
mów na krę co nych przez uczniów na te mat
waż nej oso by z ich re gio nu. 

Współ pra ca mię dzy szko ła mi a uni wer sy -
te tem oka za ła się na ty le owoc na, że za pa dła
de cy zja o pod pi sa niu no we go po ro zu mie nia
na ko lej ne trzy la ta (2016–2019). W sie dzi -
bie In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej wspól ne spo -
tka nie po pro wa dzi li dr Krzysz tof Skib ski
z In sty tu tu Hi sto rii i dr hab. Da nu ta Ko niecz -
ka -Śli wiń ska z In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej.
Z ra mie nia uni wer sy te tu umo wę o po wsta -
niu no wych grup pa tro nac kich pod pi sa li
pro rek tor ds. stu denc kich UAM prof. Bo gu -
mi ła Ka niew ska, dy rek tor In sty tu tu Hi sto rii
UAM prof. Jó zef Do bosz oraz dy rek tor In sty -
tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM, dr hab. Zbi -
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W tej ka den cji, w re ali zo wa niu swo ich
pro rek tor skich za dań pan bę dzie miał po -
zy cję uprzy wi le jo wa ną. Bo o ile dla no wych
pro rek to rów pra ca na po wie rzo nym od cin -
ku na po cząt ku wy ma ga ucze nia się spraw,
któ ry mi w do tych cza so wej pra cy się nie
zaj mo wa li – to pan na dal bę dzie ro bił to, co
pod czas mi nio nych czte rech lat, czy li kon -
ty nu ował już roz po czę te za da nia. We dług
przy dzia łu rek tor skie go za kre su obo wiąz -
ków jest ich kil ka na ście. Moż na po wie dzieć,
że wszyst ko wia do mo. Ale to pan uło żyć
mu si z te go przej rzy sty pro gram i spo rzą -
dzić har mo no gram je go re ali za cji. Co uzna
pan za naj waż niej sze i naj pil niej sze?

Sa ma pa ni po wie dzia ła, że mo im za da niem
jest w pierw szym rzę dzie kon ty nu acja. A naj -
więk szy i naj waż niej szy jest wła śnie dru gi etap
już roz po czę tej re for my ad mi ni stra cji uni wer -
sy tec kiej. Po wo ła ny zo stał ze spół do spraw jej
wdro że nia, któ re go je stem kie row ni kiem. Har -
mo no gram prac zo stał przy go to wa ny. W tej
chwi li usta la my „gdzie je ste śmy” z ty mi dzia ła -
nia mi, do sto so wu je my wy ni ki au dy tu za rząd -
cze go, któ ry prze pro wa dzo no w mi nio nej
ka den cji do na szych po trzeb. Ten etap mo de -
lo wa nia, mam na dzie ję, uda się za koń czyć
do koń ca ro ku ka len da rzo we go.

To już wkrót ce!
Ale prze cież nie za czy na my od ze ra. Kon -

ty nu uje my to, co już za czę to. Te raz tryb
wdra ża nia zmian kon fron tu je my z moż li wo -
ścia mi i za ło że nia mi pro gra mu wy bor cze go
JM Rek to ra. W każ dym ra zie chcie li by śmy,
aby bu dże ty prze or ga ni zo wa nych, no wych
jed no stek (przy po mnij my: du żych cen trów
kom pe ten cji, któ re ma ją da wać sil ne wspar -
cie wy dzia łom w re ali za cji ich pod sta wo wych
dzia łań) na rok 2018 by ły przy go to wa ne już
we dług no wych za sad i za ło żeń. W no we sys -
te my kom pu te ro we chce my wcho dzić z no -
wą struk tu rą or ga ni za cyj ną. 

Chcę jesz cze pod kre ślić, że to nie są zmia -
ny re wo lu cyj ne, a do ty czą zwłasz cza ad mi ni -
stra cji cen tral nej i jej re la cji z wy dzia ła mi.

Zdą żyć w 10 dni

z prof. Markiem nawrockim,
prorektorem uaM 

rozmawia jolanta Lenartowicz 

Uni wer sy tet w re gio nie
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W naj bliż szym cza sie, z pew no ścią za da niom
tym cał ko wi cie po świę ci my ca łą na szą ak -
tyw ność. 

A prze cież nie są to za dania je dy ne. W ze -
szłej ka den cji za sko czył pan spo łecz ność uni -
wer sy tec ką wpro wa dze niem AmuRapu.
Cho dzi ło o to, by zro bić coś, co do ty czy wie -
lu lu dzi i co w pew nym sen sie oswoi ich
z eks pan sją elek tro ni ki w ich co dzien ność za -
wo do wą. To się uda ło. Co rów nie spek ta ku -
lar ne go pla nu je pan na po czą tek tej
ka den cji? 

Szcze rze mó wiąc – zno wu coś w tym du -
chu pla nu je my. Je stem prze cież in for ma ty -
kiem. Bę dzie my się sta ra li wpro wa dzić,
przy naj mniej w ja kimś za kre sie, elek tro nicz -
ny obieg do ku men tów. Wpro wa dzi my tę
zmia nę, na wią zu jąc do wy ni ków prze pro wa -
dzo ne go w 2013 ro ku ba da nia, do ty czą ce go
kul tu ry or ga ni za cyj nej UAM. An kie to wa ni
pra cow ni cy UAM wska za li na ko niecz ność
zmia ny funk cjo no wa nia pio nu ad mi ni stra -
cyj ne go, po strze ga ne go ja ko or ga ni za cja
zbiu ro kra ty zo wa na. Po ja wi ło się wie le opi nii
su ge ru ją cych za bu rze nie pro por cji po mię dzy
do me ną na uko wo -dy dak tycz ną uczel ni,
a sfe rą ob słu gi. Po wo ła li śmy więc rek tor ską
ko mi sję ds. od biu ro kra ty zo wa nia uczel ni. Jej
za da niem bę dzie przy go to wa nie ta kich
zmian w prze pi sach we wnętrz nych, któ re od -
for ma li zu ją struk tu ry oraz po zwo lą upro ścić
pro ce du ry i przy spie szyć obieg do ku men tów.
To umoż li wi wpro wa dze nie tzw. stan dar -
du 10-dnio we go – za po wia da ne go w pro gra -
mie wy bor czym JM Rek to ra prof. An drze ja
Le sic kie go, ter mi nu mak sy mal nie 10 dni
na wy da nie de cy zji czy za ła twie nie spra wy

przez ad mi ni stra cję. Mo im ce lem wspar cie
do trzy my wa nia te go stan dar du w 2020 ro ku.
Wi dzę tu dwie spra wy. Jed na do ty czy obie gu
do ku men tów w węż szym za kre sie. Wdro ży -
my w uczel ni no wą wer sję in for ma tycz ne go
sys te mu Axap ta. W tej chwi li pro wa dzi my
ne go cja cje i mam na dzie ję, że do koń ca ro ku
zo sta nie pod pi sa na umo wa na wdro że nie
sys te mu Mi cro so Dy na mics AX (tej no wej
wer sji Axap ty). Przez ca ły rok bę dzie trwa ła
pra ca nad do sto so wy wa niem no we go pro -
gra mu do na szych uni wer sy tec kich po trzeb.
Po szcze gól ne ele men ty te go sys te mu bę dą,
jak są dzę, wdra ża ne od 2018 ro ku. Jest to ol -
brzy mia pra ca do wy ko na nia, uczest ni czy
w niej wie lu pra cow ni ków uczel ni. Jej efek ty
obej mą więk szość dzia łów ad mi ni stra cji,
cen trum in for ma tycz ne go itp. 

Rów no le gle bę dą bie gły pra ce nad wdro -
że niem no we go sys te mu prze sy ła nia do ku -
men tów fi nan so wych, fak tur, wnio sków itp.
Jed no cze śnie, no wym to rem prze ka zy wa ne
ma ją być roz ma ite pi sma. Pla nu je my, aby
w przy szłym ro ku obieg ten zo stał zauto ma -
ty zo wa ny. O szcze gó łach mó wić na ra zie jest
przed wcze śnie. 

Ale mo że pan po wie dzieć, w ja ki spo sób
wpły nie to na ja kość funk cjo no wa nia, wi -
dzia ną z punk tu wi dze nia pra cow ni ka uni -
wer sy te tu. 

Co do idei, chce my, że by moż na by ło naj -
róż niej sze wnio ski czy pi sma skła dać w for -
mie elek tro nicz nej i nie bie gać z ni mi czy
prze no sić z miej sca na miej sce. Chce my tak -
że, aby moż na by ło mo ni to ro wać ich obieg
i bez pro ble mu od szu kać, gdzie i na ja kim eta -
pie jest na sza spra wa, kto się nią w da nej

chwi li zaj mu je… Jest to ogrom ne uła twie nie,
za tem dą ży my do te go, by je wpro wa dzić jak
naj szyb ciej. Ko lej nym eta pem de cen tra li za cji
sys te mu bę dzie prze ka zy wa nie nie któ rych
upraw nień (pod pi sów, pi sem nej ak cep ta cji
itp.) ze szcze bla pro rek to ra i rek to ra na wy -
dzia ły. 

Cza sa mi jed nak nie do koń ca do wie rza my
tym elek tro nicz nym no win kom. Czy na pew -
no tak jest le piej, czy wszyst ko bę dzie jak
trze ba? Jak pan są dzi – przy wy kli śmy już
do elek tro nicz ne go wspie ra nia? 

My ślę, że tak. To nie jest ja kaś no win ka tech -
nicz na. W wie lu dzie dzi nach ży cia elek tro nicz -
ne roz wią za nia już z po wo dze niem
funk cjo nu ją, a my z nich bez pro ble mu ko rzy -
sta my. Dla cze go więc na UAM mia ło by być
ina czej? Nie któ rzy mó wią, że ko niecz ne są ja -
kieś spe cjal ne szko le nia czy kur sy dla użyt kow -
ni ków, ale mo im zda niem to czę sto prze sa da.
Kie dy coś mu si my lub bar dzo chce my w tym
try bie zro bić, uczy my się bły ska wicz nie i oka -
zu je się, że po tra fi my bar dzo spraw nie – zdo -
być ja kieś da ne, ku pić coś na al le gro, zro bić
prze lew… Kom pu ter i In ter net już daw no nie
są stra szy dła mi, oswo ili śmy się z tym. 

Co na stęp nie, prze cież li sta za dań za wie ra
kil ka na ście punk tów? 

Waż nym za da niem jest też bu do wa nie
wła ści wych re la cji uni wer sy te tu z in ny mi
szko ła mi wyż szy mi Po zna nia, z Fun da cją
UAM, sa mo rzą dem lo kal nym i re gio nal nym,
oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym. Chce -
my z ni mi po dej mo wać wspól ne przed się -
wzię cia, łą czyć na ukę z prak ty ką. To sze ro kie
po le do dzia ła nia, wie le mo jej uwa gi sku piać
bę dę na tych za gad nie niach. z

flESz

21 li sto pa da na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM od by ło się spo tka nie
władz Mia sta z rek to ra mi oraz pro rek to ra mi uczel ni pu blicz nych Po zna nia.
Wspól nie sta ra no się okre ślić ocze ki wa nia stron wo bec sie bie i wska zać dro gi, przy po mo -
cy ja kich Po znań mo że się umac niać ja ko Aka de mic kie Mia sto. okre śla no pro ble my naj -
waż niej sze, a tak że ob sza ry wy ma ga ją ce upo rząd ko wa nia. Spo tka nia bę dą kon ty nu owa ne 

gniew Ko peć. Z ra mie nia po wia tu pod pi sy
zło ży li sta ro sta Ta de usz Te te rus oraz dy rek -
to rzy sze ściu szkół za an ga żo wa nych w pro -
jekt (Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych im.
H. Sien kie wi cza w Trzcian ce, Ze spo łu Szkół
im. Po wstań ców Wiel ko pol skich 1918-1919
w Krzy żu Wlkp., Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go im. St. Sta szi ca w Trzcian ce, Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Jan ka z Czarn ko wa
w Czarn ko wie, Ze spo łu Szkół Po nad gim na -
zjal nych im. Jó ze fa No je go w Czarn ko wie,
Ze spo łu Szkół Tech nicz nych im. No bli stów
Pol skich w Trzcian ce). 

Te go rocz na edy cja pro jek tu bę dzie od by -
wać się pod ha słem „Praw da czy fik cja? Czy -
ta my książ ki i roz ma wia my o nich”. Je go
re ali za cja bę dzie po le ga ła na prze pro wa dze -
niu an kie ty wśród uczniów i stwo rze niu
szkol nej li sty be st sel le rów oraz na prze pro -
wa dze niu wy wia dów z waż ną po sta cią z re -
gio nu na te mat czy tel nic twa i ulu bio nych
ksią żek. 

Mag da le na He ru day -Kieł czew ska
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Wra mach tych kur sów mia łam i na dal
mam do czy nie nia z oso ba mi w wie -
ku od 21 do 58 lat, z męż czy zna mi

i ko bie ta mi, oso ba mi sa mot ny mi, ale tak że ro -
dzi na mi. Uczest ni ka mi są rów nież sy ryj scy i ira -
kij scy Kur do wie, pod kre śla ją cy swo ją in ność,
tak że pod wzglę dem ję zy ko wym. Mó wią po kur -
dyj sku i arab sku, choć naj czę ściej nie umie ją czy -
tać i pi sać w tym dru gim ję zy ku. Ucznio wie
dys po nu ją zróż ni co wa nym stop niem wy kształ -
ce nia i ma ją róż ną przy na leż ność za wo do wą,
naj czę ściej z do świad cze niem w usłu gach. 

Od czerw ca te go ro ku zaś pro wa dzę kurs dla
anal fa be tów, w tym anal fa be tów pry mar nych.
Anal fa be tyzm (z gr. anal fa be tos ‘nie zna ja cy li ter”)
w ro zu mie niu po tocz nym to brak umie jęt no ści pi -
sa nia i czy ta nia oraz wy ko ny wa nia czte rech pod -
sta wo wych dzia łań ma te ma tycz nych u osób
do ro słych. W kur sie al fa be ty za cyj nym uczest ni czą
za rów no oso by cał ko wi cie nie pi śmien ne (któ re ni -
gdy nie cho dzi ły do szko ły), jak i oso by z mi ni mal -
nym po zio mem edu ka cji szkol nej. Więk szość
z nich nie zna al fa be tu ła ciń skie go, po nie waż tyl -
ko nie licz ni mie li oka zję uczyć się an giel skie go,
rza dziej in nych ję zy ków. Zdo by cie spraw no ści czy -
ta nia i pi sa nia jest więc ce lem pierw szo rzęd nym.
Kla sy dla anal fa be tów mo gą li czyć nie wię cej niż 14
osób, są obo wiąz ko we dla wszyst kich uzna nych
azy lan tów i koń czą się eg za mi nem te sto wym. Al -
fa be ty za cja jest, jak wia do mo, za sad ni czym wy -
mo giem dla oby wa te li w każ dym wie ku
w spo łe czeń stwach zdo mi no wa nych przez sło wo
pi sa ne. Umie jęt ność czy ta nia i pi sa nia idzie w pa -
rze z upodmio to wie niem jed nost ki: jest nie od łącz -
nym ele men tem roz wo ju czło wie ka, zdo by wa nia
kwa li fi ka cji za wo do wych, zna le zie nia i utrzy ma -
nia pra cy, wy cho wy wa nia dzie ci, tro ski o zdro wie
oraz wy ko rzy sty wa nia me diów elek tro nicz nych,
za rów no w ce lach pry wat nych, jak i w pra cy.

Mój udział w na ucza niu uchodź ców z Bli skie -
go Wscho du spadł na mnie dość nie ocze ki wa nie,
wy nikł – by tak rzec – z ko niecz no ści hi sto rycz -
nej. Pro wa dze nie kur sów dla uchodź ców jest dla
na uczy cie li du żym wy zwa niem już cho ciaż by ze
wzglę du na fakt, że nie zna ją oni zwy kle ję zy ków
ro dzi mych swo ich uczniów, w tym przy pad ku
arab skie go i kur dyj skie go. By móc wy tłu ma czyć
zna cze nie nie zna nych słów i wy ra żeń, nie po zo -
sta je im w tej sy tu acji nic in ne go, jak ko rzy sta nie
z ta kich po mo cy, jak In ter net, ilu stro wa ne słow -
ni ki dwu ję zycz ne, mi mi ka, ge sty ku la cja czy ry -
so wa nie da nych przed mio tów na ta bli cy.

Naj więk szą trud no ścią jest jed nak pra ca z ludź -
mi nie przy zwy cza jo ny mi do na uki. Lu dzie, któ -
rzy ni gdy al bo tyl ko krót ko uczęsz cza li do szko ły,
choć w więk szo ści uczyn ni, życz li wi i kon tak to -
wi, ma ją pro ble my ze sku pie niem, z kon cen tra -
cją, z za pa mię ty wa niem usły sza nych rze czy,
wresz cie z czy ta niem ze zro zu mie niem. Przy cho -
dząc na za ję cia nie za wsze ma ją ze so bą pod ręcz -
nik, ze szyt czy ołó wek. Zda rza się, że ktoś
z uczniów oglą da pod czas lek cji kre sków kę al bo
ba wi się iPhonem. Tak że gło śne roz mo wy, a na -
wet żar li we dys ku sje po arab sku, zwłasz cza wśród
męż czyzn, nie są rzad ko ścią. W mie sza nych gru -
pach kur san ci szyb ciej uczą się ję zy ka, bo mu szą
mó wić w ję zy ku do ce lo wym. Uprze dza nie ich, że
mó wi się wy łącz nie po nie miec ku, za zwy czaj nie
skut ku je. Dal szą kwe stią są umie jęt no ści dnia co -
dzien ne go, jak kom pe ten cja spo łecz na, or ga ni za -
cja dnia i dys cy pli na, ale tak że hi gie na oso bi sta. 

Szcze gól ną trud no ścią w na ucza niu ję zy ka dla
osób z ję zy kiem arab skim jest wy czu le nie uczest -

ni ków na roz róż nia nie dźwię ków two rzą cych
tzw. opo zy cje fo no lo gicz ne, jak b i p, d i t, g i k.
Tak że przy spo so bie nie uczniów do za pi sy wa nia
wszyst kich sa mo gło sek w sło wach, jak np. Mut -
ter (mat ka), Brot (chleb) czy er (on), wy ma ga cza -
su i cier pli wo ści. Ma my tu bo wiem do czy nie nia
z in ter fe ren cja mi ję zy ko wy mi, wy ni ka ją cy mi
z róż nic mię dzy ję zy kiem ro dzi mym a ob cym. 

Z sa mą fre kwen cją na za ję ciach nie ma więk -
szych pro ble mów, po nie waż uczest ni cy mu szą każ -
de go dnia pod pi sy wać li stę obec no ści. Każ da
nie obec ność mu si być pi sem nie uspra wie dli wio na.
W in nym przy pad ku są kon se kwen cje fi nan so -
we – za po mo ga spo łecz na jest zmniej sza na. Ta kie
są wy mo gi Mi ni ster stwa ds. Mi gra cji i Uchodź ców
(BAMF) i Fe de ral nej Agen cji Pra cy, in sty tu cji któ -
re zo bo wią zu ją mi gran ta do na uki ję zy ka.

Pra ca z uchodź ca mi nie szczę dzi też za baw nych
sy tu acji. Uczest ni cy kur sów, zwłasz cza ci młod si,
za bie ga ją w naj prze myśl niej szy spo sób o przy -
chyl ność swo ich na uczy cie li. W tym ce lu czę stu -
ją ich np. owo ca mi, sło dy cza mi al bo
spo rzą dzo ny mi przez sie bie re gio nal ny mi przy -
sma ka mi. Ale rzecz w tym, że ocze ku ją w za mian

trak to wa nia ich z przy mru że niem oka (np. pod -
czas spraw dzia nów i te stów). Da nie im do zro zu -
mie nia, że ta kie prak ty ki w Niem czech nie
funk cjo nu ją, nie za wsze jest ła twe. Po nad to już
kil ka ra zy spo tka łam się z proś bą mo ich uczniów
ka wa le rów, by zna leźć im żo nę. W ich świa do mo -
ści jesz cze sta le po ku tu je prze ko na nie o po śred -
nic twie ma try mo nial nym czy swa tach. Są to
z jed nej stro ny za baw ne (z na sze go punk tu wi dze -
nia) sy tu acje, z in nej jed nak oka zu ją się dość kło -
po tli we, po nie waż na obec nym po zio mie ich
kom pe ten cji ję zy ko wych nie jest ła two wy per swa -
do wać im, że w Eu ro pie każ dy sam szu ka so bie
part ne ra ży cio we go bez po śred nic twa in nych.

Ogól nie mój udział w kur sach in te gra cyj nych
uwa żam za war to ścio wy, mi mo że kla sy uczniów
są nie ko niecz nie pra wi dło wo „sor to wa ne” i stąd
wy ma ga ją do dat ko we go na kła du pra cy. Po za tym,
trze ba wy cho dzić po za obo wiąz ki lek cyj ne, po nie -
waż czę sto się zda rza, że trze ba ko muś po móc wy -
ja śnić py ta nia w kwe stio na riu szu urzę do wym,

po móc w za adre so wa niu ko per ty, usta lić te le fo -
nicz nie z wła ści cie lem ter min obej rze nia miesz ka -
nia al bo po pro stu pójść ze swo imi ucznia mi
na pły wal nię, lo do wi sko czy na dys ko te kę.

Koń cząc, pra gnę za uwa żyć, że nie we wszyst -
kich przy pad kach uda je się skło nić mi gran tów,
a zwłasz cza do ro słych o ni skim po zio mie al fa -
be ty za cji, do pod ję cia na uki. Nie któ rzy cho dzą
na kur sy ję zy ka tyl ko dla te go, że agen cja pra cy
im to na ka zu je. Anal fa be ci z ko lei czę sto nie po -
tra fią sa mo dziel nie prze zwy cię żyć psy chicz nej
ba rie ry w pod ję ciu na uki czy ta nia i pi sa nia,
a na kur sy cho dzą tyl ko dla te go, że ich wła sne
dzie ci al bo krew ni te go od nich ocze ku ją. Jed nak
więk szość mo ich uczniów chce się uczyć, choć
zdro wie nie któ rych z nich jest z roż nych po wo -
dów po waż nie nad szarp nię te. Wi dzą cel, chcą
zo stać w Niem czech, w tym kra ju pod wyż szać
swo je kom pe ten cje, stu dio wać i pra co wać,
kształ cić swo je dzie ci, chcą się nor mal nie po ro -
zu mie wać. Je że li ich po dej ście do na uki i mo ty -
wa cja nie przy ga sną, to my ślę, że od nio są suk ces. 

Ali cja Sa ka gu chi
Wy dział Neo fi lo lo gii UAM

Uczy łam uchodź ców z Sy rii 
Od roku prowadzę w aschaffenburgu (niemcy) kursy języka niemieckiego, w którym uczestniczą uchodźcy z syrii i iraku. kurs dla

imigrantów służy głównie integracji obcokrajowców z otoczeniem społecznym i zawodowym. kształcenie to obejmuje 600 godzin
lekcyjnych kursu językowego (od poziomu a1 do B2), 300 godzin fakultatywnych oraz 100 godzin kursu orientacyjnego z wiedzy

o polityce, kulturze i historii niemiec. cały kurs językowy składa się z modułów, z których każdy obejmuje po 100 godzin lekcyjnych.
Tylko te moduły czy poziomy nauczania języka wchodzą w skład programowy kursu i są dla uchodźców bezpłatne.

”Już kilka razy spotkałam się z prośbą moich
uczniów kawalerów, by znaleźć im żonę
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uni wer sy tet im. chri stia na -al brech ta w ki lo nii jest naj więk szym uni wer sy te tem lan du szle zwik -Holsz tyn. 
W swej na zwie na wią zu je do za ło ży cie la, księ cia szle zwi ka -Holsz ty nu -Got torp chry stia na al brech ta. Ten za ło żo ny

w 1665 r. uni wer sy tet ma obec nie w swo jej struk tu rze 8 wy dzia łów i kształ ci oko ło 25 tys. stu den tów.

Współ pra ca po mię dzy UAM a CAU
ma po nad 40-let nią tra dy cję, któ ra
w ro ku 1984 zo sta ła sfor ma li zo wa -

na po przez pod pi sa nie umo wy. W jej ra mach
od 2001 r. or ga ni zo wa ne są wspól nie na prze -
mien ne spo tka nia przed sta wi cie lu obu uczel -
ni – Dni Po zna nia w Ki lo nii i Dni Ki lo nii
w Po zna niu. W tych spo tka niach bio rą udział
pro fe so ro wie obu uczel ni, pra cow ni cy na uko -
wo -dy dak tycz ni, dok to ran ci oraz stu den ci. Or -
ga ni zo wa ne są wspól ne kon fe ren cje na uko we,
se mi na ria, warsz ta ty oraz wy kła dy i dys ku sje.
Waż nym ele men tem tych spo tkań są tak że im -
pre zy kul tu ral ne i spor to we. 

W dniach 7-9 li sto pa da od by ły się ko lej ne 5.
Dni Po zna nia w Ki lo nii. Wśród pra wie 80
uczest ni ków z UAM by li pro rek to rzy – prof. Be -
ata Mi ko łaj czyk oraz prof. Ry szard Na skręc ki,
pro fe so ro wie: Sta ni sław Lo renc, Ja nusz Cze bre -
szuk, Da niel Lach, Ry szard Go lia nek, Iwi na Hil -
de brandt -Radt ke, Adam Kal bar czyk, Wal de mar
Ku li gow ski, Mi ro sław Ma ko ho nien ko, Wi told
Mo lik, Be ata Mes sy asz, Kry sty na Mi lec ka, Woj -
ciech Pią tek, Ma rze na Szmyt, Zo fia Szwey kow -
ska -Ku liń ska, Krzysz tof Try buś, Wi told
Szczu ciń ski, Ju sty na Wi land -Szy mań ska, Ma ria
Wojt czak, To masz Wi cher kie wicz oraz licz na
gru pa pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den -
tów – ję zy ko znaw ców i li te ra tu ro znaw ców,.

Po po nie dział ko wej uro czy stej in au gu ra cji we
wto rek roz po czę to re ali za cję in ten syw ne go pro -
gra mu na uko wo -dy dak tycz ne go. A oto kil ka
spo śród po nad 20 róż nych wy da rzeń Dni. Po -
znań scy i ki loń scy li te ra tu ro znaw cy dys ku to wa li
w ra mach warsz ta tów na te mat me dia cyj nej ro li
współ cze snej li te ra tu ry w kre owa niu i do świad -
cza niu rze czy wi sto ści. Gru pa pol skich i nie -
miec kich ar che olo gów przy go to wy wa ła
kon cep cję wspól ne go pro jek tu ba daw cze go, do -
ty czą ce go ba dań po cząt ków epo ki brą zu na ob -
sza rze od pół noc nych Nie miec po dol ną Wi słę.

Jed nym ze sta łych punk tów dni uczel ni part -
ner skich są de ba ty przed sta wi cie li na uk praw -
nych. Tak że i w tym ro ku od by ły się dwie
po dob ne de ba ty. Obie do ty czy ły róż nych aspek -
tów wpły wu pra wa Unii Eu ro pej skiej na na ro -
do we po rząd ki praw ne w Pol sce i w Niem czech.
Jed no z dwóch spo tkań ję zy ko znaw czych by ło
po świę co ne z ko lei nie miec kim wy spom ję zy -
ko wym w za chod niej Pol sce. W se mi na rium
tym uczest ni czy li tak że dia lek to lo dzy z in nych
nie miec kich uni wer sy te tów.

Na warsz ta tach geo lo gicz nych dys ku to wa no
na te mat po łu dnio we go wy brze ża Bał ty ku;

przed sta wi cie le na uk hu ma ni stycz nych i spo -
łecz nych roz ma wia li o me to do lo gicz nych pro -
ble mach tych na uk, a dy rek to rzy ogro dów
bo ta nicz nych UAM i CAU roz ma wia li o wy ko -
rzy sta niu no wych tech no lo gii w dzia ła niach dy -
dak tycz nych ogro dów bo ta nicz nych.

Po za pro gra mem dy dak tycz no -na uko wym
pro wa dzo ne by ły tak że roz mo wy na te mat przy -
szłej współ pra cy po mię dzy CAU i UAM. Za -
pro po no wa no po sze rze nie do tych cza so wej
współ pra cy m.in. o ba da nia ma te ria ło we, zwią -
za ne ze wspól ny mi pro jek ta mi ba daw czy mi
i wy mia ną dok to ran tów i stu den tów. Mo wa by -
ła tak że o in ten sy fi ka cji wspól nych dzia łań,
w tym pro wa dzo ne go przez oba uni wer sy te ty
od kil ku lat wspól ne go kie run ku stu diów „Po -
la cy i Niem cy w Eu ro pie”. Wi zy ta po ka za ła tak -
że, że po ży tecz nym aspek tem na szej współ pra cy
bę dzie ści sła ko or dy na cja dzia łań po mię dzy jed -
nost ka mi ad mi ni stra cji od po wie dzial ny mi
za współ pra cę mię dzy na ro do wą. 

Punk tem kul mi na cyj nym by ło spo tka nie
z no wo wy bra nym pre zy den tem CAU prof. Lut -
zem Kip pem, któ ry za po wie dział swo ją ofi cjal -
ną wi zy tę w Po zna niu. Omó wio no stan
współ pra cy po mię dzy CAU i UAM. Współ pra -
ca ta by wa nie za do wa la ją ca, np. wspól ne stu dia
z za kre su ochro ny śro do wi ska po mi mo usta le -
nia wspól nych pro gra mów, ni gdy nie we szły
w fa zę re ali za cji. 

Wśród no wych ob sza rów wspól nych za in te -
re so wań wska za no m.in. na ba da nia ma te ria ło -
we oraz di gi ta li za cję hu ma ni sty ki. Oby dwie
stro ny uzna ły tak że, że na le ży bar dziej umię dzy -
na ro do wić stu dia dok to ranc kie w obu uczel -
niach i roz po cząć pra ce nad wspól ny mi
dok to ra ta mi. Usta lo no tak że, że ko lej ne „Dni
Ki lo nii w Po zna niu” od bę dą się w ro ku 2018.

Pre zy dent Lutz Kipp zło żył UAM pro po zy cję
udzia łu w tar gach w Ha no we rze w dniach 24-
28 kwiet nia 2018 r, na kie ro wa nych na pro mo -
cję ba dań na uko wych, in no wa cji oraz
no wo cze snej go spo dar ki. UAM otrzy ma część
po wierzch ni wy sta wo wej CAU ja ko mię dzy na -
ro do wy part ner CAU. Usta lo no, że UAM mógł -
by za pre zen to wać swo je osią gnię cia w ta kich
dzie dzi nach jak ba da nia no wych ma te ria łów,
cy fro wa hu ma ni sty ka oraz ar che olo gia. Li sta ta
nie jest osta tecz na.

prof. Be ata Mi ko łaj czyk, 
pro rek tor UAM ds. kształ ce nia

prof. Ry szard Na skręc ki, pro rek tor UAM 
ds. na uki i współ pra cy mię dzy na ro do wej

V Dni Po zna nia w Ki lo nii

Profesor Beata Mikołajczyk
podczas przemówienia
inaugurującego 5. Dni
Poznania w Kilonii

Profesor Ryszard Naskręcki
przy pomniku Maxa Plancka,

który urodził się w Kilonii

Profesor Ryszard Naskręcki
przy pomniku Maxa Plancka,

który urodził się w Kilonii

Profesor Ryszard Naskręcki
przy pomniku Maxa Plancka,

który urodził się w Kilonii
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Wswym ży ciu peł nił sze reg funk cji,
prze waż nie w trud nym dla tych
in sty tu cji okre sie, ra tu jąc je

przed li kwi da cją przez wła dze – na pierw -
szym miej scu wy mie ni my tu Po znań skie To -
wa rzy stwo Przy ja ciół Na uk (se kre tarz
ge ne ral ny, pre zes) oraz In sty tut Za chod ni
(wi ce dy rek tor, na stęp nie dy rek tor). Dłu ga
by ła by li sta funk cji re dak tor skich i rad na -
uko wych, w któ rych za sia dał. Stop nio wo
po przej ściu na eme ry tu rę (1986) re zy gno wał
z zaj mo wa nych sta no wisk, by skon cen tro wać
się na pra cy na uko wej. A prze cież ona za wsze

znaj do wa ła się na pierw szym pla nie aż
do ostat nich chwil ży cia. 

Na po wszech ny po dziw za słu gi wa ła je go
ogrom na – do koń ca – dys cy pli na ży cio wa, któ -
ra spra wi ła, że uta len to wa ny wszech stron nie ba -
dacz po zo sta wił po so bie oko ło dwóch ty się cy
pu bli ka cji, w tym kil ka dzie siąt ksią żek, spo śród
któ rych wie le by ło wzna wia nych i we szło do ka -
no nu kla sy ki hi sto rio gra fii nie tyl ko pol skiej.
Po dziw ów był spo tę go wa ny w ostat nich la tach,
kie dy hołd uczo ne mu zło ży ła na uka pol ska
na je go 90 rocz ni cę uro dzin. W ob szer ne Po sło -
wie zo sta ła przez au to ra za opa trzo na roz pra wa

pt. Pró ba no wej sys te ma ty ki i no wej in ter pre ta cji
źró deł hi sto rycz nych, któ ra z gó rą pół wie ku te -
mu otwie ra ła tom I „Stu diów Źró dło znaw -
czych” (1957), a w 2010 r. za in au gu ro wa ła
w no wej edy cji se rię Wy daw nic twa Po znań skie -
go („Bi blio tecz ka Źró dło znaw cy”). Pierw sze eg -
zem pla rze mia ły do trzeć do rąk sę dzi we go
au to ra w dniu 1 paź dzier ni ka. Nie zdą ży ły. 

Bi blio gra fia prac Ge rar da La bu dy by ła po -
mna ża na w trak cie ko lej nych ju bi le uszy – po raz
ostat ni ze bra na na wiel ki ju bi le usz z 2006 r. w to -
mie za ty tu ło wa nym Na uko we dzie ło Pro fe so ra
Ge rar da La bu dy.

Uczony na pomniku

wUro dzi łem się w ro ku 1916 w ro dzi nie ka szub skie go Le ma nqa – gbu -
ra. A gbur – to mur: ma swój ho nor i sa mo dziel ność, sam czu je się
od po wie dzial ny za swój los.

wJa ko ma ły chło piec był bar dzo cie ka wy wszyst kie go i nie tra cił cza -
su na wet przy zle ca nych mu lek kich za ję ciach, ta kich jak pa sie nie
krów: one wci na ły tra wę – ja czy ta łem książ ki. Gdy miał pięć lat,
prze pi sał mat ce go ty kiem frag ment nie miec kiej książ ki.

wW mło do ści chcia łem zo stać ma ry na rzem, ale by łem chu der la wy
z na tu ry i nie nada wa łem się. Po rwa ła mni za to rze ka na uki..

wKa rie ra na uko wa Ge rar da La bu dy to czy ła się bły ska wicz nie.
Ma jąc 20 lat, na pierw szym ro ku stu diów na pi sał pra cę ma -
gi ster ską, w rok póź niej dok tor ską. Ha bi li to wał się, ma jąc
za le d wie 30 lat i tak ukoń czyw szy 40 lat po sia dał wszyst kie
moż li we do zdo by cia stop nie i ty tu ły na uko we.

wProf. La bu da był rów nież wspa nia łym gra fo lo giem. Po sia dał
zdol ność od czy ty wa nia cha rak te rów ludz kich z pi sma i ja kiś
czas pra co wał ja ko bie gły są do wy. Po sia dał nie sa mo wi tą pa mięć,
fo to gra ficz ną, któ ra przy da wa ła mu się czę sto, kie dy bez ka ta lo gu
mu siał orien to wać się w za so bach swo jej bo ga tej bi blio te ki.

wPro fe so ro wi aż do śmier ci to wa rzy szy ła sucz ka Ami ka. Nie od stę -
po wa ła go na krok. Przy ja ciół ka ta po śmier ci bli skich wy peł nia ła
pust kę. Kie dy zbyt dłu go sie dział przy ma szy nie, przy cho dzi ła i łap -
ką wy pro wa dza ła swo je go pa na do ogro du. By wa ło, że na próż no
szu kał klu czy. Któ re goś dnia, lek ko znie cier pli wio ny, po wie dział
do psa: Ami ka, co zro bi łaś z klu cza mi?! Na co Ami ka wspię ła się
do ko lan pro fe so ra i… z je go kie sze ni wy cią gnę ła klu cze.

wNa dzień przed in au gu ra cją ro ku aka de mic kie go, prof. La bu da na pi -
sał list do rek to ra UAM prof. Mar ci nia ka, in for mu jąc, że po raz pierw -
szy nie bę dzie na in au gu ra cji, po nie waż wy bie ra się w da le ką po dróż…

W dniu 28 grudnia 2016 r. przypada setna rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych polskich humanistów,
prof. Gerarda Labudy (zm. 1 października 2010 r.), polihistora, a przede wszystkim mediewisty i slawisty, członka
rzeczywistego Pan i pierwszego prezesa Polskiej akademii umiejętności w krakowie po jej reaktywacji w 1990 r.,

rektora uaM (1962-1965), organizatora i wieloletniego (1953-1986) kierownika zakładu Historii Pomorza
w instytucie Historii Pan. 

W ka len da rzu za pi sa no mię dzy in ny mi 
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Ku „ma łej oj czyź nie”
Uro dził się dnia 28 grud nia 1916 r. w Ka -

mien nej Gó rze, sta no wią cej część wsi No wa
Hu ta w po wie cie kar tu skim. 1928 do 1936 r.
Ge rard La bu da uczęsz czał do gim na zjum kla -
sycz ne go w Wej he ro wie. Już tam ujaw nił się
je go ta lent przy szłe go ba da cza, wy bie ga ją cy
zde cy do wa nie po nad uzdol nie nia i za in te re -
so wa nia uczniow skie. W kla sie ma tu ral nej
za de biu to wał pierw szą pu bli ka cją na ła mach
kra kow skie go do dat ku ty go dnio we go do po -
pu lar ne go „Ilu stro wa ne go Ku rie ra Co dzien -
ne go” – pod jął w nim od waż ną, ale
i roz waż ną po le mi kę z jed nym z uczo nych
me die wi stów, a tekst pod pi sał ja ko Hen ryk
Ger la. Zo stał jed nak zde kon spi ro wa ny
przed sza cow nym gro nem pro fe sor skim, kie -
dy z re dak cji na de szło ho no ra rium. Pierw sze
w ży ciu.

W ro ku 1936 mło dy Ka szu ba zwią zał się
na ca łe do ro słe ży cie z Po zna niem i z uni wer -
sy te tem (z przy mu so wą prze rwą pod czas
dru giej woj ny świa to wej) ja ko jej stu dent,
pro fe sor i rek tor. W ostat niej de ka dzie uka zy -
wa ły się no we pra ce, wzno wie nia daw niej -
szych dzieł oraz fun da men tal ne zbio ry
wcze śniej szych roz praw, za opa trzo ne w zak -
tu ali zo wa ne eru dy cyj ne ko men ta rze. Szcze -
gól ną sa tys fak cję przy nio sło mu uka za nie się
pierw sze go to mu (dwa na stęp ne pi szą in ni
au to rzy) Hi sto rii Ka szub do pro wa dzo ne go
do XVI wie ku, któ re go eg zem plarz wrę czył
rek to ro wi UAM pod czas uro czy sto ści swe -
go 90-le cia w Au li Uni wer sy tec kiej. 

Rzad ko już opusz czał swą sa mot nię
przy uli cy Kanc ler skiej 8, gdzie to wa rzy szy ła
mu ol brzy mia bi blio te ka, a po śród od wie dza -
ją cych go go ści spe cjal ne miej sce zaj mo wa li
ro da cy z kra ju lat dzie cin nych. Na le ża ła
do nich dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki w Lu zi -
nie Ma ria Kra śnic ka, któ ra wspo mi na te kon -
tak ty w ar ty ku le za ty tu ło wa nym Mo tyl
w jan ta rze, opu bli ko wa nym w dwóch wer -
sjach ję zy ko wych – po pol sku i ka szub sku

„Pro fe sor zwy czaj ny – 
czło wiek nad zwy czaj ny”
Uho no ro wa ny był za ży cia naj wyż szy mi

od zna cze nia mi pań stwo wy mi. Po śmiert nie
pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski od zna -
czył go Or de rem Or ła Bia łe go. Uro czy ste po -
że gna nie z Po zna niem i pol skim
śro do wi skiem hi sto rycz nym na stą pi ło 8 paź -
dzier ni ka w Au li Uni wer sy tec kiej, zaś po grzeb
od był się na stęp ne go dnia w Lu zi nie z udzia -
łem pre mie ra Do nal da Tu ska, pry ma sa se nio -
ra Hen ry ka Mu szyń skie go. Obaj po że gna li
w ko ście le św. Waw rzyń ca swe go ziom ka we
wzru sza ją cych wy stą pie niach w imie niu pań -
stwa i Ko ścio ła. Rek to ro wi UAM prof. Bro ni -
sła wo wi Mar ci nia ko wi to wa rzy szy ło oko ło
stu osób przy by łych z Po zna nia. By ło wie lu
przed sta wi cie li ośrod ków na uko wych i tłum -

nie przy by łych ro da ków pro fe so ra z je go ma -
łej, ka szub skiej oj czy zny. 

Dnia 10 grud nia 2010 r. UAM oraz PAN
i PAU zor ga ni zo wa ły sym po zjum Po cząt ki Pań -
stwa i Ko ścio ła pol skie go w ba da niach pro fe so ra
Ge rar da La bu dy. Wer sja dru ko wa na czte rech
wy gło szo nych re fe ra tów uka za ła się w ro ku na -
stęp nym, po dob nie jak w Gdań sku li czą ca kil -
ka set stron książ ka Pro me mo ria. Ge rard
La bu da (1916 – 2010). „Ma ła oj czy zna” upa -

mięt nia ła po stać pro fe so ra licz ny mi spo tka nia -
mi, kon fe ren cja mi, in sce ni za cja mi i pu bli ka cja -
mi, m.in. Ge rard La bu da – że glarz na oce anie
na uki; W hoł dzie Wiel kie mu Ka szu bie. Ge rard
La bu da 1916 – 2010 (Kar tu zy 2011), Wspo -
mnie nie o wy bit nym hi sto ry ku me die wi ście...
(w pierw szą rocz ni cę śmier ci). 

Im po nu ją ce ob cho dy za pla no wa no na set ną
rocz ni cę uro dzin – m.in. kon kurs w lu ziń skim
gim na zjum pod pa tro na tem Sej mi ku Ka szub -
skie go, „Noc Bi blio tek” w bi blio te ce pu blicz nej
pod ha słem pro fe sor zwy czaj ny – czło wiek nad -
zwy czaj ny. Po wo ła ny zo stał ko mi tet ju bi le uszo -
wy ob cho dów 100-le cia (w Wej he ro wie 12
stycz nia od by ło się je go in au gu ra cyj ne po sie -
dze nie, po łą czo ne z kon fe ren cją na uko wą, pod -
czas któ rej pod pi sa no list in ten cyj ny do ty czą cy
stwo rze nia w tym mie ście Książ ni cy Ge rar da
La bu dy) oraz ko mi tet or ga ni za cyj ny bu do wy
po mni ka pro fe so ra w Lu zi nie. Z sze ro kim od -
ze wem w kra ju spo tka ła się ta ini cja ty wa oraz
pu bli ka cja nie zwy kłe go ka len da rza „2016 – Pa -
mię ci Pro fe so ra Ge rar da La bu dy”, w któ rym
każ dy mie siąc zo stał opa trzo ny fo to gra fia mi
z ży cia uczo ne go i tek stem in for ma cyj nym
o ko lej nych eta pach z je go bio gra fii. 

W dniu 2 paź dzier ni ka 2016 r. o godz. 16
w cen trum Lu zi na pod czas tłum ne go zgro ma -
dze nia miesz kań ców i przy by łych go ści zo stał
od sło nię ty mo nu ment – na tu ral nej wiel ko ści
postać profesora z książ ką w le wej dło ni
i grud ką jan ta ru w pra wej. W Gnieź nie, któ -
re go był ho no ro wym oby wa te lem, jed no
z rond otrzy ma ło imię prof. La bu dy. W Po -
zna niu z ini cja ty wą nada nia je go imie nia wy -
stą pi li wspól nie do władz mia sta rek tor UAM
prof. An drzej Le sic ki, pre zes Od dzia łu PAN
prof. Ro man Sło wiń ski i pre zes PTPN prof.
An drzej Gul czyń ski. Zna ko mi ty uczo ny był
rów nież ho no ro wym oby wa te lem Po zna nia.

Marceli Kosman

flESz

Uro czy stość od no wie nia dok to ra tu
prof. Mar ce le go Ko sma na, wy bit ne -
go hi sto ry ka, pro fe so ra na uk hu ma -
ni stycz nych od by ła się 5 grud nia.

W trak cie swo jej 50-let niej pra cy
prof. Ko sman peł nił sze reg waż nych
funk cji. Był kie row ni kiem Za kła du
Dzien ni kar stwa w In sty tu cie Na uk Po -
li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM
(obec nie Wy dział Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa UAM), człon kiem
ZLP, PTPN oraz dy rek to rem Bi blio te ki
Kór nic kiej PAN. Jest au to rem bli -
sko 2000 pu bli ka cji na uko wych, z cze -
go znacz na ich część po świę co na jest
twór czo ści Hen ry ka Sien kie wi cza. 
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I od dzie lił świa tło od ciem no ści
Do brym po cząt kiem roz wa żań jest dzień pierw szy Księ gi Ge ne sis.

„I od dzie lił świa tło od ciem no ści” (Fig. 1). Istot nie, po cząt kiem Zie mi
ja ko pla ne ty by ło wy ssa nie dro bin ma te rii z czar nych głę bi Ko smo su
wsku tek ru chu wi ro we go oraz zwar cie się tych dro bin w gę stą ma te rię,
nad któ rą za świe ci ło Słoń ce. Dla jed nych spra wił to Bóg, dla in nych si -
ły przy ro dy dzia ła ją ce na za sa dach fi zy ki i che mii.(Nie ste ty, ani Bóg, ani
si ły przy ro dy nie po ra dzi ły so bie z roz świe tle niem mro ków nie wie dzy
przez świa tło wie dzy, choć ze rwa li śmy owoc z drze wa świa do mo ści do -
bra i zła. Roz dzie la nie świa tła od ciem no ści w za kre sie in te lek tu al nym
i du cho wym trwa na dal i z pew no ścią bę dzie jesz cze trwa ło po za kres
mo je go ży cia. Nic bo daj nie jest trwal sze od dok try ner sko pod mu ro -
wa nej nie wie dzy. Co jest szcze gól nie cie ka we, nie wie dza ta, czy ra czej
od rzu ca nie wie dzy, nie jed no krot nie współ ist nie je z głę bo ką wie dzą
w in nych dzie dzi nach).

Trze cie go dnia two rze nia Bóg po wie dział: „Niech się zbio rą wo dy
w jed no miej sce i uka że się po wierzch nia su cha.” Ko lej ność wy da rzeń
by ła za pew ne od mien na, bo wiem do pie ro po od po wied nim wy chło -
dze niu i po ufor mo wa niu się cien kiej i nie trwa łej po wło ki skal nej część
wo dy at mos fe rycz nej mo gła się skro plić i utwo rzyć oce any ob my wa ją -
ce nie wiel kie kon ty nen ty. Tym nie mniej na stą pił wy raź ny po dział
na kon ty nen ty i oce any. Wo da po zo sta ła jed nak głów nym skład ni kiem
pier wot nej at mos fe ry, któ rą współ two rzy ły po nad to wo dór, azot, me -
tan i amo niak. At mos fe ra ta by ła zu peł nie po zba wio na wol ne go tle nu.
Choć wy da je się to pa ra dok sem, wła śnie brak wol ne go tle nu miał pod -
sta wo we zna cze nie dla po wsta nia ży cia na na szej pla ne cie. Trzy ze -
wnętrz ne sfe ry Zie mi: at mos fe ra, hy dros fe ra i cien ka li tos fe ra – li ta,
skal na, naj chłod niej sza po wierzch nia pla ne ty – wy od ręb ni ły się za tem
już w za ra niu jej ist nie nia. Kom pro mis za war ty po mię dzy tem pe ra tu rą
i ci śnie niem do pro wa dził do ufor mo wa nia się trzech we wnętrz nych sfer
pla ne ty: ją dra we wnętrz ne go o cha rak te rze cia ła sta łe go przy tem pe ra -
tu rze ok. +6000°C i ok. 3.6 mi lio na at mos fer ci śnie nia, płyn ne go ją dra
ze wnętrz ne go, w któ rym tem pe ra tu ra prze wa ży ła nad ci śnie niem i w za -
sa dzie sztyw ne go płasz cza pod li tos fe rą. Ta sfe rycz na bu do wa prze są -
dzi ła o ogrom nej dy na mi ce na szej pla ne ty, a po śred nio rów nież
o róż ni co wa niu się or ga ni zmów ży wych.

Se kun dy wo bec mi liar dów
Zro zu mie nie pro ce sów fi zycz nych i bio lo gicz nych w ska li glo -

bal nej jest wy klu czo ne bez zro zu mie nia isto ty cza su. Aby jed ne
i dru gie pro ce sy ogar nąć ro zu mem, mu si my za po mnieć o na szym
do świad cze niu ży cio wym, choć by śmy ży li dłu żej od Ma tu za le ma.
Od cza su ufor mo wa nia się li tos fe ry na ty le trwa łej, by za cho wa ły
się jej frag men ty, mi nę ło oko ło 4.5 mi liar da lat. Z prze li cze nia prze -
cięt ne go okre su ży cia czło wie ka i cza su bę dą ce go w dys po zy cji pla -
ne ty wy ni ka, że je den rok ob ser wa cji czy nio nych przez czło wie ka
rów na się zmia nom za cho dzą cym na pla ne cie w cią gu 550 000 lat.
Na sze do świad cze nie ży cio we jest za tem mgnie niem krót szym
od se kun dy. Mo że więc za pi sa li śmy na sze ob ser wa cje w zbio ro wej
pa mię ci ga tun ku? Nie ste ty, Ho mo sa piens ist nie je za pew ne je dy nie
ok. 250 000 lat, a ukształ to wa nie się lu dzi nie róż nią cych się od nas
an tro po lo dzy sza cu ją na ok. 40 000 lat wstecz. Czy za tem na praw -
dę mo że my prze no sić na sze ob ser wa cje osob ni cze czy ga tun ko we
ota cza ją ce go świa ta na dzie ła przy ro dy? A jesz cze do bit niej: re du -
ku jąc 4.5 mi liar da lat do 24 go dzin stwier dzi my, że nasz ga tu nek
po ja wił się 75 se kund przed koń cem do by. Je dy nie uświa do mie nie
so bie zna cze nia cza su mo że przy nieść peł ne zro zu mie nie po glą du
wy po wie dzia ne go przez He ra kli ta z Efe zu: pan ta rhei. He ra klit miał
ab so lut ną ra cję. Pły nie wo da. Pły nie szkło, wy star czy je ob ser wo -
wać w cią gu kil ku set lat. Pły ną ska ły, na te ob ser wa cje trze ba mi -
lio nów lat, ale po dob nie jak w przy pad ku szkła, wy star czy
wy li cze nie gę sto ści w da nej tem pe ra tu rze i do da nie czyn ni ka cza -
su. „Pły ną” rów nież ga tun ki ro ślin i zwie rząt, prze mi ja ją, za stę po -
wa ne in ny mi. Do wo dzi te go eks pe ry men tal nie pa le on to lo gia,
o czym po ni żej. 

Ży cie mu sia ło jed nak naj pierw po wstać, by pa le on to log mógł zy -
skać ma te riał do ba dań. Mo gło zo stać stwo rzo ne przez Bo ga, z czło -
wie kiem ja ko ko ro ną dzie ła. O po wsta niu na sze go ga tun ku Księ ga
Gen sis gło si: „Uczyń my czło wie ka na Nasz ob raz, po dob ne go Nam”
al bo „…wte dy to Pan Bóg ule pił czło wie ka z pro chu zie mi i tchnął
w je go noz drza ży cie.” Po zwo lę so bie wró cić do dru gie go sce na riu -
sza: „ule pie nia” czło wie ka. Ta wer sja zbli ża się do teo rii po wsta nia
ży cia z ma te rii nie orga nicz nej w wy ni ku sprzy ja ją cych wa run ków
stwo rzo nych przez na tu rę.

Me an dry ży cia (cz. I)

Za nim po ja wił się czło wiek
Myślenie o zjawisku życia nieuchronnie wiedzie do spotkania wiary z nauką. Problem w tym, 
by spotkanie to było spotkaniem przyjaciół przy kawie, nie wrogów na polu walki. Wydaje się, 
że niewiele potrzeba, by przy tej przysłowiowej kawie się spotkać. Wystarczy wzajemna tolerancja
oraz pozbycie się szowinizmu i dogmatyzmu. Niestety, łatwość ta bywa zwodnicza nawet dzisiaj, 
nie wspominając o wstrząsających niejednokrotnie doniesieniach z przeszłości. Nie będę podawał
przykładów, bowiem one, nie meritum mogą się stać pierwszoplanowymi w tym krótkim eseju. 
Ze względu na ograniczoną objętość wypowiedzi nie jest również możliwe płynne i wszechstronne
przedstawienie wczesnych etapów rozwoju biosfery. Z konieczności omówię zatem jedynie kilka
wyimków na tle procesów fizycznych i chemicznych, zachodzących na naszej dynamicznej planecie.
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Wo da chro ni ży cie
Te sprzy ja ją ce wa run ki to przede wszyst kim skład pier wot nej at -

mos fe ry ziem skiej po da ny po wy żej. Do dać jesz cze na le ży, że Zie -
mia mo gła być chro nio na ma gne tos fe rą już w za ra niu swo je go
ist nie nia, z pew no ścią nie by ła jed nak chro nio na war stwą ozo no -
wą – at mos fe ra by ła prze cież bez tle no wa. Po wsta ją ce grud ki ży cia
by ły by za bi ja ne twar dym pro mie nio wa niem ko smicz nym, gdy by
nie ochron ne moż li wo ści wo dy. Wy star czy kil ka na ście me trów słu -
pa wo dy, by się przed ty mi skut ka mi uchro nić. Ży cie mu sia ło za -
tem po wstać w wo dzie, da ją cej ochro nę. Re ak cje che micz ne
wio dą ce do po wsta nia róż nych ami no kwa sów biał ko wych by ły
i mo gą na dal być wzbu dza ne wy ła do wa nia mi elek trycz ny mi, a tych
w pier wot nej at mos fe rze nie bra ko wa ło. 

Wy ko rzy stu jąc te pro ste wska zów ki C. Mil ler od two rzył w la -
bo ra to rium H. Ureya pier wot ną at mos fe rę ziem ską nad zbior ni -
kiem wo dy, wzbu dził wy ła do wa nia elek trycz ne i uzy skał
chro nio ne wo dą ami no kwa sy biał ko we, po twier dza jąc w 1953 ro -
ku teo re tycz ne roz wa ża nia A. Opa ri na i J. Hal da na z lat 20. ubie -
głe go wie ku na te mat po wsta nia ży cia z ma te rii nie orga nicz nej.
Od cza su eks pe ry men tu Mil le ra/Ureya prze pro wa dzo no mnó stwo
co raz bar dziej zło żo nych eks pe ry men tów, stwo rzo no wiel kie mo -
le ku ły biał ko we, łą czą ce się z mniej szy mi (qu asi -me ta bo lizm), ale
po nad to nie się gnię to. Wra ca jąc do Księ gi Ge ne sis: te raz nie Bóg,
a czło wiek „ule pił [isto tę] z pro chu zie mi”, dla mnie bo wiem ta
zło żo na cząst ka biał ka uzy ska na z ma te rii nie orga nicz nej, jest
„Ada mem”. Po zo sta je je dy nie „tchnąć w jej noz drza ży cie”. Do -
tych czas to się nie uda ło. Grud kę ma te rii or ga nicz nej moż na bo -
wiem uznać za oży wio ną do pie ro po speł nie niu dwóch wa run ków:
od ży wia nia się i roz mna ża nia. Pierw szy wa ru nek zo stał speł nio -
ny, gdy więk sza grud ka biał ka wchło nę ła mniej szą. Speł nie nie dru -
gie go wa run ku za pew nia ją kwa sy RNA i DNA. In ten syw nie
pro wa dzo ne ba da nia nad kwa sem ry bo nu kle ino wym i wy kry cie
ry bo zy mów da ją na dzie ję na to, że czło wiek tchnie w przy szło ści
ży cie w uczy nio ną przez sie bie che micz ną mo le ku łę „cia ła”. Je śli
nie, po zo sta nie nam przy jąć roz wią za nie Księ gi Ge ne sis, choć nie -
ko niecz nie w przy pad ku isto ty tak zło żo nej jak czło wiek. Wy star -
czy oży wio na ko mór ka.

Tlen – dar si nic
Mat ka Na tu ra nie ujaw ni ła czło wie ko wi pier wo cin ży cia wprost. Da -

ła mu je dy nie na rzę dzia, by so bie po eks pe ry men to wał. By ła jed nak
ła ska wa za cho wać dla nas bar dzo pier wot ne or ga ni zmy – si ni ce czy li
bak te rie sa mo żyw ne, uwal nia ją ce tlen w wy ni ku fo to syn te zy. Naj star -
sze zna ne obec nie za cho wa ły się w tzw. czer tach Apex z pół noc no -za -
chod niej Au stra lii. Osa dy te są bar dzo do brze da to wa ne na 3.465 mld
lat cyr ko na mi za war ty mi w pod ście la ją cych czer ty i nad le głych ba zal -
tach. Ży cie w for mie ko mór ko wej, choć bez wy dzie lo ne go ją dra ko -
mór ko we go, czy li or ga ni zmy pro ka rio tycz ne, po ja wi ły się za tem
na Zie mi w „nie speł na” mi liard lat od ufor mo wa nia li tos fe ry, a ist nie -
ją przy pusz cze nia, że na wet nie co wcze śniej. Wzią łem wpraw dzie nie -
speł na w cu dzy słów, ale je dy nie dla te go, że mi liard lat jest okre sem
nie wy obra żal nie dłu gim. Nie jest to jed nak dłu go, je śli z grud ki ma te -
rii pry mi tyw niej szej od wi ru sa przej dzie my dro gę do agre ga tów ko -
mó rek, ja kie two rzy ły te naj pier wot niej sze po zna ne przez nas si ni ce.
Si ni ce ist nie ją na dal, a na wet spra wia ją kło po ty swo imi „wy kwi ta mi”
czy li ma so wym roz mna ża niem bez pł cio wym. Ma my za tem do cze go
te naj pier wot niej sze or ga ni zmy ko pal ne po rów ny wać. Znacz nie wię -
cej cza su niż wy od ręb nie nie się z nie zna nych do tych czas gru dek ma -
te rii oży wio nej za ję ło si ni com stwo rze nie at mos fe ry tle no wej. Bo wiem
wła śnie tym pry mi tyw nym isto tom za wdzię cza my uwol nie nie tak
ogrom nych mas tle nu, że wy star czy ło go z nad dat kiem na za spo ko je -
nie wszyst kich jo nów i związ ków nie na sy co nych, wią żą cych każ dy
atom wol ne go tle nu w cią gu po nad trzech mi liar dów lat. Mniej wię -
cej 1,2 mld lat wstecz w at mos fe rze zgro ma dzi ło się już oko ło 12% wol -
ne go tle nu. Moż li we za tem, że po wsta ła cien ka war stwa ozo no wa.

prof. Jerzy fedorowski

i co da lej z ży ciem na zie mi? do wie my się te go w ii czę ści te go bar dzo
cie ka we go ese ju prof. je rze go fe do row skie go, któ rą za mie ści my w na -
stęp nym nu me rze „ży cia Uni wer sy tec kie go”, a doj dzie my w nim aż
do… łą ki w obrzyc ku. czy tać war to, bo wła ści wie każ dy czło wiek po -
wi nien znać swo ją prze szłość, się ga ją cą mi liar dy lat wstecz. esej po wstał
na proś bę re dak cji, a za in spi ro wał nas tzw. wy kład se nio ral ny prof. fe -
do row skie go. to cykl wy kła dów dla se nio rów UaM, ini cja ty wa prof. Ka -
zi mie rza Przy szczyp kow skie go.
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Śro do wi sko uczo nych, któ rzy w swych ba -
da niach kon cen tru ją się na epo ce oświe -
ce nia, pod pew ny mi wzglę da mi

wy róż nia się spo śród in nych hu ma ni stycz nych
spo łecz no ści. Przede wszyst kim – jest za ra zem
zróż ni co wa ne, jak i bar dzo do brze zin te gro wa -
ne. Współ two rzą je przed sta wi cie le naj prze -
róż niej szych dys cy plin: li te ra tu ro znaw cy,
te atro lo dzy, mu zy ko lo dzy, hi sto ry cy sztu ki, ba -
da cze dzie jów po li tycz nych i hi sto ry cy my śli
po li tycz nej, fi lo zo fo wie, so cjo lo go wie, de mo -
gra fo wie. Pra cu ją oni na co dzień w ośrod kach
na uko wych roz pro szo nych po ca łej Pol sce,
nie rzad ko też – za gra ni cą. Po tra fią jed nak
zna ko mi cie współ dzia łać, po ro zu mie wać się
po nad dys cy pli nar ny mi po dzia ła mi i utrzy my -
wać ści słe kon tak ty na uko we, nie kie dy rów nież
i oso bi ste. Ta współ pra ca uwi dacz nia się tak że
w wy mia rze in sty tu cjo nal nym. Ba da cze oświe -
ce nia przed dwu dzie stu la ty po wo ła li do ist nie -
nia Pol skie To wa rzy stwo Ba dań nad Wie kiem
Osiem na stym (któ re na are nie mię dzy na ro do -
wej współ pra cu je z in ny mi to wa rzy stwa mi te -
go ty pu, sku pio ny mi w So ciété In ter na tio na le
d’Étu de de Dix -hu itième Siècle). Wy da ją wła -
sne cza so pi smo, „Wiek Oświe ce nia”. Co pe wien
czas spo ty ka ją się też na wie lo dy scy pli nar nych
kon fe ren cjach, or ga ni zo wa nych pod au spi cja -
mi To wa rzy stwa.

Od by wa ją ce się raz na pięć lat Kon gre sy Ba -
da czy Osiem na ste go Wie ku są naj więk szy mi ze
spo tkań te go ro dza ju. Sta no wią tym sa mym naj -
waż niej sze w Pol sce fo rum na uko wej dys ku sji
o epo ce oświe ce nia.

Te go rocz na edy cja od by ła w dn. 15-17 wrze -
śnia w Po zna niu. Zor ga ni zo wa li ją prof. dr hab.
Bar ba ra Jud ko wiak i dr Ma ciej Par kit ny z In sty -
tu tu Fi lo lo gii Pol skiej oraz prof. UAM dr hab.
Ma ciej Fo ryc ki i prof. UAM dr hab. Mi chał
Zwie rzy kow ski z In sty tu tu Hi sto rii. Ko mi te to -
wi or ga ni za cyj ne mu prze wod ni czy ła Pre zes
PTBnWO, prof. dr hab. An na Grześ ko wiak -
-Krwa wicz z IBL PAN. Se kre tarz ko mi te tu or -
ga ni za cyj ne go, dr Agniesz ka Ja ku bosz czak
z In sty tu tu Hi sto rii, spra wo wa ła pie czę nad gru -
pą spraw nych i za an ga żo wa nych wo lon ta riu szy,
wśród któ rych prym wie dli dok to ran ci obu
współ pra cu ją cych wy dzia łów. W skład Ko mi te -
tu Ho no ro we go we szli naj wy bit niej si znaw cy
epo ki, pro fe so ro wie: Te re sa Kost kie wi czo wa,

Hen ryk Ol szew ski, Jó zef To masz Po krzyw niak
i François Ros set. Pa tro na tem Ho no ro wym za -
szczy cił Kon gres Je go Ma gni fi cen cja Rek tor
Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza.

Za pro po no wa ny uczest ni kom te mat prze -
wod ni – Wiek osiem na sty ja ko zmia na: Rzecz -
po spo li ta i oświe ce nie – za chę cał
do roz pa trze nia oświe ce nia ja ko okre su dy na -
micz nych prze obra żeń, za cho dzą cych
od pierw szych dzie się cio le ci XVIII wie ku

po po cząt ko we de ka dy XIX stu le cia i obej mu -
ją cych prak tycz nie wszyst kie dzie dzi ny ży cia
zbio ro we go oraz in dy wi du al ne go. W to ku dys -
ku sji wy ra zi ście wy od ręb ni ły się czte ry głów -
ne ob sza ry za gad nień, za słu gu ją cych
na roz po zna nie: oświe ce nia ja ko zmia ny, zmia -
ny oświe ce nia, zmia ny w oświe ce niu, a tak że
zmia ny w ba da niach nad oświe ce niem.
Zwłasz cza ten ostat ni oka zał się nie zwy kle
istot ny i stał się przed mio tem oży wio nej de ba -
ty. Dzię ki te mu uda ło się Kon gre so wi speł nić
swą naj waż niej szą funk cję: być re ka pi tu la cją
i pod su mo wa niem dzi siej sze go sta nu wie dzy
na te mat „wie ku świa teł”.

Jak przy sta ło na wy da rze nie tej ran gi, Kon -
gres otrzy mał od po wied nią opra wę. We współ -
pra cy z Fun da cją Tres opra co wa ny zo stał
pro jekt gra ficz ny, wspól ny dla wszyst kich ma -
te ria łów kon gre so wych. Za pro jek to wa ne przez
gra fi ków lo go na wią zu je do osiem na sto wiecz -
ne go kar tu sza her bo we go, wień czą ce go fa sa dę
kor de gar dy na po znań skim Sta rym Ryn ku.
Na kil ka ty go dni przed roz po czę ciem ob rad
każ dy uczest nik otrzy mał ob szer ną, li czą cą 130
stron pu bli ka cję przed kon gre so wą. Za wie ra ona
m.in. szcze gó ło wy pro gram ob rad, abs trak ty
wszyst kich wy stą pień, pe łen tekst po nad dwu -

Po znań skie ob ra dy 
nad „wie kiem świa teł”

W obradach iii kongresu Badaczy Wieku Osiemnastego, który odbył się w Poznaniu, 
wzięło udział ponad 150. badaczy z Polski i zagranicy. kongres zorganizowały wspólnie Wydział Filologii Polskiej

i klasycznej (instytut Filologii Polskiej) oraz Wydział Historyczny (instytut Historii).

za chwilę rozpocznie sie ̨ uroczysta
inauguracja Kongresu. Na pierwszym planie

dziekani WfPiK i WH, dyrektorzy IfP i IH
oraz prof. J. T. Pokrzywniak
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dzie stu ko mu ni ka tów na uko wych, pro gram
kon cer tu wraz z ko men ta rzem mu zy ko lo gicz -
nym, a tak że przy dat ne in for ma cje prak tycz ne,
do ty czą ce lo ka li za cji po szcze gól nych wy da rzeń
kon gre so wych.

Ob ra dy trwa ły trzy dni. Od by wa ły się
w Col le gium Ma ius (pierw sze go i trze cie go
dnia) oraz Col le gium Hi sto ri cum (dru gie go
dnia). Uro czy sta in au gu ra cja od by ła się jed -
nak w Au li Lu brań skie go w Col le gium Mi nus.
Uczest ni ków w imie niu władz Uni wer sy te tu
po wi ta ła J. M. Pro rek tor UAM prof. dr hab.
Bo gu mi ła Ka niew ska, dzie ka ni obu współ or -
ga ni zu ją cych Kon gres wy dzia łów oraz dy rek -
to rzy In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej i In sty tu tu
Hi sto rii. Pro fe sor François Ros set z Lo zan ny
w pięk nych sło wach przy po mniał syl wet kę
zmar łe go nie daw no przy ja cie la, prof. Bro ni -
sła wa Bacz ki, jed ne go z naj wy bit niej szych
na świe cie ba da czy oświe ce nia, współ twór cy
tzw. war szaw skiej szko ły hi sto ry ków idei,
przez wie le de kad wy kła da ją ce go na szwaj car -
skim Uni ver sité de Genève.

Każ de go dnia ob ra dy Kon gre su prze bie ga ły
we dług te go sa me go roz kła du. Ich część przed -
obied nia mia ła cha rak ter ple nar ny. Au to ra mi
wy gło szo nych pod czas nich pięt na stu re fe ra tów
by li wy bit ni znaw cy oświe ce nia, któ rzy za pre -
zen to wa li wszyst kie dys cy pli nar ne punk ty wi -
dze nia, uru cha mia ne w ba da niach nad tą epo ką.
Ob ra dy po po łu dnio we to czy ły się w ośmiu sek -
cjach te ma tycz nych. Za pre zen to wa nych w nich
zo sta ło 75 re fe ra tów, dys ku sją na to miast ob ję te
zo sta ły za rów no wy słu cha ne przez uczest ni ków
re fe ra ty, jak i 21 ko mu ni ka tów, wy dru ko wa nych
uprzed nio w pu bli ka cji przed kon gre so wej.
Ostat nie go dnia Kon gre su, po pod su mo wa niu
kra jo wej czę ści ob rad, od był się mię dzy na ro do -
wy pa nel w ję zy ku fran cu skim, któ ry na dal, mi -
mo eks pan sji ję zy ka an giel skie go, po zo sta je
lin gua fran ca świa to wych ba dań nad wie kiem
osiem na stym.

Czę ścią ob rad dru gie go dnia Kon gre su by ło
rów nież wal ne ze bra nie Pol skie go To wa rzy -
stwa Ba dań nad Wie kiem Osiem na stym. Pod -
su mo wa no na nim dzia ła nia To wa rzy stwa,
za rów no kra jo we, jak i te o cha rak te rze mię -
dzy na ro do wym, sfor mu ło wa no pla ny na przy -
szłość oraz wy bra no wła dze sta tu to we na no wą
ka den cję. Na ko niec wrę czo no do rocz ną na -
gro dę dla naj lep szej pra cy dok tor skiej, po dej -
mu ją cej pro ble ma ty kę wie ku osiem na ste go,
któ rą otrzy mał dr Ja kub Ba jer z Uni wer sy te tu
im. Ada ma Mic kie wi cza.

Swe go ro dza ju klam rą, spi na ją cą po czą tek
i za koń cze nie Kon gre su, by ły dwa mi łe wy da -
rze nia. Pierw sze go dnia uczest ni cy uczci li ju bi -
le usz prof. Te re sy Kost kie wi czo wej,
naj więk sze go au to ry te tu w pol skich ba da niach
nad oświe ce niem. Z ko lei ostat nie go dnia prof.
Da nie lo wi Tol let, zna ko mi te mu fran cu skie mu
hi sto ry ko wi, pa tro nu ją ce mu od lat licz nym pol -
sko -fran cu skim ini cja ty wom na uko wym, wrę -

czo ny zo stał dy plom Człon ka Ho no ro we go Pol -
skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go.

Kon gres był nie tyl ko cza sem to czo nych
w trak cie ob rad i w ku lu arach dys ku sji na uko -
wych. Sta no wił rów nież oka zję do pod trzy ma -
nia i roz wi ja nia wię zi per so nal nych, spo tkań
i roz mów. Or ga ni za to rzy za dba li, by tak że i ten
nie co mniej for mal ny aspekt wy da rzeń kon gre -
so wych mógł się re ali zo wać w moż li wie naj lep -
szych wa run kach. Dla te go na za koń cze nie
pierw sze go dnia ob rad uczest ni cy zo sta li ugosz -
cze ni uro czy stą ko la cją, dru gie go na to -
miast – za pro szo no ich do wy słu cha nia
przy go to wa ne go spe cjal nie dla nich kon cer tu.

Nie był to kon cert zwy czaj ny. Ze spół mu zy ki
daw nej Mu si ca Ma xi ma pod ba tu tą Ma rii Erd -
man za pre zen to wał pod czas nie go uni ka to wy
pro gram, na któ ry zło ży ły się od na le zio ne w ar -
chi wach utwo ry wiel ko pol skich kom po zy to rów
dru giej po ło wy XVIII wie ku i po cząt -
ków XIX stu le cia: Jó ze fa Ze idle ra, Woj cie cha
Dan kow skie go i Fran cisz ka Ści gal skie go. Tej
pięk nej mu zy ki, po cho dzą cej z cza sów, któ re
na co dzień są przed mio tem ich na uko wych za -
in te re so wań, i spe cjal nie dla nich wy do by tej
z za po mnie nia, uczest ni cy Kon gre su wy słu cha li
z za chwy tem i wzru sze niem. Tym bar dziej, że
rów nież i miej sce, w któ rym roz brzmie wa ła,
czy li ko ściół na Wzgó rzu św. Woj cie cha, zwią -
za ne jest z oświe ce niem i pa mię cią o nim – tam
bo wiem spo czy wa ją m.in. pro chy Jó ze fa Wy bic -
kie go i ser ce Ja na Hen ry ka Dą brow skie go. Opie -
kę me ry to rycz ną nad kon cer tem spra wo wa ła
prof. UAM dr hab. Ali na Mą dry. 

Na pod kre śle nie za słu gu je zgo ła no wa tor skie
usy tu owa nie kon cer tu w pro gra mie wy da rzeń
kon gre so wych. Był on bo wiem nie tyl ko prze -
ży ciem du cho wym i es te tycz nym; sta no wił rów -
nież prze dłu że nie na uko wej pro ble ma ty ki
ob rad. Nie tyl ko dla te go, że wy ko na ne pod czas

nie go dzie ła po cho dzi ły z epo ki oświe ce nia.
Rów nież i z tej przy czy ny, że ba da nia nad ma -
te ria ła mi ar chi wal ny mi, na pod sta wie któ rych
przy go to wa no kon cert, zo sta ły kil ka go dzin
wcze śniej zre fe ro wa ne i prze dys ku to wa ne pod -
czas ob rad jed nej z sek cji. Na to miast ar gu men -
ty, któ re sfor mu ło wa no pod czas dys ku sji,
zi lu stro wa no już pod czas kon cer tu do łą czo nym
do je go pro gra mu w ostat niej chwi li – w tym ce -
lu wła śnie – do dat ko wym utwo rem mu zycz -
nym. Jest to nie tyl ko do wód wza jem nej
ko re spon den cji po szcze gól nych zda rzeń, skła -
da ją cych się na Kon gres, lecz tak że da ją cy
do my śle nia przy kład od świe ża ją cych pro ce dur
po znaw czych, uru cha mia nych we współ cze -
snym „la bo ra to rium hu ma ni sty”.

Kon gres nie przy pad ko wo koń czył pa nel mię -
dzy na ro do wy, ob ra du ją cy w ję zy ku fran cu skim.
Był on bo wiem swe go ro dza ju łącz ni kiem po -
mię dzy Kon gre sem a od by wa ją cym się tuż
po nim wy da rze niem sto wa rzy szo nym: pol sko -
-fran cu ską se sją z cy klu Ren con tres fran co -po lo -
na ises des dix -hu itièmi stes. Od by ła się ona
w dniach 19-20 wrze śnia, a udział w niej wzię ło
po nad czter dzie stu uczest ni ków z Pol ski, Fran -
cji, Szwaj ca rii, Włoch, Czech i Wę gier. Te ma tem
te go rocz ne go spo tka nia by ła Dy na mi ka zmian
w Eu ro pie Oświe ce nia. Atrak cję do dat ko wą sta -
no wił ob jazd wiel ko pol ski mi śla da mi Sta ni sła -
wa Lesz czyń skie go, ma gna ta, efe me rycz ne go
kró la Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro dów, fi lo -
zo fa do bro czyn ne go i wład cy Lo ta ryn gii, bo ha -
te ra jed nej z na uko wych czę ści Ren con tre.

Zwień cze niem na uko wych do ko nań III Kon -
gre su Ba da czy Osiem na ste go Wie ku sta nie się
przy go to wy wa ne wła śnie trzy to mo we wy daw -
nic two, któ re za wie rać bę dzie roz pra wy, sta no -
wią ce roz wi nię cie re fe ra tów wy gło szo nych
pod czas ob rad.

Bar ba ra Jud ko wiak, Ma ciej Par kit ny

f lESz

7 grudnia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyła się debata
poświęcona analizie wyborów prezydenckich w USA pt. „Świat w epoce Trumpa”.
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Uchy li nam pan rąb ka ta jem ni cy, jak prze -
bie ga ły wy bo ry? 

Tak, choć by ła to sy tu acja wy jąt ko wa. Par -
la ment Sa mo rzą du Stu den tów UAM był
ostat ni mi cza sy w do syć trud nej sy tu acji. Mój
po przed nik zre zy gno wał. Mu sie li śmy pod jąć
szyb ką de cy zję, kto go za stą pi. Tym cza sem
w pierw szej tu rze zgło si ło się dwóch kan dy -
da tów i ża den z nich nie uzy skał wy star cza -
ją cej licz by gło sów. Po ja wi ła się dys ku sja,
roz mo wa i zde cy do wa łem się spró bo wać. To,
przy znam, by ła de cy zja spon ta nicz na, po 4
la tach za mie rza łem za koń czyć swo ją dzia łal -
ność na rzecz sa mo rzą du. Je stem już
na IV ro ku stu diów, chcia łem przy go to wy -
wać się do stu diów dok tor skich. 

Ro zu miem, że de cy du jąc się wy star to wać
w wy bo rach mu siał pan za pre zen to wać swój
pro gram na praw czy. Co się w nim zna la zło?

Przede wszyst kim chciał bym od zy skać
za ufa nie władz rek tor skich, Zresz tą my ślę,
że nie tyl ko rek to rzy, ale rów nież zde cy do -
wa na więk szość pra cow ni ków UAM do -
strze ga ła cha os, w ja kim po grą żył się
sa mo rząd. Po wo li two rzy my od no wio ne
struk tu ry. Ze bra łem już za rząd, w któ rym
po sta wi łem na spe cja li stów. Rów no cze śnie
ogra ni czy łem je go skład, tak aby nie two -
rzyć nie po trzeb nych in sty tu cji. Po za tym,
je stem zo bo wią za ny do wy peł nia nia na -
szych sta tu to wych zo bo wią zań, czy li np.
przy dzia łu sty pen diów so cjal nych i sty pen -
diów rek to ra. Mo gę już po wie dzieć, że obie
te kwe stie uda ło się nam się zre ali zo wać.

Wy pła ty sty pen dium rek to ra bę dą, zgod nie
z tra dy cją, jesz cze przed świę ta mi. 

Co jesz cze wy ma ga na pra wy?
Za sta łem wie le roz po czę tych pro jek tów:

ma łych, wy dzia ło wych i więk szych, któ re
ocze ki wa ły na sze go wspar cia. Cho dzi ło o do -
fi nan so wa nie tych wy da rzeń, wspar cie pro -
mo cyj ne. Mu sie li śmy też ak tyw nie za jąć się
na szym pro fi lem na Fa ce bo oku. Tak na praw -
dę od dwóch mie się cy nic się tam nie dzia ło.
A prze cież por ta le spo łecz no ścio we w stu -
denc kim świe cie są pod sta wo wą for mą ko -
mu ni ka cji.

Te raz jest naj trud niej szy mo ment, czy li
wy bo ry na wy dzia łach. Two rzą się wy dzia ło -
we ra dy sa mo rzą du stu den tów. To też bar dzo
waż ne wy bo ry, po nie waż to na wy dzia łach
przed sta wi cie le sa mo rzą du ma ja naj wię cej
do zro bie nia, to oni są w bez po śred nim kon -
tak cie ze stu den ta mi. I w ra zie po trze by po -
win ni in ter we nio wać. W su mie wy da je mi
się, że bi lans mo je go urzę do wa nia ja ko prze -
wod ni czą ce go nie jest ta ki zły. Wła dze rek -
tor skie odro bin kę bar dziej nam ufa ją. Ale
je stem też świa dom, że jest to pra ca na dłu -
gie mie sią ce i la ta. Jed nym ze sztan da ro wych
po stu la tów mo jej kan dy da tu ry by ła na pra wa
re gu la mi nu Par la men tu Sa mo rzą du Stu den -
tów. Za wie rał du żo luk w pra wie, nie był do -
sto so wa ny do dzi siej szych re aliów…

Czy li o ja kich lu kach mó wi my?
Naj więk szy pro blem po ja wił się z za bez -

pie cze niem sta no wi ska prze wod ni czą ce go.
Miał du że upraw nie nia i nie był nad zo ro wa -

ny wła ści wie przez ni ko go wię cej po za rek -
to rem. Mu sie li śmy to zmie nić. Wzmoc ni li -
śmy po zy cję Ko mi sji Re wi zyj nej. Pra cu je my
rów nież nad wzno wie niem dzia łal no ści Są -
du Ko le żeń skie go, któ ry fak tycz nie nie funk -
cjo no wał już od wie lu lat. 

A co z fe sti wa lem Kół Na uko wych, to wy -
da je się być je den z prio ry te tów pro rek to ra
UAM ds. stu denc kich? 

Bar dzo moc no ru szy li śmy z pro mo cją tej
im pre zy. W jej or ga ni za cję włą czy ły się oso -
by z Sa mo rzą du. Ma my też wy go spo da ro wa -
ne środ ki fi nan so we na or ga ni za cję. W su mie
jed nak nie jest to ła twe za da nie. Na UAM
dzia ła po nad 1000 kół na uko wych! W tej
chwi li pro wa dzi my in wen ta ry za cję, aby prze -
ko nać się, ile z nich na praw dę funk cjo nu je.
Po zwo lę so bie na jesz cze jed ną uwa gę. Mam
wra że nie, że do taj po ry sa mo rzą do wi i ko -
łom nie by ło ra zem po dro dze. Chce my to
zmie nić. Już wkrót ce za mie rza my opra co wać
no wy wzór re gu la mi nu przy zna wa nia sty -
pen diów rek to ra, bo to wła śnie ko ła na uko -
we sto ją w pierw szej li nii wal ki o to
sty pen dium. Dla te go chce my do wie dzieć się,
jak one funk cjo nu ją. Do dat ko wo po stu lu je -
my, aby przy po dzia le sty pen diów punk to wa -
na by ła nie tyl ko dzia łal ność na uko wa, ale
rów nież ta ka od by wa ją ca się na po zio mie
prak tyk, np. w me diach uni wer sy tec kich ty -
pu ra dio Me te or czy w ga zet kach stu denc -
kich. Za le ży nam, aby oso by za an ga żo wa ne
w dzia łal ność po za nau ko wą też mia ły szan -
se na sty pen dium. z

Chce my od zy skać za ufa nie

z Kamilem Komosińskim,
przewodniczącym Parlamentu

i zarządu samorządu
studentów, 

rozmawia Magda ziółek
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Kwe stia ta jest bar dzo zło żo na nie tyl -
ko dla stu den tów, ale tak że osób pra -
cu ją cych przy re kru ta cji. Wie le

for mal no ści i pro ce dur wy ma ga udo sko na le -
nia, co po win no na stą pić w naj bliż szym cza -
sie. Usta wa mó wi, że pierw szeń stwo
w przy dzia le miej sca ma stu dent, któ ry znaj -
du je się w trud nej sy tu acji ma te rial nej. Mu si
być przy tym stu den tem stu diów sta cjo nar -
nych i po cho dzić spo za Po zna nia. W za sa -
dzie kry te rium przy zna wa nia po ko ju jest
po dob ne do przy zna wa nia sty pen dium. Ko -
mi sje wy dzia ło we bio rą pod uwa gę miej sce
za miesz ka nia stu den ta, któ re mu si być od da -
lo ne o co naj mniej 30 km od Po zna nia. Na -
stęp nie stu dent skła da wnio sek na wy bra nym
wy dzia le, a ko mi sja eko no micz na ten wnio -
sek roz pa tru je, do ko nu jąc pro por cjo nal ne go
po dzia łu po mię dzy po szcze gól ne wy dzia ły
z za strze że niem za cho wa nia wnio sków tych
osób, któ re zo sta ły wła śnie przy ję te na stu -
dia. Ak cja ta prze pro wa dza na jest w ma ju
i czerw cu, na to miast dla osób przy ję tych już
na stu dia ko mi sja do ko nu je we ry fi ka cji
w sierp niu. I tu po ja wia się pro blem. Do ty -
czy on prze dłu ża ją cych się re kru ta cji, któ re
trwa ją do koń ca paź dzier ni ka, a na wet dłu -
żej. Praw do po dob nie z te go wzglę du w przy -
szłym ro ku zmie ni się tryb przy zna wa nia
miejsc w DS, po nie waż przy obec nym sys te -

mie aż do 15 paź dzier ni ka nie wia do mo, ilu
stu den tów z nich sko rzy sta. Czę sto trak tu ją
oni zło że nie wnio sku ja ko wyj ście awa ryj ne.
Że by te go unik nąć uczel nia po słu ży się wy -
ko rzy sta niem elek tro nicz ne go sys te mu
USOS. Po pod ję ciu de cy zji zo sta nie ona za -
re je stro wa na wraz z do ko na niem opła ty
za pierw szy mie siąc. Je że li w cza sie wa ka cji
stu dent znaj dzie so bie in ną stan cję, wte dy bę -
dzie mu siał zło żyć wnio sek z proś bą o roz -
wią za nie umo wy. Otrzy ma zwrot kosz tów,
a uni wer sy tet bę dzie mógł po in for mo wać
resz tę stu den tów o wol nych miej scach w aka -
de mi kach. 

Licz ba aka de mi ków nie ule gła zmia nie.
Obec nie są to DS-y Jo wi ta, Ja gien ka, Zbysz -
ko, Ba bi lon oraz kom pleks przy ul. Nie szaw -
skiej. W przy szłym ro ku zo sta nie od da ny
do użyt ku po re mon cie DS Han ka, gdzie
stan dard za miesz ka nia bę dzie o wie le wyż -
szy, ale licz ba miejsc zmniej szy się o oko -
ło 220. 

Na UAM w try bie sta cjo nar nym stu diu je
obec nie 4740 osób, a miejsc w DS-ach
jest 1405. Do dat ko wa gru pa to ok. 250 stu -
den tów na le żą cych do tak zwa nej re zer wy
uczel nia nej ko mi sji eko no micz nej rek to ra.
Jest tam rów nież 36 miejsc dla osób nie peł -
no spraw nych wraz z asy sten ta mi. Po zo sta je
jesz cze oko ło 225 miejsc dla stu den tów z pro -

gra mu MOST oraz Era smus. Po za tą gru pą są
tak że stu den ci przy ję ci de cy zją rek to ra, po -
cho dzą cy z Ukra iny, Bia ło ru si i Ro sji. Są to
oso by, któ re ma ją upraw nie nia na pod sta wie
Kar ty Po la ka. Zwy kle ubie ga ją się o miej sce
po przez re kru ta cję w pol skich jed nost kach
kon su lar nych za gra ni cą, na to miast w sy tu -
acji, gdy wnio sku ją ra zem z oby wa te la mi pol -
ski mi, są trak to wa ni na rów ni ze stu den ta mi
UAM i ma ją te sa me upraw nie nia.

Jo an na Mu szyń ska

Student szuka swojego adresu
studenci od lat mają problem ze znalezieniem swojego miejsca. nie wiedzą, czy lepiej korzystać z akademików czy

może wynająć stancję. jedni wolą mieszkać sami, zyskując w ten sposób spokój do nauki, z dala od imprez
i częstych odwiedzin sąsiadów. Drudzy z kolei potrzebują towarzystwa i wsparcia na drodze studenckiego życia,
które niekiedy bywa bardzo rozrywkowe. z czego wynika problem zakwalifikowania studenta do danego Ds?

na to pytanie i wiele innych odpowiada dr Przemysław rachowiak, pełnomocnik rektora ds. pomocy materialnej.

Na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych i Dzien ni -
kar stwa UAM re ali zo wa ny jest pro jekt
„Po land and Hun ga ry in the era of po li ti -
cal trans for ma tion – di rec tions for de ve lo -
ping po li ti cal sys tem and ci vil so cie ty”.
Pro jekt jest fi nan so wa ny z wę gier sko -pol -
skie go pro gra mu współ pra cy po za rzą do -
wej, bę dą ce go efek tem umo wy
o współ pra cy po mię dzy mi ni ster stwa mi
spraw za gra nicz nych Pol ski i Wę gier.

Ce lem pro gra mu jest wspie ra nie współ -
pra cy po mię dzy spo łe czeń stwem wę gier skim
a spo łe czeń stwem pol skim, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem przy ja znej współ pra cy mię -
dzy mło dy mi ludź mi obu kra jów. 

Pro gram za pew nia wspar cie fi nan so we dla: 
pro jek tów pro mu ją cych prio ry te ty po li ty -

ki za gra nicz nej obu kra jów w aspek cie
współ pra cy bi la te ral nej i bu do wy re la cji mię -
dzy spo łe czeń stwa mi oby wa tel ski mi, a szcze -
gól nie mło dy mi ludź mi; 

pro jek tów do ty czą cych współ pra cy mię dzy
mło dzie żą z Wę gier i Pol ski na kie ro wa nych
na wzmoc nie nie re la cji wę gier sko -pol skich;

pro jek tów do ty czą cych wspól nych stu diów
i se sji na uko wych, spo tkań w spra wie re la cji
wę gier sko -pol skich, dy plo ma cji współ pra cy
z mło dy mi uczest ni ka mi.

Ko or dy na to ra mi pro jek tu ze stro ny
WNPiD są: dr Be ata Pa jąk -Pat kow ska i dr

Mar cin Ra chwał. Part ne rem ze stro ny wę -
gier skiej jest In sty tut Na uk Po li tycz nych
i Sto sun ków Mię dzy na ro do wych Uni wer sy -
te tu w Pec su, ko or dy na to rem ze stro ny wę -
gier skiej jest dr An drea Schmidt. Ce lem
pro jek tu jest ana li za prze mian po li tycz nych
i spo łecz nych, ja kie za szły w obu kra jach
po 1989 r., w tym tak że zmian wpro wa dza -
nych na Wę grzech po ob ję ciu wła dzy przez
par tię V. Or ba na oraz w Pol sce po ob ję ciu
wła dzy przez par tię J. Ka czyń skie go. Efek tem
pro jek tu bę dzie pu bli ka cja w ję zy ku an giel -
skim, przy go to wa na przez eks per tów z Wę -
gier i Pol ski.

Mar cin Pie choc ki

Pro jekt pol sko -wę gier ski
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Jak co ro ku od 16 lat w li sto pa dzie i grud -
niu sze ro ką ofer tę kul tu ral ną w mie ście
do peł nił bo ga ty pro gram Fe sti wa lu Sztu -

ki Sło wa, któ ry od 2001 r. sta no wi sta ły ele -
ment po świę co ne go tra dy cji sło wa w kul tu rze
du cho wej na ro du pol skie go ze szcze gól nym
uwzględ nie niem dzie dzic twa eu ro pej skie go
in ter dy scy pli nar ne go pro jek tu Ver ba Sa cra.
Ta ini cja ty wa re ży se ra Prze my sła wa Ba siń -
skie go od po cząt ku zy ska ła po par cie władz
UAM i tak jest do dziś ‒ pro rek tor UAM prof.
Ta de usz Wal las wy ra ził ra dość z te go, że Fe -
sti wal roz wi ja się ca ły czas i po dzię ko wał dy -
rek to ro wi Fe sti wa lu za je go ogrom ną
wy trwa łość w przy bli ża niu, czę sto już po mi -
ja nej, kla sy ki li te rac kiej. By ło by smut no, gdy -
by za bra kło Fe sti wa lu – do dał. 

Świę ta z Kal ku ty
Pod czas ko lej nej pre zen ta cji z cy klu Mo -

dli twy Ka tedr Pol skich uczest ni cy spo tka nia
w po znań skiej ka te drze wy słu cha li frag men tów nie zna nych li stów,
mo dlitw i my śli św. Mat ki Te re sy z Kal ku ty w wy ko na niu An ny Se -
niuk (13 XI). Do peł nie niem skła nia ją cych do re flek sji tek stów świę -
tej by ły do bra ne przez Le opol da Twar dow skie go pie śni z je go
mu zy ką (w dwóch przy pad kach tak że z je go tek sta mi) i w je go wy -
ko na niu wraz z ze spo łem mu zy ków: An na Ma cuk ‒ obój, Ana sta -
zja Twar dow ska ‒ skrzyp ce, Bar tosz Kucz – gi ta ra ba so wa. 

W ob szer nym wpro wa dze niu ks. prof. Ja cek Ha dryś (WT UAM)
przy po mniał m.in., iż po cho dzą ca ze Sko pje Mat ka Te re sa (właśc.
Agnes Go nxha Bo ja xhiu, 1910‒1997), któ ra przez po nad 45 lat pro -
wa dzi ła głów nie w In diach ho spi cja dla umie ra ją cych, ubo gich, cho -
rych i sie rot, w 1979 r. otrzy ma ła za swo ją dzia łal ność Po ko jo wą
Na gro dę No bla, 19 X 2003 r. zo sta ła be aty fi ko wa na przez pa pie ża
Ja na Paw ła II, zaś 4 IX 2016 r. ‒ ka no ni zo wa -
na przez pa pie ża Fran cisz ka. Utwo rzo ne
przez nią zgro ma dze nie Mi sjo nar ki Mi ło ści
(1950) sys te ma tycz nie roz wi ja się i swo ją mi -
sję nie sie nia po mo cy naj bar dziej po trze bu -
ją cym re ali zu je już w po nad 120 kra jach. W
roku 1948 otrzy ma ła zgo dę na utwo rze nie
Zgro ma dze nia Sióstr Mi sjo na rek Mi ło ści.
Jest rze czą zna mien ną, że mi mo cał ko wi te go
od da nia się i za ufa nia Bo gu Mat ce Te re sie
od te go cza su przez resz tę ży cia to wa rzy szy -
ło „strasz li we po czu cie pust ki”, nie wy po wie -
dzia nej ciem no ści, sa mot no ści, od rzu ce nia
i nie ustan nej tę sk no ty za Bo giem. Nie zmien -
ne kie ro wa ła się prze ko na niem, że Je zus
wcie la się w gło du ją ce go, na gie go, bez dom -
ne go, cho re go, uwię zio ne go, sa mot ne go, od -
trą co ne go, któ rym trze ba po móc, pa mię ta jąc
o sło wach Zba wi cie la: „Wszyst ko, co uczy ni -
li ście jed ne mu z tych bra ci mo ich naj mniej -
szych, Mnie ście uczy ni li” (Mt 25, 40). Au tor

wstę pu przy po mniał też, jak to Mat ka Te re -
sa pew ne mu czło wie ko wi, któ ry stwier dził,
że nie do tknął by trę do wa te go na wet za mi -
lion do la rów, od po wie dzia ła: „Ja też nie.
Gdy by cho dzi ło tu o pie nią dze, nie zro bi ła -
bym te go na wet za dwa mi lio ny. Ale uczy nię
to chęt nie z mi ło ści do Bo ga”. A oto kil ka my -
śli świę tej z wy bo ru przy wo ła ne go pod czas
li sto pa do wej pre zen ta cji:

Lu dzie są nie roz sąd ni/ nie lo gicz ni, sa mo -
lub ni,/ ko chaj ich mi mo wszyst ko.// Je śli czy -
nisz do bro,/ lu dzie oskar żą cię/ o ukry te
ego istycz ne po bud ki./ Czyń do bro mi mo
wszyst ko. (...) Daj świa tu, co masz naj lep sze -
go,/ a do sta niesz od świa ta po gło wie./ Daj
świa tu, co masz naj lep sze go/ mi mo wszyst ko. 

Za wsze, ile kroć uśmie chasz się do swe go
bra ta/ i wy cią gniesz do nie go rę kę –/ jest Bo -
że Na ro dze nie. (...) za wsze, ile kroć po zwo lisz,/
by Bóg po ko chał in nych po przez Cie bie,/ za -
wsze wte dy jest Bo że Na ro dze nie.

Pol ski mistrz po ezji 
ła ciń skiej ‒ Kle mens Ja nic ki

Bo ha te rem cy klu Wiel ka Kla sy ka, za ra zem 170. pre zen ta cji Ver -
ba Sa cra (18 XI, Au la Lu brań skie go), był je den z naj wy bit niej szych
po etów pol skich ję zy ka ła ciń skie go do by wcze sne go hu ma ni zmu
Kle mens Ja nic ki (1516‒1543), któ re go 500-le cie uro dzin (17 XI) ob -
cho dzo ne by ło w tym ro ku. To za ra zem pierw szy w Pol sce po eta
chłop skie go po cho dze nia, któ ry do per fek cji opa no wał wzo ro wa -
ną na rzym skiej tech ni kę po etyc ką i któ ry zo stał uho no ro wa ny naj -
wyż szym lau rem li te rac kim oraz god no ścią dok to ra na uk
hu ma ni stycz nych i fi lo zo fii. Naj bar dziej re pre zen ta tyw ne utwo ry
po ety prze czy tał ak tor Te atru Na ro do we go w War sza wie Hen ryk

Ta lar, zaś har mo ni zu ją cą z tek sta mi opra wę
mu zycz ną za pew ni li: Hen ryk Ka sper czak
(lut nia re ne san so wa, teo r ban) i Łu kasz Na -
zur czak (skrzyp ce). 

Syl wet kę i wiel kie po etyc kie do ko na nia te -
go przed wcze śnie zmar łe go (1543), wy bit nie
uzdol nio ne go sy na chło pa ze wsi Ja nusz ko wo
(k. Żni na) przed sta wił znaw ca je go twór czo -
ści, prof. Igna cy Le wan dow ski. Dzię ki bo gac -
twu nie ba nal nej tre ści, mi strzow skiej
i uj mu ją cej for mie je go po ezja prze trwa ła
w ca ło ści aż do na szych cza sów – stwier dził
pro fe sor, pod kre śla jąc je go po sta wę hu ma ni -
sty głę bo ko prze siąk nię te go ide ała mi łą czą -
cy mi w so bie har mo nij nie chrze ści jań ską
re li gię i grec ko -rzym ską fi lo zo fię, wło ski re -
ne sans i wie śnia czo -sar mac ki oby czaj oraz
god ną naj wyż sze go po dzi wu wiel ką spraw -
ność w po słu gi wa niu się ła ci ną. Ten chłop ski
wieszcz, na zy wa ny pol skim czy sar mac kim
Owi diu szem, po tra fił nie tyl ko na śla do wać

XVI Festiwal Sztuki Słowa 
Verba Sacra
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zna ne, ale tak że wpro wa dzić no we po etyc kie
od mia ny ga tun ko we. Był przede wszyst kim
li ry kiem, ale two rzył tak że epi gra my. War to
pod kre ślić, że uczył się w Aka de mii Lu brań -
skie go w Po zna niu, gdzie po znał swo je go
pierw sze go me ce na sa, abp. An drze ja Krzyc -
kie go. W Po zna niu na pi sał tak że – ja ko
pierw szy w Pol sce ‒ cykl epi gra ma tów po -
świę co nych za słu gom ar cy bi sku pów pol skich
pt. Vi tae ar chie pi sco po rum Gne snen -
sium („Ży wo ty ar cy bi sku pów gnieź nień -
skich”, 1536‒1537). Po śmier ci ar cy bi sku pa
tra fił na dwór wo je wo dy kra kow skie go Pio -
tra Kmi ty, gdzie pro wa dził urzę do wą ko re -
spon den cję. W Kra ko wie na pi sał – zno wu
ja ko pierw szy w Pol sce – zbiór krót kich bio -
gra fii kró lów pol skich pt. Vi tae Re gum Po lo -
no rum ele gia co car mi ne de scrip tae („Ży wo ty
kró lów pol skich wier szem ele gij nym opi sa -
ne”, An twer pia 1563) z do łą czo ną doń sa ty rą:
In Po lo ni ci ve sti tus va rie ta tem et in con stan -
tiam dia lo gus („Dia log prze ciw róż no rod no ści i zmien no ści pol skich
stro jów”), w któ rej skry ty ko wał mo dę na na śla du ją ce ob ce wzo ry
pstro ka te stro je oraz ja ko pierw szy uwiecz nił le gen dar ną po stać mą -
dre go bła zna Wła dy sła wa Ja gieł ły ‒ Stań czy ka. Bar dzo po czyt ne bio -
gra my kró lów mia ły wie lu na śla dow ców i kon ty nu ato rów aż
po Ju lia na Ur sy na Niem ce wi cza i je go Śpie wy hi sto rycz ne w XIX w.
Kmi cie Ja nic ki za wdzię czał wy jazd do Pa dwy (1538), gdzie mi mo
nę ka ją cej go od dziec ka cho ro by ukoń czył stu dia i otrzy mał dy plom
dok to ra fi lo zo fii, a od pa pie ża Paw ła III ‒ wspo mnia ny laur po etyc -
ki. Po po wro cie do kra ju (1540) mu siał roz stać się z Kmi tą i utrzy -
my wać się sam (pro bo stwo w Go ła czo wie pod Ol ku szem). Po ma ga li
mu tak że przy ja cie le. Jak pod kre ślił prof. Le wan dow ski, Ja nic ki mi -
mo mło de go wie ku two rzył po ezję doj rza łą i po waż ną, np. w ele -
giach za warł swo ją wie dzę i re flek sje na te mat wła snej po ezji
i god no ści po ety, wia ry, przy jaź ni, spo łecz nej ro li li te ra tu ry i na uki,
me dy cy ny i fi lo zo fii, mi ło ści oj czy zny i czy ha ją cych na nią nie bez -
pie czeństw ze wnętrz nych i we wnętrz nych. Na wią zu jąc do twór ców
sta ro żyt nych ja ko pierw szy w Pol sce stwo rzył zbiór głę bo ko przej -
mu ją cych ele gii pt. Tri stium li ber („Księ ga smut ków”, 1542) z naj -
bar dziej au to bio gra ficz ną De ip so ad po ste ri ta tem („O so bie sa mym
do po tom no ści”). Za pięk ną, wraż li wą, praw dzi wą po ezję, za gło szo -
ne w niej war to ści cał ko wi cie na le ży mu się trwa ły po mnik w ser cach
ro da ków – prze ko ny wał au tor wpro wa dze nia, do da jąc, że po ezja Ja -
nic kie go po win na wró cić do pol skich szkół. 

Zaś po li ty kom war to by za le cić lek tu rę ele gii Ad Po lo nos pro ce res
(„Do pol skich ma gna tów”) z ta ki mi na przy kład ob ser wa cja mi:

Ja kiż szał czy ja każ obłą ka na fa tal ność was po no si?/ [...]/ Nie zgo da
umy sły wa sze pod nie ca i do wro gich/ so bie sze re gów po py cha./ [...] roz -
bie ga cie się w róż ne stro ny, choć wi dzi cie dro gę pro stą, któ rą iść po win -
ni ście./ Ale nie po zwa la ją wam na to pry wat ne nie na wi ści i pry wat na/
ry wa li za cja, i ma sko wa ne gnie wy [...]./ Mio dem ocie ka ją wa sze ję zy ki
i ge sty, lecz w głę bi te go mio du/ cza ją się ohyd ne ja dy,/ któ re wte dy
na jaw się wy do by wa ją, gdy cho dzi o spra wy/ pu blicz ne przed wasz sąd
przed ło żo ne./ [...]/ Wte dy wy bu cha ją jak za ra za oso bi ste ura zy/ i wy -

cho dzi na jaw ta jo na do tąd pa lą ca za wzię tość./
[...]/ Nie dla te go nie po do ba ci się czy jeś zda -
nie, że jest nie traf ne,/ ale że z gó ry nie mi ły ci
ten, kto je wy po wia da. 

Ma don ny 
Ro ma na Brand sta et te ra
W pierw szą nie dzie lę Ad wen tu (27 XI) fe -

sti wa lo wa pu blicz ność w Fa rze Po znań skiej
mia ła oka zję wsłu chać się w „Hym ny Ma ryj -
ne” Ro ma na Brand sta et te ra w in ter pre ta cji
Ha li ny Ła bo nar skiej. Ar ty st ce to wa rzy szy li
Ja ro sław Bucz kow ski (akor de on) i Zbi gniew
Wrom bel, któ rzy za gra li zna ne pol skie pie -
śni ma ryj ne, jak np. „Z daw na Pol ski Tyś
Kró lo wą”, „Gwiaz do Ślicz na, Wspa nia ła” czy
„Bo gu ro dzi ca”, we wła snej, bar dzo pięk nej
i cie ka wej aran ża cji jaz zo wej. 

Naj wy tr wal si mi ło śni cy Ver ba Sa cra mie li
oka zję ze tknąć się z po ezją au to ra te tra lo gii
„Je zus z Na za re thu” już w 2002 r. pod czas

Wiel kiej Ga li Sło wa w ra mach II Fe sti wa lu („Bi blio, oj czy zno mo -
ja”, „Pieśń o ży ciu i śmier ci Cho pi na”, „Pieśń o mo im Chry stu sie”).
Wi ta jąc uczest ni ków te go rocz ne go spo tka nia ks. pro boszcz Ma te -
usz Mi siak przy po mniał, że w Fa rze od 1961 r. czczo ny jest ob raz
Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy i po dzię ko wał Prze my sła wo wi
Ba siń skie mu, że wła śnie ten ko ściół wy brał na miej sce lek tu ry
„Hym nów Ma ryj nych”. Re ży ser pod kre ślił, że, wy da ne po raz pierw -
szy w 1963 r., wy róż nia ją ce się har mo nij nym po łą cze niem pięk ne -
go po etyc kie go sło wa z me dy ta cją mo dli tew ną, „Hym ny Ma ryj ne”
do dziś cie szą się spo rą po pu lar no ścią wśród czy tel ni ków i są chęt -
nie czy ta ne przez ak to rów. Zwró cił też uwa gę na uni wer sal ny wy -
miar oso bi stych mo dli tew nych roz my ślań po ety, któ ry uwzględ nia
nie tyl ko per spek ty wę czło wie ka wie rzą ce go, ale tak że wąt pią ce go
czy ate isty. Wia ra nie jest bo wiem dla Brand sta et te ra czymś sta łym,
nie zmien nym, lecz nie ustan nym zma ga niem z wła sny mi sła bo ścia -
mi, wąt pli wo ścia mi, lę ka mi i dy na micz nym dia lo giem ze Stwór cą.
Zma ga niem nie rzad ko po nad ludz kie si ły, to też prze ra żo ny so bą
i świa tem czło wiek zwra ca się z nę ka ją cy mi go py ta nia mi Do Mat -
ki Bo żej i pro si Ją o po moc.  

Znamienne są określenia Matki Bożej w tytułach hymnów, jak:
„(Hymn) do Madonny stojącej na moim biurku”//, „do Czarnej
Madonny”,// „do Madonny dobrej przemiany”,// „do Madonny
atomu”,// „do Madonny dobrej śmierci”. Wymowne i bardzo
aktualne są liczne prośby i refleksje poety, jak choćby: 

Matko Słowa,/ Matko Dobroci,/ Módl się o dobroć/ Wszystkich
polskich słów./ [...] Niech ani jedno nie będzie złe./ Niech ani jedno
nie nienawidzi. 

Wierzymy,/ że powstaliśmy z miłości/ i w miłość się obrócimy.  
I wreszcie z „Litanii ekologicznej do Najświętszej Maryi Panny”: 
Módl się za życie na ziemi,/ [...] za trwanie rodzaju ludzkiego,/ [...]

za życie przyrody,/ [...] za życie wszelkich zwierząt, [...]./ I za życie
naszej wiary/ [...] naszej nadziei,/ [...] naszego sumienia,/ [...] za życie
nasze po życiu.   

Danuta Chodera-lewandowicz 
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K a zi mie ra Ri chert uro dzi ła się w Obrzyc ku w 1924 ro ku.
Od 1923 ro ku w tam tej szym pa ła cu pra co wał jej oj ciec – był
szo fe rem. Już ja ko ma ła dziew czyn ka pod pa try wa ła ży cie

obrzyc kich ary sto kra tów. Sza no wa ła Ra czyń skich i do ce nia ła opie kę
ja ką roz ta cza li nad wszyst ki mi swo imi pra cow ni ka mi. Ma jąc 15 lat
roz po czę ła pra cę ja ko po ko jo wa hra bi ny An to ni ny Ra czyń skiej, żo -
ny przed ostat nie go or dy na ta na Obrzyc ku, Zyg mun ta hra bie go Ra -
czyń skie go. W tzw. ma łym pa ła cu, któ ry póź niej za mie nił się w ho tel,
a w któ rym po śmier ci mę ża za miesz ka ła hra bi na, Ka zi mie ra Ri chert
pra co wa ła przez ca ły okres II woj ny świa to wej. W 1999 ro ku, kie dy
prze pro wa dza łam z nią dłu gi wy wiad o jej ży ciu w cie niu ary sto kra -
tów z Obrzyc ka, wspo mi na ła ich jak bo ha te rów mło do ści. W jej
miesz ka niu we Wron kach, w któ rym roz ma wia ły śmy, na ścia nie,
w ele ganc kich ram kach wi sia ły zdję cia Ra czyń skich. Hra bi na An to -
ni na sie dzia ła w do roż ce obok odzia ne go w li be rię oj ca Ka zi mie ry Ri -
chert. Hra bia Zyg munt Ra czyń ski ju nior i ota cza ją cy go
umun du ro wa ni le śni czy, spo glą da li po waż nie w obiek tyw sta re go
apa ra tu, a po la tach wszyst kim, któ rzy oglą da li fo to gra fię wy da wa ło
się, że pa trzą do kład nie na nich. Ra czyń scy z Obrzyc ka by li obec ni
w tam tym do mu nie tyl ko na zdję ciach i we wspo mnie niach swej

daw nej pra cow ni cy. Od 1983 ro ku od wie dza li re gu lar nie Pol skę
i za każ dym ra zem za glą da li tak że do Wro nek. U Ra czyń skich by ło
nam bar dzo do brze – za pew ni ła mnie pa ni Ka zi mie ra już na po cząt -
ku – Bar dzo do brze. Na ła wie wśród por ce la no wych fi li ża nek i ta le -
rzy ków z lu kro wa nym ser ni kiem le ża ły roz rzu co ne przed wo jen ne
zdję cia. Wie le tych fo to gra fii na le ża ło do Ra czyń skich, ale hra bia Jó ziu
(tak czu le mó wi ła o Jó ze fie hr. Ra czyń skim) przy wiózł je któ re goś ra -
zu do Wro nek i po wie dział, że w Pol sce jest ich miej sce. Na jed nej z fo -
to gra fii twarz hra bi ny za sty gła w pół u śmie chu. Na in nej kon dukt
po grze bo wy or dy na ta Zyg mun ta Ra czyń skie go su nął w sku pie niu
przez most. Każ de z nich przy wo ły wa ło u mo jej roz mów czy ni in ne
wspo mnie nie. Nie któ re z nich do ty czy ły świąt Bo że go Na ro dze nia
w Obrzyc ku.

Bia ła la me ta, bia łe świecz ki
Tam, gdzie dzi siaj le ży Zie lo na Gó ra, był daw niej ma ły ma ją te czek.

Na zy wa no go Obrzyc ko -Za mek. Oko ło szó stej wie czo rem, z ma ły mi
świecz ka mi w rącz kach, wcho dzi li śmy scho da mi na pierw sze pię tro,
gdzie sta ły od święt nie ude ko ro wa ne sto ły i cho in ka. Drzew ko by ło przy -
stro jo ne jed nak tyl ko bia łą la me tą i bia ły mi świecz ka mi. Re cy to wa li śmy

wier szy ki, śpie wa li śmy pol skie ko lę dy,
a po tym ma łym przed sta wie niu nad -
cho dził naj waż niej szy dla nas mo ment:
pre zen ty. Już we wrze śniu al bo w paź -
dzier ni ku przy cho dzi ły do na szych do -
mów pa nie z pa ła cu, któ re zaj mo wa ły
się szy ciem. Mie rzy ły każ de dziec ko
i szy ły dla nie go su kien ki, far tusz ki, chu -
s tecz ki. Ro bi ły też z weł ny rę ka wicz ki,
sza li ki czy raj stop ki. A te go wi gi lij ne go
wie czo ru wszyst ko to do sta wa li śmy
w pre zen cie. Każ de z nas do sta wa ło rów -
nież ja kąś za baw kę. I mu szę po wie dzieć,
że nie by ły to wca le ja kieś za baw ki przy -
pad ko we. Do bie ra no je sta ran nie do płci
i wie ku dziec ka. Na ko niec wrę cza no
nam du że płó cien ne tor by, ta kie prze -
wie sza ne przez ra mię, by ły one peł ne
roz ma itych ła ko ci: cu kier ków, pier ni ków,
ja błek, fig. Po wyj ściu dzie ci, na pię tro
wcho dzi ła służ ba pa ła co wa. Oczy wi ście
oni nie de kla mo wa li żad nych wier szy -
ków, tyl ko śpie wa li po nie miec ku ko lę dę

Każdego roku w Boże Narodzenie kwitły
w obrzyckim pałacu konwalie

w doniczkach – opowiadała mi przed laty
Kazimiera Richert, dawna pokojowa hrabiny

Antoniny Raczyńskiej.

Cicha noc
i zapach konwalii

Cicha noc
i zapach konwalii

Cicha noc
i zapach konwalii

Cicha noc
i zapach konwalii

Cicha noc
i zapach konwalii

ostatni ordynat na obrzycku zygmunt hr. Raczyn� ski z miejscowymi les�nikami



„Ci cha noc”. Ta ko lę da w Pol sce zna na jest sto sun ko wo nie daw no
i po pol sku śpie wa my ją w kra ju też do pie ro od nie daw na, a ja zna łam
już ja ko dziew czyn ka, na dłu go przed woj ną. 

Trzy ży cze nia
Hra bi na An to ni na Ra czyń ska, wy pa trzy ła kie dyś mo je go oj ca, jak

był jesz cze bar dzo mło dy i ka za ła go wy uczyć go na szo fe ra. Tak oto
zo stał człon kiem służ by pa ła co wej i stąd mo je z Ra czyń ski mi kon tak -
ty. Każ dy z człon ków służ by pa ła co wej ja kiś czas przed świę ta mi Bo że -
go Na ro dze nia wy pi sy wał na kart ce swo je trzy ży cze nia od no śnie te go,
co chciał by do stać w pre zen cie od Ra czyń skich na Gwiazd kę. An to ni -
na zbie ra ła póź niej te wszyst kie kart ki i o ile to by ło moż li we, da ny czło -
nek służ by otrzy my wał każ dą z wy pi sa nych przez sie bie rze czy. A je śli
nie, to dwie lub jed ną. Kie dyś mo ja mat ka po trze -
bo wa ła płót no na po ściel, szep nę ła więc oj cu, by
umie ścił je wśród gwiazd ko wych ży czeń. I w ta ki
spo sób do sta li śmy ca ły wał płót na. In nym ra zem oj -
ciec na pi sał, że chciał by ze ga rek na rę kę. W tam -
tych cza sach ta ki ze ga rek to był na praw dę
luk su so wy to war! I do stał go, pro szę so bie wy obra -
zić! Ni gdy nie ku po wa li śmy so bie sa mi żad nych
ubrań, ani ma te ria łów na nie. Je śli po trze bo wa li -
śmy, oj ciec po pro stu do sta wał je od Ra czyń skich.
Prócz pre zen tów, na sza ro dzi na do sta wa ła tak że
na Bo że Na ro dze nie kar pia i ma ko wiec. W zi mie
or ga ni zo wa no też ku lig dla służ by, a sa nie mknę ły
ta ką tra są ja ką służ ba so bie wy bra ła. Kie dy nad -
cho dził se zon zbio ru ja błek – każ dy pra cow nik
otrzy my wał skrzyn kę tych owo ców. Po po lo wa -
niach – ka wał je le nia al bo dzi ka. Cie ka wost ką
gwiazd ko wą by ło to, że każ de go ro ku na Bo -
że Na ro dze nie w obrzyc kim pa ła cu kwi tły
kon wa lie w do nicz kach. Przez dłu gi czas
by łam pew na, że by ła to tra dy cja wy łącz -
nie tej ro dzi ny i te go pa ła cu. Tym cza sem
nie daw no na tknę łam się w sie ci na fo to -
gra fię nie miec kiej kart ki świą tecz nej z 1907
ro ku, na któ rej wid niał przy pró szo ny śnie -
giem i przy ozdo bio ny świer ko wą ga łąz ką
bu kie cik kon wa lii. „Za po mnia ny świą tecz -
ny kwiat” gło sił pod pis pod za byt ko wą
kart ką, a tuż pod nią umiesz czo no jesz cze
jed ną tym ra zem no wo rocz ną kart kę
z kon wa lia mi i śnie giem, na któ rej wy dru -
ko wa no ży cze nia: Wi shing you a hap py
New Year 1908. Do wie dzia łam się w ten
spo sób, że tra dy cja ho do wa nia kon wa lii
w do nicz kach na świę ta Bo że go Na ro dze -
nia się ga po cząt ków XIX wie ku i pie lę gno -
wa na by ła w Niem czech, Au strii, Szwaj ca rii
i An glii. 

Zi mo we wspo mnie nia
Zi mą, dwa al bo trzy ra zy w ty go dniu, go -

to wa no w Obrzyc ku -Zam ku obiad w wiel -
kim ko tle i od wo żo no do nad le śnic twa. Tam
wy dzie la no z te go obia dy dla bied nych. Lu -
dzie przy cho dzi li z ka necz ka mi i do sta wa li
je dze nie. Zresz tą je śli do pa ła cu przy błą kał
się ja kiś że brak, to ni gdy nie od cho dził stam -
tąd głod ny. Kie dy upa dło Po wsta nie War -
szaw skie i wia do mo już by ło, że Ar mia
Czer wo na prę dzej czy póź niej do trze
do Wiel ko pol ski, Ra czyń scy roz po czę li przy -

go to wa nia do uciecz ki. Hra bi na An to ni na po cząt ko wo my śla ła o tym,
by zo stać w Obrzyc ku, zna ła ro syj ski i twier dzi ła, że so bie z So wie ta mi
po ra dzi. Mó wi ła, że się ich nie boi. Tyl ko hra bia Jó zef Ra czyń ski ucie -
kał do Nie miec gdzieś spod Ko ła, bo przez ja kiś czas pod ko niec woj ny
tam się ukry wał w ja kimś ma jąt ku, resz ta ro dzi ny wy je cha ła z Obrzyc -
ka nie speł na ty dzień przed wej ściem wojsk ra dziec kich. An to ni na i jej
sy no wa or dy na to wa i wnu ki wy je cha li w so bo tę, po cią giem z Sza mo -
tuł. Or dy nat Zyg munt ju nior wy je chał we wto rek, a we czwar tek we -
szli Ro sja nie. Te go co dzia ło się wów czas w Obrzyc ku nie da się opi sać.
Nie da się opi sać, ja kie spu sto sze nie po so bie zo sta wi li. Za cho wy wa li się
po pro stu jak by przy szli z ja kie goś bu szu. Do te go stop nia, niech pa ni
so bie wy obra zi, że my li się w musz li klo ze to wej, a za ła twia li obok niej.
To by ło coś okrop ne go! Nikt z nas nie czuł się tam z ni mi bez piecz nie.

Ja ze stra chu przed ni mi ucie kłam do mo jej bab ci,
aż do Sta ro łę ża. W 1948 ro ku do sta łam list od hra -
bi ny An to ni ny. Na pi sa ła w nim, że po da ro wu je mi
me ble z jed ne go po ko ju w pa ła cu. W 1948 ro -
ku! – pa ni Ka zi mie ra mó wiąc o tym wy buch nę ła
cierp kim śmie chem. – Oczy wi ście ni gdy tych me -
bli nie do sta łam.

Post Scrip tum
Tam te go dnia we Wron kach po lu bi łam ser nik.

Za py ta łam pa nią Ka zi mie rę czy pie kła go mo że
we dług prze pi su z obrzyc kiej kuch ni. Od po wie -
dzia ła, że nie, ale do da ła, że ma do dziś kil ka prze -
pi sów z kuch ni Ra czyń skiej. Ja kiś czas póź niej
przy sła ła mi je w li ście. Dwa po niż sze to prze pi -
sy świą tecz ne.

Alek san dra Po lew ska
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PIER NI KI ŚWIą TECZ NE
2 fun ty słod kie go sy ro pu (mo że być miód)
2 fun ty cu kru
4 fun ty pszen nej mą ki
1 ma ła fi li żan ka wo dy
0,25 fun ta smal cu lub ma sła
3 łyż ki smal cu
3 ły żecz ki so li ro go wej (amo niak)
6 jaj
Pół fi li żan ki cu kru z wa ni lią 

(dziś: cu kier wa ni li no wy)
Pół fi li żan ki mie lo ne go cy na mo nu
16 goź dzi ków
Star ta skór ka z jed nej cy try ny i sok z niej
3 łyż ki ka kao
3 łyż ki mie lo nej ka wy
1 ku bek mle ka
Pół fi li żan ki so dy 
Moż na do dać też we dług uzna nia mig da ły,

ro dzyn ki itp. 

Sy rop, cu kier i ma sło za go to wać, a kie dy do -
brze cie płe wy lać po wsta łą ma sę na mą kę.
Do dać ko rze nie, ku bek ka wy za pa rzo nej z 3
ły żek ka wy mie lo nej, ku bek mle ka z so lą ro -
go wą (amo nia kiem) i pro szek do pie cze nia
(moż na so dę). Cia sto za gnieść, roz wał ko wać
i fo rem ka mi wy kro ić pier ni ki. 

Prz e  pi sy  z kuch ni  Ra czy ń skich z Obrzyc  ka

KARP NA NIE BIE SKO
Spra wić kar pia, oczy ścić i naj le piej prze kro -
ić wzdłuż krę go słu pa na dwie po ło wy lub
po kro ić w dzwon ki. Przy go to wać włosz czy -
znę (por, pie trusz kę, ce bu lę i jed ną mar -
chew). Włosz czy znę wło żyć do pła skie go
garn ka lub bryt fan ny, wło żyć ca łą po ło wę
ry by i go to wać, by przy go to wać wy war. Do -
dać dwa list ki lau ro we i kil ka na ście zia ren
zie la an giel skie go. Wszyst ko to go to wać
pod przy kry wą ok. pół go dzi ny. Na stęp nie
wło żyć kar pia do od dziel ne go garn ka i za -
go to wać od dziel nie 2/3 octu i 1/3 wo dy.
Kie dy bę dzie się to go to wać za lać tym
wrząt kiem su ro we go kar pia i tak po trzy mać
przez 5-10 mi nut, na stęp nie prze ło żyć go
do go tu ją ce go się wy wa ru i bar dzo, bar dzo
wol no go to wać, wła ści wie nie mal tyl ko
trzy mać w tym go rą cym wy wa rze przez
ok. 15-20 mi nut aby nie za wrzał wy war.
Przed po da niem kar pia wy jąć włosz czy znę
i drob no po sie kać, kar pia wy jąć na pół mi -
sek, ob ło żyć do oko ła po kro jo ną w ko stecz -
kę włosz czy zną, po czym kar pia po lać
go rą cym roz to pio nym ma słem. Ma sło nie
mo że być przy sma żo ne! Po tem po sy pać zie -
lo ną pie trusz ką. Na praw dę wspa nia ły!
Smacz ne go! – do pi sek pa ni Ka zi mie ry.



aaula koncertowa
w

Po skrzyp co wym paź dzier ni ku, mu zycz ny li sto pad w Au li
Uni wer sy tec kiej roz po czął się aż trze ma wie czo ra mi chó ral -
ny mi. Do sko na le zna ny po zna nia kom An drzej Bo rej ko, dy -

ry gent po dzi wia ny dzi siaj na czo ło wych es tra dach eu ro pej skich
i ame ry kań skich, wspa nia le (4. XI) przy go to wał i po pro wa dził Nie -
miec kie Re qu iem Jo han ne sa Brahm sa. Z na szą or kie strą – ko lej ny
raz w ostat nim cza sie – wy stą pił zna ko mi ty Chór Fil har mo nii Na -
ro do wej, kie ro wa ny przez Hen ry ka Woj na row skie go. Par tie so lo -
we wy ko na li mło dzi śpie wa cy: au stra lij ska so pra nist ka Sio bhan
Stagg i wę gier ski ba ry ton Mi cha el Na gy. O hi sto rii po wsta nia dzie -
ła i je go po zy cji w świa to wej mu zy ce kan ta to wo - ora to ryj nej, mó -
wił prof. Ry szard D. Go lia nek.

w
Dwa dni póź niej (6. XI) Po znań ska Szko ła Chó ral na im. Je -
rze go Kur czew skie go świę ci ła swo je 60. uro dzi ny. Cór ka za -
ło ży cie la i pa tro na za słu żo nej pla ców ki, red.

Ali na Kur czew ska przy po mnia ła jej dzie je. Do rocz ną na gro dę im.
J. Kur czew skie go, usta no wio ną po śmier ci chór mi strza w 1995 r.
przez gro no je go wy cho wan ków, prze zna czo ną dla wy bit nych ar -
ty stów i kom po zy to rów mu zy ki chó ral nej, wrę czo no Ro mu al do wi
Twar dow skie mu, jed ne mu z naj wy bit niej szych twór ców te go ga -
tun ku, zna ne mu sze ro ko w świe cie. 

w
Tym cza sem „Po znań skie Sło wi ki”, czy li Chór Chło pię cy i Mę -
ski Fil har mo nii Po znań skiej, wraz z jej Or kie strą Sym fo nicz -
ną i so li sta mi: Mo ni ką Mych -No wic ką (so pran), Ka ta rzy ną

Wło dar czyk (alt), Al ber tem Me me ti (te nor) i Woj cie chem Ra sia -
kiem (bas), pod ba tu tą Ma cie ja Wie lo cha – wy peł ni li (12. XI) pro -
gram 456. Kon cer tu Po znań skie go, na któ ry zło ży ły się dzie ła
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w
W cy klu je sien nych wio li ni stycz nych do znań, ko lej ną por cję
nad zwy czaj nych emo cji do star czy ła (25. XI) me lo ma nom 29-
let nia Cla ra -Ju mi Kang, Ko re an ka uro dzo na i wy kształ co -

na w Niem czech i USA, a od no szą ca suk ce sy na ca łym świe cie.
Zdo by wa lau ry na naj więk szych kon kur sach, na gry wa pły ty, wy stę -
pu je z wy bit ny mi or kie stra mi i dy ry gen ta mi. Z na szy mi fil har mo ni -
ka mi pod dyr. Mar ka Pi ja row skie go pięk nie za gra ła I Kon cert Ma xa
Bru cha, a do da ną na bis czę ścią (Lar go) z so lo wej III So na ty J. S. Ba -
cha, po zo sta wi ła ślad nie do za po mnie nia.. Do sko na ły eg za min
brzmie nia or kie stry i jej wy jąt ko wo licz nych so li stów, umiesz czo nych
tak że na…bal ko nie. Zda ny na piąt kę! God nym uwa gi i pod kre śle nia
by ły też ko men ta rze Bar to sza Mi cha łow skie go – pi sem ne i wy gło szo -
ne – do pro gra mów obu ostat nich wie czo rów Fil har mo nii.
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dwóch pol skich kom po zy to rów. Naj pierw przy po mnia no utwór Jó -
ze fa Ze idle ra, na prze ło mie XIX i XX wie ku uwa ża ne go z jed ne go
z na szych naj więk szych twór ców mu zy ki ko ściel nej. Zwią za ny był
z klasz to rem Fi li pi nów na Świę tej Gó rze k. Go sty nia i stam tąd po -
cho dzi je go Mis sa ex D, z któ rej frag men tów za pi su nu to we go, po -
znań ski or ga ni sta Ma ciej Bo lew ski zre kon stru ował ca łość i po raz
pierw szy mo gli śmy usły szeć jej brzmie nie. Po prze rwie zaś „Sło wi -
ki” się gnę ły do swe go że la zne go re per tu aru i dwóch (z czte rech),
mia no wi cie I i IV Li ta nii Ostro bram skich Sta ni sła wa Mo niusz ki. 

w
W dru giej po ło wie li sto pa da (18. XI), na es tra dę au li UAM
znów wró ci ły skrzyp ce. Duń czyk Ni ko laj Znaj der, ar ty sta – re -
zy dent na szej Fil har mo nii w tym se zo nie, wy stą pił w po dwój -

nej ro li – so li sty i dy ry gen ta. Za grał aż dwa Kon cer ty skrzyp co we
W. A. Mo zar ta – B -du ro wy i D -du ro wy oraz przed sta wił bar dzo in -
te re su ją cą in ter pre ta cję słyn nej IV Sym fo nii Pio tra Czaj kow skie go.
Był to już VIII fil har mo nicz ny Mal tań ski Kon cert Cha ry ta tyw ny.
Na gro dą Fe nik sa Mal tań skie go, przy zna wa ną twór com i ar ty stom
za słu żo nym dla krze wie nia war to ści chrze ści jań skich, wy róż nio no
w tym ro ku do mi ni kań ski Ze spół Siew ców Led nic kich, kon ty nu ują -
cy dzie ło o. Ja na Gó ry. 

w
Pra wie do kład nie w mie siąc po trium fie w XV Kon kur sie Wie -
niaw skie go, na tej sa mej es tra dzie au li UAM, (27. XI) zja wi ła
się Ve ri ko Tchum bu ri dze, ja ko lau re at ka spe cjal nej Na gro dy

Or kie stry Ka me ral nej PR „Ama deus”. Z ze spo łem – fun da to rem na -
gro dy pod dyr. Agniesz ki Ducz mal, wy ko na ła tym ra zem ca ły (a nie
tyl ko I część, jak na Kon kur sie) Kon cert A -dur W. A. Mo zar ta. Do -
pie ro po kil ku mi nu to wych okla skach, so list ka zde cy do wa ła się
na bis – ar cy trud ną „Pa ga ni nia nę” Na tha na Mil ste ina. Gdy wy -
brzmia ły jej ostat nie, kar ko łom ne dźwię ki, pu blicz ność ze rwa ła się
z miejsc i tak, jak po tur nie jo wym, fi na ło wym wy stę pie, na gro dzi ła
owa cją na sto ją co – 20-let nią Tur czyn kę z gru ziń ski mi ko rze nia mi,
stu diu ją cą w Niem czech.

Przed prze rwą by li śmy świad ka mi pra wy ko na nia Con cer to li ri -
co na dwie or kie stry smycz ko we Mi ko ła ja Gó rec kie go – de dy ko wa -
ne go „Ama deu so wi” i Agniesz ce Ducz mal, na zbli ża ją ce się 50
uro dzi ny ze spo łu, a tak że przy po mnie nia jed ne go z naj czę ściej przez
or kie strę wy ko ny wa ne go utwo ru – Se re na dy op. 2 Mie czy sła wa Kar -
ło wi cza.

w
Wio li ni stycz ny tryp tyk, na je den wie czór (26. XI) prze rwał ko -
lej ny Spe aking Con cert z fra pu ją co brzmią cym pro gra mem:
„Fa ri nel li – ostat ni ka strat”. Mar cin Som po liń ski – au tor, dy -

ry gent i nar ra tor te go cie ka we go i peł ne go co raz bar dziej za ska ku -
ją cych po my słów, edu ka cyj ne go cy klu mu zycz ne go, fir mo wa ne go
przez Fun da cję Fa bry ka Sztu ki, przy cią gnął do au li znów kom plet
słu cha czy wszyst kich ge ne ra cji. Ze spół gra ją cy na hi sto rycz nych in -
stru men tach „Roy al Ba ro que En sem ble”, Po znań ski Chór Chło pię -
cy pod dyr. Jac ka Sy kul skie go oraz dwo je zna ko mi tych
so li stów – Ma rze na Mi cha łow ska – so pran i Kac per Sze lą żek – kon -
tra te nor, pre zen to wa li w sty lo wej for mie, po pu lar ne i mniej zna ne
arie, du ety i pie śni XVII i XVIII-wiecz nych mi strzów, głów nie Fry -
de ry ka Ha en dla, ale tak że Gre go rio Al le gri’ego i An to nia Vi val die -
go. Tło dla mu zy ki sta no wi ły im pre sje fil mo we z miejsc, o któ rych
ak tu al nie snuł opo wieść Mar cin Som po liń ski o Fa ri nel lim. Fe no -
me nie czło wie ka, ob da rzo ne go „aniel skim gło sem”, do dzi siaj naj -
bar dziej zna ne go przed sta wi cie la ge ne ra cji śpie wa ków,
dys po nu ją cych od dziec ka, im po nu ją cą 3-okta wo wą ska lą gło su.
O fak tach je go suk ce sów ar ty stycz nych i to wa rzy skich oraz o na ro -
słych mi tach. Mul ti me dial ny spek takl – dzie ło ar ty stów i re ali za to -
rów wie lu spe cjal no ści – wi dow nia na gro dzi ła dłu gim, za słu żo nym
aplau zem. (rp) 

Po mysł po cho dzi z nie miec kiej stro ny, bo w Niem czech Ad went ob -
cho dzi się bar dzo so len nie, m.in. dzie ci otrzy mu ją wła śnie ad wen -
to we ka len da rze, w któ rych pod każ dym dniem scho wa na jest

cze ko lad ka. Wy ma ga od dziec ka du żej si ły wo li, by nie otwo rzyć wszyst -
kich okie nek na raz, wy ja da jąc sło dy cze, ale co za wstyd, gdy ro dzi ce to zo -
ba czą i co za sa tys fak cja, gdy się wy trwa i w dniu Bo że go Na ro dze nia
otwo rzy naj więk sze okien ko. 

Od kil ku lat do tej cie ka wej ini cja ty wy kul tu ral ne go ka len da rza ad wen -
to we go przy łą czy li się Po la cy ze Słu bic. Każ dy dzień Ad wen tu od da ny jest
ja kiejś in sty tu cji lub or ga ni za cji, któ ra otwie ra swo je po dwo je. Na przy -
kład dzień 5 grud nia od da no współ pra cu ją cej ści śle z Col le gium Po lo ni -
cum Fun da cji Dziu pla Ini cja tyw Przy rod ni czych. Sek cję – już bar dzo
zna na w Słu bi cach – two rzą ab sol wen ci i stu den ci bio lo gii z UAM, po -
cho dzą cy ze Słu bic i oko lic.

Na pre lek cję „Przy ro da w tra dy cji” przy by li Po la cy i Niem cy – ta dwu na -
ro do wość też na le ży do „Ad wen to we go Ka len da rza” – od by wa ła się więc
w dwóch ję zy kach. Wy gło si ła ją Na ta lia Du er, pre zes Dziu pli. Moż na się by -
ło np. do wie dzieć, że karp to tra dy cja... z PRL. Przed tem, ow szem, by wał
na wi gi lij nych sto łach, ale nie był ry bą je dy ną ani naj waż niej szą. Do pie ro
w PRL, gdy za bra kło na ryn ku in nych ryb, karp, któ ry oka zał się ła twy i sto -
sun ko wo ta ni w ho dow li, zdo mi no wał świą tecz ne sto ły i jest dziś prak tycz -
nie obo wiąz ko wy, a naj czę ściej je dy ny. Na to miast już za po mnia ną tra dy cją
jest wie sza nie je mio ły. Po wró ci ło do nas via Wiel ka Bry ta nia: je mio ła po ja -
wia się zwy kle na Syl we stra i słu ży oczy wi ście bez kar nym ca łu som, któ re
moż na pod nią upra wiać. Mo że ja kimś sen sie wią że się to z za po mnia ną
pol ską tra dy cją? Je mio ła by ła bo wiem sym bo lem czy sto ści i nie win no ści.
Zry wał ją oj ciec ro dzi ny i strą cał na bia łe płót no, któ re dzie ci trzy ma ły
pod drze wem, a na stęp nie za wie szał w do mu. Mo że dla te go po ca łun ki
pod tym sym bo lem czy sto ści nie są grzesz ne? Je mio ła by ła nie gdyś znacz -
nie rzad sza niż dzi siaj, a naj rzad sza, naj bar dziej ce nio na by ła ta, któ ra po ja -
wia ła się na dę bie. Na ta lia Du er pod kre śla ła też w obro nie tej ro śli ny dziś
nie cie szą cej się do brą opi nią, że je mio ła nie jest pa so ży tem, tyl ko pół pa so -
ży tem – wo dę i so le mi ne ral ne czer pie z drze wa, po tra fiąc prze bić je go ko -
rę, by się do nich do brać, ale w li ściach jej za cho dzi nor mal na fo to syn te za.

W ra mach „Ak tyw ne go Ka len da rza Ad wen to we go” od by ły się warsz -
ta ty ro bie nia pre zen tów z fil cu czy drew na, śpie wa nie mię dzy na ro do wych
ko lęd (przy pon czu), po kaz nie mych fil mów o te ma ty ce bo żo na ro dze nio -
wej, kon cert or ga no wy, kon cert fan far, spo tka nia mię dzy po ko le nio we czy
uro cza wy sta wa w Mu zeum Via dri ny „Zi ma w szkle” czy li szkla ne ku le
z pa da ją cym „śnie giem”, któ ry mi tak za chwy ca li śmy się w dzie ciń stwie.
Wspól no ta ewan ge lic ka za pro si ła na po czę stu nek zu pa mi z róż nych stron
świa ta, Col le gium Po lo ni cum zor ga ni zo wa ło wie czór wspo mnień bo żo -
na ro dze nio wych w ra mach cy klu MyLife, w któ rym zbie ra się au to bio -
gra ficz ne opo wie ści Po la ków i Niem ców. maj 

Moż na so bie wy obra zić ta ki Ka len darz ad wen to wy i na na szym uni -
wer sy te cie: bo że na ro dze nie z punk tu wi dze nia po szcze gól nych wy -
dzia łów: an giel skie ca rols (an gli ści), wa ga ziarn ka ma ku (fi zy cy),
sztucz ne ognie (che mi cy), cho in ka (bio lo go wie), gwiaz da be tle jem -
ska (astro no mo wie) itd., nie mó wiąc już o wy dzia le teo lo gicz nym… 

Ta jem ni ce 
je mio ły i kar pia
„aktywny kalendarz adwentowy/Lebendiger adventskalender” 

to wspólna akcja słubic i Frankfurtu nad Odrą. 
Polega na organizowaniu przez 24 dni przed Bożym

narodzeniem wartościowych imprez otwartych: koncertów,
spotkań, wykładów, mniej lub bardziej związanych

z oczekiwanym świętem. Tak więc do Bożego narodzenia można
przygotować się nie tylko religijnie, ale i kulturalnie.
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Pre zy dent RP An drzej Du da pod pi sał usta -
wę o zmia nie nie któ rych ustaw okre śla ją -
cych wa run ki pro wa dze nia dzia łal no ści
in no wa cyj nej. osta tecz ny tekst usta wy,
uwzględ nia ją cy 3 po praw ki przed sta wio -
ne przez Se nat RP, zo stał uchwa lo ny przez
Sejm 4 li sto pa da 2016 ro ku. Usta wa wej -
dzie w ży cie po 30 dniach od da ty ogło sze -
nia, z wy jąt kiem prze pi sów po dat ko wych
i do ty czą cych za sad fi nan so wa nia na uki,
któ re ma ją obo wią zy wać od 1 stycz -
nia 2017 r.

Przy po mnij my, że usta wa prze wi du je wpro -
wa dze nie pa kie tu roz wią zań, w szcze gól no ści
no wych in stru men tów po dat ko wych, któ rych
ce lem jest ła twiej sze wdra ża nie in no wa cji. Po za
wdro że niem zmian ob ję tych ww. usta wą, na po -
cząt ku 2017 ro ku do kon sul ta cji spo łecz nych
tra fi pro jekt dru giej usta wy, tzw. bia łej księ gi in -
no wa cyj no ści. W tym przy pad ku do kład ny za -
kres pro po no wa nych uspraw nień jesz cze nie
jest zna ny, ale zda niem rzą dzą cych, wszyst kie te
udo god nie nia ma ją w kon se kwen cji po móc
w osią gnię ciu pla no wa ne go na rok 2020 po zio -
mu wy dat ków B+R o wy so ko ści 1,7% PKB
(w ro ku 2014 by ło to 0,94% PKB). 

Na le ży za dać so bie w tym miej scu py ta nie, jak
du żą ro lę wpro wa dzo ne zmia ny ode gra ją we
wdra ża niu in no wa cji przez na ukow ców? Czy
no we prze pi sy rze czy wi ście za chę cą „lu dzi świa -
ta na uki” do po dej mo wa nia ry zy ka biz ne so we -
go? Czy mo że my spo dzie wać się prze ło mu

zwią za ne go z moż li wo ścia mi prze wi dzia ny mi
dla na ukow ca, któ ry za mie rza sko mer cja li zo -
wać wy na la zek? I wresz cie, czy dzię ki pro po no -
wa nym uspraw nie niom, Pol ska sta nie się
waż nym ak to rem prze mian tech no lo gicz nych
w Eu ro pie? 

Je stem zda nia, że pro ces ten jest bar dziej
skom pli ko wa ny i dłu go trwa ły. Po trzeb na jest
istot na zmia na, zwią za na cho ciaż by z ni we la cją
róż nic w głów nych ce lach, któ re sta wia ne są
obec nie przed pra cow ni kiem uczel ni, a ty mi,
któ re wy zna cza so bie przed się bior ca.

Na co dzień spo ty kam się z po my sło daw ca -
mi wy wo dzą cy mi się z uczel ni, szu ka ją cy mi
spo so bu na ko mer cja li za cję roz wią zań, nad któ -
ry mi pra cu ją od wie lu lat. Przy glą da jąc się bli -
żej ak tyw no ści ryn ko wej i wy ni kom
fi nan so wym spół ek współ two rzo nych przez
nich wraz z in we sto ra mi, go łym okiem wi dać,
czy są one pro wa dzo ne przez na ukow -
ców – przed się bior ców, czy też po zy ska ny ka pi -
tał po trak to wa ny zo stał je dy nie ja ko do dat ko wy
grant ba daw czy. Do świad cze nie po ka zu je, jak
moc no po dej ście do roz wo ju biz ne su i ska la
funk cjo no wa nia fir my na ryn ku, uza leż nio ne są
od po sta wy wy na laz cy, któ ry jest za to od po wie -
dzial ny. Przy go to wu jąc na ukow ców do wej ścia
w świat biz ne su, przy wią zu ję du żą wa gę
do kom pe ten cji. Po za wie dzą na uko wą i umie -
jęt no ścia mi zwią za ny mi z pro wa dze niem fir my,
bar dzo waż na jest od po wied nia po sta wa. 

Biz nes to coś wię cej niż pró ba te sto wa nia roz -
wią za nia w ce lu we ry fi ka cji po sta wio nej wcze -
śniej hi po te zy ba daw czej. We wcze snej fa zie
roz wo ju li czy się mak sy mal na kon cen tra cja
na do sto so wa niu pro duk tu do ocze ki wań przy -
szłych od bior ców. Wy ma ga to od po my sło daw -
cy – na ukow ca i ca łe go ze spo łu wie lu
rów no le gle po dej mo wa nych dzia łań. Mam tu
na my śli pra ce nad roz wo jem pro duk tu, pro mo -
wa nie roz wią za nia w róż nych miej scach, ak tyw -
ny kon takt z przy szły mi klien ta mi, po to, by
przy go to wać się do pierw szej sprze da ży, a na -
stęp nie osią gnąć sta bi li za cję fi nan so wą. I naj -
waż niej sze – nie po to, aby na tym po prze stać,
ale by móc przejść do ko lej nych, jesz cze bar dziej
an ga żu ją cych wy zwań, zwią za nych z dal szą eks -
pan sją fir my. To wszyst ko wy ma ga od na ukow -
ca okre ślo nych kom pe ten cji, spro wa dza ją cych
się, mó wiąc naj ogól niej do umie jęt no ści pro wa -
dze nia biz ne su. Pod tym kry je się skłon ność
do po dej mo wa nia trud nych, stre su ją cych i ry -
zy kow nych de cy zji, współ pra cy z ze spo łem,

pra cy do póź nych go dzin wie czor nych, roz wią -
zy wa nia sy tu acji kon flik to wych, „ga sze nia po -
ża rów”, nie za wsze ła twej współ pra cy
z kon tra hen ta mi itd. Na pew no te go ty pu pra ca
da le ka jest od eta to wej sta bil no ści. Je śli do zdo -
by tej wie dzy i po sia da ne go do rob ku na uko we -
go do da my umie jęt ność my śle nia przez
pry zmat ce lów biz ne so wych i ge ne ral nie dys po -
no wa nie kom pe ten cja mi przed się bior cy, to po -
ja wia nam się nie zwy kle po żą da ny ob raz
na ukow ca przy szło ści – in no wa to ra, od po wia -
da ją ce go za wzrost zna cze nia sek to ra B+R.

Przed sta wi cie le świa ta na uki, któ rzy od kry li
w so bie żył kę przed się bior cy, ra dzą so bie w pro -
ce sie ko mer cja li za cji znacz nie le piej od tych,
któ rzy po zo sta ją men tal nie eta to wym pra cow -
ni kiem uczel ni. My śle nie biz ne so we po zwa la
rów nież le piej kształ to wać za an ga żo wa nie ze -
spo łu, któ ry wie, cze mu słu żą po sta wio ne
przed nim ce le. Od po wied nio do bra ny ze spół,
w któ re go skład wcho dzi na uko wiec – przed się -
bior ca, umoż li wia po wsta nie na praw dę sil nej
ryn ko wo fir my tech no lo gicz nej. Czy to ozna cza,
że po za sze re giem uła twień pro ce du ral nych i fi -
nan so wych dla na ukow ców, na le ży tak że od po -
wied nio za dbać o kształ to wa nie ich
kom pe ten cji biz ne so wych? Zde cy do wa nie tak!
Na uko wiec -przed się bior ca, to po stać, któ ra
przy ak tu al nie spo rej po da ży środ ków do stęp -
nych na ryn ku ka pi ta ło wym mo że być roz chwy -
ty wa nym me ne dże rem dla fun du szy wy so kie go
ry zy ka, spe cja li zu ją cych się w ko mer cja li za cji
przed się wzięć tech no lo gicz nych. Być mo że ma -
ło po pu lar na jesz cze w Pol sce funk cja tzw. Chief
Scien ti fic Of fi cer’a (CSO) bę dzie mo gła w nie -
da le kiej przy szło ści na sta łe za ist nieć rów nież
w ro dzi mych fir mach wdra ża ją cych in no wa cyj -
ne roz wią za nia, za pew nia jąc tym sa mym wzrost
wskaź ni ków zwią za nych z po zio mem wy dat -
ków prze zna cza nych na B+R w Pol sce. z

Pre zy dent pod pi sał usta wę o in no wa cyj no ści –

Czy na ryn ku przy bę dzie 
przed się bior ców no wej ge ne ra cji? 

ko men tarz 
Pio tra Nę dze wi cza 
z PPNT

O au to rze:
Piotr nę dze wicz jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu eko -
no micz ne go w Po zna niu, po dy plo mo wych stu diów
me ne dżer skich oraz stu diów po dy plo mo wych me ne -
dżer in no wa cji. do świad cze nie zdo by wał w mię dzy na -
ro do wej fir mie kon sul tin go wej Grant thorn ton..
w Po znań skim Par ku na uko wo -tech no lo gicz nym fun -
da cji UaM, ja ko au dy tor Kra jo wej sie ci in no wa cji oraz
kon sul tant ds. trans fe ru tech no lo gii od po wie dzial ny
był za roz wój usług pro in no wa cyj nych. ak tu al nie od -
po wia da za nad zór wła ści ciel ski i roz wój fun du szu ka -
pi ta ło we go PPnt. Peł ni funk cję człon ka za rzą du oraz
człon ka rad nad zor czych w spół kach, w któ rych udzia -
ły po sia da fun da cja UaM.
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Je rzy Wal dorff (a wła ści wie Je rzy Wal dorff -
—Preyss) jest ab sol wen tem Uni wer sy te tu
Po znań skie go, a tak że zna nym au to rem

wie lu ksią żek i ar ty ku łów. W cią gu swo je go
dłu gie go ży cia (4 V 1910 – 29 XII 1999) był ak -
tyw nym uczest ni kiem i ko men ta to rem pol -
skie go ży cia kul tu ral ne go, przede wszyst kim
mu zycz ne go. Szczę śli wie je go licz ne kon tak ty
z ludź mi kul tu ry i sztu ki zna la zły od zwier cie -
dle nie w ar chi wa liach. Ma te ria ły te pi sarz zbie -
rał pie czo ło wi cie la ta mi, ko rzy sta jąc przy tym
z usług biur pra so wych: In for ma cji Pra so wej

Pol skiej, Biu ra Wy cin ków Pra so wych „Glob”
oraz Agen cji Pra so wo -In for ma cyj nej „Glob”.

Spu ści zna po Je rzym Wal dorf fie, a tak że
po je go sio strze Ma rii Gra bow skiej, zo sta ła
przed kil ku la ty ofia ro wa na przez ro dzi nę
twór cy Bi blio te ce Po znań skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk. W 2016 ro ku Bi blio te ka
PTPN otrzy ma ła do ta cję od Na czel nej Dy rek -
cji Ar chi wów Pań stwo wych na „Opra co wa nie
i in wen ta ry za cję spu ści zny Je rze go Wal dorf -
fa”. Pro jekt, za ak cep to wa ny i do fi nan so wa ny
ze środ ków kon kur so wych na re ali za cję za da -

nia pu blicz ne go „Wspie ra nie dzia łań ar chi -
wal nych 2016”, zna ko mi cie wpi sał się w dzia -
łal ność To wa rzy stwa, któ re od po nad pół to ra
wie ku pro wa dzi bi blio te kę na uko wą gro ma -
dzą cą uni ka to we zbio ry spe cjal ne. Ofia ro wa -
ne ar chi wa lia zo sta ły upo rząd ko wa ne,
za bez pie czo ne, opra co wa ne, zin wen ta ry zo -
wa ne i udo stęp nio ne czy tel ni kom. 

Do kład niej sze in for ma cje o za war to ści
spu ści zny moż na zna leźć na stro nie in ter ne -
to wej Bi blio te ki Po znań skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk. z

Na właśnie udostępnioną przez Bibliotekę
PTPN spuściznę po zmarłym w 1999 roku
Jerzym Waldorffie składają się:
korespondencja (ok. 380 listów i telegramów),
notatki i fotografie, oryginalne dokumenty
osobiste (od 1919 r.) i rodzinne (od pierwszej
połowy XIX w.), a także wycinki prasowe
artykułów własnych, recenzji i wywiadów,
jakie z nim przeprowadzano. 

Skar by z szu fla dy 
Je rze go Wal dorf fa 
Skar by z szu fla dy 
Je rze go Wal dorf fa 
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Rok aka de mic ki 2015/2016 był ro kiem
ju bi le uszo wym w In sty tu cie Lin gwi -
sty ki Sto so wa nej Wy dzia łu Neo fi lo -

lo gii. 50 lat te mu po wstał Za kład
Ję zy ko znaw stwa Sto so wa ne go – bę dą cy an -
te na tem dzi siej sze go In sty tu tu, a tak że uka -
zał się pierw szy nu mer wy da wa ne go przez
In sty tut cza so pi sma na uko we go o mię dzy na -
ro do wym za się gu Glot to di dac ti ca – An In ter -
na tio nal Jo ur nal of Ap plied Lin gu istics. Aby
od po wied nio uczcić te wy jąt ko we rocz ni ce
prof. Iza be la Pro kop, dy rek tor In sty tu tu, wy -
szła z ini cja ty wą upa mięt nie nia wy da rzeń
w nie co dzien ny i jed no cze śnie zo sta wia ją cy
ślad przy szłym po ko le niom spo sób, a mia no -
wi cie sa dząc dę by.

18 li sto pa da pra cow ni cy In sty tu tu ze bra li
się na Ryn ku w Kór ni ku, gdzie spo tka li się
z przed sta wi cie la mi Nad le śnic twa Bab ki,
a stam tąd skie ro wa li się do Le śnic twa Łęk no
w Gmi nie Za nie myśl. Na je go te re nie po ło żo -
ny jest Las No wo żeń ców i Drzew Oko licz no -
ścio wych, w któ rym dla upa mięt nie nia
waż nych wy da rzeń za rów no z ży cia pry wat -
ne go, jak i in sty tu cjo nal ne go moż na po sa dzić
dę by oraz ozna czyć je ta blicz ką z wy gra we ro -
wa nym in dy wi du al nym na pi sem. Dzię ki życz -

li wo ści go spo da rza Nad le śnic twa Bab ki dr.
inż. Mie czy sła wa Ka sprzy ka rów nież In sty tut
Lin gwi sty ki Sto so wa nej miał moż li wość upa -
mięt nie nia swo je go ju bi le uszu w ta ki spo sób. 

Na miej scu ze bra ni do wie dzie li się o nie -
zwy kłej hi sto rii te go miej sca, je go moż li wo -
ściach tu ry stycz no -edu ka cyj nych oraz o idei
po wsta nia la su. Na step nie w to wa rzy stwie
pra cow ni ków nad le śnic twa wraz z le śni czym
Zbi gnie wem Łysz cza rzem uczest ni cy uda li
się do ce lu wy pra wy. Głów na ce re mo nia zo -
sta ła otwar ta sy gna łem ape lu na ło wy, ode -
gra ne go na ro gu my śliw skim Prof. Iza be la
Pro kop oraz prof. Bar ba ra Skow ro nek, na -
czel na cza so pi sma Glot to di dac ti ca, uro czy -
ście po sa dzi ły ofia ro wa ne przez le śni czych
dwa dę by szy puł ko we, a na stęp nie ode bra ły
z rąk nad le śni cze go cer ty fi ka ty, za wie ra ją ce
pod sta wo we in for ma cje o po sa dzo nych drze -
wach wraz z ich współ rzęd ny mi geo gra ficz -
ny mi. Dąb nr 136 upa mięt nia 50-le cie
cza so pi sma, a dąb o nu me rze 137 – 50-le cie
ist nie nia lin gwi sty ki sto so wa nej w Po zna niu.
Oba drze wa zo sta ły do dat ko wo prze wią za ne
wstąż ka mi w ko lo rze fio le to wym, bę dą cym
sym bo lem Wy dzia łu Neo fi lo lo gii UAM.
W oko licz no ścio wym prze mó wie niu prof.

Pro kop wy ra zi ła głę bo ką na dzie ję, że las ten
bę dzie miej scem wy praw bo ta nicz nych dzie -
ci i wnu ków pra cow ni ków In sty tu tu. Mię dzy
in sty tu to wy mi drze wa mi pra cow ni cy wspól -
ny mi si ła mi za ko pa li tak że kap su łę cza su, za -
wie ra ją cą hi sto rię In sty tu tu od mo men tu
za ło że nia do chwi li obec nej, ju bi le uszo we eg -
zem pla rze cza so pi sma Glot to di dac ti ca oraz
rów nież zwią za ne go z In sty tu tem Ho mo Lu -
dens, ob cho dzą ce go w tym ro ku swo ją 10-tą
rocz ni cę. Po nad to w kap su le zna lazł się spis
wszyst kich pra cow ni ków In sty tu tu, pen dri -
ve z ich zdję cia mi, pro gram kon fe ren cji ju bi -
le uszo wej, pa pier fir mo wy oraz smycz
na klu cze z lo go UAM, a tak że ser wet ka sto -
ło wa z na pi sem „ka wa” w kil ku ob cych ję zy -
kach. Z pew no ścią nie zwy kle cie ka wym
wy da rze niem bę dzie od ko pa nie kap su ły
za 50 lat. Na znak za mknię cia ce re mo nii ode -
gra no na ro gu my śliw skim sy gnał od bo ju.
Po za koń cze niu sa dze nia uczest ni cy wy da -
rze nia uda li się na uro czy sty obiad do re stau -
ra cji Ga jów ka w Zbru dze wie. Tam,
przy pięk nie ude ko ro wa nym sto le, pod su -
mo wa no i ofi cjal nie za mknię to ob cho dy ro -
ku ju bi le uszo we go. 

An na Be re zow ska, He le na Kryg

Pa miąt ko we dę by 
w Le sie Drzew Oko licz no ścio wych 

na zakończenie roku swojego jubileuszu i dla upamiętnienia ważnych wydarzeń 
pracownicy instytutu Lingwistyki stosowanej Wydziału neofilologii uaM uroczyście posadzili dwa dęby. 
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Mi nę ło 6 lat od de cy zji rek to ra UAM prof. Bro -
ni sła wa Mar ci nia ka, któ ry pod pi sał za rzą -
dze nie o utwo rze niu Biu ra Pra so we go

UAM. Po cząt ko wo z rzecz ni kiem pra so wym pra -
co wa ła jed na, obec nie trzy oso by. Od kąd 1 stycz -
nia 2011 ro ku jed nost ka za czę ła swo je
funk cjo no wa nie, jej pra cow ni cy pod ję li ty sią ce
roz mów w ce lu po śred ni cze nia w kon tak tach
mię dzy uczel nią a dzien ni ka rza mi. Zda rza ło się,
że dia lo gi przyj mo wa ły nie spo dzie wa ny ob rót. Tra -
fia ły wów czas do spe cjal ne go zbio ru „kwiat ków”,
z któ rych przy go to wa li śmy bu kiet dla czy tel ni ków „Ży -
cia Uni wer sy tec kie go”. Pre zen tu je my część pierw szą zbio ru.

Po szu ki wa nia eks per tów
Wbrew po zo rom Biu ro Pra so we nie dys po nu je li stą kon tak tów

do wszyst kich pra cow ni ków uczel ni. Na proś bę dzien ni ka rzy po -
dej mu je my za tem dzia ła nia w ce lu zna le zie nia osób, z któ ry mi
mo gli by po roz ma wiać, oraz kon tak tu te le fo nicz ne go do nich.

Zwy kle dzien ni karz nie szu ka w Biu rze Pra so wym kon kret nej
oso by, lecz eks per tów z da nej dzie dzi ny. Pew ne go ra zu otrzy ma -
li śmy z te le wi zji proś bę o kon takt z kil ko ma pra cow ni ka mi jed -
ne go z wy dzia łów. Oso ba z BP za te le fo no wa ła więc do dzie ka na tu
z proś bą o su ge stie do ty czą ce eks per tów w dzie dzi nie, o któ rą cho -
dzi ło. Pa ni pra cu ją ca w dzie ka na cie wy mie ni ła dwa na zwi ska.

Czy mo gę pro sić o po da nie nu me rów te le fo nów ko mór ko wych
do tych osób? – za py ta li śmy.

Nie ma my upo waż nie nia do udo stęp nia nia ta kich da nych – od -
po wie dzia ła pra cow ni ca dzie ka na tu.

Pra cow nik BP za czął za tem wy ja śniać pro ce du ry dzia ła nia Biu -
ra: nu mer nie zo sta nie ni gdzie udo stęp nio ny bez zgo dy wła ści cie -
la, naj pierw za te le fo nu je my do wspo mnia nych na ukow ców.
Wy ja śnia nie trwa ło dość dłu go i zo sta ło za koń czo ne stwier dze -
niem pa ni z dzie ka na tu:

Ale my i tak nie ma my nu me rów te le fo nów do tych pa nów.

Zda rza się, że na wet za się gnię cie in for ma cji u źró -
dła nie przy no si re zul ta tów. Tak, jak wów czas, gdy
dzwo ni li śmy do dzie ka na tu, aby do wie dzieć się,
czy pe wien pro fe sor jest ak tu al nie pro dzie ka nem
te goż wy dzia łu. Pa ni, z któ rą roz ma wia li śmy, od -
po wie dzia ła:

Ja je stem tu no wa i nie wiem... Ale za py tam... 
Po czym usły sze li śmy jej wo ła nie w głąb po ko ju:
Czy pro fe sor X jest u nas pro dzie ka nem?

Gdy dzien ni ka rze chcie li roz ma wiać o jed nym z kie -
run ków za ma wia nych, pra cow ni ca Biu ra Pra so we go

wy ko na ła te le fon do pa ni dok tor, któ rej nu mer sta -
cjo nar ny wid niał na stro nie wy dzia łu. Te le fon ode -
brał pe wien pan, rów nież z ty tu łem na uko wym
dok to ra. Pra cow ni ca BP przed sta wi ła za tem spra -
wę. W od po wie dzi usły sza ła:

A dla cze go pa ni dzwo ni na ten nu mer?
Bo to jest nu mer pa ni dok tor X? – upew ni li śmy się.

No tak, ale dla cze go pa ni do niej dzwo ni?
Po nie waż pa ni dok tor zaj mu je się kie run kiem za ma -

wia nym.
Ja nie je stem te go pe wien – zwąt pił roz mów ca.

Ta ka in for ma cja wid nie je na stro nie wy dzia łu oraz otrzy ma li -
śmy ją w dzie ka na cie – wy ja śnia my.

Aha – przy znał po pro stu ów czło wiek.

Dzie kan jed ne go z wy dzia łów za pro po no wał kie dyś kon takt
z eks pert ką. Ta jed nak nie zgo dzi ła się na wy po wiedź. Pra cow ni -
cy BP od dzwo ni li za tem do dzie ka na z proś bą o wska za nie ko goś
in ne go. Dzie kan zdzi wił się, że eks pert ka nie wy ra zi ła zgo dy.
A po nie waż aku rat sie dzia ła z dzie ka nem w po ko ju, usły sze li śmy
jak mó wi do niej:

Zmo bi li zuj się, Asiu...

Wia ra prze no si gó ry. Tak by ło za pew ne i w przy pad ku, gdy pa -
ni z dzie ka na tu dyk to wa ła nam kon takt do pra cow ni ka wy dzia -
łu. A na stęp nie po wie dzia ła:

Ja tu ten nu mer mam skre ślo ny... Ale do dzwo ni się pa ni!

Zda je my so bie spra wę, że pro blem z po zy ska niem kon tak tu
do eks per tów nie mu si wy ni kać ze złej wo li. Pew ne go ra zu pra -
cow nik ad mi ni stra cyj ny wy dzia łu po dał pra cow ni ko wi BP nu mer
te le fo nu do na ukow ca za strze ga jąc:

Ale pro szę nie prze ka zy wać da lej te go nu me ru. Że bym po -
tem nie do stał opie przu.

By wa i tak, że spra wa od po cząt ku jest bez na -
dziej na. Jak wów czas, gdy te le fon od pra cow ni ka
Biu ra Pra so we go ode bra no ze sło wa mi: Nie mo gę
pa ni po móc.

Kwiat ki zry wa ła: Agniesz ka Książ kie wicz
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Dominika
Narożna

Agnieszka
Książkiewicz

Przemysław
Stanula

Aleksandra
Śliwińska

PracOWnicy Biura PrasOWeGO uDzieLają ODPOWieDzi jeDynie na PyTania Dziennikarzy
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Mo że wła śnie dla te go, że Mię dzy na -
ro do wy Kon kurs Skrzyp co wy im.
Hen ry ka Wie niaw skie go jest ide -

al nym łącz ni kiem dla tych dwóch miast, stąd
na okład ce je go ma lar ska in ter pre ta cja jed -
nej ze stu den tek ASP w War sza wie. Po do bi -
zna Wie niaw skie go z Po zna niem w tle,
świad czy o tym, że po stać mu zy ka jest roz -
po zna wal na i waż na dla stu den tów ca łej Pol -
ski. Czy ten naj star szy na świe cie kon kurs
skrzyp co wy bu dzi wię cej sko ja rzeń Pol ski ze
Wscho dem? Ma xim Ven ge rov, prze wod ni -
czą cy ju ry te go rocz ne go kon kur su jest z po -
cho dze nia Ro sja ni nem. Wie le moż na mó wić
na te mat zwy cza jów stu denc kich, gwa ry, cie -
ka wych miejsc, opi nii po zna nia ków i ich sto -
sun ku do Pe ters bur ga, nie jest to jed nak że
ma te riał na je den nu mer – a co naj mniej
na trzy. Wy bra li śmy więc to, co bu dzi w nas
naj więk szą sym pa tię do Po zna nia, cho ciaż
nie wszy scy ko le dzy re dak cyj ni wła śnie stąd
po cho dzą, tym le piej moż na za uwa żyć, co
cie ka we go kil ka lat te mu przy wio dło nas
na stu dia w tym mie ście. 

Pro jekt oka zał się suk ce sem; wie le ra do ści
spra wi ła nam pra ca w ga ze cie – tym bar dziej,
że więk szość z nas i tak ro bi to w ra mach
prak tyk w róż nych re dak cjach. Do sta li śmy
wol ną rę kę w wy bo rze te ma tów i do bo rze go -
ści, z któ ry mi chcie li śmy współ pra co wać,
stąd po ja wi ły się tu roz mo wy z ą prof. Ha li -
ną Zgół ko wą, dr Ka ta rzy ną Za gór ską, re cen -
zje Ja ku ba Saj kow skie go, od no szą ce się

do ksią żek hi sto ry ków Ro sji – prof.. Ar tu ra
Ki ja sa, dra Bar tło mie ja Gar czy ka. „Pocz tów -
ka z Po zna nia” to spoj rze nie na mia sto
nad War tą i je go zwią zek z mia stem nad Ne -
wą, wdzia ne ze spe cy ficz nej per spek ty wy stu -
denc kiej – bez nie po trzeb ne go pa to su, ale
z na le ży tym sza cun kiem. 

Dzię ki po mo cy fi nan so wej uni wer sy te tu,
In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej, In sty tu tu Fi lo lo -
gii Ro syj skiej, Ga ze ty Pe ters bur skiej oraz Sto -
wa rzy sze nia Pol ska -Wschód po je cha li śmy
z pro jek tem stu denc kim do Pe ters bur ga. De -
le ga cja re dak cyj na wy da nia spe cjal ne go skła -
da ła się z trzech stu den tek fi lo lo gii pol skiej
ze spe cjal no ści dzien ni kar skiej, ru sy cy stów,
któ rzy na czas wy jaz du włą czy li nas w swo ją
gru pę te atral ną „Szut nik” i ob sa dzi li w ro -
lach, oraz pra cow ni ków uni wer sy te tu. Tak
oto ci, któ rzy ni gdy nie wy bra li by się z wła -
snej wo li do Ro sji – po nie waż Za chód jest
bar dziej w mo dzie – za uro czy li się tym ka -
wał kiem świa ta na do bre. Z Po zna nia do Pe -
ters bur ga z pio sen ką i te atrem w ple ca ku – bo
tak brzmiał ty tuł pro jek tu, miał za cel za pre -
zen to wać Ro sja nom tro chę pol skiej kul tu ry
oraz po znać tam tej szą, a naj lep szą for mą
i naj bar dziej zro zu mia łą jest prze cież mu zy -
ka i te atr, bo nie za leż nie od na ro do wo ści, ro -
zu mie się je bez słów. My ro zu mie li śmy
na wet sło wa, po nie waż przed sta wie nia
„Szut ni ka” by ły, zgod nie z za my słem te atru,
po ro syj sku, ale do sko na łym pol skim ak cen -
tem by ły też pol skie pio sen ki. Po za wy sta wia -

niem spek ta kli, spo tka nia mi z go ść mi
i udzia łem w pa ne lach mie li śmy tro chę cza -
su na zwie dza nie. Łak nę li śmy te go mia sta jak
naj bar dziej i każ dą wol ną chwi lę prze zna cza -
li śmy na bie ga nie od Er mi ta żu do cer kwi,
od cer kwi do Pań stwo we go Mu zeum Ro syj -
skie go i wie lu in nych. I o ile za spra wą po li -
ty ków po więk sza się dy stans wo bec
wschod nich są sia dów, ta kie ini cja ty wy jak ta,
za pro po no wa na przez nas, po zwa la ją jed nak
na in te gra cję stu den tów po za po li ty ką. Oby
ta kich by ło wię cej! Mo że do cze ka my się
upra gnio nej kon ty nu acji pro jek tu Z Po zna -
nia do Pe ters bur ga z pio sen ką i te atrem w ple -
ca ku.

Rok sa na Cze szej ko -So chac ka

Pocztówka z Poznania
na niej wizerunek Henryka Wieniawskiego. Tak wyglądała pierwsza strona
gazety polonijnej wydanej w Petersburgu przez lokalną tamtejszą gazetę

wespół ze studentami rosyjskimi i polskimi, studiującymi polonistykę
na uaM. a dlaczego akurat Henryk Wieniawski?

Mó wią uczest ni cy 
krzysz tof Mierzynśki

Nie zwy kłej pe ters bur skiej
przy go dy nie da się opi sać
w dwóch sło wach. Trze ba
by wspo mnieć i o wy jąt ko -
wym mie ście, i o cu dow -

nych lu dziach, nie za po mi na jąc jed no cze śnie
o pro jek cie te atral no -mu zycz nym, któ ry mógł
się nie udać – a oka zał się suk ce sem. I jak że
mógł bym za po mnieć o uro czej pe ters bur skiej
bab ci, któ ra w dru giej mi nu cie roz mo wy już
swa ta ła mnie ze swo ją wnucz ką! Do Pe ters -
bur ga nie moż na nie wra cać – co dzien nie
wspo mnie nia mi i jak naj czę ściej we wła snej
oso bie. Choć by po dróż mia ła trwać nie 36,
a 136 go dzin!

Mar ty na Dzikowska
Wy jazd do Pe ters bur ga był
fan ta stycz nym do świad -
cze niem i przy go dą. Dla
wie lu z nas by ła to pierw -
sza wi zy ta w tym mie ście.

Pe ters burg wy warł na mnie ogrom ne wra że -
nie, mam na dzie ję, że jesz cze tam wró cę. Cie -
szę się, że mo gli śmy od kry wać mia sto
wspól nie. Wy stę py i dłu ga po dróż zbli ży ły nas
do sie bie.

ni ki ta Dalmata
To nie by ła mo ja pierw sza
po dróż do Pe ters bur ga, ale
zo sta ła w mo jej pa mię ci
ja ko jed na z naj lep szych.
Za wdzię czam to na szej

eki pie te atral nej, z któ rą świet nie się ba wi li -
śmy, wy stę pu jąc na sce nie. Kli mat i na strój Pe -
ters bur ga rów nież zro bił swo je. Naj więk sze
wra że nie zro bi ło na mnie wyj ście do Te atru
Len so vie ta i spo tka nie z pol ską ak tor ką, któ ra
od no si suk ce sy w Ro sji. Je stem wdzięcz ny, że
na sza współ pra ca da ła mi ta kie moż li wo ści
i mam na dzie ję, że w przy szło ści bę dzie my ją
kon ty nu ować.

Członkowie projektu z założycielką i dyrektorem artystycznym teatru „Szutnik” –

Grażyną Jatczak
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Kon cep cja stwo rze nia fo to gra ficz nej
ga le rii por tre tów miesz kań ców
Wiel ko pol ski zro dzi ła się w trak cie

pra cy nad ćwi cze niem bę dą cym fo to gra ficz -
ną, ar ty stycz ną in ter pre ta cją emo cji. Stu -
den ci w trak cie za jęć oma wia jąc swo je
pra ce –  czę sto by ły to por tre ty – bu do wa li
opo wieść, któ ra wy da wa ła im się waż na, po -
nie waż pre zen to wa ła au ten tycz ne sy tu acje.
Od wo łu jąc się do do świad czeń mo de li, po -
ka zy wa li ja cy są i jak ży ją, pre zen to wa li wła -
sne sła bo ści, si łę i en tu zjazm. Każ da
fo to gra fia to hi sto ria ży cia. Zdję cia moż -
na wie lo znacz nie in ter pre to wać, in spi ru ją
wy obraź nię, a uzu peł nio ne tek stem na bie -
ra ją no wych zna czeń – stąd ży cio ry sy. Do -
dat ko wo po pro szo no każ de go mo de la
o sfor mu ło wa nie oso bi ste go mot ta, któ re
bę dzie prze ka zem dla na stęp ne go po ko le -

nia. Po win no być ono efek tem prze my śleń
oraz wła snych do świad czeń. 

Zna jąc pro jekt Fun da cji Po ro zu mie nie bez
Ba rier Jo lan ty Kwa śniew skiej „Oswa ja nie sta -
ro ści”, po my śla łam o roz sze rze niu go i stwo -
rze niu zbio ru fo to gra fii od cho dzą ce go
po ko le nia lu dzi, któ rych ży cio ry sy są splo -
tem dzia łań za mie rzo nych i jed no cze śnie
skut kiem oko licz no ści, na któ re bo ha te ro wie
nie mie li żad ne go wpły wu. Ich speł nio nych
i nie speł nio nych ma rzeń. Spoj rze nia wstecz
opar te go na do świad cze niu. Po sta no wi łam
stwo rzyć Ka ta log. 

Fi nał te go pro jek tu, czy li wer ni saż wy sta -
wy miał miej sce w li sto pa dzie te go ro ku. Ta
ple ne ro wa wy sta wa od by ła się w cha rak te ry -
stycz nym dla Par ku Ła zien kow skie go miej -
scu, czy li par ka nie od uli cy Agry ko li.
W wer ni sa żu uczest ni czy li: wi ce pre zy dent

War sza wy Wło dzi mierz Pa szyń ski, dy rek tor
Ła zie nek Kró lew skich Ta de usz Ziel nie wicz,
pre ze ska Fun da cji „Po ro zu mie nie Bez Ba -
rier” Jo lan ta Kwa śniew ska, dzie kan WP-
A UAM w Ka li szu prof. Piotr
Łusz czy kie wicz, prof. Ma ciej Guź ni czak,
prof. Mał go rza ta Gar da, prof. Jan Krzysz tof
Hry cek, stu den ci wy dzia łu, au to rzy prac, za -
przy jaź nio ne oso by oraz dzien ni ka rze pra sy
i tv war szaw skich.  

Na po cząt ku ro ku 2017 wy sta wa zo sta nie
za pre zen to wa na miesz kań com Kielc na za -
pro sze nie Ja ro sła wa Mach nic kie go, dy rek to -
ra do mu kul tu ry w Kiel cach i w Ka li szu ja ko
ple ne ro wa. Jej re ali za cja by ła moż li wa dzię ki
po mo cy Fun da cji „Po ro zu mie nie Bez Ba rier”
oraz wspar ciu władz War sza wy, któ re sfi nan -
so wa ły pro jekt. 

prof. Mał go rza ta Gar da

Zdję cia, któ re mó wią

Short Talk to wy da rze nie, pod czas któ re go
moż na spo tkać praw dzi wych pa sjo na tów
fil mu, znaw ców te ma tu zwią za ne go z sze -
ro ko ro zu mia nym ki nem. To czas, w któ -
rym ście ra się ob raz i ży wa dys ku sja –
wie dza eks perc ka z in dy wi du al ny mi emo -
cja mi od bior cy. 

Tym ra zem spo tka nie pn. „Short Talk:
mia sto w cza sie nie po ko ju” od by wa ją ce się
w ra mach Je sie ni Fil mo wej or ga ni zo wa nej
przez Fun da cję Ad Ar te, w ra mach współ pra -
cy z Biu rem Pra so wym UAM mia ło miej -

sce 23 li sto pa da na Wy dzia le Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa UAM. Wy da rze nie
roz po czę ło się pro jek cją fil mu „WAVES 98”
w re ży se rii Ely Da ghe ra po ka zu ją ce go nie -
zwy kłą wi zję ży cia w po wo jen nym Bej ru cie
lat 90. Ów film krót ko me tra żo wy sta no wił
pre lu dium do roz mo wy o wpły wie kon flik -
tów zbroj nych na funk cjo no wa nie spo łecz -
no ści ni mi do tknię tych, o tym, jak lu dzie
ra dzą so bie z woj ną i ży ciem w jej cie niu. Za -
rów no mo de ra to rem dys ku sji, jak i eks per -
tem od te ma tów po ru sza nych pod czas

spo tka nia by ła dr Do mi ni ka Na roż na. Po zo -
sta ły mi ar bi tra mi by li Agniesz ka Fi li piak
oraz Pa weł Ło kić – dok to ran ci z WNPiD
UAM. 

Je sień Fil mo wa to po nad dwa mie sią ce
roz pro szo nych wy da rzeń fil mo wych i au dio -
wi zu al nych na te re nie ca łe go Po zna nia. Wi -
dzo wie mo gą obej rzeć no we, w tym tak że
pre mie ro we pro duk cje ba lan su ją ce na gra ni -
cy tra dy cyj nych i eks pe ry men tal nych form
fil mo wych, spo tkać się z oraz wziąć udział
w warsz ta tach i dys ku sjach. z

Miasto w czasie niepokoju

Wystawa studentów i absolwentów Pracowni cyfrowej edycji Obrazu WP-a uaM odbyła się w warszawskich Łazienkach. 
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Na co dzień w na ka li skim Wy dzia le
Pe da go gicz no -Ar ty stycz nym UAM
prof. Mo ni ka Ko strze wa pro wa dzi

Pra cow nię Sztuk Pro jek to wych. Choć pra ca
wy kła dow cy jest z pew no ścią cza so chłon na,
to jed nak ryt micz ne pre zen to wa nie au tor -
skich do ko nań sprzy ja pod trzy ma niu po ten -
cja łu ba daw cze go nie tyl ko na ukow ców, ale
rów nież ar ty stów. Prof. Ko strze wa na za pro -
sze nie jed nej z part ner skich uczel ni w USA
za pre zen to wa ła kil ka na ście no wych pro jek -
tów gra ficz nych i mo do wych. Wy sta wa Sea -
Grey zo sta ła zor ga ni zo wa na w XIX-wiecz -
nym pa ła cy ku, na le żą cym do uczel ni.

Mo ni ka Ko strze wa jest roz po zna wal nym
twór cą na płasz czyź nie sztu ki współ cze snej
dzię ki swym ar ty stycz no -na uko wym eks pe -
ry men tom z for mą, bar wą i struk tu rą. Po -
twier dza ją to re cen zje jej prac. Pa ni Mo ni ka
Ko strze wa prze ła mu je sche ma ty my śle nia.
Od kry wa no we ja ko ści, wy do by wa ma lar skie
i struk tu ral ne wa lo ry two rzy wa z któ rym pra -
cu je – pi sze prof. Do ro ta Sak z łódz kiej ASP
w to wa rzy szą cej pre mie ro wej wy sta wie pu -
bli ka cji.. Ar tyst ka pro wa dzi ba da nia na te mat
ro li współ cze sne go ubio ru sil nie zwią za ne go
z za gad nie niem mo dy i sztu ki oraz ich wza -
jem nych re la cji obec nych w pro ce sie zmian
kul tu ro wo -es te tycz nych. Współ pra cu je

z pro jek tan ta mi, na ukow ca mi i in sty tu cja mi
po dej mu ją cy mi roz wa ża nia nad ubio rem ja -
ko ko dem zna czeń we współ cze snej kul tu rze. 

Wy sta wa wzbu dzi ła u Ame ry ka nów du że
za in te re so wa nie. W świe cie dżin sów i T -shir -
tów sztu ka pro jek to wa nia w opar ciu o eks pe -

ry men tal ną gra fi kę i ręcz nie two rzo ne struk -
tu ry jest po strze ga na ja ko ak tyw ność wy jąt -
ko wo cen na i uni ka to wa. Po nad to
ad re so wa nie mo dy – w ra mach jed nej ko lek -
cji – do kil ku po ko leń jed no cze śnie tak że
ode bra ne zo sta ło ja ko nie co dzien ne. Śla dem
po twier dza ją cym za in te re so wa nie dla wy sta -
wy Mo ni ki Ko strze wy był ob szer ny ar ty kuł,
któ ry uka zał się w jed nej z po lo nij nych ga zet
„Po lish We ekly News” w No wym Jor ku.
Przed sta wio na ko lek cja za sko czy ła oglą da ją -
cych nie tyl ko pięk nem ma te rii, skór i ko lo rów,
ale pro sto tą, moż li wo ścią do bie ra nia de ta li,
w za leż no ści od po ry dnia i sy tu acji – na pi sał
prof. Mi cha el T. Spe idel – Każ da z za pre zen -
to wa nych su kien jest prak tycz na, wy god na i,
co naj waż niej sze, nie dro ga jak na wa run ki
ame ry kań skie. Więk szość su kien jest uszy ta
z wy so kiej ja ko ści skór oraz z do dat ków, ta kich
jak drob na siat ka, per ga min i – wy pre pa ro wa -
ny au tor ską me to dą – pa pier. Jak za uwa ży ła
prof. Do ro ta Sak, to ory gi nal ne po łą cze nie
dwóch struk tur przy cią ga wzrok i po dziw wi -
dzów. Skó ra do da je pew no ści sie bie, a pa pier
pod kre śla kru chość i de li kat ność.

Po byt ka li skiej wy kła dow czy ni w ame ry -
kań skim uni wer sy te cie był roz pi sa ny na kil -
ka zda rzeń ar ty stycz nych i aka de mic kich.
Za pre zen to wa ła au tor ski art de sign – me to -
dy pra cy opar te na dzia ła niach twór czych ta -
kich jak eks pe ry men tal na gra fi ka, bę dą ca
czę sto pre lu dium i in spi ra cją do dzia łań
w dys cy pli nie sztuk pro jek to wych. Za ję cia
cie szy ły się za in te re so wa niem stu den tów.
Współ pra ca WPA UAM z wie lo let nim part -
ne rem UAM-ame ry kań ską uczel nią – zo sta -
ła za ini cjo wa na w 2014 ro ku. Pod czas
ofi cjal nych spo tkań pa dło wie le pro po zy cji
dal szej współ pra cy, są też pla ny na przy -
szłość, mię dzy in ny mi do ty czą ce wspól nych
warsz ta tów let nich, któ re od by wa ły by się
na prze mian w Pol sce i USA. Jak pod kre śla
prof. Ko strze wa, bez po śred ni ro dzaj kon -
fron ta cji na uko wej i ar ty stycz nej na płasz -
czyź nie mię dzy na ro do wej po ma ga nam
od na leźć swo je miej sce w sztu ce, kul tu rze,
któ rą współ two rzy my. Uwa żam, że współ pra -
ca z pre sti żo wy mi ośrod ka mi na świe cie, jest
bar dzo waż na dla na sze go wy dzia łu. Nie tyl -
ko da je wie dzę o kie run kach roz wo ju edu ka -
cji, ale rów nież sprzy ja ak ty wi zo wa niu
śro do wi ska. z

Ka li ska ar tyst ka w USA
awangardowe projekty unikatowych ubiorów i autorskich struktur oraz grafik Moniki kostrzewy zostały

zaprezentowane i bardzo dobrze przyjęte w ameryce. Profesor kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-artystycznego
gościła w usa na zaproszenie uniwersytetu Massachusetts w Lowell.
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Spotkanie
Stowarzyszenia
Absolwentów
UAM z Krystyną
Łybacką – 
„Co po Brexicie”
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Po raz czwarty z rzędu futsalistki AzS UAM Poznań okazały się
bezkonkurencyjne w Wielkopolsce. W mistrzostwach wygrały
wszystkie spotkania, tracąc zaledwie dwie bramki, a rywalkom
strzelając aż 33.

Po ziom był wyż szy niż rok te mu i po ja wi ło się kil ka nie spo dzia nek.
W te go rocz nym tur nie ju nie by ło żad nej dru ży ny, któ ra za koń czy ła by
mi strzo stwa z ze ro wym do rob kiem punk to wym oraz strze lec kim. Wie -
le spo tkań by ło wy rów na nych, jak i za cię tych – pod kre śla Ra do sław
Jur ga, rzecz nik pra so wy klu bu.

Mi mo to na na sze dziew czy ny nie by ło rów nych. W pierw szym me -
czu po ko na ły 4: 0 Uni wer sy tet Me dycz ny. W dwóch ko lej nych spo -
tka niach ry wal ki mu sia ły aż dwu na sto krot nie się gać
do siat ki – Uni wer sy tet Eko no micz ny prze grał 12:2 a Uni wer sy tet Me -
dycz ny 12:0. Po li tech ni ka Po znań ska prze gra ła „tyl ko” 2:0 a AWF 3:0. 

Rów nież w na gro dach in dy wi du al nych kró lo wa ły za wod nicz ki na -
szej dru ży ny. Naj lep szą za wod nicz ką tur nie ju zo sta ła Mar ta Ko sio -
rek. Ja go da Zie liń ska, któ ra strze li ła dzie sięć bra mek, zo sta ła kró lo wą
strzel ców, a naj lep szą bram kar ką wy bra no Emi lię Kra jew ską. z

Do czte rech ra zy sztu ka

W 2009 ro ku, w UAM z ini cja ty wy prof. zy gu mun ta Ve tu la nie go
(Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki UAM) po wsta ła sek cja ser -
mier cza. W sek cji, od sa me go po cząt ku prym wio dły za wod nicz -
ki – stu dent ki UAM, god nie re pre zen tu jąc uczel nię na are nie
kra jo wej i mię dzy na ro do wej. Pierw sze suk ce sy sek cja od no to -
wa ła już w 2011 ro ku, kie dy to w Mmi strzo stwach Pol ski
do lat 23 dru ży na sza blo wa ko biet zdo by ła brą zo wy me dal. 

Od ro ku 2015 po ja wi ły się suk ce sy mię dzy na ro do we w za wo dach mi -
strzow skich. W ra mach re pre zen ta cji kra ju na sze za wod nicz ki zdo by wa -
ły me da le dru ży no we w Mi strzo stwach Eu ro py i Świa ta: MŚ ju nio rek
w Tasz kien cie (Uz be ki stan, brąz, 2015), ME do lat 23 we wło skiej Vin cen -
zie (sre bro, 2015), MŚ ju nio rek (Bo ur ges, Fran cja, zło to, 2016), ME
do lat 23 (Płow diw, Buł ga ria, brąz, 2016), ME ju nio rek (No wy Sad, Ser -
bia, 2016). W 2016 me da le in dy wi du al ne zdo by ły Mar ty na Dłu gosz (MŚ
ju nio rek, brąz) i Ma ri ka Chrza now ska (ME do lat 23, sre bro). Za suk ces
na le ży uznać tak że udział w IV miej scu na szej dru ży ny w 28. Let niej Uni -
wer sja dzie w Gwan gju (Ko rea Po łu dnio wa, 2015).

Dla Han ny Łycz biń skiej bar dzo uda ny był wy stęp na igrzy skach olim -
pij skich w Rio, gdzie za ję ła do sko na łe, 15. miej sce. Rok 2016 oka zał się ro -
kiem do mi na cji na szych za wod ni czek na are nie kra jo wej. Re pre zen ta cja
KU AZS UAM w skła dzie Han na Łycz biń ska, Mar ty na Dłu gosz, Ma ri ka
Chrza now ska i Ma ria Ve tu la ni zdo by ła zło ty me dal Mi strzostw Pol ski Se -
nio rów. Suk ces ten uzu peł nia ją 3 me da le in dy wi du al ne Mi strzostw Pol -
ski do lat 23 i dru gie miej sce dru ży no wo. In dy wi du al ny mi mi strzy nia mi
Pol ski zo sta ły od po wied nio Han na Łycz biń ska i Mar ty na Dłu gosz.

26 li sto pa da 2016 ro ku, w II edy cji Pu cha ru Pol ski Se nio rek na sze za -
wod nicz ki rów nież nie mia ły so bie rów nych i cał ko wi cie zdo mi no wa ły
ry wal ki. W tym miej scu war to nad mie nić, że za wo dy by ły za li cza ne
do Pu cha ru Eu ro py w ka te go rii U23. 

Po zy cję na szych za wod ni czek po twier dza też kla sy fi ka cja Eu ro pej skiej
Kon fe de ra cji Szer mier czej w ka te go rii flo re tu ko biet do lat 23, gdzie
w pierw szej ósem ce za wod ni czek (na 342 skla sy fi ko wa nych) zna la zły się
dwie stu dent ki Wy dzia łu Pra wa UAM – Ma ri ka Chrza now ska oraz Ma -
ria Ve tu la ni. Swo je suk ce sy za wdzię cza sek cja do sko na łej at mos fe rze i wa -
run kom tre nin go wym oraz pra cy fech mi strzów, w pierw szym rzę dzie
Paw ła Kan tor skie go i Ma te usza Wit kow skie go.

Po przez licz ne suk ce sy spor to we – in dy wi du al ne i dru ży no we – oraz
pręż ną dzia łal ność or ga ni za cyj ną sek cja szer mier cza UAM sku tecz nie pro -
mu je wi ze ru nek uni wer sy te tu w me diach lo kal nych i ogól no pol skich,
a tak że po za kra jem. Od 2012 ro ku co rocz nie or ga ni zu je pre sti żo we za -
wo dy z cy klu Pu cha ru Eu ro py Ka de tek we flo re cie, za li cza ne do ran kin -
gu Eu ro pej skiej Kon fe de ra cji Szer mier czej. W za wo dach tych, zna nych
w świe cie pod na zwą Adam Mic kie wicz Uni ver si ty Cup za wod nicz ki
z 12 – 15 kra jów każ de go ro ku wal czą o Pu char Rek to ra UAM. 

KU AZS UAM jest też współ or ga ni za to rem Eu ro pej skie go Fe sti wa lu
Szer mier ki (EFS), mię dzy na ro do wych za wo dów szer mier czych dla dzie -
ci (każ do ra zo wo 10 – 14 kra jów). EFS sta wia so bie za cel pro pa go wa nie
spor tu i kul tu ry fi zycz nej rów nież po przez dzia łal ność kul tu ral no -na uko -
wą i po pu la ry za tor ską. Jed no z ha seł tej im pre zy ad re so wa ne do mło dzie -
ży ja ko przy szłych stu den tów brzmi „bądź stu den tem UAM i upra wiaj
szer mier kę”. 

W od po wie dzi na za po trze bo wa nie ze stro ny śro do wi ska me to dy ków
szer mier ki, w ra mach EFS, w ro ku 2016, sek cja szer mier cza by ła or ga ni -
za to rem pierw szej kon fe ren cji na uko wo –me to dycz nej z cy klu pt. „Szer -
mier ka w uję ciu na uko wym i szko le nio wym”. Po nad to sek cja szer mier cza
ak tyw nie pro mu je szer mier kę ja ko dys cy pli nę par excel len ce aka de mic -
ką w śro do wi sku UAM m.in. or ga ni zu jąc do rocz ny Pik nik Ro dzin ny
UAM, pik nik Fun da cji UAM oraz bio rąc udział w tra dy cyj nym ma jo wym
Dniu Spor tu. Adam Ba ra basz 

Szer mier cza do mi na cja UAM 

I miejsce w turnieju drużynowym Mistrzostw
Polski we florecie Kobiet – 2016: puchar trzyma
trener Mateusz Witkowski, zawodniczki
od lewej: Maria Vetulani, Marika Chrzanowska,
Martyna Długosz, Hanna Łyczbińska
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