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Pa mię ta Pan pierw szą Noc Bio lo gów?
Sam dzień ak cji pa mię tam jak przez mgłę. Wte dy ty le się

dzia ło, a w nas bu zo wa ły tak du że emo cje, że chy ba wy par -
łem to wszyst ko z pa mię ci. Na to miast mo gę opo wie dzieć
o ku li sach po wsta nia wy da rze nia. Z go to wym po my słem
po je cha łem w paź dzier ni ku 2011 r. na Kon fe ren cję Dzie -
ka nów Wy dzia łów Przy rod ni czych Uni wer sy te tów Pol -
skich do Olsz ty na. Mój po przed nik, dzie kan Jac ko wiak
wspo mi na, że kie dy opo wia da łem o tym pro jek cie, wie lu
na szych ko le gów by ło scep tycz nych. Po wiem do sad -
nie – pa trzy li na mnie jak na wa ria ta. Pew nie tro chę prze -
sa dzam, bo osta tecz nie uda ło mi się ich prze ko nać, ale bez
te go wspar cia Noc Bio lo gów by ła by wy da rze niem o cha -
rak te rze lo kal nym. To był pierw szy nasz suk ces. 
W pierw szej edy cji udział wzię ło 30 ośrod ków – to nie zły
wy nik. 

To by ła cięż ka pra ca i w bar dzo krót kim cza sie. Or ga ni zo -
wa nie wszyst kie go od pod staw i na ta ką ska lę – bo prze cież
w pierw szej edy cji wzię ły udział ośrod ki z ca łej Pol ski. Mu sie -
li śmy prze ko nać do te go po my słu dzie ka nów, ale też stwo rzyć
struk tu ry, wy zna czyć ko or dy na to rów. Pierw sza edy cja od by ła
się w stycz niu 2012 r., 13. w pią tek. Tak nam wy szło z ka len da -
rza, bo za ło ży li śmy, że fe sti wal mu si od by wać się przed fe ria -
mi. Po tem oka za ło się, że pro blem jest z Bia łym sto kiem, gdzie
te go dnia wła śnie wy pa da ła pra wo sław na Wi gi lia. Jed nak mi -
mo ta kich oko licz no ści na wet tam do pi sa ła fre kwen cja. 

Po mysł nie jest no wy. Już sa ma na zwa na su wa sko ja rze nia
z No cą Na ukow ców czy No cą Mu ze ów? 

Tak, z tą tyl ko róż ni cą, że Noc Na ukow ców pre zen tu je
wszyst kie dzie dzi ny na uki, na to miast nasz fe sti wal jest im -
pre zą, na zwij my to, „bran żo wą”. Chcie li śmy jed ne go dnia
w ro ku sku pić uwa gę ca łej Pol ski na bio lo gii ja ko dzie dzi nie
na uki. Nie przy pad ko wo też wy bra li śmy po czą tek ro ku. Sty -
czeń to mie siąc, w któ rym nie ma wie lu wydarzeń kul tu ral -
nych czy na uko wych. To spra wia, że na sza im pre za ma
bar dzo do brą opra wę me dial ną. A z dru giej stro ny zi ma, i to,
co po tocz nie się o niej my śli, sta no wi kon trast do te go,
o czym my opo wia da my na warsz ta tach. Bo prze cież ży cie
nie za mie ra pod śnie giem. Cho ciaż z tym śnie giem cią gle
jest pro blem. Od 7 lat przy go to wu je my się do warsz ta tów
o tro pach na śnie gu, i jesz cze nie uda ło nam się ich prze pro -
wa dzić. W tym ro ku chy ba bę dzie po dob nie. Ko le gom
w Olsz ty nie uda ło się w pierw szej edy cji. A my cze ka my. 
To po dob nie jak z ko tem, od wie dzam fe sti wal pra wie co
ro ku i ni gdy go nie wi dzia łam?

Tak jak mó wi łem, pierw szy fe sti wal od był się 13. w pią -
tek. Na wet je śli ktoś nie jest prze sąd ny, trud no po zbyć się
pew nych sko ja rzeń. Mu siał być czar ny kot! Pew nie pa ni za -
uwa ży ła, że na pla ka tach, któ re to wa rzy szą nam od pierw -
szej edy cji, kot jest w to wa rzy stwie nie to pe rza i so wy.
Po my sło daw cą ko ta był ów cze sny pro dzie kan, prof. Bło szyk,
a pro jekt wy my ślił dla nas je den z na szych dok to ran tów. 

noc pod znakiem czarnego kota...
z prof. Przemysławem Wojtaszkiem, dziekanem Wydziału Biologii uaM 
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Mi nę ło 7 lat – to w su mie też cy fra ma gicz na. Co się
wy da rzy ło w cią gu te go cza su?

W tej chwi li Wy dział Bio lo gii UAM, ja ko głów ny
or ga ni za tor No cy, jest nie prze rwa nie ko or dy na to -
rem kra jo wym ak cji, nad zo ru je stro nę in ter ne to wą,
przy go to wu je ga dże ty, wy zna cza te ma ty prze wod -
nie. Li stę na szych współ or ga ni za to rów po sze rzy li -
śmy o in sty tu ty PAN i Ogro dy Bo ta nicz ne.
Świa do mie jed nak uni ka my włą cze nia do fe sti wa lu
uni wer sy te tów przy rod ni czych. Chce my, aby wy da -
rze nie po zo sta ło zo rien to wa ne tyl ko na na uki bio lo gicz ne.
To, co się nam nie uda ło, cho ciaż nie wiem, czy to od po -
wied ni mo ment, aby o tym mó wić, to po zy ska nie spon so -
rów, któ rzy po zwo li li by nam przy go to wać fe sti wal w ca łym
kra ju z więk szym roz ma chem. Nie ma my ta kich moż li wo -
ści ze wzglę dów pro ce du ral nych. Tym bar dziej war to pod -
kre ślić wy si łek wy dzia łu i je go wkład fi nan so wy i ludz ki,
bo prze cież na si stu den ci, dok to ran ci czy w koń cu pra cow -
ni cy pra cu ją przy fe sti wa lu dla sa mej ra do ści dzie le nia się
z in ny mi swo ją wie dzą i umie jęt no ścia mi. My, ja ko wy dział
sta ra my się ich wspie rać, or ga ni zu je my dla nich ca te ring
na ten dzień itd. 
Wy dział Bio lo gii uczest ni czy w 4 ta kich wy da rze niach
w cią gu ro ku. Czy to nie jest zbyt du ży wy si łek or ga ni za -
cyj ny? Czy to się opła ca? 

To jest nie mie rzal ne. Nie je ste śmy w sta nie spraw dzić, czy
dzia ła nia pro mo cyj ne od no szą za mie rzo ny sku tek, czy np.
prze kła da ją się na licz bę kan dy da tów na stu dia. Ja kąś for mą
„zwro tu” jest do ok. 10 000 osób, któ re nas od wie dza ją te go
dnia. Dzie ci, któ re wier nie przy jeż dża ją do nas z Wał cza, Go -
rzo wa, Ko ni na, Lesz na, Ostro wa itd. Py ta pa ni, czy to ma sens.
W na ukach przy rod ni czych, gdzie istot ny jest eks pe ry ment,
na pew no. Wi zy ta na uczel ni to jest ten typ do świad cze nia,
któ re go nie da In ter net, czy mul ti me dia. Te dzie ci przy jeż dża -
ją tu taj, aby zo ba czyć jak dzia ła mi kro skop, bo nie ma ją go
w szko le, uczest ni czyć w eks pe ry men cie, do tknąć cze goś, cze -
go nie ma ją na co dzień. Za in te re so wa nie jest prze ogrom ne.
Re je stra cja na ak cję przy po mi na tro chę sprze daż bi le tów
na dłu go za po wia da ny kon cert. Go dzi na i nie ma wol nych
miejsc. Wiem, że w nie któ rych szko łach w dniu, w któ rym
otwie ra my za pi sy, sa dza się na uczy cie li przed kom pu te rem

i ko mu pierw sze mu uda się za lo go wać do sys te mu, ten
za ma wia miej sca. Po tem ma my z tym pro blem, bo
oka zu je się, że jed na szko ła czy kla sa jest za pi sa na kil -
ka krot nie na te sa me za ję cia. 
Nie bra ku je wam po my słów?

To jest ak cja, w któ rej 70-80% pro wa dzą cych to
stu den ci i dok to ran ci, a po nie waż oni się zmie nia ją,
z po my sła mi nie ma pro ble mu. Wszyst kie one kon -
cen tru ją się wo kół ży cia. Co ro ku pró bu je my też wy -
my ślić ja kieś ha sło prze wod nie. Ma my warsz ta ty,

któ re pro wa dzi my od lat np. CSI Kry mi nal ne Za gad -
ki I, II, III. In ne od mła dza my, pró bu je my przed sta wić w in -
ny spo sób.
Bo mar ką sa mą w so bie są ty tu ły warsz ta tów…

To też po kło sie pierw szej edy cji. Wte dy za czę li śmy wy -
my ślać zwa rio wa ne ty tu ły, np. „Czy wiesz z kim śpisz?”.
Oczy wi ście CSI, ale też „Ta jem ni ce Se ryj nych Mor der ców”,
„DNA od kuch ni”, „Śla da mi In dia ny Jo ne sa”. Już ubo le wa -
my, że ma my wa kat na miej sce wiedź my i al che mi ka, któ -
rzy to wa rzy szy li nam od lat – nie ste ty, wła śnie skoń czy li
stu dia. Za to w tym ro ku po ja wi się „Sher lock Hol mes
na tro pie wam pi ry zmu”, ma my więc na dzie ję, że tro chę zre -
kom pen su je nie obec ność wiedź my. 

O tegorocznych atrakcjach Nocy Biologów mówi
prof. Joanna ziomek, koordynator wydziałowy projektu

– Ha słem prze wod nim te go rocz nej edy cji jest „Wo da źró dłem ży cia”.
W pro gra mie ma my wie le te ma tów po świę co nych wo dzie. „Ży cie w kro pli
wo dy”, „Wład cy wód”, „Wod ne eks pe ry men ty” czy „Jak nie lać wo dy na ma -
tu rze”. Bę dą też oczy wi ście kla sy ki, o któ rych mó wi li śmy wcze śniej. Szcze -
gól nie w tym ro ku za pra sza my na im pre zę oso by, któ re dba ją o wła sny
wy gląd. Przy go to wa li śmy dla nich za ję cia po ka zu ją ce, jak wy ko rzy stać glo -
ny w ko sme ty ce. Bę dzie moż na wy pro du ko wać sa mo dziel nie krem, a po tem
oce nić efek ty. Na praw dzi we wy da rze nie tej edy cji za po wia da się kon cert
pio sen ki przy rod ni czej „Tam, gdzie wo da i las”. Bę dą pre zen to wa ne przede
wszyst kim pio sen ki Krzysz to fa Klen czo na, ale nie tyl ko. Je śli po mysł się
przyj mie, w przy szłym ro ku za pro si my szko ły do udzia łu w kon cer cie. z
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45 lat fil mo znaw stwa to pięk ny wiek. Naj lep szy, bo wiek
śred ni. Ja kie są per spek ty wy przed in sty tu tem?

Od lat roz wi ja my się wie lo kie run ko wo. Zna ni je ste śmy
przede wszyst kim ze stu diów i prac do ty czą cych hi sto rii
i współ cze sno ści pol skie go ki na. Mó wi się nie kie dy o po znań -
skiej szko le fil mo znaw czej, ma jąc na uwa dze za rów no jej do -
ko na nia in dy wi du al ne, jak i ze spo ło we osią gnię cia na sze go
śro do wi ska. Py ta pan o per spek ty wy. Hu ma ni sty ka ma przy -
szłość. Je ste śmy jej czę ścią. W prak ty ce każ dy rok otwie ra coś
no we go, ro dzą się no we ini cja ty wy i am bit ne pro jek ty. Waż ne,
że by się nie za skle piać, nie ule gać chwi lo wym mo dom i kon -
se kwent nie po dą żać wła sną dro gą. W twór czo ści na uko wej li -
czą się na rów ni: in tu icja (bez niej ani rusz) i wy trwa łość
w dą że niu do ce lu. 
Fil mo znaw stwo na uaM za czę ło się od wy kła dów, ar ty ku -
łów i ksią żek. Po tem był za kład Te atru i Fil mu, za kład
i Ka te dra Fil mu i Te le wi zji aż wresz cie w 2017 ro ku in sty -
tut Fil mu, Me diów i Sztuk au dio wi zu al nych. To już 45
lat… Czu je się Pan speł nio ny?

Cie szy mnie wszyst ko, co zdo ła li śmy wspól nie osią gnąć.
Ska lę po ka zu je ju bi le uszo wa wy sta wa fil mo znaw stwa za pre -
zen to wa na w Bi blio te ce Uni wer sy tec kiej. Ale o speł nie niu nie
ma mo wy. Z za sa dy pra cu ję rów no cze śnie nad kil ko ma rze -
cza mi. Tak by ło za wsze. Jed no za da nie ba daw cze po cią ga za so -
bą dru gie. Nie wol no przy tym tra cić z po la wi dze nia ca ło ści.
To ona na da je sens na szym sta ra niom w ko lej nych pra cach
i stu diach pro wa dzo nych mie sią ca mi i la ta mi.
Kul tu ry fil mo we i fil mo znaw stwo in ter me dial ne to dziś
dwie spe cja li za cje w ra mach stu diów ii stop nia. dla cze go
aku rat te dwie dzie dzi ny?

To ha sła wy wo ław cze – se mio fo ry no wo cze śnie upra wia nej
dy dak ty ki aka de mic kiej w na szej – cią gle po sze rza ją cej
się – dzie dzi nie. Ma my to za pi sa ne w sa mej na zwie kie run ku:
fil mo znaw stwo i kul tu ra me dial na. Nie wol no spro wa dzać me -
diów do po stę pów tech no lo gii. Me dia ja ko waż ny ele ment ży -
cia spo łecz ne go wy ma ga ją cze goś wię cej: kul tu ry, in ny mi
sło wy nie ustan nej upra wy. Bez te go nie uchron nie dzi cze ją.
Kul tu ro twór cza ro la me diów sta no wi pod sta wo we za da nie
edu ka cji na wszyst kich jej po zio mach: od szko ły pod sta wo wej
do wyż szej uczel ni. Edu ka cja me dial na to spo łecz na ko niecz -
ność. Ta waż na świa do mość to wa rzy szy nam w pro ce sie kształ -
ce nia na szych stu den tów. Bę dą oni prze cież w nie od le głej
przy szło ści (a nie kie dy już są) pra cow ni ka mi me diów. Wiem
o tym, bo wszę dzie spo ty kam na szych ab sol wen tów. No bles se
ob li ge.
Pa nie Pro fe so rze, w la tach 80. by łem jed nym z tych,
w któ rych obu dził Pan pa sję do ki na. dKF na Wy dzia le 

ma gia 
ru cho mych 

ob ra zów
z prof. Markiem Hendrykowskim

filmoznawcą, profesorem zwyczajnym w Instytucie
filmu, Mediów i sztuk audiowizualnych uaM
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Na uk Spo łecz nych przy cią gał tłu my. Po tem w kinie
Pałacowym by li śmy świad ka mi cy klu w ra mach Ki na Kla -
sy ki Fil mo wej. Chce my jesz cze.

Dzię ku ję za mi łe sło wa z pa na stro ny. Ja też wspo mi nam
kli mat tam tych co ty go dnio wych se an sów z sen ty men tem.
DKF-y stu denc kie mia ły to do sie bie, że łą czy ły ki no ma nów,
tęt ni ły ży ciem, tak że to wa rzy skim. Ich funk cjo no wa nie i nie -
stru dzo ne wy sił ki or ga ni za to rów by ło nie zmier nie waż ne dla
roz wo ju kul tu ry fil mo wej.
Pięk nie spor tre to wał Pa na Krzysz tof Mę trak „…uczo ny,
po rząd ny, po znań ski, uło żo ny i ma sa me ludz kie za le ty”
Co Pan na to?

Wy bit ny kry tyk Krzysz tof Mę trak nie zwykł pra wić kom ple -
men tów. Py ta pan, co ja na to. Czu ję się do ce nio ny. Po znań -
skość czy sze rzej wiel ko pol skość jest dla mnie do nio słą
wie lo po ko le nio wą war to ścią, nie zmier nie cen ną nie tyl ko dla
nas sa mych, tak że dla ży cia du cho we go kra ju. Pra co wi tość,
efek tyw ność, sku tecz ność, po czu cie oso bi stej od po wie dzial no -
ści, rze czo wość, wy trwa łość, punk tu al ność, zdol ność do ze spo -
ło we go dzia ła nia, prak tycz ne po dej ście do wszyst kie go
(słyn na po znań ska za rad ność i jesz cze słyn niej sza aku rat ność),
słow ność, rze tel ność – te go nikt nie bę dzie nas uczył.
Pa nie Pro fe so rze, ra zem z żo ną od lat po szu ku ją Pań stwo
za gi nio nych pol skich dzieł. Czy jest jesz cze szan sa na od -
na le zie nie krę co nej na Ła wi cy, „Gwiaź dzi stej eska dry”?

Do tknął pan bli skie go nam oboj gu te ma tu. Kwe ren da w ar -
chi wach fil mo wych to na sza wiel ka ży cio wa pa sja. Od daw -
na obo je z żo ną, pro fe sor Mał go rza tą Hen dry kow ską szu ka my
po ca łym świe cie za gi nio nych pol skich fil mów. Szu ka my ich
wy trwa le i zda rza się, że na tra fia my na obiek ty bez cen nej war -
to ści. Przez la ta żmud nych po szu ki wań zna leź li śmy set ki uni -
ka to wych taśm. W tym tak że zdjęć fil mo wych Po zna nia,
prze cho wy wa nych w zbio rach Cen trum Do ku men ta cji Au -
dio wi zu al nej UAM na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej.
Moż na je dzi siaj zo ba czyć w sta łej eks po zy cji mu zeum
na Ostro wie Tum skim. Co rusz coś się znaj du je: przed la ty
w Bo is d’Ar cy pod Pa ry żem od kry li śmy „Od ro dzo ną Pol skę”,
któ rej pre mie ra od by ła się w ro ku 1924 w Au li Uni wer sy tec -
kiej oraz naj star szy za cho wa ny pol ski film „Pru ską kul tu rę”,
a w słyn nym ame ry kań skim Ar chi wum Ko da ka w Ro che ster
nad je zio rem On ta rio – naj star szą ekra ni za cję „Pa na Twar dow -
skie go”, na krę co ną po nad sto lat te mu przez Wła dy sła wa Sta -
re wi cza. Oczy wi ście, na na szej li ście ty tu łów po szu ki wa nych,
oprócz wie lu in nych po zy cji, fi gu ru je rów nież „Gwiaź dzi sta
eska dra”, więc mo że pew ne go dnia…
Nie tyl ko Pan uczy, jest pi sa rzem, za ło ży cie lem i pierw -
szym re dak to rem na czel nym „ima ges”, ale two rzy też sce -
na riu sze? Ba, w 2012 ro ku ra zem z pro fe so ra mi
Krzysz to fem Ko złow skim i Mi ko ła jem Jaz do nem na krę ci li -
ście film o oca lo nej z Ho lo cau stu Fe li cji Bryn. Skąd na to
wszyst ko czas?

Pół żar tem, pół se rio od po wiem, że uro dzi łem się w nie dzie -
lę. „Uro dzo ny w nie dzie lę”. Ca łe ży cie te mu za prze czam. Sta -
ram się nie trwo nić i nie mar no wać cza su. Z bie giem lat
od kry łem, że w swym wy mia rze nie astro no micz nym jest on
zja wi skiem względ nym i su biek tyw nym. Oka zu je się, że do ba
ma znacz nie wię cej niż 24 go dzi ny. Po dob nie z za gad ko wą po -
jem no ścią ty go dni, mie się cy i lat. To kwe stia go spo da ro wa nia
za so ba mi cza so wy mi, któ re ma my do dys po zy cji.
Nie wąt pli wie rzad ko się zda rza ją mał żeń stwa dzie lą ce pa -
sje na uko we. za pew ne ro la Pa na żo ny, fil mo znaw czy ni
pro fe sor Mał go rza ty Hen dry kow skiej jest nie oce nio na.
Kto jest spi ri tus mo vens te go związ ku?

Obo je. Nad pew ny mi rze cza mi pra cu je my wspól nie,
nad in ny mi osob no. Żo na jest świa to wej kla sy hi sto ry kiem
wcze sne go ki na, znaw czy nią tej ar cy trud nej pro ble ma ty ki,
któ ra sta wia ba da czom naj wyż sze wy ma ga nia. Wie lo krot -
nie pu bli ko wa ła w za gra nicz nych to mach zbio ro wych i naj -
bar dziej pre sti żo wych pe rio dy kach na świe cie. W za kre sie
re flek sji nad dzie ja mi fil mu pol skie go ma na swym kon cie
po mni ko we opra co wa nia: „Kro ni kę ki ne ma to gra fii pol -
skiej” i „Hi sto rię pol skie go fil mu do ku men tal ne go”.
Cze go tak na praw dę uczy nas film? Ja ka jest je go spe cy fi -
ka wśród in nych dzie dzin sztu ki?

Cie ka we py ta nie. Mnie oso bi ście, ki no na uczy ło pa trzeć
na kul tu rę ja ko fe no men jed no cze śnie du cho wy i ma te -
rial ny. Film to nie są ulot ne fan to my. W wy two rach sztu -
ki fil mo wej duch mu si zjed no czyć się z ma te rią. Ki no uczy
re ali zmu. Li czy się umie jęt ność wy ko rzy sty wa nia i po ko -
ny wa nia przez twór cę roz ma itych ogra ni czeń ma te rii. Dla -
te go w ba da niach na sze go ze spo łu po świę ca my wie le
uwa gi za gad nie niom teo rii prak ty ki fil mo wej. I dru ga
spra wa. Dzie ło fil mo we nie po wsta je w za ci szu ni czy je go
ga bi ne tu, jest re zul ta tem pra cy ze spo ło wej. A to ka że po -
sta wić sze reg py tań o efek tyw ność po dej mo wa ne go wspól -
nie twór cze go dzia ła nia. I tu, po dob nie jak w grach
ze spo ło wych, ma my do czy nie nia z oso bli wym fe no me -
nem. Li czy się nie aryt me tycz na su ma ta len tów, lecz sy -
ner gia uzdol nień. To dzię ki niej po wsta je coś nie zwy kłe go
i po ry wa ją ce go wi dza.
Pa nie pro fe so rze, na ko niec jesz cze jed no py ta nie. 
Jak zmie ni ło się fil mo znaw stwo?

Dys po nu ję mia ro daj ną per spek ty wą pół wie cza. To cał -
kiem spo ro i moż na na tej pod sta wie po wie dzieć coś kon -

kret ne go o kie run ku za szłych prze mian. W la tach
sześć dzie sią tych XX wie ku by ło na zy wa ne ucze nie z fran -
cu skie go „fil mo lo gią”. Ce cho wa ła je na si łę unau ko wia -
na wy nio słość i nie skry wa na nie chęć wo bec przy ziem nych
za gad nień prak ty ki. Śmiesz nie by ło ob ser wo wać wza jem -
ne fo chy i „an se” twór ców i aka de mi ków. Stro je nie min, za -
dzie ra nie no sa. Re ży se rzy i „fil mo lo dzy” trzy ma li się
nie gdyś od sie bie z da le ka. Mo je po ko le nie cał ko wi cie
zmie ni ło to na sta wie nie. Po zna wa li śmy się na wza jem, za -
wie ra li śmy so ju sze i dłu go let nie przy jaź nie z fil mow ca mi.
Z bie giem lat we szli śmy w śro do wi sko fil mo we. Dzię ki te -
mu je ste śmy dzi siaj je go czę ścią, ob ra ca my się w nim,
uczest ni czy my w je go ży ciu, w róż nych ba ta liach, dys ku -
sjach i pro jek tach ar ty stycz nych, oni zna ją nas, my ich. Fil -
mo znaw stwo ogrom nie na tym zy ska ło. My i na si
ucznio wie oraz ucznio wie na szych uczniów do sko na le ro -
zu mie my, że ki no i sztu ka fil mo wa sta no wią spe cy ficz ną
for mę ko mu ni ko wa nia, i że sze ro ko po ję ta prak ty ka spo -
łecz na z tym zwią za na jest isto tą na szej re flek sji.

Pa nie Pro fe so rze. 45 lat fil mo znaw stwa, któ re Pan za kła dał
i 70 lat ży cia. Dwa pięk ne ju bi le usze. Dzię ku je my, ży czy my
zdro wia i i ener gii w od kry wa niu te go co nie od kry te.

y Dzieło filmowe nie powstaje w zaciszu
niczyjego gabinetu, jest rezultatem
pracy zespołowej



W y d a R z e N i a

6 |  ŻyCie uniwersyteCkie |  s t y c z e ń 2 0 1 8

W ten, zda ję się je dy ny wie czór w ro ku, w Au li spo -
ty ka ją się pra cow ni cy Uni wer sy te tu, by wspól nie,
na za pro sze nie Rek to ra, przy wi tać no wy rok. To

nie po wta rzal na oka zja do zło że nia ży czeń tym zna nym
i mniej zna nym „ko le gom” z pra cy a tak że, a mo że przede
wszyst kim, by po słu chać te go, co na Uni wer sy te cie brzmi
naj pięk niej, czy li chó rów aka de mic kich. 

Te go rocz ny re per tu ar po ka zał, że ko lę dy moż na śpie wać
róż nie. Moż na po dejść do nich jak do za da nia wo kal ne go
i re ali zo wać „na wła sną nu tę” – tak wy ko nał je w tym ro ku
Chór Ka me ral ny, pre zen tu jąc ener ge tycz ne, zwa rio wa ne
„ka wał ki” ze zmy sło wą nu tą... Moż na też bar dziej na stro -
jo wo i ete rycz nie, jak to uczy nił Chór Aka de mic ki. Oba
wy ko na nia po łą czył na uko wy ko men tarz prof. Ru fi na Ma -
ka re wi cza, któ ry w tym ro ku po pro wa dził I część kon cer -
tu. Ja ko aku styk, mu zyk, chó rzy sta i pro fe sor z dłu go let nim
sta żem miał wie le do opo wie dze nia, zwłasz cza, że
na dźwię ku, i nie tyl ko na nim, zna się jak ma ło kto. Dzię -
ki nie mu praw do po dob nie czę ściej spo glą dać bę dzie my
na skle pie nie Au li, mo że też bar dziej do ce ni my jej wy jąt -
ko wą aku sty kę. 

Ko lę do wo, a dla cze go nie no wo rocz nie? Atrak cją te go -
rocz ne go kon cer tu był wy stęp Or kie stry Fil har mo nii Po -
znań skiej pod dy rek cją Łu ka sza Bo ro wi cza. Tę część
po pro wa dzi ła, tra dy cyj nie już, Ewa Ko la nus. Wy stęp fil har -
mo ni ków udo wod nił, że mu zy ka kla sycz na mo że być in -
spi ru ją ca i ży wio ło wa, a mu zy cy mie wa ją po czu cie
hu mo ru. Utwo ry Jo han na Straus sa bra wu ro wo za gra ne,
wy re ży se ro wa ne ba tu tą Bo ro wi cza wy cza ro wa ły at mos fe -
rę ro dem z naj lep szych sal kon cer to wych, tak bar dzo ko ja -
rzą cą się z po cząt kiem no we go ro ku. (mziol)

W tym ro ku po raz pierw szy bi le ty na Kon cert No wo -
rocz ny re zer wo wa ne by ły on -li ne. Skąd ten po mysł?

To, co ob ser wu ję od kil ku lat, to ro sną ce za in te re so -
wa nie kon cer tem. Pa mię tam cza sy, kie dy był on cał ko -
wi cie otwar ty dla pu blicz no ści. Po tem, ze wzglę du
na ro sną ce za in te re so wa nie, wpro wa dzi li śmy bi le ty,
któ re udo stęp nia li śmy w ka sie Au li Uni wer sy tec kiej. To
się nie spraw dzi ło, po nie waż za pro sze nia by ły dar mo -
we, lu dzie bra li ich wię cej ob da ro wu jąc zna jo mych
i krew nych. W efek cie, mi mo bra ku bi le tów w ka sie,
krze sła na sa li by ły pu ste. Aby unik nąć ta kich sy tu acji
po sta no wi łam, że bę dę je sa ma roz pro wa dzać, wy da -
jąc po jednym po dwój nym za pro sze niu na pra cow ni -
ka. To by ło sku tecz ne, ale też bar dzo uciąż li we. By wa ło,
że w dniu, w któ rym roz po czy na łam wy da wa nie bi le -
tów, ko lej ki usta wi ły się na dłu go przed otwar ciem biu -
ra. Lu dzie, zwłasz cza ci star si, by li zde ner wo wa ni
sy tu acją, roz draż nie ni, że mu szą cze kać. Zda rza ły się
sy tu acje, że wi ną za ten stan rze czy obar cza no mnie.
Pró bo wa no wy mu sić bi le ty, któ rych nie mia łam. Pa -
mię taj my, że na sza spo łecz ność li czy, je śli włą czy my
do tych wy li czeń stu den tów, pra wie 50 000 osób, a Au -
la Uni wer sy tec ka mo że po mie ścić za le d wie 903 oso by.
Część z tych miejsc jest za re zer wo wa na dla VIP-ów. 
To jest pro sta ma te ma ty ka!
ale i w tym ro ku nie oby ło się bez kry ty ki? 
Wie lu oso bom nie uda ło się po brać bi le tu. 

Tak. Bi le ty ro ze szły się w cią gu pierw szej go dzi ny. Już
w pierw szej se kun dzie mie li śmy 70 zgło szeń. Nie ste ty,
wy gra li ci, któ rzy po bi let zgło si li się pierw si. Na pew -
no pro blem z za lo go wa niem się do sys te mu mia ły oso -
by star sze. Sta ra li śmy się w mia rę moż li wo ści po ma gać.
Nie ma jednak wątpliwości, że system internetowej
rezerwacji biletów sprawdził się.
ale w au li by ły wol ne krze sła, mi mo że każ dy z pra cow -
ni ków mógł po brać tyl ko jed no po dwój ne za pro sze nie?

Je śli zwró ci łaś uwa gę, by ły to miej sca w pierw szych
rzę dach, a to stre fa dla VIP-ów. Nie ste ty, bar dzo czę sto
zda rza się, że za pro sze ni po twier dza ją obec ność, a po -
tem nie przy cho dzą. Ta kie sy tu acje nie są rzad ko ścią.
Szko da, bo, jak już mó wi łam, za in te re so wa nie kon cer -
tem jest bar dzo du że. Jest wie le osób, któ re chcia ły
przyjść, ale nie mia ły bi le tów. Szko da. 
Kon cer ty są na szym ma łym we wnętrz nym świę tem;
nie za wsze tak by ło.

To praw da, mia łam oka zję ob ser wo wać, jak na prze -
strze ni ostat nich lat ewo lu owa ła ich for mu ła. Po cząt -
ko wo przy świe ca ła im idea, aby za pre zen to wać ze spo ły
mu zycz ne dzia ła ją ce na Uni wer sy te cie. Pierw sze kon -
cer ty nie co róż ni ły się od tych dzi siej szych. Ale z bie -
giem cza su zmie niał się nie tyl ko re per tu ar, któ ry
po sze rza no o no we utwo ry i wy ko na nia. Zmie nił się
też po ziom ar ty stycz ny wy da rze nia. Na sce nie za czę li
po ja wiać się go ście, a kon cer ty sta ły się czymś
na kształt swe go ro dza ju lo kal ne go wy da rze nia, na któ -
re wie lu pra cow ni ków cze ka przez ca ły rok. z

Ko lę do wo...

nastrojowo, bo przy dźwiękach kolęd upłynął tegoroczny
koncert noworoczny. Wspólne kolędowanie to zwyczaj cieszący

się długą tradycją i nadal praktykowany w wielu polskich
domach. W tym roku za sprawą chóru kameralnego kolędę

Lulajże jezuniu odśpiewała wspólnie publiczność
zgromadzona w auli uniwersyteckiej. ach, co to był za śpiew!

trudno odmówić temu wydarzeniu domowej atmosfery. 

z Magdaleną Kalawską
organizatorką koncertów
(nie tylko noworocznych)
rozmawia Magda ziółek 
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Od jak daw na od by wa ją się ta kie spo tka nia?
Spo tka nia syl we stro we ma ją w na szej uczel ni

bar dzo dłu gą tra dy cję. Pa mię tam, że uczest ni -
czy łem w nich już w po ło wie lat osiem dzie sią -
tych ubie głe go wie ku, gdy ja ko przed sta wi ciel
ad iunk tów by łem człon kiem Se na tu. Na prze -
strze ni lat zmie nił się tro chę cha rak ter tych
spo tkań. Daw niej by ły to spo tka nia Rek to ra
z Se na tem i przed sta wi cie la mi wy dzia łów,
na któ re za pra sza no też eme ry to wa nych pro fe so -
rów. Te raz, gdy nie wszy scy człon ko wie Se na tu i na -
wet nie któ rzy dzie ka ni nie mo gą przy być na spo tka nie,
a jed no cze śnie licz ba pro fe so rów eme ry to wa nych wzro sła kil -
ku krot nie, jest to ra czej syl we stro we spo tka nie Rek to ra z pro -
fe so ra mi, któ rzy wie le lat swe go ży cia od da li pra cy dla do bra
uczel ni. Oczy wi ście wie lu z nich jest na dal bar dzo ak tyw nych,
pro wa dzą ba da nia na uko we, re ali zu ją pro jek ty ba daw cze,
kształ cą dok to ran tów, za tem na dal pra cu ją dla na szej Al mae
Ma tris.
ilu by ło uczest ni ków te go rocz ne go spo tka nia?

Na spo tka nie za pro szo no 274 pro fe so rów se nio rów, a więc
pro fe so rów eme ry to wa nych nie za trud nio nych eta to wo
na uczel ni oraz 30 pro fe so rów za trud nio nych na czę ści (zwy -
kle 1/3) eta tu. W la tach ostat nich pro por cje po mię dzy ty mi
gru pa mi ra dy kal nie się zmie ni ły, bo przed kil ku na sto ma la ty
ta dru ga gru pa do mi no wa ła. Nie ste ty, w spo tka niu uczest ni -
czy ła tyl ko po ło wa za pro szo nych osób. Za pew ne przy czy ny
nie obec no ści by ły róż ne – po pierw sze nie wszy scy na dal
miesz ka ją w Po zna niu, po dru gie, ko niec grud nia to okres róż -
nych wo ja ży, spo tkań ro dzin nych, to rów nież czas na si lo nych
prze zię bień, wresz cie au ra, któ ra swą zmien ną na tu rą nie
sprzy ja do bre mu sa mo po czu ciu. Za tem zu peł nie zro zu mia -
łym jest fakt, że nie wszy scy mo gli czy mie li si ły, by przy być.

Ta kie spo tka nie wią że się chy ba z kosz ta mi.
Nie w ta kich ka te go riach chciał bym roz ma wiać. To praw -

da, że pro fe so rom przy zna ję nie wiel kie kwo to wo na gro dy
fi nan so wa ne bądź z fun du szu so cjal ne go, bądź z fun du -
szu na gród (w tym ro ku z te go pierw sze go fun du szu by -
ła to kwo ta 438 400 zł, a 45 000 zł z dru gie go źró dła), ale
prze cież nie o te na gro dy cho dzi, lecz o moż li wość spo -
tka nia z pro fe so ra mi, do wie dze nia się, co u nich sły chać.

Cza sa mi moż na się po ra dzić, wresz cie po dzię ko wać po raz
ko lej ny za la ta pra cy. Nie wszyst kie uczel nie w ta ki spo sób

ho no ru ją swych daw nych pro fe so rów. Dla te go nie za mie rzam
od stą pić od tej tra dy cji i bę dę kon ty nu ować syl we stro we spo -
tka nia tak że w la tach na stęp nych. Choć, oczy wi ście, moż na
my śleć o zmia nie for mu ły spo tka nia.
Czy coś już jest pla no wa ne?

My ślę, że jest jesz cze za wcze śnie, by o tym mó wić, zwłasz -
cza w mo men cie, gdy te go rocz ne spo tka nie do pie ro co się za -
koń czy ło. Zresz tą uczest ni cy uro czy sto ści za pew ne za uwa ży li,
że ich sce na riusz z ro ku na rok się tro chę zmie nia. Gdy roz po -
czy na łem pra cę ja ko pro rek tor, spo tka nia od by wa ły się w Au li
Lu brań skie go, a pro fe so ro wie wy czy ty wa ni by li al fa be tycz nie.
Po nad to ze wzglę du na wiel kość sa li mu sia ły od by wać się one
na sto ją co, co dla – zwłasz cza star szych – pro fe so rów by ło
uciąż li we. Wpro wa dzi li śmy przed sta wia nie za pro szo nych go -
ści wy dzia ła mi, bo tyl ko tak moż na by ło przy po mnieć, kto
i gdzie pra co wał, po tem przed sta wia li śmy pro fe so rów na tle
hi sto rii uni wer sy te tu i je go jed no stek or ga ni za cyj nych. Prze -
nie śli śmy uro czy stość do Au li Uni wer sy tec kiej, by wszy scy mo -
gli za jąć miej sca sie dzą ce. Oczy wi ście spo tka nie, w trak cie
któ re go od czy ty wa na jest dłu ga li sta nie obec nych, wy da wać się
mo że nu żą ce i przy dłu ga we, dla te go bę dzie my my śleć o no -
wym sce na riu szu. 

Jo lan ta Le nar to wicz -Skrzyp czak

Sylwestro wo...

otwo rzył je go spo darz uro czy sto ści – prof. Andrzej
Lesicki, Rektor UAM, krót ko pod su mo wu jąc dzia -
łal ność Uni wer sy te tu w 2017 ro ku. Na stęp nie Ewa

Ko la nus za bra ła go ści na wir tu al ną wę drów kę po uni wer -
sy tec kich kam pu sach. Przy stan ki przy sie dzi bach po szcze -
gól nych jed no stek or ga ni za cyj nych sta no wi ły oka zję
do za pra sza nia wy wo dzą cych się z nich pro fe so rów, by
z rąk Rek to ra mo gli ode brać oko licz no ścio we pi sma. Świą -
tecz ne go na stro ju spo tka niu do dał krót ki re ci tal for te pia -

no wy dr. Prze my sła wa Wit ka z Aka de mii Mu zycz nej im.
Igna ce go Ja na Pa de rew skie go w Po zna niu, któ ry za pre zen -
to wał pu blicz no ści dwa utwo ry Fry de ry ka Cho pi na: Nok -
turn Es -dur op. 9 nr 2 i Gran de Val se Bril lan te Es -dur
op. 18 oraz II Rap so dię wę gier ską Fran cisz ka Lisz ta. Uro -
czy stość za koń czy ła się w Au li Lu brań skie go. Po to a ście
wznie sio nym przez Rek to ra za po myśl ność Uni wer sy te tu
w 2018 ro ku zna la zła się chwi la na in dy wi du al ne roz mo -
wy i skła da nie ży czeń.

W 2017 roku Sylwester przypadł w niedzielę, dlatego już w piątek 29. grudnia
w uniwersyteckiej Auli odbyło się tradycyjne spotkanie sylwestrowe Rektora

z kierownictwem uczelni i emerytowanymi profesorami. 

Po pro si li śmy prof. andrzeja Lesickiego, o kil ka słów ko men ta rza
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Prze mó wie nie Rek to ra
Do stoj ni pa nie i pa no wie pro fe so ro wie,
pań stwo pro rek to rzy, Dzie ka ni, 
sza now ni pań stwo,
Bar dzo ser decz nie wi tam w Au li Uni wer sy te tu im. Ada -

ma Mic kie wi cza w Po zna niu wszyst kich Pań stwa, któ rzy
przy ję li ście za pro sze nie na to tra dy cyj ne spo tka nie. Pra gnę
tym sa mym dać wy raz swe mu prze ko na niu, że Rek tor po -
wi nien być bli sko lu dzi Uni wer sy te tu – pra cow ni ków, dok -
to ran tów i stu den tów, ale tak że, a mo że na wet przede
wszyst kim, bli sko tych, któ rzy już nie są zwią za ni peł no -
-eta to wo z uczel nią, a tak wie le lat ze swo je go ży cia po świę -
ci li na sze mu Uni wer sy te to wi. 

Pra gnę wy ra zić ogrom ną ra dość z dzi siej sze go spo tka -
nia u schył ku 2017 ro ku. Bar dzo się cie szę, że po raz dru gi
ja ko Rek tor Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu mo gę wy ra zić wdzięcz ność za współ udział w bu do -
wa niu suk ce su na szej Uczel ni.

Ko niec ro ku to okres pod su mo wań. Z pew no ścią nie za -
sko czę Pań stwa, kie dy po wiem, że mi ja ją cy wła śnie 2017
rok był dla na sze go Uni wer sy te tu cza sem pra co wi tym i peł -
nym wy zwań na wszel kich po lach dzia łal no ści. Dla zi lu -
stro wa nia na szej ak tyw no ści na po lu na uko wym, re ali za cji
tej pod sta wo wej mi sji uni wer sy te tu, ja ką jest pro wa dze nie
ba dań na uko wych, naj ła twiej po słu żyć się licz ba mi. To po -
nad 8 ty się cy róż ne go ty pu pu bli ka cji na uko wych – mo no -
gra fii, ksią żek, ar ty ku łów w cza so pi smach i in nych, to tak że
re ali za cja oko ło 700 kra jo wych i mię dzy na ro do wych pro -
jek tów ba daw czych o łącz nej war to ści po nad 300 mi lio nów
zło tych, a przed na mi roz po czę cie nie zwy kle wy ma ga ją ce -
go, ogrom ne go pro jek tu „UNIWERSYTET JUTRA – zin -
te gro wa ny pro gram roz wo ju Uni wer sy te tu im. Ada ma
Mic kie wi cza w Po zna niu” w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wie dza Edu ka cja Roz wój, na któ ry otrzy ma li śmy
grant wy so ko ści bli sko 40 mi lio nów zło tych. Ce lem głów -
nym te go fi nan so wa ne go ze środ ków unij nych pro jek tu jest
„mo der ni za cja ofer ty edu ka cyj nej Uni wer sy te tu im. Ada -
ma Mic kie wi cza w Po zna niu i do sto so wa nie jej do wy mo -

gów ryn ku pra cy oraz umoż li wie nie pro wa dze nia dy dak -
ty ki zgod nej z naj now szy mi osią gnię cia mi na uki”.

Suk ce sy na uko we na szych pra cow ni ków zna la zły wy raz
w tym, że nie zmien nie za si la li oni gro no lau re atów pre sti -
żo wych na gród i wy róż nień. By li m.in. wśród osób uho no -
ro wa nych na gro da mi Pre ze sa Ra dy Mi ni strów (na gro da
dla ze spo łu prof. To ma sza Kacz mar ka z Wy dzia łu Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych oraz dwie na gro dy za roz -
pra wy dok tor skie dla mło dych uczo nych z Wy dzia łu Bio -
lo gii, dr. Ja ku ba Do la ty i dr Agniesz ki Ko zieł). W grud niu
Mi ni ster Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go wy róż nił na gro da -
mi aż dzie wię ciu na ukow ców na sze go Uni wer sy te tu. W ze -
szłym ro ku pod kre śla łem świet ny wy nik UAM na tle
in nych pol skich uczel ni, któ re co naj wy żej otrzy ma ły 2-3
na gro dy, a my mie li śmy 5 na gród. W tym ro ku licz ba ta
pra wie się po dwo iła. M. in. na gro dą za ca ło kształt wy róż -
nio ny zo stał Pan Rek tor prof. Ste fan Jur ga, a Pa ni dr hab.
Ma ria Goł da -Sob czak z In sty tu tu Kul tu ry Eu ro pej skiej
w Gnieź nie otrzy ma ła na gro dę za wy bit ną ha bi li ta cję.

Na si pra cow ni cy w 2017 ro ku dba li o kształ ce nie lu dzi
cie ka wych świa ta i go to wych go zmie niać. Pro ces dy dak -
tycz ny pro wa dzo ny był dla bli sko 40 ty się cy stu den tów
i dok to ran tów na trzech po zio mach stu diów w ra mach 80
kie run ków, 237 spe cjal no ści i 50 stu diów po dy plo mo wych.
Kon ty nu owa li śmy ad re so wa ny dla dzie ci pro jekt Ko lo ro -
wy Uni wer sy tet oraz wspie ra li śmy po wią za ny z na szą
uczel nią Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku. Wiel kie za in te re -
so wa nie na dal bu dzi no wa ini cja ty wa 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. 

Je że li cho dzi o no wo ści edu ka cyj ne, to 11. grud nia 2017
ro ku roz po czę ła się pierw sza edy cja ogól no uni wer sy tec -
kich, or ga ni zo wa nych przez Ra dę ds. Ja ko ści Kształ ce nia,
„Warsz ta tów Dy dak tycz nych UAM” skie ro wa nych do pra -
cow ni ków na szej uczel ni. To re ali za cja mo je go pro gra mu
za po wia da ją ce go pod no sze nie kwa li fi ka cji dy dak tycz nych
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na szych pra cow ni ków i dok to ran tów.
Za le ży nam na tym, by wy so ka ja kość
kształ ce nia ozna cza ła wy so ką ja kość
pro wa dze nia wszel kich za jęć dy dak -
tycz nych, a do te go trze ba mieć od po -
wied nio przy go to wa nych na uczy cie li,
zwłasz cza tych po cząt ku ją cych w tej
ro li, tj. dok to ran tów.

Ze spraw or ga ni za cyj nych, pra cow -
ni czych wspo mnę po wo ła nie Peł no -
moc ni ka Rek to ra ds. Rów ne go
Trak to wa nia, po nie waż uwa żam, że
w cza sach peł nych nie po ko jów obro -
na god no ści czło wie ka, któ ra jest
pod sta wo wą war to ścią na szej cy wi li -
za cji, mu si mieć wy dźwięk więk szy
niż kie dy kol wiek wcze śniej. 27. paź -
dzier ni ka 2017 ro ku od by ło się też
pierw sze po sie dze nie Kon wen tu Uni -
wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu, cia ła do rad cze go po wo -
ła ne go na mo cy obo wią zu ją cej usta -
wy o szkol nic twie wyż szym, w skład któ re go we szło 29
osób, przed sta wi cie li wiel ko pol skie go świa ta go spo dar ki,
kul tu ry i na uki. W ak ty wi za cji spor to wej za ofe ro wa li śmy
człon kom na szej aka de mic kiej spo łecz no ści i ich ro dzi nom
kar ty spor to we. Ich po sia da cze ma ją do stęp do obiek tów
spor to wych na te re nie ca łe go kra ju, w tym 213 obiek tów
na te re nie mia sta Po zna nia i po wia tu po znań skie go. 

Pod su mo wu jąc krót ką re la cję z na szej ak tyw no ści w mi -
ja ją cym ro ku, z przy jem no ścią pra gnę za ko mu ni ko wać, że
dzię ki niej co raz śmie lej pnie my się po szcze blach mię dzy -
na ro do wych ran kin gów. Po raz pierw szy w hi sto rii UAM
zna lazł się na li ście szan ghaj skiej – mo że jesz cze na od le -
głym miej scu, bo w ra mach ósmej set ki, ale nie wie le pol -
skich uczel ni na tę li stę tra fi ło. W ran kin gu Ti mes Hi gher
Edu ca tion od no śnie na uk o ży ciu (Li fe Scien ces) zna leź li -
śmy się na naj wyż szym miej scu wśród pol skich uczel ni.
Wspo mnę jesz cze o naj now szym suk ce sie, mia no wi cie,
UAM oka zał się naj lep szy wśród pol skich uczel ni w ra mach
mię dzy na ro do we go ran kin gu World Uni ver si ty Ran king
„Gre en Me tric”. UAM za jął 173. lo ka tę na świe cie. Cie szy -
my się, po nie waż le ży nam na ser cu 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 Zie lo ne go Uni wer sy te tu. Na na szych kam -
pu sach moż na już sko 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. 

sza now ni pań stwo,
trud no ująć w kil ku sło wach rocz ne osią gnię cia po nad

pię cio ty sięcz nej wspól no ty pra cow ni ków i bli sko czter dzie -
sto ty sięcz nej rze szy dok to ran tów i stu den tów, ale za to
śmia ło moż na po wie dzieć, że Uni wer sy tet im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu jest uni wer sy te tem za an ga żo wa nym,
uni wer sy te tem, któ ry w spo sób świa do my 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,
i w koń cu, uni wer sy te tem, któ ry ak tyw nie dzia ła na róż -
nych po lach, po dej mu je glo bal ne i lo kal ne wy zwa nia
współ cze sne go świa ta. Za pew niam, że nie za da wa la my się
osią gnię ty mi wy ni ka mi, nie spo cznie my na lau rach, cie -
sząc się wy pra co wa nym przez uczel nię w ostat nim ro ku

po zy tyw nym wy ni kiem fi nan so wym, się ga ją cym 28 mi lio -
nów zło tych ani też re zul ta ta mi ostat nie go ran kin gów. 

Do przy to czo nej wcze śniej na szej obec no ści w ran kin -
gach świa to wych do dać trze ba ran king Per spek tyw, w któ -
rym po raz ko lej ny po twier dzi li śmy na szą sil ną po zy cję
w kra ju ja ko trze ci wśród uni wer sy te tów. War to jesz cze
wspo mnieć wy so kie oce ny Pol skiej Ko mi sji Akre dy ta cyj -
nej – ostat nio otrzy ma li śmy już 16. oce nę wy róż nia ją cą, ta -
ką oce nę in sty tu cjo nal ną otrzy mał Wy dział Fi zy ki. Bar dzo
do brym wy ni kiem za koń czy ła się dla UAM ostat nia pa ra -
me try za cja – dwa wy dzia ły: An gli sty ki oraz Pra wa i Ad mi -
ni stra cji otrzy ma ły ka te go rię A+, a dzie sięć in nych
ka te go rię A. Je stem w peł ni świa dom, że te wszyst kie osią -
gnię cia i suk ce sy są wy ni kiem wy tę żo nej, usta wicz nej
i wciąż kon cep cyj nej pra cy, bo tyl ko ona jest gwa ran tem
suk ce su, to ona jest ce ną za by cie uczel nią roz po zna wa ną
w świe cie.

Dzi siej sze suk ce sy Uni wer sy te tu nie po ja wi ły się na gle.
To efekt wie lo let niej pra cy, tak że po przed nich ze spo łów
rek tor skich, ale przede wszyst kim jej pra cow ni ków, do któ -
rych i Pań stwo na le ży cie. Dla te go też w imie niu władz rek -
tor skich i swo im wła snym bar dzo dzię ku ję Pań stwu
za wie lo let ni trud wło żo ny w pra cę na rzecz na szej Al mae
Ma tris, a w do wód uzna nia pro szę o przy ję cie na gród, któ -
re już za mo ment Pań stwu wrę czy my. 

Nad cho dzą cy No wy Rok bę dzie ro kiem no wych wy -
zwań. O pro jek cie POWER już mó wi łem, a prze cież cze ka
nas dal sza re ali za cja na pię te go pro gra mu in we sty cyj ne go
(po trze ba bli sko 50 mln zło tych) i przede wszyst kim no wa
usta wa, któ rej ko lej ne wcie le nie ma być za pre zen to wa ne
za dwa ty go dnie. 

Z ca łe go ser ca ży czę, by nad cho dzą cy No wy Rok oka zał
się ła ska wy, by przy niósł zdro wie Pań stwu i Pań stwa naj -
bliż szym, by śmy za rok spo tka li się po now nie. By No wy
Rok przy niósł wie le po zy tyw nie za ska ku ją cych wy da rzeń.
Niech każ dy ko lej ny dzień nas ubo ga ca i uwraż li wia
na pięk no świa ta, a przede wszyst kim na po trze by dru gie -
go czło wie ka. I to nie tyl ko na szych ro da ków, współ o by wa -
te li, ale tak że tych, któ rzy ucie ka jąc przed okro pień stwa mi
wo jen lub in nych klęsk cy wi li za cyj nych, szu ka ją swe go
miej sca w Eu ro pie, do któ rej i my na le ży my. z
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Od cho dzi pa ni od nas po 12 la tach pra cy. Czy pa mię ta pa -
ni dzień, w któ rym roz po czę ła pra cę w „Ży ciu uni wer sy -
tec kim”?

Oczy wi ście. To był dzień po śmier ci Ja na Paw ła II. Wszy -
scy w ża ło bie, a mnie nie spo dzie wa nie na roz mo wę po pro -
sił rek tor prof. Sta ni sław Lo renc – i za pro po no wał mi
sta no wi sko re dak to r naczelnej „Ży cia Uni wer sy tec kie go”.
Przy znam, że za sko czył mnie tą pro po zy cją i nie od ra zu
zgo dzi łam się. Cho ciaż na Uni wer sy tet „nie przy szłam
z po dwór ka”. Już wów czas mia łam tu taj swo ich przy ja ciół,
swo je kon tak ty. Pra cu jąc w „Gło sie Wiel ko pol skim” zaj mo -
wa łam się na uką i czę sto kon tak to wa łam z pro fe so ra mi
i in ny mi pra cow ni ka mi z UAM. Trud no po wie dzieć, że
zna łam to śro do wi sko, co naj wy żej orien to wa łam się, ale
to po ma ga ło. Pa mię tam, że na pierw szych ob ra dach Se na -
tu UAM, pod czas któ rych mnie przed sta wia no, pro si łam
o po moc. Po wie dzia łam, że je stem otwar ta na wszel kie
uwa gi, su ge stie i pod po wie dzi. Za pro po no wa łam, aby zgła -
sza no mi no we te ma ty, uwa gi do pu bli ka cji. I to się spraw -
dzi ło. Zna la złam wie le życz li wych osób, któ re po mo gły mi
od na leźć się w no wej sy tu acji.

Wspo mnia ła pa ni, że nie od ra zu zgo dzi ła się przy jąć to
sta no wi sko, dla cze go?

Po pro si łam o dzień do na my słu. Wów czas jesz cze pra -
co wa łam w „Gło sie Wiel ko pol skim” i nie wie dzia łam, czy
uda mi się po łą czyć te dwie pa sje: zdro wie i na uka. Jesz cze
przez ja kiś czas pra co wa łam na dwa eta ty. Po tem wy bra -
łam „Ży cie”. Ta zmia na mia ła dla mnie też sym bo licz ne
zna cze nie. Prze ję łam ze spół po pierw szej re dak tor na czel -
nej ŻU Ewie Sta nie wicz. Póź niej po sze rzy łam go o dal sze
gro no sta łych współ pra cow ni ków, z więk szo ścią z nich
współ pra cu je my do dzi siaj. 

Mie sięcz nik prze ję ła pa ni w bie gu jed nak to pa ni „Ży cie
uni wer sy tec kie” za wdzię cza swój obec ny kształt.

Chcia łam wnieść no we ży cie w Ży cie Uni wer sy tec kie,
dać coś od sie bie. Stwo rzy li śmy so bie na wet z ze spo łem ta -
kie ha sło: wię cej ży cia w „Ży ciu Uni wer sy tec kim”. Naj pierw
zmie ni łam sza tę gra ficz ną po tem przy szedł czas na za war -
tość. Wcze śniej by ło to pi smo dość elitarne. Ja chcia łam
stwo rzyć ma ga zyn, pi smo otwar te i cie ka we, ta kie do po -
czy ta nia. Sta ra li śmy się po ka zy wać róż ne dzie dzi ny wie dzy,
od wie dza li śmy pra cow ni ków, la bo ra to ria. Za ło ży łam, że
bę dzie my pi sać pro stym ję zy kiem zro zu mia łym dla wszyst -
kich pra cow ni ków. Tak, aby pro fe sor z jed ne go wy dzia łu
ro zu miał to co mó wi je go ko le ga z in nej spe cjal no ści. Krót -
kie, opa trzo ne atrak cyj nym ma te ria łem gra ficz nym tek sty.

Mie li śmy so bie – ja ko spo łecz ność aka de mic ka wza jem nie
ob ja śniać świat. Nikt ni ko go nie po uczał, a je dy nie tłu ma -
czył to, na czym znał się naj le piej. Pra cu jąc w „Gło sie” stwo -
rzy łam so bie ta kie go po ten cjal ne go od bior cę mo ich
tek stów, to by ła ciot ka w śred nim wie ku miesz ka ją ca
na Wil dzie. Dla po trzeb ŻU był to na to miast ktoś otwar ty,
in te re su ją cy się tym, co dzie je się na Uni wer sy te cie, za an -
ga żo wa ny w je go ży cie. 

Ca łe ży cie po świę ci ła pa ni dzien ni kar stwu…
Tak, prze ży łam też bar dzo wie le zmian. Na zy wam je

„tech no lo gicz ny mi”. Naj pierw po ja wi ły się kom pu te ry, po -
tem na sta ła era In ter ne tu – wszyst ko to zwięk szy ło do stęp
do in for ma cji, a tym sa mym uspraw ni ło spo sób pi sa nia.
Te raz za chwy ca my się moż li wo ścia mi, któ re da ją elek tro -
nicz ne cza so pi sma i me dia spo łecz no ścio we. Wy da je mi

się, że w ca łym tym zgieł ku gdzieś gu bi się duch dzien ni -
kar stwa, ogra ni cza kon takt z dru gim czło wie kiem. Bra ku -
je od de chu, aby in for ma cję przy swo ić, prze my śleć. Gdy
pracowałam ze stu den ta mi, zda rza ło mi się, że od bie ra łam
tek sty pi sa ne me to dą ko piuj/wklej. Ta kie pu bli ka cje mnie
nie in te re su ją, ja po przez tekst chciał abym po znać per spek -
ty wę, z któ rej pi sał go au tor. 

A wra ca jąc do py ta nia uwa żam, że przez te wszyst kie la -
ta wy ko ny wa łam fan ta stycz ny za wód. Dzien ni kar stwo do -
star cza nie zli czo nych in spi ra cji i za chwy tów. Czło wiek nie
wie ra no, cze go do wie się do wie czo ra, ko go spo tka, po zna,
mo że na wet po lu bi. Za wsze ro bi łam so bie ta kie pod su mo -
wa nia wie czo rem, czy cze goś się do wie dzia łam. Je śli do -
cho dzi łam do wnio sku, że tak, to uwa ża łam, że był to uda ny
dzień. I te go chcia ła bym ży czyć mo im młod szym ko le żan -
kom i ko le gom. z

nie przy szłam
„z po dwór ka” 
z dr Jolantą Lenartowicz – Skrzypczak,

ustępującą redaktor naczelną „Życia
uniwersyteckiego” rozmawia Magda ziółek

y Do „Życia” nie przy szłam „z po dwór ka”.
Mia łam tu taj swo ich przy ja ciół, 

swo je kon tak ty
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Przy po mnij my, że De ba ty Aka de mic kie są wspól nym
przed się wzię ciem UAM i UEP; ma ją po ru szać naj ży -
wot niej sze pro ble my współ cze sno ści, a za ra zem być

wzo rem dys ku sji wy wa żo nej i me ry to rycz nej czy li wła śnie
aka de mic kiej w naj lep szym zna cze niu te go sło wa. De ba ty od -
by wa ją się na prze mian w jed nej i dru giej uczel ni, z udzia -
łem 2 przed sta wi cie li każ dej z nich. Tym ra zem by li to: prof.
Mi chał Bu chow ski i prof. Hen ryk Jan kow ski z UAM oraz
prof. Ba ha Ka li now ska -Su fi no wicz i prof. Ma ciej Żu kow ski
(Rek tor UEP) z UEP. Prof. Ka li now ska -Su fi no wicz i prof. Bu -
chow ski od ra zu nada li ton dys ku sji przed sta wia jąc da ne,
z któ rych wy ni ka ło, że wo bec imi gran tów w la tach 2000-2015
by li śmy naj przy jaź niej szym kra jem w UE, wy prze dza jąc
Niem ców i Szwe dów, a ak cep ta cja wo bec ob cych się ga ła
(w za leż no ści od ba dań) ok. 70 proc. Je sie nią 2017 ten sto su -
nek stał się już od wrot ny i te sa me 70 proc. (a w nie któ rych
ba da niach na wet 96 proc.) wy ra ża ło nie chęć wo bec imi gran -
tów. Wią że się to z is la mo fo bią – mó wił prof. Bu chow -
ski – a prze cież wcze śniej przy ję li śmy ok. 90 tys. Cze cze nów,
któ rzy są mu zuł ma na mi i żad nej is la mo fo bii nie by ło.

Co się więc sta ło? Róż nych szu ka no od po wie dzi na to py -
ta nie. Prof. Ka li now ska -Su fi no wicz zwró ci ła uwa gę na prze -
kaz – w me diach i w in ter ne cie znaj dzie my wy łącz nie
ne ga tyw ne tek sty o imi gran tach. Nic więc dziw ne go, że po -
słu gu je my się ty mi ste reo ty pa mi. Ro bią to na wet ba da cze
CBOS: w son da żach po słu gu ją się ka te go rią Ara bo wie, wrzu -
ca jąc do te go jed ne go wor ka róż ne gru py i na ro do wo ści. Co
do tej du żej ro li „złe go ję zy ka” w kształ to wa niu po staw zga -
dza li się wszy scy. Prof. Żu kow ski pod kre ślał, że nie lu bi my
imi gran tów, bo się… z ni mi nie sty ka my. W 1931 ro ku 30
proc. miesz kań ców Pol ski to by li nie Po la cy; róż ne na ro do -
wo ści spo ty ka ły się więc na co dzień. To ła go dzi oby cza je, a te -
go dziś w ho mo ge nicz nej Pol sce nie ma. Stąd pa ra dok sal nie
np. an ty imi granc ka AfD od no si naj więk sze suk ce sy w lan -
dach, gdzie uchodź ców jest naj mniej. Przy czy ną nie chę ci wg
prof. Bu chow skie go są też róż ne mi ty na ro do we, wy cią ga ne
przez po li ty ków, na wet ów tak już przy ku rzo ny, że my, Po la -
cy, obro ni li śmy Eu ro pę przed is la mi za cją w bi twie z Tur ka mi
pod Wied niem. Nie ste ty – tu son da że przy to czy ła prof. Ka li -
now ska -Su fi no wicz – je ste śmy dziś w UE na ro dem naj bar -
dziej po dat nym na na cjo na li stycz ne ha sła, gor si od nas
pod tym wzglę dem są tyl ko Ru mu ni. Po nad to mó wio no

o swo istej sa kra li za cji na ro du, o złej pra cy me diów, o kul tu -
ro wym nie po ko ju, o po li ty kach pod sy ca ją cych tę nie chęć,
o nie wła ści wym słow nic twie i myl nych wy obra że niach. 

Po dia gno zie był czas na pro po zy cje dzia łań. Prof. Jan kow -
ski i prof. Bu chow ski mó wi li, że za rów no do Ka te dry Stu diów
Azja tyc kich, jak i Cen trum Ba dań nad Imi gra cją zwra ca ją się
szko ły, pro sząc o in for ma cje i spo tka nia. To naj waż niej sza
pra ca u pod staw. Trze ba wy ja śniać róż ni ce kul tu ro we np. ta -
kie, że my, Eu ro pej czy cy, je ste śmy ra czej in dy wi du ali sta mi,
pod czas gdy lu dzie Bli skie go Wscho du ży ją ro dzin nie i stąd
ich gru po wa nie się, w nas bu dzą ce nie po kój. Prof. Ka li now -
ska -Su fi no wicz pod kre śla ła waż ność do brej kam pa nii me -
dial nej (by ła ta ka np. w te le wi zji WTK) i pod kre śla nie, że
imi gran ci nam są po trzeb ni na ryn ku pra cy. 

A póź niej wy wią za ła się dys ku sja, a w niej dwa głów ne wąt -
ki. Je den do ty czył me diów spo łecz no ścio wych i o tym mó -
wi li mło dzi lu dzie, dla któ rych Fa ce bo ok jest głów nym
środ kiem po ro zu mie wa nia się. Z jed nej stro ny dzie ją się tam
rze czy złe, gdy aż 14 ty się cy in ter nau tów prze ka zu je so bie bły -
ska wicz nie bzdur ną wia do mość o 2 mu zuł man kach rze ko -
mo po ry wa ją cych dzie ci. Z dru giej aż 800 tys. osób wspar ło
w in ter ne cie mu zuł man kę, któ ra nie do sta ła azy lu. Choć
obec ni na sa li mło dzi lu dzie pre zen to wa li życz li wość wo bec
imi gran tów, to wy kła dow cy ze star sze go po ko le nia wy ra ża li
wąt pli wo ści, czy jest to po wszech ne. Prof. Elż bie ta Go ła ta
z UE mó wi ła np., że stu den ci za gra nicz ni na UEP chcą za ło -
żyć wła sną or ga ni za cję stu denc ką, bo nie mo gą się do ga dać
z pol ski mi, a na uczel ni czu ją się izo lo wa ni.

Głos za brał tak że imam po znań ski Yous sef Cha did.
Skon sta to wał, że cie szy go ta de ba ta, bę dą ca jed nym z przy -
czyn ków do ule cze nia Pol ski ze schi zo fre nii, ja ką jest z jed -
nej stro ny pol ska go ścin ność i to le ran cja, a z dru giej
nie go ścin ność i nie to le ran cja. Łyż kę dzieg ciu do tej bar dzo
bu du ją cej, pro imi granc kiej at mos fe ry do dał Etiop czyk,
od 40 lat w Pol sce. Mó wił o swo im sy nu, któ ry skoń czył do -
bre stu dia i po je chał do Ham bur ga, gdzie ma lep sze per -
spek ty wy eko no micz ne niż w Pol sce. Opo wia dał
o przy by szach z Ery trei, któ rzy tra fi li do Pol ski, bo… po -
my li li Hol land z Po land. Imi gran ci, je go zda niem, do brze
wie dzą, gdzie jest naj lep szy „so cjal” i Pol ska nie jest tu kon -
ku ren cyj na. Wy szło więc na to, że my nie chce my uchodź -
ców, ale uchodź cy nas też… Ma ria Ry bic ka

VI Debata Akademicka poświęcona współczesnym migracjom, była nie tylko najtrudniejsza – jak spodziewał się
prowadzący ją dr Krzysztof Gołata z UEP – ale także najgorętsza z dotychczasowych, przeciągająca się ponad wyznaczony

czas i pierwsza, w której stosunkowo liczny udział wzięła młodzież.

my i imi gran ci
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z12 stycz nia w au di to rium Ma xi mum
WPia od by ła się pierw sza Ga la Wiel ko -

pol skie go Ran kin gu Li ce ów i Tech ni ków Per -
spek ty wy 2018. Współ or ga ni za to rem
wy da rze nia był uaM. 

To już dwu dzie sty ran king naj lep szych li ce ów i tech -
ni ków przy go to wa ny przez Fun da cję Per spek ty wy. Te -
go rocz ne wy ni ki zo sta ły ogło szo ne 10 stycz nia 2018
ro ku w War sza wie. Po raz pierw szy za to w tym ro ku
od by ła się ga la re gio nal na, któ rej or ga ni za cję po wie rzo -
no UAM. Z tej oka zji Pro rek tor UAM prof. Ta de usz
Wal las ode brał z rąk Pre ze sa Fun da cji Wal de ma ra Si -
wiń skie go sym bo licz ny dy plom dla uczel ni w po dzię -
ko wa niu za wspar cie i tro skę o mło dych.
W uro czy sto ści udział wzię li wiel ko pol scy par la men ta -
rzy ści, przed sta wi cie le władz wo je wódz kich, miej skich,
wiel ko pol skich szkół wyż szych, szkół śred nich, oso by
zwią za ne z oświa tą z ca łe go re gio nu oraz sa mi ucznio -
wie na gro dzo nych szkół. Nie je ste śmy naj star szym i naj -
więk szym uni wer sy te tem w kra ju, ale chce my być naj lep szym – mó wił
pod czas uro czy sto ści prof. Ta de usz Wal las. – Aby tak się sta ło, mu si -
my mieć bar dzo do brych stu den tów, a wcze śniej bar dzo do brych kan -
dy da tów na stu dia i dla te go też chciał bym tu po dzię ko wać Fun da cji
Edu ka cyj nej Per spek ty wy za to, co ro bi, za przy go to wy wa nie ran kin gu,
któ ry nie wąt pli wie przy czy nia się do pod nie sie nia ja ko ści kształ ce nia
w szko łach śred nich w kra ju. Prof. Ta de usz Wal las od czy tał tak że po -
dzię ko wa nia dla twór ców przed się wzię cia i gra tu la cje dla lau re atów
od Rek to ra UAM. Pod czas ga li na gro dy ode bra li dy rek to rzy i ucznio -

wie z pierw szych 10-ciu wiel ko pol skich li ce ów i tech ni ków w ran kin -
gu. Najlepsze w Wielkopolsce okazały się: I LO w Swa rzę dzu oraz Ze -
spół Szkół Ko mu ni ka cji im. Hi po li ta Ce giel skie go w Po zna niu.
Na gro dy i dy plo my wrę czo no tak że pię ciu wiel ko pol skim szko łom,
któ re mo gą po szczy cić się suk ce sa mi uczniów w ogól no pol skich i mię -
dzy na ro do wych olim pia dach. Wy ni ki ran kin gu obej mu ją ce go łącz nie
po nad 1500 naj lep szych szkół po nad gim na zjal nych w Pol sce, opu bli -
ko wa ne zo sta ły na por ta lu edu ka cyj nym: www.li cea.per spek ty wy.pl,
www.tech ni ka.per spek ty wy.pl. (P. Sta nu la)

zKanc lerz uaM Sta ni sław Wa cho wiak Ho no ro wym Oby wa te lem Słu bic. uro czy -
stość wrę cze nia wy róż nień od by ła się 21 grud nia pod czas nad zwy czaj nej se sji
Ra dy Mia sta. 

Oprócz Sta ni sła wa Wa cho wia ka ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la Słu bic otrzy mał Łu kasz Fa biań ski,
bram karz pol skiej re pre zen ta cji. Rad ni przy zna li rów nież ty tuł Am ba sa do ra Słu bic, któ rym na gro dzi li
Tor ste na Kle efel da, dy rek to ra Gim na zjum im. Ka ro la Liebk nech ta we Frank fur cie nad Od rą. Wy róż -
nie nie dla Sta ni sła wa Wa cho wia ka jest wy ra zem uzna nia dla je go za an ga żo wa nia przy po wsta wa niu
w Słu bi cach Col le gium Po lo ni cum, je dy nej trans gra nicz nej pla ców ki uni wer sy tec kiej, któ rą utwo rzy -
ły wspól nie dwie uczelnie: Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu i Uni wer sy tet Eu ro pej ski
Via dri na we Frank fur cie nad Od rą. Dzię ki je go sta ra niom w Słu bi cach po wsta ło rów nież mia stecz ko
aka de mic kie. To wiel ki przy ja ciel Słu bic – mó wił bur mistrz To masz Ci sze wicz. Ode grał ogrom ną ro lę
w hi sto rii na sze go mia sta, dla te go je ste śmy dum ni, że przy jął ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la Słu bic – dodał.
O przy zna nie mu te go ty tu łu wnio sko wał bur mistrz To masz Ci sze wicz. (mzio)

y Hun ga ry sty ka uaM świę to wa ła w tym ro ku aka de -
mic kim 25-le cie ist nie nia. 

Z tej oka zji pod ko niec ubie głe go ro ku od by ła się mię dzy na ro do wa kon -
fe ren cja „Te raź niej szość i przy szłość hun ga ro lo gii”, w któ rej uczest ni czy li
wy bit ni ba da cze ję zy ka, kul tu ry, hi sto rii i li te ra tu ry wę gier skiej z kra ju i za -
gra ni cy. W uro czy stej in au gu ra cji udział wzię li przed sta wi ciel Am ba sa dy
Wę gier w Pol sce prof. Gábor Lag zi, dzie kan Wy dzia łu Neo fi lo lo gii prof.
Al do na So pa ta, dy rek tor In sty tu tu Ję zy ko znaw stwa prof. Piotr Wierz choń,
prof. Ta de usz Zgół ka oraz je den z za ło ży cie li i by ły kie row nik hun ga ry -
sty ki prof. Je rzy Bań cze row ski. Go ści po wi ta ła kie row nik po znań skiej
hun ga ry sty ki prof. Ilo na Ko ut ny, głos za brał rów nież by ły at taché kul tu -
ral ny am ba sa dy Re pu bli ki Wę gier skiej prof. István Kovács, a o współ pra -
cy hun ga ry sty ki z bu da pesz teń skim In sty tu tem Ba las sie go (skąd
przy jeż dża ją do Pol ski lek to rzy ję zy ka wę gier skie go) mó wi ła je go przed -
sta wi ciel ka, dr Or so lya Ma ró ti. Kinga Piotrowiak-Junkiert
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zKon fe ren cje na Wy dzia le Na uk Po li tycz nych
i dzien ni kar stwa uaM. 

W 2017 ro ku przy pa dło wy jąt ko wo du żo rocz nic zwią za nych
z dzia łal no ścią czło wie ka w prze strze ni ko smicz nej: 60 lat te mu
na or bi cie oko ło ziem skiej umiesz czo no pierw sze go sztucz ne go sa -
te li tę – Sput ni ka, 50 lat te mu pod pi sa ny zo stał Trak tat o prze strze ni
ko smicz nej (Układ o za sa dach dzia łal no ści państw w za kre sie ba dań
i użyt ko wa nia prze strze ni ko smicz nej łącz nie z Księ ży cem i in ny mi
cia ła mi nie bie ski mi), 40 lat te mu wy star to wa ła son da Voy ager -1
– je dy ny obiekt stwo rzo ny przez czło wie ka, któ ry opu ścił Układ Sło -
necz ny, 19 li sto pa da mi nę ła pią ta rocz ni ca wstą pie nia Pol ski do Eu -
ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej, a 17 lu te go przy ję to pierw szą Pol ską
Stra te gię Ko smicz ną. Wy da rze nia te za in spi ro wa ły ze spół ba da czy
z Za kła du Sto sun ków Mię dzy na ro do wych WNPiD UAM, któ rzy
pod prze wod nic twem prof. Jo lan ty Bry ły zor ga ni zo wa li kon fe ren -
cję „Prze strzeń ko smicz na w XXI wie ku”. Jej ce lem by ło do ko na nie
bi lan su i oce ny ocze ki wań to wa rzy szą cych po cząt kom ery ko smicz -
nej, oraz podsumowanie osią gnięć. Uczest ni cy po ru sza li m.in. kwe -
stie zwią za ne ze wzro stem zna cze nia prze strze ni ko smicz nej
no wym wy ści giem ko smicz nym, mi li ta ry za cją i uzbra ja niem prze -
strze ni ko smicz nej; no wy mi pod mio ta mi ko smicz ny mi (pań stwo -
wy mi i ko mer cyj ny mi); oraz ro lą Pol ski w tych pro ce sach. Jak
pod kre śli ła prof. Mał go rza ta Po lkow ska, pierw sza sta ła przed sta wi -
ciel ka Pol ski w Ra dzie ICAO (Or ga ni za cji Mię dzy na ro do we go Lot -
nic twa Cy wil ne go), głów nym ce lem Pol skiej Agen cji Ko smicz nej
jest: „wy do być ko smos z Pol ski, pol skie go ryn ku i pod zie mia i po -
łą cze nie go z Eu ro pej ską Agen cją Ko smicz ną. Wy zwo lić po ten cjał
stu den tów, na ukow ców w tym ob sza rze i za ini cjo wać edu ka cję ko -
smicz ną aby wie dzieć już od naj młod szych lat do cze go nam słu ży
i jak wy ko rzy stać prze strzeń ko smicz ną”. 

adam Ba ra basz, Mar cin Pie choc ki

z21 grud nia, ty tuł dok to ra ho no ris cau sa uni wer sy te -
tu im. ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu otrzy mał prof.

Ja nusz Jur czak – wy bit ny che mik, spe cja li sta w za kre sie
che mii or ga nicz nej i ste reo che mii, uczo ny o świa to wej re -
no mie. uro czy stość od by ła się w Sa li Lu brań skie go uaM. 

zKil ku dzie się ciu ba da czy z ca łe go świa ta spo tka ło
się na mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na uko wej

„Bey ond eu ro pe. Po li tics and Chan ge in Glo bal 
and Re gio nal af fa irs”. 

Jak wy ja śniał prof. Ra do sław Fie dler z Za kła du Po za eu ro pej -
skich Stu diów Po li tycz nych, głów nym ce lem spo tka nia na ukow -
ców, dy plo ma tów i przed sta wi cie li róż nych in sty tu cji by ło
uchwy ce nie dy na mi ki i kie run ku zmian za cho dzą cych na ob sza -
rze po za eu ro pej skim. Se sję ple nar ną otwo rzy ły wy kła dy am ba sa -
do rów: Tur cji, Pe ru i Ar gen ty ny, po któ rych słu cha cze mie li szan sę
za da wa nia pre le gen tom py tań. W pa ne lach po ru sza no mię dzy in -
ny mi te ma ty kę pro tek cjo ni zmu USA, wpły wu chiń skich me diów
na po li ty kę na Taj wa nie, re gio na li zmów afry kań skich, kon flik tu
na Bli skim Wscho dzie, po li ty ki Ira nu wo bec Sy rii, glo bal nych
skut ków kry zy su ukra iń skie go, woj ny z ter ro ry zmem, śro do wi ska
na tu ral ne go, do stę pu do wo dy oraz wie lu in nych. Kon fe ren cja
Bey ond Eu ro pe ja ko cy klicz ne wy da rze nie ma być fo rum dys ku -
sji na uko wej, przy cią ga ją cym wy bit nych na ukow ców, dy plo ma -
tów oraz pol skich przed się bior ców, któ rzy są co raz bar dziej
ak tyw ni biz ne so wo tak że po za Eu ro pą. 

Mar cin Pie choc ki, adam Ba ra basz 

z25 stycz nia w au li Lu brań skie go Col le gium Mi nus wrę czo ne
zo sta ły po śmiert nie Me da le alum no Be ne Me ren ti po znań -

skim ma te ma ty kom i kryp to lo gom: Ma ria no wi Re jew skie mu, Je rze -
mu Ró życ kie mu oraz Hen ry ko wi zy gal skie mu z oka zji 85 -le cia
zła ma nia szy fru enig my. 
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uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
od lat pro wa dzi in ten syw ne dzia ła nia, któ rych ce -
lem jest do sko na le nie każ de go z tych po wyż szych

ele men tów. W tym ro ku aka de mic kim za pro po no wa li śmy
no we na rzę dzie do sko na lą ce trze ci z ww. kom po nen tów.
Chce my, aby na sze pro gra my kształ ce nia by ły co raz le piej
re ali zo wa ne, aby za ję cia dy dak tycz ne by ły pro wa dzo ne
na jak naj wyż szym po zio mie, by na uczy cie le aka de mic cy
czer pa li sa tys fak cję z ich pro wa dze nia, a stu den ci wy no si li
z nich jak naj wię cej. Do bre aka de mic kie kształ ce nie obej -
mu je bo wiem za rów no wy so ki po ziom me ry to rycz ny za -
jęć jak i ich do sko na łość dy dak tycz ną. Oczy wi ście
nie zwy kle waż na jest tak że od po wied nia or ga ni za cja pro -
ce su kształ ce nia, o któ rą dba w spo sób cią gły ca ły „pion dy -

dak tycz ny” z pro rek to rem ds. kształ ce nia oraz pro dzie ka -
na mi ds. stu denc kich na cze le.

Na war tość me ry to rycz ną za jęć wpływ ma ją przede
wszyst kim po ziom upra wia nych przez na uczy cie li aka de -
mic kich ba dań na uko wych oraz wła ści wy, zgod ny z za in -
te re so wa nia mi i ak tyw no ścią na uko wą, przy dział
przed mio tów po szcze gól nym pra cow ni kom na uko wo -dy -
dak tycz nym. Jed nak wszy scy, na wet naj lep si ucze ni, oso by
o nie zwy kle sze ro kiej i naj bar dziej ak tu al nej wie dzy, mu -
szą po sia dać umie jęt no ści na ucza nia. Sam ta lent dy dak -
tycz ny, nie wąt pli wie bar dzo po trzeb ny, już nie wy star cza. 

Dok to ran tów, któ rzy roz po czy na ją „przy go dę” z dy dak -
ty ką aka de mic ką pod czas stu diów III stop nia, chce my
przy go to wać do tej dzia łal no ści w ra mach tzw. kształ ce nia
psy cho pe da go gicz ne go, re ali zo wa ne go na pierw szym ro ku
stu diów dok to ranc kich. Wte dy prze ka zu je my im pod sta -
wo wą wie dzę o me to dach pra cy dy dak tycz nej oraz kształ -
tu je my umie jęt no ści pra cy ze stu den ta mi. Sta ra my się,
po przez warsz ta to wy cha rak ter za jęć wy kształ cić po sta wy
wła ści we dla na uczy cie la aka de mic kie go. 

Kształ ce nie stu den tów to pra ca, któ ra wy ma ga cią głe go
do sko na le nia się, po szu ki wa nia no wych jej form, do sko -
na le nia me tod pra cy. UAM stwo rzył więc w tym ro ku aka -
de mic kim no wy in stru ment sprzy ja ją cy pod no sze niu
kom pe ten cji dy dak tycz nych swo ich na uczy cie li aka de mic -
kich – w Ra dzie ds. Ja ko ści Kształ ce nia UAM po wsta ła ini -
cja ty wa utwo rze nia Warsz ta tów Dy dak tycz nych UAM.
Wła śnie prze pro wa dza my w for mie pro gra mu pi lo ta żo we -
go pierw szą ich edy cję. 

Warsz ta ty skie ro wa ne są do pra cow ni ków na uko wo -dy dak -
tycz nych, dy dak tycz nych i dok to ran tów na sze go Uni wer sy te -
tu. Udział w za ję ciach, za rów no w ro li pro wa dzą cych jak
i w ro li ich uczest ni ków wy ni ka z po trze by i do brej wo li osób
za in te re so wa nych. Chce my za chę cać i mo ty wo wać pra cow -
ni ków i dok to ran tów do do sko na le nia swo ich umie jęt no ści
dy dak tycz nych. Na szym ce lem jest wyj ście naprze ciw ich rze -
czy wi stym po trze bom. Ad re sa ta mi warsz ta tów są wszy scy na -
uczy cie le aka de mic cy – i ci bę dą cy na po cząt ko wym eta pie
swo jej pra cy i ci z du żym do świad cze niem. Prze cież każ dy
z nas szu ka co pe wien czas do dat ko wych in spi ra cji, no wych
po my słów i pod po wie dzi ze stro ny ko le ża nek i ko le gów. Każ -
dy z nas ma tak że po trze bę po dzie le nia się nie tyl ko swy mi
do świad cze nia mi, ale tak że swo imi wąt pli wo ścia mi, prze dys -
ku to wa nia ich w więk szym gro nie, po słu cha nia, jak z po dob -

#dydaktycznyponiedzialekuaM
Na dobre kształcenie akademickie składa się obecnie wiele istotnych elementów. Zasadniczymi,

w mojej opinii, są: 1) właściwe zdefiniowanie efektów kształcenia wraz z opisem sylwetki absolwenta
danego kierunku studiów, 2) właściwie skonstruowany program kształcenia, zawierający odpowiednio
dobrane i logicznie ułożone moduły, które umożliwią osiągnięcie przez studenta założonych efektów

kształcenia, oraz 3) dobra realizacja programu kształcenia, gwarantująca uzyskanie wszystkich
zaplanowanych dla danego kierunku studiów celów. 
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ny mi pro ble ma mi ra dzą so bie in ni. W przy pad ku uczel nia -
nych warsz ta tów dy dak tycz nych nie zwy kle waż ny jest fakt,
że w se mi na riach bio rą udział pra cow ni cy róż nych jed no stek
or ga ni za cyj nych Uczel ni. Naj czę ściej uczy my się od sie bie
wza jem nie i dys ku tu je my o kwe stiach dy dak tycz nych na tu -
ry ogól nej – jak pod no sić in no wa cyj ność na szych za jęć, jak
po bu dzać in te lek tu al nie stu den tów, jak ich ak ty wi zo wać
i mo ty wo wać, jak się efek tyw nie ze stu den ta mi ko mu ni ko -
wać, ja kie me to dy do bie rać i sku tecz nie sto so wać je w na szej
pra cy. Ja ko or ga ni za to rzy ma my na dzie ję, że te „po nadin sty -
tu cjo nal ne” dys ku sje zin te gru ją nas ja ko śro do wi sko aka de -
mic kie, tak że wo kół pro ble mów dy dak tycz nych. 

do obecnie realizowanej edycji warsztatów 
zgłoszono następujące seminaria/kursy:

wĆwi cze nia kre atyw ne – w ogó le i w glot to dy dak ty ce 
(prof. sta ni sław ja kób czak, In sty tut kul tu ry eu ro pej skiej)

wDy dak ty ka aka de mic ka w śro do wi sku in ter kul tu ro wym
(mgr an na Wią cek, dr ar tur kop ka, col le gium Po lo ni cum)

wefek tyw na ko mu ni ka cja. jak roz ma wiać ze stu den ta mi na
za ję ciach, aby dzię ki tym dys ku sjom uczy li się (dr an -
na Ba siń ska, Wy dział an gli sty ki)

wemi sja i hi gie na gło su w pra cy dy dak tycz nej (dr jo an -
na Piech -sła wec ka, Wy dział Pe da go gicz no -ar ty stycz ny
w ka li szu) 

wHo spi ta cje w szko le wyż szej (dr Iza be la Mar ci niak, Wy dział
neo fi lo lo gii)

wna ucza nie, ucze nie się i oce nia nie na za ję ciach z Prak tycz -
nej na uki ję zy ka ob ce go (dr Le onor sa ger mann Bu stin -
za, mgr se ve ri ne Pa chol czyk, mgr Mi le na Mo re no
jiménez, Wy dział neo fi lo lo gii)

woce nia nie kształ tu ją ce w pra cy
dy dak tycz nej (prof. Iwo na Pio -
trow ska, dr Mał go rza ta ci choń,
Wy dział na uk geo gra ficz nych
i geo lo gicz nych)

wPre zen ta cja ja ko for ma za li cza nia
za jęć (dr hab. ja kub Isań ski, Wy dział
na uk spo łecz nych)

wPrzy go to wa nie gra fi ki bit ma po wej
(dr hab. Bog dan Hoj dis, Wy dział fi -

lo lo gii Pol skiej i kla sycz nej)

wroz wi ja nie u stu den tów umie jęt -
no ści kry tycz ne go my śle nia po -
przez pra cę z tek stem (prof.
kry sty na Droź dzial -sze lest, mgr Mi -
ro sła wa an na Do miń ska, Wy dział
an gli sty ki)

wWi ki pe dia w dy dak ty ce (dr to masz
ra bur ski, Wy dział na uk spo łecz -
nych)

wWspół cze sne pre zen ta cje mul ti me -
dial ne (Po wer Po int, Pre zi) po łą czo -
ne z wy szu ki wa niem in for ma cji
w śro do wi sku cy fro wym (dr kon rad
Do mi nas, Wy dział fi lo lo gii Pol skiej
i kla sycz nej)

wWy ko rzy sta nie no wych tech no lo gii
w pra cy na uczy cie la (mgr ka ta rzy -
na rad ke, szko ła ję zy ko wa uaM)

Po raz pierw szy spo tka li śmy się in au gu ru jąc Warsz ta ty
Dy dak tycz ne UAM w po nie dzia łek 11 grud nia 2017 r. Od -
by ły się wte dy trzy rów no le głe se mi na ria, w któ rych
uczest ni czy ło ak tyw nie pra wie czter dzie ści osób. Ko lej ne
za ję cia od by wa ją się sys te ma tycz nie w po nie dział ki, aż
do 9 kwiet nia 2018 r. Har mo no gram oraz opis pro po no -
wa nych warsz ta tów do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej
na sze go Uni wer sy te tu w za kład ce po świę co nej ja ko ści
kształ ce nia. Dy dak tycz ne po nie dział ki UAM, bo tak te no -
we dzia ła nie na zy wa my, roz po czy na ją się o godz. 17.15.
Spo ty ka my się w sa lach wy kła do wych DS Jo wi ta, a zgło -
sze nie udzia łu przyj mu je dro gą ma ilo wą Biu ro Ra dy ds.
Ja ko ści Kształ ce nia. 

Nie zmier nie cie szy fakt, że już na po cząt ku stycz nia li -
mit miejsc na więk szość warsz ta tów, tak że tych wie lo krot -
nie po wta rza nych, zo stał wy czer pa ny. Za in te re so wa nie,
tak że wśród pra cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych in nych
po znań skich uczel ni, prze ro sło pier wot ne wy obra że nia po -
my sło daw ców i or ga ni za to rów. Do wo dzi to du żej po trze -
by prze pro wa dza nia ta kich za jęć, któ re z pew no ścią
bę dzie my w na stęp nym ro ku aka de mic kim kon ty nu ować,
po sze rza jąc ich za kres i te ma ty kę. Ma my na dzie ję, że wie -
le na szych ko le ża nek i ko le gów bę dą cych w tym ro ku
uczest ni ka mi za jęć ze chce się w przy szłej edy cji po dzie lić
swo imi umie jęt no ścia mi i do świad cze nia mi i po pro wa dzi
se mi na rium. 

W tym miej scu na le ży pod kre ślić ro lę Biu ra Ra dy ds. Ja -
ko ści Kształ ce nia w przy go to wa niu i re ali za cji Warsz ta tów
Dy dak tycz nych UAM. Ze spół kie ro wa ny przez dr Agniesz -
kę Ka misz ni kow z en tu zja zmem pod chwy cił po mysł
i z wiel kim za an ga żo wa niem brał udział w pra cach or ga -
ni za cyj nych oraz w sa mej re ali za cji za jęć. 

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk
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Czy mógł by Pan po le cić ja kieś war te zo ba cze nia za kąt ki
w Mo zam bi ku? To w na szym kra ju ob szar cią gle jesz cze bar -
dzo ma ło po zna ny tu ry stycz nie. 

Trud no mi do ra dzać w tej kwe stii, po nie waż nie jeź dzi łem
do Mo zam bi ku ja ko ty po wy tu ry sta. Je stem na ukow cem, pro -
wa dzi łem ba da nia na uko we, a to nie sprzy ja tzw. zwie dza niu...
Zwy kle, po wy lą do wa niu na lot ni sku w Be irze, uda je my się
na miej sca ba dań, któ re są bez lud ne. Mo gę jed nak po wie dzieć,
że w po rów na niu do in nych kra jów po łu dnio wo afry kań skich,
Mo zam bik to na dal dzi ki i tro chę nie prze wi dy wal ny kraj. Sło -
wem, je śli ktoś szu ka więk sze go luk su su, to ra czej wy bie rze są -
sied nie kra je. Wy ciecz kę do Mo zam bi ku za to po le cić mo gę
oso bom ma ją cym na tu rę eks plo ra to rów, en tu zja stom dzi kiej
i nie zna nej Afry ki. Wów czas na pew no za chę cał bym do od -
wie dze nia Par ku Na ro do we go Go ron go sa. Przed woj -
ną w la tach 60. i 70. ubie głe go stu le cia był to je den
z naj więk szych par ków w Afry ce, po rów ny -
wa ny do słyn ne go Se ren ge ti w Tan za nii.
Nie ste ty, w 1974 ro ku nie dłu go
po uzy ska niu nie pod le gło ści,
przez Mo zam bik, któ ry wcze -
śniej był ko lo nią por tu gal -
ską, wy bu chła tam
trwa ją ca 15 lat krwa wa
woj na do mo wa. Ca ły kraj
uległ znisz cze niu, w szcze -
gól no ści ucier piał Park Na -

ro do wy Go ron go sa. Nie mal wszyst kie więk sze zwie rzę ta, ta kie
jak ba wo ły, ze bry, sło nie i lwy zo sta ły za bi te. Zda rza ło się, że
z po pu la cji, któ re mia ły po kil ka na ście ty się cy osob ni ków po -
zo sta ły po je dyn cze sztu ki, tak by ło np. w przy pad ku ze bry. Sy -
tu acja wy da wa ła się być bez na dziej na. Pa mię taj my, że
Mo zam bik, był i na dal jest jed nym z naj bied niej szych kra jów
Afry ki. A tam, gdzie bie da, tam pa nu je też kłu sow nic two.
Na szczę ście, w 2004 ro ku ame ry kań ski mi lio ner i fi lan trop
Gre go ry Carr od wie dził Mo zam bik za uro czył się tym ob sza -
rem i za de cy do wał, że chce od bu do wać Park. W 2008 r. pod -
pi sa no wie lo let nią umo wę z rzą dem Mo zam bi ku, w któ rej Carr
zo bo wią zał się zor ga ni zo wać fun du sze na przy wró ce nie par -
ku do sta nu sprzed woj ny. 

A, wra ca jąc do pa ni py ta nia, my ślę, że ta ki „en tu zja sta przy -
gód”, ale za pew ne też nie tyl ko on, chęt nie zo ba czyłby na wła -
sne oczy pierw sze efek ty te go pro jek tu, po le ga ją ce przede
wszyst kim na wy raź nym wzro ście li czeb no ści po pu la cji za gro -

żo nych ga tun ków. 

Ta hi sto ria brzmi tro chę jak sce na riusz do fil mu. Czy
ba da nia w Mo zam bi ku są bez piecz ne?

Mu szę przy znać, że dla nas – osób pro wa dzą cych tam ba -
da nia – moż li wość spo tka nia się oko w oko z lwem, hi po po -
ta mem czy in nym więk szym zwie rzę ciem dzia ła bar dzo

na wy obraź nię. Zda rza ło się i to kilkakrotnie, że ucie ka li -
śmy przed sło nia mi, któ re w Go ron go sie są wy jąt ko wo

agre syw ne. Naj wi docz niej naj star sze osob ni ki pa mię ta -
ją jesz cze, jak do nich strze la no w cza sie woj ny, czy póź -

niej, kie dy by ły ata ko wa ne przez kłu sow ni ków.
Oczy wi ście, jest ca ły sze reg po mniej szych za gro żeń,

jak róż ne ja do wi te wę że czy bez krę gow ce, koń cząc
na naj groź niej szych – z punk tu wi dze nia epi de -

mio lo gicz ne go – stwo rze niach, mia no wi cie
na ko ma rach prze no szą cych ma la rię. Tak

wiec za bez pie cze nie me dycz ne prze ciw ma -
la rii jest tam ko niecz ne. Brzmi to wszyst -

e K S P e dyC J e

1 6 |  ŻyCie uniwersyteCkie |  s t y c z e ń 2 0 1 8

z dr. hab. Markiem Bąkowskim,
entomologiem prowadzącym
badania w Parku narodowym

gorongosa w Mozambiku,
rozmawia Magda ziółek
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ko tro chę dra ma tycz nie, ale ta ka jest wła śnie Afry -
ka: dzi ka i nie prze wi dy wal na, a za ra zem pięk -
na i uza leż nia ją ca.

Jak na na ukow ca to do syć nie bez piecz ne „la bo ra to -
rium”. dla cze go zde cy do wał się Pan tak da le ko szu kać in -
spi ra cji do pra cy na uko wej?

Do Par ku za pro sił mnie w 2015 ro ku mój ko le ga,
dr Piotr Na skręc ki, ab sol went na sze go Uni wer sy -
te tu, a obec nie pra cow nik na uko wy Uni wer sy tetu
Ha rvar da i dy rek tor La bo ra to rium Bio róż no rod -
no ści (ofi cjal na na zwa Edward O. Wil son Bio di -
ver si ty La bo ra to ry) w Par ku Gorongosa. Mo im
za da niem by ło wów czas ze bra nie oraz iden ty fi ka -
cja mo ty li po zy ska nych pod czas trzy ty go dnio wej
wy pra wy w oko li cach wznie sie nia Bun ga, w pół noc -
no za chod niej czę ści Par ku. Z Na skręc kim, spe cja li stą
od pa si ko ni ków, już wcze śniej pro wa dzi łem ba da nia en to -
mo lo gicz ne w za chod niej Afry ce oraz Azji. Wszyst kie te po -
czy na nia wcho dzą w skład pro jek tu o na zwie Go ron go sa
Re sto ra tion Pro ject z za kre su ochro ny przy ro dy, jed ne go
z naj więk szych obec nie re ali zo wa nych w Afry ce. 

Opo wie nam Pan o tym pro jek cie?
Jed nym z za ło żeń jest or ga ni za cja eks pe dy cji na uko wych,

w któ rych udział bio rą na ukow cy z ca łe go świa ta, spe cja li ści
róż nych grup tak so no micz nych. Do tych czas za wsze mie li śmy
w ze spo le bo ta ni ków, or ni to lo gów, te rio lo gów, her pe to lo gów
czy en to mo lo gów. Na przy kład, w 2015 ro ku pro wa dzi li śmy
ba da nia w pół noc no -za chod niej czę ści Par ku. Na to miast
w 2016 i 2017 po za Par kiem, na ob sza rach, któ re w przy szło -
ści ma ją zo stać do nie go włą czo ne. Jest to ko lej ny etap pro jek -
tu po le ga ją cy na tym, aby stwo rzyć ko ry tarz, któ ry po łą czy park
od da lo ny ok. 150 km od wy brze ży Oce anu In dyj skie go z ob -
sza rem chro nio nym na wy brze żu przy uj ściu rze ki Za mbe zi.
W cza sie ta kich wy praw, któ re są or ga ni zo wa ne z re gu ły
pod ko niec po ry desz czo wej, czy li na prze ło mie mar ca i kwiet -
nia, wa lo ry zu je my flo rę i fau nę, oce nia my stan za cho wa nia sie -
dlisk i po ten cjał pod ką tem eko tu ry sty ki. Tak, tu ry sty ka jest
bar dzo po trzeb na, cho ciaż by dla fi nan so wa nia wie lu pro jek -
tów z za kre su ochro ny przy ro dy i nie tyl ko, do ty czą cych ta kich
sym bo li Afry ki, jak sło nie czy lwy. Pa mię taj my jed nak, że wła -
ści wą bio róż no rod ność two rzą bez krę gow ce, przede wszyst -
kim owa dy. Ale za nim je za cznie my chro nić, naj pierw na le ży
je po znać. Fau na i flo ra Mo zam bi ku, ze wzglę du na nie daw ną
woj nę i na dal nie sta bil ną sy tu ację po li tycz no -eko no micz ną,
wciąż jest bar dzo sła bo po zna na i każ da in for ma cja przy rod -
ni cza z te go ob sza ru jest nie zwy kle cen na. To bar dzo nas mo -
bi li zu je w cza sie ba dań w tak trud nym te re nie,
cha rak te ry zu ją cym się wy raź ną se zo no wo ścią i zmien ny mi
wa run ka mi po go do wy mi. Waż nym ele men tem te go pro jek tu
by ło i jest na dal uświa do mie nie lo kal nej spo łecz no ści, ja ką war -
tość sta no wi ochro na przy ro dy w tym par ku. W tym też ce lu
są or ga ni zo wa ne sze ro ko po ję te pro gra my edu ka cyj ne.

Po zo stań my na chwi lę przy Pa na za in te re so wa niach na uko -
wych. Jest Pan spe cja li stą od mo ty li? 

Mo ty le, ze wzglę du na swo je nie kwe stio no wa ne wa lo ry es -
te tycz ne, od za wsze cie szy ły się szcze gól nym za in te re so wa -
niem, za rów no wśród bio lo gów, jak i sze ro kiej rze szy
ama to rów przy rod ni ków. To wszyst ko wpły nę ło na ich re la -
tyw nie do bry stan po zna nia. Czę sto w ba da niach z za kre su
eko lo gii czy ochro ny śro do wi ska okre śla się je ja ko or ga ni -

zmy mo de lo we. Oczy wi ście, trud no po rów nać stan
po zna nia mo ty li Eu ro py i Afry ki, a szcze gól nie w tak

trud no do stęp nym kra ju jak Mo zam bik. Go ron go sa cią -
gle stwa rza moż li wo ści od kry cia no wych ga tun ków, na -

wet w gru pie du żych mo ty li dzien nych. Co jest wy jąt ko we,
ob ser wu je my za leż ność: im mniej barw ne i mniej sze mo ty -

le, tym sto pień ich po zna nia mniej szy. Prze cięt ny ob ser -
wa tor przy ro dy za uwa ża przede wszyst kim ład ne du że
mo ty le, la ta ją ce w cią gu dnia. Tym cza sem 80 % wszyst -
kich mo ty li to tzw. ćmy, któ re ak tyw ne są o zmro ku lub
w no cy. Dla te go mo je ba da nia po le ga ją na ob ser wa cji
i ła pa niu mo ty li za rów no w dzień, jak i w no cy. Ko lej -
na kwe stia to za bez pie cze nie ze bra ne go ma te ria łu, co

w tro pi kach przy du żej wil got no ści i po wszech nie sza -
le ją cych mrów kach nie jest ła twe. Ich pre pa ro wa niem,

czy li roz ło że niem skrzy deł na spe cjal nych roz pi na dłach oraz
do kład niej szą iden ty fi ka cją zaj mu ję się z re gu ły już po po -
wro cie w kra ju. Jest to nie zwy kle cza so chłon ny pro ces. Część
mo ty li ja ko ma te riał do wo do wy zo sta je w zbio rach sta cji ba -
daw czej w Chi ten go w PN Go ron go sa, a część jest zde po no -
wa na w mo im miej scu pra cy, czy li Za kła dzie Zoo lo gii
Sys te ma tycz nej na Wy dzia le Bio lo gii. 

Czy to nie jest odro bi nę kon tro wer syj ne? Czy ko niecz ne
jest ich ła pa nie? Mo że wy star czy ła by do ku men ta cja fo to -
gra ficz na? 

Czę sto spo ty kam się z tym za rzu tem, dla te go od ra zu chciał -
bym wy ja śnić, że mo ty le odła wia ne są w ce lach na uko wych,
na co trze ba mieć spe cjal ne po zwo le nia. Aby do ko nać ich iden -
ty fi ka cji, a tym bar dziej opi sać no wy ga tu nek dla wie dzy, nie
wy star czy zro bić zdję cie. Ta kie zbio ry są nie zwy kle cen ne i każ -
de mu zeum przy rod ni cze chęt nie bę dzie się ni mi szczy cić.
Część z oka zów wy ko rzy sty wa na jest też do ba dań ge ne tycz -
nych. Wła śnie po wsta ło la bo ra to rium w Chi ten go zaj mu ją ce
się ta ki mi ana li za mi. Część mo ty li co ja kiś czas pre zen to wa -
na jest w ce lach dy dak tycz nych dla zo bra zo wa nia bio róż no -
rod no ści Afry ki; moż na je zo ba czyć np. na Wy dzia le Bio lo gii
UAM. Tak więc pod kre ślam, dla ce lów na uko wych ich ła pa -
nie jest ko niecz ne. Na to miast uwa żam za ab so lut nie na gan ne
po zy ski wa nie mo ty li w ce lach ko mer cyj nych. Zna my wie le ga -
tun ków, do za ni ku któ rych przy czy ni li się wła śnie han dla rze
mo ty li. Praw dzi wy mi ło śnik tych owa dów nie ku pu je ich, aby
po wie sić w ga blot ce na ścia nie, tyl ko po zna je ich bio lo gię czy
cho ciaż by fo to gra fu je ży we owa dy na kwia tach. Za le cam też
w przy do mo wych ogro dach sa dze nie ro ślin nek ta ro daj nych,
któ re wa bią te pięk ne, bez bron ne i cie szą ce na sze oko owa dy.

Wspo mniał Pan o pro jek cie edu ka cyj nym skie ro wa nym
do Mo zam bij czy ków. Ja ki jest ich po ziom świa do mo ści przy -
rod ni czej?

Nie ste ty, ta świa do mość do pie ro się tam kształ tu je i jest to
pro ces dłu go trwa ły. Jed nym z za ło że ń pro jek tu są róż ne pro -
gra my edu ka cyj ne, czy to skie ro wa ne do miesz kań ców ob sza -
rów chro nio nych, czy też ma ją ce na ce lu wy kształ ce nie
przy szłej ka dry na uko wej. Moż na po wie dzieć, że na sza Uczel -
nia czyn nie uczest ni czy w tym pro ce sie. Na ba zie pro wa dzo -
nych wspól nie z Mo zam bij czy ka mi ba dań w Go ron go sie
w 2015 ro ku, na wią za łem ofi cjal ny kon takt z pra cow ni ka mi
Uni wer sy te tu Lu rio w Mo zam bi ku. Owo cem tych kon tak tów
jest mię dzy in ny mi przy jazd w ze szłym ro ku stu den tów i pra -
cow ni ka tej uczel ni w ra mach pro jek tu Era smus Plus. Ma my
na dzie ję, że wy mia na stu den tów i pra cow ni ków bę dzie na dal
kon ty nu owa na. z
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Jak wydziały zaliczyły… (cz. 5)

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? 

dzie KaN Wy dzia Łu Fi zy Ki 
Prof. an to ni Wój cik

Prio ry te tem po przed niej ka den cji (2013-2016) by ło
na Wy dzia le Fi zy ki do sko na le nie pro ce su dy dak tycz ne go.
Re ali za cję te go za da nia i osią gnię tą wy so ką ja kość kształ ce -
nia po twier dzi ła Pol ska Ko mi sja Akre dy ta cyj na. Na pięć
akre dy to wa nych kie run ków czte ry uzy ska ły oce nę wy róż -
nia ją cą – Fi zy ka, Bio fi zy ka, Aku sty ka i Opto me tria. Nie by -
ło za tem za sko cze niem, że pro wa dzo na przez PKA
w obec nej ka den cji pro ce du ra oce ny in sty tu cjo nal nej rów -
nież za koń czy ła się wy da niem oce ny wy róż nia ją cej. Prio ry -
te tem obec nej ka den cji mia ło być osią gnię cie po zy tyw ne go
bi lan su fi nan so we go Wy dzia łu. Jed nym z ele men tów pro -
gra mu na praw cze go by ła za pla no wa na zna czą ca re duk cja
za trud nie nia (oko ło 10% w gru pie na uczy cie li aka de mic -
kich) wy ko rzy stu ją ca fa lę odejść eme ry tal nych. Aby po li ty -
kę ka dro wą uczy nić bar dziej ra cjo nal ną i dłu go fa lo wą
po wo ła li śmy na Wy dzia le Ko mi sję ds. Ka dry i Struk tu ry,
któ ra w dys ku sji wy pra co wa ła za ło że nia co do ogła sza nia
i pro wa dze nia no wych kon kur sów. Jed nym z za dań sto ją -
cych przed po li ty ką ka dro wą by ło i jest zrów no wa że nie dy -
dak tycz nych i na uko wych po trzeb Wy dzia łu. Po ogło sze niu
ka te go rii na uko wych wi dzi my jed nak po trze bę przy spie sze -
nia pro ce su zmian ka dro wych i szerszej re struk tu ry za cji
Wy dzia łu. War to w tym miej scu wska zać przy czy ny uzy ska -
nia przez Wy dział ka te go rii B. Przy po mnij my, że oce na pa -
ra me trycz na opie ra się na wskaź ni kach licz bo wych
uzy ski wa nych w ra mach czte rech kry te riów. Je śli przyj rzeć
się wskaź ni kom Wy dzia łu Fi zy ki na tle na sze go Uni wer sy -
te tu, to oka zu je się, że w kry te rium I Wy dział upla so wał się
na dru gim miej scu, w kry te rium II na miej scu pią tym,
w kry te rium III na miej scu czwar tym, a w kry te -
rium IV na miej scu dzie wią tym. Pa ra dok sem jest, że pa -

trząc na te wskaź ni ki wy prze dza my (z jed nym wy jąt kiem)
wy dzia ły z ka te go rią A+. Po rów na nie po ka zu je, że ka te go -
rię „za wdzię cza my” bar dzo wy so kie mu po zio mo wi fi zy ki
w Pol sce (patrz opra co wa nie A. K. Wró blew skie go opu bli -
ko wa ne w ra mach Stu diów Biu ra Ana liz Sej mo wych
3 (35) 2013, s. 89–106.) Jed nak nie za leż nie od wy so ko ści po -
przecz ki usta wio nej przez na szych kon ku ren tów, prio ry te -
tem Wy dzia łu w naj bliż szych la tach bę dzie od zy ska nie
ka te go rii A w naj bliż szym pro ce sie ka te go ry za cyj nym. Re -
ali za cja te go prio ry te tu bę dzie skła da ła się z wie lu ele men -
tów, z któ rych naj waż niej sze to pod nie sie nie (mie rzo ne go
mi ni ste rial ny mi punk ta mi) po zio mu ba dań na uko wych
i zwiększenie zdo by wa nych w kon kur sach ze wnętrz nych
środ ków na ba da nia na uko we, w tym na za trud nie nie pra -
cow ni ków na uko wych. Do oce ny pa ra me trycz nej Wy dział
przed sta wiał je dy nie pra ce za 35 punk tów i wię cej (35+).
Obec nie, po ana li zie wy ni ków ka te go ry za cji, mu si my pod -
jąć środ ki pro wa dzą ce do zwięk sze nia licz by naj bar dziej
pre sti żo wych pu bli ka cji (45+). W li sto pa dzie Ra da Wy dzia -
łu przy ję ła kry te ria ocen okre so wych wska zu ją ce na kon -
kret ne ocze ki wa nia wo bec zdo by wa nych przez na szych
pra cow ni ków punk tów. Przed na mi re struk tu ry za cja Wy -
dzia łu – zmia ny ka dro we i struk tu ral ne, któ re w za mie rze -
niu do pro wa dzą do zwięk sze nia efek tyw no ści sta rań
o środ ki fi nan so we, do szer sze go otwar cia na za trud nie nie
uczo nych spo za na sze go śro do wi ska i do po sze rze nia upra -
wia nej na Wy dzia le te ma ty ki na uko wej. Nad cho dzą trud ne
la ta wal ki o ka te go rię, w któ rych do dat ko wo ob ni że niu ule -
gnie fi nan so wa nie Wy dzia łu. Wszyst ko to nie mo że za ha -
mo wać, wra ca jąc na ko niec do wspo mnia nych na po cząt ku
suk ce sów Wy dzia łu, dy na mi ki roz wo ju na szych kie run ków
stu diów. W naj bliż szym cza sie pla nu je my otwar cie dwóch
spe cjal no ści na fi zy ce (jed nej na uczy ciel skiej i jed nej pro -
wa dzo nej w ję zy ku an giel skim). z
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dzie KaN Wy dzia Łu CHe Mii uaM
Prof. Hen ryk Ko ro niak

Tem pus fu git….
Opu bli ko wa ną rok te mu w „Ży ciu Uni wer sy tec kim” wy -

po wiedź o ocze ki wa niach, pla nach i za gro że niach dla Wy -
dzia łu Che mii dzi siaj chciał bym zwe ry fi ko wać. 

Wy bra nie te go, co by ło naj waż niej sze dla Wy dzia łu, jest
za da niem bar dzo trud nym. Nie któ re do ko na nia nie ko -
niecz nie na tych miast skut ku ją sze ro kim roz gło sem. Nie
po rząd ku jąc za tem we dług ich rze czy wi stej waż no ści,
chciał bym przed sta wić kil ka re flek sji o tym, co by ło klu -
czo we dla Wy dzia łu Che mii w mi nio nym ro ku. 

Uwa żam, że suk ce sem oka zał się dla nas ubie gło rocz ny
na bór na stu dia. Przy ję li śmy na I rok stu diów po nad 400
(czte ry stu!!!) no wych en tu zja stów che mii. To efekt dłu giej,
pro wa dzo nej od lat pra cy or ga nicz nej w za kre sie kon tak -
tów z mło dzie żą szkół śred nich. To kla sy aka de mic kie (pro -
wa dzi my ich po nad 30), współ pra ca z gim na zja mi i li ce ami,
kon kurs che micz ny, olim pia da che micz na, ak tyw ność po -
pu la ry za tor ska Na uko we go Ko ła Che mi ków. O tym, aby
na si stu den ci by li ab sol wen ta mi o naj wyż szych kwa li fi ka -
cjach de cy du je nie tyl ko to, że szczy ci my się oce ną wy róż -
nia ją cą uzy ska ną w ra mach pol skiej, jak i mię dzy na ro do wej
akre dy ta cji, ale fakt, że cią gle udo sko na la my pro gra my
kształ ce nia. Prak tycz nie wszy scy stu den ci stu diu ją wg in -
dy wi du al ne go to ku na ucza nia. Każ dy za in te re so wa ny mo -
że sko rzy stać z sze ro kiej ofer ty wy jaz dów na staż w ra mach
pro gra mu Era smus. Pro wa dzi my stu dia an giel sko ję zycz ne,
w któ rych uczest ni czą stu den ci za rów no pol scy, jak i za -
gra nicz ni. 

Na bór na stu dia dok to ranc kie gwa ran tu je spo rą gru pę
mło dych en tu zja stów na uki, a to oni, jak wia do mo, są naj -
bar dziej dy na micz ną i efek tyw ną gru pą ba da czy. Uzy ska -
ne do dat ko we środ ki na sty pen dia w ra mach pro jek tów
POWER są w tym za kre sie bar dzo po moc ne.

To prze kła da się da lej na ja kość pro wa dzo nych ba dań
mie rzo nych ran gą pu bli ka cji. Pu bli ku je my bar dzo du żo,
du żo wię cej niż wy ma ga ne 3N w pa ra me try za cji, ale – co
naj waż niej sze – na sze pra ce uka zu ją się w bar dzo do brych
pe rio dy kach. Pu bli ka cje, któ rym przy pi sa no 50 punk tów
wg li sty mi ni ste rial nej, nie są wy jąt kiem. Na si ko le dzy są
za pra sza ni do re da go wa nia wy dań spe cjal nych cza so pism,

tych z naj wyż szej pół ki (dla przy kła du pro f. Re na ta Ja strząb
jest za pro szo nym edy to rem 50-puk to we go Co or di na tion
Che mi stry Re views). Śred nia za wszyst kie pu bli ka cje
w ubie głym ro ku to oko ło 35 punk tów. Po za tym po ja wi ły
się licz ne książ ki, mo no gra fie, tłu ma cze nia… To skut ko -
wa ło tym, że Wy dział Che mii w ostat niej pa ra me try za cji
uzy skał ka te go rię A (dziw ne, ale ka te go rii A+ nie uzy skał
ża den uni wer sy tec ki wy dział che mii w Pol sce, mi mo iż che -
mia upra wia na w Pol sce jest naj bar dziej roz po zna wal ną
dzie dzi ną na uki). A na mar gi ne sie: kry te rium oce ny K1,
któ re okre śla śred nie do ko na nia pu bli ka cyj ne każ de go
z po nad 206 na ukow ców na Wy dzia le (bo ta kie ma my N)
wy no si po nad 121. To ozna cza po pro stu, że każ dy z nas
śred nio w cią gu ostat nich czte rech lat wy pro du ko wał co
naj mniej trzy pu bli ka cje za 40 punk tów…. Jest się z cze go
cie szyć. Szko da, że w kry te rium K4, o któ re go oce nie de -
cy du ją eks per ci, a nie twar de da ne licz bo we, le piej wi dzia -
ne są ośrod ki z War sza wy czy Kra ko wa.

Jed nym z ele men tów waż nych dla Wy dzia łu jest zmia -
na po ko le nio wa. Ale i tu taj wszyst ko prze bie ga bez za kłó -
ceń. W cią gu ostat nich pię ciu lat po nad dzie sięć osób
z Wy dzia łu Che mii uzy ska ło ty tuł na uko wy pro fe so ra;
a w ro ku ubie głym prze pro wa dzi li śmy dwa dzie ścia pro ce -
dur ha bi li ta cyj nych. Mło dzi ko le dzy się ga ją po za szczyt ne
na gro dy (dla przy kła du pro f. Ro bert Pie trzak – lau re at Na -
gro dy Mia sta Po zna nia 2017). Tak więc od cho dzą cy
na eme ry tu rę ma ją god nych na stęp ców, a wy mia na po ko -
le nio wa prze bie ga bez zgrzy tów…

Cze go nam bra ku je? Cią gle ma my w no wym Col le gium
Che mi cum la bo ra to ria, któ re wy ma ga ją wy po sa że nia. Nie -
ste ty, nie star czy ło na to pie nię dzy z pro gra mu wie lo let nie -
go prze zna czo ne go na bu do wę Kam pu su Mo ra sko. Za wsze
bę dą mi le wi dzia ne więk sze środ ki na na ukę i ba da nia, ale
my po trze bu je my środ ków na pod sta wo we wy po sa że nie
la bo ra to rium. Ale da my ra dę! 

Cze go się oba wia my? Mo że osta tecz ne go kształ tu no wej
Usta wy 2.0 Pra wo o Szkol nic twie Wyż szym? Trud no wy -
obra zić so bie du ży Uni wer sy tet, ta ki jak UAM, na któ rym
nie ma wy dzia łów. Ta kich pa ra dok sów w kon cep cji no wej
usta wy jest spo ro.

Kon klu du jąc: uwa żam, że naj waż niej szym osią gnię ciem
jest to, że Wy dział Che mii pra cu je nor mal nie i to mnie naj -
bar dziej na pa wa opty mi zmem. zfo
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szcze gól ne za mi ło wa nie do za byt ków i ich ochro ny wy ni -
ka z fak tu, że da ne mi by ło wy cho wy wać się w cie niu pa -
ła cu Chła pow skich w ich ro dzin nej Tur wi – mó wi dr

Emi lian Pra łat, któ ry w paź dzier ni ku mi nio ne go ro ku otrzy -
mał srebr ną Od zna kę Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go za opie kę nad za byt ka mi, przy zna ną za au tor ską se rię
wy daw ni czą „Miej sca i Sztu ka”, po pu la ry za cję wie dzy o za -
byt kach oraz do pro wa dze nie do re no wa cji Ko pa szew skiej
Dro gi Krzy żo wej, a w grud niu – Na gro dę Ge ne ral ne go Kon -
ser wa to ra Za byt ków RP i Sto wa rzy sze nia Kon ser wa to rów
Za byt ków w ka te go rii: pra ce na uko we i stu dial ne, po now nie
za se rię „Miej sca i Sztu ka”. Jak wspo mi na lau re at, przez la ta
był świad kiem te go, jak re zy den cja De zy de re go Chła pow skie -
go w Tur wi chy li się ku upad ko wi. Wte dy zro dzi ło się w nim
ogrom ne pra gnie nie, aby za trzy mać, oca lić cząst kę te go daw -
ne go świa ta, któ ry znał z opo wie ści dziad ków i in nych człon -
ków ro dzi ny oraz naj star szych miesz kań ców Tur wi i oko lic.
Wpraw dzie swo ją edu ka cję ukie run ko wał po cząt ko wo
na bio lo gię, ale po wie lu pe ry pe tiach osta tecz nie wy brał hi -
sto rię sztu ki (Wy dział Hi sto rycz ny UAM). Dziś uwa ża, że był
to strzał w dzie siąt kę i naj lep sza de cy zja w do tych cza so wym
ży ciu. Pod czas stu diów cho dził na wy kła dy fa kul ta tyw ne
i spe cja li za cyj ne do ty czą ce m.in. ochro ny dóbr kul tu ry, ale
pro wa dził też na wła sną rę kę po szu ki wa nia cie ka wych lek tur
na ten te mat i za jęć po za uczel nią. Mię dzy in ny mi za glą dał
do pra cow ni kon ser wa tor skich zna jo mych i brał udział w pa -
ne lu zwią za nym z ochro ną, sze ro ko ro zu mia ne go, dzie dzic -

twa kul tu ro we go. Stu dio wa nie hi sto rii sztu ki nie wy star cza -
ło mu, to też bę dąc na II ro ku po sta no wił do dat ko wo pod jąć
stu dia fi lo lo gicz ne. Osta tecz nie wy brał fi lo lo gię chor wac ką,
a rok póź niej do dat ko wo buł ga ry sty kę (z któ rej zro bił li cen -
cjat). Rów no le gle ca ły czas in te re so wał się lo sa mi za byt ków
w ro dzin nych oko li cach i kie dy nada rza ła się oka zja, roz ma -
wiał z ów cze snym sta ro stą ko ściań skim na te mat ich sta nu
i moż li wo ści ochro ny. Zo rien to wał się rów nież, ja kie są
praw ne i „zin sty tu cjo na li zo wa ne” moż li wo ści pod ję cia ta -
kich dzia łań. Do ce nia jąc je go tro skę o kul tu ro we dzie dzic -
two re gio nu sta ro sta – na wnio sek Wo je wódz kie go
Kon ser wa to ra Za byt ków – usta no wił go w grud niu 2011 r.
spo łecz nym opie ku nem za byt ków. Emi lian Pra łat po sta no -
wił wów czas w kon kret ny spo sób do ku men to wać i upo -
wszech niać wie dzę o wiel ko pol skich za byt kach otwie ra jąc
to mem Tu rew (2012) au tor ską se rię wy daw ni czą „Miej sca
i Sztu ka”. Przede wszyst kim by ła to chęć spła ce nia dłu gu
wdzięcz no ści wo bec miej sca, z któ re go po cho dzę, w któ rym
da ne mi by ło się wy cho wy wać i wzra stać, i wo bec osób, któ re
spo tka łem na prze strze ni lat – mó wi. Z tej pierw szej Tur wi
nie był jed nak za do wo lo ny, dla te go w 2017 r. wy dał no wą,
znacz nie po sze rzo ną i po pra wio ną wer sję. Idąc tro pem
Chła pow skich do cie rał do ko lej nych miej sco wo ści, re zy den -
cji, pa ła cy ków, ko ścio łów zwią za nych z tą ro dzi ną. Jed no -
cze śnie uświa do mił so bie, że trze ba wło żyć gi gan tycz ną
pra cę w mó wie nie, pi sa nie i przy po mi na nie o tych miej scach
i za byt kach oraz w prze ko ny wa nie, że ich ochro na ma sens.

Czy da się pogodzić pracę na uniwersytecie z czasochłonną pasją? Przykład dr. Emiliana Prałata,
absolwenta historii sztuki i filologii chorwackiej, adiunkta w Zakładzie Slawistyki Kulturoznawczej

(Instytut Filologii Słowiańskiej UAM), nagrodzonego dwukrotnie w ubiegłym roku za twórcze i pełne
entuzjazmu realizowanie funkcji społecznego opiekuna zabytków, potwierdza, że jest to możliwe.
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Bo to jest z jed nej stro ny two rze nie pew ne go ka pi ta łu tu ry -
stycz ne go, kul tu ro we go, hi sto rycz ne go, któ ry mo że być przez
każ dy re gion wy ko rzy sta ny, a z dru giej – pró ba oca le nia choć -
by cząst ki daw ne go świa ta dla po tom no ści – mó wi z prze ko -
na niem. Po ka zy wa niu pięk na i war to ści (hi sto rycz nej,
kul tu ro wej) ma łych oj czyzn, któ re, je go zda niem, w ni czym
nie ustę pu ją dzie jom i zna cze niu za byt ków wiel kich me tro -
po lii, słu ży wła śnie se ria „Miej sca i Sztu ka”. Wy bie ra jąc te -
ma ty kę po szcze gól nych to mów sta ra się zna leźć wy da rze nie,
po stać, oko licz ność, któ ra bę dzie mo ty wem prze wod nim
pro mo cji książ ki. Sta ram się, by dzię ki te mu książ ka to wa -
rzy szy ła ja kiejś rocz ni cy, po zwo li ła przy po mnieć pięk ne kar ty
lo kal nej hi sto rii i by w uczest ni kach pro mo cji, któ ry mi czę sto
są miesz kań cy da nej miej sco wo ści, wy zwo li ła po czu cie du my
z fak tu za miesz ki wa nia w tym miej scu. Dwa ko lej ne to my se -
rii: Ko pa sze wo (2015 i 2017) i Rą biń (2016), do ty czy ły na dal
sie dzib Chła pow skich. W 2016 r. wy dał też, po świę co ny dla
od mia ny sie dzi bie wiel kok sią żę co -kró lew sko -pre zy denc kiej,
tom Ra cot. W tym ro ku za mie rza wy dać książ kę o, zwią za -
nej z ro dzi ną Ta cza now skich i Mic kie wi czem, miej sco wo ści
Cho ryń. Pla nu je też tom o Czer wo nej Wsi – jed nym z ostat -
nich ma jąt ków Chła pow skich, a w przy szło ści za mie rza za -
jąć się klasz to rem be ne dyk ty nów w Lu bi niu, do cze go
mo bi li zu je go przy pa da ją ce na 2020 rok 950-le cie obec no -
ści be ne dyk ty nów w tym miej scu. Za py ta ny, jak uda je mu
się po go dzić nie sa mo wi cie ab sor bu ją cą pa sję i pra cę spo łecz -
ne go opie ku na za byt ków z pra cą na uczel ni, dr E. Pra łat nie
ukry wa, że jest to trud ne i czę sto od by wa się kosz tem snu.
Jed nak ta spo łecz na pra ca sta no wi dla nie go au ten tycz ną
chwi lę wy tchnie nia od co dzien no ści i utwier dza go w prze -
ko na niu, że trud ba daw czy i pi sar ski wło żo ny w oca la nie
pięk nych skraw ków Wiel ko pol ski i jej hi sto rii ma sens.
„Wgry za jąc” się w da ne miej sce, bar dzo cie szy się, je śli uda
mu się przy oka zji roz wią zać ja kąś lo kal ną za gad kę czy ta -
jem ni cę bądź od na leźć do ku men ty uzna ne za za gi nio ne. Za -
baw ne by wa od kry cie ja kie goś skan da lu ro dzin ne go, któ ry
po tem oka zu je się ra czej aneg do tą. Wiel ką przy jem ność
spra wia mu kon takt ze sta ry mi do ku men ta mi, książ ka mi,
„szpar ga ła mi”, bo, jak mó wi, ina czej od bie ra, czu je stro nę in -
ter ne to wą czy książ kę wy da ną obec nie, a cał ko wi cie in ne od -
czu cia wy zwa la w nim wzię cie do rę ki li stu, któ ry ma 200
czy 300 lat: W tym mo men cie czło wiek uświa da mia so bie i za -
da je py ta nie, co zo sta nie po nas w do bie In ter ne tu, elek tro ni ki,
e -ma ili sms -ów, kie dy po waż na awa ria mo że uni ce stwić
wszyst kie śla dy, do ku men ty, a z dru giej stro ny po ja wia się py -
ta nie, przez ile rąk ten list mu siał przejść, za nim tra fił w mo je.
Ogrom nym pro ble mem jest szczu płość ar chi wa liów lub brak
do stę pu do tych, któ re są obec nie w po sia da niu pry wat nych
osób, to też jed nym z naj bar dziej fa scy nu ją cych prze żyć by ło
dla nie go przy wie zie nie do Tur wi po pra wie stu, a w nie któ -
rych wy pad kach po 270-280, la tach li stów, któ re kie dyś zo -
sta ły stąd wy sła ne przez Chła pow skich, a któ re na czas
opra co wy wa nia ksią żek uda ło mu się wy po ży czyć od ich po -
tom ków. Po wrót li stów do miej sca, z któ re go wy szły, uświa -
do mił mu też je go udział, czy wręcz in ge ren cję w hi sto rię,
a jed no cze śnie to, że hi sto ria za to czy ła w tym mo men cie dzie -
jo we ko ło. – Fakt, że te li sty prze trwa ły, że wró ci ły do miej sca
wy sła nia, od ra zu uru cha mia wy obraź nię – kie dy, w ja kich
oko licz no ściach, na stro ju by ły na pi sa ne, ja ką prze by ły dro gę,
kto do rę czał, kto od bie rał, jak re ago wał – mó wi z en tu zja -
zmem. – To jest, mo im zda niem, naj bar dziej fa scy nu ją cy ele -
ment ca łej tej pra cy.

da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

o r ga ni za to ra mi kon fe ren cji
by ła trój ka ki loń skich sla wi -
stów: prof. Mi cha el Düring,

dr Re bek ka Wil pert oraz Mi riam
Völkel -Bill, M. A. Kon fe ren cję otwie ra -
ła wi ce pre zy dent ki loń skie go uni wer -
sy te tu prof. An ja Pi stor -Ha tam ra zem
z przed sta wi cie lem pol skie go kon su la -
tu w Ham bur gu, któ rzy pod kre śla li
zna cze nie po znań sko -ki loń skiej współ -
pra cy obu uni wer sy te tów i wy ra zi li na dzie ję na jej dal szy roz wój. In au gu ru ją ce ca łość
wy stą pie nie na le ża ło do prof. Krzysz to fa Try bu sia i do ty czy ło sla wi stycz ne go do rob ku
prof. Rol fa Fie gu tha, od kil ku mie się cy ho no ro we go dok to ra UAM. 

Ki loń ski ośro dek wy ro bił so bie w ostat nich la tach re pu ta cję waż ne go miej sca po -
rów naw czych ba dań sla wi stycz nych, szcze gól nie nad li te ra tu rą pol ską i ro syj ską. Z ko -
lei In sty tut Fi lo lo gii Pol skiej UAM współ pra cu je z ki loń skim In sty tu tem Sla wi sty ki
od po nad de ka dy. Obie jed nost ki pro wa dzą wspól nie stu dia mię dzy kul tu ro we w for -
mu le do uble de gree, od któ rej cy klicz ne kon fe ren cje wzię ły swo je mia no. Wspól nie
or ga ni zo wa ne kon fe ren cje ma ją na ce lu po głę bia nie współ pra cy mię dzy dwo ma śro -
do wi ska mi na uko wy mi oraz pod trzy my wa nie re flek sji na po lu na uko we go dia lo gu
pol sko -nie miec kie go. Wy gło szo ne na kon fe ren cji re fe ra ty do ty czy ły m.in. nie miec -
kich kon tek stów naj waż niej szych pol skich po etów – re fe ra ty na ten te mat przed sta -
wi li po lo ni ści: prof. Je rzy Fieć ko, prof. An na Le ge żyń ska, prof. Aga ta Stan kow ska i dr
Ma ciej Jun kiert. O pro ble ma ty ce glot to dy dak tycz nej mó wi li prof. Ta de usz Le wasz -
kie wicz, dr To masz Lis, dr Mar ta Ja na chow ska -Bu dych, hi sto rii Wiel ko pol ski do ty -
czy ło wy stą pie nie prof. Je rze go Ko łac kie go. Po znań skich ger ma ni stów re pre zen to wa li
m.in. prof. Je rzy Ka łąż ny i prof. Be ate Som mer feld.

W kon fe ren cji wzię li rów nież udział po lo ni ści, sla wi ści, ger ma ni ści i hi sto ry cy
z róż nych ośrod ków nie miec kich (Ko lo nia, Mar burg, Gre ifswald) i pol skich (Bia ły -
stok, Go rzów, Zie lo na Gó ra). Ośro dek ki loń ski re pre zen to wa li m.in. prof. Nor bert
Nübler (ję zy ko znaw stwo) i prof. Mar ti na Thom sen (hi sto ria). Te ma tycz na róż no rod -
ność po szcze gól nych re fe ra tów by ła, co nie zda rza się czę sto, wiel ką za le tą sym po -
zjum. Ob ra dom to wa rzy szy ła obec ność licz nie zgro ma dzo nych stu den tów, ki loń skiej
Po lo nii oraz nie miec kich na uczy cie li z lan du Szle zwik -Holsz tyn, któ rzy na co dzień
uczą nie miec kich uczniów o pol sko -nie miec kiej hi sto rii.

Key no te lec tu re wy gło sił Ro bert Tra ba z Cen trum Ba dań Hi sto rycz nych PAN
w Ber li nie. Pro fe sor pod su mo wy wał swo je do tych cza so we ba da nia do ty czą ce pol -
sko -nie miec kiej pa mię ci kul tu ro wej, któ re za owo co wa ły mo nu men tal nym pię cio to -
mo wym słow ni kiem miejsc pa mię ci i za pre zen to wał no wy te mat, do sko na le
wpi su ją cy się w kon fe ren cyj ną te ma ty kę, gdyż do ty czą cy oswa ja nia trud nych hi sto -
rycz nie miejsc, gdzie do cho dzi ło do cał ko wi tej wy mia ny lud no ści, tak jak mia ło to
miej sce cho ciaż by w przy pad ku Ziem Od zy ska nych. Wy kład traf nie ko re spon do wał
z re fe ra ta mi wy kła dow ców z Go rzo wa i Zie lo nej Gó ry, któ re do ty czy ły pro ble ma ty -
ki pa mię ci kul tu ro wej do ty czą cej woj ny i nie miec kiej prze szło ści tych ziem.

Uczest ni cy kon fe ren cji by li zgod ni w oce nie te go, że po gar sza ją ce się w ostat nim
cza sie sto sun ki pol sko -nie miec kie na szcze blu współ pra cy obu państw, nie sprzy ja ją
tak że dal sze mu roz wo jo wi współ pra cy na uko wej i kul tu ral nej Po la ków i Niem ców,
wpły wa ją ne ga tyw nie zwłasz cza na prze bieg wy mia ny stu den tów po mię dzy pol ski -
mi i nie miec ki mi uni wer sy te ta mi.

Za dwa la ta to UAM bę dzie or ga ni zo wał ko lej ną kon fe ren cję po znań sko -ki loń ską.
oprac. Ma ciej Jun kiert

nie prze rwa ny dia log
po znań sko -ki loń ski

Na początku grudnia północnoniemiecka Kilonia była świadkiem
trzeciego już naukowego sympozjum z cyklu „Polacy i Niemcy

w Europie” / „Polen und Deutsche in Europa”. Tym razem tematem
spotkania były „przestrzenie pogranicza”, rozumiane bardzo szeroko,

w wymiarze historycznych aspektów wspólnej polsko-niemieckiej
koegzystencji, relacji literackich od czasów romantyzmu po literaturę

współczesną oraz kontaktów językowych. 
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Po cho dzą cy z Czem pi nia Pro fe sor, swój zwią zek z UAM
roz po czął w 1965 r., kie dy pod jął tu stu dia po lo ni stycz -
ne. Po ich ukoń cze niu w 1970 r. zo stał asy sten tem

w Za kła dzie Hi sto rii Kul tu ry, a w 1979 r., rok po dok to ra -
cie – ad iunk tem. W 1994 r. ha bi li to wał się na pod sta wie roz -
pra wy: Ko me die Igna ce go Kra sic kie go. Pol skie Oświe ce nie
i spu ści zna bi sku pa Kra sic kie go sta ła się też głów nym te ma -
tem je go twór czo ści na uko wej. Li sta do ko nań na uko wych
Pro fe so ra jest dłu ga, po dob nie jak licz ne są je go do ko na -
nia ja ko wy bit ne go or ga ni za to ra. … Pod je go za rzą dem
Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej prze niósł się
z Col le gium No vum do gma chu Col le gium Ma -
ius. – Je go sta ra niom za wdzię cza my tak że szyb ki
i nad zwy czaj sta ran ny re mont bu dyn ku – pod -
kre śla obec ny dzie kan WFPiK prof. To masz
Mi zer kie wicz, do da jąc, że dzię ki Pro fe so ro wi
w oknach wo kół ho lu po ja wi ły się wi tra że
z wi ze run ka mi pol skich pi sa rek i pi sa rzy
oraz od no wio na zo sta ła pięk na sa la
kon fe ren cyj na na zwa na Sa lo nem Mic -
kie wi cza pod Ko pu łą. – Naj więk szym jed -
nak do ko na niem Po krzyw nia ka -bu dow ni cze go by ła
wy dzia ło wa bi blio te ka – mó wi dzie kan, do po wia da jąc, że
Pro fe so ro wi wraz z kanc le rzem UAM  Sta ni sła wem Wa cho -
wia kiem uda ło się prze ko nać kon ser wa to ra miej skie go
do wkom po no wa nia w za byt ko wą prze strzeń dzie dziń ca Col -
le gium Ma ius no wo cze sne go ar chi tek to nicz nie gma chu
(2007-2009). 

Pod czas stycz nio wej uro czy sto ści z udzia łem Rek to ra
UAM prof. An drze ja Le sic kie go akt nada nia Bi blio te ce
WFPiK imie nia Pro fe so ra po łą czo no z od sło nię ciem dwóch
pa miąt ko wych ta blic: jed na za wie ra pod sta wo we in for ma cje
o Pro fe so rze, funk cjach przez nie go peł nio nych i po dej mo -
wa nych ini cja ty wach oraz uka zu je sto su nek wspól no ty uni -
wer sy tec kiej do Pro fe so ra: „Ce nio ny na uczy ciel aka de mic ki,
cha ry zma tycz ny wy kła dow ca. Czło wiek wiel kie go opty mi -
zmu, życz li wo ści wo bec in nych lu dzi. Mi ło śnik ogro dów, po -
dró ży i kul tu ry wło skiej”; dru ga – in for mu je o wkła dzie
Pro fe so ra w po wsta nie Bi blio te ki i przy po mi na ideę, ja ka mu
przy świe ca ła: „Pro fe sor Po krzyw niak, znaw ca twór czo ści
Igna ce go Kra sic kie go, po dą żył za ra dą Księ cia Po etów: «Za -
miar bi blio te ki nie in ny być po wi nien nad uży tecz ność; je śli
więc te go się za kła da ją cy trzy mać ze chce, trze ba, iż by się
nad praw dzi wą isto tą uży tecz no ści za sta no wił, a ta jest, iż by
czy tel ni ków o ś w i e c e ń s z y m i   i   l e p s z y m i  czyniła»”.
Przy tej oka zji pro fe so ro wie Krzysz tof Try buś i Grze gorz Rau -
bo (IFP) za pre zen to wa li wspól nie zre da go wa ną książ kę

pt.: Zło ty śro dek. Li te ra tu ra wo bec roz te rek, nie po ko ju i po szu -
ki wa nia rów no wa gi. Stu dia po świę co ne pa mię ci Pro fe so ra Jó -
ze fa To ma sza Po krzyw nia ka, przy po mi na jąc mię dzy in ny mi,
że ten zbio ro wy tom, za wie ra ją cy tek sty 32 pra cow ni ków na -
uko wych róż nych pro fe sji z WFPiK, pier wot nie miał być pre -
zen tem dla Pro fe so ra z oka zji 70. uro dzin, za koń cze nia pra cy
na uni wer sy te cie i przej ścia na eme ry tu rę. 

– Śmierć Ju bi la ta nie wpły nę ła na zmia nę me ry to rycz nej, na -
uko wej osno wy książ ki – mó wi prof. K. Try buś. – Zgod nie
z po cząt ko wym za ło że niem, tom do ty czy bli skiej Pro fe so ro wi
To ma szo wi Po krzyw nia ko wi idei „zło te go środ ka”, jej obec no -
ści i prze mian, od zwier cie dla ją cych się w li te ra tu rze róż nych
epok. Za sad ni czo zmie nił się na to miast cel pu bli ka cji, któ rym
sta ło się upa mięt nie nie Je go do ko nań ja ko uczo ne go i or ga ni -
za to ra ży cia aka de mic kie go. Nie tak mia ło być... – do da je. 

Współ re dak tor to mu, prof. G. Rau bo do po wia da, że bo ga ty
ma te riał upo rząd ko wa ny jest chro no lo gicz nie. 

– Książ kę otwie ra za rys an tycz nej re flek sji o idei „zło te go
środ ka”, na stęp nie pre zen to wa ne są dro gi sta ro pol skich po -

Człowiek „Złotego środka” 
Uroczystością nadania imienia Profesora Józefa Tomasza Pokrzywniaka Bibliotece Wydziału

Filologii Polskiej i Klasycznej UAM współpracownicy i uczniowie upamiętnili pierwszą
rocznicę śmierci tego wybitnego historyka literatury, znawcy epoki Oświecenia, wspaniałego
wykładowcy i nauczyciela akademickiego, powszechnie lubianego człowieka, wieloletniego

dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, kierownika Zakładu Literatury Staropolskiej
i Oświecenia i dziekana WFPiK. Trwałym śladem wydarzenia są dwie tablice wmurowane

przy wejściu do Biblioteki. Uroczystość odbyła się 17 stycznia br.
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szu ki wań „mia ry we wszem”. Ko lej na część to mu do ty czy ujęć
ty tu ło wej idei w okre sie Oświe ce nia oraz w XIX wie ku, zaś
ostat nia – obec no ści daw nych idei w stu le ciu XX i cza sach naj -
now szych. Re spek tu jąc za sa dy chro no lo gii, sta ra li śmy się o to,
aby układ prac w to mie uwy dat niał hi sto rycz ne pro ce sy „dłu -
gie go trwa nia” oraz funk cjo no wa nie me cha ni zmów kul tu ro -
wej pa mię ci, dzię ki któ rej moż li we jest bu do wa nie po mo stów
mię dzy od le gły mi od sie bie epo ka mi. Książ ka upa mięt nia ją -
ca Pro fe so ra Po krzyw nia ka zo sta ła wrę czo na kie row ni ko wi
Bi blio te ki WFPiK dr. Jó ze fo wi Ma li now skie mu, ja ko pierw -
sza na by ta przez tę Bi blio te kę już z no wym pa tro nem. 

– Nasz zmar ły dzie kan, Pro fe sor To masz Po krzyw niak był
nie wąt pli wie czło wie kiem „zło te go środ ka”, co za wsze za zna -
cza ło się w je go afir ma tyw nym sto sun ku do in nych lu dzi,
kon cy lia cyj nym spo so bie kie ro wa nia po znań ską po lo ni sty -
ką i na szym Wy dzia łem, a tak że w je go kon cep cji ba dań na -
uko wych, da le kich od jed no stron no ści i ar bi tral nych
pro po zy cji  – za uwa ża prof. K. Try buś. Obec ny dzie kan
WFPiK, prof. To masz Mi zer kie wicz, pod kre śla: – Pro fe sor Po -
krzyw niak uosa bia etos wy dzia łu, któ ry opie ra się na zdol no -
ści do dia lo gu, sza cun ku dla re guł de mo kra cji aka de mic kiej,
po świę ce niu dla spraw wła snej wspól no ty na uko wej i dy dak -
tycz nej, sta łej otwar to ści oraz to le ran cji dla naj róż niej szych po -
staw i świa to po glą dów. Wszy scy, któ rzy mie li z nim kon takt,
wspo mi na ją ja ko nie za po mnia ny dar moż ność po zna nia czło -
wie ka, któ ry w każ dej sy tu acji po tra fił do strzec i po ka zać jej
po zy tyw ny aspekt, w każ dym kło po cie sku tecz nie do ra dzić, wy -
ba wić z opre sji. Bu do wał nie tyl ko gma chy, ale i wszyst kich ota -
cza ją cych go na wy dzia le lu dzi, czy niąc z nich naj le piej
ro zu mia ną wspól no tę aka de mic ką i do brze funk cjo nu ją cą in -
sty tu cję ży cia zbio ro we go. 

Na stęp czy ni Pro fe so ra w Za kła dzie Li te ra tu ry Sta ro pol skiej
i Oświe ce nia, prof. Ka ta rzy na Mel ler, któ ra wraz z prof. Bar -
ba rą Jud ko wiak na pi sa ła tuż po je go śmier ci pięk ny wspo -
mnie nio wy tekst w „Ży ciu Uni wer sy tec kim” (1/2017), pe łen
ser decz nych wy po wie dzi współ pra cow ni ków Pro fe so ra,
do swo jej re flek sji sprzed ro ku do da ła tyl ko: – Bar dzo go nam
bra ku je...

da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

y Od 1979 r. Pro fe sor To masz Po krzyw niak był
człon kiem PTPN, re dak to rem na czel nym uczel -

nia ne go mie sięcz ni ka NSZZ „So li dar ność” (1980-1981),
człon kiem To wa rzy stwa Li te rac kie go im. Ada ma Mic kie -
wi cza (od 1988 r.). Sta no wi sko pro fe so ra nad zwy czaj ne -
go UAM otrzy mał w ro ku 1995, ty tuł na uko wy
pro fe so ra – w 1999, a pro fe so ra zwy czaj ne go – w 2001.
Jak pod kre śla ją je go współ pra cow ni cy, ucznio wie i na -
stęp cy, Pro fe sor zna ko mi cie spraw dzał się też ja ko dy -
rek tor IFP (1996-2005) czy dzie kan WFPiK (2005-2012),
kie ru ją cy jed no cze śnie Za kła dem Li te ra tu ry Sta ro pol -
skiej i Oświe ce nia (2007-2016). Współ two rzył i roz wi jał
po lo ni sty kę na Wy dzia le Pe da go gicz no -Ar ty stycz nym
UAM w Ka li szu (w 2014 r. był tu dzie ka nem). Wy pro mo -
wał kil ku set ma gi stran tów i kil ku dok to rów. Był współ za -
ło ży cie lem i pierw szym prze wod ni czą cym Kon fe ren cji
Po lo ni styk Uni wer sy tec kich, człon kiem  Ko mi te tu Na uk
o Li te ra tu rze Pol skiej PAN (1996-2002), Ra dy Na uko wej
In sty tu tu Ba dań Li te rac kich PAN (2006-2010) oraz wie lu
to wa rzystw na uko wych. Przez 20 lat był też człon kiem
Se na tu UAM (1996-2016) i współ kształ to wał stra te gię
roz wo ju Uni wer sy te tu.

t e ren Pol ski ob fi tu je w po -
zo sta ło ści po daw nych
kon flik tach zbroj nych,

za rów no na le żą cych do na szej
na ro do wej jak i do ob cej hi sto -
rii. Do tej dru giej ka te go rii na -
le ży bi twa pod Ku no wi ca mi,
jed na z naj więk szych bi tew woj -
ny sied mio let niej (1756-1763).
Dnia 12 sierp nia 1759 ro ku
na po lach i łą kach obec nych
Ku no wic i Słu bic star ło się ze so -
bą po nad 130 ty się cy żoł nie rzy
ro syj skich, pru skich i au striac -
kich. Po kil ku go dzi nach wal ki
po le bi twy, ja ko prze gra na, opu -
ści ła kom plet nie roz bi ta ar mia
pru ska, woj ska ro syj skie i au -
striac kie po zo sta ły ja ko zwy cię -
scy. Efek tem cięż kich walk by ło
po nad 10 ty się cy za bi tych i kil -
ka dzie siąt ty się cy ran nych. 

Star ciem tym od 2009 ro ku
zaj mu je się pra cow nik Pol sko -
-Nie miec kie go In sty tu tu Ba -
daw cze go w Col le gium
Po lo ni cum w Słu bi cach, prof. Grze gorz Pod rucz ny. W trak cie pro wa dzo -
nych przez nie go ba dań od na le zio no już po nad 10000 za byt ków. 

Rok 2017 był dla ba da czy bi twy szcze gól nie uda ny, do ko na no bo wiem
dwóch waż nych od kryć. W sierp niu od na le zio no de po zyt po bi tew ny skła -
da ją cy się z 29 róż nej wiel ko ści obiek tów zwią za nych z umun du ro wa niem
i wy po sa że niem żoł nie rzy wal czą cych w cza sie bi twy pod Ku no wi ca mi.
Na zna le zi sko skła da ją się za byt ki pru skie: em ble ma ty z czap ki fi zy lier skiej
re gi men tu nr 41, czap ki gre na dier skiej re gi men tu gar ni zo no we go nr 6 i z ła -
dow ni cy gre na dier skiej w for mie sty li zo wa ne go gra na tu, au striac kie: 6 ma -
łych em ble ma tów z ła dow ni cy gre na dier skiej w for mie sty li zo wa ne go
gra na tu i 1 du ży em ble mat z ce sar skim or łem, oraz ro syj skie: 3 em ble ma ty
z ła dow ni cy re gi men tu bi ło zier skie go i azow skie go, em ble mat z czap ki gre -
na dier skiej re gi men tu pskow skie go i lon tow ni ca gre na dier ska. Zna le zi sko
to ma du że zna cze nie, uda ło się bo wiem od na leźć obiek ty uni kal ne, do ty -
czy to zwłasz cza ro syj skich em ble ma tów. Rzu ca też świa tło na za cho wa nia
zwią za ne z po rząd ko wa niem po la bi twy.

We wrze śniu do ko na no mniej spek ta ku lar ne go, ale na uko wo rów nie waż -
ne go od kry cia – zna le zio no 152 odłam ki gra na tów ręcz nych. Te go ro dza ju
broń w po ło wie XVIII wie ku wy szła już w więk szo ści z uży cia w bi twach po -
lo wych. Dla te go też zna le zi sko ku no wic kie jest naj póź niej szym, do tych czas
za re je stro wa nym, śla dem wal ki te go ro dza ju bro nią w okre sie no wo żyt nym.
Po now nie gra na ty ręcz ne po ja wi ły się na po lach bi tew do pie ro w wiel kich
kon flik tach XX wie ku. 

Za rów no te go rocz ne zna le zi ska, jak i te od na le zio ne w po przed nich se zo -
nach ba daw czych po ma ga ją na no wo zre kon stru ować prze bieg tej bi twy,
a tak że rzu ca ją no we świa tło na eu ro pej ską sztu kę wo jen ną po ło -
wy XVIII wie ku. 

dr hab. Grze gorz Pod rucz ny, prof uaM
Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu

Pol sko -Nie miec ki In sty tut Ba daw czy w Col le gium Po lo ni cum

kunowice. ostatnie
,,granatowe” pole bitwy 
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uro dził się w 1894 ro ku i ży cie je go prze bie gło bez
więk szych za wi ro wań i zwro tów. W burz li wej mło do -
ści zo stał, co praw da wy da lo ny z puł tu skie go gim na -

zjum za udział w straj ku szkol nym 1905, ale do koń czył
edu ka cję w in nej szko le. Zgło sił się ja ko ochot nik do woj ska
pol skie go w 1918 ro ku, ale rów no cze śnie ukoń czył stu dia,
a ko niec służ by woj sko wej zbiegł się z dok to ra tem z li te ra tu -
ry. Po tem zgod nie z przed wo jen nym mo de lem ka rie ry był
na uczy cie lem po lo ni stą w szko łach (żeń skich, z któ rych dłu -
go po tem otrzy my wał od wy cho wa nek ser decz ne gra tu la cje
i ży cze nia z róż nych oka zji) i rów no cze śnie pra co wał na uko -
wo. Na kie row ni ka Ka te dry Li te ra tu ry Pol skiej Uni wer sy te tu
Po znań skie go zo stał po wo ła ny 1 wrze śnia 1939 ro ku i oczy -
wi ście by ła to bar dzo pe cho wa da ta, ale po woj nie już
w kwiet niu 1945 ro ku po ja wił się w Po zna niu i przez 20 lat
wy ci snął sil ne in dy wi du al ne pięt no na po znań skiej po lo ni -
sty ce, w ja kimś sen sie two rząc ją od no wa…W daw ny, zu peł -
nie luź ny spo sób stu dio wa nia li te ra tu ry wpro wa dził
no wo cze sny ład, na da jąc tej na uce ra cjo nal ny wy miar. Z je -
go na zwi skiem wią zać trze ba i po znań ską szko łę ba dań
nad ro man ty zmem i te atro lo gię (coś wów czas zu peł nie no -
we go), choć sam był znaw cą po wie ści XIX wiecz nej, a zwłasz -
cza Pru sa. 

urze ka ją ca oso bo wość 
Ja ki był ten zwy kły „nie zwy kły” czło wiek? Ja ro sław Ma cie -

jew ski uwa ża, że miał wszyst kie ce chy ide al ne go mi strza, któ -
ry „przede wszyst kim wi nien mieć cy wil ną od wa gę i twar dość
po sta wy »na co dzień«, swo ją li nię po stę po wa nia bez roz gło su,
nie raz wbrew na ci sko wi de ma go gicz nej opi nii”. Prof. Szwey -
kow ski łą czył – jak pi sze Ma cie jew ski – po sta wę pryn cy pial -
ną z urze ka ją cą bez po śred nio ścią. Jak do da je, ucznio wie
my śle li, że po cią ga ich w mi strzu tyl ko je go wie dza i umie -
jęt no ści dy dak tycz ne, ale szyb ko zro zu mie li, że „to by ła oso -
bo wość – ów nie da ją cy się opi sać urok je go oso bo wo ści”.

noc leg w sy pial nym wa go nie
Czy li sty do prof. Szwey kow skie go mo gą je go po stać cha -

rak te ry zo wać? Na pew no od da ją kli mat cza sów, w któ rych
pro fe so ro wi przy szło pra co wać. Weź my li sty Sta ni sła wa Pi -
go nia. W mar cu 1945 ro ku pi sze o przy ję ciu sy na Szwey kow -
skie go na stu dia w Kra ko wie. Za pra sza do Bur sy
Aka de mic kiej, gdzie stu dent do sta nie stół, łóż ko, świa tło (ale
cie pła nie – bu dyn ki są nie ogrze wa ne), a za 10 zł „cie płą stra -
wę, co oczy wi ście je go ape ty tu nie za spo koi”. Ta „bie da na uko -
wa”, o któ rej dzi siaj już nie ma my po ję cia, cią gnę ła się dłu go,
choć za raz po woj nie by ła naj bar dziej do tkli wa. Prze wi ja się
w li stach czę sto. Jak pi sze Zbi gniew Ra szew ski w 1962 ro ku:
by ło by za tem wszyst ko do brze, gdy by nie to, co wszyst kim do -
le ga: za ję cia du żo, pie nię dzy ma ło. Wa cław Ku bac ki do no si,

że w War sza wie w 1950 ro ku „war sza wia cy ży ją le piej niż my
w Po zna niu: bi blio te ka cie pła i czyn na od 10 do 18”. By ły też
nie po ję te dziś kło po ty miesz ka nio we. W jed nym z li stów Sta -
ni sław Pi goń pi sze o prze sła nej do re cen zji pra cy: nie mo gła
być bar dziej po głę bio na, bo au tor ka miesz ka w kil ko ro osób
w jed nym po ko ju i nie ma wa run ków do pra cy. Zbi gniew
Osiń ski zaś kon sta tu je: gdy by nie to, że tu łam się z żo ną po wy -
na ję tych po ko jach, nie miał bym po wo dów do na rze kań… Sam
prof. Szwey kow ski w li ście do władz Po zna nia w 1967 ro ku
za łą cza mi ni ste rial ne oświad cze nie o na leż nym mu do dat ko -
wym po ko ju w do mu, bo choć jest ren ci stą (a więc ta ki po -
kój nie przy słu gu je) to wciąż pra cu je i w tym ro ku
wy pro mo wał np. 5 dok to rów, a po nad to po sia da ta kie a ta -
kie od zna cze nia (a więc mo że jed nak przy słu gu je?). Choć by -
ło się wy bit nym uczo nym, trze ba by ło ta kie idio tycz ne pi sma
pi sać, by urząd nie do kwa te ro wał lo ka to rów. 

Dość ku rio zal nie wy glą da dziś za pro sze nie z war szaw skie -
go PAN na po sie dze nie po świę co ne na uce o li te ra tu rze w 25-
le ciu PRL, gdzie za zna czo no, że „z po wo du trud no ści
z re zer wo wa niem ho te li za le ca się po dróż wa go nem sy pial nym”
(tak by ło z ho te la mi jesz cze w 1971 ro ku…). Zaś Ta de usz Mi -
kul ski ża li się w li ście po spo tka niu, że jed no mu się tyl ko w Po -
zna niu nie uda ło: ku pio ne tu skar pet ki po pę ka ły na za jutrz…

na ma szy nie czy li nie grzecz nie
Ale nie sa mym chle bem czło wiek ży je. W li stach (któ rych

licz ba na si la się w cza sie wa ka cji) oprócz opi sów przy ro dy i za -
byt ków są też spra woz da nia z lek tur i prze my śle nia. Zbi gniew
Osiń ski pi sze w 1966 ro ku z Ka zi mie rza: Czy ta łem tu taj książ -
kę Mi ło sza o Brzo zow skim wy da ną w 1952 ro ku w Pa ry żu.
Zna ko mi ta, peł na we wnętrz ne go roz dr ga nia i pa sji. W jej kon -
tek ście pra wie ca ły ze szyt „Twór czo ści” po świę co ny Brzo zow -
skie mu wy da je się nie mow lę ciem i aka de mic ką pi łą.

Pi sze z urlo pu Edward Pie ści kow ski w 1965 ro ku: Spo ro
czy tam. W Świ no uj ściu za opa trze nie w pra sę (ty go dni ki w Po -
zna niu nie osią gal ne) zna ko mi te. Rzecz nie trud na do roz szy -
fro wa nia: go ście z za gra ni cy przy jeż dża ją cy pro mem.
W lip cu 1967 też z wa ka cji: Wiem, że po burz li wych przej -

pryn cy pial ny z urze ka ją cą oso bo wo ścią
List. Forma pisania, która ginie, zastępowana łatwością rozmowy przez telefon, wysłaniem maila. 

A cóż może być ciekawszego niż listy polonistów, miłośników literatury, znawców jej urody, „demonów
erudycji”, jak napisał jeden z nich, perfekcjonistów języka polskiego? Był kimś takim prof. Zygmunt

Szweykowski. I korespondował z licznym gronem osób.

y Po znań ski Od dział Ar chi wum PAN za wie ra 175 ze -
spo łów – to spu ści zny wy bit nych po znań skich

uczo nych. Do ku men ty, li sty, fo to gra fie, no tat ki za wie ra ją
in for ma cje waż ne, a cza sem za baw ne i wzru sza ją ce. Mó -
wią to, cze go nie po wie krót ka not ka bio gra ficz na. W ko -
lej nych nu me rach „Ży cia” bę dzie my po przez frag men ty
tych spu ścizn po ka zy wać syl wet ki uczo nych, aby w ten
spo sób i ci wiel cy po przed ni cy mo gli być obec ni w ob -
cho dach 100-le cia na sze go uni wer sy te tu. 
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ściach po trze bu ję spo ko ju, ale ten za pew nić mo że mi tyl ko szyb -
ko i sta le po więk sza ją cy się ma szy no pis mo jej książ ki. Ta ka to
już dziw na spe cy fi ka na sze go za wo du. A 15 sierp nia 1968 (też
wa ka cje) znaj dzie my w je go li stach ta ki pas sus: Prze pra szam,
że list na pi sa ny „ma szy no wo”, ale – jak Pa nu Pro fe so ro wi wia -
do mo – dzi siej sza mło dzież po lo ni stycz na le piej so bie ra dzi
z ma szy ną do pi sa nia niż z pió rem. Nie grzecz ne to, ale – jak
są dzę – wy god ne dla obu stron.

niech nar cyz ka ma przy jem ność
W li sto pa dzie 1953 ro ku Sta ni sław Pi goń dzię ku je

za „Przy stan ki li te rac kie nad War tą” Szwey kow skie go: je że li
ten bu kiet współ pra cow ni ków to pań scy ele wo wie, to jest cze -
go gra tu lo wać: krzep kie ta len ty. Wy ty ka jed nak błę dy w fo to -
gra fiach, stwier dza jąc, że Żmi chow ska na zdję ciu to nie
Żmi chow ska, a przy czy ną za mie sza nia jest Boy, któ ry tak tę
fo to gra fię opi sał. Gdy już wów czas zwró co no mu uwa gę, że
to nie ta pi sar ka, Boy miał od po wie dzieć: A cóż to szko dzi?
Żmi chow ska by ła brzy du la, a to dziew cząt ko wca le mi łe? Niech
Nar cyz ka ma przy jem ność choć po śmier ci.

frak ver sus kon tusz
Ra szew ski pi sze: Pra cu ję obec nie w po pło chu nad ty tu ło -

wym szki cem mo jej książ ki „Sta ro świec czy zna i po stęp cza -
su”. Chce w niej usys te ma ty zo wać naj po pu lar niej sze sztu ki,
w któ rych wy stę pu je kon flikt na zwa ny przez nie go
frak/kon tusz. Pi sze tam o „Strasz nym Dwo rze” coś, co
brzmi ja koś współ cze śnie: Ta po chwa ła sa skiej drzem ki, ja -
ka wzię ła w po sia da nie na ro do wą wy obraź nię i tak trzy ma.
Oświe ce ni chcie li tę no wą Pol skę wnieść na gmach sta rej, co
jest oczy wi ście non sen sem i już oko ło ro ku 1780 ze zdzi wie -
niem stwier dzi li, że na wet naj ro zum niej si i naj uczciw si lu -
dzie za czy na ją na po wrót przy bie rać kon tu sze, sym bol
po ni że nia, bez wła du i bez si ły.(…) Czy głów ny tok ro zu mo -
wa nia wy da je się Pa nu Pro fe so ro wi pra wi dło wy? A mo że coś
prze oczy łem lub prze sad nie upro ści łem? Do pra szam się
o udział w ta kim ko re spon den cyj nym se mi na rium.

na wet za sta li na tak nie by ło
A w 1964 ro ku z Za ko pa ne go pi sze: Czy tam opo wia da nia

Gre ena – nie jest to ra so wy epik, ale in dy wi du al ność cie ka wa.
Po do ba mi się tak że Her bert. Ma po rzą dek w gło wie i pi sze
po pol sku. W tym że li ście wspo mi na, że był na „Lal ce”: ada -
pta cji do ko nał in sce ni za tor Ha nusz kie wicz. (…) Iza be la ma
do syć du żą za le tę: jest głu pia. Nie ste ty, nie jest to ko bie ta luk -
su so wa (gra ła ja wów czas Ewa Waw rzoń – red.). Ra szew ski
jest mi strzem ta kich mi ni -re cen zji. O fran cu skim te atrze
Plan cho na, któ ry oglą dał: do bre, ale nie pysz ne, jak mó wi mo -
ja ma ła bra ta ni ca. W li ście tym Ra szew ski po rów nu je Pru sa
z …Nor wi dem: ten sam ton de spe rac kiej czy ra czej zde spe -
ro wa nej mą dro ści. 

W pa mięt nym ro ku 1968 pi sze: O „Dzia dach” je stem nie co
in ne go zda nia niż Ja rosz. Nie jest to przed sta wie nie w mo im
gu ście. Mu szę jed nak przy znać, że ma si łę i jest uczci we. Szcze -
gól nie uczci we wo bec pu blicz no ści, któ ra znaj dzie w te atrze
wszyst ko, cze go dziś szu ka. Awan tu rę do oko ła te go przed sta -
wie nia uwa żam za skan da licz ną (zmu sza nie Dejm ka
do zmian, obe lży wa re cen zja Jasz cza ze sło wa mi „kle cha
Piotr” – tak na wet za Sta li na nie by ło – ha mo wa nie fre kwen -
cji itp.). Prze cież na gło wę trze ba upaść, że by ro bić ta kie rze -
czy z „Dzia da mi”, z Dejm kiem, z Te atrem Na ro do wym,
z na mi…

Li sty mó wią o ad re sa cie – oso bie życz li wej i mą drej,
z któ rą chce się dys ku to wać, dzie lić prze my śle nia mi, ale
i kło po ta mi oso bi sty mi. Naj le piej ujął to mo że Zbi gniew
Osiń ski: Od czu wa łem po trze bę na pi sa nia tych kil ku zdań
do Pa na Pro fe so ra, po nie waż do dzi siaj jest Pan je dy nym
mo im Mi strzem w peł nym zna cze niu te go sło wa. In nych
na uni wer sy te cie nie spo tka łem wte dy, a póź niej prze sta ło mi
to być po trzeb ne…

Ma ria Ry bic ka

y Pi goń, Ra szew ski, Ku bac ki, Osiń ski, Pie ści kow ski
to na zwi ska wie le zna czą ce w po lo ni sty ce. 

Dwaj ostat ni to ucznio wie prof. Szwey kow skie go. Spo -
śród 16 je go dok to ran tów, ośmiu zo sta ło pro fe so ra mi.
Stwo rzył coś, co daw niej na zy wa ło się „staj nią”, a cha rak -
te ry zo wa ło wiel kich uczo nych jesz cze bar dziej niż ich
dzie ła – gru pę uczniów rów nie wy bit nych jak mistrz. 

Prof. Szweykowski i prof. Raszewski z córką. do zdjęcia
załączony jest żartobliwy podpis: Pozwalam sobie
przysłać coś, co w języku nowopolskim nazywa się
dokumentem mechanicznym (w staropolskim
fotografią). Najważniejszy obiekt dokumentu
odwrócił głowę podczas mechanicznej dokumentacji.
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zCzte ry uczel nie, je den dy plom. Sym bo licz -
ne po ro zu mie nie pod pi sa li rek to rzy czte -

rech po znań skich uczel ni: uni wer sy te tu im.
ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, uni wer sy te tu
Me dycz ne go im. Ka ro la Mar cin kow skie go w Po -
zna niu, aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go im.
eu ge niu sza Pia sec kie go w Po zna niu oraz uni wer -
sy te tu Przy rod ni cze go w Po zna niu.

11 stycz nia w ga bi ne cie Rek to ra UAM sy gno wa li po ro -
zu mie nie o utwo rze niu kie run ku neu ro bio lo gia. Za tem
po bli sko 100 la tach od po wsta nia Uni wer sy te tu Po znań -
skie go czte ry uczel nie, któ re się z nie go wy wo dzą, po pro -
wa dzą dla swo ich stu den tów wspól ny kie ru nek stu diów. 

Neu ro bio lo gia to stu dia in ter dy scy pli nar ne II stop nia,
któ re od 2015 ro ku by ły pro wa dzo ne przez trzy uczel nie.
W tym ro ku do łą czył Uni wer sy tet Me dycz ny im. Ka ro la
Mar cin kow skie go w Po zna niu. Neu ro bio lo gia jest dzie dzi -
ną zaj mu ją cą się bio lo gią ukła du ner wo we go. Pod czas za -
jęć stu den ci za po zna ją się z funk cjo no wa niem ukła du
ner wo we go za rów no u czło wie ka, jak i zwie rząt go spo dar -
skich, bez krę gow ców czy owa dów. Ce lem stu diów jest pra -
ca ba daw cza po le ga ją ca na po zna wa niu wie lu za gad nień
zwią za nych z dzia ła niem ukła du ner wo we go. Co ro ku każ -
da uczel nia bę dzie mo gła przy jąć okre ślo ną licz bę stu den -
tów. Gru py bę dą nie więk sze niż 20 osób. Stu den ci bę dą
mie li za ję cia na wszyst kich czte rech uczel niach, jed nak
otrzy ma ją je den dy plom ukoń cze nia stu diów. 

(P. Sta nu la)

zdo kład nie na 475 dni przed set ną rocz ni cą
po wo ła nia uni wer sy te tu Po znań skie go,

w po nie dzia łek 15 stycz nia swo ją dzia łal ność za -
in au gu ro wał uni wer sy tec ki Ko mi tet Ob cho dów
Ju bi le uszu. 

Prze wod ni czył mu Rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki.
Pod czas spo tka nia w Au li Lu brań skie go wrę czył on człon -
kom ko mi te tu ak ty po wo ła nia. W trak cie spo tka nia ogło sił
tak że, że pa tro nat nad ob cho da mi ju bi le uszu ob jął Pre zy -
dent RP An drzej Du da, a uro czy sta in au gu ra cja ro ku aka -
de mic kie go 2018/2019 od bę dzie się 1 paź dzier ni ka
z udzia łem mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go Ja ro sła -
wa Go wi na. Pe łen skład Ko mi te tu Ob cho dów 100-le -
cia Uni wer sy te tu Po znań skie go UAM do stęp ny jest na
stro nie: 100lat.amu.edu.pl (P. Sta nu la)
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zdrugie życie „Hanki”. 

Po dwóch latach remontu DS „Hanka” zostanie ponownie
otwarty dla studentów. Nastąpi to prawdopodobnie już na
początku drugiego semestru. 

Projekt budynku powstał w pracowni poznańskiego
architekta Rogera Sławskiego jako zaplecze socjalne dla
studentów i kadry naukowej ówczesnego Uniwersytetu
Poznańskiego. Jednak początkowo do użytku oddany został
jako hotel dla gości PeWuKi (Powszechnej Wystawy Krajowej
w 1929 roku). Gmach charakteryzuje się klasyczną formą
architektoniczną, którą zawdzięcza stylistyce tzw. empiru
polskiego. W Poznaniu znalazła ona realizację w wielu
budynkach państwowych. Sławski do historii przeszedł jako
główny architekt PeWuKi, jednak co najmniej kilka jego
projektów wpisało się w panoramę naszego miasta. Są to m.
in gmach Collegium Chemicum (w trakcie PeWuKi Pałac
Rządowy), kamienica frontowa przed PTPN, neobarokowe
skrzydło Hotelu Bazar oraz fontanna w Parku Wilsona. Hanka
nie od razu nazywała się „Hanką”. Początkowo był to po prostu
Nowy Dom Akademicki, dopiero po wojnie budynek zyskał
patronkę. Była nią Hanka Sawicka, powojenna działaczka
komunistyczna. Pod jej imieniem i nazwiskiem akademik
funkcjonował do końca lat 80, kiedy to decyzją Senatu UAM
przemianowany został na dobrze nam znaną „Hankę”.
W odnowionym DS „Hanka” na nowych mieszkańców
czeka 200 miejsc w pokojach jedno- i dwu- osobowych
z łazienkami oraz pomieszczenia typu studio. Akademik został
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dla których
specjalnie wyposażono 4 pokoje. Oprócz pomieszczeń dla
studentów w budynku znajdą się również stołówka, kafeteria
oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe i administracyjne.

(mziol)
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y463. Kon cert Po znań ski (4. XI) wy peł ni ły: Com ple to rium
G. G. Gor czyc kie go i „Re qu iem” C. Sa int -Sa en sa. Ich wy -

ko naw ca mi by li: Chór Chło pię cy i Mę ski FP „Po znań skie Sło -
wi ki”, M. Mi cha łow ska (so pran), O. Ma ro szek (alt), 
A. Zdu ni kow ski (te nor) i W. Gier lach (bas) oraz or kie stra 
Fil har mo nii. Dy ry go wał M. Wie loch. 

yFil har mo nia Po znań ska skoń czy ła 70 lat. Uro dzi no wy
kon cert (10. XI) po prze dzi ły gra tu la cje, m.in. M. Woź -

nia ka mar szał ka woj. wiel ko pol skie go i prof. A. Le sic kie go Rek -
to ra UAM, go spo da rza miej sca w któ rym od 1947 r. pre zen tu je
się or kie stra FP. St. Wi słoc kie go – za ło ży cie la, sze fa ar ty stycz -
ne go (przez 11 lat) i głów ne go au to ra pierw szych suk ce sów or -
kie stry – przy po mnia no wy ko na niem je go Nok tur nu
sym fo nicz ne go, po wsta łe go też w 1947 r. Kon cert na or kie strę
W. Lu to sław skie go sta no wił z ko lei hołd dla jed ne go z naj więk -
szych twór ców XX stu le cia. Ma gne sem, któ ry wy peł nił au lę tłu -
mem me lo ma nów i wzbu dził spo dzie wa ny en tu zjazm, był
wy stęp R. Ble cha cza z Kon cer tem f -moll Fr. Cho pi na z fil har -
mo ni ka mi pod ba tu tą M. Pi ja row skie go – od 10 lat sze fa or -
kie stry. So li sta od po wie dział aż trze ma bi sa mi: Nok tur nem
fis -moll i Pre lu dium A -dur Cho pi na oraz Sche rzem z So na ty A -
-dur Beetho ve na. 

yW ko lej nym (12. XI) Spe aking Con certs, Mar cin Som po -
liń ski – au tor sce na riu sza, nar ra tor i dy ry gent te go cy -

klu – za jął się hi sto rią Hym nu Na ro do we go. Sło wem, ob ra zem
i fil mem, a na de wszyst ko ży wą mu zy ką w wyk. or kie stry Col -
le gium F i so li stów P. Ma zu ra i M. Ma zur ka, po pro wa dził opo -
wieść – od naj star szej, ano ni mo wej pie śni ry cer skiej
Bo gu ro dzi ca, przez pieśń bie siad ną, do dźwię ków Mic kie wi -
czow skie go ze ga ra z „Pa na Ta de usza”. Szu kał pol skich tro pów
u za gra nicz nych twór ców (Uwer tu ra Po lo nia R. Wa gne ra). Się -
gnął do po li tycz nych in tryg wo kół – po wsta łe go przed 200 la -
ty – Ma zur ka Dą brow skie go i pró by od po wie dzi na py ta nie:
dla cze go nie Ro ta Ma rii Ko nop nic kiej i Fe lik sa No wo wiej skie -
go, a wła śnie Ma zu rek – 90 lat te mu – zo stał Hym nem Na ro -
do wym. Wszyst kie je go pięć zwro tek ca ła au la od śpie wa ła
na ko niec spo tka nia, zor ga ni zo wa ne go przez Fa bry kę Sztu ki
i UAM. 

yDwo je izra el skich ar ty stów – klar ne cist ka Sha ron Kam
i zna ny już z po przed nich wi zyt dy ry gent Ariel Zuc ker -

mann – wy peł ni li (17. XI) wie czór. Je go szczy to wym punk tem
był Kon cert klar ne to wy A -dur W. A. Mo zar ta. Po ogrom nej
owa cji so list ka – wraz z or kie strą – ura czy ła słu cha czy słyn ną
arią G. Ger sh wi na Sum mer ti me. Fil har mo ni cy po pi sa li się 70.
Sym fo nią J. Hayd na i VI Sym fo nią D. Szo sta ko wi cza oraz
Uwer tu rą do ope ry „Mon bar czy li Fli bu stie ro wie” I. F. Do brzyń -
skie go. 

yFil har mo nię (24. XI) od wie dził An drzej Bo rey ko, ko lej -
ny jej b. szef, któ ry w 1991 r. wła śnie w Po zna niu roz po -

czął świa to wą ka rie rę. Dzi siaj 60-let ni Ro sja nin z pol ski mi
ko rze nia mi, jest sta łym dy ry gen tem re no mo wa nych ze spo łów
w USA i Eu ro pie. Pod je go dy rek cją usły sze li śmy XIII Sym fo -
nię D. Szo sta ko wi cza „Ba bi jar”, dzie ło in stru men tal no – wo -
kal ne (na bas so lo i chór ba sów) do tek stu J. Jew tu szen ki.
Wy ko naw cy: ro syj ski bas P. Mi gu nov, śpie wa cy Chó ru Ope ry
i Filharmonii Pod la skiej oraz mu zy cy na szej or kie stry, któ rzy

wcze śniej to wa rzy szy li ko re ań skiej skrzy pacz ce Cla ry -Ju mi
Kang w Kon cer cie A -dur W. A. Mo zar ta. 

yNa za pro sze nie To wa rzy stwa H. Wie niaw skie go za de biu -
to wał (25. XI) w Po zna niu sław ny już w wie lu kra jach

„Ja no ska en sem ble”. Trzej bra cia, Sło wa cy – On drej i Ro man
(skrzyp ko wie) oraz Fran ti sek (pia ni sta) Ja no ska i ich szwa gier
Ju lius Da rvas (kon tra ba si sta) – two rzą kwar tet w ory gi nal nym
sty lu im pro wi zu ją cy na zna ne, kla sycz ne te ma ty. 

yKon stan ty An drzej Kul ka – w ro ku swych 70. uro dzin
i pół wie cza pra cy ar ty stycz nej – dwu krot nie w grud niu

wy stą pił w au li UAM. Z fil har mo ni ka mi pod dyr. M. Pi ja row -
skie go i z wio lon cze li stą B. Ko zia kiem (1. XII) wy ko nał Kon -
cert po dwój ny J. Brahm sa. Pro gram IX Mal tań skie go Kon cer tu
Cha ry ta tyw ne go za wie rał jesz cze: R. Wa gne ra Uwer tu rę
do „Śpie wa ków no rym ber skich” oraz R. Schu man na IV Sym fo -
nię. 

y„Gwiaz dą przed Gwiazd ką” by ła (8. XII) Lu cien ne Re nau -
din Va ry. 18-let nia Fran cuz ka – pierw sza w hi sto rii pa -

ry skie go Kon ser wa to rium ko bie ta, gra ją ca na trąb ce. Za gra ła
Kon cert na trąb kę A. Aru tu nia na i – po wiel kiej owa cji – so lo -
we trans kryp cje pie śni G. Ros si nie go i S. Rach ma ni no -
wa. I Sym fo nia S. Rach ma ni no wa, zin ter pre to wa na przez
or kie strę FP pod ba tu tą Ł. Bo ro wi cza, do peł ni ła wie czór.
Otwo rzy ło go pra wy ko na nie utwo ru na or kie strę sym fo nicz -
ną „Nad snem”, za mó wio ne go przez Fil har mo nię u Ar tu ra Kro -
sche la. 

y Już po raz trze ci (15. XII) ocza ro wał fil har mo ni ków i ich
słu cha czy Eiji Oue – ja poń ski mistrz ba tu ty, osia dły w Ha -

no we rze, zna ny sze ro ko w świe cie. Roz po czął Pre lu dium sym fo -
nicz nym „Po lo nia” E. El ga ra. Po tem – wraz z rów nież świa to wej
sła wy pia nist ką In grid Ja co by i or kie strą FP – stwo rzył pięk ną
pre zen ta cję XXVII Kon cer tu W. A. Mo zar ta, za koń czo ną bi sem
so list ki – Nok tur nem cis -moll Cho pi na. Apo geum sta no wi -
ła I Sym fo nia J. Brahm sa. 

yPo raz dru gi w grud niu (17. XII) K. A. Kul kę za pro si ła
do au li UAM Or kie stra Ka me ral na PR „Ama deus”.

Wspól nie z P. Pa lecz nym, za gra li Kon cert na skrzyp ce i for te -
pian D -dur W. A. Mo zar ta. Wy stą pił też 14-let ni pia ni sta Adam
Jack son, syn pol sko -wa lij skiej ro dzi ny. Wy ko nał I część I Kon -
cer tu L. van Beetho ve na. Pro gram do peł ni ła Se re na da E -dur
A. Dwo rza ka. Dy ry go wa ła An na Ducz mal -Mróz. 

yDo rocz ne „Sło wi cze ko lę do wa nie” mia ło trzy od sło ny: 
(27. XII) Chór Chło pię cy i Mę ski FP pod dyr. M. Wie lo -

cha uświet nił ko lę da mi i pie śnia mi po wstań czy mi, uro czy sty
wie czór z oka zji 99. rocz ni cy wy bu chu Po wsta nia Wiel ko pol -
skie go. Na stęp nie – (28. XII) w ra mach 126. Kon cer tu Tar go we -
go i (29. XII) 464. Kon cer tu Po znań skie go – ze Sło wi ka mi (już
wy łącz nie z ko lę da mi) wy stą pi li: or ga ni sta M. Bo lew ski, mu zy -
cy Ca pel li Zam ku Ry dzyń skie go oraz ucznio wie Ogól no kształ -
cą cej Szko ły Mu zycz nej nr 2 im. T. Sze li gow skie go. Ko men to wał 
K. Sza niec ki. (rp)

au  L a  KO N  C e R  TO  Wa

PeŁNa WeRSJa auLi KONCeRTOWeJ zNaJduJe Się Na STRONie:
www.zycie.amu.edu.pl
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K W i e C i e ń

y i de ba ta aka de mic ka pod ha słem „Bla -
ski i cie nie sa mo rzą dów te ry to rial nych

w Pol sce” od by ła się 3 kwiet nia w auli Lu -
brań skie go. W dys ku sji udział wzię li prof.
Wan da Ga czek, UEP, prof. Ja cek Ko tus, Wy -
dział Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych
UAM, prof. Kry stian Ziem ski, Wy dział Pra -
wa i Ad mi ni stra cji UAM, dr. hab. Piotr Zmy -
ślo ny, UEP. Mo de ra to rem dys ku sji był prof.
Krzysz tof Po de mski z UAM. De ba ty są
wspól ną ini cja ty wą UAM i Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Po zna niu. Od by wa ją się
raz w mie sią cu na prze mien nie w bu dyn kach
UAM i UEP. zPo znań skie Tar gi Książ ki Na uko wej

po raz pierw szy na MTP. 

zab sol went ka Wy dzia łu Pra wa uni wer sy -
te tu Po znań skie go (1950 r.), spe cja list ka

pra wa go spo dar cze go pu blicz ne go, au tor ka
po nad100 pu bli ka cji – prof. Te re sa Rab ska zo -
sta ła uho no ro wa na me da lem Ho mi ni Ve re
aca de mi co. Od zna cze nie wrę czył jej 7 kwiet -
nia Rek tor uaM prof. an drzej Le sic ki.

M a R z e C

z6 mar ca w au li Lu brań skie go wrę czo ne zo -
sta ły sty pen dia dla naj lep szych stu den tów

i dok to ran tów z uaM. Li sta sty pen dy stów by ła
w tym ro ku dłu ga. Sty pen dium Mi ni stra Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go za wy bit ne osią gnię cia
otrzy ma ło 2 dok to ran tów oraz 39 stu den tów. Sty -
pen dium Rek to ra aż 2130 osób. Do udzia łu
w uro czy sto ści za pro sze ni zo sta li sty pen dy -
ści I stop nia. W su mie by ło ich 171. War to wspo -
mnieć, że 26 osób z tej gru py to po dwój ni lau re aci:
sty pen diów Mi ni stra i Rek to ra.

yWy stą pie niem Rek to ra
uaM prof. an drze ja Le -

sic kie go na te mat: „do sko na -
łość na uko wa – jak rów nać
do naj lep szych” roz po czę ła się
w au li uni wer sy tec kiej kon fe -
ren cja pro gra mo wa po prze dza -
ją ca Na ro do wy Kon gres Na uki,
współ or ga ni zo wa na przez Mi ni -
ster stwo Na uki i Szkol nic twa
Wyż sze go, uaM oraz PaN.

Lu T y

S T yC z e ń

yJu bi le uszo we ze bra nie człon ków Po -
znań skie go To wa rzy stwa Przy ja ciół

Na uk. 13 lu te go, do kład nie w 160 rocz ni cę
za wią za nia to wa rzy stwa od by ło się wal ne ze -
bra nie je go człon ków. Uświet nił je wy kła dem
pt. „Dwie kul tu ry” prof. An drzej Bia łas, pre -
zes PAU. Po wo ła nie PTPN by ło przed się -
wzię ciem uni ka to wym, czymś w ro dza ju
kon spi ra cji na uko wej w cza sie za bo rów, cał -
ko wi cie pry wat nej, sku pia ją cej wy bit ne umy -
sły. PTPN jest naj star szym to wa rzy stwem
na uko wym w Pol sce, któ re dzia ła nie prze -
rwa nie. Pierw szym pre ze sem PTPN zo stał
Au gust Ciesz kow ski, dzi siaj tę funk cję pełni
prof. An drzej Gul czyń ski z WPiA UAM. 

zde ba ta „Pol sz czy zna lu dzi my ślą cych (wciąż jesz cze)” od by ła się 20 lu te go w CK za mek,
w przed dzień Mię dzy na ro do we go dnia Ję zy ka Oj czy ste go. Do udzia łu w dys ku sji pa -

ne lo wej za pro sze ni zo sta li: Je rzy Bral czyk, Ewa Łę tow ska, An drzej Mar kow ski, Grze gorz Mie -
cu gow, Je rzy Ra dzi wi ło wicz, Mi chał Ru si nek, Ha li na Zgół ko wa. Mię dzy na ro do wy Dzień Ję zy ka
Oj czy ste go zo stał usta no wio ny w ro ku 1999 przez UNESCO w ce lu pro mo cji ję zy ków uży wa -
nych w róż nych kra jach, a tak że w tro sce o ich prze trwa nie i ochro nę przed ten den cja mi glo -
ba li za cyj ny mi.

zszó sta
edy cja
no cy 
Bio lo gów. 

kon cert 
no wo rocz ny.
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M a J

yRek tor uaM prof. an drzej Le sic ki
otrzymał pre sti żo wą sta tu et kę Ho no ro -

we go Hi po li ta wraz z god no ścią „Li de ra pra cy
or ga nicz nej”. 

zKanc lerz uaM, Sta ni sław Wa cho wiak,
i Chór Ka me ral ny Wy dzia łu Pe da go gicz -

no -ar ty stycz ne go uaM wśród wy róż nio nych
od zna ką za słu żo ny dla mia sta Ka li sza, a dr Be -
ata Szy mań ska – na gro dą mia sta Ka li sza. 

zMię dzy na ro do wy Fe sti wal Chó rów 
uni wer sy tec kich „uni ver si tas Can tat”. 

yin spi ra cja pły nie od lu dzi mło dych.Vi Kon -
gres Kół Na uko wych zdo mi no wa ła dys ku -

sja o bie żą cych wy da rze niach po li tycz nych,
ta kich jak spór wo kół Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go i kon tro wer sje zwią za ne z pro jek tem no wej
kon sty tu cji RP. Na za pro sze nie kół na uko wych
UAM do Po zna nia przy je cha li zna ni pol scy
praw ni cy, sę dzio wie Try bu na łu Kon sty tu cyj ne -
go, aby w prze strze ni Uni wer sy te tu po roz ma wiać
o tym, co le ży u pod staw spo łe czeń stwa oby wa -
tel skie go. W au li Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra -
cji UAM za sie dli prof. An drzej Rze pliń ski – by ły
pre zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, prof. Sła wo -
mi ra Wron kow ska – sę dzia Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go, prof. Han na Su choc ka – by ła pre mier
RP, Sta ni sław Tro ciuk – za stępca Rzecz ni ka Praw
Oby wa tel skich i prof. Ma rek Zu bik – prze wod -
ni czą cy Ko mi te tu Na uk Praw nych PAN.

zPo et ka Mał go rza ta Leb da zo sta ła lau re -
at ką Na gro dy -Sty pen dium im. Sta ni sła -

wa Ba rań cza ka. Prof. Ta de usz Sła wek ode brał
Na gro dę im. ada ma Mic kie wi cza. Obie na gro -
dy są czę ścią Po znań skiej Na gro dy Li te rac kiej.
Wrę czo no je na ga li w Cen trum Kul tu ry za mek
w Po zna niu.

zuni wer sy tet im. ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu bi je re kord we wspól nym
ro bie niu przy sia dów. zwy cię ską pró bę pod ję to 10 ma ja pod czas dnia

Spor tu uaM. Re kord robiących przysiady, wy no si 2812 osób co za twier dzi ła Ka -
pi tu ła Gu in ness World Re cords. Po przecz ka by ła po sta wio na bar dzo wy so ko.
Kie dy w paź dzier ni ku 2016 ro ku Szko ła Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu UAM
przy mie rza ła się do bi cia re kor du, to przysiady robiło po nad 800 osób. W stycz -
niu 2017 ro ku re kord ten zo stał po bi ty w Chi nach (2201 osób). W tej chwi li naj -
lep szy wy nik na le ży do UAM! Bi ją cy re kord zo sta li zli cze ni dzię ki spe cjal nym
chi pom i bram ce, przez któ rą prze cho dzi li na te ren przy ha li spor to wej przy ul.
Za gaj ni ko wej wy zna czo ny do re kor do we go przy sia da nia.

zTy dzień w Bi blio te ce. Otwar cie wy sta wy al ma Ma tris
Po sna nien sis 1919-2019, pro mo cja książ ki Ja na Szy -

mań skie go „Fil mo wy Po znań ii Rze czy po spo li tej. im pre sje”
po łą czo na z wy sta wą pla ka tów fil mo wych, wy kład prof.
Pio tra Śli wiń skie go „Mia sto nie opi sa ne czy li Po znań li te rac -
ki zna ny i nie zna ny” oraz kon cert an drze ja Waw rzy nia ka.
Wszyst ko to w pro gra mie XiV Ogól no pol skie go Ty go dnia
Bi blio tek w Bi blio te ce uni wer sy tec kiej uaM.
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L i P i e C  –  S i e R P i e ń  

zNoc Na ukow ców 2017. W 2017 ro ku,
na uaM przy go to wa no po nad 250 wy -

da rzeń, z któ rych wie le od by wa się od kil ku -
na stu lat.  Atrak cje ofe ro wa ło aż 12 jed no stek
UAM, w tym Bi blio te ka Uni wer sy tec ka. 

zTy tuł Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta Po zna nia otrzy -
ma ła 29 czerw ca prof. Han na Kóčka -Krenz. To wy róż -

nie nie przy zna wa ne jest raz w ro ku pod czas uro czy stej se sji
Ra dy Mia sta, w dniu pa tro nów świętych Pio tra i Paw ła. Pro -
fe sor Han na Kóčka -Krenz ma na swo im kon cie m.in. od kry -
cie Pa la tium Miesz ka i na po znań skim Ostro wie Tum skim. 

Pod czas uro czy stej se sji wrę czo no tak że Na gro dę Na uko -
wą Mia sta Po zna nia. Otrzy mał ją prof. Ro bert Pie trzak z Wy -
dzia łu Che mii UAM. Na to miast Me da lem i ty tu łem
Za słu żo ny dla Mia sta wy róż nio no hi sto ry ka sztu ki prof. Ja -
na Sku ra to wi cza.

zinauguracja nowego roku
akademickiego 2017/2018. zNa 7 z plu sem. in au gu ra cja no we go ro -

ku aka de mic kie go na Ko lo ro wym uni -
wer sy te cie. 

zMię dzy na ro do we gro -
no 250 spe cja li stów wy -

so kich ci śnień zgro ma dzi ła
kon fe ren cja eu ro pej skiej gru -
py wy so kich Ci śnień. „55th eu -
ro pe an High Pres su re re se arch
Gro up Me eting”. Konferencja
odbyła się w dniach 3-8 wrze -
śnia na Wy dzia le Che mii uaM. 

zTrzy ze spo ły stu den tów
z uaM trium fo wa ły w te -

go rocz nej edy cji jed ne go z naj -
więk szych i naj bar dziej
pre sti żo wych kon kur sów śro do -
wi ska aka de mic kie go Go ogle
On li ne Mar ke ting Chal len ge
(GOMC). Ze spo ły przy go to wy -
wa ły się do kon kur su pod opie -
ką dra Woj cie cha Czar ta
z Wy dzia łu Fi zy ki.

y Naj więk szy na uko wy pik nik na świe żym po wie trzu
czy li iV Pik nik z Wy obraź nią od był się 2 wrze śnia

w Po znań skim Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym. 

zProf. Gerd -Vol ker Röschen tha -
ler z Ja cobs uni ver sität w Bre -

mie zo stał uho no ro wa ny Me da lem
„za za słu gi dla uaM”. 

zProf. Bro ni sław Mar ci niak, Rek -
tor uaM w la tach 2008-2016

oraz prof. an drzej Sak son z za kła du
Ba dań Niem co znaw czych uaM otrzy -
ma li od zna kę ho no ro wą „za za słu gi
dla wo je wódz twa wiel ko pol skie go”. 
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zBeSTStudenci wy bra ni. zba da ją ję zyk ki bi ców, prze -
ana li zu ją wi ze ru nek in sty tu cji w fil mach ani mo wa -

nych i spraw dzą, jak do kład nie moż na prze wi dzieć glo bal ną
po go dę przy po mo cy sie ci neu ro no wych. Oto nie któ re ze
zwy cię skich pro jek tów w kon kur sie BeSTStudentGRaNT.
Lau re atów po zna li śmy w po nie dzia łek, 18 grud nia. 

Kon kurs BESTStudentGRANT ad re so wa ny jest do lau -
re atów i fi na li stów olim piad przed mio to wych, a tak że osób,
któ re osią gnę ły bar dzo do bre wy ni ki na eg za mi nie ma tu -
ral nym i są stu den ta mi pierw sze go lub dru gie go ro ku
na UAM.

Lau re ata mi kon kur su zo sta li: Ma ja Gór czak (fil mo znaw -
stwo i kul tu ra me diów), Mi cha li na Kra ko wiak (bio tech no -
lo gia), Piotr Ostrow ski (fi lo lo gia ro mań ska), Piotr
Roz wa lak (geo lo gia), Mi chał Ru dzik (fi lo lo gia ger mań ska),
Iga Skrzyp czak (fi lo lo gia pol ska), Kac per Soł tys (hi sto ria
sztu ki), Mak sy mi lian Alek san der Woj tas (tech no lo gie
kom pu te ro we) oraz Woj ciech Zię ba (bio tech no lo gia).

Do kon kur su zgło szo no 22 pro jek ty. Uczest ni cy opi sa li
swo je pro po zy cje ba daw cze, wska za li ce le ba dań, opra co wa li
har mo no gram ich re ali za cji oraz kosz to rys. Przed sta wi li tak -
że spo so by upo wszech nia nia wy ni ków. Pro po zy cje stu den -
tów zo sta ły oce nio ne przez re cen zen tów, na pod sta wie ich
opi nii ka pi tu ła pro gra mu BESTStudentGRANT wy ło ni ła
naj lep szych. Zwy cięz cy na re ali za cje pro jek tu otrzy ma -
li 5 000 zł. Lau re aci swo je ba da nia re ali zo wać będą  do koń -
ca bie żą ce go ro ku aka de mic kie go, a ich wy ni ki zo sta ną
upu blicz nio ne w po sta ci ar ty ku łów na uko wych, wstą pień
kon fe ren cyj nych, re fe ra tów i po ste rów. Po nad to zo sta ną tak -
że za pre zen to wa ne spo łecz no ści UAM w paź dzier ni ku 2018
na pierw szym BESTStudentSEMINAR.

zW śro dę 20 grud nia Me dal alum no Be ne Me ren ti,
otrzy ma ła dy rek tor Te atru Wiel kie go w Po zna niu, 

Re na ta Bo row ska -Jusz czyń ska. 
Re na ta Bo row ska - Jusz czyń ska ukoń czy ła kul tu ro znaw -

stwo na Wy dzia le Na uk Spo łecz nych UAM. Jej ścież ka ka -
rie ry za wo do wej pro wa dzi ła m.in. przez Te le wi zję Pol ską S.
A., Kwar tal nik Kul tu ral ny OPCJE, dwa pre sti żo we łódz kie
fe sti wa le: Fe sti wal Dia lo gu Czterech Kul tur i Fe sti wal New
Clas sic Form Eu ro pe w Ło dzi, któ ry współ or ga ni zo wa ła.
W la tach 1997-2003 zwią za na by ła z To wa rzy stwem Mu -
zycz nym im. Hen ry ka Wie niaw skie go w Po zna niu,
a do 2009 r. tak że z Fun da cją Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Te atral ne go Mal ta. Re na ta Bo row ska -Jusz czyń ska jest
rów nież współ za ło ży cie lem i pre ze sem za rzą du Fun da cji
Nu ova, zaj mu ją cej się or ga ni za cją wy da rzeń ar ty stycz nych
ta kich, jak cykl mu zycz ny Po znań Li ve czy Fe sti wal Wio -
sny, któ re go jest dy rek to rem od ro ku 2010.

G R u  d z i e ń

L i S TO Pa d

zProf. Rolf Fie guth, wy bit ny za chod nio eu ro pej ski sla -
wi sta oraz uzna ny ba dacz i znaw ca li te ra tu ry pol skiej

zo stał włą czo ny w po czet ho no ro wych dok to rów uaM
23 paź dzier ni ka w au li Lu brań skie go.

z14. w hi sto rii uni wer sy te tu Me dal
Ho mi ni Ve re aca de mi co otrzy ma -

ła prof. Kry sty na dasz kie wicz z Wy dzia łu
Pra wa i ad mi ni stra cji uaM. uro czy stość
od by ła się 15 li sto pa da w ga bi ne cie Rek -
to ra. Pa ni Pro fe sor jest wy cho waw cą wie -

lu po ko leń pol skich kar ni stów, uczo ną naj wyż szej mia ry, na dal bar dzo ak tyw nie
uczest ni czą cą w ży ciu na uko wym. Wzór na ukow ca od da ne go na uce i spo łe czeń stwu,
czło wiek pra wy i uczci wy, ide ał po zna nia ka, Wiel ko po la ni na i Po la ka – mó wił prof.
An drzej Le sic ki.

y Chór Ka me ral ny uaM, pod dy rek cją prof. Krzysz to fa Szy dzi sza i dr Jo an -
ny Piech -Sła wec kiej, wy śpie wał wła śnie swo je 25 uro dzi ny. 21 paź dzier -

ni ka w Au li UAM od był się kon cert ju bi le uszo wy, na sce nie z chó rzy sta mi sta nę li
mu zy cy z Pol ski, Włoch i Ar gen ty ny, a tak że tan ce rze Tan go Ate lier z Po zna nia. 
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W Hali Sportowej uaM w Poznaniu odbył się adaM MiCKieWiCz uNiVeRSiTy CuP 2018. O zwycięstwo walczyły 183 zawodniczki z 19 państw. 
Głównymi organizatorami Pucharu europy Kadetek we florecie były Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu uaM oraz Ku azS uaM.

zwyciężczynią konkursu indywidualnego została Niemka aliya dHuiQue-HeiN, drużynowo wygrał zespół z Kandy. 
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