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Al Gore doktorem honoris causa
naszego Uniwersytetu
Uroczystoœæ nadania doktoratu honoris causa UAM Albertowi Arnoldowi Gore`owi
zgromadzi³a w Auli Uniwersyteckiej wiele znakomitoœci z wicepremierem
Waldemarem Pawlakiem na czele.
najs³ynniejszych ekspertów od topnienia lodów. Potem Chór
Kameralny UAM pod kierunkiem Krzysztofa Szydzisza
odœpiewa³ star¹ balladê amerykañsk¹ „Shenandoah”, która
bardzo wzruszy³a „œwie¿o upieczonego” doktora. Nastêpnie
przemawia³ wicepremier Pawlak, wywo³uj¹c aplauz, gdy
witaj¹c dr. Jana Kulczyka, szefa polskiego oddzia³u Zielonego
Krzy¿a, podkreœli³, ¿e przeszed³ on teraz „na zielon¹ stronê
mocy”. Przemawia³ tak¿e ambasador USA w Polsce, Victor
Ashe i prezydent Ryszard Grobelny. Na zakoñczenie, przy lampce
wina, rektor, prof. Bronis³aw Marciniak wrêczy³ Alowi Gore`owi
obraz przedstawiaj¹cy Collegium Minus.

2| ¯YCIE UNIWERSYTECKIE | grudzieñ 2008

FOT. 3X MACIEJ MÊCZYÑSKI

G

oœcia wprowadzi³ orszak prowadzony przez czterech
by³ych rektorów UAM. Ze wzglêdu na napiêty plan
zajêæ Ala Gore`a, uroczystoœæ by³a krótsza ni¿ zwykle,
a sam doktorant nie zgodzi³ siê za³o¿yæ tradycyjnego biretu.
Laudacjê wyg³osi³ prof. Józef Orczyk, podkreœlaj¹c, ¿e uczelnia
nadaje tytu³ Gore`owi nie tylko za to, ¿e jest uznanym
politykiem i autorem g³oœnych ksi¹¿ek, ale za to, ¿e swoj¹
niestrudzon¹ prac¹ obudzi³ wra¿liwoœæ ludzi na problemy
œrodowiska. Al Gore przyj¹³ dyplom, podpisany przez
dziekanów Wydzia³u Nauk Spo³ecznych oraz Wydzia³u Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa, a potem wyg³osi³ swój wyk³ad,
pe³en polskich akcentów. Nawi¹-za³ do odkrycia Kopernika,
które w sposób naukowy prze³ama³o ludzkie k³opoty
z percepcj¹, bo pokaza³o, ¿e to nie S³oñce wschodzi, ale Ziemia
obraca siê wokó³ S³oñca. Tak samo niebo, które naszym oczom
wydaje siê nieskoñczenie g³êbokie, z punktu widzenia
naukowego jest cienk¹ warstw¹ w stosunku do Ziemi, tak
cienk¹, ¿e ludzkoœæ naprawdê mo¿e zaœmieciæ atmosferê.
Wzywa³, aby w sprawach ochrony œrodowiska wierzyæ
naukowcom, a nie tylko temu, co nam mówi¹ zmys³y. Wspomnia³
te¿ prof. Wies³awa Mas³owskiego z Monterey, jednego z
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K a l e n d a r i u m
• III Zwyczajne posiedzenie Senatu Akademickiego odby³o siê
24 listopada w Ma³ej Auli UAM. W trakcie obrad Senatu
przeg³osowano wnioski o przyznanie medalu „Za Zas³ugi dla
UAM”: dla prof. dr. hab. Silvio Panciera, em. profesora Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie i dla prof. dr. hab. Rolfa Fiegutha,
wybitnego slawisty z Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria).
Ponadto Senat przyj¹³ zmiany w strukturze organizacyjnej
UAM:
1. Na Wydziale Neofilologii w Instytucie Filologii Germañskiej
Pracownia Nauczania Jêzyka Niemieckiego ze Wspomaganiem Komputerowym przekszta³cona zosta³a w Pracowniê
Zastosowañ Technologii Informacyjnej w Filologii.
2. Na Wydziale Neofilologii w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
utworzona zosta³a Pracownia Kultury i Literatury Krajów
Niemieckojêzycznych.
3. Na Wydziale Neofilologii w Instytucie Filologii Rosyjskiej zniesiona zosta³a Pracownia Przek³adowo-Leksykograficzna.
4. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym utworzone zosta³y
Zak³ad Edukacji Œrodowiskowej, Zak³ad Muzyki Organowej
i Sakralnej oraz Zak³ad Edukacji Elementarnej i Arterioterapii
przekszta³cony zosta³ w Zak³ad Arterioterapii, Zak³ad Komunikacji Miêdzykulturowej w Zak³ad Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Miêdzykulturowej, a Zak³ad Teorii
i Metodyki Sztuk Plastycznych w Zak³ad Malarstwa i Teorii
Sztuki.
• Seminarium w ramach Projektu „Agamben” przygotowane
przez Pracowniê Pytañ Granicznych UAM i „Krytykê Polityczn¹”
odby³o siê 28 listopada. Seminarium pt. „Agamben i humanistyka nieantropocentryczna (Ludzkie nie-ludzkie nieludzkie)”
poprowadzi³a dr hab. Ewa Domañska. W programie znalaz³a
siê analiza wybranych fragmentów prac Giorgio Agambena.
• 1 grudnia w Bibliotece Uniwersyteckiej otwarte zosta³y wystawy: „Berlin w ksi¹¿ce” i „Wspó³czesna Fotografia Niemiecka Fotoszene Deutschland, Berlin 2005-2008 - fotografie autorstwa
Damiana Ro¿ka”. 15 grudnia mo¿na by³o wys³uchaæ wyk³adu
Georgii Krawiec - niezale¿nej artystki zwi¹zanej z Europejsk¹
Akademi¹ Fotografii w Warszawie oraz Studium Fotograficznym
ZPAF na temat wspó³czesnej fotografii niemieckiej.
• Kszta³towanie ekologicznej przysz³oœci do roku 2050 - debata
o zmianie postaw, roli kultury i mediów odby³a siê 5 grudnia w CK
ZAMEK. W programie znalaz³y siê, m.in. wyk³ad „Przejœcie do ery
ekologii do roku 2050”, prezentuj¹cy tematykê zmiany klimatu
z perspektywy Polski, który wyg³osi³ prof. Zbigniew W. Kundzewicz
z PAN oraz panel dyskusyjny „Ekologia i kultura w Polsce”.
• Amerykañski pianista Mei-Ting Sun, laureat I nagrody Konkursu
Pianistycznego im. F. Chopina w Miami (2005 r.) wyst¹pi³
9 grudnia w ramach cyklu „Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej”.
Artysta przygotowa³ niezwykle wirtuozowski program, sk³adaj¹cy
siê m.in. z kompletu etiud F. Chopina, 16 walców J. Brahmsa
i niezwykle rzadko wykonywanej parafrazy fortepianowej walców
z opery R. Straussa „Kawaler srebrnej ró¿y”. Recital Mei-Ting Suna
zosta³ zorganizowany z okazji nadania Albertowi Arnoldowi
Gore`owi tytu³u doktora honoris causa UAM.
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• Pieœni morza „Muzyka dawnego pok³adu” - pod tym tytu³em
7 grudnia odby³ siê koncert Chóru Kameralnego UAM pod
dyrekcj¹ prof. Krzysztofa Szydzisza. Goœciem specjalnym koncertu
by³ znany dziennikarz i ¿eglarz, Marek Szurawski. Koncert
odbywa³ siê w ramach „Szanta Claus Festiwal”.
• Seminarium pt.: „Strategie rozwoju wspó³czesnych uniwersytetów. Teoria i praktyka” odby³o siê 15 grudnia w Auli
Lubrañskiego. W trakcie seminarium zaprezentowane zosta³y
podjête na UAM procesy planowania strategicznego, jak
równie¿ przedstawione zosta³y metody i doœwiadczenia w
planowaniu i zarz¹dzaniu strategicznym w szkolnictwie
wy¿szym Unii Europejskiej.
• Konferencja pt. „Efekty kszta³cenia - rola w budowaniu
Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wy¿szego” zaplanowana
zosta³a na 18 grudnia. Do udzia³u zaproszeni zostali Eksperci
Boloñscy powo³ani przez MNiSW i wspó³pracuj¹cy z Ministerstwem, którzy wyg³osz¹ swoje referaty. Konferencja jest organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz FRSE Fundacjê Rozwoju Systemu Edukacji i Zespó³ Ekspertów Boloñskich pod patronatem Jego Magnificencji Rektora UAM, prof.
dr. hab. Bronis³awa Marciniaka.
• Wystawa „Ochrona œrodowiska przyrodniczego w planach
przestrzennego zagospodarowania województwa wielkopolskiego i obszarów miasta Poznania” odbywa siê w dniach od
1 grudnia 2008 do 11 stycznia 2009 roku w Pawilonie Ekspozycyjno-Dydaktycznym Ogrodu Botanicznego UAM.
• Krajowa Reprezentacja Doktorantów przyzna³a I nagrodê
dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uznaj¹c go za: „Najbardziej prodoktoranck¹ uczelniê w Polsce”.
Uroczyste wrêczenie nagrody mia³o miejsce 5 grudnia na
Zamku Lubelskim podczas IX Krajowego Zjazdu Doktorantów.
W uroczystoœci udzia³ wziê³a m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, prof. B. Kudrycka.
• Prof. dr hab. Bernard Piotrowski z Katedry Skandynawistyki
otrzyma³ nagrodê im. Stanis³awa Sawickiego przyznawan¹
przez Instytut Polsko-Skandynawski z siedzib¹ w Kopenhadze
za wybitne osi¹gniêcia naukowo-badawcze. Nagrodê wrêczy³
prezes Instytutu, prof. dr hab. Eugeniusz Kruszewski.
• Nadzwyczajne posiedzenie Senatu oraz Rady Wydzia³u
Biologii poœwiêcone uczczeniu pamiêci zmar³ej w dniu
12 wrzeœnia 2008 r. prof. UAM dr hab. El¿biety KoralewskiejBatury odby³o siê 24 listopada.
• Dostêpna dla zwiedzaj¹cych jest wystawa fotografii, której
wspó³autorem jest nasz redakcyjny kolega Maciej Mêczyñski.
Od 1 grudnia do 2 stycznia 2009 w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza (Stary Rynek 84) mo¿na ogl¹daæ cykl „Cztery
pory roku”. Wystawa zorganizowana jest w ramach Roku Klimatu i Œrodowiska.
Magdalena Zió³ek

Z ¯A£OBNEJ KARTY

Uniwersytet po¿egna³
swoich wspó³twórców
Profesora Benona Miœkiewicza,
historyka, wieloletniego rektora
- Trudno w kilku s³owach zmieœciæ dzie³o Jego ¿ycia - mówi³,
¿egnaj¹c Profesora prof. Bronis³aw Marciniak, Rektor UAM.
Nie sposób wymieniæ wszystkich funkcji i stanowisk, które
piastowa³. Doœæ wspomnieæ, ¿e by³ Profesor Benon Miœkiewicz
zas³u¿onym organizatorem ¿ycia naukowego. Najd³u¿ej
w dziejach Uniwersytetu, bo a¿ 9 lat, sprawowa³ funkcjê
rektora, a lata Jego urzêdowania stanowi³y czas bardzo
intensywnego rozwoju Uniwersytetu.
Podczas kadencji rektora Miœkiewicza, UAM rozrasta³ siê
organizacyjnie, nastêpowa³ znacz¹cy rozwój badañ
naukowych, powiêksza³a siê liczba wykwalifikowanej kadry
naukowej i wzrasta³a systematycznie liczba studentów.
Rozwiniêto kontakty zagraniczne, m.in. z krajami zachodnioeuropejskimi.
Wobec przyspieszonego iloœciowego rozwoju uczelni, priorytetem sta³a siê dla rektora Miœkiewicza budowa nowego Uniwersytetu. Zarysowa³ wiêc œmia³¹ koncepcjê miasteczka uniwersyteckiego - kampusu po³o¿onego na obrze¿ach Poznania
i prowadzi³ bardzo intensywne starania o pozyskanie
odpowiedniego terenu. Odwa¿na idea Uniwersytetu przysz³oœci
oraz podziwu godna determinacja w d¹¿eniu do rozbudowy
uczelni na Morasku odnios³y sukces.
Dziêki autorytetowi i w³aœciwej sobie konsekwencji w d¹¿eniu do celu, Prof. Benon Miœkiewicz doprowadzi³ do docenienia
przez ówczesne w³adze pañstwa osi¹gniêæ i dorobku Uniwersytetu. Zapad³a wówczas, brzemienna w skutki, decyzja o
rozbudowie i modernizacji UAM, której wyrazem by³o
wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowê nowego kampusu
na Morasku.
Praca naukowa rektora Miœkiewicza to osobny, d³ugi rozdzia³
Jego pracowitego ¿ycia. Badania naukowe rozpocz¹³ ju¿ podczas studiów pod kierunkiem prof. Gerarda Labudy i kontynuowa³ a¿ po ostatnie chwile ¿ycia. Wszechstronne studia nad
dziejami historii wojskowoœci polskiej doprowadzi³y do
wiod¹cej pozycji Profesora Miœkiewicza wœród reprezentantów
tej dziedziny historii. Interesowa³ siê ponadto zagadnieniami
metodologicznymi nauki historyczno-wojskowej oraz metodyki
nauczania historii w szkole wy¿szej. Wiele z Jego publikacji posiada wymiar pionierski w zakresie podejmowanej problematyki,
odznaczaj¹c siê oryginalnoœci¹ stylu, dojrza³oœci¹ ocen
i poziomem prezentacji, nie trac¹cym nic ze swojej aktualnoœci.
Praca dydaktyczna to kolejna wa¿na dziedzina dzia³alnoœci
Prof. Benona Miœkiewicza. Wyk³ady kursowe z wstêpu do
badañ historycznych, historii œredniowiecznej powszechnej
i Polski; specjalistyczne seminaria magisterskie i doktorskie
wyró¿nia³y siê niebywa³ym talentem dydaktycznym i doskona-

³ym przygotowaniem merytorycznym oraz warsztatowym
prowadz¹cego.
Za swoj¹ wszechstronn¹ dzia³alnoœæ otrzyma³ Profesor
Benon Miœkiewicz szereg nagród i odznaczeñ: w tym Krzy¿
Kawalerski, Komandorski i Komandorski z Gwiazd¹ Orderu
Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz
wiele nagród ministra i rektora.
Te wyró¿nienia to œwiadectwa powszechnego uznania dla
dzie³a ¿ycia Profesora Miœkiewicza. Najtrwalszy pomnik zbudowa³ sobie Profesor w sercach tych wszystkich, którzy dziêki
jego dzia³alnoœci naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej mogli
na co dzieñ obcowaæ z Cz³owiekiem wielkiego serca i umys³u
oraz doœwiadczaæ Jego inspiruj¹cego oddzia³ywania.

Profesora Wojciecha Ryszarda Rzepkê,
wybitnego polskiego jêzykoznawcê
Dnia 20 listopada zmar³ w wyniku wypadku (potr¹cenia
przez samochód) profesor zwyczajny naszej Almae Matris.
Zmar³y by³ jednym z najwybitniejszych polskich jêzykoznawców
- znakomitym historykiem jêzyka polskiego i filologiem staropolskim, skrupulatnym i kompetentnym wydawc¹ œredniowiecznych i wczesnorenesansowych zabytków jêzykowych, ofiarnym nauczycielem akademickim (z jego „Chrestomatii staropolskiej”, opracowanej wespó³ z prof. Wies³awem Wydr¹, poznaj¹ i bêd¹ poznawaæ teksty ilustruj¹ce historyczn¹ ewolucjê
naszego jêzyka ojczystego dziesi¹tki tysiêcy studentów w ca³ej
Polsce), niezrównanym opiekunem naukowym i promotorem
œwietnych rozpraw magisterskich i doktorskich, zas³u¿onym
organizatorem ¿ycia naukowego i akademickiego. Pe³ni³ ca³y
szereg odpowiedzialnych funkcji, œwiadcz¹cych o wielkim
uznaniu, zaufaniu i autorytecie naukowym i moralnym, jakim
siê cieszy³ w œrodowisku polonistycznym, m.in. dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, pierwszego dziekana Wydzia³u Filologii
Polskiej i Klasycznej, kierownika zak³adów jêzykoznawczych na
UAM i na Uniwersytecie Szczeciñskim, gdzie zainicjowa³ badania historycznojêzykowe, g³ównego redaktora wydawnictwa
PTPN, cz³onka Komitetu Jêzykoznawstwa PAN, Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytu³ów oraz komitetów redakcyjnych kilku ogólnopolskich periodyków jêzykoznawczych.
- Po¿egnaliœmy naszego Kolegê i Przyjaciela, Mistrza m³odszych poznañskich i szczeciñskich jêzykoznawców - powiedzia³
prof. dr hab. Bogdan Walczak na Cmentarzu Junikowskim,
2 grudnia br., w obecnoœci w³adz Wydzia³u Filologii Polskiej
i Klasycznej i Instytutu Filologii Polskiej oraz niezliczonych rzesz
uczonych z Poznania i ca³ej Polski.
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UCHWYCONE W KADRZE >> 50. wyk³ad z cyklu „Fizyka dla wszystkich”

A¿ przystawali berliñczycy...

O¿ywione debaty studentów

J

u¿ po raz jedenasty studenci Wydzia³u Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa z Poznania oraz studenci Uniwersytetu
Poczdamskiego spotkali siê, by dyskutowaæ o wspó³pracy
polsko-niemieckiej. Tym razem osi¹, wokó³ której toczy³a siê
debata, by³y inicjatywy obywatelskie. Jej boczne w¹tki wype³ni³y:
Traktat Lizboñski, wspó³praca w ramach Wspólnej Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeñstwa, budowa kontrowersyjnej tarczy
antyrakietowej, Centrum Przeciwko Wypêdzeniom, problemy
terroryzmu oraz wojna w Afganistanie.
Prezentacja przygotowanych specjalnie na tê okazjê referatów odby³a siê w Instytucie Polskim w Berlinie. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³y umowy partnerskie polskich i niemieckich
miast. W tej perspektywie doceniono zw³aszcza wspó³pracê
Poznania i Hannoveru, której efektem s¹ wspólne przedsiêwziêcia, maj¹ce charakter spotkañ m³odzie¿y - bêd¹cej (jak podkreœlaj¹ komentatorzy) niezwykle twórczym elementem artystycznego pejza¿u obu miast. Zasadniczym celem - utrzymywania
tego typu relacji s¹ promocja idei miast partnerskich, wymiana
wiedzy i doœwiadczeñ na temat pañstwa s¹siedzkiego, wspólnej historii, wspó³czesnych stosunków polsko-niemieckich, integracji, mo¿liwoœæ wspó³pracy oraz prze³amanie wzajemnych
uprzedzeñ i lêków.
Dalsza czêœæ spotkania poœwiêcona by³a ocenie dotychczasowej wspó³pracy pomiêdzy obydwoma krajami. Prele6| ¯YCIE UNIWERSYTECKIE | grudzieñ 2008

genci omówili politykê i wk³ad poszczególnych rz¹dów,
samorz¹dów oraz rolê inicjatyw pozarz¹dowych.
Zwrócono uwagê na przynosz¹c¹ obopólne korzyœci
wspó³pracê transgraniczn¹, przybli¿ono cechy Euroregionów oraz wskazano na bariery ich rozwoju. Kolejnym
problemem, który sta³ siê tematem debaty, by³y towarzystwa polsko-niemieckie. Szczególny nacisk po³o¿ony zosta³
na g³ówne oœrodki akademickie w obydwu pañstwach i ich
wk³ad w partnerstwo oraz prze³amywanie stereotypów
nadal funkcjonuj¹cych w potocznym wyobra¿eniu s¹siadów. Spotkanie zakoñczy³a dyskusja o polsko-niemieckich
Domach Spotkañ M³odzie¿y. Najd³u¿ej i najmilej wspominano placówkê w Mikuszewie, która ka¿dego roku, w
kwietniu, jest koñcowym etapem wspólnych seminariów
studentów z Poznania i Poczdamu. Debata toczy³a siê tak
¿ywo, ¿e zaskoczeni przechodnie zatrzymywali siê i obserwowali j¹ przez wychodz¹ce na ulicê okna.
Padaj¹cy nastêpnego dnia deszcz nie zniechêci³
spragnionych zobaczenia najwa¿niejszych miejsc w Berlinie.
Opiekun polskiej grupy, prof. Bogdan Koszel przybli¿y³ najciekawsze zabytki i inne miejsca kluczowe dla historii Niemiec.
Jego opowieœci uzupe³nia³ ciekawostkami z dawnego i obecnego ¿ycia miasta prof. Jochen Franzke.
Adam Barabasz, Marcin Piechocki

NASZ UNIWERSYTET PONAD GRANICAMI

Ci, którzy nie skorzystali z tej wyj¹tkowej okazji, mog¹ tylko ¿a³owaæ

MIñsk MOskwa KIjów 2008,

FOT. ARCHIWUM

czyli Dni Kultury Wschodnios³owiañskiej

P

rzesz³y do historii. Zorganizowane po raz pierwszy z inicjatywy studentów i pracowników Instytutu Filologii
Rosyjskiej UAM mia³y umo¿liwiæ ujrzenie z bliska tego,
czym zachwyca kultura naszych wschodnich s¹siadów. Od 21
do 30 listopada br. na imponuj¹cej liczbie 29. imprez, które
odbywa³y siê w Galerii Miejskiej „Arsena³”, CK ZAMEK, klubach:
„Blue Note”, „Charyzma”, a tak¿e w kinie MUZA i Collegium
Novum, zaproponowano m.in. wystawy malarstwa, rzeŸby,
sztuki u¿ytkowej, spektakle, pokazy filmów, koncerty, kabaret,
dyskotekê, wyk³ady, konkurs fotograficzny.
Czas na podsumowania i zastanowienie siê, czy przedsiêwziêcie mo¿na zaliczyæ do udanych. Zapytaliœmy o to studentów:
- Jako pierwszak - mówi Lena, studentka I roku - chcê podziêkowaæ wszystkim, którzy podjêli siê trudu ich organizacji. By³y
powody do radoœci: beztrosko spêdzony czas, mniej „kucia”
i trochê „fizkultury”: biegi z przeszkodami od Collegium Novum
do „Arsena³u” i z powrotem. Jednak tu chodzi o coœ
wa¿niejszego - ci wszyscy ludzie, którzy pracowali jak mrówki,
robili to dla Was, Kochani Studenci!
- Jednym z najwiêkszych sukcesów by³o w³¹czenie do dzia³añ
studentów - twierdzi Ania, studentka III roku. - Dziêki temu stali
siê oni grup¹ odbiorców festiwalu, która zyska³a najwiêcej.
Organizacja przedsiêwziêcia kulturalnego o tak du¿ej skali, to
ca³y szereg wyzwañ, pocz¹wszy od pomys³u na „chwytliwy
temat”, poprzez znalezienie sponsorów, artystów, lokali,

uzgodnienie terminów, ca³¹ logistykê, a¿ po koñcowe
rozliczenia finansowe i sprz¹tanie... Studenci-organizatorzy s¹
bogatsi o doœwiadczenie porównywalne ze sta¿em
zawodowym. Czytelny komunikat, jaki p³yn¹³ do pozosta³ej
czêœci braci studenckiej, to: „Jeœli siê chce, to mo¿na”. Dziœ, gdy
najpopularniejszymi œcie¿kami ¿yciowymi s¹ te na skróty, to
dewiza warta zauwa¿enia.
Zarówno studenci, jak i mieszkañcy Poznania mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych na wysokim
poziomie, gwarantowanym przez zaproszonych do wspó³pracy profesjonalnych artystów. Godna odnotowania jest rola tych
imprez, w których poznaniacy zapoznali siê ze swoistym
wschodnios³owiañsko-studenckim pograniczem kultur, przejawiaj¹cym siê w tak ró¿norodnych formach, jak: studencki
teatr „Szutnik”, chór „Maciejek”, kabaret „Przykro mi”, pierwszy tomik poezji studenckiej „Kopilacja”, ale tak¿e w projektach
materia³ów reklamowych, w gazetce festiwalowej „Koperta” czy
stronie www.mimoki.pl. Owa dwukierunkowoœæ dzia³añ: „czerpaæ i dawaæ”, to drugi, niebagatelny sukces MiMoKów.
Dni Kultury Wschodnios³owiañskiej nie odby³yby siê bez
wsparcia honorowego i finansowego prof. dr. hab.
Kazimierza Przyszczypkowskiego, by³ego prorektora ds. studenckich UAM, a tak¿e Marka WoŸniaka, Marsza³ka Województwa
Wielkopolskiego. Im, a tak¿e pozosta³ym sponsorom
i patronom honorowym serdecznie dziêkujemy.
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NASZ UNIWERSYTET REFLEKSJE

Fenomen S³owa
S

ukces ubieg³orocznej konferencji
„Fenomen Uniwersytetu” zachêci³ jej
pomys³odawców do kolejnej inicjatywy.
Tym razem dwudniowa konferencja pod
has³em „Fenomen S³owa” sta³a siê okazj¹ do
intelektualnej uczty w pi¹t¹ rocznicê za³o¿enia
Centrum Badañ im. Edyty Stein. Wspó³organizatorami przedsiêwziêcia byli Kolegium
Jêzyków Obcych UAM oraz Wydzia³ Oœwiaty
Urzêdu Miasta Poznania. Zró¿nicowany tematycznie program konferencji wywo³a³ ¿ywe
zainteresowanie przedstawicieli wielu dyscyplin: kulturoznawców, filologów, teologów i
filozofów. W Auli im. Lubrañskiego Collegium
Minus zebra³o siê grono profesorów, adiunktów i m³odych adeptów nauki z ca³ej Polski.
Konferencjê otworzy³ JM Rektor UAM, prof. dr
hab. Bronis³aw Marciniak.
Referenci oraz s³uchacze mogli odpocz¹æ
i zebraæ si³y do nowych d³ugich debat,
s³uchaj¹c aktorskiej recytacji fragmentów
„Rzeczy o wolnoœci S³owa” Cypriana Kamila Norwida, „Kore” oraz „Katharsis”
Andrzeja Szczeklika. Teresa BudziszKrzy¿anowska oraz zwi¹zany od lat z Cen-

trum Badañ im. Edyty Stein Aleksander
Machalica dostarczyli zebranym niezapomnianych wra¿eñ estetycznych i pozwolili
zastanowiæ siê nad obecnoœci¹ s³owa w literaturze, etyce i w medycynie.
Wœród wielu profesorów, którzy zaszczycili
sw¹ obecnoœci¹ konferencjê, zabrak³o
zapowiadanego
prof.
W³adys³awa
Stró¿ewskiego. Uczestnicy mieli jednak okazjê
ws³uchaæ siê w myœl mistrza polskiej fenomenologii, bowiem referat profesora zosta³
odczytany przez dyrektor Centrum Badañ im.
Edyty Stein - prof. Annê Grzegorczyk.
Pierwszego dnia konferencji refleksja
filologiczna przeplata³a siê z myœl¹
duchow¹. Prelegenci porozumiewali siê
jednak poza podzia³ami dyscyplinarnymi.
Biskup Marek Jêdraszewski przedstawia³
rolê s³owa w twórczoœci Jana Paw³a II,
natomiast dr Patrycja Tomczak poruszy³a
wszystkich swoim odczytaniem ostatnich
s³ów wypowiedzianych przez mêczenników. Literaturoznawcze, jêzykoznawcze
i antropologiczne konteksty mo¿na by³o
odnaleŸæ w referatach prof. Jadwigi

Puzyniny, prof. Ewy Kosowskiej, prof.
Anny Lege¿yñskiej oraz dr Izoldy Topp.
Sala Lubrañskiego wype³ni³a siê te¿ g³osami
filozofów, mówi¹cych o Lyotardzie i MerleauPontym (prof. Iwona Lorenc), Bachtinie
(dr Micha³ Januszkiewicz) oraz Benjaminie
(dr Rafa³ Koschany). Kolejne referaty pozwoli³y
nam zapoznaæ siê z syntez¹ myœli Wschodu i
Zachodu (dr Krzysztof Paw³owski oraz dr
Agnieszka Krzemiñska), zaprezentowa³y
ascetów s³owa (mgr Nelli Przybylska), a tak¿e
pozwoli³y nam spotkaæ siê z jêzykow¹ samotnoœci¹ emigranta (dr Dagmara Drewniak). Fascynuj¹c¹ wizjê s³owa kobiet w Biblii przedstawi³a dr El¿bieta Adamiak. Dr Ma³gorzata
Grzywacz w swoim wyst¹pieniu pozwoli³a
zebranym zrozumieæ losy nazistowskich
manipulacji s³owem biblijnym.
Profesor Miros³aw Loba, wieñcz¹cy konferencjê referatem o kresach s³owa, nie porzuci³
mowy dla zbawiennej ciszy, ale sta³ siê raczej
ostatnim piewc¹ s³owa, które ucich³o w
oczekiwaniu na now¹ konferencjê zorganizowan¹ przez Centrum Badañ im. Edyty Stein.
Marcela Koœciañczuk

Festiwal pe³en szans

N

ie da siê zobaczyæ wszystkiego - katalog imprez to w tym roku
gruba ksi¹¿ka - t³umaczy³ któremuœ z reporterów dyrektor
Festiwalu Nauki i Sztuki, dr Jacek Radomski. Festiwal odby³ siê na
pocz¹tku paŸdziernika, jednak mimo tego chcia³abym jeszcze powróciæ
do tematu. Faktycznie, katalog w tym roku przypomina³ grube
„tomiszcze” - szkoda tylko, ¿e bardzo nieporêczne i nieprzyjazne
w kontakcie ze spragnionym wiedzy czytelnikiem. Aby cokolwiek
zaplanowaæ, trzeba by³o w nieskoñczonoœæ wertowaæ strony katalogu
i uciekaæ siê do pomocy niezawodnych ¿ó³tych karteczek. Dlaczego
imprez nie u³o¿ono chronologicznie? To przecie¿ znacznie u³atwi³oby
podró¿owanie z miejsca na miejsce.
XII edycja Festiwalu zaskoczy³a nas udzia³em w imprezie kó³
naukowych. Dziêki ich obecnoœci lista imprez wyd³u¿y³a siê
i nada³a nowego, nieznanego jeszcze kolorytu. Naprawdê by³o w
czym wybieraæ! Przewrotnie mo¿na by w tym miejscu wyliczyæ
miejsca, w które nie zd¹¿y³o siê lub zapomnia³o siê dotrzeæ
i myœlê, ¿e lista ta w pe³ni odda³aby bogactwo tegorocznej edycji.
Liczba 300 stanowi w tej sytuacji wystarczaj¹ce wyt³umaczenie
dla absencji.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e w tym roku zawiod³a opiekunka i na Festiwal
wybra³am siê z moimi dzieæmi, których zwyczajnie nie mia³am z kim
zostawiæ. Wybór pad³ na Collegium Biologicum i - jak siê okazuje - by³
to „strza³ w dziesi¹tkê”. Jednak po kolei. W katalogu zosta³o napisane,
¿e prezentacje na biologii mog¹ byæ przyjazne dzieciom. Co to znaczy?
Ano, ni mniej, ni wiêcej - to, ¿e nikt nie wyprosi mnie z wyk³adu, kiedy
mój trzyletni syn wrzaœnie: „Mamo, nic nie widzê” albo jeszcze gorzej
„Mamo, siusiu”. Skoro imprezy adresowane s¹ dla gimnazjalistów, to
mo¿e i przedszkolaki coœ na tym skorzystaj¹ - kombinowa³am - i nie
pomyli³am siê. W zielonym i nowoczesnym holu Collegium Biologicum
dzieci pocz¹tkowo czu³y siê trochê zagubione, jednak w koñcu
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zwyciê¿y³a w nich ciekawoœæ i z przyjemnoœci¹ zaczê³y ogl¹daæ ekspozycje. Radoœæ wzbudzi³y chomik i nieco groŸnie wygl¹daj¹ce ptaki, trochê
strachu koœci wyeksponowane na jednym ze stolików, jednak bezapelacyjnie najwiêksz¹ atrakcj¹ tego popo³udnia okaza³y siê glony. Przy
stoisku jedna z pañ pozwoli³a mojej piêcioletniej córce przygotowaæ
preparat, a potem ogl¹daæ go pod mikroskopem. Zosia by³a zachwycona. „Tato - relacjonowa³a póŸniej - po³o¿y³am na tê p³ytkê kropelkê
wody, a potem widzia³am takie ma³e gwiazdeczki”. Sama nie
odwa¿y³am siê spojrzeæ, wiêc trudno mi tej obserwacji zaprzeczyæ. Ma³a
d³ugo jeszcze pamiêta³a ka¿d¹ czynnoœæ i z zachwytem opowiada³a o
zdarzeniu znajomym. Historia mikroskopu mia³a swoj¹ dalsz¹ ods³onê.
Wkrótce okaza³o siê, ¿e babcia Zosi by³a w sprawach zawodowych w
£odzi i mia³a okazjê zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ Uniwersytetów Dzieciêcych. Informacja zainteresowa³a mnie na tyle, ¿e zajrza³am do Internetu. Okazuje siê, ¿e dzia³aj¹ one równie¿ w kilku innych miastach Polski.
Na internetowych stronach widzia³am zaaferowane dzieciêce buŸki i tak
samo przejêtych wyk³adowców. Bo niby wszystko tak samo, z tym, ¿e
w audytorium siedz¹ nie doroœli ludzie, a ma³e dzieci - bardzo wymagaj¹cy odbiorca. Jak przedstawiæ kilku- czy kilkunastolatkowi zagadnienia
fizyki, biologii czy chemii? Da siê to zrobiæ, choæ wymaga to doœwiadczenia pedagogicznego, wiedzy i sporej odwagi - o czym przekona³a
mnie moja Zosia.
Festiwal Nauki i Sztuki, z roku na rok, odwiedza coraz wiêcej osób katalog 300. imprez œwiadczy, ¿e nie jest to marginalne zjawisko. I skoro
bilety na Wyk³ady Otwarte na Wydziale Fizyki s¹ rezerwowane przez
szko³y niemal z rocznym wyprzedzeniem, znaczy, ¿e jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzê. Dla uczelni to szansa na promocjê,
a dzieci bêd¹ na pewno wdziêczne. A moja Zosia
w liœcie do Œwiêtego Miko³aja napisa³a, ¿e chcia³aby mieæ mikroskop.
Magdalena Zió³ek

NASZ UNIWERSYTET VERBA SACRA

Od Dostojewskiego
do Horacego
Pocz¹tek tegorocznego Festiwalu Sztuki S³owa Verba Sacra zacz¹³ siê
od… pocz¹tku. Autorzy i my, wierni s³uchacze, wróciliœmy 8 listopada
do Piwnicy Duchowej u oo. Karmelitów, gdzie przed 20. laty idea tej
imprezy siê rodzi³a, zaœ wykonawczyni¹ w spektaklu by³a Anna Guzik,
laureatka pierwszego Festiwalu w 2001 roku, dziœ gwiazda seriali
- i po prawdzie bardziej by³o widaæ, ¿e gra w serialach, ni¿ doskonali
siê w sztuce s³owa...

T

emat: „Dostojewski”, ale nie ten, którego teksty „je¿¹
w³os na g³owie”, lecz ten, który by³ mê¿em Anny Snitko.
Dodatkowo smaku imprezie dodawa³ fakt, ¿e odbywa³a
siê w tym samym dniu, w którym przed laty pisarz pozna³
Annê, m³od¹ stenografkê, która przysz³a zapisywaæ dyktowan¹
przez Dostojewskiego powieœæ (by³a to pierwsza na œwiecie
powieœæ, która w tym niezwykle nowoczesnym wówczas trybie
powsta³a). Pisarz wielki, na co dzieñ egotyk, neurastenik i hazardzista, potrafi¹cy przetraciæ graj¹c w ruletkê ca³y bud¿et
domowy. Wyj¹tki wspomnieñ i listów o takim Dostojewskim,
które czyta³a Anna Guzik, ks. prof. Pawe³ Bortkiewicz opatrzy³
komentarzem o mi³oœci, która wywy¿sza najmarniejsz¹ istotê
ludzk¹, wszystkiemu nadaje blask; o mi³oœci wiernej i dziœ
niemodnej. W tych czasach, gdy wszystko jest na sprzeda¿,
jak¿e zabrzmia³o to, gdy Anna pisze: „Nie bêdê przytaczaæ
czu³ych, pe³nych mi³oœci s³ów, które mówi³ mi w te niezapomniane (po oœwiadczynach - M.R.) chwile Fiodor Michaj³owicz.
S¹ dla mnie œwiête…”.
Przewspaniale zabrzmia³ na tle tej rodzinnej rosyjskiej historii
delikatny œpiew Capelli Musicae Antiquae Orientalis pod
dyrekcj¹ Leona Zaborowskiego.
Po tej rozgrzewce kolejnym etapem wtajemniczenia w
sztukê s³owa by³ dwa dni póŸniej sam konkurs, czyli Noc Verba
Sacra. Wyst¹pi³o w nim na deskach Teatru Nowego 14. interpretatorów w najró¿niejszych tekstach: od XVI-wiecznej „Pieœni
o œw. Krzysztofie” a¿ po „Ziemiê ja³ow¹” Eliota. Nawet, jeœli
niektóre interpretacje by³y dziwaczne albo po prostu s³abe,
ca³oœæ sk³ada³a siê na interesuj¹cy wieczór w³aœnie dziêki tej
ró¿norodnoœci i szkoda, ¿e poza legionami kibiców poszczególnych recytatorów tak ma³o osób korzysta z tej wyj¹tkowej
okazji. Jury ostatecznie postawi³o na wywa¿on¹ interpretacjê
Adama Franciszka Banaszaka, który otrzyma³ Grand Prix za rozmowê ojca z synem z „Tryptyku Rzymskiego”. M³ody recytator
jest studentem Akademii Muzycznej, prowadzi w radio
„Emaus” audycje o muzyce klasycznej, przygotowa³ te¿ dla
tego radia reporta¿ „na ¿ywo” z pielgrzymki do Santiago de
Compostela. Nagrodê Specjaln¹ im. Romana Brandstaettera
otrzyma³a Ewa Trzewicarz z Krakowa za fragment Ksiêgi Estery,
a Nagroda ZASP zosta³a przyznana Markowi Klupsiowi z Poznania. W przerwie wyst¹pi³ Micha³ Abdalla, który przedstawi³,
oczywiœcie poza konkursem, Ojcze nasz i Kazanie na Górze po
aramejsku, w jêzyku Chrystusa.
Wielka Gala S³owa, ta na któr¹ czeka siê ca³y rok, tym razem
poœwiêcona by³a Czes³awowi Mi³oszowi. Zabrak³o na niej
Krzysztofa Kolbergera, bardzo kochanego przez poznañskich

s³uchaczy, który z powodu choroby nie przyjecha³. Jakoœ te¿
niezbyt dopisa³a publicznoœæ, mniej liczna ni¿ zwykle, s³owo
wstêpne, odczytane monotonnie z ksi¹¿eczki, mocno
rozczarowa³o i ogólnie, mimo tak dobrej poezji, coœ „nie
zaiskrzy³o”, mimo kilku bardzo piêknych interpretacji, takich jak
„Orfeusz i Eurydyka” w wykonaniu Haliny Winiarskiej. Szkoda,
¿e nie mo¿na by³o szczególnymi oklaskami nagrodziæ tych
aktorów, którzy siê wyró¿niali, bo po zakoñczeniu imprezy
wszyscy wchodzili i schodzili razem. Niedosyt po tej Gali
zaspokoi³a jednak Gala Specjalna poœwiêcona pamiêci Gustawa
Holoubka. By³o bardzo osobiste wprowadzenie Przemys³awa
Basiñskiego, wspominaj¹cego aktora, który czyta³ Ksiêgê
Koheleta i Pieœñ nad pieœniami, rozpoczynaj¹c cykl Modlitw Katedr
Polskich. Wierni s³uchacze zapewne pamiêtaj¹ to pierwsze
olœnienie S³owem mistrzowsko czytanym - kto zapomnia³,
móg³ pos³uchaæ tego nagrania w czasie spektaklu. A potem
¿ona, Magdalena Zawadzka i przyjaciele Gustawa Holoubka
tak, jakby w jego obecnoœci, przed nim, czytali mu w ho³dzie
wiersze. Brawurowo wykonane, zab³ysnê³y kolorami ballady
Mickiewicza (Magdalena Zawadzka), urzek³y wyznania Swentyny z „Beniowskiego”, a potem „Promethidion” Norwida
(Teresa Budzisz-Krzy¿anowska), bardzo „holoubkowsko”
zabrzmia³a „Rzêsa” Staffa (Krzysztof Goszty³a) czy cejloñska
legenda o stworzeniu kobiety (Piotr Fronczewski). Co takiego
jest, ¿e dobre g³oszenie (bo to nie jest czytanie) czyni z trudnych
strof Norwida strzelist¹ katedrê, a z b³ahej bajeczki klejnot - nie
wiadomo, w ka¿dym razie dziej¹ siê cuda. Re¿yser Verba Sacra,
Przemys³aw Basiñski twierdzi, ¿e sprawia to wiara, ktoœ inny - ¿e
to sztuka komunikacji, a przywo³uj¹c Norwida z Gali mo¿na
powiedzieæ: „Kszta³tem mi³oœci piêkno jest - i tyle / Ile j¹
cz³owiek ogl¹da³ na œwiecie, / W ogromnym Bogu albo w
sobie-pyle / Na tego Boga wystrojonym dzieciê; / Tyle o piêknem
cz³owiek wie i g³osi”. Tegoroczny Festiwal Sztuki S³owa mia³
jeszcze swój benefis biblijny poœwiêcony o. Adamowi Sikorze i
jego Biblii Kaszubskiej, w Austriackim Oœrodku Kultury przedstawiono austriackie audiobooki, a zamknê³y Festiwal utwory
Horacego w wykonaniu Wies³awa Komasy.
Festiwal Sztuki S³owa jest naprawdê sztandarowym projektem naszej uczelni, szczególnie w tych czasach zaniku s³owa w
ogóle i szkoda, ¿e spoœród 50. tysiêcy naukowców i studentów
tak niewielu korzysta z tego wyj¹tkowego wydarzenia. Dowodem upadku sztuki s³owa jest to, ¿e znakomici profesorowie
odczytuj¹ co do litery wydrukowane wprowadzenia.
I to s¹ humaniœci...
Maria Rybicka
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FOT. MACIEJ MÊCZYÑSKI

NASZ UNIWERSYTET POROZMAWIAJMY

Co to jest akademicka
przedsiêbiorczoœæ?
Z prof. Jackiem Guliñskim, prorektorem ds. programów europejskich
i wspó³pracy z gospodark¹ UAM rozmawia Jolanta Lenartowicz
••Jeszcze nie tak dawno w sferze nauki i

na uczelniach doœæ wyraŸnie oddzielano
od siebie tak zwan¹ „naukê czyst¹” i jej
ewentualne uwarunkowania ekonomiczne czy nawet biznesowe. A przecie¿
uczelnia to du¿y organizm, podlegaj¹cy
tak¿e prawom ekonomii. Jak patrzy na
to prorektor, który w zakresie swoich
obowi¹zków ma, upraszczaj¹c, przybli¿anie nauki do gospodarki?
- Teraz, szczególnie w obecnej dobie kryzysu, przyrównanie uczelni do przedsiêbiorstwa
to doœæ œmia³e okreœlenie i niezupe³nie przystaj¹ce do sytuacji. Faktem niezaprzeczalnym jest,
¿e do gospodarki musimy siê zbli¿aæ i takie
zadanie, jako prorektor ds. programów
europejskich i wspó³pracy z gospodark¹, mam
do wype³nienia.
Jeœli spojrzymy na otwieranie siê Uniwersytetu na œwiat gospodarki, to widzê to przede
wszystkim poprzez aktywizacjê przedsiêbiorczoœci akademickiej. Tu zarysowuj¹ siê trzy elementy. Po pierwsze, trzeba wprowadziæ do
treœci nauczania, do dydaktyki takie zajêcia,
aby uczelnia poza innymi zadaniami tak¿e
przygotowa³a swojego absolwenta do pracy
„na w³asnym”, czyli do utworzenia w³asnego
przedsiêbiorstwa.

•• Wielu jest do tego chêtnych?

- Powiedzmy 3-5 procent, ale to i tak czyni
grupê kilkuset osób. To setki nowych innowacyjnych przedsiêwziêæ. Warto o nie zabiegaæ
i wyposa¿aæ w tê wiedzê tych, którzy tego
chc¹, na przyk³ad poprzez zajêcia fakultatywne z podstaw prawa, podatków, funduszy,
organizacji firmy, przedsiêbiorczoœci, komercjalizacji wyników prac badawczych.
•• To jeden obszar. A pozosta³e?

- Od czterech lat pracuje u nas Uczelniane
Centrum Innowacji i Transferu Technologii. To
ci¹gle jeszcze nie jest to, o czym naprawdê
myœlimy. To Centrum musi w przysz³oœci
zapewniæ pe³n¹ ofertê Uniwersytetu dla
gospodarki, byæ oknem uczelni na œwiat
gospodarki. Konieczne jest jego stosowne
umocowanie prawne w strukturze uczelni.
Z tym ³¹czy siê uruchomienie studenckich
preinkubatorów przedsiêbiorczoœci. Maj¹ to
byæ miejsca, do których bêdzie mo¿na przyjœæ,
skonsultowaæ swój pomys³ na biznes.
•• To dotyczy studentów. Przedsiêbiorczoœæ

akademicka to równie¿ propozycja dla
uczonych, dla pracowników Uniwersytetu.

- Oczywiœcie. Przedsiêbiorczy uczony zdobywa œrodki na swoje badania i stara siê wdro¿yæ
wyniki swoich badañ do gospodarki lub ¿ycia
spo³ecznego. Tak naprawdê to dotykamy tu
wielu spraw, w tym równie¿ bolesnych. Myœlê
o wieloetatowoœci. Pracownicy zgodnie z
ustaw¹ mog¹ pracowaæ w innej firmie, która
nie jest konkurencyjna w stosunku do pierwszej,
czyli tej na UAM. Znakomita czêœæ naszych
pracowników z tego korzysta. Mamy zreszt¹
informacje od nich z samych.

••A jaki g³os p³ynie od samych przed-

siêbiorstw? Co one mówi¹?
- Dla przyk³adu: „my tu u Was nic konkretnego kupiæ nie mo¿emy, bo to na tym etapie
wymaga wiele pracy, czasu i pieniêdzy” - ¿eby
wasz pomys³ móg³ zostaæ zrealizowany w
praktyce. Statystyki mówi¹, ¿e przedsiêbiorcy
nie bior¹ pod uwagê uczelni wy¿szych jako
Ÿród³a innowacyjnych rozwi¹zañ.
••Co wiêc robiæ?

- Najczêœciej jest to dydaktyka, g³ównie
w szko³ach prywatnych, niepublicznych.

- Pracowaæ dalej, aplikowaæ o granty wspólnie z przedsiêbiorstwami. Trzeba walczyæ z
wiar¹ w sukces. Wa¿ne jest, aby uczeni zaczêli
swoje pomys³y chroniæ.

••To te¿ w pewnym sensie jest ich dzia³al-

••Chroniæ przed kim, przed czym?

••Pracuj¹ dydaktycznie, badawczo?

noœæ dla gospodarki.
- Mo¿na tak powiedzieæ. Trzeba siê jednak
zastanowiæ nad tym, czy potencja³ osób oferuj¹cych sw¹ aktywnoœæ na zewn¹trz mo¿na na
macierzystej uczelni wykorzystaæ pe³niej i lepiej?
Czy naprawdê jest w porz¹dku, ¿e pracownik
naszej uczelni jest równoczeœnie funkcyjn¹
osob¹ w prywatnej szkole? A to siê zdarza.
W tym kontekœcie problem wieloetatowoœci
wymaga starannej analizy. Nie chodzi o to, by
czegoœ komuœ zakazaæ, ale trzeba stworzyæ
mechanizmy, które spowoduj¹, ¿e aktywni
pracownicy bêd¹ w wiêkszym stopniu
anga¿owaæ siê w prace na macierzystej uczelni. Dodam jeszcze, ¿e obowi¹zki pracownicze
to nie tylko dydaktyka i badania, ale tak¿e
kszta³cenie kadry oraz zadania organizacyjne.
Jeœli ktoœ wype³nia te wszystkie obszary i ma
czas na realizacjê zadañ w innym miejscu
pracy, to w porz¹dku. Jeœli jednak nie...
••Czyli wspieramy przedsiêbiorczoœæ aka-

demick¹, tê przede wszystkim, która jest
skierowana na rozwój w³asnej uczelni.
Panie Profesorze, wielu prawników
naukowych, prowadz¹c badania, uzyskuje wyniki, które mo¿na zaaplikowaæ
w ¿yciu gospodarczym. Dzieje siê tak?
- To nie jest takie proste. Najczêœciej pracownikom nauki siê wydaje, ¿e je¿eli ju¿ maj¹
œwietny pomys³, s¹ wyniki, to do wdro¿enia
jest tu¿, tu¿. To nie jest prawda. Opracowane
technologie na szczeblu pracowni naukowej
najczêœciej nie s¹ jeszcze „do sprzedania”. Na
razie siê ich nie wdro¿y. Jest luka w systemie
finansowania badañ, brakuje instytucji oraz
œrodków, które umo¿liwi³yby przekucie
dobrego pomys³u w udane wdro¿enia w
gospodarce.
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- Chroniæ przed innymi, ¿eby potem im (tym
innym) je sprzedaæ. Myœlê o zarz¹dzaniu w³asnoœci¹ intelektualn¹. O regulacjach. Najczêœciej
w³aœcicielem wyników jest uczelnia, natomiast
autorem jest uczony, grupa badawcza. Tu
musi byæ zorganizowany system wzajemnych
relacji, zachêt. Czasami z przedsiêbiorstwami
rozmawiamy ró¿nym jêzykiem. Powinniœmy
dbaæ o klauzule poufnoœci, tajnoœci. Czêsto
zdarza siê, ¿e pracownicy nauki przyzwyczajeni s¹ od og³aszania œwiatu swoich odkryæ.
Nierzadko zdarza siê, ¿e myœl, która u nas przybra³a kszta³t wyników, wykorzystywana jest w
praktyce gdzie indziej, gdy¿ ujawniliœmy j¹
nieopatrznie, nie chroni¹c wczeœniej zastrze¿eniem patentowym.
••Jesteœmy trochê naiwni?

- No, tak. Zapominamy, ¿e wynik pracy
badawczej jest te¿ towarem. Na uczelni najcenniejszym dobrem jest kapita³ ludzki. Z tego
jako uczelnia powinniœmy mieæ najwiêksze
profity. Znacznie wiêksze ni¿ z wynajêcia auli
czy nawet odp³atnych studiów.
Uczelnia wbrew pozorom myœli coraz intensywniej o dodatkowych Ÿród³ach finansowania. Mo¿na by próbowaæ zdobywaæ wiêcej, na
przyk³ad na badania w ramach konkursów
zarówno krajowych, jak i europejskich.
••Czyli wykorzystanie tych Ÿróde³ zale¿y od

zwiêkszonej aktywnoœci pracowników
uczelni?
- Tak, oczywiœcie. Kontrakty badawcze z
przemys³em, zamówienia sk³adane przez
gospodarkê daj¹ dobrym uczelniom europejskim znaczne pieni¹dze. Mo¿e to stanowiæ
kilkanaœcie procent ich bud¿etu.
DOKOÑCZENIE NA STR. 12
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Na progu przemian
kadrowych
Z prof. dr. hab. Andrzejem Lesickim, prorektorem
ds. kadry i rozwoju uczelni rozmawia Magdalena Zió³ek
••Panie Rektorze, s³yszymy w mediach

o skutkach kryzysu finansowego w USA
i o nadci¹gaj¹cej fali bezrobocia. Jak¹
politykê kadrow¹ bêdzie prowadzi³a
uczelnia?
- Skutki œwiatowego kryzysu finansowego
odczujemy prawdopodobnie w przysz³ym
roku. Mam nadziejê, ¿e w odniesieniu do kadr
Uniwersytetu bêd¹ one niedu¿e. Mo¿liwe
nawet, ¿e Uniwersytetowi, jako instytucji
gwarantuj¹cej pracê, ³atwiej bêdzie pozyskiwaæ pracowników wszêdzie tam, gdzie w
ostatnim czasie nie by³o to ³atwe. Podkreœlê, ¿e
w tym roku z powodzeniem uda³o nam siê
rozwi¹zaæ kwestiê zatrudnienia nowych pracowników na stanowisku adiunkta.
Przyjêliœmy w zasadzie wszystkich kandydatów, a lista by³a bardzo d³uga. Ten sukces
uda³o siê odnieœæ dziêki polityce odtwarzania
etatów. W praktyce oznacza to, ¿e zatrudniamy nowych pracowników na miejsce zwalniane przez nauczycieli z ró¿nych przyczyn
koñcz¹cych pracê na UAM, a jeœli, np. na
emeryturê odchodzi profesor zwyczajny, to na
jego miejsce mo¿emy zatrudniæ a¿ dwóch
adiunktów. To rozwi¹zanie wymaga jednak
corocznej weryfikacji, uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoœci finansowe uczelni.
Ponadto przygotowaliœmy projekt dokumentu, w którym zamierzamy uregulowaæ
zasady zatrudniania na uczelni. Dotyczyæ ma
on wszystkich grup pracowniczych. Oczywiœcie, kwestie zatrudniania reguluj¹ przepisy
prawa: prawo o szkolnictwie wy¿szym czy
statut uczelni. Jest jednak ca³y szereg kwestii,
które wymykaj¹ siê paragrafom przepisów. Ot,
choæby zasady zatrudniania profesorów
emerytowanych czy problem ze starszymi
wyk³adowcami.
W
statucie
UAM
przewidziany jest okres na zrobienie habilitacji,
ale nie jest unormowane postêpowanie w
przypadku, kiedy adiunkt nie wywi¹¿e siê ze
swoich obowi¹zków. Chcia³bym, aby na uczelni wypracowane zosta³y jednolite zasady tak,
aby na ka¿dym wydziale, w ka¿dej jednostce
uniwersyteckiej obowi¹zywa³y te same ramy
prawne, oczywiœcie, z pewnym marginesem
dla decyzji dziekanów i Rad Wydzia³ów,
pozwalaj¹cym
zachowaæ
specyfikê
poszczególnych wydzia³ów.

••W przypadku adiunktów mówimy

o kontraktach - prawda? Dla wielu
m³odych osób taka forma zatrudnienia
bywa stresuj¹ca. Na pewno nie sprzyja
zak³adaniu rodziny.

- Prawd¹ jest, ¿e w tej chwili stabilizacja
nauczycieli akademickich, w sensie zatrudnienia na czas nieokreœlony, jest odsuniêta w
czasie. Nowy statut przesuwa tê stabilizacjê
a¿ do uzyskania tytu³u profesora. Na czas
nieokreœlony rektor zatrudnia tylko profesorów tytularnych, natomiast zatrudnienie
pozosta³ych pracowników naukowo-dydaktycznych poddawane weryfikacji, czyli
stanowiska profesora nadzwyczajnego lub
adiunkta obsadzane s¹ odpowiednio przez
doktorów habilitowanych lub doktorów na
czas okreœlony. Aby uczelnia przed³u¿y³a
kontrakt, nale¿y wykonaæ okreœlone zadania,
potwierdzaj¹ce postêp prac prowadz¹cych
do tytu³u naukowego profesora lub stopnia
doktora habilitowanego. Brak takiego
postêpu lub nieuzyskanie tytu³u lub stopnia
w przewidzianym przez statut okresie staj¹
siê podstaw¹ rotacji. W trochê lepszej sytuacji s¹ pozosta³e grupy pracownicze, w przypadku których zatrudnienie na czas
nieokreœlony mo¿e nast¹piæ szybciej. Nowe
ustalenia, o których wspomnia³em, zmierzaj¹ do tego, aby w przypadku pracowników
technicznych lub administracyjnych w³adze
wydzia³u mia³y mo¿liwoœæ indywidualnego
traktowania ka¿dego przypadku. Pracownicy z tych grup przyjmowani s¹ na okres
próbny, nastêpnie podpisywane s¹ dwie
umowy - minimum roczne, po których
dopiero zawierana jest umowa na czas
nieokreœlony. Moje propozycje s¹ takie, aby
te umowy na czas okreœlony by³y stosunkowo krótkie, a nawet - jeœli taka bêdzie
wola wydzia³ów - ju¿ druga umowa zosta³a
zawarta na czas nieokreœlony.
••Wróæmy do etatów starszych

wyk³adowców. Zdaje siê, ¿e uczelnia
bardzo mocno je redukuje?
- Jednym z podstawowych zadañ Uniwersytetu jest prowadzenie badañ naukowych, a
wydaje siê mi oczywiste, ¿e tylko wysoki
poziom badañ naukowych stwarza warunki
do dobrego kszta³cenia. Dlatego nasza uczelnia zatrudnia nauczycieli przede wszystkim na
stanowiskach naukowo-dydaktycznych. W
odniesieniu do etatów starszych wyk³adowców lub, szerzej ujmuj¹c, pracowników
dydaktycznych trzeba rozró¿niæ dwie sytuacje. W pewnych jednostkach, ze wzglêdu na
ich specyfikê, jest koniecznoœæ utrzymania
takich etatów. Tak jest na przyk³ad na
Wydziale Neofilologii czy w Studium Nauczania Jêzyków Obcych. Tam kadra dydaktyczna

jest bardzo potrzebna i z pewnoœci¹ w tych
jednostkach utrzymywaæ bêdziemy etaty
starszych wyk³adowców, wyk³adowców czy
lektorów. Mo¿na przyj¹æ, ¿e i inne wydzia³y
zdecyduj¹ siê na zatrudnienie kilku pracowników dydaktycznych, by odci¹¿yæ od zadañ
dydaktycznych pracowników naukowodydaktycznych. Rozumiem, ¿e w podtekœcie
Pani pytania jest polityka wobec pracowników
naukowo-dydaktycznych, którzy w wyniku
ró¿nych przyczyn nie wykonali prac na stopnie. I tutaj w³aœnie pojawia siê problem, o
którym wspomnia³em wczeœniej, co zrobiæ z
osobami zatrudnionymi przez wiele lat na
stanowisku adiunkta. Dotychczas by³a tendencja, aby ich tak¿e zatrudniaæ na etacie
dydaktycznym. Jednak uczelnia niechêtnie
widzi takie rozwi¹zanie. Oczywiœcie, s¹ pewne
sytuacje ¿yciowe, które mog¹ spowodowaæ,
¿e ktoœ nie zrobi habilitacji w terminie. Wówczas, jeœli Rada Wydzia³u zadecyduje, ¿e
takiego doœwiadczonego nauczyciela warto
zatrzymaæ, to uczelnia wyrazi na to zgodê.
Jednak z zastrze¿eniem, ¿e bêdzie to kosztem
utworzenia nowego etatu dla adiunkta.
••A co z etatami technicznymi?

- Pracownicy techniczni to druga bardzo
wa¿na grupa pracowników pomocniczych,
którzy maj¹ wspieraæ prowadzenie badañ. Nie
mo¿na zak³adaæ, ¿e tych pracowników nie
bêdzie, bo wówczas ich obowi¹zki musieliby
przej¹æ pracownicy naukowo-dydaktyczni.
Natomiast problem pojawia siê w sytuacjach,
kiedy na niektórych wydzia³ach dosz³o do
pewnych przerostów kadrowych. Dodajmy dosz³o przed laty, a konsekwencje przenosz¹
siê na dzisiaj. Uczelnia w tym wypadku nie
prowadzi polityki zwolnieñ, ale zmierza do
ograniczenia tych etatów. Ta sytuacja
rozwi¹zuje siê naturalnie: czêœæ pracowników
sama siê zwalnia, czêœæ przechodzi na emeryturê. Powoli ten problem przestaje istnieæ, na
wiêkszoœci wydzia³ów dosz³o do sytuacji, w
której dalsze redukowanie etatów technicznych przestaje byæ uzasadnione. Nale¿y
jednak mówiæ o koniecznoœci racjonalizacji
zatrudnienia w tej grupie pracowników.
Dziekani powinni sk³aniaæ siê do tworzenia
zespo³ów wyspecjalizowanych techników,
obs³uguj¹cych okreœlon¹ aparaturê naukowobadawcz¹. Ci pracownicy, aby efektywniej pracowaæ, nie powinni byæ przypisywani do
konkretnego samodzielnego pracownika
nauki - jak jest dzisiaj - ale do aparatury, któr¹
DOKOÑCZENIE NA STR. 12
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Co to jest akademicka
przedsiêbiorczoœæ?
DOKOÑCZENIE ROZMOWY ZE STR. 10
••A u nas ile jest?

- Znacz¹co mniej. Tu jeszcze mamy wiele do
zrobienia. Trzeba zbudowaæ system zachêt i
u³atwieñ. Musimy wiêc jak najbardziej promowaæ siê w œrodowisku gospodarczym.

••Promocja i marketing s¹, Pana zdaniem,

uczelni potrzebne?
- Oczywiœcie, wobec nadchodz¹cego ni¿u
demograficznego, roœnie konkurencyjnoœæ
uczelni na rynku kszta³cenia. Ca³y czas konkurujemy z innymi w obszarze badañ. W takiej
sytuacji promocja uczelni, jej marketing oraz
strategie marketingowe na polskim i
zagranicznym rynku edukacyjnym to dzia³ania
konieczne i sensowne. Nasza uczelnia zaczyna
te¿ przyk³adaæ do tego wiêksz¹ uwagê.
Utworzyliœmy Biuro Informacji i Promocji.
Chcemy w tym roku opracowaæ now¹ strategiê zarz¹dzania obiegiem informacji na uczelni. Promocji naszej uczelni sprzyjaj¹ dwie
wielkie imprezy, w których uczelnia uczestniczy w tym roku akademickim; miniona
niedawno Œwiatowa Konferencja Klimatyczna
i zbli¿aj¹cy siê Jubileusz 90-lecia Uniwersytetu.
Pracujemy nad now¹ stron¹ domow¹ UAM,
materia³ami wizerunkowymi dla uczelni.
Ruszy³y prace Komisji Rektorskiej do spraw
informacji i promocji. To wszystko jest rodzajem inwestycji, by utrwaliæ wizerunek i markê
UAM w krajobrazie miasta, naszego kraju,
a tak¿e poza nim.

Na progu przemian
kadrowych
DOKOÑCZENIE ROZMOWY ZE STR. 11
obs³uguj¹. W ten sposób bêd¹ mogli s³u¿yæ wiêkszej grupie
naukowców. Proszê zauwa¿yæ, ¿e dotyczy to g³ównie wydzia³ów
przyrodniczych i tam przede wszystkim powinni byæ zatrudniani
pracownicy techniczni.
••Czy budynki uniwersyteckie s¹ przystosowane do potrzeb

studentów niepe³nosprawnych?
- Staramy siê, aby wszystkie uniwersyteckie budynki by³y dostêpne dla niepe³nosprawnych studentów. W tych nowych, np. na
Morasku, nie ma takiego problemu. Budynki s¹ tak zaprojektowane, aby by³y przyjazne osobom niepe³nosprawnym. Problem
jest ze starymi obiektami, których modernizacja nie zawsze jest
mo¿liwa, pomijaj¹c ju¿ koszty takich inwestycji. Z ca³¹ pewnoœci¹
budynki przy ul. Szamarzewskiego bêd¹ modernizowane. Ju¿
wkrótce pojawi¹ siê tam windy, tak, aby studenci niepe³nosprawni
ruchowo mogli dostaæ siê na wy¿sze kondygnacje.
••Panie Rektorze, jakie s¹ plany inwestycyjne uczelni.

Co zmieni siê w najbli¿szym czasie na Morasku?
- Plany te zale¿¹ w du¿ym stopniu od zrewaloryzowania Programu Wieloletniego „Uniwersytet im. A. Mickiewicza 2004-2011”.
Je¿eli uczelni uda siê uzyskaæ dodatkowe œrodki finansowe, to ca³y
plan inwestycyjny za³o¿ony w tym Programie bêdzie zrealizowany
zarówno pod wzglêdem zakresu, jak i terminu. Jeœli mówimy o
Morasku, to zak³adamy, ¿e powstan¹ tam Wydzia³ Chemii, Wydzia³
Historyczny plus obiekty sportowe i domy studenckie. Program
zak³ada tak¿e budowê kompleksu naukowo-dydaktycznego w Pile
oraz obiektów Wydzia³u Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.
Poza Programem Wieloletnim realizujemy budowê siedziby Wydzia³u
Prawa i Administracji oraz Biblioteki Wydzia³u Filologii Polskiej
i Klasycznej, rewitalizacjê Zespo³u Pa³acowo-Parkowego
w Gu³towach, a tak¿e adaptacjê pomieszczeñ w Collegium Maius.

Chaplin z saksofonem

W

jesienny pi¹tek, 7 listopada br. w Kolegium Europejskim
w GnieŸnie - w oœrodku zamiejscowym Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza - mia³o miejsce niecodzienne wydarzenie.
W auli, która kojarzy³a siê g³ównie z naukowym dyskursem, podejmowanym na wyk³adach czy konferencjach, odby³a siê projekcja filmu
przyozdobiona muzyk¹ na ¿ywo. Do filmu Charliego Chaplina „Œwiat³a
wielkiego miasta” zagra³o w³oskie trio jazzowe „The Tongs”. Zespó³ w
sk³adzie: Luca Serrapiglio - saksofon, Antonio Bertoni - kontrabas, gitara
basowa i Carlo Garof - perkusja w nowatorski sposób odœwie¿y³ jeden
z najwa¿niejszych filmów poprzedniego stulecia. Historia niewidomej
Kwiaciarki i W³óczêgi po raz kolejny okaza³a siê ponadczasowa i zachêca³a do refleksji nad z³o¿onoœci¹ i tajemniczoœci¹ relacji miêdzyludzkich.
Szczególnie mi³o zosta³ przyjêty zespó³ „The Tongs”, który zagra³
równie¿ kilka utworów ze swojego aktualnego repertuaru. Trio
pochodz¹cych z W³och muzyków przyjmuje ró¿ne strategie do kreowania swojej muzyki, która ci¹gle siê rozwija, przyjmuj¹c coraz dojrzalsze
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brzmienie. Ró¿ne strategie warunkuj¹ ró¿ne œcie¿ki, którymi artyœci
pod¹¿aj¹: przedstawiaj¹ gotowe utwory, nie boj¹c siê jednak improwizacji, nak³adaj¹ nacisk na solowe wyst¹pienia ka¿dego z muzyków,
œwietnie radz¹c sobie równie¿ bez wyodrêbniania któregokolwiek z
nich. Obecnie zespó³ skupia siê na ewolucji afroamerykañskich brzmieñ,
wykazuj¹c przy tym zainteresowanie innymi obszarami muzyki - takimi
jak punk czy rock.
„The Tongs” goœci³ w GnieŸnie ju¿ po raz drugi. Pierwszy raz zespó³
zagra³ w czerwcu tego roku do Chaplinowskiego - „Brzd¹ca” w kinie
„Piast”. Licznie zgromadzona publicznoœæ i pozytywne opinie po koncercie zmotywowa³y organizatora - Poznañsk¹ Fundacjê Artystyczn¹, do
powtórzenia przedsiêwziêcia - tym razem przy wspó³udziale Kolegium
Europejskiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w GnieŸnie. Koncert w
uniwersyteckiej auli by³ trzecim i ostatnim koncertem podczas listopadowej
trasy zespo³u. Wczeœniej zespó³ zagra³ w poznañskim klubie „Dragon”
oraz wrzesiñskim kinie „Trójka”.
Oktawia LuŸny
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Magnificencjo,
Wysoki Senacie,
Wysokie Stany Akademickie,
Czcigodni Pañstwo!

J

est prawd¹ obiegow¹, ¿e cywilizacja Europy wspiera siê na
trzech wielkich filarach: greckiej myœli i sztuce, osi¹gniêciach
Rzymian w zakresie prawa i organizacji pañstwa oraz
wyros³ym z judaizmu i kultury grecko-rzymskiej chrzeœcijañstwie, które przynios³o jej w wianie religiê i obyczaj. Tê prawdê
obiegow¹ mo¿na z ³atwoœci¹ zilustrowaæ mnóstwem
przyk³adów, których iloœæ mog³aby siêgn¹æ nieskoñczonoœci, co
z ca³¹ pewnoœci¹ by³oby nadu¿ywaniem Pañstwa cierpliwoœci.

I by³oby to banalne, bo przecie¿ wcale nie trzeba tej prawdy
udowadniaæ…

O

wiele istotniejsz¹ w naszych rozwa¿aniach nad
antykiem jest refleksja nad jego rol¹ w dobie wspó³czesnej, w naszej konkretnej rzeczywistoœci. I to w chwili,
gdy kontynent europejski wyraŸnie zespala siê w jednoœæ,
zachowuj¹c zarazem ró¿norodnoœæ. „Europa [zjednoczona] to
kwestia œwiadomoœci Europejczyków. Jednoœæ Europy nie
wyniknie z jakiegokolwiek aktu administracyjnego, lecz musi
byæ efektem zwyciêstwa konkretnej idei, przekonania, które
zapisane zostanie nie tylko w dokumentach i regulacjach
(prawnych), lecz przede wszystkim zakotwiczy siê w
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g³owach i sercach ludzi” (Géza Alföldy). Oznacza to, ¿e t¹
ostateczn¹ baz¹ jednoœci europejskiej musi byæ wspólna kultura,
ta kultura, która spaja i bêdzie spajaæ Europê ponad podzia³ami
narodowymi, politycznymi i wbrew wszelkim tendencjom
partykularnym. Nie ma chyba dzisiaj dla nikogo w¹tpliwoœci,
¿e niemiecka filozofia, literatury narodowe, malarstwo
francuskie i holenderskie, w³oskie opery i hiszpañskie katedry s¹
wytworem tej samej, to jest europejskiej kultury. Nie ma te¿
w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie one wyros³y ze wspólnego fundamentu kulturowego, który nie jest dzie³em któregokolwiek ze
wspó³czesnych narodów Europy, lecz od pocz¹tku, tj. od
momentu ich uformowania, nale¿y do wszystkich: mówimy
oczywiœcie o kulturze antycznej i o w jej ramach powsta³ym
chrzeœcijañstwie. Dotykamy w ten sposób kwestii œwiadomoœci
wspólnych korzeni, œwiadomoœci jednego pnia kulturowego,
z którego wszyscy siê wywodzimy.

M

apa Europy okresu rzymskiego mog³aby z pozoru
zaprzeczyæ tym s³owom. Wyznacza ona bowiem liniê
podzia³u w czasach antycznych: tereny na pó³noc i
wschód od granic Imperium Romanum nie wchodzi³y w sk³ad
ojkumene, znajdowa³y siê poza ni¹. A przecie¿ obejmuj¹ one
ogromn¹ czêœæ naszego kontynentu! Nie s¹dzê jednak, aby
ktokolwiek w¹tpi³, ¿e zamieszkuj¹ce tam dzisiaj narody, ³¹cznie
z polskim, ukszta³towa³y sw¹ kulturê, korzystaj¹c w pe³ni z
dziedzictwa antyku, mimo ¿e w sensie geograficznym nigdy on
tam nie dotar³. Znów ilustrowanie tego jakimikolwiek
przyk³adami by³oby rzecz¹ banaln¹, bo mówimy wszak o
rzeczach oczywistych. Bo to dzieje staro¿ytne tworz¹ fundament wspó³czesnej Europy, ca³ej Europy. Wiele kwestii aktualnych w tamtych czasach zachowuje sw¹ aktualnoœæ tak¿e dzisiaj,
a œwiat antyczny jest stale w naszej wspó³czesnoœci obecny.

T

kwimy w tym antycznym œwiecie od momentu, gdy Grecy
wyszli z zaœcianków swych osad i rozeszli siê po ówczesnym œwiecie. Zetknêli siê wówczas z fascynuj¹cymi
cywilizacjami Egiptu i Bliskiego Wschodu, czerpi¹c pe³n¹ garœci¹ z ich dorobku. Dziêki swym niezwyk³ym cechom oraz
warunkom, których dostarczy³a im Historia, nie pozostali
biernymi odbiorcami, lecz na bazie osi¹gniêæ starszych cywilizacji stworzyli w³asn¹, niepowtarzaln¹, rozpoczynaj¹c w ten
sposób dzieje EUROPY w³aœnie w znaczeniu to¿samoœci kulturowej. To wtedy pojawi³ siê Homer, a wkrótce po nim pierwsza
w dziejach cz³owieka naukowa, mo¿e lepiej: rozumowa, laicka,
refleksja nad (wszech)œwiatem, trwaj¹ca po dzieñ dzisiejszy.
Zapocz¹tkowali j¹ pierwsi filozofowie, ze s³ynnym Talesem z
Miletu na czele. A obok tego narodzi³o siê wszystko inne: teatr,
dramat, literatura, sztuka, architektura, historiografia i filozofia
Cz³owieka, stworzona przez Sokratesa, kontynuowana przez
Platona i Arystotelesa oraz ich nastêpców, triumfuj¹ca po dzieñ
dzisiejszy. Moglibyœmy zaryzykowaæ równie¿ twierdzenie, ¿e
dziêki Grekom dokona³o siê pierwsze zjednoczenie Europy, tak
jak j¹ wówczas pojmowano. W wyniku procesu, który
okreœlamy terminem „wielka kolonizacja”, Grecy zasiedlili wiêkszoœæ wybrze¿y Morza Œródziemnego i Czarnego, roznosz¹c
wszêdzie w³asny jêzyk i kulturê. Jej atrakcyjnoœæ i si³a oddzia³ywania by³y tak znacz¹ce, ¿e ludy oœcienne, ³¹cznie z wielkimi,
wysoko rozwiniêtymi monarchiami Wschodu, podda³y siê jej
urokowi. Grecy stworzyli wówczas, bodaj jako pierwsi w historii, kulturê uniwersaln¹, to jest tak¹, która niejako ipse per se
akceptowana jest przez mieszkañców innych krêgów kulturowych. „Nazwa Hellenów przybra³a takie znaczenie, ¿e nie
oznacza ju¿ pochodzenia, tylko raczej sposób myœlenia, tak, ¿e
Hellenami nazywamy raczej tych, którzy maj¹ udzia³ w naszym
[tj. greckim] wykszta³ceniu ani¿eli ludzi wspólnego
pochodzenia” - napisa³ Izokrates w IV w. przed Chrystusem, co
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najlepiej oddaje si³ê oddzia³ywania greckiej kultury.
to w³aœnie ta kultura uniwersalna sta³a siê baz¹ owego „pierwszego zjednoczenia Europy”, oczywiœcie nie politycznego, bo
przecie¿ œwiat grecki pozosta³ zatomizowany: w okresie
klasycznym jego rzeczywistoœæ polityczn¹ tworzy³o oko³o tysi¹ca miast-pañstw. W okresie najwiêkszego rozwoju, jeszcze
przed zetkniêciem siê z Rzymem, kultura grecka wysz³a daleko
poza Europê, na Wschód, docieraj¹c a¿ do Indii.
Rzymianie podbili œwiat grecki. Podporz¹dkowali go sobie
drog¹ bezwzglêdnego przymusu i narzucili w³asne normy
postêpowania. Zarazem jednak, jak inne ludy, ulegli czarowi
kultury helleñskiej, przejmuj¹c jej osi¹gniêcia i ca³kowicie siê z
ni¹ asymiluj¹c. Pozostali przy tym w g³êbokim kompleksie
wobec osi¹gniêæ Greków, im zawsze oddaj¹c pierwszeñstwo
na polu myœli i sztuki. A jednak dokonali czegoœ wielkiego, co
spowodowa³o, ¿e w ostatecznoœci kulturê œwiata antycznego
okreœlamy jako grecko-rzymsk¹: przejêli dorobek Greków,
twórczo go przetworzyli i wnieœli do niego w³asne pierwiastki, zw³aszcza te zwi¹zane z myœl¹ prawn¹ i polityczn¹. Swej
w³adzy poddali ca³y œwiat antyczny, przyoblekli go w konkretny kszta³t geograficzny. Jego granice oparli - z grubsza rzecz
bior¹c - na styku ze Szkocj¹, Renie i Dunaju, Eufracie i linii
Sahary. Pod ich panowaniem dokona³o siê, w kategoriach
tamtych czasów, polityczne, kulturowe i geograficzne zjednoczenie Europy! Rzymianie stworzyli pañstwo, które mo¿emy uznaæ za prefiguracjê naszej Europy (Maria Dzielska), w
jego granicach znalaz³a siê bowiem wiêkszoœæ ówczesnego
„œwiata cywilizowanego”. By³o to pañstwo wielokulturowe i
wielonarodowe, prawdziwa mozaika jêzyków, kultów religijnych i lokalnych odrêbnoœci. Niczym w Europie dzisiejszej!
Nigdy w historii nie mieliœmy do czynienia z organizacj¹ pañstwow¹ porównywaln¹ z Cesarstwem Rzymskim, organizacj¹,
w której tak wiele narodów Europy tak mocno i trwale uleg³o
zespoleniu, osi¹gaj¹c wysoki poziom rozwoju kulturowego i
znacznego dobrobytu. Niew¹tpliwym sukcesem Rzymian
by³o to, ¿e narody, które podporz¹dkowali sobie drog¹
krwawego podboju, w ostatecznym rezultacie zidentyfikowa³y siê z ich pañstwem, w nim tylko widz¹c gwarancjê
³adu i bezpieczeñstwa, symbol harmonii i antytezê barbarzyñskiego chaosu. By³o to niew¹tpliwie zas³ug¹ Rzymian,
ich niezwykle tolerancyjnego stosunku do innych. Ani jêzyk
³aciñski, ani rzymskie imiona, ani kult bóstw rzymskich nie by³y
innym ludom narzucane. Jeœli a¿ do schy³ku trzeciego wieku
po Chrystusie zauwa¿amy wyraŸn¹ tendencjê do oddzielania
œwiata rzymskiego, czyli antycznego, od ludów zamieszkuj¹cych poza jego granicami, to u schy³ku antyku, pod niew¹tpliwym wp³ywem chrzeœcijañstwa, „Rzym w pe³ni (…)
otworzy³ siê na obcych [to jest tak¿e tych spoza granic Imperium] (…), na bazie przes³ania, ¿e chrzeœcijanin-Rzymianin i
chrzeœcijanin-Barbarzyñca nie s¹ ju¿ dla siebie »obcymi«. Inter
Romanos Romanus, inter Christianos Christianus, inter
homines homo wypowiedzia³ Orozjusz [V w. po Chrystusie],
w oczach którego schrystianizowani Barbarzyñcy nie byli ju¿
hostes [wrogami], lecz fratres [braæmi]” (Géza Alföldy).

I

S

taro¿ytnoœæ antyczna dostarczy³a nam nie tylko koncepcji
politycznego uporz¹dkowania rzeczywistoœci - Grecy w
formie miasta-pañstwa (polis), Rzymianie w postaci pañstwa uniwersalnego, obejmuj¹cego w ich przekonaniu ca³y
ówczesny œwiat, ca³y orbis terrarum. Przy tej okazji Grecy zdefiniowali typy ustrojów pañstwowych, co do chwili obecnej
pozostaje aktualne. „Istniej¹ trzy rodzaje politeja - tyrania,
oligarchia i demokracja. Tyranie i oligarchie s¹ rz¹dzone wedle
widzimisiê rz¹dz¹cych, natomiast pañstwa demokratyczne s¹
rz¹dzone wedle przyjêtych praw. (…) W demokracji (…) prawa
chroni¹ jednostkê i politeja, podczas gdy tyrana i oligarchiê
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chroni¹ niezadowolenie i zbrojne gwardie przyboczne”
(Ajschines). Akcent na jednostkê nie jest tu bynajmniej przypadkowy. Albowiem to Grecy dostarczyli nam pojêcia obywatela z
wszelkimi tego konsekwencjami, nadaj¹c mu charakter ponadczasowy, który dzisiaj uznajemy za w pe³ni nowo¿ytny. Zdefiniowali te¿ relacjê miêdzy pañstwem a obywatelem, której
g³ównym probierzem jest wolnoœæ (eleutheria) i równoœæ (isonomia). Wolnoœæ polega na wyraŸnym oddzieleniu tego, co pañstwowe, publiczne, od tego, co prywatne, osobiste. Równoœæ
natomiast na jednakowym (to jest takim samym) traktowaniu
wszystkich obywateli w obliczu prawa i w ¿yciu publicznym.
Mo¿liwe to by³o i mo¿liwe jest obecnie wy³¹cznie w pañstwie
demokratycznym. „Nasz ustrój polityczny (…) nazywa siê (…)
demokracj¹ (demokratia), poniewa¿ opiera siê na wiêkszoœci
obywateli, a nie na mniejszoœci”, mówi³ przywódca ateñski,
Perykles, pochylaj¹c czo³a nad grobami bohaterów poleg³ych w
obronie ojczyzny. W pañstwie takim, kontynuowa³, „(…) ka¿dy
obywatel jest równy w obliczu prawa; jednostkê ceni siê nie ze
wzglêdu na jej przynale¿noœæ do pewnej grupy, lecz ze wzglêdu
na talent osobisty, jakim siê wyró¿nia; nikomu te¿, kto jest zdolny s³u¿yæ ojczyŸnie, ubóstwo albo nieznane pochodzenie nie
przeszkadza w osi¹gniêciu zaszczytów. Jesteœmy (jednak)
jedynym narodem, który jednostkê nieinteresuj¹c¹ siê ¿yciem
pañstwa uwa¿a nie za biern¹, ale za nieu¿yteczn¹. W (…) ¿yciu
pañstwowym kierujemy siê zasad¹ wolnoœci”. Wtóruje mu Arystoteles: „Za³o¿eniem ustroju demokratycznego jest wolnoœæ
(…); cech¹ wolnoœci jest to, ¿e siê na przemian to s³ucha, to
rozkazuje…”. Oto mamy do czynienia z nowo¿ytnym,
ca³kowicie aktualnym wizerunkiem obywatela, w pe³ni zaanga¿owanego, ¿yj¹cego sprawami wspólnoty, ale te¿ dziêki tej
wspólnocie (polis) zyskuj¹cego mo¿liwoœæ prawdziwego, harmonijnego rozwoju, w poczuciu wolnoœci i odpowiedzialnoœci
za pañstwo, które - tu ponownie Perykles - „jest godne podziwu
(…)”. To ono, podkreœla, stwarza nam takie mo¿liwoœci rozwoju, ¿e „kochamy piêkno, ale z prostot¹, kochamy wiedzê (…),
bogactwem siê nie chwalimy”.

O

bywatel musi byæ zaanga¿owany w ¿ycie publiczne, nie
mo¿e od niego stroniæ. Taki obywatel jest jednostk¹
nieu¿yteczn¹! Jest to kategoria rozumowania, któr¹
spotykamy równie¿ u Rzymian. Najpe³niej sformu³owa³ j¹ Cyceron, ale z nieco innego punktu widzenia: (…) dla wszystkich,
którzy strzegli ojczyzny, wspierali j¹ i umacniali, istnieje w
niebiosach pewna kraina, gdzie zaznaj¹ wiecznej szczêœliwoœci
(…); przed osobami, które dobrze s³u¿y³y krajowi, otwieraj¹ siê
bramy niebios (…)”. Tylko oddaniu sprawom publicznym,
pe³nemu poœwiêceniu siê pañstwu, zyskamy nieœmiertelnoœæ,
przetrwamy w pamiêci potomnych.

J
I

ak widaæ, Grecy i Rzymianie dostarczyli nam modelu obywatela nowo¿ytnego pañstwa! Niestety, w naszych czasach
model ten czêsto nie wychodzi poza swój idea³…

dea pañstwa sw¹ kwintesencjê znalaz³a w osi¹gniêciach
Rzymian. Wi¹¿e siê z tym stworzenie przez nich prawa, które,
z naszej perspektywy, jest fenomenem na skalê dziejow¹.
Kamieniem wêgielnym leg³o ono u podstaw systemów
prawnych nowo¿ytnej Europy, a zarazem „poprzez swoje
wartoœci jurydyczne i etyczne sta³o siê trwa³ym fundamentem
europejskiej cywilizacji i to¿samoœci” (Marek Kury³owicz). Uniwersalne wartoœci prawa rzymskiego czyni¹, i¿ czêsto pojmowane
jest ono jako ponadczasowa idea prawa dobrego i sprawiedliwego - ars boni et aequi. ¯aden te¿ „dawny system prawa (…)
nie wywar³ tak znacz¹cego wp³ywu na kulturê prawn¹
wspó³czesnej Europy, rozumianej jako wspólnota kulturowa”,
jak w³aœnie prawo rzymskie (Ewa Borkowska-Bagieñska).

I

mperium Romanum by³o monarchi¹, na czele pañstwa sta³
cesarz, który sprawowa³ w³adzê w sposób niczym
nieograniczony, w powszechnym mniemaniu wspierany
przez armiê. Dlatego powierzchowny wizerunek Rzymu, utrwalony i utrwalany w œwiadomoœci wspó³czesnego Europejczyka,
miêdzy innymi poprzez sztukê filmow¹, to autorytarne, zmilitaryzowane pañstwo. Nic bardziej mylnego! Organizacyjnie
Cesarstwo Rzymskie bazowa³o na niezwykle sprawnym systemie samorz¹dowym, który móg³by byæ wzorem dla niejednego z pañstw naszego kontynentu. Jego ostoj¹ by³o miasto z
przypisanym mu rozleg³ym terytorium wiejskim. Spo³ecznoœci
lokalne w pe³ni samodzielnie decydowa³y, poprzez wybór
odpowiednich rad i urzêdników municypalnych, o swoich
sprawach. Zarazem ich elity zyskiwa³y szansê na awans do
struktur ogólnopañstwowych, do œcis³ych krêgów w³adzy,
nawet do grona skupionego wokó³ osoby panuj¹cego. To
w³aœnie temu systemowi pañstwo rzymskie zawdziêcza³o
pomyœlnoœæ i d³ugotrwa³oœæ i to on doprowadzi³ do jego
ostatecznej unifikacji.

I

mperium Romanum, mimo ¿e uleg³o nawale ludów
zewnêtrznych, które w jego granicach potworzy³y w³asne
pañstwa, sta³o siê dobrem ponadczasowym, ide¹, któr¹ do
chwili obecnej karmi¹ siê pokolenia Europejczyków. Przede
wszystkim do rzymskiego uniwersalizmu nawi¹za³o chrzeœcijañstwo, wychodz¹c z nim daleko poza granice staro¿ytnego
pañstwa. Miejsce romanitas zajê³a christianitas, a kultura antyczna, w postaci przekazanej nam przez Rzymian, wywar³a
niezwykle o¿ywczy i inspiruj¹cy wp³yw na Europê œredniowieczn¹ i nowo¿ytn¹ i wywiera j¹ dzisiaj. Zainteresowanie
œwiatem antycznym znajduje swój wyraz w szeroko rozumianej
kulturze i sztuce. Ksi¹¿ki o tematyce grecko-rzymskiej b³yskawicznie znikaj¹ z pó³ek ksiêgarskich, filmy o œwiecie grecko-rzymskim wype³niaj¹ sale kinowe. Antyk ¿yje z nami, albowiem œwiat
nasz nie wynika z „recepcji staro¿ytnoœci, ani na zerwaniu z ni¹,
lecz na ca³kowitym i œwiadomym z ni¹ zespoleniu. Sk³ada on siê
ze œwiata staro¿ytnego i z nowo¿ytnego - ze starego œwiata,
który przeszed³ poprzez wszystkie stadia, od pierwotnego a¿ do
przekwitania i do rozpadu oraz z nowego œwiata, który
rozpocz¹³ siê od plemion romañsko-germañskich w epoce
Karola Wielkiego i który tak¿e przechodzi poprzez w³aœciwe
sobie etapy. Te dwa œwiaty, tak bardzo od siebie odleg³e pod
wzglêdem umys³owoœci oraz rozwoju historycznego, s¹
zarazem ze sob¹ bliŸniaczo zroœniête, tak zespolone w
uœwiadamianej pamiêci historycznej i w poczuciu ci¹g³oœci, ¿e
œwiat nowo¿ytny, mimo ¿e posiada duchowoœæ ca³kowicie
now¹ i ca³kowicie jemu tylko w³aœciw¹, jest najintymniej
przenikniêty i uwarunkowany pod ka¿dym wzglêdem przez
kulturê antyczn¹, tradycje, formy prawne i polityczne, jêzyk,
filologiê i sztukê. Tylko to nadaje œwiatu europejskiemu jego
g³êbiê, jego pe³niê, to tworzy jego zawi³oœæ i jego burzliwoœæ,
jak równie¿ przyczynia siê do jego sk³onnoœci ku myœleniu historycznemu i ku historycznej samoocenie” (Ernst Troeltsch /
Ernst Robert Curtius).

I

nspiracyjna si³a antyku, w ka¿dej epoce odczuwana na swój
sposób, rozpala umys³y pokoleñ, które w nim, w jego kulturze i dziejach szukaj¹ motywacji do dzia³ania i do
przetwarzania otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Najpe³niejszy
wyraz znajduje to w s³owach Poety, patrona naszej Alma Mater:
„…Dzieckiem w kolebce kto ³eb urwa³ Hydrze,
Ten m³ody zdusi Centaury,
Piek³u ofiarê wydrze,
Do nieba pójdzie po laury…”.
Prof. Leszek Mrozewicz
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Absolwenci na Morasku
Na interesuj¹c¹ wycieczkê po nowoczesnych obiektach UAM na Morasku wybrali siê
cz³onkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu w Poznaniu.
Organizatorem by³a Aleksandra Kokorniak, cz³onek Zarz¹du SAUP.

FOT. ARCHIWUM

U

niwersytet zmienia siê z tygodnia na
tydzieñ. Poszczególne wydzia³y
przeprowadzaj¹ siê, a kampus na
Morasku rozrasta siê w szybkim tempie...
Wiedziona ciekawoœci¹ grupa absolwentów
z SAUP postanowi³a poznaæ nowe oblicze
„swojego Uniwersytetu” i zwiedziæ siedziby
trzech Wydzia³ów: Biologii, Fizyki oraz Nauk
Geograficznych i Geologicznych.
Dr Miros³awa Dabert - kierownik Wydzia³owej Pracowni Technik Biologii Molekularnej
oprowadzi³a nas po Wydziale Biologii. Sam
budynek i wspaniale zaprojektowana zieleñ
wzbudzi³y ogólny zachwyt. W Pracowni Sekwencjonowania DNA dr Miros³awa Dabert w
sposób przystêpny i zrozumia³y dokona³a
prezentacji dzia³ania i funkcji analizatora DNA.
Dodatkow¹ atrakcj¹ tej wizyty sta³ siê osobisty
w¹tek cz³onka Stowarzyszenia - Henryka Kaczmarka. Okaza³o siê, ¿e jego syn, w ramach
pracy magisterskiej na Akademii Sztuk Piêknych,
zaprojektowa³ dla tego wydzia³u witra¿e w holu
g³ównym. Na poparcie swoich s³ów dumny
ojciec przedstawi³ liczne zdjêcia z pracy magisterskiej. Witra¿e - zastêpuj¹ce obecnie g³adkie
szyby, piêknie komponowa³y siê z roœlinnoœci¹,
architektur¹ i wszystkim siê podoba³y.

Na Wydziale Fizyki powita³ nas - w imieniu
dziekana - prof. dr hab. Adam Lipowski,
prodziekan ds. naukowych. Po krótkim
wyk³adzie wywi¹za³a siê dyskusja. Nastêpnie
dr Aleksandra Jêdrzejak z Oœrodka Dydaktyczno-Multimedialnego Wydzia³u Fizyki
zaprezentowa³a kilka laserów, opisuj¹c zasadê
ich dzia³ania i zastosowanie w praktyce,
a na zakoñczenie wyœwietli³a film o historii

Uniwersytetu w Poznaniu. Patriotyczny
i wznios³y nastrój filmu wywo³a³ wzruszenie
u niektórych s³uchaczy.
Na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych dr Barbara Maækiewicz z Instytutu
Geografii Spo³eczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej wyg³osi³a wyk³ad na temat
struktury organizacyjnej i aktualnie prowadzonych wa¿niejszych badañ. Dyskusjê
na temat „Jak by³o dawniej?” wywo³a³ jeden
z aktywniejszych cz³onków SAUP, wspominany
wczeœniej Henryk Kaczmarek - jak siê okaza³o równie¿ absolwent geografii.
Na zakoñczenie wycieczki - pod przewodnictwem prof. dr. hab. Leszka Kolendowicza
- wybraliœmy siê na punkt widokowy, znajduj¹cy siê na dachu Instytutu Geografii. Profesor
opisa³ znajduj¹cy siê tam sprzêt i jego
zastosowanie w badaniach naukowych Instytutu. Dodatkowo podziwialiœmy piêkny widok
ca³ego kampusu Morasko i okolicy.
Uczestnicy wycieczki uznali czas spêdzony
na Morasku za bardzo ciekawy. Dostrzegliœmy
ogromne zmiany w ofercie warunków
nauczania m³odzie¿y studenckiej UAM, jak
i pracy naukowców UAM.
Ilona D³uga

Czy obawiaæ siê kryzysu finansowego?
Co warto wiedzieæ o kryzysie finansowym? - tematem tym zajmowaliœmy siê na kolejnym spotkaniu
zorganizowanym przez SAUP nie tylko dla swoich cz³onków i absolwentów UAM, ale tak¿e
dla spo³ecznoœci akademickiej i wszystkich poznaniaków.
zapobiegania kryzysowi, a
tak¿e o jego rozszerzeniu na
Japoniê, Wielk¹ Brytaniê i inne
kraje europejskie. PóŸniej
£ukasz Tarnawa przeszed³ do
przedstawienia negatywnego
wp³ywu recesji na gospodarkê
polsk¹. Zakoñczy³ jednak
optymistycznie, przedstawiaj¹c przes³anki unikniêcia recesji
gospodarki krajowej.
Po tej prezentacji rozpoczêliœmy bardzo ciekaw¹ dyskusjê, podczas
której najczêœciej pada³y pytania, kiedy kryzys
siê skoñczy, co zrobiæ z oszczêdnoœciami
ulokowanymi w bankach i funduszach oraz w
co teraz najlepiej inwestowaæ.
Ilona D³uga
FOT. ARCHIWUM

D

o wyg³oszenia prezentacji zaprosiliœmy
jednego z najlepszych fachowców w
dziedzinie finansów - £ukasza Tarnawê
z PKO Banku Polskiego.
Goœciny udzieli³ nam Wydzia³ Filologii Polskiej i Klasycznej - skorzystaliœmy z nowo
wyremontowanej i nowoczesnej sali w Collegium Maius. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a
nas prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijas,
prodziekan wydzia³u, która rozpoczê³a
spotkanie bardzo interesuj¹c¹ opowieœci¹ na
temat budynku, ciekawostek architektonicznych i historycznych.
Pan £ukasz Tarnawa opowiedzia³ nam - w
sposób przystêpny i zrozumia³y, co bardzo
wa¿ne, bo tematyka by³a trudna i bardzo
specjalistyczna - dlaczego i w jaki sposób w

Stanach Zjednoczonych rozpocz¹³ siê kryzys
finansowy, który nastêpnie rozprzestrzeni³ siê
na inne kraje. Dowiedzieliœmy siê o zmianach
w sektorze finansowym w krajach rozwiniêtych, o powodach strat banków, o próbach
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Najwiêksze spotkanie polskich psychologów

By godnie ¿yæ
750. delegatów. 440 referatów w 57. sesjach tematycznych. 95 plakatów
w 15. sesjach plakatowych. 27 warsztatów. Te liczby obrazuj¹ skalê XXXIII
Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który jesieni¹
odbywa³ siê w Poznaniu. Sta³ siê on równie¿ okazj¹ do uroczystej sesji
zamykaj¹cej obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

M

yœl¹ przewodni¹ Zjazdu by³o has³o „¯yæ godnie”. Jak
zauwa¿aj¹ prof. dr hab. Anna Brzeziñska i prof. dr
hab. Helena Sêk, problematyka godnego ¿ycia jest
coraz czêstszym elementem rozwa¿añ nad jakoœci¹ ¿ycia.
Gwa³towne przemiany spo³eczne sprawiaj¹, ¿e ludzkoœæ ma
do czynienia z ró¿norodnymi nowymi wyzwaniami i zagro¿eniami, zarówno w sferze globalnej, jak i lokalnej. Wi¹¿e siê to
z rozwojem cz³owieka oraz jakoœci¹ jego funkcjonowania, w
tym z jego godnoœci¹. Wœród Ÿróde³ nowych zagro¿eñ
wskazaæ mo¿na narastaj¹ce zjawisko wykluczenia
spo³ecznego, które ogranicza godne ¿ycie ca³ych grup
spo³ecznych oraz jednostek. Zbytnie koncentrowanie siê na
zadaniach ekonomicznych, kryteriach zysku i efektywnoœci,
doskonaleniu ¿ycia spo³ecznego i instytucji spo³ecznych
niekiedy przesuwa problematykê podmiotowoœci i godnoœci
cz³owieka na dalszy plan. Pomimo znacz¹cej poprawy wyznaczników naszego ¿ycia i subiektywnej oceny wzrostu jego
jakoœci, w Polsce zauwa¿yæ mo¿na niski poziom kapita³u
spo³ecznego, zwi¹zany z nieufnoœci¹ ludzi wobec siebie i
ró¿nych instytucji. Godnoœæ cz³owieka nie jest zwi¹zana
jedynie z materialn¹ zasobnoœci¹, wolnoœci¹ oraz swobod¹
wyboru, ale równie¿ z poczuciem wzajemnego zaufania i
poszanowania. Psychologia nie podejmuje zbyt czêsto problematyki godnego ¿ycia i godnoœci cz³owieka, warto jednak
odkrywaæ jej dawne i nowe znaczenia. Przecie¿ cz³owiek ¿yj¹cy z godnoœci¹ ma poczucie w³asnej wartoœci, potrafi to
wyraziæ i wzbudza w innych powa¿anie i szacunek. Ludzie
chroni¹ swoj¹ godnoœæ i cierpi¹, kiedy inni j¹ naruszaj¹, walcz¹c o wp³ywy czy zdobywanie dóbr. Niekiedy d¹¿¹c do
sukcesów, decyduj¹ siê na kompromisy, zagra¿aj¹ce wiernoœci
sobie i w³asnym idea³om. Refleksjê nad godnoœci¹ cz³owieka
podj¹³ 30 lat temu Józef Kozielecki w eseju „O godnoœci
cz³owieka”. Uzna³ on, ¿e Ÿród³a godnego ¿ycia tkwi¹ nie tylko
w warunkach ¿ycia, ale równie¿ w aktywnoœci w³asnej
cz³owieka - aktywnoœci ukierunkowanej na rozwój cech
charakteru i tworzenie podstaw dla to¿samoœci oraz wartoœci
warunkuj¹cych godn¹ postawê ¿yciow¹. Godne ¿ycie wieœæ
mo¿na zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie, w m³odoœci i
ostatnich latach ¿ycia. Z godnoœci¹ pe³niæ mo¿emy role
spo³eczne - te rodzinne, zawodowe czy obywatelskie. Jeœli
powi¹¿emy godnoœæ cz³owieka z moralnymi wartoœciami z
jednej strony, a prawami i zobowi¹zaniami z drugiej,
zauwa¿yæ mo¿emy wiele etycznych problemów dotykaj¹cych
naszej godnoœci, zwi¹zanych nie tylko z programowaniem

badañ naukowych w psychologii, ale równie¿ z ró¿nymi
dziedzinami praktyki psychologicznej. Obecnie psychologowie, wykonuj¹cy swój zawód albo jedynie korzystaj¹cy ze
swoich wiedzy i umiejêtnoœci w wielu zawodach, staj¹ przed
powa¿nymi problemami zwi¹zanymi z ochron¹ praw i godnoœci cz³owieka, co wymaga od nich odpowiedniej refleksji.
Has³o „¯yæ godnie” mo¿e staæ siê przedmiotem interesuj¹cej
i wartoœciowej analizy naukowej, badañ i praktyki nie tylko dla
przedstawicieli wielu dziedzin psychologii, ale równie¿ nauk
spo³ecznych i medycznych.
Obrady zainaugurowa³a prof. dr hab. Helena Sêk z Instytutu Psychologii UAM wyk³adem „¯yæ z godnoœci¹ w
zdrowiu i chorobie”. W dalszej czêœci konferencji uczestnicy wys³uchali miêdzy innymi dwunastu wyk³adów plenarnych, w tym: „O mo¿liwoœci kontrolowania konfliktów
grupowych” - wyg³oszonego przez prof. dr. hab. Janusza
Reykowskiego, „Od badañ podstawowych do zastosowañ
w praktyce psychologicznej: z perspektywy 50. lat w³asnych
badañ” - wyg³oszonego przez prof. dr. hab. Jana Strelaua;
„Po co ludziom sprawiedliwoœæ? - wyg³oszonego przez
prof. dr hab. Krystynê Skar¿yñsk¹. W czternastu dyskusjach
panelowych poruszano miêdzy innymi tematykê godnoœci
w staroœci, testów psychologicznych w œwietle prawa,
jakoœci ¿ycia wspó³czesnego Polaka z perspektywy
wybranych subdyscyplin psychologii czy sposobów na
godne ¿ycie ludzi z problemami zdrowia psychicznego.
Zjazd by³ równie¿ okazj¹ do spotkania z autorami
cenionych ksi¹¿ek o tematyce psychologicznej. Jedna z sesji
„Psychologia bli¿ej ¿ycia” otwarta by³a dla mieszkañców
Poznania. O skali wysi³ku organizatorów niech œwiadczy
fakt, ¿e w skrzynce e-mailowej za³o¿yæ musieli kilkanaœcie
zak³adek (miêdzy innymi dla Komitetu Programowego,
Komitetu Organizacyjnego, do spraw zwi¹zanych z
noclegami, plakatami, referatami, sympozjami, warsztatami, op³atami, rejestracj¹ itd.). £¹cznie wys³ano oko³o 10
tysiêcy wiadomoœci, co sprawi³o, ¿e niekiedy skrzynka by³a
obs³ugiwana przez dziesiêæ osób. Dla uczestników przygotowano równie¿ inne atrakcje, w tym zwiedzanie najciekawszych zak¹tków Wielkopolski i Poznania. Delegaci
opuszczali Zjazd ze œwiadomoœci¹ po¿ytecznie spêdzonych
tutaj dni, zainspirowani ciekawymi wyst¹pieniami, warsztatami i mo¿liwoœci¹ wymiany pogl¹dów z autorytetami
w swoich dziedzinach naukowych.
Adam Barabasz, Marcin Piechocki
grudzieñ 2008 | ¯YCIE UNIWERSYTECKIE | 17

NASZ UNIWERSYTET JUBILEUSZ

Ile zdrowia w… chorobie

••Co zadecydowa³o, ¿e wybra³a Pani Pro-

fesor studia psychologiczne?
- Zanim zdecydowa³am siê na te studia,
mia³am swoj¹ wielk¹ szansê artystyczn¹. Po
wygraniu konkursu recytatorskiego, na którym
interpretowa³am „Romantycznoœæ” Adama
Mickiewicza, mog³am zostaæ przyjêta do
Szko³y Teatralnej w Krakowie. Niestety, moja
mama by³a przeciwna tym studiom; uwa¿a³a,
¿e nie spe³niê siê w tym zawodzie. Dzisiaj po
latach pracy naukowej przyznajê jej racjê.
Wielka sympatia do metafory i poezji
pozosta³a i przyznam, ¿e przydaje siê tak¿e w
badaniach naukowych.

••Dlaczego w³aœnie psychologia?

- Szuka³am dziedziny, w centrum zainteresowañ której znalaz³by siê cz³owiek i co
równoczeœnie dawa³oby szansê na ciekawe
studia. Przyznam, ¿e pocz¹tkowo myœla³am o

studiach jêzykoznawczych, poniewa¿ mam
du¿¹ ³atwoœæ przyswajania sobie jêzyków.
Ostatecznie jednak, na szczêœcie, skoñczy³o siê
na psychologii.
••Pracê naukow¹ w Instytucie Psychologii

rozpoczê³a Pani w latach 70. Jak Pani
wspomina te czasy? Czy Pani jako
kobiecie by³o trudniej?
- Nigdy nie doœwiadczy³am takich problemów. Niezale¿nie od tego, czy jesteœmy
kobiet¹ czy mê¿czyzn¹, w badaniach
naukowych, psychologicznych przedmiot
naszych zainteresowañ pozostaje ten sam czyli cz³owiek. Co wiêcej, wydaje mi siê, ¿e ta
ró¿nica p³ci wzbogaca badania o inny punkt
widzenia. Nigdy specjalnie nie czu³am siê feministk¹. Rozumiem problematykê niedoceniania, pomijania i, oczywiœcie, czasami buntujê
siê, kiedy widzê, ¿e w niektórych dziedzinach

FOT. MACIEJ MÊCZYÑSKI

Z prof. Helen¹ Sêk z Instytutu Psychologii Wydzia³u Nauk
Spo³ecznych UAM z okazji Jubileuszu 70-lecia
i przejœcia na emeryturê rozmawia Magdalena Zió³ek
naszego ¿ycia spo³ecznego jest wiêcej
mê¿czyzn ni¿ kobiet. Jednak nigdy nie by³o to
dla mnie problemem, przyjmujê pewn¹ ca³oœæ
postaci ludzkiej, na któr¹ sk³ada siê i kobieta,
i mê¿czyzna.
Za to, co wspominam z tamtych czasów
jako rzecz piêkn¹, ale, niestety, nieodwracalnie
minion¹, bo zwi¹zan¹ z przemianami
spo³ecznymi, to sposób studiowania. Kiedy
zaczyna³am naukê, na roku by³o 10 osób. W
tak niewielkiej grupie mogliœmy z jednej strony
bez trudu nawi¹zywaæ dialog z wyk³adowcami, z drugiej liczyæ na indywidualne traktowanie. Dotychczas spotykam siê z
kole¿ankami z czasów studiów, moja grupa
by³a bardzo zintegrowana. Dzisiaj w obliczu
cywilizacyjnej potrzeby scholoaryzacji kszta³cimy ca³e rzesze studentów. Grupy s¹
bardzo liczne, a to, niestety, rodzi problem
masowoœci. Nie ma ju¿ aury wspólnego

„Dobra robota” profesor Heleny Sêk

P

rofesor Helena Sêk wpisuje siê w poczet
profesorów, którzy wywarli bardzo
pozytywny wp³yw na rozwój poznañskiego oœrodka psychologicznego. To dziêki naukowej i nauczycielskiej dzia³alnoœci tych
profesorów, poznañska psychologia by³a i jest
rozpoznawana w kraju jako synonim - ¿e
odwo³am siê do s³ów Tadeusza Kotarbiñskiego
- „dobrej roboty” na polu: badañ naukowych
i dydaktyki akademickiej. Zatem, do grona
profesorów, wspó³twórców pozycji naukowej
i dydaktycznej naszego, poznañskiego oœrodka psychologicznego, profesorów: Stefana
B³achowskiego, Boles³awa Hornowskiego,
Andrzeja Lewickiego, Kazimierza Obuchowskiego oraz Ryszarda Stachowskiego
do³¹cza Profesor Helena Sêk.
Jest tedy Profesor Helena Sêk uosobieniem Humboldta, Twardowskiego czy
Ko³akowskiego wizji uniwersytetu. W tej zaœ
nie rozdziela siê praktyki badawczej od praktyki nauczycielskiej. O uniwersyteckoœci œwiadczy
to, ¿e kszta³cenie jest pochodne wzglêdem
badañ naukowych. W uniwersyteckim
kszta³ceniu idzie te¿ i o to, aby miêdzy profesorem a studentem zawi¹zywa³a siê relacja
„mistrz - uczeñ”. Profesor ma, niejako na
swoim przyk³adzie, pokazaæ, jak dochodzi siê
do nowych, oryginalnych wyników, jak budu-

je siê warsztat naukowy, jak broni siê swoich
racji w akademickiej dyskusji i jak m¹drze trzeba ust¹piæ, gdy si³a argumentacji przemawia
za innym, ani¿eli w³asny pogl¹d na jakieœ
zagadnienie. Wa¿ne jest zatem to, aby nie zredukowaæ uniwersytetu do szko³y zawodowej.
I to przes¹dza o osobliwoœci i - ¿e odwo³am siê
do s³ów Kazimierza Twardowskiego, doktora
honoris causa Uniwersytetu Poznañskiego „dostojeñstwie uniwersytetu”.
W tê wizjê uniwersytetu - bez reszty wpisuje siê dzia³alnoœæ badawcza, wyk³adowcza oraz - formacyjna Jubilatki. Profesor Helena Sêk nie tylko sama kierowa³a siê w swoich
pracach badawczych wysokimi standardami
metodologicznymi i etycznymi, ale te¿ stara³a
siê je wszczepiæ swoim uczniom - czy to na
poziomie kszta³cenia magisterskiego, czy na
poziomie kszta³cenia doktorskiego. Tê
szczególn¹ troskê o respektowanie standardów metodologicznych i etycznych w pracy
badawczej przejê³a od swojego uniwersyteckiego mistrza, twórcy polskiej, nowoczesnej
psychologii klinicznej - profesora Andrzeja
Lewickiego (1910-1972). Trzeba tu wspomnieæ, ¿e Andrzej Lewicki nie tylko za³o¿y³ na
naszym Uniwersytecie, w 1962 roku, Katedrê
Psychologii Klinicznej, ale te¿ by³ pomys³odawc¹ i redaktorem naukowym pierwszego
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ogólnopolskiego podrêcznika akademickiego
z psychologii klinicznej: „Psychologia kliniczna”. Na owe lata by³ to podrêcznik pionierski,
który proponowa³ nowe spojrzenie, teoretyczne i metodologiczne na przedmiot i na
metodê badañ psychologii klinicznej. To
w³aœnie w tym bardzo wa¿nym dla psychologii
klinicznej podrêczniku akademickim znalaz³ siê
te¿ rozdzia³ pióra Mgr Heleny Sêk.
Kolejne etapy kariery naukowej Jubilatki
przebiega³y na naszym Uniwersytecie: magisterium z psychologii w 1962 r., doktorat (pod
kierunkiem A. Lewickiego) w 1970 r. Stopieñ
doktora habilitowanego z zakresu psychologii
Jubilatka uzyska³a w 1979 r. na podstawie
pracy: „Orientacja w sytuacjach spo³ecznych.
Studium teoretyczno-kliniczne”. Tytu³ profesora otrzyma³a w 1990 r. Pracê zawodow¹ na
UAM rozpoczê³a w Zak³adzie Psychologii
Klinicznej IP. W 1982 roku, pod Jej kierownictwem, zaczyna dzia³aæ w Instytucie
Psychologii UAM pierwszy w Polsce Zak³ad
Psychoprofilaktyki. Koncepcjê psychoprofilaktyki
jako obszaru badañ naukowych i dzia³añ
praktycznych Jubilatka przedstawi³a w wielu
publikacjach naukowych, jak i w pierwszym
polskim podrêczniku z tego obszaru tematycznego: „Zagadnienia psychologii prewencyjnej” (1991 r.). Warto te¿, w tym kontekœcie,
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studiowania. Mo¿e sytuacjê uratuj¹ ko³a
naukowe.

³am Vermont, zahaczy³am o Nowy Jork - to
wszystko. Mia³am, np. okazjê widzieæ World
Trade Center. Nowy Jork da³ mi doœwiadczenie
du¿ego miasta. Manhattan i wysokoœciowce
zrobi³y na mnie ogromne wra¿enie. To jedno
z miejsc na œwiecie, gdzie akceptujê tak wysokie
budynki.
W Burlington mieszka³am w domu, gdzie
dzia³a³a pewna organizacja feministyczna.
Zg³asza³y siê tam osoby, które utraci³y pracê
i szuka³y pomocy w swoim po³o¿eniu. To by³o
dla mnie nowe i smutne, ale te¿ i interesuj¹ce
doœwiadczenie. Wtedy po raz pierwszy
mia³am kontakt ze zjawiskiem bezrobocia.
W latach 90. w Polsce nie mieliœmy jeszcze
takich problemów.

Stany Zjednoczone? Czy podró¿owa³a
Pani?
- Trochê, ale nie w takim dzisiejszym stylu,
bez wiêkszych turystycznych eskapad. Zwiedzi-

mia³a Pani na pewno sporo refleksji.
Jakich?
- W zwi¹zku z Jubileuszem czêœciej bilansowa³am dokonania ¿ycia. To, co mog³abym
okreœliæ jako najbardziej charakterystyczne w
moim ¿yciu zawodowym, jest zgodne z pojêciem „epizodu wzajemnego zaanga¿owania”.
Niew¹tpliwie uda³o mi siê stworzyæ klimat
naukowej wspó³pracy, w której dochodzi³o siê
do ¿ywej wymiany pogl¹dów. Tego uczy³ nas
profesor te¿ nasz Mistrz, Andrzej Lewicki pamiêtam jego zafascynowanie problematyk¹
prowadzonych badañ i sposób, w jaki

próbowa³ nas zachêciæ do wspólnego
rozwi¹zywania problemów. Myœlê, ¿e w tym
duchu uda³o nam siê poprowadziæ kilka programów badawczych, z których wyniknê³y
dobre rzeczy. Zachêci³am ludzi do publikowania, powsta³a ca³kiem spora liczba publikacji,
w których jestem redaktork¹, ale te¿ i autork¹
- uwa¿am to za sukces. To, co uwa¿am dzisiaj
za najcenniejsze i co uœwiadomi³ mi mój
Jubileusz, to fakt, ¿e istniejê w ludzkiej œwiadomoœci. Na uroczystoœæ przyjecha³o tak wiele
osób. To jest niesamowite! Obecnoœæ tych
ludzi da³a mi poczucie, ¿e wszystko mia³o
sens, ¿e moje ¿ycie mia³o sens. Nigdy nie dorobi³am siê wielkich pieniêdzy: nie mam willi,
mieszkam w skromnych warunkach. Mam
jednak w sobie takie bogactwo doœwiadczeñ,
z których mogê czerpaæ koñca ¿ycia. Co do
moich planów naukowych, to, oczywiœcie,
mam ich ca³¹ masê. Chcia³abym napisaæ
ksi¹¿kê „Ile zdrowia w chorobie”, trochê siê z
tego powodu ze mnie œmiej¹, bo planujê to
od d³u¿szego czasu. Chcia³aby w niej po³¹czyæ
pojêcia salutogenetyczne z podejœciem patogenetycznym. Szukam pomys³u, jak by to ³adnie
przedstawiæ. No, ale to jeszcze nie wszystko,
oczywiœcie, parê innych tematów jeszcze siê
znajdzie. Cieszê siê, ¿e mimo emerytury mam
szansê na kontakt ze œrodowiskiem w tak
przyjaznym miejscu, które dzielê z Profesorem
Ryszardem Stachowskim.

wspomnieæ o powo³aniu przez Ni¹, w IP
UAM, w 1983 r. Studium Podyplomowego:
Psychoprofilaktyka, diagnoza i elementy psychoterapii w poradnictwie psychologicznym.
Po kilku latach, po po³¹czeniu obu zak³adów:
Zak³adu Psychologii Klinicznej i Zak³adu Psychoprofilaktyki obejmuje kierownictwo
nowego zak³adu: Zak³adu Psychologii Zdrowia
i Psychologii Klinicznej w IP UAM - a¿ do 31
sierpnia 2008 r. Pe³ni³a te¿, w latach
dziewiêædziesi¹tych, funkcjê zastêpcy dyrektora ds. naukowych w IP.
Profesor H. Sêk jest cz³onkiem Komitetu Nauk
Psychologicznych PAN (by³a te¿ cz³onkiem
Prezydium oraz wiceprzewodnicz¹c¹), Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, European Health Psychology Society oraz innych
towarzystw naukowych - polskich i miêdzynarodowych. Jest te¿ cz³onkiem redakcji bardzo
wa¿nych
czasopism
psychologicznych:
„Czasopismo Psychologiczne”, „Polish Psychological Bulletin”, a tak¿e cz³onkiem komitetów
redakcyjnych innych znacz¹cych psychologicznych czasopism naukowych.
Jubilatka jest autork¹ i redaktork¹ naukow¹
23. monografii i prac zbiorowych oraz wielu
artyku³ów naukowych i rozdzia³ów w monografiach z zakresu psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychopatologii procesów
poznawczych, zaburzeñ orientacji w sytuacji
spo³ecznej, psychologii stresu ¿yciowego i
radzenia sobie, wypalenia zawodowego,
modeli: patogenetycznego i salutogenety-

cznego, pomocy psychologicznej, wsparcia
spo³ecznego, spo³ecznoœci terapeutycznej i
psychologicznej, terapii, promocji zdrowia
i prewencji oraz edukacji zdrowotnej i zdrowia
behawioralnego.
W jej dorobku szczególnie wa¿ne miejsce
zajmuj¹, powsta³e pod jej redakcj¹ naukow¹,
podrêczniki akademickie z psychologii klinicznej: „Spo³eczna psychologia kliniczna”
(Wyd. Nauk. PWN, 1991) i „Psychologia
kliniczna” (Wyd. Nauk. PWN, 2005). Napisa³a
te¿ autorskie „Wprowadzenie do psychologii
klinicznej” (Wyd. Nauk. „Scholar”, 2001).
Obok psychologii klinicznej drug¹ - i nie
mnie przes¹dzaæ, która z nich wa¿niejsza specjalnoœci¹ naukow¹ Jubilatki sta³a siê w
ostatnich latach psychologia zdrowia. Co
znalaz³o te¿ odbicie w nazwie kierowanego
przez Ni¹ zak³adu: Zak³ad Psychologii Zdrowia
i Psychologii Klinicznej. Efektem wspó³pracy
dwóch polskich najwybitniejszych specjalistek z
tego zakresu - Prof. Ireny Heszen i Prof. Heleny
Sêk - sta³ siê te¿, wydany w 2007 r., autorski
podrêcznik akademicki: „Psychologia zdrowia”.
Dziêki Profesor Helenie Sêk dobre podrêczniki
akademickie sta³y siê specjalnoœci¹ IP UAM.
Profesor Helena Sêk jest dziœ najwybitniejszym
badaczem
i
nauczycielem
akademickim w zakresie dwóch wa¿nych
subdyscyplin psychologicznych: psychologii
klinicznej i psychologii zdrowia.
„Okr¹g³y” Jubileusz prowokuje do zadania
pytania o kontynuatorów dzie³a, o uczniów, o
wykszta³conych doktorów. Jubilatka wypro-

mowa³a 12. doktorów. S¹ wœród nich osoby,
które dziœ osi¹gnê³y samodzielnoœæ naukow¹ i
s¹ te¿ m³odzi doktorzy. Przed tymi drugimi
sporo jeszcze zadañ do wykonania. Jak znam
Nasz¹ Jubilatkê, to nie bêd¹ siê oni raczej
nudziæ. Grono wspó³pracowników to nie tylko
bezpoœredni uczniowie, to tak¿e, a mo¿e
przede wszystkim, osoby od lat przyjaŸni¹ce
siê z Jubilatk¹ i uczestnicz¹ce w Jej projektach
badawczych i edytorskich.
To my, Leno, Twoi wspó³pracownicy i przyjaciele postanowiliœmy, tak, jak to nakazuje tradycja uniwersytecka wrêczyæ Ci „Festschrift” pod
znamiennym tytu³em: „Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i terapii” (GWP, 2008).
Inspiracj¹ dla tytu³u „Festschriftu” by³ Twój
wyk³ad inauguruj¹cy XXXIII Zjazd Naukowy
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
(który odby³ siê w Poznaniu we wrzeœniu br.):
„¯yæ z godnoœci¹ w zdrowiu i w chorobie”.
Dzisiejszy Jubileusz wpisuje siê w rok akademicki 2008/2009, rok w którym obchodziæ
bêdziemy 90. rocznicê powstania naszego
Uniwersytetu. Dodajmy, ¿e w maju 1919 roku
uruchomiono wyk³ady kursowe z psychologii.
Zatem i poznañska psychologia bêdzie
obchodziæ swój dziewiêædziesi¹ty jubileusz.
Kolejne pokolenia profesorów wzbogaca³y
i nasz Uniwersytet, i nasz¹ psychologiê. Wœród
tych profesorów bardzo znacz¹ce miejsce
zajmuje nasza dzisiejsza Jubilatka.
Droga Leno - AD MULTOS ANNOS!
Prof. Jerzy Marian Brzeziñski
Dyrektor Instytutu Psychologii UAM

••Prowadzi³a Pani wspó³pracê naukow¹,

m.in. z oœrodkami ze Stanów
Zjednoczonych. Jednak dopiero
na pocz¹tku lat 90. uda³o siê Pani
wyjechaæ. Jak Pani wspomina
ten pobyt?
- To by³o krótko po otrzymaniu profesury,
uda³o mi siê wtedy wyjechaæ do Burlington w
stanie Vermont. Wyjazd wspominam jako
wielk¹ przygodê, pobyt tam wykorzysta³am
maksymalnie. Zreszt¹ to by³ bardzo przemyœlany wybór. Pojecha³am do „Ÿród³a”, które
na wiele, wiele lat da³o mi szansê na rozwijanie kierunku moich badañ naukowych.
W Burlington mia³am kontakt ze œwiatowej
s³awy grup¹ naukowców - bardzo wa¿nych
dla rozwoju psychologii prewencyjnej.
Pojecha³am w trakcie wakacji, nie mia³am kontaktu ze studentami, za to by³a okazja, aby
studiowaæ literaturê przedmiotu w bibliotece i
spotykaæ siê z innymi naukowcami, autorami
Ÿród³owych tekstów.

••A jak Pani Profesor wspomina

••Pani Profesor, w zwi¹zku z Jubileuszem
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Edukacja a praca cz³owieka

XXII Letnia Szko³a
M³odych Pedagogów
Kolejna, ju¿ XXII Letnia Szko³a M³odych Pedagogów odby³a siê w dniach
15-20 wrzeœnia 2008 roku w Tleniu ko³o Bydgoszczy (w oœrodku „Per³a”
w Borach Tucholskich). Patronat naukowy i organizacyjny nad przedsiêwziêciem
tradycyjnie sprawowa³ Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

K

ierownikiem naukowym Szko³y by³a (po raz piêtnasty!)
wiceprzewodnicz¹ca Komitetu, prof. zw. dr hab. Maria
Dudzikowa z Wydzia³u Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rolê gospodarza
oraz wspó³organizatora tegorocznej Szko³y pe³ni³ Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, reprezentowany przez dziekana, prof. dr. hab. Ryszarda
Gerlacha. Pracê zespo³u organizacyjnego (dr Przemys³aw Grzybowski oraz mgr Ewa Lemañska-Lewandowska) koordynowa³a
sekretarz naukowy Szko³y - dr Renata Borzyszkowska (pomoc¹
s³u¿yli te¿ mgr Joanna Szymczak, a tak¿e studenci wydzia³u:
Karolina Bartoszewicz oraz Jakub B³aszak).
Warto zaznaczyæ, ¿e podstawowy cel Letnich Szkó³ to
wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego m³odych
pedagogów: tworzenie okazji do uzupe³niania i pog³êbiania
wiedzy, bogacenia w³asnego warsztatu badawczego, a tak¿e
prezentacja osi¹gniêæ naukowych oraz promowanie najzdolniejszych. Spotkania odbywa³y siê w kilku, wypróbowanych
ju¿ formach: wyk³adów, dyskusji panelowych, problemowych
seminariów w ma³ych grupach, warsztatów, wyst¹pieñ i
prezentacji. Ponadto „m³odzi” mieli okazjê do konsultacji,
rozmów i wymiany spostrze¿eñ (uwag) z wybitnymi przedstawicielami nauk humanistycznych (m.in. filozofami, psychologami, socjologami, prawnikami itp.) z ró¿nych oœrodków naukowych („Spotkania z Mistrzem”). Warunki te sprzyja³y autentycznej integracji œrodowiska i zacieœnianiu wiêzi
miêdzypokoleniowej.
Uczestnicy tegorocznej Szko³y pt. „Edukacja a praca
cz³owieka w ujêciu interdyscyplinarnym” poszukiwali
odpowiedzi na pytania szczegó³owe, takie jak: Jak¹ wartoœæ
ma praca dla wspó³czesnego cz³owieka? W jakim zakresie
edukacja przez pracê umo¿liwia urzeczywistnianie siebie? W
jaki sposób edukacja mo¿e wspomagaæ rozwi¹zywanie problemów na rynku pracy (bezrobocie, migracje zarobkowe)?
Jaki jest status kategorii „praca cz³owieka” w piœmiennictwie
pedagogicznym itp.? W ramach zajêæ XXII Szko³y m³odzi
pedagodzy mieli mo¿liwoœæ spotkania siê z kilkunastoma profesorami: Augustyn Bañka, Maria Dudzikowa, Magdalena
Piorunek (UAM w Poznaniu) Maria Czerepaniak-Walczak
(Uniwersytet Szczeciñski); Stefan Kwiatkowski (Uniwersytet
Warszawski); El¿bieta Tarkowska (Instytut Socjologii i Filozofii
PAN); Ryszard Gerlach, Urszula Ostrowska (UKW w Bydgoszczy); Krystyna Szafraniec (Dolnoœl¹ska Szko³a Wy¿sza we
Wroc³awiu); Marek Konopczyñski (WSPR Pedagogium w
Warszawie); Leszek Korporowicz (Uniwersytet Warszawski);
Lech Witkowski (UMK Toruñ); Andrzej Ba³andynowicz
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(Uniwersytet Warszawski); Bo¿ena Wojtasik (DSWETWP
we Wroc³awiu). Ponadto uczestników Szko³y przyj¹³ Rektor
Uniwersytetu w Bydgoszczy - prof. dr hab. in¿. Józef Kubik wraz z pracownikami Zak³adu Pedagogiki Pracy i Andragogiki.
W ramach tego spotkania wys³uchano miêdzy innymi
wyk³adu Teresy Hejnickiej-Bezwiñskiej.
W tegorocznej Szkole udzia³ wziê³o oko³o 60. m³odych
naukowców z kilkunastu oœrodków (m.in. uniwersytetów i
szkó³ wy¿szych), reprezentuj¹cych miasta: Bia³ystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, £ódŸ, Olsztyn,

Uczestnicy tegorocznej Szko³y
pt. „Edukacja a praca cz³owieka
w ujêciu interdyscyplinarnym”
poszukiwali odpowiedzi na pytania
szczegó³owe, takie jak: Jak¹ wartoœæ
ma praca dla wspó³czesnego
cz³owieka? W jakim zakresie
edukacja przez pracê umo¿liwia
urzeczywistnianie siebie?
Opole, Poznañ, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wroc³aw,
Zielona Góra itd. „M³odzi” mogli zaprezentowaæ swoje
wyst¹pienia w ramach „Gie³dy Pró¿noœci”. Wys³uchaliœmy
10. doktorów, 23. magistrów oraz 3. studentów-magistrantów
(co stanowi nowoœæ). Teksty wyst¹pieñ „m³odych” zostan¹
opublikowane w kolejnym numerze „Zeszytów Naukowych
Forum M³odych Pedagogów” przy KNP PAN, zaœ wyró¿nione
nagrod¹ audytorium uka¿¹ siê tradycyjnie na ³amach „Rocznika
Pedagogicznego”.
Gospodarzem kolejnego spotkania bêdzie WSPR
Pedagogium w Warszawie. XXIII Letnia Szko³a M³odych
Pedagogów odbêdzie siê (zgodnie ze wstêpnymi ustaleniami)
14-19 wrzeœnia 2009 r., a jej has³o wywo³awcze to „Sztuka
w s³u¿bie edukacji”.
Mateusz Marciniak
Zak³ad Pedagogiki Szkolnej WSE UAM

NASZ UNIWERSYTET PREZENTACJE

Studenckie ko³a na UAM

A po zajêciach…
badania
Z

godnie z chêtnie powtarzan¹ przez ¿aków opowieœci¹,
na pytanie: Co student ma? - odpowiedŸ brzmi: student
ma siê uczyæ. Jednak wielu z nich nie odwiedza uczelni
jedynie w porach æwiczeñ i wyk³adów. Nowoczesne i dobrze
wyposa¿one budynki coraz czêœciej têtni¹ ¿yciem równie¿ po
ich zakoñczeniu. Studenci organizuj¹ ko³a naukowe, uczestnicz¹ w warsztatach i seminariach, by poszerzyæ wiedzê
zdobywan¹ podczas zajêæ. W tym numerze ponownie
odwiedzimy ko³a naukowe, funkcjonuj¹ce na Uniwersytecie.
Dowiemy siê, jakie inicjatywy podejmuj¹, o czym dyskutuj¹,
dok¹d wyje¿d¿aj¹. Zaczynamy od najm³odszego na uczelni
Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, na którym
dzia³a piêæ kó³ naukowych: Ko³o Naukowe Politologów
i Dziennikarzy, Ko³o Naukowe Stosunków Miêdzynarodowych,
Ko³o Naukowe Samorz¹du Terytorialnego, Ko³o Naukowe
Psychologii Polityki oraz utworzone 27 listopada br. Ko³o Myœli
Politycznej. To ostatnie powsta³o dziêki zaanga¿owaniu przede
wszystkim mgr. Bartosza Hordeckiego, dr. Piotra Lissewskiego
i dr Magdaleny Lorenc.

Ko³o Naukowe Stosunków
Miêdzynarodowych
Jego pocz¹tki siêgaj¹ marca 2005 roku i - co warto podkreœliæ - powsta³o ono z inicjatywy studentów. Od pocz¹tku
jego opiekunem jest dr Anna Potyra³a. Pierwszy prezes Jan
Piosik kontynuuje naukê na studiach doktoranckich na
WNPiD, wobec czego jego funkcjê przej¹³ Jacek Raubo.
Wœród celów Ko³a studenci wymieniaj¹ przede wszystkim
stworzenie przestrzeni intelektualnej, w ramach której mog¹
dyskutowaæ o najwa¿niejszych wydarzeniach na œwiecie.
Podstawowa dzia³alnoœæ to odbywaj¹ce siê cyklicznie
otwarte spotkania, roboczo nazywane „7 dni œwiat”. Podczas nich ka¿dy uczestnik mo¿e przedstawiaæ wydarzenia z
dowolnego zak¹tka œwiata, które uzna³ za istotne. Poniewa¿
cz³onkowie nie d¹¿yli do specjalizacji geograficznej, dyskusje
obejmuj¹ problematykê Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej,
Europy, Afryki oraz Azji. Wynika to z przekonania, ¿e wymiana
doœwiadczeñ i zdobywanych z ró¿nych Ÿróde³ informacji
to dobry sposób doskonalenia siê i mo¿liwoœæ szerszego
spojrzenia na problemy globalne. Z czasem pojawi³y siê tak¿e
nowe formy aktywnoœci, w tym spotkania z udzia³em
ekspertów, które koncentrowa³y siê wokó³ okreœlonego
zagadnienia. Wœród goœci warto wymieniæ: prof. Jadwigê
Kiwersk¹, prof. Annê Wolff-Powêsk¹, prof. Bogdana Koszela,
dr. Paw³a Stachowiaka, dr. Artura Wejksznera, JE Ambasadora Wojciecha Jasiñskiego. Cz³onkowie Ko³a aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu wydzia³u, organizuj¹c dyskusje panelowe, w
tym poœwiêcone choæby ewentualnemu cz³onkostwu Turcji
w Unii Europejskiej czy wyborom prezydenckim we Francji.
Wœród sukcesów wymieniaj¹ równie¿ organizacjê konferencji
poœwiêconej polityce historycznej, w której do udzia³u uda³o
siê zachêciæ wielu znakomitych badaczy. Wa¿nym

elementem dzia³alnoœci Ko³a s¹ studenckie konferencje
naukowe. Jedna z nich, poœwiêcona zagadnieniu sporów i
konfliktów miêdzynarodowych, ju¿ na sta³e wpisa³a siê do
kalendarza przysz³ych politologów, bowiem w tym roku
odbêdzie siê jej trzecia ods³ona. Zaproszeni eksperci oraz studenci wspólnie zastanawiali siê w ich trakcie nad fenomenem tzw. pañstw nieuznawanych czy rol¹ Indii we
wspó³czesnym systemie miêdzynarodowym. W ramach Ko³a
funkcjonuje dyskusyjny klub filmowy, dziêki któremu studenci mog¹ obejrzeæ najciekawsze filmy dokumentalne i fabularne, poœwiêcone zagadnieniom zwi¹zanym ze stosunkami
miêdzynarodowymi. Cz³onkowie Ko³a wspó³pracuj¹ z innymi
ko³ami naukowymi i organizacjami akademickimi w kraju i za
granic¹ (m.in. z Lwowa i Kijowa). Aktywnie uczestnicz¹ w
konferencjach naukowych nie tylko w Poznaniu, ale równie¿
w innych oœrodkach akademickich. Niektórzy mog¹
pochwaliæ siê ju¿ publikacjami, co dowodzi ich znacznej
wiedzy. Utworzenie Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa zachêci³o w³adze Ko³a do ugruntowania tego
dorobku, czego wyrazem jest oficjalna rejestracja przez JM
Rektora UAM tego ko³a naukowego.

Ko³o Naukowe Politologów
i Dziennikarzy
To najstarsze i - jak wskazuj¹ liczba cz³onków oraz ich gor¹ce
zapewnienia - najpopularniejsze ko³o wœród studentów
wydzia³u. Jak wyjaœnia jego opiekun, dr hab. Maciej Walkowski,
jego specyfika polega na tym, ¿e nie funkcjonuje w oparciu
o cykliczne spotkania, ale wyjazdowe konferencje, które
z regu³y odbywaj¹ siê w kwietniu i listopadzie.
- Dziêki temu jesteœmy w stanie bardzo dok³adnie przeanalizowaæ okreœlon¹ problematykê - dodaje. Tematyka tych
spotkañ jest tak szeroka, jak zainteresowania badawcze politologii. Wœród zorganizowanych ju¿ sesji warto wspomnieæ
miêdzy innymi: „Wokó³ wyborów samorz¹dowych AD 2005”,
„Dok¹d zmierzasz, Europo?” czy „Problemy globalne
wspó³czesnego œwiata”. Ta ostatnia konferencja, z udzia³em
kilkudziesiêciu studentów odby³a siê w ubieg³ym miesi¹cu w
W¹growcu. Zasad¹ jest, i¿ na ka¿dym spotkaniu pojawiaj¹ siê
zaproszeni przez w³adze Ko³a goœcie. Studenci maj¹ okazjê
wys³uchaæ wyst¹pieñ przygotowanych przez pracowników
uczelni, odwa¿niejsi mog¹ spróbowaæ swych si³, przygotowuj¹c referat b¹dŸ zabieraj¹c g³os w dyskusji. W³adze Ko³a staraj¹
siê tak¿e, aby podczas ka¿dego wyjazdu studenci mieli okazjê
zdobyæ umiejêtnoœci praktyczne. S³u¿¹ temu liczne szkolenia i
warsztaty, np. dotycz¹ce autoprezentacji, warsztaty erystyczne,
a tak¿e gry symulacyjne, np. sesje Rady Miasta. Konferencje s¹
jednak nie tylko szans¹ na wys³uchanie interesuj¹cych wyst¹pieñ i dyskusjê, to równie¿ œwietna okazja do integracji braci
studenckiej. Przewodnicz¹c¹ Ko³a Politologów i Dziennikarzy
jest Aleksandra Bartkowiak.
Adam Barabasz, Marcin Piechocki
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PROMOCJE NAUKOWE
Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych
Lista osób przedstawionych
do uroczystej promocji
habilitacyjnej i doktorskiej
w dniu 27 listopada 2008 roku
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
z zakresu psychologii
1. Dr hab. Hanna Przyby³a-Basista
temat pracy: Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym.
Gotowoœæ i opór ma³¿onków a efektywnoœæ procesu mediacji
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
z zakresu nauk o polityce
2. Dr hab. Janusz Mieczkowski
temat pracy: Prasa - mniejszoœci narodowych i etnicznych
w polityce Pañstwa Polskiego po 1989 roku
3. Dr hab. Tadeusz Wallas
monotematyczny cykl publikacji nt. Transformacja
systemowa w Polsce po 1989 roku
4. Dr hab. Maciej Walkowski
temat pracy: Regionalne i globalne uwarunkowania reform
Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
5. Dr hab. Halina Tumolska
temat pracy: Kultura polityczna „ma³ej ojczyzny” w œwietle
prasy kaliskiej (1870-1914)
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
z zakresu socjologii
6. Dr hab. Jerzy Leszkowicz-Baczyñski
temat pracy: Klasa œrednia w Polsce? Sytuacja pracy
- mentalnoœæ - wartoœci
Doktor habilitowany nauk humanistycznych
z zakresu filozofii
7. Dr hab. Ryszard Mordarski
temat pracy: Klasyczny racjonalizm polityczny w ujêciu Leo
Straussa
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Doktor nauk humanistycznych z zakresu nauk
o poznaniu i komunikacji spo³ecznej
1. Dr Andrzej Be³kot
Promotor: prof. dr hab. Jan Grad
temat pracy: Problem karnawalizacji w badaniach kultury
wspó³czesnej
2. Dr Magdalena Grenda
Promotor: prof. dr hab. Jacek Sójka
temat pracy: Opisowe i ideologiczne interpretacje
konsumpcji
3. Dr Piotr Pawlak
Promotor: doc. dr hab. Andrzej Kocikowski
temat pracy: Internet jako narzêdzie imperializmu
kulturowego?
4. Dr Marcin Adamczak
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Dziamski
temat pracy: Przeobra¿enia kultury audiowizualnej jako
ramy dla strategii i dyskursów w polskim kinie po 1989 roku

Doktor nauk humanistycznych
z zakresu nauk o polityce
1. Dr Krzysztof Patkowski
Promotor: prof. dr hab. Józef Orczyk
temat pracy: Proces prywatyzacji w pañstwach
Grupy Wyszehradzkiej w latach1989-2002
(aspekt polityczny i ideologiczny)
2. Dr Karolina Churska-Nowak
Promotor: prof. dr hab. Piotr Pawe³czyk
temat pracy: Rola rytua³ów politycznych w warunkach
demokracji masowej - na przyk³adzie Polski i Hiszpanii
3. Dr Marcin Piechocki
Promotor: prof. dr hab. Bogumi³a Lenarczyk-Kosman
temat pracy: „G³os Wielkopolski” 1945-1989.
Studium prasoznawcze
4. Dr Aleksandra Kruk
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Koszel
temat pracy: Rola i miejsce Hansa Dietricha Genschera
w polityce wewnêtrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992
5. Dr Krzysztof Senger
Promotor: prof. dr hab. Janusz Wiœniewski
temat pracy: Metody kszta³towania, prowadzenia
i ewaluacji polityki rozwoju na przyk³adzie Polityki Spójnoœci
Unii Europejskiej
6. Dr Maria Go³da-Sobczak
Promotor: prof. dr hab. Janusz Wiœniewski
temat pracy: Polityka wyznaniowa pañstwa polskiego
wobec nierzymskokatolickich koœcio³ów i zwi¹zków
wyznaniowych w p³aszczyŸnie legislacyjnej 1989-2006
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Uchwycone w kadrze
7. Dr Szymon Schroeder
Promotor: prof. dr hab. Jacek Sobczak
temat pracy: System prasowy Austrii (1920-2006)
8. Dr Miko³aj Tyrchan
Promotor: prof. dr hab. Jacek Sobczak
temat pracy: Paryska „Kultura” i „Zeszyty Historyczne”
wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej
(1976-1989)
Doktor nauk humanistycznych
z zakresu socjologii

2. Dr Maja Brzozowska-Brywczyñska
Promotor: prof. dr hab. Marek Krajewski
temat pracy: Telewizyjne mediowanie rzeczywistoœci.
„Udostêpnianie niedostêpnego”, czyli próba refleksji nad
telewizyjna mediacj¹

FOT. MACIEJ MÊCZYÑSKI

1. Dr Magdalena Gajewska
Promotor: prof. dr hab. Józef Baniak
temat pracy: Miêdzy rytua³em i antyrytua³em. Kremacja
cia³a zmar³ego cz³owieka jako problem spo³eczny i zjawisko
kulturowe

Kenijska Noblistka
prof. Wangari Maathai na UAM

3. Dr Przemys³aw Pluciñski
Promotor: prof. dr hab. Jacek Tittenbrun
temat pracy: Teoria systemu spo³ecznego Jürgena Habermasa.
‘
Zród³a
- krytyka - kontynuacje
4. Dr Bartosz Mika
Promotor: prof. dr hab. Jacek Tittenbrun
temat pracy: Rola zaufania w dzia³aniach spo³ecznych
zorientowanych gospodarczo. Na przyk³adzie transakcji dokonywanych za poœrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego
Doktor nauk humanistycznych
z zakresu filozofii
1. Dr Cezary Koœcielniak
Promotor: prof. dr hab. Marek Kwiek
temat pracy: Problem odpowiedzialnoœci we wspó³czesnej
filozofii liberalnej i komunitarnej
2. Dr Jaros³aw Boruszewski
Promotor: prof. dr hab. Pawe³ Zeidler
temat pracy: Antyrealizm semantyczny a koncepcja
semantyki proceduralnej

4. Dr Marek Woszczek
Promotor: prof. dr hab. Antoni Szczuciñski
temat pracy: Kategoria ukrytej ca³oœci przyrody
a ontologiczne aspekty mikrofizyki

FOT. MACIEJ NOWACZYK

3. Dr Micha³ Wendland
Promotor: prof. dr hab. Boles³aw Andrzejewski
temat pracy: Wybrane aspekty komunikacyjnego
konstruktywizmu w humanistyce

Hey Unplugged w uniwersyteckiej auli
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Europejski projekt
dla uczelni z Uzbekistanu
Na naszym Uniwersytecie w roku akademickim 2007/2008 realizowano Tempus Project:
Uzbek Quality Assurance System for Education (UQASE), SM_SCM-T012B06-2006 (UZ).
osób niepe³nosprawnych,
wicedyrektor
Wydzia³u
Zdrowia i Spraw Spo³ecznych
Urzêdu Miasta).
- Dzia³alnoœæ Biura Karier
(Biura Promocji Zawodowej
Studentów i Absolwentów
UAM) na rzecz studentów i
absolwentów oraz firm: targi
pracy, szkolenia dla studentów i absolwentów, regionalny rynek pracy, opracowanie
katalogów „Praca - kariera po
wielkopolsku”, bazy danych
firm i ofert pracy, wolontariat
w pracy biura (dr Jacek
Radomski, kierownik Biura;
pracownicy Biura: mgr Magdalena Grygier, mgr Patryk Rzepka, mgr Magdalena Zakrzewska).
Za meritum dzia³añ, organizacjê aktywnoœci
ze strony UAM odpowiada³a prof. Magdalena
Jaroszewska, konsultantem ds. informatycznych
by³a dr Anna Ren-Kurc, dzia³ania organizacyjne i
administracyjne wspiera³ dr Jakub Isañski.
Jako rezultat projektu powsta³a ksi¹¿ka, w
której znalaz³a siê znaczna czêœæ materia³ów
przygotowanych jako prezentacje do
wyk³adów i warsztatów oraz p³yta CD, która
obejmuje wszystkie opracowane materia³y.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e uczestniczenie w tym
projekcie by³o dla nas ogromn¹ przyjemnoœci¹
i satysfakcj¹. Mogliœmy podzieliæ siê naszymi
dokonaniami, a by³o warto, bo przedstawiciele Uniwersytetów Uzbekistanu przejawiali
du¿e zaanga¿owanie, chcieli wiedzieæ jak
najwiêcej, byli bardzo aktywni, m.in. podczas
warsztatów, w których (po krótkim
wprowadzeniu) zespó³ ka¿dej uczelni mia³ za
zadanie przeprowadziæ analizê i zaprojektowaæ okreœlone aktywnoœci, doskonal¹ce
jakoœæ kszta³cenia w macierzystej jednostce.
Mogliœmy zapoznaæ siê z ró¿nymi aspektami dzia³alnoœci Uniwersytetów w Uzbekistanie, poznaæ przedstawicieli kraju
zas³u¿onego dla nauki i kultury œwiatowej oraz
zwiedziæ niektóre zabytkowe miejsca.
Spotkaliœmy siê z wyj¹tkow¹ goœcinnoœci¹
i du¿¹ serdecznoœci¹.
Nasi pracownicy deklaruj¹, ¿e nadal mog¹
s³u¿yæ rad¹ i pomoc¹ uczelniom w Uzbekistanie. Mam nadziejê, ¿e Projekt UQASE wyda
dobre owoce.
Dziêkujê za wspó³pracê wszystkim osobom
zaanga¿owanym w realizacjê projektu.
Prof. Magdalena Jaroszewska
FOT. ARCHIWUM

W

projekcie uczestniczy³y uczelnie
wy¿sze: Erasmushogeschool Brussel, Vrije Universiteit Brussel, uczelnie partnerskie (wspó³odpowiedzialne za meritum programu i jego realizacjê), Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza oraz piêæ uczelni z
Uzbekistanu o randze uniwersytetu: Karshi
Engineering Economic Institute, Urganch
State University, Bukhara State University,
Tashkent State University of Economics,
Samarkand Institute of Economics and Service.
Celem projektu by³o wprowadzenie
i doskonalenie dzia³añ dotycz¹cych
zapewnienia jakoœci kszta³cenia na Uniwersytetach w Uzbekistanie. Na piêciu uczelniach
Uzbekistanu oraz na UAM kolejno odbywa³y
siê tygodniowe seminaria, w ramach których
wyg³aszano wyk³ady oraz prowadzono warsztaty dla kadry zarz¹dzaj¹cej z uczelni Uzbekistanu. Ow¹ kadrê stanowili rektorzy, dziekani,
dyrektorzy instytutów, kierownicy dzia³ów
wspó³pracy z zagranic¹ i innych jednostek.
Przedstawiciele Uniwersytetu z Brukseli
prezentowali zagadnienia, dotycz¹ce jakoœci
kszta³cenia w wiêkszoœci od strony teoretycznej, w tym m.in. metodê ca³oœciowego
zarz¹dzania jakoœci¹ (TQM). Przedstawiciele
Uniwersytetów z Uzbekistanu przedstawiali
analizê
oraz
projekty
prowadzenia
poszczególnych zagadnieñ zwi¹zanych z celami projektu na przyk³adach swoich jednostek.
W ramach dzia³añ projektu z ramienia UAM
razem w Uzbekistanie i w Poznaniu mia³o wyst¹pienia 17 osób, spoœród których 6 osób
wyje¿d¿a³o do Uzbekistanu. Przedstawiciele
UAM omawiali ró¿ne aspekty dzia³alnoœci
naszego Uniwersytetu, którymi zajmuj¹ siê na
uczelni, mogli wiêc wtajemniczaæ uczestników
spotkañ w „arkana sztuki jakoœciowej” od
strony praktycznej, proponowali metody
wprowadzania i doskonalenia jakoœci kszta³cenia, które mo¿na zaadaptowaæ na Uniwersytetach Uzbekistanu.
Prezentacje i warsztaty prowadzone w projekcie w ramach aktywnoœci UAM dotyczy³y
nastêpuj¹cych zagadnieñ:
- Wprowadzenie i doskonalenie systemu
zapewnienia systemu jakoœci kszta³cenia na
poziomie
wydzia³u / instytutu,
analiza
SWOT / TOWS - mocne i s³abe strony oraz
szanse i zagro¿enia, raport samooceny, plan
strategiczny (prof. Magdalena Jaroszewska,
Wydzia³ Matematyki i Informatyki - WMI).
- Zarz¹dzanie sprawami studenckimi na
poziomie wydzia³u. System USOS, wsparcie
komputerowe procesu dydaktycznego

- osi¹gniêcia studentów, suplement do dyplomu
(mgr Tomasz Pi³ka, WMI, mgr Magdalena
Trepiñska, WMI).
- Zapewnienie jakoœci - organizacja
e-learningowych programów kszta³cenia,
organizacja kszta³cenia na odleg³oœæ przez
ca³e ¿ycie, przyk³ady (dr Jacek Marciniak, WMI,
mgr Micha³ Ren, WMI, Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych).
- Ocena jakoœci w instytucjach szkolnictwa
wy¿szego
analiza
teoretycznych
i metodologicznych wybranych problemów;
narzêdzia i procedury analizowania informacji;
ewaluacja procesu dydaktycznego, informatyczne standardy ankietowania oraz testowania
wiedzy - QTI (prof. Ryszard Cichocki, dr Jakub
Isañski, dr Piotr Jabkowski, Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych; dr Piotr Cichocki, Instytut
Zachodni; dr Anna Ren-Kurc, WMI).
- Komunikacja a budowanie jakoœci, efektywnoœæ w procesie edukacji (dr Jakub Isañski,
Wydzia³ Nauk Spo³ecznych; prof. Magdalena
Jaroszewska, WMI).
- Zarz¹dzanie bibliotek¹, systemy informatyczne; biblioteka cyfrowa, biblioteka a badania
naukowe, biblioteka online (dr Marlena Solak,
Oddzia³ Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej - obecnie Biblioteka Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa).
- Dzia³ania wspieraj¹ce studentów
niepe³nosprawnych na UAM oraz osoby
niepe³nosprawne w mieœcie, przyk³ady dobrej
praktyki (mgr Roman Durda, pe³nomocnik rektora UAM ds. studentów niepe³nosprawnych;
Hubert Rabiega, student nauk politycznych,
przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Studentów
Niepe³nosprawnych UAM „Ad Astra”; Dorota
Potejko, pe³nomocnik prezydenta miasta ds.
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Aula koncertowa
• Po siedmiu latach przerwy powróci³ Miêdzynarodowy Festiwal Chórów Ch³opiêcych. Ju¿ po raz ósmy goœciliœmy grupy
m³odych œpiewaków z kilku krajów Europy (Czechy, Estonia,
Litwa, Niemcy), z którymi mog³y skonfrontowaæ siê trzy poznañskie chóry: Filharmoniczny prof. Stefana Stuligrosza, Katedralny ks. Szymona Daszkiewicza i Poznañski Chór Ch³opiêcy
Jacka Sykulskiego, inicjatora i gospodarza Festiwalu. 11. X
odby³ siê galowy koncert wszystkich zespo³ów. Szczególne
zainteresowanie wzbudza³ wystêp s³ynnego lipskiego chóru z
koœcio³a œw. Tomasza „Thomanerchor”; jego kantor Georg
Christoph Biller pamiêta³ I Festiwal w Poznaniu w 1967 r.
• Drugi program jubileuszowy (12. X), zwi¹zany z 40-leciem
istnienia Orkiestry Kameralnej „Amadeus” i pracy artystycznej jej
maestry Agnieszki Duczmal, wzbogaca³o - rozpiête nad estrad¹
- dzie³o malarskie Mariusza Ka³kowskiego „Cztery pory roku”,
inspirowane muzyk¹ Vivaldiego i powsta³e w latach
2000-2001. Na jego tle zabrzmia³y popularne cztery koncerty,
tym razem z fletem w roli g³ównej. Solist¹ by³ £ukasz D³ugosz,
jeden z najznakomitszych polskich wirtuozów. Natomiast
po przerwie koncertmistrz „Amadeusa”, Jaros³aw ¯o³nierczyk
zaprezentowa³ tematy „Czterech pór roku” w wizji Astora
Piazzolli, nie wolnej od pierwowzoru, lecz ³atwo te¿
rozpoznawalnej dla stylu mistrza tanga. Dobra zabawa!
• Nie brakowa³o jej tak¿e podczas uroczystego koncertu, który
Filharmonia (18. X) sprezentowa³a „Pro Sinfonice”, na 40.
urodziny tego oryginalnego, m³odzie¿owego ruchu
mi³oœników muzyki, stworzonego i do dzisiaj kierowanego
przez A. A. £uczaka. Bohaterem wieczoru by³ „German Brass”,
10-osobowy zespó³ znakomitych instrumentalistów dêtych,
cz³onków najlepszych niemieckich orkiestr.
• Rozpocz¹³ siê (25. X) kolejny sezon Koncertów Poznañskich,
od 1962 r. wyró¿niaj¹cych nasz¹ Filharmoniê w systematycznoœci i konsekwencji przyci¹gania do muzyki szerokich rzesz
s³uchaczy. W 388. edycji zafundowano im wzorcowy, klasyczny
program: uwerturê (Mozarta do opery „Uprowadzenie z Seraju”), koncert (III fortepianowy Beethovena) i symfoniê („ósm¹”
te¿ Beethovena).
• Tymczasem trzecie (26. X) w ci¹gu miesi¹ca, okazjonalne
spotkanie z melomanami Agnieszki Duczmal i jej orkiestry, œwiêtuj¹cych razem 40 lat pracy, opatrzono mottem „Amadeus i…
wszystko inaczej”. I tak oto znakomity wiolonczelista w³oski
Mario Brunello, m.in. zwyciêzca Konkursu im. Czajkowskiego w
1986 r., zagra³ popularny Koncert Schumanna z towarzyszeniem jedynie orkiestry smyczkowej.
• Filharmonia z kolei (30. X) uczci³a 60. rocznicê œmierci kardyna³a Augusta Hlonda, w latach 1926 -1946 arcybiskupa
gnieŸnieñskiego i poznañskiego oraz Prymasa Polski. Bardzo
poruszaj¹ce s³owo o tej wielkiej postaci wyg³osi³ ks. prof. Pawe³
Bortkiewicz z Towarzystwa Chrystusowego, które jest te¿
dzie³em A. Hlonda i w 19. krajach sprawuje opiekê duszpastersk¹ nad Polakami. Nie wszyscy wiedz¹ natomiast, ¿e brat kardyna³a ks. Antoni Chlondowski (1884 -1963) by³ ogromnie
p³odnym i cenionym kompozytorem muzyki koœcielnej. Dwa
jego utwory z ¿elaznego repertuaru „S³owików”: „Ave Maria”
i Missa Dominicalis, przedstawi³ prof. Stefan Stuligrosz
z organist¹ Maciejem Bolewskim.
Romuald Po³czyñski

• Listopad w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu rozpocz¹³ siê dnia siódmego koncertem filharmonicznym zatytu³owanym „Niepodleg³ej na 90. urodziny”.
Poprowadzi³ go znakomity skrzypek polski, wieloletni koncertmistrz s³ynnych Filharmoników Berliñskich, Daniel Stabrawa.
W repertuarze znalaz³y siê oczywiœcie kompozycje polskie
(w tym rzadka na estradach II Symfonia c-moll „Charakterystyczna” Ignacego Feliksa Dobrzyñskiego). Niespodziewanie wydarzeniem wieczoru sta³ siê bis - porywaj¹ce wykonanie zaledwie siedmiominutowego II Kwartetu smyczkowego Krzysztofa Pendereckiego. Na uwagê zas³u¿y³ tak¿e m³ody pianista poznañski
Piotr Szychowski, który z towarzyszeniem orkiestry muzykalnie
wykona³ „Fantazjê na tematy polskie” Fryderyka Chopina.
• 15 listopada w koncercie zatytu³owanym „Niemieccy romantycy” dominowali artyœci niemieccy. Klasê batuty Michaela Sanderlinga poznañscy melomani znaj¹ i doceniaj¹, ale tym razem
zachwyci³ ich zaledwie 19-letni wiolonczelista Benedict Klockner.
To zapowiedŸ ogromnego talentu!
• Zaledwie trzy dni póŸniej w ramach uniwersyteckiego cyklu
„Wielkie recitale w Auli Uniwersyteckiej” wyst¹pi³ 21-letni
Stanis³aw Drzewiecki. Przez minione lata obsypywany licznymi
nagrodami, m³odziutki pianista nazywany by³ „Stasiem”
i poniek¹d tak traktowany, jako cudowne dziecko.
Recitalem we wtorkowy wieczór listopada przekona³, ¿e sta³
siê oto doros³ym, dojrza³ym i wra¿liwym g³êboko artyst¹,
szukaj¹cym z sukcesem w³asnej to¿samoœci. Przekona³y o tym
zw³aszcza wspania³e interpretacje arcytrudnego cyklu dziewiêciu „Etudes-Tableaux” op. 39 Siergieja Rachmaninowa.
• Wydarzeniami 389. Koncertu Poznañskiego (22 listopada)
by³y: obecnoœæ czo³owego kompozytora Gruzji Giyi Kanchelego
i wykonanie jego frapuj¹cej kompozycji „Lonesome” („Samotny”) oraz rewelacyjne wykonanie przez m³odego Jakuba
Jakowicza arcytrudnego Koncertu skrzypcowego D-dur Piotra
Czajkowskiego z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznañskiej pod batut¹ równie m³odego, wspania³ego w
swej sztuce Wojciecha Rodka. Czy¿ mo¿na chcieæ wiêcej?
• Nastêpnego dnia w niedzielê wnêtrza Auli UAM wype³ni³y
dŸwiêki muzyki dawnej. Swe rewelacyjne umiejêtnoœci
zaprezentowa³ brytyjski kontratenor Iestyn Davies oraz tradycyjnie ju¿ w cyklu „Muzyka dawna - persona grata” poznañska
orkiestra kameralna „Arte dei Suonatori”. Zabrzmia³y kompozycje
Johana Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händla, Antonia
Vivaldiego i Alessandra Scarlattiego. Du¿e wydarzenie!
• W filharmonicznym koncercie „Symfoniczne przeboje”
(28 listopada) zaprezentowane zosta³y: rzadkie, a piêkne
„Les Offrandes oubliees” Oliviera Messiaena, VII Symfonia
h-moll „Niedokoñczona” Franza Schuberta i os³awiona III
„Symfonia pieœni ¿a³osnych” op. 36 Henryka Miko³aja Góreckiego.
• Popularne Andrzejki rozbrzmia³y w Auli UAM zgo³a posêpn¹,
acz piêkn¹ muzyk¹ Giyi Kanchelego. Ten monograficzny koncert („Psalm 23”, „Valse Boston”, „V&V”, „Ex Contrario”)
w obecnoœci samego twórcy i przedstawicieli w³adz miejskich i
wojewódzkich zosta³ zadziwiaj¹co efektownie wykonany przez
Polsko-Gruziñsk¹ Orkiestrê Kameraln¹ Akademii Muzycznej w
Poznaniu pod batut¹ Marcina Sompoliñskiego.
Andrzej Chylewski
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Miêdzy Bali a Kopenhag¹,
Opustosza³e miasto, „niebieskie anio³y”, czyli wolontariusze w pelerynach oraz
mnóstwo policji - tak wygl¹da³ krajobraz Poznania w trakcie COP 14, której pe³na
nazwa brzmi: Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

P

oznaniacy oczekiwali COP 14 z podnieceniem: skoro
zwyk³e targi blokuj¹ miasto, to có¿ dopiero najwiêksza
impreza, jak¹ dot¹d w ogóle organizowano w Polsce, na
któr¹ stawi³o siê 13 tysiêcy ludzi? Mieszkañcy kupowali liniówki tramwajowe, decyduj¹c siê na zostawienie aut w domu,
restauratorzy i hotelarze zacierali rêce, dziennikarze obawiali siê
k³opotów z dostaniem siê na teren ONZ-owskiego miasteczka.
Tymczasem nic z tego. Nawet ochrona nie by³a wiêksza ni¿ przy
odprawie samolotu: kurtka i torebka lub teczka przesuwa³y siê
szybko przez bramkê, ochrona rejestrowa³a kod na plakietce i
jeszcze tylko ci, którzy mieli laptopy, musieli podejœæ do specjalnego stanowiska kontroli. COP 14 by³a zreszt¹ parad¹
najró¿niejszych laptopów - to najwa¿niejsze narzêdzie pracy
mieli prawie wszyscy. Dlatego nie by³o tego przekleñstwa
du¿ych spotkañ, czyli porozrzucanych ulotek i folderów.
Obrady i dyskusje toczy³y siê od rana do wieczora w sali plenarnej, mog¹cej pomieœciæ 1,5 tysi¹ca osób i w ma³ych boksach, nosz¹cych nazwy zwierz¹t i ptaków. By³o cicho, czysto,
uprzejmie: praktycznie nikt nie pali³, nie zabiera³ kubków z
napojami czy jedzenia do sali. Obowi¹zywa³ jêzyk angielski tylko w sali plenarnej i w centrum prasowym t³umaczono
symultanicznie na kilka jêzyków. S³uchawki mo¿na by³o dostaæ
w kilku punktach, „od rêki”, bez legitymowania siê. Dzia³a³y
poczta, punkt wymiany walut, pokój do medytacji, restauracje
(o cenach œwiatowych). By³o ³atwo, wygodnie i pracowicie.
Zorganizowane zosta³y dla delegatów najró¿niejsze wycieczki przez Urz¹d Miasta Poznania i inne instytucje, tak¿e Uniwersytet. „Mamy ma³o zg³oszeñ do zwiedzania Uniwersytetu” niepokoi³a siê dziewczyna w punkcie informacyjnym UAM na
2. Dniu Lasu w Collegium Minus. UAM do ostatniej chwili
czeka³ na zg³oszenia, a ostatecznie trzeba by³o wycieczki
odwo³aæ. Podobne problemy mieli tak¿e leœnicy, którzy zorganizowali cztery wycieczki, Uniwersytet Przyrodniczy, który
zaprasza³ do Rzecina, a nawet organizatorzy koncertu Herbie
Hancocka, na którym tak¿e nie pojawili siê delegaci. Nie by³o ich
równie¿ w restauracjach. Program konferencji by³ bardzo
obszerny, wiêc po prostu da³o znaæ o sobie zmêczenie. Wielu
goœci przyjecha³o z ciep³ych krajów - ci marzli i niechêtnie
„wychylali nos” poza obrady i hotel. Dyskutuj¹cy o ekologii
goœcie, sami robili wra¿enie „ekologicznych” - skromnie ubrani,
kobiety nieumalowane i bez bi¿uterii - tylko te laptopy…
We wszystkich dyskusjach i wyst¹pieniach rysowa³y siê
wyraŸnie trzy opcje: kraje, których gospodarka oparta jest na
wêglu, kraje rozwijaj¹ce siê i kraje wyspiarskie. Te ostatnie
zawsze domaga³y siê natychmiastowych i bezwarunkowych
ograniczeñ emisji CO2 i wyeliminowania wêgla jako paliwa, bo
ton¹; te drugie najbardziej martwi³y siê o pieni¹dze przeznaczane na czyste technologie, a kraje wykorzystuj¹ce wêgiel,
takie jak Niemcy czy Polska, domaga³y siê uznania swojej specyfiki, tak¿e w handlu emisjami CO2 i postawienia na rozwój
metod czystego spalania wêgla. Jedno by³o wspólne: zgoda na
ograniczenie emisji, na czyste technologie i odnawialne Ÿród³a
energii. O tym dyskutowa³y delegacje. Naukowcy i eksperci
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dzielili siê z nimi wiedz¹ podczas sesji towarzysz¹cych. Jedn¹ z
nich prowadzili poznañscy uczeni, a poœwiêcona by³a wp³ywowi
zmian klimatycznych na krajobraz wiejski na podstawie badañ
prowadzonych w Wielkopolsce. UAM reprezentowa³ prof.
Andrzej Mizgajski z Wydzia³u Nauk Geograficznych i Geologicznych, który mówi³ o s³u¿bie krajobrazowi, maj¹cej dbaæ o
optymaln¹ kompozycjê krajobrazu, ³¹cz¹cej interesy ekologów,
rolników i samorz¹dowców. Prof. Mizgajski zosta³ tak¿e zaproszony jako ekspert do dyskusji panelowej Azja - Europa, poœwiêconej w³aœnie krajobrazowi rolniczemu. Prof. Piotr Tryjanowski z
Wydzia³u Biologii UAM mówi³ o tym, ¿e zmiany klimatu s¹ zbyt
szybkie, by móg³ siê zmieniæ genotyp, tak wiêc zwierzêta reaguj¹ natychmiast: niektóre wymieraj¹, niektóre szukaj¹ innego
miejsca, inne zmieniaj¹ zachowanie. To siê ju¿ dzieje, o czym
œwiadcz¹ wczeœniejsze przyloty bocianów albo jaskó³ki brzegówki. UAM by³ tak¿e wspó³gospodarzem 2 Global Forest Day,
najwiêkszej imprezy towarzysz¹cej COP 14, gromadz¹cej 900.
uczestników, która odbywa³a siê w Collegium Minus i Collegium
Maius. Mo¿na powiedzieæ, ¿e tu dopiero poznaniacy zobaczyli
niewidocznych dot¹d w mieœcie delegatów COP 14, przechodz¹cych przez Plac Mickiewicza miêdzy tymi budynkami.
Niektórzy rozczarowani pewn¹ bezbarwnoœci¹ COP 14,
która nie odcisnê³a siê na obliczu miasta, twierdzili, ¿e prawdziwa konferencja klimatyczna odby³a siê na Morasku w dniach
3-4 grudnia. Przyby³o na ni¹ ponad tysi¹c uczniów. By³a to barwna, przerywana filmami i konkursami popularnonaukowa
sesja, przedstawiaj¹ca naukowy punkt widzenia na wp³yw
zmian klimatycznych (wiêkszoœæ wyk³adowców i ich wyst¹pieñ
prezentowaliœmy w wydaniu specjalnym „¯. U.”). W konkursach
m³odzie¿ odpowiada³a na pytania, zwi¹zane z treœci¹
wyk³adów i to siê okaza³o bardzo dobr¹ metod¹ zarówno
zachêcania do koncentracji, jak i nagradzania najpilniejszych
s³uchaczy. Do organizatorów dotar³o wiele próœb o powtórzenie imprezy. Niemi³osiernie eksploatowany nasz wspó³laureat
pokojowej Nagrody Nobla, prof. Tryjanowski wyst¹pi³ raz
jeszcze w specjalnym wyk³adzie otwartym na temat, dlaczego i
jak zwierzêta przystosowuj¹ siê do zmian klimatu (pociech¹
jest, ¿e profesor uwa¿a dzia³alnoœæ edukacyjn¹ za mêcz¹c¹, ale
najwa¿niejsz¹ w walce ze zmianami klimatu). Wyk³ad na
Wydziale Biologii wyg³osi³a tak¿e Wangari Maathai z Kenii, laureatka Nagrody Nobla. W jej kraju lasy stanowi¹ tylko 1,7 proc.
powierzchni. Pierwsz¹ szkó³kê drzew za³o¿y³a w ogródku za
domem. Namawia³a kobiety do sadzenia drzew, za które - jeœli
przetrwa³y, dostawa³y pieni¹dze. Dziœ dziêki niej i jej organizacji
„Zielony Pas” roœnie 30 mln drzew. Kenijka walcz¹c w obronie
zieleni, nara¿a³a siê politykom i biznesmenom, traci³a pracê i
bywa³a pobita. Wangari podbi³a serca s³uchaczy, promuj¹c
has³o „reuse reduce recycle” czyli zmiana trybu ¿ycia i podejœcia
do bogactw naturalnych, a potem posadzi³a w³asnorêcznie lipê
przed Collegium Biologicum. Wpisa³a siê do ksi¹g
pami¹tkowych na wydziale, a potem po wizycie u rektora,
tak¿e do ksiêgi honorowej Uniwersytetu.
Maria Rybicka

NASZ UNIWERSYTET DLA KLIMATU

czyli COP 14 w Poznaniu

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku
poprosiliœmy rektorów
o przekazanie krótkich ¿yczeñ
dla Uniwersytetu,
jego spo³ecznoœci i samych siebie:
Prof. dr hab. Bronis³aw Marciniak, rektor
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Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prorektor
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wiêta Bo¿ego Narodzenia i zaraz potem nastaj¹cy Nowy Rok
to szczególnie piêkny czas przebywania w gronie
bliskich, sk³adania ¿yczeñ, obdarowywania siê prezentami
i dobrym s³owem, czas pamiêci, spokoju, zadumy i refleksji.
¯yczy³bym sobie, by ciep³o, pokój i radoœæ wyniesione
z rodzinnych domów zapanowa³y wœród wszystkich pracowników
i studentów naszej uczelni. Niech œwi¹teczna atmosfera bêdzie
udzia³em ca³ej naszej wspólnoty akademickiej i niech pozostanie
w nas jak najd³u¿ej.
Niechaj szczêœcie i pomyœlnoœæ towarzysz¹ wszystkim naszym
dzia³aniom, a studia i praca na Uniwersytecie spe³niaj¹ oczekiwania
oraz przynosz¹ wiele satysfakcji.
Uczelni, która w 2009 roku obchodziæ bêdzie swoje 90-lecie,
¿yczy³bym dalszego wspania³ego rozwoju.
¯yczê Pañstwu Spokojnych i Radosnych Œwi¹t oraz Szczêœliwego
Nowego Roku!

a¿dy koñcz¹cy siê rok sk³ania do refleksji nad minionymi
wydarzeniami, sprzyja dokonywaniu rozliczeñ i podsumowañ tego, co wydarzy³o siê w naszym ¿yciu osobistym
i zawodowym, sukcesów i pora¿ek, ale i pozwala budowaæ plany na
przysz³oœæ, która nadejdzie wraz z Nowym 2009 Rokiem. Oczywiœcie, oczekujemy, ¿e bêdzie on lepszy od poprzednich, bo
z optymizmem l¿ej idzie siê przez ¿ycie i radoœniej patrzy siê na œwiat.
Dla Uniwersytetu z pewnoœci¹ bêdzie to rok wielu zmian, a co za
tym idzie rok wytê¿onej pracy i zaanga¿owania ze strony wszystkich cz³onków naszej Akademickiej Rodziny. W³aœnie trud i zaanga¿owanie w pracê dydaktyczn¹, umiejêtnoœæ przekazywania studentom wiedzy, a tak¿e w³asnych doœwiadczeñ wydadz¹ w
przysz³oœci owoce w postaci dobrze wykszta³conego, potrafi¹cego
odnaleŸæ siê we wspó³czesnej rzeczywistoœci zarówno zawodowej,
jak i spo³ecznej m³odego cz³owieka, który, opuszczaj¹c mury naszej
uczelni jako jej absolwent, bêdzie kontynuowa³ pracê nad rozwojem w³asnym oraz regionu i kraju.

Prof. dr hab. Andrzej Lesicki, prorektor

Prof. dr hab. Jacek Witkoœ, prorektor
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racownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ¿yczê, by
nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia up³ynê³y w spokoju
i radoœci, by³y pe³ne rodzinnego ciep³a, a zimowa aura pozwoli³a na chwilê odpoczynku, przynajmniej podczas spacerów po
parku lub w lesie. ¯yczê te¿, by Nowy Rok przyniós³ Im jak najwiêcej
satysfakcji ze zrealizowania planów zawodowych oraz powodzenia w
¿yciu osobistym. ¯yczê, aby o sukcesie Uniwersytetu w 2009 r. œwiadczy³o tak¿e zadowolenie z pracy i warunków ¿ycia jego pracowników.
Sobie ¿yczy³bym, aby jak najwiêcej moich decyzji podejmowanych
w przysz³ym roku odebranych zosta³o przez jak najwiêksz¹ czêœæ
pracowników uczelni jako trafnych, s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu ich
problemów i spe³niaj¹cych ich oczekiwania. A przy okazji… chcia³bym znaleŸæ trochê wiêcej czasu dla swoich najbli¿szych.

niwersytetowi ¿yczê w nadchodz¹cym roku wszelkiej
pomyœlnoœci i dostatku, poniewa¿ bez odpowiedniego
wsparcia finansowego nie jest w stanie realizowaæ swoich
podstawowych zadañ na najwy¿szym poziomie. Odpowiednie
zabezpieczenie finansowe pozwala te¿ na prowadzenie badañ w
atmosferze spokoju i optymizmu. ¯yczê nam wszystkim znakomitych pomys³ów i projektów badawczych oraz pierwszorzêdnych
publikacji. Pracownikom administracji - Nowego Roku pe³nego zadowolenia w sprawach zawodowych. Oby ten czas wype³ni³ siê
równie¿ oznakami wszelkiego powodzenia w ¿yciu osobistym. Sobie
samemu wypada mi ¿yczyæ pogodnych dni i satysfakcji z wyników
mojej pracy, polegaj¹cej g³ównie na pomaganiu szacownym
kole¿ankom i kolegom w prowadzeniu badañ.
Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego Nowego Roku!

Prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk, prorektor

Prof. dr hab. Jacek Guliñski, prorektor
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wiêta Bo¿ego Narodzenia sk³aniaj¹ do sk³adania ¿yczeñ,
zatem nie tylko do podtrzymania tej tradycji, ale z potrzeby serca
¿yczê mojemu Uniwersytetowi, aby mimo s³usznego wieku
(blisko 90 lat), w dalszym ci¹gu rozwija³ siê tak w warstwie materialnej, jak i intelektualnej.
¯yczeniem moim jest, aby UAM sta³ siê synonimem solidnoœci, perfekcyjnoœci, m¹droœci i sukcesu. Zatem, by studenci i pracownicy byli
dumni ze swej uczelni.
Sobie ¿yczê, abym móg³ choæby w ma³ej czêœci byæ przydatnym, aby
wszystkie te przymioty wprowadziæ w ¿ycie.
Studentkom i Studentom ¿yczê, aby czas studiów by³ okazj¹ do
pomna¿ania w³asnego intelektu i budowania swojej osobowoœci,
by móc w przysz³oœci byæ cz³owiekiem spe³nionym i szczêœliwym.
Weso³ych Œwi¹t i Szczêœliwego (Jubileuszowego) Nowego 2009
Roku.

N

aszej uczelni ¿yczê, aby jej ca³a spo³ecznoœæ wkroczy³a w
Nowy 2009 Rok z nadziej¹, ¿e mimo pojawiaj¹cych siê
oznak kryzysu gospodarczego i ci¹gle z³o¿onej sytuacji
politycznej, dziêki wspólnej i odpowiedzialnej pracy bêdziemy dalej
rozwijaæ nasz Uniwersytet - nasze dobro najwy¿sze i byæ mo¿e uda
siê prze³amaæ slogan, ¿e „lepiej ju¿ by³o”.
Sobie ¿yczê wytrwa³oœci i ci¹gle œwie¿ego, innowacyjnego spojrzenia na obszary moich obowi¹zków jako prorektora - moich
powinnoœci w stosunku do naszego œrodowiska. Marzê o tym, aby
podjête w 2008 roku dzia³ania organizacyjne i administracyjne
zaowocowa³y ju¿ w 2009 roku znacz¹cym wzrostem aplikacji o
dofinansowanie ze œrodków europejskich, rzeczywistym otwarciem
uczelni na gospodarkê oraz wzmocnieniem wizerunku naszego
Uniwersytetu jako uczelni aspiruj¹cej do uczelni europejskiej - w
pe³nym tego s³owa znaczeniu.

