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a B S O Lw e n c i  -  m e D a L i Ś c i 2017/2018
}mgr Aleksandra Pytko – absolwentka filologii angielskiej zWydziału Anglistyki
} mgr Michał Brzozowski – absolwent kierunku ochrona środowiska

z Wydziału Biologii
} mgr Patrycja Mała – absolwentka chemii z Wydziału Chemii /specjalność

chemia biologiczna
} mgr Ewelina Woźniak-Wrzesińska – absolwentka filologii polskiej

z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
} mgr Rafał Białek – absolwent biofizyki z Wydziału Fizyki
}mgr Patrycja Kaczmarska – absolwentka archeologii zWydziału Historycznego
} mgr Piotr Mizerka – absolwent matematyki z Wydziału Matematyki 

i Informatyki /specjalność matematyka teoretyczna
}mgr Denis Halagiera – absolwent kierunku dziennikarstwo i komunikacja

społeczna zWydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
}mgr Łukasz Piątkowski – absolwent filologii germańskiej zWydziału

Neofilologii
}mgr Iwona Ewa Stasińska – absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk

plastycznych zWydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu 
}mgr Marta Banyk – absolwentka prawa zWydziału Prawa i Administracji
}mgr Klaudia Kowalska – absolwentka pedagogiki zWydziału Studiów

Edukacyjnych /specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

n ag r O Dy  n au KO w e
1. Prof. UAM dr hab. Al do na So pa ta z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii
2. Prof. dr hab. Zbysz ko Me lo sik z Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych
3. Dr hab. Geof frey Schwartz z Wy dzia łu An gli sty ki
4. Prof. UAM dr hab. Mag da le na Ara si mo wicz -Je lo nek z Wy dzia łu Bio lo gii
5. Prof. dr hab. Ma riusz Ja skól ski z Wy dzia łu Che mii
6. Prof. dr hab. Ma rek Hen dry kow ski z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
7. Prof. dr hab. Ste fan Jur ga z Wy dzia łu Fi zy ki
8. Prof. UAM dr hab. Ma ciej Franz z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go
9. Prof. dr hab. Mie czy sław Ma sty ło z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki

10. Prof. UAM dr hab. Ma riusz La men to wicz z Wy dzia łu Na uk Geo gra ficz nych
i Geo lo gicz nych

11. Prof. dr hab. Ry szard Ko wal czyk zWy dzia łu Na uk Po li tycz nych iDzien ni kar stwa
12. Dr hab. Piotr Mat czak z Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych
13. Prof. dr hab. Mo ni ka Ko strze wa z Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go

w Ka li szu
14. Prof. UAM dr hab. Szy mon Ma tu szew ski z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji
15. Ks prof. dr hab. Piotr Na wrot z Wy dzia łu Teo lo gicz ne go
16. Dr hab. Ka ta rzy na Kor nac ka -Sa re ło z In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej

T r a Dyc yj n i e  w  D n i u  i n au g u r ac j i

z
12 paź dzier ni ka br. Sejm RP pod jął de cy zję o wy dłu że niu
re ali za cji pro gra mu wie lo let nie go dla UAM. Dzię ki tej
de cy zji uni wer sy tet bę dzie mógł zre ali zo wać dłu go za po -

wia da ną bu do wę ha li spor to wej na Mo ra sku. Pro gram wie lo let ni
dla UAM miał zo stać zre ali zo wa ny do 2017 r., jed nak z po wo dów

nie za leż nych od uczel ni ter min ten nie został dotrzymany.
Jesteśmy wdzięczni naszym parlamentarzystom za zaangażowanie –
mówił prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM – Teraz możemy
spokojnie realizować założoną inwestycję sportową. Czekamy
na decyzję Senatu oraz podpis prezydenta.
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4 | Krótko o inauguracji 2017/2018

nasz UniWersytet
6 | Uniwersytet zaangażowany

Przemówienie rektora UAM na inauguracji
roku akademickiego 2017/2018

nasz UniWersytet
11 | Historyk powinien pomóc zrozumieć

„Palmae Universitatis Studiorum
Posnaniensis” dla pani profesor naszej
uczelni: Anny Wolff-Powęskiej

nasz UniWersytet
12 | Wartości społeczne jako metody

Wykład prof. Ewy Domańskiej
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nasz UniWersytet
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Z dr Anną Marciniak z Instytutu
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nasz UniWersytet
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samotnie
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rozmawia Magda Ziółek
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K r óT KO

Sekretarz Komisji weneckiej, dr Thomas market oraz prof. Hanna Suchocka,
honorowa przewodnicząca europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez
Prawo, byli gośćmi prorektora uam prof. ryszarda naskręckiego.
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11 października prorektor uam prof. Beata mikołajczyk wręczyła
nagrody – symboliczne czeki – zwycięzcom akcji „Liczymy ankiety”.

yDwanaście jednostek z najwyższą kategorią
naukową a, z czego dwie z nich – wydział anglistyki
oraz wydział Prawa i administracji z kategorią a+.

Mi ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go po da ło oce ny dzia łal no ści na uko wej
i ba daw czo -roz wo jo wej. Wy ni ki po ka zu ją m. in., że zwięk szy ła się licz ba uczel ni wio -
dą cych lub bar dzo do brych. Na szes na ście oce nio nych jed no stek dzia ła ją cych
na UAM dwie uzy ska ły kat. A+, dzie sięć A i czte ry B. Wy ni ki te sta wia ją Uni wer sy tet
w gru pie ośmiu uczel ni, któ re po sia da ją przy naj mniej dwie jed nost ki z ka te go rią A+. 

Pa ra me try za cja prze pro wa dza na jest co czte ry la ta. Ko mi tet Ewa lu acji Jed no stek
Na uko wych pod dał oce nie bli sko 1000 jed no stek na uko wych, bio rąc pod uwa gę osią -
gnię cia na uko we i twór cze, po ten cjał na uko wy oraz prak tycz ne efek ty dzia łal no ści
na uko wej. Oce ny wy sta wia ne są na pod sta wie elek tro nicz nych an kiet wy peł nio nych
przez jed nost ki na uko we. W tym ro ku uczel nie przed sta wi ły bli sko 1 mln efek tów
zwią za nych z dzia łal no ścią na uko wą, któ re oce nia ło gro no 180 eks per tów. Przed sta -
wi li oni oce ny punk to we, któ re po słu ży ły do za li cze nia jed nost ki na uko wej do jed -
nej z trzech ka te go rii: A, B lub C. Szcze gó ło we wy ni ki pa ra me try za cji moż na zna leźć
na stro nie Mi ni ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. z
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y O dy wa nie i oku pa ją ka

Za nim wy brzmia ło trzy krot ne ude rze nie rek tor skie go
ber ła i ży cze nia qu od bo num, fe lix, fau stum for tu na tu -
mque sit, 29 wrze śnia w Au li UAM no wy rok aka de mic -
ki za in au gu ro wa li stu den ci I ro ku. W tym ro ku
to wa rzy szył im rek tor UAM, prof. An drzej Le sic ki. Wi -
ta jąc w mu rach uczel ni rek tor przy po mniał, że drzwi je go
ga bi ne tu sto ją otwo rem dla wszyst kich, rów nież dla roz -
po czy na ją cych na ukę stu den tów. Wzo rem lat ubie głych
uro czy stość po pro wa dzi ła pro rek tor UAM ds. stu denckich
prof. Bo gu mi ła Ka niew ska. W pa ru sło wach od nio sła się
do hi sto rii uni wer sy te tu, któ ry już nie dłu go bę dzie świę -
to wał stu le cie swo jej dzia łal no ści. By ło za tem o oj cach za -
ło ży cie lach, He lio do rze Świę cic kim, sie dzą cym
na ła wecz ce przed Au lą, wspo mnia ła rów nież, z wła ści -
wym so bie po czu ciem hu mo ru, o dy wa nie z ga bi ne tu
rek to ra, nie mym świad ku tych dzie jów. Zo ba czyć go mo gą
tyl ko naj lep si stu den ci – mó wi ła prof. Ka niew ska – od -
wrot nie niż dzie je się to w przy pad ku dy wa nu z mo je go ga -
bi ne tu, ten zwy kle nie zwia stu je w ży ciu stu den ta nic
do bre go. Po uro czy stym ślu bo wa niu zło żo nym przez stu -
den tów głos za brał prof. Hen ryk Ko ro niak, dzie kan Wy -
dzia łu Che mii, któ ry zaproszony został do wygłoszenia
wykładu. Pro fe sor wychwalał zło żo ną i upo rząd ko wa ną
na tu rę ota cza ją ce go nas świa ta. Wi docz ną za rów no w bu -
do wie Wszech świa ta, ale rów nież na po zio mie po szcze -
gól nych po je dyn czych czą ste czek. A po nie waż nie
od ra zu wy wo ła ło to u wszyst kich en tu zjazm, prof. Ko ro -
niak uspo ka jał: che mia jest mię dzy na mi, nie lę kaj cie się.

Uro czy ste Gau de amus, któ re wy brzmia ło na za koń cze -
nie uro czy sto ści, jak co ro ku by ło wstę pem do ko lej nych
wy da rzeń ma ją cych miej sce na wy dzia łach, gdzie ob cho -
dzo ny był Dzień Stu den ta I Ro ku. mziol

zPra ecep tor Lau re atus

W tym ro ku po raz pierw szy w trak cie in au gu ra cji wrę czo ne zo sta ły wy róż nie -
nia dla naj lep szych dy dak ty ków. Na gro da zo sta ła usta no wio na przez rek to ra
UAM prof. An drze ja Le sic kie go w mar cu 2017 ro ku. Pra ecep tor Lau re atus jest
przy zna wa ny co rocz nie jed ne mu pra cow ni ko wi z każ de go wy dzia łu oraz z In -
sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej UAM. Lau re aci zo sta ją wy ło nie ni przez stu den tów
w gło so wa niu in ter ne to wym w ser wi sie USOSWeb spo śród pra cow ni ków, któ -
rzy zo sta li no mi no wa ni do na gro dy na pod sta wie naj wyż szych ocen uzy ska nych
w an kie tach stu denc kich w mi nio nym ro ku aka de mic kim. W tym ro ku wy róż -
nie ni zo sta li: dr To masz Ski rec ki z Wy dzia łu An gli sty ki, prof. Piotr Kir szensz -
tejn z Wy dzia łu Che mii, prof. Jan Ho lek sa z Wy dzia łu Bio lo gii, dr Ka ro li na Ru ta
z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej, dr Mag da le na Gra jek z Wy dzia łu Fi -
zy ki, prof. Do ro ta Sko tar czak z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go, dr Ra fał Ja wor ski
z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, dr Ro bert Ra da szew ski z Wy dzia łu Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, dr Nor bert Gill z Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa, dr Jo an na Urbań ska z Wy dzia łu Na uk Spo łecz nych, dr Łu kasz
Ma łec ki z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, dr Prze my sław Gą sio rek z Wy dzia łu Pe da go -
gicz no -Ar ty stycz ne go w Ka li szu, prof. Mar cin Or lic ki z Wy dzia łu Pra wa i Ad -
mi ni stra cji, dr Jo an na Ko ziel ska z Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych, ks. dr
Da wid Stel mach z Wy dzia łu Teo lo gicz ne go oraz dr hab. Ka ta rzy na Kor nac ka -
-Sa re ło z In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej w Gnieź nie.  mziol
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zap ka w łap kę

Na świe żo upie czo nych stu den tów cze ka ła w tym ro ku nie spo dzian -
ka, któ ra uła twi im pierw sze kro ki na uczel ni. Jest nią dłu go wy cze -
ki wa na apli ka cja na urzą dze nia mo bil ne. z pro gra mu sko rzy stać
mo gą rów nież dok to ran ci, ab sol wen ci, pra cow ni cy a tak że kan dy -
da ci na stu dia. Apli ka cja, przy sto so wa na do po trzeb osób z nie peł -
no spraw no ścia mi, uła twia po ru sza nie się po mie ście ze
szcze gól nym uwzględ nie niem kam pu sów uni wer sy tec kich i aka de -
mi ków oraz in nych waż nych dla stu den tów miejsc. Po nad to, po -
zwa la na bie żą cy do stęp do pla nów za jęć, pocz ty stu denc kiej,
uła twia kon takt z ob słu gą stu den tów, a tak że umoż li wia szyb ki do -
stęp do bie żą cych in for ma cji (ko mu ni ka ty PUSH). Smart fon od tej
chwi li sta je się waż nym źró dłem wie dzy. mziol

y na 7 z plu sem

Gdy by przy szło nam oce niać te go rocz ną VII In au gu ra cję Ko lo ro we go
Uni wer sy te tu, to by ła by to nie szóst ka, ale sió dem ka i to z plu sem, bo
z na dzie ja mi na wię cej… Ko lo ro wy Uni wer sy tet w tym ro ku za in au -
gu ro wał bo wiem 7. rok swo jej dzia łal no ści. W tym cza sie udział w za -
ję ciach wzię ło bli sko 2500 dzie ci z Wiel ko pol ski. Pro gram ad re so wa ny
jest do uczniów szkół pod sta wo wych w wie ku od 8 do 12 lat. W trak -
cie co mie sięcz nych za jęć ma ją oni moż li wość po zna wać po szcze gól ne
wy dzia ły i uczest ni czyć w spe cjal nie dla nich przy go to wa nych wy kła -
dach. W trak cie tych spo tkań za po zna ją się też z tra dy cją uni wer sy te -
tu, któ rej część sta no wi wła śnie uro czy sta in au gu ra cja. Ma łych go ści
w mu rach uczel ni wi ta ła prof. Be ata Mi ko łaj czyk, rek tor Ko lo ro we go
Uni wer sy te tu. To chwi la baj ko wa i ma gicz na, któ ra prze mie nia dzie ci
w praw dzi wych stu den tów – mó wi ła. za chę ca ła rów nież do sta wia nia
py tań i szu ka nia na nie od po wie dzi, zwłasz cza na uni wer sy te cie. Te go -
rocz ny wy kład dla ma łych stu den tów pt. „Oko i mózg – ra zem czy

osob no?” wy gło sił pro rek tor UAM prof. Ry szard Na skręc ki z Wy dzia -
łu Fi zy ki. Pro fe sor po ka zy wał jak zło żo nym urzą dze niem jest ludzkie
oko. W trak cie wy kła du ucznio wie zo ba czy li, jak wy glą da ją oczy pa ją -
ka, mu chy, co dzie je się z ob ra zem po wsta łym na siat ków ce oka i w ja -
kich wa run kach na le ży uczyć się, aby nie po psuć so bie wzro ku. Dzie ci
mo gły też prze ko nać się, na czym po le ga ba da nie wzro ku i ja kie są
moż li we me to dy je go ko rek cji, a chęt ni mie li też oka zje spraw dzić, jak
twar dy jest ma te riał, z któ re go pro du ko wa ne są szkła ko rek cyj ne …
dla dzie ci. Naj wię cej emo cji i śmie chu przy nio sło ba da nie wzro ku
i czyn no ści mó zgu (sys tem EEG), któ re mu pod da ła się na sce nie rek -
tor Ko lo ro we go Uni wer sy te tu. Ostat nim ak cen tem in au gu ra cji by ły
po dzię ko wa nia dla Gra ży ny Bu try mo wicz, opie kun ki Wy dzia ło we go
Cen trum Wo lon ta ria tu „Vo lon ta rio” (WSE), któ ra w tym ro ku osią ga
wiek eme ry tal ny. Człon ko wie Vo lon ta rio od lat wspo ma ga ją dzia ła nia
Ko lo ro we go Uni wer sy te tu. mziol
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Bar dzo się cie szę, że po raz dru gi przy padł mi w udzia le
za szczyt pro wa dze nia tej pod nio słej uro czy sto ści ja ko
rek to ro wi Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -

zna niu. Je stem wdzięcz ny za za ufa nie, któ rym ob da rzy ła mnie
spo łecz ność uczel ni. Je stem przy tym pe łen po ko ry, ale tak że
za pa łu, en tu zja zmu i cie ka wo ści, co przy nie sie po znań skiej 
Al mae Ma tris jej 99. rok aka de mic ki, któ ry dziś otwo rzę.

Sza now ni Pań stwo,
Pra gnę wy ra zić ogrom ną ra dość z dzi siej sze go spo tka nia

i po dzię ko wać za przy ję cie za pro sze nia na na szą uro czy stość.
Wi tam wszyst kich Pań stwa bar dzo ser decz nie.

Wi tam ser decz nie, re pre zen tu ją cą Mi ni stra Na uki i Szkol -
nic twa Wyż sze go, wi ce pre mie ra dr. Ja ro sła wa Go wi na, dy rek -
tor ge ne ral ną MNiSW – pa nią An nę Bu dza now ską; 

Prze mó wie nie rek to ra UAM 
na in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go 2017/2018

Uni wer sy te t za an ga żo wa ny

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek – powiada już w starożytności Platon. Początek
oznacza nowe możliwości i budzi optymizm. Początek motywuje do działania, przynosi nadzieję i siłę

do pokonywania przeszkód oraz daje odwagę do podejmowania nowych wyzwań. To dlatego
uroczysta inauguracja roku akademickiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu uczelni.
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Wi tam re pre zen tu ją ce go Ks. Abp. Me tro po li tę Gnieź nień -
skie go Pry ma sa Pol ski dr. Woj cie cha Po la ka, Je go Eks ce len cję
Ks. Abp. Pry ma sa Se nio ra Hen ry ka Mu szyń skie go oraz prze -
wod ni czą ce go Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski Je go Eks ce len cję
Ks. Abp. dr. Sta ni sła wa Gą dec kie go.

Wi tam par la men ta rzy stów zie mi Wiel ko pol skiej, po słów
i se na to rów, wi tam ser decz nie tych, któ rzy po twier dzi li udział
w uro czy sto ści. Par la men ta rzy stów wi tam szcze gól nie go rą co,
bo prze cież uni wer sy tet za wdzię cza im tak wie le. I nie tyl ko
nasz uni wer sy tet, ale śro do wi sko uczel ni na sze go mia sta. UAM
wspie ra sta ra nia Uni wer sy te tu Me dycz ne go o środ ki fi nan so -
we na bu do wę no wo cze sne go szpi ta la kli nicz ne go, tak po trzeb -
ne go miesz kań com Po zna nia.

Wi tam wła dze wo je wódz twa wiel ko pol skie go i wło da rzy
mia sta Po zna nia, a w szcze gól no ści re pre zen tu ją cą wo je wo dę
wiel ko pol skie go zbi gnie wa Hof f man na Mar le nę Ma ląg; 

Wi tam mar szał ka wo je wódz twa wiel ko pol skie go wraz
z za stęp ca mi –Mar ka Woź nia ka, Woj cie cha Jan ko wia ka
i Ma cie ja Syt ka; 

Wi tam prze wod ni czą cą Sej mi ku Wo je wódz twa Wiel ko pol -
skie go dr zo fię Szal czyk, sta ro stę po wia tu po znań skie go Ja -
na Grab kow skie go oraz pre zy den ta Po zna nia Jac ka Jaś ko wia ka. 

Wi tam przed sta wi cie li kor pu su dy plo ma tycz ne go i kon -
su lar ne go.

Wi tam pre ze sów i dy rek to rów in sty tu cji kul tu ral nych.
Wi tam dzia ła czy sa mo rzą do wych: pre zy den tów miast, sta -

ro stów, bur mi strzów i wój tów oraz rad nych mia sta Po zna nia
na cze le z prze wod ni czą cym Ra dy Mia sta Po zna nia Grze go -
rzem Ga no wi czem.

Wi tam przed sta wi cie li sta nu du chow ne go, w tym dusz pa -
ste rzy aka de mic kich. 

Wi tam re pre zen tan tów in sty tu cji pań stwo wych, są dow nic -
twa oraz pre ze sów i dy rek to rów przed się biorstw współ pra cu -
ją cych z na szą uczel nią.

Wi tam re pre zen tan tów świa ta na uki.
Mi ło mi go ścić Ma gni fi cen cje rek to rów uczel ni pu blicz nych

Po zna nia: rek to ra Po li tech ni ki Po znań skiej, prof. To ma sza Ło -
dy gow skie go, rek to ra Uni wer sy te tu Me dycz ne go, prof. An -
drze ja Ty kar skie go, rek to ra Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go, prof.
Ja na Pi ku la, rek to ra Uni wer sy te tu Eko no micz ne go, prof. Ma -
cie ja Żu kow skie go, rek tor Aka de mii Mu zycz nej, prof. Ha li nę
Lor kow ską i pro rek to ra Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go,
prof. Ja na Ce li chow skie go, a tak że pre zy den ta brat nie go Uni -
wer sy te tu Eu ro pej skie go Via dri na, prof. Ale xan dra Wölla. Rek -
tor Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go, prof. Woj ciech Ho ra mu siał
w ostat niej chwi li od wo łać swój udział, ale prze ka zu je nam
wszyst kim swe po zdro wie nia i ży cze nia na no wy rok aka de -
mic ki. Wi tam ser decz nie tak że rek to rów in nych uczel ni Po -
zna nia i spo za na sze go mia sta. Wi tam też dy rek to rów
in sty tu tów Pol skiej Aka de mii Na uk i in nych jed no stek ba daw -
czych Po zna nia.

Cie szę się z obec no ści by łych rek to rów uczel ni po znań -
skich, a szcze gól nie go rą co wi tam wcze śniej szych wło da -
rzy na sze go uni wer sy te tu: prof. Bog da na Mar ciń ca, prof.
Je rze go Fe do row skie go, prof. Sta ni sła wa Lo ren ca oraz
prof. Bro ni sła wa Mar ci niaka. Rek to rzy pro fe so ro wie Ja cek
Fi siak i Ste fan Jur ga nie mo gli przy być, ale zło ży li na mo -
je rę ce ży cze nia po myśl no ści dla uni wer sy te tu i Pań stwa.

Wi tam licz nie zgro ma dzo nych pra cow ni ków uni wer sy te tu,
mło dzież aka de mic ką, szcze gól nie stu dent ki i stu den tów I ro -
ku, oraz wszyst kich Pań stwa, oglą da ją cych na szą uro czy stość
dzię ki bez po śred niej trans mi sji do stęp nej na stro nie in ter ne -
to wej uczel ni oraz póź niej szej re trans mi sji na an te nie WTK. 

Krzysz tof Bal wiń ski
prof. Wła dy sław Bo czoń
dr Kry sty na Bre liń ska
Ja dwi ga Cał ka
Do ro ta Cho le wiń ska
prof. Jo lan ta Dwo rza czek
An drzej Ga jew ski
Hen ryk Gie ra
dr Wła dy sław Gill
prof. Hie ro nim Hur nik
prof. Ma ciej Ja błoń ski
Kry sty na Jan kow ska -Wa siak
Ge no we fa Kacz ma rek
prof. Eu ge niusz Ka me du ła
mgr Ja cek Ka miń ski
dr zdzi sław Ka miń ski
Grze gorz Ka sprzak
prof. Kry sty na Ka tul ska
dr An drzej Ki sie lew ski
Lu dwi ka Ko ciń ska
Vio let ta Koł pow ska
prof. Ga brie la Ko niu sza niec
Bo ży sła wa Ku biak
zdzi sław La cho ta

prof. Ka rol La tow ski
Hen ry ka Ław ni czak
prof. Kry sty na Ma łec ka 
Ire na Mar che lek
dr He le na Mu sie lak
Ry szard No sal
prof. Jó zef To masz Po krzyw niak
prof. Ka zi mierz Ro ba kow ski
prof. Sta ni sław Ro basz kie wicz
mgr Ma ria Ry bar czyk
mgr Al fre da Smo leń -Przy byl ska
prof. Ja dwi ga Stan kow ska
Ja ro sław Stel ma szyk
prof. Jan Stę szew ski
Woj ciech Szłap czyń ski
Re gi na Szu fla
prof. An drzej Szwarc
Krzysz tof Tro cha
prof. Lech Trze cia kow ski
dr Wie sła wa Wan tuch
doc. dr Se we ryn War sic ki
prof. zbi gniew Wiel gosz
Ta de usz Wil czyń ski
prof. Ma ciej zenk te ler 

Sza now ni Pań stwo,
mi nio ny rok aka de mic ki przy niósł nam bo le sne stra ty. Po że gna li śmy za cne
gro no za trud nio nych i eme ry to wa nych pra cow ni ków uczel ni. Ode szli
od nas na za wsze:

Sza now ni Pań stwo,
jed nym z przy wi le jów rek to ra jest moż li wość ob co wa nia

z do ko na nia mi i osią gnię cia mi ca łej wspól no ty aka de mic kiej.
Nie zmier nie mnie cie szy i in spi ru je ich im po nu ją ca wie lość
i róż no rod ność. Nie spo sób przed sta wić te go bo gac twa w kil -
ku sło wach. Ale to ono po zwa la dziś spoj rzeć na uni wer sy tet
z no wej per spek ty wy – uni wer sy te tu za an ga żo wa ne go. Uni -
wer sy te tu, któ ry dzia ła jąc na róż nych po lach, po dej mu je za -
rów no glo bal ne, jak i lo kal ne wy zwa nia, ja kie sta wia
przed na mi współ cze sny świat. Uni wer sy te tu, któ ry z peł ną
świa do mo ścią wy ko rzy stu je wy ni ki ba dań na uko wych w ce -
lu po lep sze nia ja ko ści ży cia. 

Po znań ska Al ma Ma ter to kil ku dzie się cio ty sięcz na wspól -
no ta obej mu ją ca po nad 3 ty sią ce na uczy cie li aka de mic kich
pro wa dzą cych ba da nia, kształ tu ją cych otwar te po sta wy i umy -
sły bli sko 40 ty się cy mło dych lu dzi zdo by wa ją cych wie dzę
i umie jęt no ści w sie dem na stu jed nost kach pod sta wo wych
uczel ni: w Po zna niu, Ka li szu, Gnieź nie i Pi le, a tak że w jed no -
st ce wspól nej UAM i Uni wer sy te tu Via dri na, czy li Col le gium
Po lo ni cum w Słu bi cach. To wła śnie my, wszy scy ra zem, wy -
zna cza my kie run ki roz wo ju pol skiej my śli na uko wej i wpły -
wa my na eko no micz ny, spo łecz ny i kul tu ro wy roz wój na sze go
mia sta, re gio nu i kra ju. To na sza wspól na mi sja, któ rą z pa sją
i od po wie dzial no ścią wy peł nia my każ de go dnia. 

UAM jest za an ga żo wa ny w ba da nia na uko we. Świa do mi tej
ba daw czej mi sji, w ro ku aka de mic kim 2016/2017 re ali zo wa -
li śmy oko ło 700 kra jo wych i mię dzy na ro do wych pro jek tów
o łącz nej war to ści po nad 300 mln zł. Efek ty prac ba daw czo -
-roz wo jo wych w mi nio nym ro ku ogło si li śmy m.in. w po -
nad 1600 ar ty ku łach na uko wych w cza so pi smach z li sty JCR.
Po raz ko lej ny za ję li śmy III miej sce w Pol sce w ran kin gu Na -
ro do we go Cen trum Na uki ja ko be ne fi cjen ci 122 gran tów

Bar dzo pro szę Pań stwa o po wsta nie i uczcze nie pa mię ci zmar łych 
chwi lą ci szy.  
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o łącz nej kwo cie bli sko 40 mln zł. Na sza no wo cze sna in fra -
struk tu ra i do sko na le wy po sa żo ne la bo ra to ria przy cią ga ją uta -
len to wa nych ba da czy z kra ju i za gra ni cy, a owoc ną
mię dzy na ro do wą dzia łal ność na uko wą zna ko mi cie ilu stru ją
ta kie pro jek ty jak Flo ra Ro bo ti ca czy MagIC. 

UAM jest za an ga żo wa ny w kształ ce nie lu dzi o sze ro kich
ho ry zon tach, cie ka wych świa ta i go to wych go zmie niać.
W mi nio nym ro ku aka de mic kim pro ces dy dak tycz ny pro -
wa dzo ny był tra dy cyj nie na trzech po zio mach w ra mach 80
kie run ków i 237 spe cjal no ści stu diów sta cjo nar nych i nie sta -
cjo nar nych oraz 17 stu diów dok to ranc kich. Wzbo ga ci li śmy
na szą ofer tę dy dak tycz ną, m.in. zwięk sza jąc licz bę za jęć pro -
wa dzo nych w ję zy kach ob cych. Nie ustan nie wpro wa dza my
no wo cze sne for my kształ ce nia. Dla przy kła du, w ra mach 16
pro jek tów z pro gra mu PO WER, dzię ki współ pra cy z róż ny -
mi or ga ni za cja mi i po zy ska nym środ kom o war to ści 29 mln
zł roz wi ja my kształ ce nie prak tycz ne. Pro jek ty ta kie jak
GEOCENTRUM DOSKONAŁOŚCI i LABORATORIUM
INNOWACJI SPOŁECzNYCH kre owa ły no we ścież ki
i moż li wo ści wy ko rzy sta nia prak tycz nych umie jęt no ści
w dzia łal no ści spo łecz nej. Na sza mi sja dy dak tycz na nie ogra -
ni cza się do kształ ce nia stu den tów. Kon ty nu owa li śmy ad re -
so wa ne do dzie ci za ję cia Ko lo ro we go Uni wer sy te tu. zgod nie
z kon cep cją li fe -long le ar ning pro wa dzi li śmy 50 stu diów po -
dy plo mo wych, któ re po zwa la ją uzy skać no we, atrak cyj ne
kwa li fi ka cje za wo do we. Wspie ra li śmy po wią za ny z na szą
uczel nią Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku, któ re go pro po zy cje
skie ro wa ne są do osób w je sie ni ży cia. Wska zu jąc no we ini -
cja ty wy, dzi siaj mo gę mó wić o po wo dze niu Uni wer sy te tu
Otwar te go, do stęp ne go dla wszyst kich, któ rzy ukoń czy li 16
rok ży cia bez wzglę du na zdo by te wy kształ ce nie i są za in te -
re so wa ni po sze rza niem wie dzy na po zio mie uni wer sy tec kim
po przez udział w cy klicz nych spo tka niach z na uką. Nie za -
po mnie li śmy o na szych stu den tach i ab sol wen tach kie run -
ków in for ma tycz nych, któ rzy sta wia ją swo je pierw sze kro ki
w wy ma ga ją cej bran ży IT. W tro sce o ich ka rie ry za wo do we
utwo rzy li śmy wraz z Po li tech ni ką Po znań ską i Uni wer sy te -
tem Eko no micz nym spół kę Po znań skie In no wa cje. Jej ce lem
jest wspie ra nie roz wo ju przed się bior czo ści i wy na laz czo ści
w za kre sie tech no lo gii in for ma tycz nych i kom pu te ro wych,

a na gro dy fi nan so we w kon kur sach or ga ni zo wa nych przez
spół kę ma ją po ma gać ich lau re atom w za kła da niu firm oraz
przy cią gać wy bit nych ab sol wen tów.

W ro ku aka de mic kim 2016/2017 po wo ła łem peł no moc -
ni ka rek to ra ds. rów ne go trak to wa nia. Uwa żam, że w cza sach
peł nych za wi ro wań i nie po ko jów, obro na god no ści czło wie -
ka, pod sta wo wej war to ści na szej cy wi li za cji, mu si mieć wy -
dźwięk sil niej szy niż kie dy kol wiek wcze śniej. 

UAM jest za an ga żo wa ny w kul tu rę Po zna nia i Wiel ko pol -
ski. Nie zmier nie waż nym ob sza rem na szej dzia łal no ści by ła
ani ma cja ży cia kul tu ral ne go, m.in. po przez or ga ni za cję roz -
ma itych wy da rzeń ar ty stycz nych na jak naj wyż szym stop niu
do sko na ło ści. Po raz ko lej ny wspól nie z Mia stem Po znań
przy zna li śmy pre sti żo wą Po znań ską Na gro dę Li te rac ką. We
współ pra cy z Fun da cją UAM i CK za mek kon ty nu owa li śmy
cykl „Uni wer sy tec kie Wy kła dy na zam ku”, a z Uni wer sy te -
tem Eko no micz nym za ini cjo wa li śmy otwar te De ba ty aka de -
mic kie po dej mu ją ce naj bar dziej ak tu al ne pro ble my. Cie szę się
z za in te re so wa nia spo łecz no ści Po zna nia i Wiel ko pol ski ta -
ki mi przed się wzię cia mi po pu la ry zu ją cy mi na ukę i uni wer -
sy tet jak Fe sti wal Na uki i Sztu ki, Noc Na ukow ców, Noc
Bio lo gów czy Noc Mu ze ów. z ra do ścią pa trzy li śmy na wy peł -
nio ną Au lę Uni wer sy tec ką pod czas na szych tra dy cyj nych
kon cer tów i 13 edy cji Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Chó rów
Uni wer sy tec kich Uni ver si tas Can tat. Na sza au la, sta no wią ca
pięk ną i wy jąt ko wą wi zy tów kę nie tyl ko uczel ni, ale rów nież
mia sta i kra ju, by ła świad kiem wie lu in nych pre sti żo wych wy -
da rzeń ar ty stycz nych i kon fe ren cji, wśród któ rych na le ży wy -fo
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mie nić XV Mię dzy na ro do wy Kon kurs Skrzyp co wy im. Hen -
ry ka Wie niaw skie go czy kon cer ty z udzia łem naj wy bit niej -
szych ar ty stów gra ją cych ra zem z Po znań ską Fil har mo nią,
na szym bli skim part ne rem. W tej sa li od by ła się tak że, or ga -
ni zo wa na przez UAM wraz z po znań skim od dzia łem PAN,
kon fe ren cja pro gra mo wa po prze dza ją ca Na ro do wy Kon gres
Na uki. Pa mię taj my też o in nych obiek tach wcho dzą cych
w skład na szej uczel nia nej in fra struk tu ry, od gry wa ją cych
rów nie waż ną ro lę w prze strze ni miej skiej. Mam tu na my śli
m.in. Ogród Bo ta nicz ny, Bi blio te kę Uni wer sy tec ką, Ob ser -
wa to rium Astro no micz ne czy licz ne obiek ty spor to we.

UAM jest za an ga żo wa ny w re ali za cję tzw. trze ciej mi sji
uczel ni, obej mu ją cej nie tyl ko roz wi ja nie sze ro ko ro zu mia -
nych re la cji z oto cze niem go spo dar czym, ale rów nież po dej -
mo wa nie dzia łań sta no wią cych re ak cję na współ cze sne
pro ble my cy wi li za cyj ne, kul tu ro we i etycz ne. Nie spo sób
krót ko przed sta wić wszyst kie ini cja ty wy uczel ni, ma ją ce
na ce lu do bro spo łecz ne i roz sze rza nie współ pra cy z in sty tu -
cja mi ze wnętrz ny mi, pod ję te w ro ku aka de mic -
kim 2016/2017. Wspo mnę tyl ko re ali za cję pro jek tu
z mi ni ste rial ne go pro gra mu DIALOG, któ ry słu żyć ma pro -
mo cji in no wa cji spo łecz nych i na uki od po wie dzial nej spo -
łecz nie, a co wię cej za kła da utwo rze nie trwa łej plat for my
współ pra cy z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym.

Nie po zo sta je my obo jęt ni rów nież na po trze by bied nych,
słab szych, po krzyw dzo nych przez los. Włą czy li śmy się do ak -
cji Za adop tuj ka mi zel kę, któ rej za da niem by ło za in te re so wa -
nie jej od bior ców lo sem uchodź ców. Do strze ga jąc

za an ga żo wa nie i wy sił ki mło dych lu dzi wkła da ne w kul ty wo -
wa nie tra dy cji pra cy or ga nicz nej i pra cy u pod staw, po raz
dru gi wraz z Po li tech ni ką Po znań ską, dzię ki środ kom z pro -
gra mu San tan der Uni ver si da des, na gro dzi li śmy naj bar dziej
ak tyw nych stu den tów pod czas Ga li „Mło dzi Or ga nicz ni -
cy XXI wie ku”.

Nie za po mi na my o po trze bach naj młod szych po zna nia -
ków, czy li na uce w kom for to wych wa run kach. W tym ce lu
po sta no wi li śmy prze ka zać mia stu dział kę z prze zna cze niem
na bu do wę szko ły pod sta wo wej.

UAM jest za an ga żo wa ny w po sza no wa nie śro do wi ska na -
tu ral ne go i pro mo wa nie zdro we go try bu ży cia. W tro sce
o na sze te re ny zie lo ne roz po czę li śmy już pra ce nad kon cep -
cją Eko -Uni wer sy te tu. Na na szych kam pu sach moż na ko rzy -
stać z pierw szych ście żek i sta cji ro we ro wych, si łow ni
na wol nym po wie trzu, po ja wi ły się też ogro dy spo łecz ne. Do -
stęp na jest wir tu al na apli ka cja umoż li wia ją ca od by cie wy -
ciecz ki po tzw. La sku Piąt kow skim i re zer wa cie przy ro dy
Żu ra wi niec. Spe cjal ny pro gram umoż li wia ją cy do stęp
do usług spor to wo -re kre acyj nych w obiek tach na te re nie ca -
łe go kra ju, w tym 213 na ob sza rze Po zna nia i oko lic sprzy ja
ak ty wi za cji spor to wej człon ków aka de mic kiej spo łecz no ści
i ich ro dzin. 

zda je my so bie spra wę, że je ste śmy na po cząt ku dłu giej i za -
wi łej dro gi zmia ny przy zwy cza jeń i spo so bu my śle nia, ale jak
pi sa ła Wi sła wa Szym bor ska, na le żą ca do gro na na szych dok -
to rów ho no ro wych, „każ dy prze cież po czą tek, to tyl ko ciąg
dal szy, a księ ga zda rzeń za wsze otwar ta w po ło wie”.
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Uni wer sy tet za an ga żo wa ny to od po wiedź na wy zwa nie
przy szło ści. Na sza aka de mic ka wspól no ta wpi su je się w dłu -
go fa lo wy pro ces kształ to wa nia przy szło ści po przez od kry wa -
nie prze szło ści i czer pa nie z do bro dziejstw te raź niej szo ści.
Na sza uczel nia jest kuź nią in no wa cyj nych i prze ło mo wych
pro jek tów ba daw czych i edu ka cyj nych, ale te wciąż zbyt nie -
śmia ło prze do sta ją się do spo łecz nej świa do mo ści. Dla te go
waż nym za da niem na nad cho dzą cy rok bę dzie upo wszech -
nia nie wy ni ków ba dań na fo rum mię dzy na ro do wym, bu do -
wa nie trwa łych re la cji i sta bil nej współ pra cy, dzia ła nia
in te gru ją ce róż ne dys cy pli ny na uko we i sek to ry, co prze ło ży
się rów nież na wzrost in no wa cyj no ści. Bę dzie my bar dziej wi -
docz ni, bar dziej obec ni, bar dziej ak tyw ni.

Je ste śmy w peł ni świa do mi, że ce ną za by cie uczel nią roz -
po zna wal ną w świe cie, jest wy tę żo na, usta wicz na i efek tyw -
na pra ca, bo tyl ko ona gwa ran tu je suk ces. Bę dzie my da lej
wy peł niać mi sję po le ga ją cą na re ali za cji dzia łań na rzecz praw
uni wer sal nych, ta kich jak praw da, uczci wość czy so li dar ność,
któ re są pod sta wa mi na szej cy wi li za cji. Bę dzie my stać na stra -
ży god no ści czło wie ka i ta kich war to ści jak rów ność i spra -
wie dli wość spo łecz na.

Ja ko rek tor bę dę kon ty nu ował po li ty kę sta bi li za cji za trud -
nie nia, bo UAM to lu dzie, a ja sta wiam na lu dzi uni wer sy te -
tu. Bę dę dbał o do sko na le nie kom pe ten cji pra cow ni ków
i dok to ran tów, wspie rał ich roz wój na uko wy, przy zna jąc – jak
do tąd – na gro dy ja ko ścio we za naj wyż szy współ czyn nik efek -
tyw no ści ba daw czej oraz sty pen dia rek to ra dla pro fe so rów,
ad iunk tów i dok to ran tów, fi nan so wa ne z fun du szu sty pen -
dial ne go uczel ni. Bę dę rów nież za bie gał o to, by za pew nić

pra cow ni kom pa kie ty me dycz ne, da ją ce do stęp do usług me -
dycz nych na wy so kim po zio mie. 

Nie za po mi nam o na szych stu den tach i ab sol wen tach, któ -
rzy kreu ją at mos fe rę Po zna nia, a za si la jąc lo kal ny ry nek pra -
cy, ma ją re al ny wpływ na do cho dy mia sta i eko no micz ną
sy tu ację je go miesz kań ców. Trak tu ję tych mło dych lu dzi ja -
ko peł no praw nych i waż nych part ne rów w za rzą dza niu uczel -
nią, dla te go jesz cze ak tyw niej bę dę po dej mo wał słu żą ce im
no we ini cja ty wy. Bę dę za bie gał o to, by ofer ta kształ ce nia by -
ła atrak cyj na i ade kwat na do po trzeb współ cze sne go ryn ku
pra cy i za pew nia ła na by cie prak tycz nych umie jęt no ści przy -
dat nych w dal szej dro dze za wo do wej.

Wie le jest jesz cze do zro bie nia w ob rę bie trze ciej mi sji, dla -
te go za mie rza my bacz nie ob ser wo wać oto cze nie spo łecz no -
-go spo dar cze, by wy cho dzić na prze ciw je go ocze ki wa niom.
Chce my jesz cze le piej słu żyć spo łe czeń stwu, kul tu rze i go -
spo dar ce, chce my pro wa dzić dia log i za chę cać do dia lo gu in -
nych, chce my śmia ło pro jek to wać zmia ny, któ re po pra wią
na sze ży cie. Chce my otwo rzyć drzwi dla or ga ni za cji po za rzą -
do wych, biz ne su, sa mo rzą du, aby jesz cze le piej wy ko rzy stać
nasz po ten cjał dy dak tycz ny, ba daw czy i in fra struk tu ral ny. za -
le ży nam na roz wi ja niu no wych form współ pra cy z przed się -
bior stwa mi i in sty tu cja mi, na zwięk sza niu licz by pa ten tów
i przy cho dów z li cen cji oraz eks per tyz wy ko na nych dla go -
spo dar ki.

Ko lej nym kro kiem i wi docz nym wy ra zem tro ski o nasz
uni wer sy tet bę dzie spraw ne nim za rzą dza nie i dba łość o je -

go roz wój. Mo ją am bi cją jest uspraw nie nie pro ce sów ad mi -
ni stra cyj nych i zwięk sze nie efek tyw no ści pra cy. 

Klu czo wa bę dzie tak że re ali za cja pla nu re mon to we go 
i in we sty cyj ne go. z utę sk nie niem cze ka my na to, by stu den ci
prze kro czy li pro gi od no wio ne go i uno wo cze śnio ne go do mu
stu denc kie go „Han ka”. 

Cze ka nas za tem czas nie ła twy, ale eks cy tu ją cy. Przed na mi
kon ty nu acja za dań już roz po czę tych, re ali za cja no wych pla -
nów, po my słów i ini cja tyw, a jed nym z prio ry te tów bę dzie ko -
niecz ność do sto so wa nia uczel ni do re gu la cji praw nych.

Dro dzy stu den ci I ro ku!
Cie szę się, że wi dzę Was w mu rach po znań skie go uni wer sy -

te tu, jed nej z czo ło wych uczel ni na sze go kra ju. Wasz wy bór
świad czy o doj rza ło ści i od wa dze w po dej mo wa niu wy zwań.
Stu dio wa nie na wyż szej uczel ni to za szczyt ny przy wi lej, ale tak -
że wiel ka od po wie dzial ność, bo ja ko przy szła eli ta sta no wić bę -
dzie cie o lo sach na szej oj czy zny. Sta wia my Wam wy so kie
wy ma ga nia, ale owo cem te go bę dzie bar dzo do bre przy go to -
wa nie do przy szłej ka rie ry za wo do wej. Na po cząt ku wa szej uni -
wer sy tec kiej dro gi ży czę Wam umie jęt no ści cier pli we go
ucze nia się, bo jak po wie dział Isa ac New ton „Co my wie my, to
tyl ko kro pel ka. Cze go nie wie my, to ca ły oce an.”

Je stem głę bo ko prze ko na ny, że wią żąc swój los z na szą uczel -
nią zy sku je cie moż li wość zdo by wa nia przy dat nej wie dzy i roz -
wi ja nia swych umie jęt no ści, a tak że re ali zo wa nia co raz śmie lej
sta wia nych so bie ce lów i za mie rzeń. Stu dia to nie tyl ko trud
zdo by wa nia wie dzy, ale też okres in ten syw ne go po zna wa nia
sie bie i ota cza ją ce go świa ta z eks cy ta cją tak cha rak te ry stycz ną
dla mło de go wie ku, wraż li we go ser ca i chłon ne go umy słu.

ze swej stro ny za pew niam Was, że ja ko Wa si opie ku no wie
i prze wod ni cy po wspa nia łej świą ty ni wie dzy do ło ży my wszel -
kich sta rań, by ście mo gli na le ży cie roz wi jać swo je ta len ty i pa -
sje za rów no te na uko we, jak i spor to we, ar ty stycz ne czy
spo łecz ne.

Sza now ni Pań stwo,
Dzię ku jąc wszyst kim za trud wło żo ny w pra cę na rzecz Uni -

wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu w mi nio nym
ro ku aka de mic kim, gra tu lu jąc suk ce sów, tych in dy wi du al nych
i tych gru po wych, tych za wo do wych i tych oso bi stych, ośmie -
lam się pro sić o dal szą przy chyl ność dla po znań skiej Al mae
Ma tris dla na sze go wspól ne go do bra.

Sza now ni Pań stwo,
Sło wo „in au gu ra cja”, po cho dzi od ła ciń skie go „in au gu ra re”,

co zna czy „brać wieszcz bę, wró żyć, zwłasz cza przed waż nym
przed się wzię ciem”, niech za tem to, że zgro ma dzi li śmy się tu tak
licz nie w jed nym ce lu, po łą cze ni jed nym pra gnie niem – czy -
nie nia świa ta lep szym po przez otwar tość na no we, po przez
nie ustan ne edu ko wa nie sie bie i in nych – bę dzie do brą wróż bą
na nad cho dzą cy rok. 

Niech nad cho dzą cy czas oka że się ła ska wy, niech przy nie sie
wie le po zy tyw nie za ska ku ją cych zda rzeń. Niech każ dy nad -
cho dzą cy dzień nas ubo ga ca, uszla chet nia i uwraż li wia na pięk -
no, przy ro dę, a przede wszyst kim na dru gie go czło wie ka. 

Otwieram rok akademicki 2017/2018
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu.

QUOD BONUM, FELIX, FAUSTUM,
FORTUNATUMQUE SIT! 

y Bę dzie my bar dziej wi docz ni, 
bar dziej obec ni, bar dziej ak tyw ni
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Pro fe sor An na Wolff -Po wę ska jest zna ko mi tą hu ma nist -
ką, po li to lo giem i hi sto ry kiem. Ba dacz ką dzie jów nie -
miec kiej my śli po li tycz nej i kul tu ry po li tycz nej Eu ro py

Środ ko wo -Wschod niej. Przez wie le lat peł ni ła funk cję dy rek tor
In sty tu tu Za chod nie go. Jest do sko na łym na ukow cem, na le ży
do gro na naj wy bit niej szych, czyn nych i za słu żo nych pro fe so rów
na szej uczel ni – pod kre ślił rek tor – Pro szę przy jąć wy ra zy na -
sze go wiel kie go sza cun ku i po wa ża nia – Gra tu lu ję te go wy róż -
nie nia, dzię ku jąc za la ta po świę co ne na szej uczel ni. Pra gnę
jed no cze śnie zło żyć naj ser decz niej sze ży cze nia dal szych zna ko -
mi tych suk ce sów na wszyst kich po lach dzia łal no ści oraz dłu gich
lat ży cia w zdro wiu, szczę ściu i po myśl no ści. Ad mul tos an nos,
Pa ni Pro fe sor!

Lau da cję po prze dza ją cą akt wrę cze nia wy gło sił prof. An -
drze j Stel mach, dzie kan Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa. Od czy tał rów nież akt nada nia ty tu łu. Czu -
ję się nie zwy kle za szczy co na tym pięk nym wy róż nie niem – mó -
wi ła prof. Wolff -Po wę ska – Je stem przede wszyst kim
dłuż ni kiem na szej uczel ni. Uni wer sy te to wi za wdzię czam bo -
wiem moż li wość kon ty nu acji dwóch mo ich pa sji ba daw czych:
hi sto rii i po li to lo gii, po zor nie od le głych od sie bie dys cy plin. Jed -
na kon cen tru je się prze cież na prze szło ści, dru ga na te raź niej -
szo ści. Obie obo wią zu ją jed nak te sa me re gu ły ba daw cze
i ko niecz ność od dzie le nia na uki od po li ty ki. Po li ty ka idzie bo -
wiem na skró ty, dzia ła na efekt, w po śpie chu, uprasz cza, li czy
na emo cje. Po li ty ka jest grą in te re sów, wal ką o wła dzę, ma in ne
ce le i per spek ty wy. Jej dzia ła nia do ko nu ją się w świe tle ju pi te rów.
Ba da nia hi sto rycz ne wy ma ga ją fa cho wej wie dzy, kie ru ją się
wzglę da mi ra cjo nal ny mi, wy klu cza ją do raź ność, po trze bu ją cią -
gło ści, sys te ma tycz no ści, kon cen tra cji i na de wszyst ko wy ci sze nia.

Ży je my w cza sach co raz więk sze go na pię cia mię dzy na uką
a po li ty ką. Ro la hi sto ry ka zmie ni ła się znacz nie od cza sów He -
ro do ta, któ ry w ba da czach hi sto rii upa try wał straż ni ków pa mię -
ci i dzie jo pi sów bo ha ter skich czy nów. Pro blem sto sun ku mię dzy
obiek ty wi zmem ba da cza i par tyj no ścią, mię dzy za an ga żo wa -
niem i dy stan sem, na uką i po li ty ką stał się bar dziej kom plek so -
wy. Po li ty ka, któ ra w swym dzia ła niu kie ru je się in te re sem
par ty ku lar nym wy ko rzy stu je czę sto hi sto rię ja ko broń wy mie -
rzo ną w prze ciw ni ka. 

Szu ka nie praw dy i zro zu mie nia wy zna cza sens po zna wa nia
hi sto rii. Dla te go wa run kiem do bre go są siedz twa w Eu ro pie jest
prze ka za nie mło de mu po ko le niu sza cun ku dla praw dy i prze -
ko na nia, że naj waż niej sza jest od po wie dzial ność za wy cią gnię -
cie od po wied nich wnio sków z prze szło ści dla przy szło ści. Pa mięć
mo że być bo wiem prze strze nią po jed na nia, mo że jed nak rów -
nież an ta go ni zo wać. Wy bór za le ży od nas sa mych.

Brak sta bil no ści, prze wi dy wal no ści świa ta, utra ta po czu cia bez -
pie czeń stwa i sta bil ne go do tąd w mia rę po dzia łu ról mię dzy na ro -
do wych, wszyst ko to spra wia, że na ro dy po szu ku ją po twier dze nia
i ak cep ta cji wła snej toż sa mo ści w wy bra nych seg men tach prze -
szło ści. Prze szłość moż na roz li czyć, od su nąć, uspra wie dli wić, prze -
zwy cię żyć, roz pra wić się z nią po przez ze mstę lub pro ce du ry
są do we lub dia log. Od gór ne ste ro wa nie pa mię cią mo że być nie -
bez piecz ne. Hi sto ria to nie re li gia, nie uzna je do gma tów, za ka zów,

nie zna ta bu. Mo że być nie wy god na, nie jest toż sa ma z mo ral no -
ścią. Ro lą hi sto ry ka jest tłu ma czyć, po móc zro zu mieć, a nie chwa -
lić czy pięt no wać. Hi sto ria nie jest ka te go rią praw ną. W wol nym,
de mo kra tycz nym pań stwie usta la nie prawd hi sto rycz nych nie na -
le ży ani do par la men tu, ani do wy mia ru spra wie dli wo ści. 

Jed no cze śnie trze ba nam po go dzić się z fak tem, że w zglo -
ba li zo wa nym świe cie hi sto ryk jest tyl ko jed nym z ak to rów
ofe ru ją cych wie dzę. Wy zwa niem są zróż ni co wa ne me dia pa -
mię ci, ofe ru ją ce wie le ga dże tów hi sto rycz nych. By wa, że hi -
sto ryk czu je się jak sprze daw ca stro jów ką pie lo wych na pla ży
nu dy stów. Mi mo to pod sta wo we je go funk cje po zo sta ją nie -
zmien ne. Trze ba więc nam wró cić do prze sła nia Jo achi ma
Le le we la sprzed dwu stu lat. Pod kre ślał on wa lo ry „pra co wi -
to ści nie zmor do wa nej” i przy po mi nał hi sto ry ko wi, by sta rał
się o „na uko we uspo so bie nie, do fi lo zo ficz nych dzia łań wpra -
wy na by wał, kry tycz ne zdol no ści do sko na lił i do kła dał usil -
no ści, aby mógł się oso bi ście po szczy cić cha rak te rem tym,
ja ki sa ma hi sto ria mieć po win na”. z

Szanowni Państwo, jest mi miło poinformować, że Senat UAM na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2017 roku
przyznał medal „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis” zasłużonej pani profesor naszej uczelni:

Annie Wolff-Powęskiej – powiedział rektor UAM prof. Andrzej Lesicki.

y Ro lą hi sto ry ka jest tłu ma czyć, po móc
zro zu mieć, a nie chwa lić czy pięt no wać
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Hi sto ryk po wi nien po móc zro zu mieć
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Kie dyś za pu ka łam do drzwi ga bi ne tu by łe go dy rek to -
ra In sty tu tu Hi sto rii i za py ta łam, czy mo gę wejść, czy
na ko goś cze ka. „Ja już na nic nie cze kam” – od po -

wie dział. A prze cież ocze ki wa nie, an ty cy pa cja, by cie w kie -
run ku te go, co nad cho dzi jest isto tą nie tyl ko na szej
co dzien nej eg zy sten cji, lecz tak że sa me go pro ce su po zna nia,
ucze nia się. Cze kać to zna czy żyć, a żyć to zna czy móc i umieć
wcho dzić w róż no ra kie re la cje i za cho wy wać po ten cjał trans -
for ma cji: prze kształ ca nia sie bie i ota cza ją ce go świa ta. Nie stać

nas na to, by zna leźć się po za kon dy cją ocze ki wa nia – i to nie
ocze ki wa nia koń ca (tak że tej ce re mo nii), ale ocze ki wa nia no -
wych po cząt ków. Na dzie ja jest na szym obo wiąz kiem! Nu da
zaś jest grze chem... My, ba da cze i na uczy cie le aka de mic cy nie
mo że my się nu dzić, bo na szym ży ciem rzą dzi cie ka wość
świa ta, któ re go bo gac two jest nie wy czer pa ne. 

Cza sa mi sły szę, że stu den ci czu ją się roz cza ro wa ni za ję cia -
mi, a na wet stu dia mi, ale prze cież nic nie na uczy się ten, kto
nie wie, co chce umieć... A Pań stwo – czy Pań stwo wie dzą,

Wy kład prof. Ewy Do mań skiej in au gu ru ją cy rok aka de mic ki 2017/2018

Wartości społeczne jako metody

Inauguracje roku akademickiego to ważne i podniosłe wydarzenia. Biorąc w nich udział można mieć
jednak wrażenie, że dla niektórych udział w nich stanowi tylko obowiązkową celebrę związaną

z przemówieniami i wręczaniem nagród. Coraz mniej członków naszej społeczności bierze w nich udział;
coraz mniej jest na sali studentów; coraz więcej osób wychodzi w trakcie. A wiecie Państwo – zwracam się

w tej chwili przede wszystkim do studentów – w czym tkwi problem? Problem leży w tym, że
prawdopodobnie na nic tutaj (przy tej okazji) nie czekacie; nie oczekujecie, że coś ciekawego się tu

wydarzy; jesteście już pewnie nieco znudzeni, pewnie też zmęczeni.... A może oczekujecie Państwo zbyt
wiele – jakiś spektakularnych wydarzeń, do których przyzwyczaiły nas media?
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cze go chce cie się na uczyć, czy ma cie tyl ko ocze ki wa nia? za -
le cam za tem kre atyw ne cze ka nie, któ re za kła da, że z jed nej
stro ny po zwa lam się za sko czyć te mu, co nad cho dzi, ale z dru -
giej stro ny sa ma ową nad cho dzą cą rze czy wi stość współ two -
rzę. Ba da cze na uk spo łecz nych mó wią w ta kim kon tek ście
o na dziei ja ko me to dzie – kry tycz nej na dziei, pod kre ślę. zaś
„kon cep tu ali za cja na dziei – pi sze an tro po log Hi ro ka zu Miy -
aza ki w swo jej książ ce The Me thod of Ho pe (2004), za chę ca
do te go, by mieć na dzie ję”. Sto su jąc na dzie ję ja ko me to dę, sta -
ję się ba da czem, któ ry ma na dzie ję; nie cze kam, aż coś sa mo
przyj dzie, lecz swo im ce lo wym dzia ła niem sta ram się spra -
wić, by na dzie ja zo sta ła speł nio na. 

Mó wiąc o na dziei ja ko me to dzie, chcia ła bym wska zać
na cie ka we mo im zda niem zja wi sko, któ re w cią gu ostat nich
kil ku lat co raz in ten syw niej ujaw nia się w pu bli ka cjach z dzie -
dzi ny hu ma ni sty ki i na uk spo łecz nych. Do ty czy ono trak to -
wa nia war to ści spo łecz nych ja ko me tod ro zu mia nych ja ko
spo so by re kon fi gu ra cji ce lów i spo so bów bu do wa nia wie dzy
na kie ro wu ją cych ją na przy szłość. Me to da jest tu za tem poj -
mo wa na dość spe cy ficz nie. Nie do ty czy bo wiem po wta rzal -
ne go spo so bu roz wią zy wa nia pro ble mu ba daw cze go czy
me to dy ana li zy, lecz jest ra czej prak ty ką ra dze nia so bie z pro -
ble ma mi, z któ ry mi sty ka się współ cze sny świat; jest me to dą
spo łecz nej re kon struk cji. W tym sen sie na dzie ja sta je się cza -
sow ni kiem (to na wią zu je do no wej książ ki li te ra tu ro znaw -
cy – Ry szar da Ny cza Kul tu ra ja ko cza sow nik); sta je się
prak ty ką, dzia ła niem przy da ją cym czło wie ko wi spraw czo ści.
Wy ra że nie „mam na dzie ję” – po dob nie jak przy się ga i klą -
twa, jest zaś per for ma ty wem, a ma jąc moc zmie nia nia rze -
czy wi sto ści, mo że stać się me to dą – me to dą spo łecz nej
re -kon struk cji. W ta kim uję ciu hu ma ni ści i ba da cze spo łecz -
ni roz wa ża ją nie tyl ko na dzie ję ja ko me to dę, lecz tak że przy -
jaźń, szcze rość, tro skę, za ufa nie, a tak że uto pię, przy czym
od ra zu do dam, że mó wi się tu taj o uto piach lo kal nych, cza -
so wych, re ali stycz nych i od po wie dzial nych, a nie o to ta li tar -
nych wi zjach bu do wy lep sze go świa ta. Sto so wa nie tych
me tod ma umoż li wić two rze nie ta kiej hu ma ni sty ki i na uk
spo łecz nych, ja kie z jed nej stro ny ma ją po móc w re kon struk -
cji spo łe czeństw, któ re ucier pia ły na przy kład w wy ni ku wo -
jen i/czy sys te mów to ta li tar nych, a tak że ka ta strof
na tu ral nych, a z dru giej w bu do wa niu róż nych sce na riu szy
przy szło ści. 

W tym kon tek ście po now nie waż ne sta ją się dys ku sje na te -
mat ro li hu ma ni sty ki w kształ to wa niu zo rien to wa ne go
na przy szłość spo łe czeń stwa i zwią za ną z tym jej for ma cyj ną
ro lą w pro ce sie edu ka cji. Ba da cze sto su ją cy wy żej wy mie nio -
ne war to ści spo łecz ne ja ko me to dy uwa ża ją, że we współ cze -
snym świe cie, mie rzą cym się z pro ble ma mi bie dy, mi gra cji,
ter ro ry zmu, na si la ją cych się klęsk ży wio ło wych i efek ta mi
zmian kli ma tycz nych, po dej ście ta kie mo że zak ty wi zo wać
dys po zy cje czło wie ka do za cho wań pro spo łecz nych i pro eko -
lo gicz nych, a tak że in ten sy fi ko wać pro ce sy wy ła nia nia się
wie dzy, któ rej ce lem jest – jak pi sze fran cu ski an tro po log na -
uki Bru no La to ur – pró ba od po wie dzi na py ta nie jak żyć ra -
zem; do da ła bym – jak żyć ra zem w kon flik tach.

za fa scy no wa na tzw. kre atyw ny mi me to do lo gia mi,
a zwłasz cza zwią za ny mi z ni mi et no gra ficz ny mi eks pe ry men -
ta mi, któ re za chę ca ją do sto so wa nia spa ce ru, per for man su,
a tak że wy obraź ni ja ko me to dy w ce lu po bu dza nia w ba da -
czach i stu den tach kre atyw no ści, za pra szam Pań stwa do ta -
kie go oto – bar dzo w isto cie tra dy cyj ne go – my śle nia
o dzi siej szym wy da rze niu: Je ste śmy uczest ni ka mi – jak by to
po wie dzie li an tro po lo dzy – ry tu ału. In au gu ra cja ro ku aka -

de mic kie go jest ry tu ałem ini cju ją cym no wy po czą tek – to ce -
le bra cja, uro czy stość, dla stu den tów to po czą tek no we go
okre su ży cia, dla na uczy cie li aka de mic kich przy po mnie nie,
kim są i ja ką ro lę od gry wa ją w tej spo łecz no ści. Rzecz ja sna,
nie po wie dzia łam nic no we go. Co ro ku stu den ci skła da ją
przy się gę, co ro ku, ko lej ni rek to rzy czynią róż ne „za klę cia”,
wy po wie dzi per for ma tyw ne czy do ko naw cze (jak by po wie -
dział bry tyj ski fi lo zof ję zy ka – John Au stin) (przy kła dem jest
tu taj wy po wiedź de kla ru ją ca: „Uwa żam no wy rok aka de mic -
ki za otwar ty”) i wy ko nu ją ge sty, któ re zmie nia ją rze czy wi -
stość – np. ude rze nie bu ła wą ra mie nia jest sym bo lem
prze mia ny mło dej oso by w stu den ta i włą cze nia jej/je go
do wspól no ty uni wer sy tec kiej. Prócz chwi lo wych do znań
wznio sło ści owe „ak ty mo wy” i spraw cze ge sty nie ma ją jed -
nak – jak się zda je – zbyt wiel kiej mo cy spraw czej, al bo przy -
naj mniej ich efek ty nie są dłu go trwa łe. Nie ma ją, bo wiem nie
są speł nio ne wa run ki, by sło wa two rzy ły rze czy wi stość. Aby
tak się sta ło, oso by bio rą ce w nich udział mu szą mieć szcze -
re in ten cje; ak ty wy ko ny wa ne pod przy mu sem lub dla kon -
wen cji – nie dzia ła ją. Być mo że wła śnie w ra mach roz wa żań
na te mat spo so bów przy wra ca nia sło wom mo cy spraw czej,
war to roz pa try wać szcze rość ja ko me to dę, od po wie dzial ność,
przy jaźń czy za ufa nie.

Ja ko hi sto ryk i an tro po log trak tu ję in au gu ra cję ja ko ry tu -
ał, w któ rym bio rę czyn ny udział, a tak że pro wa dzę ba da nia,
kie ru jąc się me to dą ob ser wa cji uczest ni czą cej. Jed nak nie ko -
niec na tym: wy gła sza jąc ten wy kład trak tu ję go (jak i wy stą -
pie nie in nych uczest ni ków uro czy sto ści) ja ko per for mans.
Per for mans jed nak – zgod nie z za sa da mi kre atyw nej me to -
do lo gii – jest dla mnie me to dą – me to dą po zna nia, lecz tak -
że me to dą zmia ny (czy ra czej prze mia ny), me to dą two rze nia
przy szło ści. 

Spójrz my pro szę na apo te ozę na sze go uni wer sy te tu, któ rą
ma ni fe stu je Je go Ma gni fi cen cja Rek tor, rek to rzy, pro rek to -
rzy, człon ko wie Se na tu, dzie ka ni, któ rych wi dzi cie Pań stwo
na sce nie. Wszy scy ma my na so bie stro je ce re mo nial ne – to -
gi aka de mic kie. Kie dy my śli my o in au gu ra cji ja ko ry tu ale,
wte dy to gi nie są ro dza jem „ko stiu mów”. To ga i bi ret nie przy -
kry wa ją co dzien nej odzie ży, nie są ka mu fla żem, ale prze -
kształ ca ją oso bę, któ ra je no si. za kła da jąc je nie ty le sta je my
się kimś in nym, ile lep szym; by tem nie mal „su per na tu ral -
nym” wo bec na sze go co dzien ne go „ja”. Sta je my się czę ścią in -
ne go świa ta, gdzie ludz kie ułom no ści i wa dy ule ga ją
neu tra li za cji, a cno ty i za le ty zo sta ją uwy pu klo ne. Ide ał jest
ta ki, by ta prze mia na by ła trwa ła lub przy naj mniej – by trwa -
ła dłu go. 

Pew nie nie za uwa ży li ście Pań stwo, że bar dzo dys kret nie
Pan Rek tor do ty ka a to koł nie rza z gro no sta jów, a to or ła
na łań cu chu, a to pier ście nia (na któ rym też jest orzeł). Nie -
któ rzy mó wią, że to dla te go, by mu nie ucie kły. I wca le się nie
dzi wię, bo w koń cu orzeł, któ ry współ cze śnie jest przede

y W humanistyce i naukach społecznych
ostatnich lat wartości społeczne 
(m.in. nadzieja, przyjaźń, troska,
zaufanie) traktowane są jako
specyficznie rozumiane metody badań
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wszyst kim sym bo lem, jest w isto cie – jak by po wie dzie li zwo -
len ni cy me to do lo gii in dy ge nicz nych, któ re nie tyl ko w an tro -
po lo gii cie szą się co raz więk szym za in te re so wa niem,
ob da rzo nym mo cą to te mem, przod kiem, nie -ludz ką per so -
ną. No szą cy or ła czło wiek pod le ga pro ce som po zy tyw nej de -
hu ma ni za cji, przej mu je je go ce chy (za rę czam, że ze swo je go
miej sca Pan Rek tor wi dzi wszyst ko.) Po dob no orzeł bie lik po -
lo wa nie urzą dza z za siad ki (na zie mi lub na słu pie) lub z lo -
tu pa tro lo we go. W ob rę bie swo je go re wi ru ptak ten ma swo je
tzw. cza tow nie, z któ rych ob ser wu je te ren (my ślę, że ta wie -
dza nie któ rym mo że się przy dać). Po mi ja jąc dys ku sje to czo -
ne przez na ukow ców o przy na leż no ści sys te ma tycz nej te go
pta ka – czy bie lik jest or łem, czy tyl ko or ła nem, tj. pta kiem
dra pież nym na le żą cym do ro dzi ny ja strzę bio wa tych, waż ne
jest, że bie li ki są pod ochro ną i że po trze bu ją moc nych drzew
ja ko pod sta wy do bu do wy gniazd. Czę sto też szko dzi im za -

nie czysz czo ne śro do wi sko (te istot ne dla przy szło ści na sze go
uni wer sy te tu in for ma cje po zo sta wiam Pań stwu do dal sze go
zgłę bia nia i re flek sji). 

Co kol wiek by śmy wy spe ku lo wa li na te mat wpły wu no sze -
nia or ła przez rek to rów na ich ludz ką pod mio to wość i spo -
sób spra wo wa nia wła dzy, to to co dzie je się te raz, co Pań stwo
wi dzi cie, sta no wi za rów no ma ni fe sta cję tra dy cji – prze szło -
ści, jak i przy szło ści; to wi zja re ali stycz nej uto pii, któ rej za ist -
nie nie moż li we jest w każ dej sa li wy kła do wej i se mi na ryj nej
na sze go uni wer sy te tu, je że li tyl ko ja ko na uczy cie le aka de mic -
cy – na wet po zdję ciu tóg – po zo sta nie my w ta kiej ulep szo -
nej przez ry tu ał ludz kiej kon dy cji; i o ile pa so wa ni wła śnie
na stu den tów mło dzi lu dzie nie za po mną, ja ką skła da li przy -
się gę i po waż nie po dej dą do te go, że ude rza jąc stu den ta po ra -
mie niu ber łem, rek tor do ko nu je ge stu, któ ry pie czę tu je
swo isty pakt opar ty na lo jal no ści, sza cun ku, za ufa niu i wier -
no ści ide om uni wer sy te tu; „wię zi” nas w od po wie dzial no ści.

Trak to wa nie war to ści spo łecz nych ja ko me tod za chę ca
(i skła nia) do bu do wa nia wie dzy „wbrew cza som” (Ro si Bra -

idot ti) – trud nym cza som, w któ rych ży je my. zwra ca się
uwa gę, że cha rak te ry zu ją ca hu ma ni sty kę ostat nich trzy dzie -
stu lat po sta wa kry tycz na nie jest wy star cza ją ca. Roz wa ża -
nia na sta wio ne na ba da nia opre syw nej wła dzy i sys te mów
uzu peł nia ne są co raz czę ściej przez za gad nie nia zwią za ne
z cno ta mi i war to ścia mi, któ rym przy świe ca idea, że je że li
chce my zmie nić świat, po win ni śmy za cząć od sie bie. W tym
kon tek ście istot ne są roz wa ża nia o uto pii ja ko me to dzie ta -
kich ba da czy, jak ame ry kań ski kry tyk i teo re tyk li te ra tu ry
Fre dric Ja me son (Uto pia as Me thod, 2010) czy an giel ska so -
cjo log Ruth Le vi tas (Uto pia as Me thod, 2013). Uto pia na kie -
ro wu je nas bo wiem nie tyl ko na my śle nie kry tycz nie
na sta wio ne na ist nie ją cą rze czy wi stość i wska za nie, co w niej
wy ma ga zmia ny czy na pra wy, lecz tak że (i przede wszyst -
kim) – po dob nie jak na dzie ja ja ko me to da, od ra dza my śle -
nie zwró co ne ku przy szło ści; pro wa dzi za tem do re orien ta cji
my śle nia. Ujaw nia tak że na sze pra gnie nia, by owa rze czy wi -
stość (w tym uni wer sy tet) by ła lep sza. Po stę pu ją ce za ni mi
ba da nia pro wa dzo ne w ra mach hu ma ni sty ki i na uk spo łecz -
nych sta ją się prak ty ka mi pre fi gu ra tyw ny mi tak, jak na sza
ce re mo nia jest pre fi gu ra cją moż li wej, co dzien nej uto pii, któ -
ra rzecz ja sna wca le nie jest wi zją ide al nej, po zba wio nej pro -
ble mów rzeczywistości. Uto pia ja ko me to da po zwa la
po nad to my śleć w ka te go riach bu do wa nia wie dzy ho li stycz -
nej, łą czą cej już nie tyl ko w in ter dy scy pli nar nym pro jek cie
hu ma ni sty kę i na uki spo łecz ne, lecz tak że tzw. mięk kie dzie -
dzi ny wie dzy z na uka mi przy rod ni czy mi (szcze gól nie z na -
uka mi o ży ciu i o zie mi). Co waż ne uru cha mia in ną ska lę
cza so wą. Prócz my śle nia w ka te go riach do raź nych in te re -
sów, kie ru je się ku my śle niu w ka te go riach dłu gie go trwa -
nia, na wet cza su geo lo gicz ne go.

Co wię cej, wprzę gnię cie uto pii ja ko me to dy do ba dań hu -
ma ni stycz nych ma w za ło że niu uru cho mić bar dziej po zy -
tyw ne my śle nie o prze szło ści. Jak mó wią bo wiem ba da cze
tej pro ble ma ty ki, w obec nej jak że trud nej sy tu acji na świe -
cie, po pro stu nie stać nas na po grą że nie się w za zwy czaj
mrocz nej prze szło ści. Fre dric Ja me son i Ariel la Azo ulay pro -
po nu ją, by za rów no w prze szło ści, jak i w ota cza ją cej rze czy -
wi sto ści (czę sto ma ją cej cha rak ter wcie lo nej dys to pii),
iden ty fi ko wać ele men ty po zy tyw ne i trak to wać je ja ko czę -
ści in ne go (przy szło ścio we go) sys te mu. Uto pia nie jest za -
tem fan ta stycz ną re pre zen ta cją, ale ist nie ją cą obec nie
po ten cjal no ścią ota cza ją cego mnie świata. A za tem dzi siej -
sza uro czy stość ma ni fe stu je po ten cjal ność, któ ra sta le tkwi
w idei aka de mii nie tyl ko ja ko w miej scu two rze nia wie dzy,
lecz tak że ja ko prze strze ni ge ne ru ją cej prak ty ki i ro dza je re -
la cji mo gą ce sta no wić pod sta wy dla zbu do wa nia lep szych
mo de li wspól no to wo ści i współ by cia. W tym sen sie na sza
uro czy stość sta no wi tak że „mo ment na dziei” (Miy aza ki). 

Świa to wej sła wy hi sto ryk sztu ki, pro fe sor na sze go uni -
wer sy te tu – Piotr Pio trow ski, czy ta jąc książ ki i ar ty ku ły
o bar dzo róż nej, czę sto za ska ku ją cej te ma ty ce, na py ta nie,
dla cze go wy bie ra ta kie lek tu ry, zwykł ma wiać: „bo mnie
wszyst ko in te re su je”. Cie ka wość ro zu mia na ja ko zdu mie -
nie, a tak że za dzi wie nie nie zwy kło ścią ist nie nia (won der),
jest w na szym za wo dzie za rów no cno tą in te lek tu al ną i war -
to ścią, jak i po sta wą wo bec ży cia i wy ko ny wa ne go przez
nas za wo du. Życz my so bie, by ta cie ka wość, a tak że na dzie -
ja, tro ska i za ufa nie, by ły dla nas – ba da czy, na uczy cie li aka -
de mic kich i de cy den tów oraz dla Pań stwa – stu den tów,
przede wszyst kim me to da mi – me to da mi po zna nia sie bie,
in nych, świa ta, sa crum, a tak że me to da mi budowania
postaw, które stymulują zmia ny. z

y Ciekawość jest w naszym zawodzie
zarówno cnotą intelektualną, 
jak i postawą wobec życia
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c zło wiek a dzie dzic two” ta ki te mat mia ła ogól no pol ska
kon fe ren cja w Po znań skim To wa rzy stwie Przy ja ciół
Na uk (21-22.09). ze bra ni na ukow cy dys ku to wa li o wie -

lu wy zwa niach ar che olo gii współ cze snej, ale pa tro nem kon fe -
ren cji był twór ca po znań skiej ar che olo gii i współ za ło ży ciel
na sze go uni wer sy te tu Jó zef Ko strzew ski (1885-1969). Dla te go
je mu też po świę cił pierw sze wy stą pie nie dr An drzej Prin ke,
au tor książ ki o tym wy bit nym uczo nym (uka że się w tym ro -
ku), uka zu jąc mniej zna ne aspek ty ży cia wiel kie go ar che olo ga
i pod kre śla jąc pio nier skie za słu gi Ko strzew skie go. 

Wy kła dy prof. Ko strzew ski za czy nał za wsze od aneg do ty,
więc i dr Prin ke za czął od spo ru, któ ry kie dyś to czy li ar che olo -
go wie, ko mu na le ży się pierw sze miej sce w ich gro nie. Jak żar -
to bli wie pod kre ślił, miej sce to na le ży się Ko strzew skie mu
wła śnie, bo tyl ko on za kła dał wła sny uni wer sy tet i tyl ko je mu
za pro po no wa no wszyst kie ów cze sne ka te dry ar che olo gii w Pol -
sce (Kra ków, Wil no, Lwów, War sza wa). Wszyst kim zresz tą od -
mó wił, po zo sta jąc wier ny Po zna nio wi. 

Pierw szeń stwo na le ży mu się bez wąt pie nia za pre kur sor stwo
w nada niu pol skim ba da niom ar che olo gicz nym in ter dy scy pli -
nar no ści. Dr Prin ke uwa ża, że wpływ na to mia ły stu dia me dy -
cy ny, ja kie Ko strzew ski od by wał we Wro cła wiu, za nim
zde cy do wał się na ar che olo gię. Choć sam Ko strzew ski dłu go zaj -
mo wał się tyl ko żmud nym two rze niem sche ma tu chro no lo gicz -
no -kul tu ro we go pra dzie jów, zy sku jąc nie zbyt bły sko tli wie
brzmią ce mia no „bu chal te ra pol skiej ar che olo gii”, to już w 1928
do opra co wań ko ści zwie rząt w Chełm ży zo stał za pro szo ny wy -
bit ny przy rod nik i le karz Edward Lu bicz -Nie za bi tow ski, a szcząt -
ków ro ślin – Adam Wo dzicz ko (obaj zresz tą by li zna jo my mi
Ko strzew skie go). za chę cał do in ter dy scy pli nar no ści uczniów: Ja -
na Dy li ka, któ ry stwo rzył pol ską geo gra fię pra hi sto rycz ną, czy
Ka ro la Sto ja now skie go i Woj cie cha Kočkę, an tro po lo gów. W Bi -
sku pi nie wraz z Ko strzew skim pra co wa ła już w peł ni in ter dy scy -
pli nar na eki pa, wśród któ rej by li m.in. ma la ko lo dzy, pa li no lo dzy,
ar chi tek ci, me ta lo znaw cy, che mi cy czy tech no lo go wie
drew na – nie tyl ko zresz tą z Po zna nia. Wpro wa -

dzał też no we tech ni ki wy ko pa li sko we, a więc ar che olo gię lot ni czą
(pierw sze zdję cia wy ko ny wa no z ba lo nu). Sto so wał fo to gra fię
barw ną, fo to gra me trię, tech ni kę szla mo wa nia czy li płu ka nia, by
wy do być na świa tło dzien ne naj drob niej sze cząst ki zna le zisk, a tak -
że ar che olo gię pod wod ną (za cho wa ne zdję cia do wo dzą, że do je -
zio ra scho dzi li nur ko wie woj sko wi).

Sam wy ko rzy stał da ne na uk przy rod ni czych do pie ro w „Kul tu -
rze pra pol skiej” – jed nej z pię ciu ksią żek, któ re na pi sał w cza sie oku -
pa cji, ukry wa jąc się pod na zwi skiem Ed mund Bog da je wicz
w Ge ne ral nej Gu ber ni. 

Je go na zwi sko nie ro ze rwal nie zwią za ne jest z Bi sku pi nem, naj po -
pu lar niej szym od kry ciem ar che olo gicz nym w Pol sce. War to wie -
dzieć, że ul. Bi sku piń ska w Po zna niu tak na zwa na zo sta ła na cześć
Ko strzew skie go, któ ry w owej alei przed woj ną zbu do wał wil lę.
Otrzy ma ła nu mer 1 przy no wo na zwa nej uli cy. Dr Prin ke twier dzi,
że w dwo ja ki spo sób za wdzię cza my Ko strzew skie mu od kry cie Bi -
sku pi na, gdyż nie tyl ko pro wa dził tam ba da nia, ale zna le zie nie te go
miej sca przez miej sco we go na uczy cie la by ło wy ni kiem nie stru dzo -
nych ak cji po pu la ry za tor skich, w któ rych był mi strzem. Pi sał nie -
zli czo ne ar ty ku ły po pu lar no -na uko we za miesz cza ne w ga ze tach
ca łej Pol ski. Sam Bi sku pin re kla mo wał w ak cji ulot ko wej. Ulot ki roz -
rzu ca ne by ły z ba lo na, któ ry prze le ciał od Bi sku pi na po Gdańsk.
Na wcza sy do Bi sku pi na za pra szał li te ra tów i dzien ni ka rzy; z tej in -
spi ra cji po wsta ła m.in. po wieść „Dziw” mał żeń stwa Bech czyc -Rud -
nic kich, do któ rej Ko strzew ski na pi sał wstęp.

Miał też żył kę kon spi ra to ra. W la tach 1917-18 prze cho wy wał
na stry chu Mu zeum Ar che olo gicz ne go Win cen te go Wie rze jew skie -
go i kil ku je go ko le gów, rów nież de zer te rów z woj ska. Co wię cej,
Wie rze jew ski pod okiem Ko strzew skie go uru cho mił na stry chu dru -
kar nię fał szy wych do ku men tów dla co raz licz niej szych de zer te rów
z woj ska pru skie go. Mo że wła śnie pa mię ta jąc o je go od wa -
dze – a tak że bar dzo sze ro kich kon tak tach w śro do wi sku in te li gen -
cji – po 1956 ro ku, kie dy Ko strzew ski, li cząc na od wilż, chciał
re ak ty wo wać for ma cyj ne to wa rzy stwo Eleu sis – w je go ga bi ne cie za -

ło żo no pod słuch, a w ze spo le Ko strzew skie go po zy ska no taj ne -
go współ pra cow ni ka. 

Barw na po stać, wiel ki uczo ny, au tor po nad 900
prac – jak pod kre ślił je den z uczest ni ków kon fe -
ren cji – Ko strzew ski miał wiel ki udział w tym wy -
jąt ko wo twór czym i no wa tor skim okre sie ba dań
nad prze szło ścią. ma ria ry bic ka

Nie tyl ko ar che olog
multidyscyplinarność, dynamiczny marketing nauki, błyskawiczne publikacje – 

czy nie brzmi to bardzo współcześnie? entuzjastą i sprawnym realizatorem tych idei 
był jednak człowiek urodzony w xIx wieku.

y Wspólną ideą 
cy klu kon fe ren cji

Pol skie go To wa rzy stwa
Przy ja ciół Na uk jest re -
flek sja nad wy zwa nia mi,
ja kie sta wia na uce współ -
cze sny czło wiek – tym ra -
zem by ła to prze szłość –
a po przez po sta cie pa tro -
nów kon fe ren cje bę dą
przy po mi nać po sta cie
wy bit nych po znań skich
uczo nych. 

fo
t.

  Ł
u

ka
sz

 W
o

Źn
y



NARODOWY
KONGRES
NAUKI

n a s z  u n i w e r S y T e T

1 6 |  ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  p a ź d z i e r n i k 2 0 1 7

Na mysł nad na uką
To reforma, którą po pierwsze: postulowało – po drugie: zaproponowało w swoich głównych

założeniach – i po trzecie: uczciwie i rzetelnie przedyskutowało samo środowisko
akademickie – powiedział minister nauki i szkolnictwa Wyższego jarosław gowin, który

zaprezentował założenia nowej ustawy dla nauki. od ponad roku trwały intensywne prace, debaty
i konsultacje nad projektem reformy, a dziewięć konferencji tematycznych narodowego kongresu

nauki skupiło łącznie tysiące osób dyskutujących nad przyszłością polskiej nauki i szkolnictwa.

W iel ka re for ma to zbyt po waż na spra wa, że by zo -
sta wić ją wy łącz nie po li ty kom – po wie dział Ja ro -
sław Go win, pa ra fra zu jąc sło wa Char les’a de

Gaul le’a, pod kre śla jąc tym sa mym ro lę, ja ką ode gra ło śro -
do wi sko aka de mic kie w two rze niu przed sta wio ne go pro -
jek tu. MNiSW już w lu tym 2016 ro ku ogło si ło kon kurs
na pro jek ty za ło żeń re for my „Usta wa 2.0”, w ra mach któ -
re go trzy z pięt na stu apli ku ją cych ze spo łów eks perc kich za -
pre zen to wa ło w mar cu 2017 ro ku wła sne pro po zy cje zmian
sys te mu. Na ba zie tych wszyst kich ele men tów, re sort opra -
co wał tzw. kon sty tu cję dla na uki. 

za na mi wie le wspól ne go na my słu i pra cy nad fi la ra mi re for -
my – na to miast przed na mi jesz cze do szli fo wa nie kon kret nych
prze pi sów, me cha ni zmów i roz wią zań – pod kre ślił mi ni ster Go -
win, za po wia da jąc dal sze kon sul ta cje spo łecz ne, uzgod nie nia

mię dzy re sor to we oraz wy słu cha nie pu blicz ne pro jek tu na eta -
pie par la men tar nym. 

Tzw. kon sty tu cja dla na uki jest pro po zy cją sze ro kich roz wią -
zań sys te mo wych uwzględ nia ją cych m.in. no wy mo del sku -
tecz ne go za rzą dza nia uczel nia mi, zmia nę kształ ce nia
dok to ran tów, no we ścież ki ka rie ry aka de mic kiej, łą cze nie po -
ten cja łu dys cy plin na uko wych, a tak że zwięk sze nie fi nan so wa -
nia na uki i szkol nic twa wyż sze go w Pol sce. Re for ma
po rząd ku je i ujed no li ca pra wo o sys te mie szkol nic twa wyż sze -
go i na uki. Obec nie obo wią zu ją ca usta wa by ła no we li zo wa -
na kil ka dzie siąt ra zy, a re gu la cje do ty czą ce sys te mu w wie lu
przy pad kach by ły ze so bą nie spój ne. No wy pro jekt usta wy
ogra ni cza re gu la cje o cha rak te rze usta wo wym do naj waż niej -
szych kwe stii sys te mo wych, da jąc tym sa mym więk szą au to -
no mię uczel niom przy two rze niu we wnętrz nych re gu la cji.
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nie wy obra żam so bie uni wer sy te tu bez wy dzia -
łów – mó wi rek tor uam prof. an drzej Le sic ki. zna -
my już pro jekt usta wy „Pra wo o szkol nic twie wyż szym
i na uce”. Mu szę jed nak sta now czo pod kre ślić, że to pro jekt
usta wy, a więc nie wia do mo jesz cze, ja ki bę dzie jej osta tecz -
ny kształt. Już pod czas Kon gre su Na uki, w dniu ogło sze nia
pro jek tu, po ja wi ły się pierw sze sy gna ły, z któ rych moż -
na wnio sko wać, że moż li we są głę bo kie zmia ny w pro jek -
cie. Nie wiem rów nież, czy uda się zre ali zo wać
przed sta wio ny przez mi ni stra Go wi na har mo no gram dal -
szych prac nad usta wą. za kła da on, że dys ku sja nad pro -
jek tem to czyć się bę dzie do koń ca 2017 r., by w stycz niu
pro jekt tra fił pod ob ra dy ko mi sji sej mo wych, a na stęp nie
Sej mu, któ ry u schył ku pierw sze go kwar ta łu przy szłe go ro -
ku uchwa lił by no wą usta wę, ma ją cą wejść w ży cie od 1 paź -
dzier ni ka 2018 r.

Mi mo tych za strze żeń zna my już nie tyl ko za ło że nia
usta wy, lecz jej kon kret ny kształt, war to za tem za sta no wić
się, jak wy ko rzy stać rok, któ ry dzie li nas od praw do po dob -
ne go ter mi nu wpro wa dze nia jej w ży cie i pod jąć dys ku sję
jak w przy szło ści, w zmie nio nym sta nie praw nym, bę dzie
wy glą da ła na sza uczel nia.

W przed sta wio nym pro jek cie po ja wi ły się za pi sy, któ re
przyj mu je my z za do wo le niem, gdyż są to ko rzyst ne roz -
wią za nia. In ne z ko lei sta ją się wy zwa niem, bo są zu peł nie
no we, ale z ty mi trze ba się zmie rzyć, by spraw dzić, jak bę -
dą funk cjo no wać. Są jed nak i ta kie pro po zy cje, któ re nie -
po ko ją i któ re nie ko niecz nie nam się na po cząt ku
paź dzier ni ka 2017 po do ba ją.

Gdy bym miał krót ko po wie dzieć o tych, któ re są za do -
wa la ją ce, to z pew no ścią za li czył bym do nich upo rząd ko -
wa nie i ogra ni cze nie licz by dys cy plin na uko wych, a tak że
wpro wa dze nie no wych re guł uzy ski wa nia upraw nień
do nada wa nia stop ni na uko wych, co z ko lei po win no ra -
dy kal nie zmniej szyć licz bę jed no stek ma ją cych ta kie
upraw nie nia. Po zy tyw nie oce niam usta le nia do ty czą ce po -
dzia łu uczel ni na aka de mic kie i za wo do we, a tak że za sa dy
po dzia łu uczel ni aka de mic kich na uni wer sy te ty, po li tech -
ni ki i aka de mie. Wi dzę w tym za miar ogra ni cze nia nie ko -
rzyst nych efek tów obec nej usta wy, czy li na mno że nia
naj róż niej szych uczel ni, zwłasz cza tych na zy wa nych róż -
ne go ro dza ju uni wer sy te ta mi. Do brym roz wią za niem wy -
da je się prze wi dy wa ny kon kur so wy spo sób do cho dze nia
do sta tu su uczel ni ba daw czych. Do in nych po zy tyw -
nych – w mo jej oce nie – roz wią zań za li czył bym rów nież
uprosz cze nie sys te mu do ta cji dla uczel ni i spo so bu ich wy -
ko rzy sty wa nia. Oczy wi ście to tyl ko przy kła dy tych ko rzyst -
nych, ocze ki wa nych roz wią zań, któ rych jest wię cej. 

Wy zwa niem bę dzie na pew no ko niecz ność okre śle nia
no wej struk tu ry uczel ni. Nie wy obra żam so bie uni wer sy -
te tu bez wy dzia łów i ich dzie ka nów. Na wet je że li usta wa
od bie ra tym struk tu rom obec ną ran gę or ga nów uczel ni, to
i tak bę dzie my mu sie li po my śleć, jak w struk tu rze tak du -
że go uni wer sy te tu roz wią że my kwe stie or ga ni za cyj ne. Nie
wy obra żam so bie kie ro wa nia uni wer sy te tem, w któ rym
ma my 3 tys. na uczy cie li aka de mic kich przy pi sa nych ewen -
tu al nie tyl ko do ka tedr, za kła dów i pra cow ni. Struk tu ry
wyż sze go rzę du bę dą ko niecz ne, a jak już po wie dzia łem,

je stem zwo len ni kiem utrzy my wa nia tra dy cyj nych nazw dla
jed no stek or ga ni za cyj nych uni wer sy te tu. Wy zwa niem jest
tak że spro sta nie no we mu spo so bo wi, w ja ki do ko ny wa -
na bę dzie ewa lu acja ja ko ści na uko wej, któ ra prze sta nie być
oce ną pa ra me trycz ną wią za ną z pod sta wo wy mi jed nost -
ka mi or ga ni za cyj ny mi (wy dzia ła mi), bę dzie na to miast
prze pro wa dza na w ob rę bie dys cy plin. Kon se kwen cją tak
uzy ska nych ka te go rii na uko wych w ra mach dys cy plin sta -
nie się moż li wość nada wa nia stop ni na uko wych i uzy ska -
nia upraw nień do ich nada wa nia, a tak że swo bo da
usta la nia kie run ków stu diów. Ina czej też, bo w ra mach
szkół dok tor skich, bę dzie my za pew ne pro wa dzić kształ ce -
nie dok to ran tów – or ga ni za cja tych szkół to ko lej ne wy -
zwa nie.

Ko niecz ność spro sta nia tym wy zwa niom mo że wzbu -
dzać nie po kój, usta wa prze wi du je jed nak, że to roz wią za -
nia sta tu to we po zwo lą nam roz strzy gnąć wie le kwe stii
na UAM i dla te go pod cho dzę do nich ra cjo nal nie, za cho -
wu jąc po trzeb ny umiar i roz wa gę. Trze ba się z ty mi no wy -
mi roz wią za nia mi zmie rzyć bez lę ku, ma my dość cza su,
choć przed na mi nie ła twe, a prze cież nie zwy kle od po wie -
dzial ne za da nie na pi sa nia no we go sta tu tu. 

To, co nie po koi, to sprzecz ność po mię dzy de kla ro wa ną
przez wła dze wo lą za cho wa nia au to no mii uczel ni (z po ja -
wia ją cym się ak cen to wa niem fak tu, że no wa usta wa zwięk -
sza au to no mię uczel ni) – z jed nej stro ny, a – z dru giej
stro ny – za pi sa mi, któ re nie do koń ca z ty mi de kla ra cja mi
idą w pa rze. Np. utwo rze nie Ra dy Uczel ni (ta ką na zwę pro -
po nu je usta wo daw ca), któ ra, zgod nie z za pi sa mi usta wy,
spra wo wać bę dzie nad zór nad uczel nią, bę dzie więc swo -
istą ra dą nad zor czą. Bez wzglę du na na zwę, nie jest to spe -
cjal nie przez nas ocze ki wa ny twór w struk tu rze
uni wer sy te tu. Je śli ra da mia ła by wspo ma gać do rad czo
funk cjo no wa nie uczel ni, to na wet obec ność w niej osób
spo za uni wer sy te tu nie bu dzi nie po ko ju. Je że li jed nak
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cie le i za rząd cy, a ro la rek to rów spro wa dza się do obo wiąz -
ków ho no ro wych.

Po nad to dość kon tro wer syj na jest pro po zy cja re zy gna cji
z obo wiąz ku pi sa nia roz pra wy ha bi li ta cyj nej. Mo im zda niem
dla do bra na uki ten obo wią zek po wi nien po zo stać. Pro po zy -
cja ta ka po ja wi ła się już w dru giej po ło wie lat 90-tych ubie głe -
go wie ku. Po in for mo wa łem o tych pla nach za przy jaź nio ne go
ad iunk ta w dość za awan so wa nym wie ku „Wiesz – od po wie -
dział – to by się mo gło zga dzać bo ja jesz cze ni gdy źle na ny -
gu so stwie nie wy sze dłem”. 

no we prze pi sy spo wo du ją
re al ny wzrost kosz tów dla
uam – mó wi mar cin wy soc ki,
za stęp ca kanc le rza uam. Na -
ro do wy Kon gres Na uki, a głów nie
ku lu aro we dys ku sje, po ka zał jak
du że – i nie rzad ko nie ste ty roz -
bież ne – są ocze ki wa nia przed sta -
wi cie li uczel ni do ty czą ce zmian
w obec nie obo wią zu ją cych prze pi -
sach. z ra cji zaj mo wa ne go sta no -
wi ska naj waż niej sze są dla mnie
zmia ny ma ją ce wpływ na fi nan se
uczel ni. za pro po no wa ne za pi sy
w za kre sie fi nan sów w pew nym

za kre sie uprosz czą za rzą dza nie środ ka mi fi nan so wy mi.
Przede wszyst kim od bior cą środ ków bę dzie uczel nia, a nie
jak dziś – w przy pad ku czę ści do ta cji – po szcze gól ne jed -
nost ki (pod sta wo we). Na stą pi kon so li da cja stru mie ni fi nan -
so wa nia. Ja ko uczel nia otrzy my wać bę dzie my środ ki już
tyl ko z 6 źró deł (do ta cja ba daw czo -dy dak tycz na, ini cja ty -
wy do sko na ło ści, in we sty cje, SPUB, po moc sty pen dial -
na i pro gra my mi ni stra). Od de cy zji władz
uczel ni – uza leż nio nych za pew ne od przy ję tej stra te gii dzia -
łań, ale tak że po trzeb bie żą cych – bę dzie za le ża ło ja ką część
z nich prze zna czy my na po kry cie kosz tów dy dak ty ki, ile
na ba da nia na uko we (do tych cza so wa do ta cja sta tu to wa,
z wy łą cze niem SPUB-u) a ile np. na utrzy ma nie i re mon ty
do mów stu denc kich. Do tych czas wpły wa ją ce na na sze kon -
ta środ ki by ły z gó ry prze zna czo ne na kon kret ne ce le. Nie -
ste ty, pla no wa nie i spra woz daw czość w po dzia le
na po szcze gól ne ro dza je dzia łal no ści na dal bę dzie wy ma -
ga na. Pro jekt usta wy wpro wa dza ko rzyst ne roz wią za nia, ta -
kie jak za sa dy wa lo ry za cji ca łej do ta cji czy za pew nio ną
moż li wość prze cho dze nia nie wy ko rzy sta nych środ ków
na ko lej ny rok, bez ogra ni czeń cza so wych. 

Jed ną z no wo ści bę dzie wy móg aby Bank Go spo dar stwa
Kra jo we go pro wa dził ob słu gę ra chun ku ban ko we go fun du szu
sty pen dial ne go. Dla nas ozna cza to ko niecz ność in te gra cji
z sys te ma mi no we go ban ku, wy dłu żo ny czas re ali za cji zle ceń
dla od bior ców (stu den tów) i – na dziś – mniej do sko na łe na -
rzę dzia ban ko wo ści elek tro nicz nej. Mam tyl ko na dzie ję, że
z cza sem nie zo sta nie wpro wa dzo na za sa da ob słu gi wszyst kich
kont uczel ni pu blicz nych przez BGK.

No wa usta wa zmie ni ła za sa dy na li cza nia za kła do we go
Fun du szu Świad czeń So cjal nych. Utrzy ma ny zo stał od pis
na po zio mie 6,5%, zmie ni ła się jed nak pod sta wa od pi su.
No we prze pi sy spo wo du ją re al ny wzrost kosz tów dla UAM
o kwo tę kil ku mi lio nów zło tych. Bez za pew nie nia zwięk -
szo nej do ta cji dla uczel ni przy naj mniej o tę kwo tę, no we
za pi sy mo gą sta no wić pew ne ry zy ko dla fi nan sów UAM.
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w kom pe ten cjach ra dy, ma ją cej w swym skła dzie więk szość
osób spo za uczel ni, ma być uczest nic two w pro ce sie wy -
bor czym na UAM (a wła śnie ra da ma no mi no wać kan dy -
da tów na sta no wi sko rek to ra), ozna cza ło by to
do pusz cze nie osób spo za uczel ni do in ge ro wa nia w coś, co
jest ewi dent nie spra wą au to no mii uczel ni. Bez wzglę du
na to, czy w ra dzie bę dą po li ty cy, któ rzy bę dą sta ra li się
wpły nąć na klu czo we de cy zje do ty czą ce uni wer sy te tu, czy
nie bę dą, jest to na ru sze nie tra dy cji aka de mic kiej mó wią -
cej o wy bie ra niu rek to ra przez spo łecz ność aka de mic -
ką – wspól no tę pro fe so rów i stu den tów. To tak jak by
w spra wie mał żeń stwa wy bór ob lu bień ca lub ob lu bie ni cy
po zo sta wiać nie mło dym, z ewen tu al ną do rad czą ro lą naj -
bliż szej ro dzi ny, tyl ko zdać się na na ka zy pły ną ce spo za ro -
dzi ny, wska zu ją ce part ne ra lub part ner kę w związ ku. Aż
dziw ne, że wła dza, któ ra de kla ru je przy wią za nie do tra dy -
cyj ne go po strze ga nia ro dzi ny, przy go to wa ła roz wią za nie
ude rza ją ce w na szą aka de mic ką tra dy cję. Smut ne to, że
pro po zy cje ta kie go roz wią za nia wy szły i z na sze go uni wer -
sy te tu. To wła śnie roz wią za nie, któ re wy mie nił bym ja ko
nie ko niecz nie po pie ra ne przez uczel nie, nie po do ba się ono
tak że mnie ja ko rek to ro wi UAM (1.10.2017).

Bo le snym mi nu sem jest brak wy raź nej za po wie dzi
pod wy żek płac – mó wi kanc lerz uam Sta ni sław wa -
cho wiak. Wy stą pie nie mi ni stra Ja ro sła wa Go wi na i za ło że nia
no wej usta wy z apro ba tą przy ję li rek to rzy naj więk szych pol -
skich uczel ni, a prze cież to głów nie na nich spad nie obo wią -
zek jej wdro że nia i to na nich na kła da do dat ko we obo wiąz ki.
Po zy tyw nie oce niam po łą cze nie ustaw w jed ną, co ozna cza, że
jest ona wpraw dzie ak tem dość ob szer nym, ale jed no cze śnie
bar dziej przej rzy stym i o po ło wę
mniej szym niż po łą czo ne obec nie
obo wią zu ją ce czte ry usta wy. 

Wiel kim, bo le snym mi nu sem jest
brak wy raź nej za po wie dzi pod wy -
żek płac. Sy tu acja ma te rial na pra -
cow ni ków szkol nic twa wyż sze go
jest bar dzo trud na. Od 1 stycz -
nia 2018 ro ku pła ca mi ni mal -
na wzro śnie do 2.100 zł brut to.
W przy pad ku na sze go uni wer sy te -
tu ozna cza to, że wy na gro dze nia
więk szo ści pra cow ni ków ob słu gi
bę dą ba lan so wa ły na jej gra ni cy.

za po wie dzia ne prze zna cze nie
do dat ko wych, znacz nych środ ków
(ok. 800 mln zł) na szko ły dok tor -
skie nie ko niecz nie mu si prze ło żyć się na po ziom dy ser ta cji.
Przy zna nie tej do ta cji dla mło dych dok to rów, któ rzy przy -
go to wa li i obro ni li naj wy bit niej sze pra ce by ło by bar dziej
efek tyw ne. 

Usta wa po mi ja sta no wi sko sze fa ad mi ni stra cji uczel nia nej,
co mo że ozna czać, że w róż nych uczel niach funk cja ta bę dzie
na zy wa ła się ina czej, a to wy wo ła nie po ro zu mie nia, szcze gól -
nie po za śro do wi skiem aka de mic kim. Kie dy w 2005 ro ku
prze mia no wa no mo je sta no wi sko z dy rek to ra ad mi ni stra cyj -
ne go na kanc le rza, zwra ca no się do mnie bar dzo róż nie: pa -
nie kan ce li sto, ko mi sa rzu, a na wet kon sy sto rzu. Sta now czo
opo wia dam się za usta wo wym przy wró ce niem sta no wi ska
dy rek to ra ad mi ni stra cyj ne go. Funk cja kanc le rza ma uza sad -
nie nie w szko łach pry wat nych, gdzie na ogół są to ich wła ści -
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Wy po wia da my się wspól nie, po nie waż od paź -
dzier ni ka 2016 r. czy li od pierw szej kon fe ren cji
pro gra mo wej NKN (Uni wer sy tet Rze szow ski)

uczest ni czy li śmy czyn nie w dys ku sjach, za rów no pod czas ob -
rad kon fe ren cyj nych jak w ku lu arach. Po nad to z ra mie nia
UAM przy go to wy wa li śmy po znań ską kon fe ren cję NKN (lu -
ty 2017 r.) po świę co ną do sko na ło ści na uko wej.

Bez wąt pie nia do brym po my słem by ło zor ga ni zo wa nie cy -
klu 9 kon fe ren cji pro gra mo wych, któ re po prze dzi ły kra kow -
ski Na ro do wy Kon gres Na uki i któ re przy czy ni ły się do lep szej
in te gra cji śro do wi ska na uko we go i aka de mic kie go, w szcze -
gól no ści osób za rzą dza ją cych uczel nia mi i in sty tu ta mi PAN
oraz in sty tu ta mi ba daw czy mi. W na szej oce nie po ziom tych 9
kon fe ren cji pro gra mo wych NKN był bar dzo zróż ni co wa ny,
a po dej mo wa ne te ma ty nie za wsze by ły rów nie istot ne dla
szkol nic twa wyż sze go i na uki w Pol sce. Nie któ re wąt ki po dej -
mo wa ne by ły wie lo krot nie, a pro wa dzo ne w ich ra mach dys -
ku sje po pew nym cza sie nie wno si ły już wie le no we go.

Na le ży pod kre ślić, że waż ne dla śro do wi ska dys ku sje nie by -
ły jed nak de ba ta mi nad kształ tem usta wy lecz wie lo gło sem
kon cen tru ją cym się przede wszyst kim na nur tu ją cych je pro -
ble mach. Pro jekt usta wy psw zo stał bo wiem „na pi sa ny” przez
ze spół po wo ła ny przez Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze -
go, stąd też do kra kow skie go Kon gre su treść za pi sów psw nie
by ła zna na śro do wi sku. W efek cie uczest ni cy kon fe ren cji pro -
gra mo wych NKN do sa me go Kon gre su Na uki w Kra ko wie nie
wie dzie li, któ re z pro po no wa nych, róż no rod nych roz wią zań
znaj dzie swo je miej sce w pro jek cie usta wy. 

Pro jekt usta wy za kła da sze reg no wych, da le ko idą cych roz -
wią zań wpły wa ją cych na róż ne aspek ty funk cjo no wa nia uczel -
ni. Jed nym z naj bar dziej obec nie dys ku to wa nych aspek tów są
kwe stie ustro jo we uczel ni, nie wąt pli wie kon tro wer syj ne i dość
ra dy kal ne, jed nak w tak krót kim ko men ta rzu trud no jest rze -
tel nie do nich się od nieść. 

War to na to miast za uwa żyć, że w pro jek cie usta wy bar dzo
ma ło miej sca po świę co no spra wom kształ ce nia, być mo że
dla te go, że waż ne dla te go ob sza ru roz strzy gnię cia po ja wią
się w za po wia da nym roz po rzą dze niu MNiSW. Nie do koń -
ca zga dza my się z ta ką fi lo zo fią te go ak tu praw ne go. Ran ga
kształ ce nia oraz je go za sad ni cze zna cze nie dla funk cjo no -
wa nia uczel ni wy ma ga łyby szer szych ure gu lo wań usta wo -
wych. Du żym man ka men tem te go pro jek tu jest m.in. za pis,
że tyl ko uczel nie za wo do we (a nie aka de mic kie) mo gą pro -

wa dzić kształ ce nie na 5 po zio mie PRK. Kon tra stu ją też ze
so bą, z jed nej stro ny de kla ra cje o istot nym zwięk sze niu au -
to no mii uczel ni, z tak szcze gó ło wy mi za pi sa mi jak or ga ni -
za cja ro ku aka de mic kie go, czy ob li ga to ryj ne wy dłu że nie
cza su trwa nia stu diów nie sta cjo nar nych. Cie szy na to miast
wzmoc nie nie tzw. ścież ki dy dak tycz nej w mo de lu ka rie ry
aka de mic kiej ze sta no wi skiem pro fe so ra uczel ni w gru pie
pra cow ni ków dy dak tycz nych.

Naj cen niej szym z za pro po no wa nych w pro jek cie tej usta -
wy roz wią zań, jest na szym zda niem, po waż ne prze orien to wa -
nie sys te mu kształ ce nia dok to ran tów. Kwe stie złej ja ko ści
do tych cza so we go sys te mu stu diów dok to ranc kich by ły wie -
lo krot nie po dej mo wa ne w ra mach kon fe ren cji pro gra mo -
wych, tak że w trak cie kon fe ren cji po znań skiej. Pro jekt usta wy
wpro wa dza in ter dy scy pli nar ne szko ły dok tor skie, istot nie
zmie nia sta tus dok to ran ta i co waż ne – wpro wa dza po wszech -
ny sys tem sty pen diów dok to ranc kich (obec nie tyl ko co trze -
ci dok to rant otrzy mu je sty pen dium dok to ranc kie). za pi sy
usta wy w więk szym stop niu ak cen tu ją wy si łek ba daw czy, czy -
niąc z dok to ran ta mło de go ba da cza. Cie szy nas fakt, że za pi -
sy pro jek tu tej usta wy są choć w czę ści zbież ne z na szy mi
(bar dziej ka te go rycz ny mi) po glą da mi na kształ ce nie dok to -
ran tów, któ re za war li śmy w spe cjal nym, kon gre so wym wy da -
niu cza so pi sma Na uka i Szkol nic two Wyż sze 2 (50)/2017.
Do brym po my słem jest pró ba dy wer sy fi ka cji uczel ni po przez
do dat ko we fi nan so wa nie w ra mach kon kur sów „ini cja ty wa
do sko na ło ści – uczel nia ba daw cza”. Jest to szan sa na zna czą ce
zwięk sze nie bu dże tu dla tych uczel ni, któ re przed sta wią śmia -
ły plan roz wo ju na uko we go i dy dak tycz ne go. Na le ży więc zro -
bić wszyst ko, aby nasz Uni wer sy tet zna lazł się w naj bliż szym
cza sie wśród uczel ni -be ne fi cjen tów kon kur su „ini cja ty wa do -
sko na ło ści – uczel nia ba daw cza”. Klu czo we zna cze nie bę dzie
mia ła dla te go pro ce su ko lej na oce na ewa lu acyj na dzia łal no -
ści na uko wej uczel ni. Szko da, że w pro jek cie tej usta wy za bra -
kło za pi sów mo ty wu ją cych uczel nie do pro wa dze nia po li ty ki
rów nych szans, w szcze gól no ści w za kre sie prze ła my wa nia in -
sty tu cjo nal nych i men tal nych ba rier.

Uwa ża my, że pro jekt usta wy psw, choć wy ma ga ją cy ko rekt
i do pre cy zo wań w du żym stop niu stwa rza wa run ki do po pra -
wy dzi siej sze go sta nu szkol nic twa wyż sze go w Pol sce. Ko -
niecz nym wa run kiem jest jed nak zde cy do wa na po pra wa
fi nan so wa nia oraz więk sze zdy wer sy fi ko wa nie (tak że fi nan -
so we) uczel ni. Opr. len

Szkoły doktorów
KiL Ka re fLeK Sji O PrO jeK cie uSTa wy 

Be ata Mi ko łaj czyk i Ry szard Na skręc ki
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Je go spu ści zna w po znań skim Ar chi wum Pol skiej Aka de -
mii Na uk, w któ rej po rząd ko wa niu i od szy fro wa niu fo -
to gra fii bar dzo po mógł je go uczeń prof. Lech Ma li gran da,

jest wy jąt ko wa, bo za cho wa ne zo sta ło wie le i do ku men tów
od dzie ciń stwa po cząw szy. Nie tyl ko nie znisz czy ła ich woj na,
ale god ne po dzi wu jest też to, że pro fe sor ich nie wy rzu -
cał – mó wi dr Ja ro sław Ma ty siak, kie row nik po znań skie go
Ar chi wum PAN – i re pa trio wa ny z uko cha ne go Lwo wa za -
brał je ze so bą. Oglą da my „ewa ku acyj nyj list” z 10 lu te -
go 1945 ro ku, opi su ją cy mie nie za bie ra ne przez re pa trian ta:
w ru bry kach o licz bie żni wia rek, płu gów itd. pro fe sor zro bił
kre skę i tyl ko w ru bry ce przed mio ty użyt ku do mo we go wpi -
sał licz bę 18. za du żo tych przed mio tów nie by ło, bo w ko -
lej nym, już po znań skim do ku men cie przy dzia łu (a wła ści wie
przy mu so wej re kwi zy cji) po da ne są ad re sy na ul. Skarb ka
i Kar wow skie go, gdzie oby wa tel Or licz ma ode brać „tap czan,
sza fę odzie żo wą, umy wal kę z lu strem, ze gar ścien ny i krze -
sło”, a ad no ta cja in for mu je, że „le żan ki oby wa tel nie otrzy -
mał, bo wła ści ciel nie chciał jej od dać”. 

Po li tycz nie i mo ral nie bez za rzu tu
Ale od po cząt ku: zbiór do ku men tów otwie ra świa dec two

uro dze nia, kie dy to Mil le si mo non ge ti si mo ter tio (1903)
w „Im po erium Au striae Pro vin cia Ga li cia di stric tus Brze sko”
uro dził się La di slaus Ro ma nus (bi nom). By ło ich pię ciu
chło pa ków, sy nów bu chal te ra z bro wa ru w Oko ci miu (zmarł
za truw szy się przy pad ko wo, kie dy Wła dy sław Or licz miał 4
la ta). z tej piąt ki aż trzech zo sta ło pro fe so ra mi. U 10-let nie -
go ucznia szko ły ćwi czeń ce sar sko -kró lew skie go mę skie go
se mi na rium na uczy ciel skie go w Tar no wie jesz cze nic nie za -
po wia da ło ta len tu ma te ma tycz ne go: w ra chun kach w po łą -
cze niu z na uką o for mach geo me trycz nych za le d wie
do sta tecz ny. z te go okre su po cho dzi też do ku ment wy sta -
wio ny przez po li cję z Tar no wa, upraw nia ją cy do po dró ży
w gra ni cach te re nu wo jen ne go, gdzie czy ta my „wzro stu śred -
nie go, twa rzy owal nej i wło sów ciem nych, ust i no sa pro por -
cjo nal nych, po li tycz nie i mo ral nie jest bez za rzu tu”.

Szczę śli we lwow skie cza sy
Ale już w 1917 ro ku na świa dec twie są sa me bar dzo do -

bre, aż w koń cu pań stwo wa szko ła re al na we Lwo wie uzna -
je go w 1920 ro ku za „doj rza łe go z od zna cze niem do stu diów
na po li tech ni ce”. Tam jed nak już po ro ku zgło sił swo je wy -
stą pie nie z wy dzia łu me cha nicz ne go. Od tąd za cznie się ma -
te ma ty ka, a je go in deks czy ta się nie bez wzru sze nia:
pod opi nia mi ta ki mi jak „brał udział w se mi na rium ma te -
ma tycz nem wyż szem za bie ra jąc głos w dys ku sjach, gdzie do -

W prze strze ni Or li cza
Spośród 193 najtrudniejszych problemów matematycznych zapisanych w słynnej

Księdze Szkockiej 14 było autorstwa Władysława Orlicza. W Poznaniu nie ma on swojej
ulicy, choć mieszkał tu 45 lat, a nazwisko jego znane jest na całym świecie. 

Noszą je nawet pewne przestrzenie matematyczne.

władysław Orlicz z żoną we Lwowie. zofia, ceniona i lubiana
nauczycielka fizyki. wspierała materialnie utrzymanie
i edukację dwójki dzieci samotnej ubogiej kobiety 
(zdobyły średnie wykształcenie). w czasie okupacji należała
do aK. ratowała Żydów przed zagładą (m.in. uratowała
córkę Schaudera, zabitego przez niemców). związała się też
z win. Odznaczona Virtuti militari. Do Polski ze Lwowa
przyjechała osobno, pod zmienionym nazwiskiem
i ukrywała się. została ujęta przez ubeka w stroju
franciszkanina. Skazana na 12 lat więzienia za
„próbę obalenia ustroju PrL”. Prośba o skrócenie kary,
a potem o ułaskawienie została odrzucona. a wstawiał się
za nią Leopold infeld, Bolesław Knaster czy marian
zimmermann. Torturowana w śledztwie, schorowana,
wyszła kaleką po 5 latach z więzienia w fordonie,
zwolniona ze względów zdrowotnych. w spuściźnie
zachowały się jej pisane szyfrem liczbowym grypsy,
w których prosi męża, by nie zapomniał o niej i nie przestał
kochać…
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ja, król my śli, od sła niam rą bek swej wie dzy” – twier dzi pan
R. Je go roz wa ża nia astro no micz ne są na wet cie ka we, na pi sa -
ne pło mien nym ję zy kiem, lecz ja ka by ła oce na pro fe so ra – nie
wie my, choć list za cho wał. O tam tych cza sach świad czy na -
pi sa na przez Or li cza lau da cja dla An to nie go zyg mun da, wy -
bit ne go ma te ma ty ka ze szko ły lwow skiej, po woj nie
pra cu ją ce go w Ka na dzie i bar dzo po ma ga ją ce go mło dym
pol skim ma te ma ty kom – Or licz wnio sku je o przy zna nie mu
dok to ra tu ho no ris cau sa. Se nat wy ra ża zgo dę, ale nie wy ra -
ża ją jej wła dze po li tycz ne. 

zna mien ne, choć z in nych wzglę dów, jest też pi smo, któ re
od rzu ca proś bę Je rze go Al brych ta o za kup taśm per fo ro wa -
nych (na nich pra co wa ły ów cze sne kom pu te ry) – ich ce na 55
tys. zł prze kra cza ca ły bu dżet Ka te dry wy no szą cy 35 tys. zł…
Są do ku men ty o Mar cu 1968: ode zwy do stu den tów, sta no -
wi ska Se na tu czy In sty tu tu Fi zy ki PAN (bo Or licz od 1956 ro -
ku pra co wał tak że w PAN-ie). Są cie ka we ob ser wa cje z ży cia
nie tyl ko na uko we go na za cho dzie, gdzie Or licz czę sto był za -
pra sza ny na kon fe ren cje i wy kła dy, za war te w li stach do żo ny.
Bo ga te ar chi wum i barw na po stać aż pro si się opra co wa nie. 

Swój pierw szy ar ty kuł na pi sał jesz cze ja ko stu dent do ja -
poń skie go cza so pi sma – w 64 la ta póź niej, sie dząc nad ko -
rek tą swo je go ar ty ku łu rów nież dla Ja poń czy ków – za koń czył
ży cie. ma ria ry bic ka

y Prof. Orlicz żył matematyką. Znana jest anegdota
o odprowadzaniu się godzinami do domu, tam

i z powrotem między ul. Mielżyńskiego a Krasińskiego
przez prof. Orlicza i prof. Juliana Musielaka,
rozmawiających cały czas o matematycznych
problemach. Prof. Orlicz w sprawie takich problemów
gotów był zatelefonować o najdziwniejszych porach
dnia i nocy. Podobno prof. Musielak czasem z tego
powodu zmieniał głos i mówił „pomyłka” …Orlicz
mawiał, że matematyka to swobodny lot myśli ludzkiej,
porównywalny tylko z poezją lub muzyką. Nie znosił
przyczynkarstwa, dowodów „przez machanie rękami”,
matematycznego niechlujstwa. 

y W poznańskim oddziale archiwum PAN znajduje
się 195 spuścizn po wybitnych uczonych

poznańskich. Dokumenty, fotografie, listy, notatki
zawierają mnóstwo ważnych, a czasem wzruszających
i zabawnych informacji. Mówią więcej niż notka
biograficzna. W kolejnych numerach „Życia” będziemy
przedstawiać ich fragmenty, aby w ten sposób i ci wielcy
poprzednicy mogli zaistnieć w obchodach 100-lecia
naszej uczelni.

rzu cał traf ne tak ze sta no wi ska na uko we go ja ko też dy dak -
tycz ne go uwa gi” – wi dać na do le pod pi sy wiel kich sław:
Ste fa na Ba na cha, Sta ni sła wa Ru zie wi cza, Hu go Ste in hau -
sa…. To rok 1923. Na wia sem mó wiąc, ten świet ny stu dent,
uczest nik ma te ma tycz nych po sie dzeń w Ka wiar ni Szkoc -
kiej, póź niej pra cow nik na uko wy, eg za min na uczy ciel ski
zdał z wy ni kiem za le d wie do brym (był to, jak czy ta my, „eg -
za min pi sem ny z nad zo rem”). Na uczy cie lo wi w żeń skiej
szko le No tre Da me a po tem na za re ta nek, le karz wy sta wia
dłu gie świa dec two, że m. in. nie ma ra żą ce go oko wy glą du
ze wnętrz ne go, cięż kiej i nie ule czal nej cho ro by skór nej od -
sło nię tych czę ści cia ła, przy krej wo ni, a tak że nad mier nej
po bu dli wo ści i wy bu cho wo ści (na uczy cie lom sta wia no
wów czas wy so kie wy ma ga nia do ty czą ce wy glą du ze -
wnętrz ne go). Ja ko na uczy ciel na pi sał pod ręcz nik „Ra chun -
ki dla kla sy I szko ły po wszech nej”, któ ry tak że jest
w spu ściź nie, a w nim uczeń Ba na cha da je dzie cia kom ta -
kie „trud ne” za da nia: Ma ma da ła Ma ry si 12 gro szy. Ma ry -
sia da ła bied ne mu dziad ko wi 5 gro szy. Ile jej zo sta ło?”

Są świa dec twa z Ge tyn gi, ów cze snej mek ki ma te ma ty -
ków, gdzie ukształ to wa ło się osta tecz nie za in te re so wa nie
Or li cza ana li zą funk cjo nal ną. Szczę śli we lwow skie cza sy
uzu peł nia sza ro bu ra ksią żecz ka o ukła dach or to go nal nych.
To pra ca ha bi li ta cyj na 31-let nie go ma te ma ty ka, a na niej
w ro gu roz czu la ją ca de dy ka cja dla żo ny: „Bu recz ko wi Ru -
da sek, 28 ma ja 1934 ro ku”. 

Czas na Po znań
Te raz na stę pu ją w do ku men tach za świad cze nia z uni wer -

sy te tu im. Fran ka (to oku pa cja so wiec ka) i rze mieśl ni czej
szko ły (to oku pa cja nie miec ka Lwo wa), gdzie na uczał. Wła -
dy sław Or licz pro wa dził oprócz te go ofi cjal nie do zwo lo ne go
tak że taj ne na ucza nie, a co jest ewe ne men tem wy pro mo wał
taj nie w 1944 ro ku dok to ra ma te ma ty ki An drze ja Ale xie wi -
cza (póź niej rów nież w Po zna niu). 

Kie dy Lwów nie odwo łal nie zna lazł się po za gra ni ca mi Pol -
ski, Or licz przy je chał do Po zna nia, gdzie już od 1937 ro ku był
pro fe so rem ma te ma ty ki na wy dzia le przy rod ni czo –ma te ma -
tycz nym Uni wer sy te tu Po znań skie go z no mi na cji pre zy den -
ta Igna ce go Mo ścic kie go. W Po zna niu za czę ło się mo zol ne
bu do wa nie Ka te dry Ma te ma ty ki przy wiel kim ob cią że niu dy -
dak ty ką, bo nie licz na gru pa ma te ma ty ków mu sia ła „ob słu -
żyć” tak że in ne wy dzia ły, co nie prze szka dza prof. Or li czo wi
w oży wio nej dzia łal no ści na uko wej. za cho wa ły się też dwa
in te re su ją ce pi sma ama to rów, któ rzy swo je teo rie chcą po -
twier dzić u uczo nych, więc pi szą do uni wer sy tec kich ma te -
ma ty ków. „Duch pra by tu jak gdy by wcie lił się we mnie. Oto
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Hau mea i jej pier ścień
z dr An ną Mar ci niak z In sty tu tu ob ser wa to rium astro no micz ne uam 

roz ma wia mag da zió łek

jak do szło do od kry cia pier ście nia wo kół pla ne ty kar ło -
wa tej, któ ra le ży po nad 40 ra zy da lej od Słoń ca niż zie -
mia, a dla nas wi docz na jest ja ko krop ka świa tła
na nie bie?

Od kry cie pier ście nia wo kół Hau mei zo sta ło do ko na ne
tech ni ką za kry cia gwiaz do we go. To jest stan dar do wa tech -
ni ka sto so wa na w ba da niach ma łych ciał Ukła du
Sło necz ne go. Pla ne to idy i obiek ty trans nep tu no we w swo -
im ru chu na nie bie mo gą za kry wać da lej le żą ce gwiaz dy.
Cień, któ ry w ten spo sób po wsta je na zie mi ma roz mia ry
ta kie, jak ob ser wo wa ne cia ło. Pro blem w tym wy pad ku po -
le gał na usta le niu, gdzie do kład nie pad nie cień. Dzię ki
kam pa nii ob ser wa cyj nej, w któ rej uczest ni czy ły przede
wszyst kim ob ser wa to ria astro no micz ne z Hisz pa nii, mie -
rzo na by ła po zy cja Hau mei. W ten spo sób uda ło się
okre ślić or bi tę tej pla ne ty kar ło wa tej. Nie by ło to ta kie pro -
ste, po nie waż po mia ry do dat ko wo utrud nia ła obec ność
sa te li ty, któ ry wpro wa dzał okre so we zmia ny po ło że nia cia -
ła głów ne go. Osta tecz nie uda ło się usta lić, że cień pad nie
na Eu ro pę Środ ko wą i Po łu dnio wą aż po Wło chy. z ini cja -
ty wy An da lu zyj skie go In sty tu tu Astro fi zycz ne go i gru py
ba daw czej pro wa dzo nej przez José Lu isa Or ti za zor ga ni zo -
wa na zo sta ła ko lej na kam pa nia ob ser wa cyj na, w któ rej

wzię li śmy udział. Ba da nia pro wa dzo ne by ły w ra mach pro -
jek tu pt. „Ma łe cia ła da le ko i bli sko” („Small Bo dies Ne ar
and Far”) re ali zo wa ne go ze środ ków unij ne go pro gra mu
Ho ry zont 2020. 

i do pi sa ło wam szczę ście…
Te ob ser wa cje nad po dziw się uda ły. Uda ło nam się zmie -

rzyć wiel kość Hau mei. Oka za ło się, że jest ona o kil ka set ki -
lo me trów więk sza niż do tąd są dzo no. Obec nie sza cu je się, że
jej naj dłuż sza oś ma 2 300 km. za sta na wia też jej kształt. Hau -
mea jest wy dłu żo nym i spłasz czo nym cia łem i to też jest nie -
ty po we, po nie waż po win na osią gnąć fi gu rę rów no wa gi
hy dro sta tycz nej, czy li kształt ku li sty lub elip so idal ny, jed nak
bio rąc pod uwa gę okres ob ro tu wo kół osi (4 go dzi ny), to po -
win na być jesz cze bar dziej wy dłu żo na niż zo sta ło to za ob ser -
wo wa ne. za tem jest coś cie ka we go w tym cie le, w je go
wnę trzu… Mo że jest zróż ni co wa ne, tak jak zie mia? Wie my
też, że jest ciem niej sza niż być po win na, od bi ja mniej wię cej
po ło wę świa tła sło necz ne go, któ re na nią pa da. To ozna cza,
że nie jest zbu do wa na tyl ko z lo du, ale też z róż nych skał. Ale
wra ca jąc do ob ser wa cji, naj cie kaw sze by ło to, co wy da rzy ło
się tuż przed i tuż po za kry ciu, po nie waż w tych mo men tach
gwiaz da rów nież odro bi nę przy ga sła. fo

t.
 Ł

u
ka

sz
 W

o
Źn

y;
 m

at
er

Ia
Ły

 In
st

yt
u

tu
 o

bs
er

W
at

o
rI

u
m

 a
st

ro
n

o
m

Ic
zn

e 
u

a
m



n a s z  u n i w e r S y T e T

p a ź d z i e r n i k 2 0 1 7  | ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  2 3

i to był sy gnał, że wo kół mo że być pier ścień?
Je dy nym moż li wym wy ja śnie niem jest pier ścień

krą żą cy w jej płasz czyź nie rów ni ka, któ ra też po kry -
wa się z płasz czy zną or bi ty naj więk sze go jej sa te li ty.
To od kry cie by ło o ty le za ska ku ją ce, że jesz cze pa rę lat
te mu wy da wa ło się, że tak ma łe cia ła nie mo gą mieć
wła snych pier ście ni. Tym cza sem Hau mea jest trze cim
te go ty pu obiek tem, wo kół któ re go od kry to pier ścień.
Mo że za tem jest to zja wi sko po wszech ne, ale jak przy -
pusz cza my nie trwa łe. Sza cu je się np. że pier ścień
wo kół Cha ri klo, na le żą cej do gru py cen tau rów (cia -
ła 10 ra zy mniej sze go od Hau mei) ist nie je mniej
wię cej od 100 lat. In na spra wa to hi po te zy do ty czą ce
po wsta nia pier ście nia. Po wierzch nia Hau mei po kry -
ta jest kry sta licz nym lo dem, co jest nie ty po we, bo w tej
tem pe ra tu rze i pod dzia ła niem pro mie nio wa nia ko -
smicz ne go lód po wi nien przejść do for my
bez po sta cio wej. To, że jest kry sta licz ny, ozna cza, że zo -
stał nie daw no od sło nię ty. A to zno wu ro dzi
przy pusz cze nia, że coś mu sia ło ude rzyć w po wierzch -
nię Hau mei i od sło nić jej świe żą część. Być mo że by ły
to ja kieś sa te li ty, któ re wy bi ły ma te rię i ufor mo wa ły
pier ścień. 

Dla mnie za ska ku ją ce jest to, że do wszyst kich tych
od kryć do cho dzi po przez skom pli ko wa ne ob li cze nia
ma te ma tycz ne. Ob ser wa cje są w tym kon tek ście za -
le d wie wstę pem do po waż nych ba dań.

Te go ty pu ob ser wa cje astro no micz ne mo gą pro wa -
dzić już mi ło śni cy astro no mii; oczy wi ście je śli tyl ko
ma ją od po wied nio du ży te le skop i ka me rę wi deo z do -
kład nym znacz ni kiem cza su. Wy star czy ob ser wo wać
da ną gwiaz dę przy naj mniej przez pół go dzi ny i za re je -
stro wać, kie dy ona przy ga śnie. Dla dal szych ba dań waż -
ne jest to, aby ta kich sta cji ba daw czych by ło wię cej.
Wów czas, na pod sta wie za re je stro wa nych sy gna łów,
moż na wy zna czyć kon tur za kry wa ją ce go cia ła. Ca ła
resz ta to ob li cze nia. Obec ność sa te li ty po zwa la nam
usta lić ma sę cen tral ne go cia ła, a je śli zna my roz miar
i kształt, po tra fi my ob li czyć ob ję tość. z tych da nych wy -
li cza my gę stość te go cia ła nie bie skie go, któ ra dla nas jest
ce lem osta tecz nym – ona bo wiem po zwa la zaj rzeć
do wnę trza bez wy sy ła nia son dy i bez wier ceń. 

Pu bli ka cja w Na tu re jest pew nym uko ro no wa niem ba -
dań na uko wych. Pa ni się to uda ło. jak do te go do szło? 

Na pew no na ten suk ces za pra co wa li śmy ze spo ło wo.
W pro jek cie pt. „Ma łe cia ła da le ko i bli sko” współ pra -
cu je my ra zem z na ukow ca mi z Hisz pa nii, Nie miec
i Wę gier. Mój ze spół w skła dzie: dr Prze my sław Bart -
czak, dr To ni San ta na -Ros, Mag da But kie wicz -Bąk
i Grze gorz Du dziń ski zaj mu je się fo to me trią, czy li ba -
da niem zmian bla sku pla ne to id w za kre sie świa tła
wi dzial ne go i mo de lo wa niem ich cech fi zycz nych. Na -
sze ba da nia po zwa la ją okre ślić ich kształt, po ło że nie osi
ro ta cji, a na wet opi sać ich struk tu rę. Gru pa hisz pań ska
spe cja li zu je się w tech ni ce za kryć. Wę grzy i Niem cy są
za to spe cja li sta mi w ob ser wa cjach pod czer wo nych
i mo de lo wa niu ter mo fi zycz nym, po le ga ją cym na ba da -
niach cie pła emi to wa ne go przez cia ła nie bie skie. Sa ma
pu bli ka cja wy ma ga ła też za an ga żo wa nia i du że go na -
kła du pra cy. Po wiem tyl ko, że re cen zen ci w Na tu re są
bar dzo wy ma ga ją cy. z

Historia zamiast
historyków

To już pewne – w dawnym budynku Wydziału
Historii UAM znajdzie się Centrum Szyfrów Enigma 

im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego
i Henryka Zygalskiego. Muzeum ma zostać otwarte

w 2019 r.

m ia sto do szło do po ro zu mie nia z wła dza mi na sze go uni wer sy te tu,
któ re zgo dzi ły się udo stęp nić na ce le eks po zy cyj ne au lę i więk szość
po miesz czeń pierw sze go pię tra daw ne go Col le gium Hi sto ri cum.

Po prze pro wadz ce stu den tów hi sto rii na Mo ra sko prze strze nie te cze ka ły
na za go spo da ro wa nie. Au la bę dzie głów ną prze strze nią Cen trum Szy frów
Enig ma. Po nie waż jest ona ob ję ta nad zo rem kon ser wa tor skim, jej prze strzeń
wy sta wien ni czą zor ga ni zo wa no za po mo cą sys te mu mo bil nych ścia nek – mó -
wi wi ce pre zy dent Po zna nia Ma riusz Wi śniew ski.

Sym bo licz ne miej sce
To miej sce jest sym bo licz nie zwią za ne z trój ką kryp to lo gów, któ rzy bę -

dą pa tro na mi Cen trum. Przed II woj ną świa to wą w miej scu, gdzie stoi bu -
dy nek by łe go Wy dzia łu Hi sto rii, znaj do wa ła się In ten den tu ra Woj sko wa,
a w niej fi lia Biu ra Szy frów. To wła śnie tam pra co wa li Ma rian Re jew ski,
Hen ryk zy gal ski i Je rzy Ró życ ki, ab sol wen ci ma te ma ty ki na na szym uni -
wer sy te cie. Trój ka kryp to lo gów zdo ła ła zła mać kod nie miec kiej ma szy ny
szy fru ją cej Enig ma, co mia ło wiel kie zna cze nie dla prze bie gu II woj ny
świa to wej. 

Po łą cze nie tra dy cji z no wo cze sno ścią
Cen trum Szy frów Enig ma zaj mie oko ło 1000 me trów kwa dra to wych. 
Pla ców ka ma być no wo cze sna, ale nie za brak nie też tra dy cyj nych ele -

men tów mu zeum. Zwie dza ją cy bę dą mo gli m.in. zo ba czyć re pli ki ma szyn
szy fru ją cych Enig ma. Każ dy, nie za leż nie od wie ku, bę dzie miał moż li wość
spę dze nia cza su na ła ma niu szy frów, roz wią zy wa niu za ga dek kryp to lo gicz -
nych, jak rów nież za ba wie ma te ma ty ką. Oprócz czę ści ty po wo hi sto rycz nej
prze wi dzia no prze strzeń nie zbęd ną do or ga ni zo wa nia wy da rzeń, jak spo -
tka nia z na ukow ca mi czy warsz ta ty dla mło dzie ży szkol nej – wy ja śnia Ry -
szard Bącz kow ski z biu ra pra so we go Urzę du Mia sta Po zna nia.

Koszt in we sty cji to oko ło 15 mln zło tych. 2/3 tej su my po kry je Urząd Mar -
szał kow ski, po zo sta ły wkład po cho dzić bę dzie ze środ ków mia sta. Wy ko -
naw cą kon cep cji przy szłe go mu zeum bę dzie kra kow ska fir ma New
Am ster dam. fc
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UAMre pre zen to wa li dwaj przed sta wi cie le In sty -
tu tu Fi lo zo fii: zna ny z pra wi co wych po glą -

dów prof. Krzysz tof Brzech czyn i okre śla ją cy się sam ja ko
le wi co wiec, zna ny z fe lie to nów i wy po wie dzi pra so wych, prof.
Ro man Ku bic ki. ze stro ny UEP w dys ku sji udział wzię li: spe -
cja list ka ety ki biz ne su dr hab. Bar ba ra Po go now ska i spe cja -
li sta mar ke tin gu tu ry sty ki, je den z ne sto rów uczel ni prof.
Grze gorz Go łemb ski. De ba tę pro wa dził dr Krzysz tof Go ła ta
z UEP. Obec ni by li pa tro ni de bat, Rek to rzy obu Uni wer sy te -
tów: prof. An drzej Le sic ki i prof. Ma ciej Żu kow ski.

Dys ku tan ci by li zgod ni co do te go, że choć po li ty ka jest
wszech obec na, na ukow ców obo wią zu ją w po dej ściu do niej
szcze gól ne za sa dy. Prof. Bar ba ra Po go now ska pod kre śla ła, że
na le ży się kie ro wać pro fe sjo na li zmem i twier dzi ła, że nie pod -
pi sa ła by żad ne go li stu otwar te go w spra wie no wej usta wy
o KRS, gdy by nie po le ga ła na me ry to rycz nej opi nii praw ni -
ków. Prof. Ro man Ku bic ki pod kre ślał zna cze nie war to ści, bez
któ rych nie ma na uk spo łecz nych, a prof. Brzech czyn uwa -

żał, że mi sja uni wer sy te tu okre śla je go sto su nek do po li ty ki,
a mi sją tą są ba da nia na uko we, wy cho wa nie mło dzie ży i za -
cho wa nie wła snej tj. na ro do wej tra dy cji in te lek tu al nej. Je go
zda niem pra cow nik na uko wy mo że swój świa to po gląd wy -
ra żać tyl ko pry wat nie (a więc nie po wi nien no sić znacz ka
KOD, gdyż mo że to być – nie kom for to we dla stu den tów, ma -
ją cych in ne po glą dy –). Po zo sta li ucze ni uwa ża li, że trze ba
się – z za cho wa niem ra cjo na li zmu i pro fe sjo na li zmu – an ga -
żo wać w obro nę war to ści, ja kie nie sie de mo kra cja. Wszy scy
zgod nie ubo le wa li, że w środ kach ma so we go prze ka zu nie
ma miej sca na wy po wie dzi uczo nych ja ko eks per tów ży cia
spo łecz ne go, a „gdy ro zum śpi, bu dzą się upio ry” tj. pseu do -
nau ka, kse no fo bia, ła ma nie praw czło wie ka. Dys ku sja by ła
ży wa i po 2-go dzin nym spo tka niu trwa ła jesz cze w ku lu arach. 

Na stęp na De ba ta Aka de mic ka od bę dzie się 20 li sto pa da
w Sa li Lu brań skie go w Col le gium Mi nus UAM o godz. 17.00.
za ty tu ło wa na bę dzie „Ja kiej re for my edu ka cji Pol ska po trze -
bu je? ma ria no wak Żu/mr 

– Czy pracownik naukowy może na uczelni nosić znaczek KOD? – to jedno z pytań, które padło
podczas IV Debaty Akademickiej pod hasłem „Uniwersytet a polityka”. Dyskusja organizowana

wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu odbyła
się 16 października w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych. 

Warto rozmawiać
a K a D e m i c K i e  D e B aTO wa n i e  
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yMi mo wa ka cji kil ka krot nie au la roz brzmie wa ła mu zy -
ką. Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia w 50 miej sco wo -

ściach Wiel ko pol ski od by ło się 100 kon cer tów 10. edy cji
Aka de mii Gi ta ry. W Au li UAM (12. VIII) po wtó rzo no gnieź -
nień ski wie czór in au gu ra cyj ny. Wy stą pi li: Łu kasz Ku ro pa -
czew ski (dy rek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu) i Mar cin Wy ro stek
z ber liń ską Kam me ror che ster, a mie siąc póź niej (9. IX) po -
pi sy wa ła się Ju lia Pie tru cha w cy klu „Mło dzi wir tu ozi gi ta ry”.

yUro czy sty kon cert ju bi le uszo wy (23. IX) w 60-le cie Po -
znań skiej Szko ły Chó ral nej Je rze go Kur czew skie go był

pięk nym przy po mnie niem hi sto rii tej za słu żo nej in sty tu cji,
oka zją po pi su przed sta wi cie li jej ab sol wen tów – dzi siaj wy bit -
nych ar ty stów, a tak że pre zen ta cją po zio mu wy ko naw cze go
obec nych uczniów, od kil ku lat rów nież dziew cząt. Wie czór
otwo rzy ła „Je rzo wa wią zan ka” – ze staw frag men tów naj więk -
szych prze bo jów J. Kur czew skie go, twór cy chó ru chło pię ce go
i szko ły – oprac. przez Jac ka Sy kul skie go (ab sol wen ta). Trzej
śpie wa cy: Ro bert Iwan kie wicz (stu dent Aka de mii Mu zycz -
nej), Adam Kut ny i Woj ciech Ra siak (już zna ni so li ści te atrów
i es trad mu zycz nych) z to wa rzy sze niem Or kie stry Col le gium
F pod dyr. Prze my sła wa Neu man na, wszy scy wy wo dzą cy się
z Chó ru i Szko ły Kur czew skie go, za śpie wa li kil ka arii ope ro -
wych W. A. Mo zar ta, A. Ru bin ste ina, G. Ros si nie go, G. Bi ze -
ta i St. Mo niusz ki. zna ny w świe cie sek stet wo kal ny „Af fa bre
Con ci nui” – tak że wy ro sły z dzie ła Kur czew skie go i ze Stu li -
gro szo wych „Sło wi ków” – wy ko nał swą au tor ską wer sję „Bo -
le ra” M. Ra ve la. Po prze rwie chó ry szkol ne – chło pię ce
i dziew czę ce oraz ka me ral ny Lu na tix Cho ir – z te no rem Pio -
trem Ma cie jow skim, też ab sol wen tem, a dzi siaj co raz bar dziej
uzna wa nym so li stą i ze szcze ciń skim ze spo łem in stru men tal -
nym, po now nie pod ba tu tą P. Neu man na, po rwa ły słu cha czy
słyn ną ar gen tyń ską „Mi sa Criol la” Arie la Ra mi re za. W fi na le
zaś za śpie wa li wszy scy – „Pieśń o pie śni” L. Spo hra w opr. J.
Kur czew skie go. 

y 50 se zon roz po czę ła (30. IX) Pro Sin fo ni ka – je dy ny
w kra ju mło dzie żo wy ruch mi ło śni ków mu zy ki, za -

ło żo ny przez Aloj ze go An drze ja Łu cza ka. Przed szko la ki
w ra mach „Mu zy ko tecz ki” (no wy cykl dla naj młod szych)
w Sa li Lu brań skie go po zna wa li ta jem ni ce in stru men tów
dę tych, pod czas za ba wy „W trą by gra ją”.

Tym cza sem w au li „Mu zy ko te ka mło de go czło wie ka”,
bar dziej już do świad czo nym pro sin fo ni kow com, przy go -
to wa ła barw ne wi do wi sko, po zwa la ją ce zgłę bić hi sto rię po -
wsta nia i urok ar cy dzie ła pt. „Cza ro dziej ski flet”. W ro li
Wol fgan ga Ama de usza Mo zar ta wy stą pił To masz Pio trow -
ski. Kró lo wą no cy by ła Alek san dra Ol czyk, Pa pa ge ną Ma -
ria Ja skul ska -Chre no wicz, Pa pa ge no – Ro bert Gier lach.
Or kie strą fil har mo ni ków po znań skich dy ry go wał Ja kub
Chre no wicz. 

yPół wie ku rów nież kon cer tu je już w kra ju i na świe -
cie, Or kie stra Ka me ral na Pol skie go Ra dia „Ama -

deus”, za ło żo na i pro wa dzo na do tąd przez Agniesz kę
Ducz mal. Wie czór (1. X) otwie ra ją cy 50. ju bi le uszo wy se -
zon ar ty stycz ny, roz po czę ły dwa pra wy ko na nia i za ra zem
dwie de dy ka cje za słu żo nej ar ty st ce: Ro mu al da Twar dow -
skie go – Trzy tań ce w daw nym sty lu (Pa va na, Ta ran tell la
i Po lo nez) oraz Ja na Ra dzyn skie go Kon cert po dwój ny
na skrzyp ce, wio lon cze lę i or kie strę. Wy ko naw ca mi te go
dru gie go utwo ru by li: Da vid Ra dzyn ski – syn obec ne go
na sa li kom po zy to ra, uro dzo ne go w War sza wie, ży ją ce go
od 1969 r. w Izra elu – sam kon cert mistrz słyn nej or kie stry
Fil har mo nii Izra el skiej oraz Ka ro li na Ja ro szew ska – cór ka
ma estry Ducz mal i kon tra ba si sty „Ama deu sa” Jó ze fa Ja ro -
szew skie go – kon cert mi strzy ni na szej Fil har mo nii Na ro -
do wej. Obo je są tak że so li sta mi i ka me ra li sta mi,
wy stę pu ją cy mi na naj więk szych es tra dach. 

(rp) 

au  L a  KO n  c e r  TO  wa

w ostatnim tygodniu września miłośnicy talentu
kompozytorskiego prof. łukasza Pohla, absolwenta
i pracownika wydziału Prawa i administracji uam,
od 2008 r. kierownika Katedry Prawa Karnego
wPia uniwersytetu Szczecińskiego, mieli okazję
wysłuchać jego miniatur na fortepian. 

Utwo ry kar ni sty i kom po zy to ra (28 IX) za grał pe da -
gog for te pia nu Grze gorz Rud ny – ab sol went kla sy for te -
pia nu po znań skiej Aka de mii Mu zycz nej. Kon cert
sta no wił za ra zem pierw szą od sło nę za ini cjo wa ne go przez
rek to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go no we go cy klu
kon cer tów dla spo łecz no ści uni wer sy tec kiej w Au li Lu -
brań skie go, w któ rym bę dą bra li udział tak że ab sol wen -
ci uni wer sy te tu. 

We wpro wa dze niu mu zy ko log dr Ali na Mą dry peł no moc -
nik rek to ra ds. mu zycz nych, pod kre śli ła, że kon cert jest wy -
jąt ko wy nie tyl ko ze wzglę du na mu zy kę, ale tak że jej au to ra,
któ ry po tra fi łą czyć pra cę pro fe so ra na uk praw nych z pa sją
mu zycz ną ja ko wy kształ co ny kon tra ba si sta, sa mo uk w za kre -
sie kom po zy cji i mi ło śnik gi ta ry. Mie czy sław Bur ski (Pol skie
Ra dio) stwier dza w re cen zji: „Mi ni ma li stycz na, na wią zu ją ca
za rów no do twór czo ści Sa tie, jak i Ca ge’a czy Par ta, głę bo ko
udu cho wio na mu zy ka, de li kat na, oszczęd na, nie raz asce tycz -
na – ma wy ra zić naj więk szą z ludz kich emo cji – mi łość, a ra -
czej jej wszyst kie od cie nie. To pły ta, któ ra mo że spodo bać się
za rów no mi ło śni kom kla sy ki, jaz zu, jak i oso bom, któ re na co
dzień nie gu stu ją ani w jed nym ani w dru gim ga tun ku”. 

Da nu ta cho de ra -Le wan do wicz

Muzyka serca w miniaturach
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Jak wydziały zaliczyły… (cz. 2)

Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole dziekańskim z nowymi pomysłami i pootwierał
nowe drogi, w nowych warunkach. Na ile postawione przed wydziałem „Zadania do wykonania”

zostały zrealizowane? Co przyniosło największe zadowolenie? Co przybliża wydział do celów i zadań
dalekosiężnych? Jakie zadania swojej aktualności wciąż nie tracą, a przeciwnie – wymagają dalszego

wysiłku? Co napawa optymizmem, co obawą? Co nakazuje korygowanie planów? Co na dziś jest
zadaniem palącym? 

KOLejne wyPOwieDzi DzieKanów BęDziemy PuBLiKOwać 
SuKceSywnie na łamacH „Życia uniwerSyTecKiegO”. 

PrOf. Ka zi mierz iL SKi, 
dzie kan wy dzia łu Hi sto rycz ne go 

po nie waż mam za szczyt peł nić urząd dzie ka na w dru giej ka -
den cji, mo je pod su mo wa nie si łą rze czy ma dłuż szą per spek -
ty wę. Po tra fię wszak za cho wać chro no lo gicz ny re żim

i wów czas naj bar dziej zna czą cym ele men tem ostat nie go ro ku ja -
wi się osta tecz ne przy go to wa nie się do pa ra me try za cji, nie pro ste
spo rzą dze nie wnio sku. Gdy by śmy dzi siaj zna li wy ni ki pa ra me -
try za cji, mo ja od po wiedź mo gła by być zwię zła. Utrzy ma nie ka -
te go rii A+ nie by ło i nie jest pro stym za da niem. Jest wszak
oczy wi ste to, że Wy dział Hi sto rycz ny ja ko wspól no ta uczo nych
pra co wał, w ce lu osią gnię cia jak naj lep sze go wy ni ku, na tych miast
od chwi li ogło sze nia po przed nie go wer dyk tu. Te go wszy scy je ste -
śmy pew ni! Od by wa ło się to w do brej at mos fe rze, gdyż dys po no -
wa li śmy ro sną cy mi środ ka mi na ba da nia na uko we.

W mi ja ją cym ro ku nie zmien nie cie szy li śmy się wa run ka mi pra -
cy stwo rzo ny mi w na szym no wym Col le gium Hi sto ri cum. Je stem
prze ko na ny, że na wet w mniej szo ścio wym gro nie scep ty ków opi -
nie o funk cjo nal no ści bu dyn ku zmie nia ły się na do bre. Istot nie
wzbo ga ci li śmy na szą bi blio te kę, tak że dzię ki da rom, któ re otrzy -
ma li śmy od spad ko bier ców pro fe so ra Stras bur ge ra oraz bez po -
śred nio od pro fe so ra He ine man na. W ostat nich dniach
przy wio złem tak że spo ry zbiór prac egip to lo gicz nych. Ja ko cel da -
le ko sięż ny, ale prze cież już cał kiem wi docz ny, ma my przed so bą

Kon gres Na uk Hi sto rycz nych 2020. za pa dło już wie le wią żą cych
de cy zji, a współ pra ca ukła da się zna ko mi cie.

Nie zmien nie waż nym ce lem jest wy so ki po ziom ba dań i bar -
dzo do bra dy dak ty ka. W aspek cie na uko wym wy dział cie szy się
wie lo ma gran ta mi. Trak tu je my to ja ko prze jaw ze wnętrz nej ewa -
lu acji re ali zo wa nych pro jek tów. Ale tak że te ba da nia, któ re (chwi -
lo wo) nie ma ją wspar cia gran to we go, koń czą się zwy kle
po waż ny mi mo no gra fia mi i stu dia mi szcze gó ło wy mi. O stan dar -
dzie na szej dy dak ty ki świad czy po pu lar ność stu diów, któ re po -
dej mo wa ne są przez re la tyw nie wie lu abi tu rien tów. Uj mu ję to
w ta ki spo sób, gdyż nie za mie rzam za ma zy wać zmniej sza ją cej się
ogól nej licz by stu diu ją cych, ale w po rów na niu do in nych ośrod -
ków uni wer sy tec kich na sza po zy cja jest sta bil na.

Pew ną trwo gę wy wo łu je w nas dość cha otycz na dys ku sja o zmia -
nach, ja kie przy nie sie no wa usta wa. Ale i w tym przy pad ku za kil -
ka dni sta nie my na ja śniej szych prze słan kach. Wów czas bę dzie my
się sta ra li jak naj le piej od na leźć w no wych uwa run ko wa niach praw -
nych. Ja ko hu ma ni ści, mo że zwłasz cza ja ko hi sto ry cy, czu je my się
zo bo wią za ni do pie lę gno wa nia i prze ka zy wa nia do rob ku kul tu ry
pol skiej i ogól no ludz kiej. Świa do mi jed nak je ste śmy te go, jak ła two
jest zra nić de li kat ną tkan kę uni wer sy te tu. z
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PrOf. TO maSz mi zer Kie wicz, 
dzie kan wy dzia łu fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej

m i nio ny rok aka de mic ki był dla Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej okre sem wie lu suk ce sów i uda nych
przed się wzięć na uko wych. Cie szy ły nas pre sti żo we mia -

no wa nia i wy róż nie nia m.in. Na gro da Mi ni stra Na uki i Szkol nic -
twa Wyż sze go za naj lep szą pra cę ha bi li ta cyj ną w 2016 ro ku dla dr
hab. Ma rii Mar cin kow skiej -Ro sół, Na gro da Pol skie go In sty tu tu
Sztu ki Fil mo wej dla prof. Mał go rza ty Hen dry kow skiej za książ kę
Hi sto ria pol skie go fil mu do ku men tal ne go, wy bór prof. An ny Le ge -
żyń skiej do Cen tral nej Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów, po wo ła nie
prof. Kry sty ny Bar tol do Ra dy NCN oraz na człon ka czyn ne go
PAU. 

z rów ną ra do ścią przyj mo wa li śmy suk ce sy na szych stu den tów
oraz dok to ran tów. Pierw szy raz w dzie jach wy dzia łu aż tro je
z nich otrzy ma ło Dia men to wy Grant, po nad to się ga li po sty pen -
dia NCN, licz ne sty pen dia MNiSW, a na wet me da le na Uni wer -
sja dzie w Taj pej.

Uda ło się z wiel kim po wo dze niem zre ali zo wać naj waż niej sze
im pre zy na uko we, wo kół któ rych kon cen tro wa ło się ży cie na uko -
we wy dzia łu: kon fe ren cja „KOR i li te ra tu ra” po łą czo na z otwar -
ciem Pa sa żu Sta ni sła wa Ba rań cza ka, fe sti wal „Sło wiań ska Wie ża
Ba bel”, Dni Ody sei, otwar cie Ar chi wum Odo jew skie go, Fe sti wal
Te atral ny No wa Si ła Ku ra tor ska, i in. zgod nie ze stra te gicz nym
pro gra mem przy go to wy wa nia się do oce ny pa ra me trycz nej mi -
nio ny rok był cza sem fi na li zo wa na ol brzy miej licz by pu bli ka cji,
dzię ki cze mu mo gli śmy zgło sić do owej oce ny pa ra me trycz nej 260
mo no gra fii. 

Prze pro wa dzi li śmy za mie rzo ne zmia ny in sty tu cjo nal ne, ka te -
dry fil mo znaw stwa i te atro lo gii zo sta ły prze kształ co ne w in sty tu -
ty, dzię ki cze mu wy dział zy skał jed no li tą struk tu rę or ga ni za cyj ną,
gdyż je go jed nost ki na uko we to 5 in sty tu tów. Na no wy etap roz -
wo ju in sty tu cjo nal ne go wkro czy ło Stu dium Ję zy ka i Kul tu ry Pol -
skiej dla Cu dzo ziem ców, któ re uzy ska ło od mi ni ster stwa pra wo
do prze pro wa dza nia eg za mi nów cer ty fi ka to wych.

Po wsta ła no wa stra te gia pro mo cyj na wy dzia łu, któ rą re ali zu je -
my po czy na jąc od no we go lo go i pro fi lu in ter ne to we go „Fre -
dry 10” po cie szą ce się po wo dze niem ko lo ro we ga dże ty
wy dzia ło we (ko lo ry ozna cza ją po szcze gól ne in sty tu ty).

Rów nie istot ne oka za ły się bar dzo licz ne dzia ła nia in te gru ją ce
na szą spo łecz ność. Świet nym te go do wo dem był Kon kurs na Wy -
dzia ło wy Bu dżet Dy dak tycz ny (prze pro wa dzo ny dzię ki wy gra nej
w uni wer sy tec kim kon kur sie na naj lep szy pro jekt pro ja ko ścio wy),
do któ re go zgło si li mnó stwo zna ko mi tych pro jek tów nie tyl ko
pra cow ni cy na uko wo -dy dak tycz ni, ale też stu den ci i pra cow ni cy
ad mi ni stra cji. 

W chwi li obec nej wy dział roz wi ja z nie zwy kłym im pe tem dzia -
łal ność na uko wą i dy dak tycz ną, uno wo cze śnia się i in ter na cjo na -
li zu je. Spo rym nie po ko jem na pa wa nas jed nak od ro ku zbli ża ją ca
się zmia na w szkol nic twie wyż szym. Je śli nie bę dzie ona pro wa -
dzi ła do na ru sze nia nie ty kal nej za sa dy au to no mii uni wer sy te tu
i nie wy wo ła de sta bi li za cji w za sa dach na szej pra cy na uko wej i dy -
dak tycz nej, ko lej ne la ta uło żą się dla wy dzia łu po myśl nie. z
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mo że my po roz ma wiać o pa na za in te re so wa niach na uko -
wych?

In te re su ję się te atrem współ cze snym, a pro jekt, któ ry bę -
dę re ali zo wał w ra mach Dia men to we go Gran tu, bę dzie do -
ty czył współ cze snej pol skiej kry ty ki te atral nej. To bar dzo
cie ka wy ob szar wie dzy o te atrze, któ ry nie zo stał jesz cze do -
kład nie prze ba da ny. A in te re su je mnie on tak że dla te go, że
sam pra cu ję ja ko re cen zent. 

Przy po mnij my ty tuł te go pro jek tu: „Hi sto ria, teo ria, stra te -
gie i efek ty współ cze snej pol skiej kry ty ki te atral nej”.

Pro jekt bę dzie pró bą usze re go wa nia i ana li zy zja wisk, któ -
re w pol skiej kry ty ce te atral nej na stą pi ły po 1989 ro ku,
przy czym część kwe stii, któ ry mi chciał bym się za jąć, ma
swo je źró dła znacz nie wcze śniej, w dwu dzie sto le ciu mię -
dzy wo jen nym, czy w okre sie po dru giej woj nie świa to wej.
Chciał bym prze śle dzić, jak kształ to wa ły się spo ry kry ty ków
z twór ca mi, jak sa mi kry ty cy mó wi li o swo jej ro li, ja kie by -
ły za leż no ści mię dzy ni mi a spo łe czeń stwem czy po li ty ką.
Waż ną ce zu rą cza so wą bę dzie dla mnie rok 1997 i re ak cje
na prze mia ny, któ re w tym okre sie za szły w te atrze. Ma ciej
No wak, dy rek tor po znań skie go Te atru Pol skie go, na zy wa
ten okres prze wro tem stycz nio wym. Wów czas, ra zem z no -

wy mi te ma ta mi, po ja wi ła się no wa, czę sto szo ku ją ca dla nie -
któ rych wi dzów, es te ty ka te atral na. Sze ro ko o niej dys ku to -
wa no, w kon se kwen cji te atr co raz czę ściej za czął po ja wiać
się w dys kur sie pu blicz nym i spo łecz nym. 

Szo ku ją ca, czy li ja ka? 
W la tach 90. ubie głe go wie ku na de skach te atru za ist nia -

ło cia ło. Czę sto na gie, nie -pięk ne, uka za ne nie w spo sób
sym bo licz ny, ale ma te rial ny. Po ja wi ły się też te ma ty, któ re
wcze śniej by ły nie obec ne na sce nie. z du żą in ten syw no ścią
za czę to mó wić o ho mo sek su ali zmie, wy klu cze niu eko no -
micz nym, o nie nor ma tyw nych związ kach, o kosz tach trans -
for ma cji itd. Wy wo ła ło to re ak cje wśród pu blicz no ści, ale
tak że wśród kry ty ki. Chciał bym do wie dzieć się, jak prze -
bie ga ły te spo ry, za rów no w krę gu sa mych kry ty ków, jak
i kry ty ków z ar ty sta mi. Czę sto by ło też tak, że za wie ra no so -
ju sze, zda rza li się kry ty cy, któ rzy pi sy wa li wła sne sztu ki, al -
bo współ pra co wa li na sta łe z ja kimś re ży se rem, nie zaj mu jąc
się już dzia łal no ścią kry tycz ną…

mó wiąc o kry ty kach my śli pan o kimś kon kret nym? 
No wła śnie, to też cie ka we za gad nie nie. Prze łom ty siąc le ci

to mo ment, kie dy po ja wia się In ter net i zwią za ne z nim zja -

Nie wierzę, 
że naukę

można uprawiać
samotnie

ze stanisławem godlewskim z Wydziału filologii polskiej i klasycznej uam, 
laureatem Diamentowego grantu, rozmawia magda ziółek
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wi sko de mo kra ty za cji me diów i spo so bu pi sa nia. Tak więc
z jed nej stro ny ma my es ta bli sh ment kry tycz ny wy po wia da -
ją cy się głów nie na ła mach pra sy ogól no pol skiej czy bran żo -
wej, ale też po ja wia ją się blo ge rzy, por ta le in ter ne to we – i chcą
nie za leż nie ko men to wać ży cie te atral ne w Pol sce. 

wspo mi nał pan, że pi sze re cen zje te atral ne. ja ki te atr pa -
na naj bar dziej in te re su je?

Nie mam okre ślo nych wzor ców, mo de li czy upodo bań. Lu -
bię, kie dy przed sta wie nie jest prze my śla ne, a re ży ser i ze spół
ma ją ja kąś wi zję i cel, wie dzą, co chcą po wie dzieć. I nie bę dę
pew nie ory gi nal ny, kie dy po wiem, że nie lu bię głu po ty i ła -
twych roz wią zań, go to wych sztu czek. z te go też po wo du nie
prze pa dam za far sa mi czy ko me dia mi, cho ciaż wi dzia łem ta -
kie, któ rych oglą da nie spra wia ło mi du żą przy jem ność. 

w Po zna niu nie ma my zbyt wie lu wy da rzeń te atral nych. czy
dzie je się tu taj coś, co pa na, ja ko kry ty ka, za in te re so wa ło?

Bar dzo cie ka wie ukła da się dia log mię dzy Te atrem Pol skim
i Te atrem No wym. Nie wiem, czy jest on za mie rzo ny czy nie.
Nie mniej jed nak dy rek to rzy tych te atrów ukła da li tak ko lej -
ne pre mie ry, że wcho dzi ły one ze so bą w dia log. Po ja wi ły się
np. dwie bar dzo cie ka we pre mie ry, jed na to „My śli no wo cze -

sne go Po la ka. Ro man Dmow ski” w re ży se rii Grze go rza La -
szu ka w Te atrze Pol skim, a dru ga to „Mos dorf. Re kon struk -
cja” w re ży se rii Be nia mi na M. Bu kow skie go w Te atrze
No wym. Obie sztu ki bio rą na warsz tat nie ła twe bio gra fie pol -
skich na cjo na li stów, ale przed sta wia ją je w spo sób bar dzo róż -
ny, za rów no es te tycz nie, jak i my ślo wo. La szuk przed sta wia
Dmow skie go jed no znacz nie ne ga tyw nie, nie ma wąt pli wo -
ści, że to co ro bił, by ło złe. Bu kow ski na to miast pró bu je
w Mos dor fie tę po sta wę i bio gra fię przed sta wić wie lo znacz -
nie, po ka zu jąc, że nie wol no tak ła two oce niać, że lu dzie nie
są jed no wy mia ro wi... 

mó wi się, że Dia men to we gran ty otwie ra ją dro gę do ka rie -
ry, co chciał by pan zo ba czyć za ty mi drzwia mi?

Przede wszyst kim dal szy ciąg tej ka rie ry! A to nie jest ta -
kie oczy wi ste. Współ cze sny sys tem fi nan so wa nia ba dań
na uko wych wy glą da tak, że je śli się czło wiek nie za ła pie
na etat na uczel ni, to ży je od pro jek tu do pro jek tu, co ma
swo je za le ty, ale bra ku je mu sta bi li za cji fi nan so wej
(o świad cze niach nie wspo mi na jąc). Na dłuż szą me tę to
bar dzo uciąż li we. Sta bi li za cja w mo im przy pad ku by ła by

opty mal na czy li moż li wość dal szej pra cy na uko wej. W tej
chwi li je stem na V ro ku i pi szę dok to rat pod wspa nia łą,
naj lep szą opie ką prof. Ewy Gu de rian -Cza pliń skiej, któ ra
ma nie tyl ko roz le głą wie dzę, ale rów nież wspa nia le mo ty -
wu je do pra cy i bar dzo, bar dzo wie le jej za wdzię czam.
W ogó le zresz tą nie wie rzę w to, że na ukę two rzy się sa -
mot nie – sa mo dziel nie się pi sze, ale na pro ces my ślo wy
wpły wa ją roz mo wy, dys ku sje, kon sul ta cje, prze czy ta ne
książ ki, obej rza ne spek ta kle i fil my – to w grun cie rze czy
wspól ny efekt bar dzo wie lu czyn ni ków.

a ma rze nia i pla ny na uko we?
Jest kil ka te ma tów, któ ry mi chciał bym in ten syw nie się za -

jąć. Jed nym z nich jest ta niec, cho re ogra fia współ cze sna.
Ostat nio co raz czę ściej re cen zu ję per for man ce i spek ta kle ta -
necz ne, za czy nam też czy tać wię cej na ten te mat. A ma rze -
nia… By ło by do brze, gdy by obec na wła dza z ta ką ła two ścią
nie zdej mo wa ła dy rek to rów te atrów. Prze ra ża mnie to, co
dzie je się te raz w te atrze we Wro cła wiu czy Kra ko wie, w Byd -
gosz czy, okrop na jest cen zu ra eko no micz na wo bec fe sti wa li
(np. wro cław skie go „Dia lo gu”). W mo men cie, gdy znik nie
z Pol ski cie ka wy, in no wa cyj ny, kry tycz ny i zmu sza ją cy
do my śle nia te atr to nie bę dzie mi się już chcia ło tym wszyst -
kim zaj mo wać.

a my śla łam, że pan po wie, że chciał by zo stać dy rek to rem
te atru.

Nie, nie, nie. To jest bar dzo od po wie dzial na i.… prze ra ża -
ją ca funk cja. Je śli ktoś nie wie rzy, po le cam se rial „Ar ty ści”
Mo ni ki Strzęp ki i Paw ła De mir skie go opo wia da ją cy o przy -
go dach no wo wy bra ne go dy rek to ra. Mi mo, że se rial w za mie -
rze niach był pew ną ka ry ka tu rą, to jed nak trud no od mó wić
mu ele men tów re ali stycz nych… z

y Na proces myślowy wpływają
rozmowy, dyskusje, konsultacje,
przeczytane książki, obejrzane
spektakle i filmy
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nOwe właDze funDacji uam wyBranO na POSieDzeniu
czerwcOwym. Teraz wySTęPują w SKłaDzie:

y prof. uam dr hab. jacek guliński, Prezes zarządu, Dyrektor PPnT

y prof. dr hab. inż. Hieronim maciejewski, wiceprezes zarządu,
z-ca Dyrektora PPnT

y justyna cięgotura, członek zarządu, z- ca Dyrektora PPnT

yewa Kocińska-Lange, członek zarządu, z-ca Dyrektora PPnT

ydr Dominika narożna, członek zarządu, menedżer 
ds. współpracy z Otoczeniem

Są w róż nym wie ku, w więk szo ści mło dzi, jed ni z ty tu ła mi, in ni bez,
z roz ma itym do świad cze niem, zdo by wa nym na róż nych sta no wi -
skach… Każ dy z nich wno si swo je ta len ty i umie jęt no ści, któ re do pie -
ro w peł ni zy sku ją zna cze nie, gdy wszy scy współ dzia ła ją.

Prof. Ja cek Gu liń ski

Po strze ga nie na szej Fun da cji nie jest jed no znacz ne. To wa rzy szy
nam wie le mi tów i za fał szo wań. War to uważ nie i pre cy zyj nie spoj rzeć
na fak ty. Część pra cow ni ków uczel ni uwa ża, iż Fun da cja utwo rzo na
zo sta ła przed po nad 20 la ty przez uni wer sy tet i ma te mu uni wer sy te -
to wi słu żyć. za ło żo na zo sta ła przez przed się bior stwa i ban ki po to, że -
by Uni wer sy tet wspie rać. Uwa ża się tak że, że Fun da cja przy naj mniej
po czę ści (je że li nie w ca ło ści) fi nan so wa na jest przez uni wer sy tet. To
też nie praw da, gdyż Fun da cja ży je z te go, co sa ma wy pra cu je. 

I to głów nie go spo dar czo. To my sa mi po przez re ali za cję se tek
przed się wzięć zdo by wa my środ ki. Mi mo na szych pro mo cyj nych wy -
sił ków do mi nu je nie zro zu mie nie w ja ki spo sób Fun da cja wspie ra
uczel nię, jej pra cow ni ków i stu den tów. Na ze wnątrz Uczel ni Fun da -
cja UAM po strze ga na jest za część Uni wer sy te tu, a je ste śmy prze cież
osob nym by tem praw nym. Są z te go plu sy i mi nu sy, w pew nym sen -
sie Fun da cja ko rzy sta z wy so kiej mar ki UAM. z dru giej stro ny ze
wzglę du na związ ki praw ne (nad zór JM Rek to ra) Fun da cja nie mo -
że być i nie jest re ali za to rem wie lu usług i dzia łań, któ re mo gła by
świad czyć na rzecz na szej uczel ni. Jak wi dać współ pra ca Uni wer sy -
te tu z Fun da cją UAM czę sto oku pio na jest do dat ko wy mi pro ble ma -
mi. Nie wszy scy tak że ro zu mie ją, że dzia ła ją cy w ra mach Fun da cji
UAM Po znań ski Park Na uko wo -Tech no lo gicz ny jest mo to rem dzia -
łal no ści go spo dar czej i pro jek to wej Fun da cji i dzię ki je go dzia łal no -
ści ma my środ ki na dzia łal ność sta tu to wą skie ro wa ną do UAM. Po za
Uczel nią, za rów no w kra ju jak i za gra ni cą, je ste śmy czę sto roz po -
zna wal ni ja ko park – or ga ni za cja oto cze nia biz ne su. Dla na sze go śro -
do wi ska aka de mic kie go po zo sta je my Fun da cją, czy li in sty tu cją,
któ ra ma wspie rać i „fun do wać”. 

Przy stą pi li śmy do opra co wy wa nia stra te gicz ne go pla nu roz wo ju
Fun da cji UAM w per spek ty wie ko lej nych 5 – 10 lat. Przy glą da my
się fun da cjom uni wer sy tec kim w Pol sce, an kie tu je my człon ków
obec nej i po przed nich Rad Nad zor czych na szej Fun da cji. Przy go -
to wy wa na głę bo ka re for ma szkol nic twa wyż sze go rów nież wpły nie
bez wąt pie nia na dzia łal ność ope ra cyj ną Fun da cji UAM w nie da le -
kiej przy szło ści. Bu du je my plan dal sze go roz wo ju Fun da cji, przy -
go to wu jąc się do zmian, któ re już na stę pu ją…

Prof. Hie ro nim Ma cie jew ski
Park, ze wzglę du na swój

tech no lo gicz ny cha rak ter był
dla mnie, ab sol wen ta Po li tech -
ni ki Po znań skiej swo istym wy -
zwa niem i miej scem, gdzie
moż na zwe ry fi ko wać swo ją wie -
dzę in ży nier ską. Od sa me go po -
cząt ku sta ra łem się po ma gać
w je go roz ru chu i pierw szym
okre sie dzia łal no ści, jed nak że
for mal nie zwią za łem się z Par -

kiem w 1998 ro ku, po mo im po wro cie z rocz ne go sta żu w Uni ver -
si ty of Sus sex. 

W po cząt ko wym okre sie na te re nie Par ku znaj do wa ła się ha la tech -
no lo gicz na (ja ko je den z nie licz nych obiek tów) z in sta la cją pro duk cyj -
ną (po po przed nim wła ści cie lu), któ rą na le ża ło za adap to wać na na sze
po trze by. Naj pierw trze ba by ło oce nić, z czym się mie rzy my, po tem
sprzą tać, czy ścić, mo der ni zo wać a tak że or ga ni zo wać dzia łal ność dy -
dak tycz ną, bo war to by ło ko rzy sta jąc z ist nie ją cej apa ra tu ry prze my sło -
wej pro wa dzić za ję cia z tech no lo gii. Jak to zwy kle by wa, po cząt ki nie
by ły ła twe, zwłasz cza, że wa run ki na ha li by ły bar dzo trud ne, szcze gól -
nie w okre sie zi mo wym, gdy ze wzglę du na tem pe ra tu rę lu dzie pra co -
wa li w sza lach, czap kach, rę ka wicz kach. z dru giej stro ny to do da wa ło
pra cy sma ku przy go dy… Ta cy by li śmy – po zy tyw ni sza leń cy. To by ła
za ra zem pa sja, hob by i zgra nie (w do li i nie do li) ma łe go ze spo łu, któ -
re go na śla dow ców obec nie trud no szu kać.

Park się roz wi jał, ale po nie waż te ren ten nie był prze zna czo ny
pod pro duk cję, trze ba by ło prze kształ cić na szą dzia łal ność głów nie
w usłu go wo -ba daw czą. z cza sem zmie ni li śmy apa ra tu rę prze my sło wą
na wiel ko la bo ra to ryj ną, a jed no cze śnie zwięk szy li śmy jej róż no rod ność,
przez co zwięk sza ły się na sze moż li wo ści usłu go we. Ma łe i śred nie
przed się bior stwa nie mia ły wła sne go za ple cza na uko wo – tech no lo gicz -
ne go, a po mo cy i wspar cia po trze bo wa ły. Dla te go za czę li śmy je wspie -
rać. Tak spla ta ły się lo sy biz ne su i na uki. z cza sem sta li śmy się
roz po zna wal ni. Jed no cze śnie za czę li śmy roz wi jać wła sną dzia łal ność
ba daw czą, co za owo co wa ło uzy ska niem sta tu su jed nost ki na uko -
wej. I tak to z warsz ta tu ga ra żo we go sta li śmy się wy spe cja li zo wa ną jed -
nost ką ba daw czą re ali zu ją cą róż ne pro jek ty na uko we a tak że z du żym
wa chla rzem usług ba daw czych dla firm. W PPNT po tra fi my wy ło wić
do bre po my sły, prze pro wa dzić ich pre in ku ba cję a je śli au dyt da do bry
wy nik, umie my po tem po mysł za sto so wać w prak ty ce.

A uni wer sy tet jak nas wi dzi? Jesz cze nie daw no uwa ża no, że uczel -
nia to głów nie „świą ty nia na uki”. Ale to nie do koń ca praw da, bo
prze cież trze ba wy ko rzy stać prak tycz ne za sto so wa nia na uki; trze ba
wal czyć o to, co waż ne, uspraw nia ją ce, przy dat ne na co dzień. Po -
ten cjał na uko wy, któ ry tkwi w uni wer sy te cie, mu si przejść przez
ścież kę apli ka cyj ną. Tak więc pod po wia da my po przez au dy ty, któ ry
po mysł jest do bry i wart ko mer cja li za cji. Po tem pró ba pra cy
nad więk szą ska lą, niż szą ce ną. Nie za leż nie nie któ re ze spo ły do nas

Za ra zić na uką
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się zgła sza ją. z po my sła mi, za py ta nia mi. Od kil ku lat two rzy my
cen tra ba daw cze pro wa dzo ne przez pra cow ni ków UAM, któ rzy
ma ją po mysł na ko mer cja li za cję. zysk wy pra co wa ny przez cen -
tra jest prze zna cza ny na roz wój da nej gru py w ra mach jej dzia -
łal no ści ba daw czej na UAM. Ta kim przy kła dem do brze
dzia ła ją cych cen trów mo że być np. Cen trum Opty ki i Opto me -
trii lub La bo ra to rium Izo to po we. Je ste śmy na do brej dro dze.

Ju sty na Cię go tu ra
Kie dy prze pro wa dzi li śmy

się do Po zna nia z ro dzi ną, zna -
jo mi ła pa li się za gło wy.
Coo??? Przy je cha li ście z Ame -
ry ki, że by kształ to wać no wo -
cze sne re la cje w pra cy!!! No
nie! A jed nak. za trud ni łam się
w PPNT na Ru bie ży. W Sta -
nach zjed no czo nych pra co -
wa łam 8 lat w biu rze trans fe ru
tech no lo gii uni wer sy te tu sta -
no we go. Nie był to tak cał kiem

in ny świat – tam też mu sie li śmy się pa rać z trud no ścia mi. I tę umie -
jęt ność też wnio słam z so bą do Fun da cji, głów nie w za kre sie ko mer -
cja li za cji wy ni ków ba dań oraz za rzą dza nia wła sno ścią in te lek tu al ną.
To by ło u nas przed kil ku la ty dzia ła niem racz ku ją cym. Ob słu ga
w tym za kre sie by ła, ale ży ła wła snym, dość swo istym ży ciem – by -
ło to coś w cha rak te rze re la cji mię dzy rzecz ni kiem a na ukow cem.
Na wet wte dy, my w PPNT już pa trzy li śmy na oto cze nie przez pry -
zmat ryn ku. Dziś wła sność in te lek tu al ną – a w szcze gól no ści pa ten -
ty – trak tu je my ja ko in we sty cję i tak sta ra my się na sze w tej mie rze
dzia ła nia pro wa dzić. Pa tent jest dro gim na rzę dziem, do je go zgło -
sze nia się trze ba do brze przy go to wać; usta lić, czy ma on w ogó le sens
ryn ko wy. Wnio słam tu ele ment za rzą dza nia wła sno ścią in te lek tu al -
ną, trans fe ru wie dzy do firm oraz dia lo gu mię dzy prze my słem a na -
uką. My na ukow ców wspo ma ga my w za kre sie trans fe ru ich wie dzy
do go spo dar ki. Ob ja śnia my, ja kie to ma zna cze nie na uko we. Wska -
zu je my, że w biz ne sie jest ktoś, kto cze ka na ich roz wią za nia. Po ka -
zu je my na sze bi blio te ki pa ten tów, prze my sło wi udzie la my wspar cia
na uko we go. Pa trzy my rów nież w dru gą stro nę. Słu cha my biz ne su.
Py ta my ja kie jest za po trze bo wa nie na no we tech no lo gie i no we roz -
wią za nia. Te zgła sza my do na uki. Tych od dol nych za py tań jest co -
raz wię cej, bo co raz wię cej po trze ba ba dań, a nie za wsze biz nes
dys po nu je wła snym cen tra mi ba daw czy mi. Tę funk cję speł nia ją in -
sty tu cje na uko we. Wła śnie o to po że nie nie na uki z biz ne sem cho -
dzi, o wza jem ne re la cje. Fun da cja w tym aspek cie jest dla mnie
speł nia niem mi sji. Uda ło się wie le, na wet bar dzo wie le. Czu ję się
speł nio na. Ob da ro wa li śmy się na wza jem.

Sta ra my się na wią zy wać z uni wer sy te tem kom ple men tar ną
współ pra cę. Mo że my wspo móc w ana li zach ryn ko wych, słu żyć
ana li za mi opar ty mi na dro gich, świa to wych ba zach da nych ryn -
ko wych i pa ten to wych. Prze pro wa dza my klien tów przez róż ne
dróż ki, za sadz ki, most ki. Od kil ku lat pro wa dzi my pro jekt Mi ni -
ster stwa Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go, któ ry da je fi nan so wa nie
na stwo rze nie np. ja kie goś pro to ty pu, bę dą ce go wy ni kiem ba dań
na uko wych. Po wiedz my, że na uko wiec ma po mysł, prze pro wa dził
ba da nia i bra ku je środ ków na zbu do wa nie funk cjo nal ne go pro to -
ty pu, któ ry prze ma wia do biz ne su. My da je my te go ty pu wspar -
cie, na wet gdy pro jekt wy da je się nie co ry zy kow ny. Sło wem,
stwa rza my most łą czą cy dwa świa ty: świat prze my słu i świat na -
uki. Usta la my pro fi le na ukow ców, two rzą się re la cje i punk ty
współ dzia ła nia uczel ni, biz ne su i PPNT. Ten przy kład po wi nien
pójść w kraj, mo że w świat. Po win na pójść fa ma, że tu w PPNT są
do sko na łe wa run ki do współ pra cy na uki z biz ne sem.

Ewa Ko ciń ska -Lan ge
Pra cu ję na Ru bie ży już dość dłu go, bo

od 2003 ro ku. Pra ca w Fun da cji od sa -
me go po cząt ku by ła dla mnie przy go dą
i wy zwa niem – tak jest do dziś. Przez
wie le lat zaj mo wa łam się kon sul to wa -
niem wnio sków i pro jek tów fi nan so wa -
nych z pro gra mów ra mo wych ba dań
i in no wa cji UE. Dzię ki te mu zdo by łam
bar dzo cen ne do świad cze nie, za rów no
w pra cy z na ukow ca mi, jak i przed się -
bior ca mi. By łam rów nież re dak to rem

na czel nym kra jo we go mie sięcz ni ka – biu le ty nu „Gran ty Eu ro pej skie”. Nie -
zwy kle cie ka we by ły wy zwa nia zwią za ne z ko or dy no wa niem mię dzy na ro do -
wych pro jek tów wspie ra ją cych ba da nia i in no wa cje. Pra ca z part ne ra mi
z róż nych kra jów w kon sor cjach pro jek to wych za owo co wa ła po wo ła niem
mnie do gre miów eks perc kich Ko mi sji Eu ro pej skiej – oce niam za rów no
wnio ski, jak i re ali zo wa ne już pro jek ty z pro gra mów ra mo wych. 

zdo by tą wie dzę i do świad cze nie wy ko rzy stu ję w co dzien nej pra cy od -
po wia da jąc za ak tyw no ści PPNT na are nie mię dzy na ro do wej, tak że
w pro jek tach eu ro pej skich. Pra ca tak bli sko zwią za na z Unią Eu ro pej ską
spra wia mi wie le sa tys fak cji, tym bar dziej, że je stem ab sol went ką eu ro -
pe isty ki UAM. z ko lei za gad nie nia zwią za ne z po li ty ką ba dań i in no wa -
cji UE za in te re so wa ły mnie do te go stop nia, że ak tu al nie pra cu ję
nad roz pra wą dok tor ską na ten te mat. 

Bli ska me mu ser cu jest też dzia łal ność edu ka cyj na. Ma my w Par ku wy -
jąt ko we przed szko le – Par ko we Skrza ty i je dy ne w re go nie cen trum po -
pu la ry za cji na uki – La bo ra to rium Wy obraź ni, któ re go je stem
po my sło daw czy nią. To wspa nia łe na rzę dzia do za chę ca nia naj młod szych
do wej ścia w świat na uki. W przed szko lu dzie ci pra cu ją nad ma ły mi pro -
jek ta mi. W La bo ra to rium po zwa la my im być ma ły mi od kryw ca mi, mo -
gą sa mo dziel nie eks pe ry men to wać pod okiem edu ka to rów i ani ma to rów.
Mam na dzie ję, że mo że kie dyś ta kieł ku ją ca dziś pa sja do na uki za pro -
cen tu je wy bra niem ka rie ry na uko wej czy też in no wa cyj ny mi po my sła -
mi na biz nes re ali zo wa ny mi przy na szym wspar ciu. 

Dr Do mi ni ka Na roż na
Pra ca w FUAM, któ rą od wrze -

śnia 2017 ro ku łą czę z obo wiąz ka mi
ad iunk ta na Wy dzia le Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa UAM, sta no -
wi dla mnie nie tyl ko du że wy zwa nie,
lecz tak że wy róż nie nie. Po wie rzo no
mi bo wiem przede wszyst kim za da -
nie umac nia nia po zy tyw nych re la cji
po mię dzy Uni wer sy te tem a Fun da cją.
Wi dzę wie le po ten cjal nych płasz -
czyzn roz wo ju współ pra cy, cho ciaż by
w aspek cie zbli ża ją ce go się Ju bi le -

uszu 100-le cia na szej Uczel ni czy w za kre sie re ali za cji po szcze gól nych
punk tów za war tych w przy go to wy wa nym „Po ro zu mie niu ra mo wym po -
mię dzy UAM a FUAM”. Je stem prze ko na na, że oby dwie stro ny te go ak tu
de kla ra cji mo gą bu do wać „wspól ną przy szłość” we dług wzo ru: wie -
dza – biz nes – spo łe czeń stwo.

Oprócz człon ka za rzą du po wie rzo no mi funk cję Me ne dże ra ds. Współ -
pra cy z Oto cze niem. W tym aspek cie bar dzo za le ży mi na po zy ska niu spon -
so rów czy kre owa niu ak cji fun dra isin go wych. Efek tem te go ty pu dzia łań ma
być re ali za cja ce lów sta tu to wych Fun da cji. Chcia ła bym po zy skać jak naj szer -
sze wspar cie (za rów no fi nan so we jak i wi ze run ko we) ze stro ny oto cze nia (np.
od pod mio tów ko mer cyj nych czy in sty tu cji pu blicz nych). 

Jed nak to, czy mo je za mie rze nia zo sta ną zre ali zo wa ne w du żej mie rze
za le ży od przy chyl no ści, wy ro zu mia ło ści i po mo cy ze stro ny spo łecz no -
ści aka de mic kiej, na co bar dzo li czę. z
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