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JaK aplI Ko Wa No
o Sta tUS UCzEl NI

ba daW CzEJ

wal ka o sta tus uczel ni ba daw czej trwa ła od wie lu
mie się cy. Ze spół, w skład któ re go wcho dzi li
pro fe so ro wie: Ry szard Na skręc ki, Ma rek Kwiek,

Be ata Mi ko łaj czyk i Ma rek Na wroc ki, przed sta wiał pla ny
roz wo jo we, for mu ło wał wnio ski, zbie rał do ku men ty.
Zwa żyw szy na to, że pro gram to jed na z naj waż niej szych
ini cja tyw prze wi dzia nych w tzw. kon sty tu cji dla na uki, jest
to du ży suk ces na szej uczel ni, któ ry bę dzie miał istot ne
prze ło że nie na sfe rę sku tecz ne go kon ku ro wa nia z naj lep -
szy mi ośrod ka mi aka de mic ki mi w Eu ro pie i na świe cie.
Do udzia łu w pierw szym kon kur sie „Ini cja ty wa Do sko -
na ło ści – Uczel nia Ba daw cza” (IDUB) za kwa li fi ko wa no
20 naj lep szych uczel ni w kra ju. 

– Je ste śmy na po cząt ku dro gi – po wie dział mi ni ster
Ja ro sław Go win, otwie ra jąc spo tka nie. – Bę dzie my to -
wa rzy szyć uczel niom i im po ma gać. W to ku kon kur su
sta ra li śmy się, by był on mak sy mal nie trans pa rent ny.
Na szym wspól nym zo bo wią za niem wo bec świa ta aka -
de mic kie go jest to, by uczel nie przed sta wi ły opi nii pu -
blicz nej swo je pla ny. 

Do ce nio ny przez mię dzy na ro do wych eks per tów
wnio sek apli ka cyj ny Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie -
wi cza w Po zna niu li czył po nad 200 stron. Zna la zły się
w nim in for ma cje o kon dy cji na uko wej uni wer sy te tu,
ana li za SWOT oraz pre cy zyj nie opi sa ny plan dzia łań,
któ re UAM chce pod jąć, ja ko uczel nia ba daw cza.

– De cy zja jest po twier dze niem, że UAM na le ży
do naj więk szych i naj lep szych uczel ni w na szym kra ju.
Na szą moc ną stro ną za wsze by ła zna ko mi ta ka dra na -
uko wa, te raz ja ko uczel nia ba daw cza, dys po nu ją ca
więk szy mi środ ka mi, bę dzie my mo gli jesz cze ści ślej po -
wią zać kształ ce nie z ba da nia mi pro wa dzo ny mi przez
na ukow ców. Mam na dzie ję, że ta ka per spek ty wa przy -
cią gnie do nas zdol nych, mło dych lu dzi chcą cych za jąć
się pra cą na uko wą – ko men tu je rek tor UAM, prof. An -
drzej Le sic ki.

War to za uwa żyć, że wszyst kie uczel nie, chcąc otrzy -
mać sta tus uni wer sy te tu ba daw cze go, przed sta wi ły plan
dzia łań na naj bliż sze la ta. Re ali za cja te go pla nu bę dzie
pod le ga ła ewa lu acjom. Pierw sza oce na śród o kre so wa
zo sta nie prze pro wa dzo na w 2023 r., koń co wa zaś –
w 2026 ro ku. Po tym cza sie uczel nie bę dą mia ły moż li -
wość prze dłu że nia fi nan so wa nia na ko lej ne la ta 
(2027-2032). Jed nak nie wszyst kie. Co naj mniej dwie
szko ły wyż sze, któ re uzy ska ją ne ga tyw ny wy nik lub
znaj dą się na naj niż szych miej scach li sty ran kin go wej
po ewa lu acji, nie otrzy ma ją dal sze go fi nan so wa nia. 

Krzysz tof Smu ra

UaM UCzElNIą
badaWCzą

W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie
ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 
UAM wszedł w skład elitarnego grona uczelni badawczych.
Zdecydowała o tym grupa 15 międzynarodowych
ekspertów. Tym samym UAM w latach 2020–2026 
będzie otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 procent.
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stra te gia doj ścia Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po -
zna niu do sta tu su uczel ni ba daw czej opi sa na ob szer nie we
wnio sku ID-UB jest wy ni kiem wie lo mie sięcz nych dys ku sji,

licz nych ana liz i prac stu dyj nych, za rów no władz uczel ni jak i ze -
spo łu pro jek to we go. War to pod kre ślić, że wie le z tych ana liz wy -
pra co wa no pod czas re ali za cji pro jek tu „Stra te gia Do sko na ło ści –
Uczel nia Ba daw cza”, któ re go ce lem by ło wspar cie ba dań na uko -
wych, ana liz i ra por tów ukie run ko wa nych na opra co wa nie ce lów
i za ło żeń dłu go ter mi no we go pla nu roz wo ju uczel ni w kie run ku
uczel ni ba daw czej.

Po wo ła ny przez rek to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go 27 mar -
ca 2019 r. ze spół pro jek to wy two rzy li pro fe so ro wie: Ry szard Na -
skręc ki, Ma rek Kwiek, Be ata Mi ko łaj czyk oraz Ma rek Na wroc ki.
Ze spół ten współ pra co wał z gru pą do rad czo -kon sul ta cyj ną, w skład
któ rej wcho dzi li przed sta wi cie le klu czo wych dzia łów ad mi ni stra cji
cen tral nej oraz przed sta wi cie le po szcze gól nych wy dzia łów. Przy go -
to wa ny wnio sek wie le za wdzię cza pra cy na stę pu ją cych osób: kwe -
stor Agniesz ce Pa lacz, dr Alek san drze Bo cheń skiej, Mar ko wi
Fer ti go wi, Jo an nie Barszcz, An nie Ber na czyk oraz prof. Mi cha ło wi
Ka roń skie mu. 

Nie bez zna cze nia jest fakt, że przy ję te i opi sa ne we wnio sku ce le
oraz wy ni ka ją ce z nich za da nia by ły dys ku to wa ne przez ze spół pro -
jek to wy, gdy uni wer sy tet wy pra co wy wał i wdra żał naj waż niej sze
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za pi sy usta wy pra wo o szkol nic twie wyż szym i na uce, a więc sta tut
UAM, re gu la min or ga ni za cyj ny UAM, re gu la min pra cy oraz re gu -
la min Szko ły Dok tor skiej. 

Ze spół pro jek to wy po słu gi wał się wie lo ma me to da mi ana li tycz -
ny mi – m.in. ana li za mi bi blio me trycz ny mi oraz ana li za mi po rów -
naw czy mi z wy bra ny mi ja ko re fe ren cyj ne pol ski mi i eu ro pej ski mi
uni wer sy te ta mi. Prze pro wa dzo no tak że ba da nia an kie to we wśród
pra cow ni ków ba daw czych i ba daw czo -dy dak tycz nych na szej uczel -
ni. An kie tę wy peł ni ło 65% upraw nio nych pra cow ni ków, z któ rych
naj więk szą gru pę (59.6%) sta no wi li ad iunk ci. Wy ni ki po ka za ły, że
śred nia licz ba go dzin pra cy, ja kie an kie to wa ni po świę ca ją ty go dnio -
wo na dy dak ty kę, ba da nia na uko we i pra ce ad mi ni stra cyj no -or ga -
ni za cyj ne wy nio sła od po wied nio: 16,3; 23,6 i 8,9 godz. Jed no cze śnie
ba da ni wska za li, że chcie li by po świę cać 60% ty go dnio we go cza su
pra cy na ba da nia, 25% na dy dak ty kę, 8% na pra ce or ga ni za cyj no -
-ad mi ni stra cyj ne oraz po zo sta ły czas (7%) na in ny ro dzaj pra cy.
Wy ni ki jed no znacz nie po ka za ły, że zde cy do wa na więk szość re spon -
den tów opo wia da się za trans for ma cją uczel ni w kie run ku uczel ni
ba daw czej za rów no w wy mia rze in sty tu cjo nal nym jak i in dy wi du -
al nym. 

Przy stę pu jąc do okre śle nia ce lów stra te gicz nych za cel nad rzęd -
ny uni wer sy te tu uzna no roz po czę cie sku tecz ne go pro ce su trans for -
ma cji w kie run ku uczel ni sil nej ba da nia mi na uko wy mi wi docz ny mi
w świe cie. W pro gra mie roz wo ju UAM w kie run ku uczel ni ba daw -
czej za naj waż niej szy pa ra dyg mat przy ję to roz wój ba dań na uko -
wych, przede wszyst kim w sil nym part ner stwie mię dzy na ro do wym
oraz wzrost środ ków po zy ski wa nych na ba da nia. 

ana li za SWot
Jed ną z naj waż niej szych czę ści skła do wych wnio sku by ła ana li za

SWOT, któ ra z jed nej stro ny po win na się od no sić do ce lów w za -
kre sie pod nie sie nia po zio mu ja ko ści dzia łal no ści na uko wej i po zio -
mu ja ko ści kształ ce nia, oraz, w kon se kwen cji, pod nie sie nia
mię dzy na ro do we go zna cze nia dzia łal no ści uczel ni, z dru giej zaś po -
win na sta no wić moc ne uza sad nie nie do wy bo ru Prio ry te to wych
Ob sza rów Ba daw czych. 

Wy da rze nia
2 | UAM uczelnią badawczą
2 | Jak aplikowano o status uczelni badawczej

czyli o wniosku ID-UB Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

5 | UAM uczelnią badawczą czyli jaką?
cz. 1. Diagnoza

8 | Inauguracja EPICUR w Brukseli i Poznaniu
W Brukseli odbyła się inauguracja konsorcjum EPICUR, w skład którego
wchodzą uczelnie z Polski, Francji, Niemiec, Austrii, Holandii i Grecji

9 | Polski Nobel dla prof. Andrzeja Wiśniewskiego
To ogromny sukces poznańskiego naukowca. Prof. Andrzej Wiśniewski
z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM został nagrodzony
najważniejszym wyróżnieniem naukowym w naszym kraju

10 | Scenariusz przyszłości nieznany
Odbyła się pierwsza w roku akademickim 2019/2020, październikowa 
XVI Debata Akademicka dotycząca wyborów parlamentarnych

11 | Dzień Kandydata po raz drugi
Podczas Dnia Kandydata UAM w Collegiach Historicum i Chemicum młodzież
miała szansę poznać aktualną ofertę kształcenia na uniwersytecie.

KULTUra
12 | Yaroslava Holysh ilustruje Olgę Tokarczuk

Na łamach Życia Uniwersyteckiego prezentujemy, najlepsze naszym zdaniem,
prace studentki WP-A Yaroslavy Holysh.

naUKa
13 | Uniwersytet na chwilę przed ewaluacją

UAM – pierwszy klasyczny uniwersytet w Polsce ubiegający się
o międzynarodową ewaluację instytucjonalną EUA

14 | Sposób na superbakterie
Z dr. Andrzejem Zielezińskim z Wydziału Biologii, laureatem Nagrody Naukowej
„Polityki” rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

16 | RADAREM w rasizm i ksenofobię
Z prof. Anna Szczepaniak-Kozak i prof. Sylwia Adamczak-Krysztofowicz z Wydziału
Neofilologii od lat zajmują się mową nienawiści rozmawia Krzysztof Smura

18 | Bez korzeni nie ma skrzydeł
Poradnię Rozwoju i Wsparcia Psychicznego przywróciła do życia Elżbieta
Żurkiewicz, psycholog, psychoterapeuta, doradca rodzinny, mój nauczyciel –
mówi Magdalena Cieślik, która od 10 lat pracuje w duecie ze swą mentorką.

19 | Stypendia dla doktorantów
W Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym wręczone zostały stypendia
dla doktorantów UAM. W tym roku na stypendia PPNT przyznano 165 tys. zł
dla 11 młodych naukowców. 

20 | Opinia opinii nierówna
„Intersubiektywność badań śladów kryminalistycznych” to temat pracy
doktorskiej Marty Nawrockiej z Pracowni Kryminalistyki WPiA, 
której zaufali eksperci z Narodowego Centrum Nauki

LUdzie UaM
21 | ICH TROJE

Ze Zbigniewem Wojnarowskim, pisarzem, rozmawia Aleksandra Polewska-Wianecka

22 | Cztery kontynenty, sześć uczelni
Prof. Czesław Rudowicz jest fizykiem – nomadą naukowym, gdyż pracował 
na 4 kontynentach w 6 uczelniach, by po 37 latach powrócić na UAM, swoją
Alma Mater.

ŚWięTa
24 | Święta mają kobiecą twarz

O świętowaniu Polaków z prof. Aldoną Żurek, dziekanem Wydziału Socjologii
rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak

26 | Wigilijna zupa a’la rektor i rogaliki a’la prorektor
Wyjątek z„Akademickich smaków” autorstwa Andrzeja Niczyperowicza
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W ko mu ni ka cie Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
z dnia 26 mar ca 2019 r. ce le te okre ślo no na stę pu ją co:

1. zwięk sze nie wpły wu dzia łal no ści na uko wej uczel ni na roz wój
świa to wej na uki, w szcze gól no ści w prio ry te to wych ob sza rach ba -
daw czych;

2. wzmoc nie nie współ pra cy ba daw czej z in sty tu cja mi na uko wy -
mi o wy so kiej re no mie w ska li mię dzy na ro do wej, w szcze gól no ści
w prio ry te to wych ob sza rach ba daw czych;

3. pod nie sie nie ja kości kształ ce nia stu den tów i dok to ran tów,
w szcze gólności na kie run kach i w dys cy pli nach na uko wych
związa nych z prio ry te to wy mi ob sza ra mi ba daw czy mi;

4. przy go to wa nie i wdrożenie kom plek so wych roz wiązań
służących roz wo jo wi za wo do we mu pra cow ni ków uczel ni, w szcze -
gólności mło dych na ukow ców;

5. pod nie sie nie ja kości za rządza nia uczel nią, w tym pro ja kościo -
we zmia ny or ga ni za cyj ne.

Ana li zę SWOT moc no osa dzo no w da nych szcze gó ło wych, któ -
re mia ły zo bra zo wać za rów no sil ne jak i sła be stro ny na szej dzia łal -
no ści na uko wej, w szcze gól no ści w wy mia rze mię dzy na ro do wym.
Przed sta wio ny ob raz za wie rał trzy głów ne uję cia sil nych i sła bych
stron dzia łal no ści na uko wej – bi blio me trycz ne, fi nan so we i bu dże -
to we oraz uję cie na po zio mie ka dry aka de mic kiej uczel ni. W ana -
li zie SWOT opi sa no tak że spo sób wy ło nie nia pię ciu Prio ry te to wych
Ob sza rów Ba daw czych (POB-ów) oraz za war to krót ką pre zen ta cję
po szcze gól nych POB-ów.

Ana li za po ka za ła, że UAM jest uczel nią sil nie zróż ni co wa ną we -
wnętrz nie i bez wąt pie nia ten fakt miał klu czo we zna cze nie w pro -
ce du rze wy zna cza nia POB-ów. Wy ko rzy sta no bi blio me trycz ną
ana li zę struk tu ry pu bli ka cyj nej UAM (w ostat niej de ka dzie)
z uwzględ nie niem jej zmian w cza sie, któ rą sko re lo wa no z osią gnię -
cia mi w zdo by wa niu środ ków fi nan so wych na ba da nia. 

Po nie waż UAM jest uni wer sy te tem sze ro ko pro fi lo wym (ang.
com pre hen si ve), ana li zę do rob ku uczel ni prze pro wa dzo no w opar -
ciu o kla sy fi ka cję dys cy plin OECD, kla sy fi ka cję Sco pus (Sub ject
Are as, SSA), i od nie sio no do po nad 300 sub dy scy plin na uko wych
we dług kla sy fi ka cji ASJC (ana li zo wa no 15 naj waż niej szych pa ra -
me trów bi blio me trycz nych). Wresz cie, aby uzy skać efekt sy ner gii,
tak przy go to wa ne da ne bi blio me trycz ne skon fron to wa no z da ny -
mi fi nan so wy mi do ty czą cy mi po zy ska nych środ ków na ba da nia.

Za klu czo we dla iden ty fi ka cji moż li wych POB-ów uzna no trzy
pa ra me try na po zio mie dys cy plin ASJC: licz bę pu bli ka cji in dek so -
wa nych w ba zie Sco pus, licz bę uzy ska nych przez nie cy to wań oraz
śred ni współ czyn nik wpły wu cy to wań znor ma li zo wa ny do dys cy -
pli ny (FWCI) dla lat 2013-2017.

Przy ję to, że licz ba pu bli ka cji i jej wzrost w cza sie na po zio mie
dys cy pli ny ASJC są wskaź ni kiem po ten cja łu da nej dys cy pli ny,
licz ba cy to wań od zwier cie dla od dźwięk pu bli ka cji w świa to wej
na uce, a FWCI wska zu je miej sce dys cy pli ny upra wia nej na UAM
w świe cie. 

Wy ko rzy stu jąc po wyż szą pro ce du rę zi den ty fi ko wa no 10 dys -
cy plin wg ba zy Sco pus, w któ rych UAM osią ga naj lep sze wy ni -
ki na uko we i po rów na no je z wy bra ny mi 33 prio ry te to wy mi
sub dy scy pli na mi wg ASJC. Ich po gru po wa nie po zwo li ło zi den -
ty fi ko wać pięć Prio ry te to wych Ob sza rów Ba daw czych (POB-
ów), je den mo no dy scy pli nar ny i czte ry in ter dy scy pli nar ne. Ich
an glo ję zycz ne na zwy za cho wu je my ze wzglę du na lep sze od nie -
sie nie do an glo ję zycz nych nazw re fe ren cyj nych dys cy plin i ob -
sza rów na uki.

po b01 – Agri cul tu ral and Bio lo gi cal Scien ce; 
Earth and Pla ne ta ry Scien ces

po b02 – Bio che mi stry, Ge ne tics and Mo le cu lar Bio lo gy
po b03 – Che mi stry; Ma te rial Scien ce

po b04 – Ma the ma tics; Phy sics & Astro no my; 
Com pu ter Scien ce

po b05 – Arts & Hu ma ni ties; So cial Scien ce.

Ce le stra te gicz ne i ce le szcze gó ło we
Na pod sta wie po wyż szych da nych okre ślo no tak że dzie sięć ce -

lów stra te gicz nych, zwią za nych z re ali za cją te go pro jek tu. Na le -
ży pod kre ślić, że ce le te do ty czą nie tyl ko wy ło nio nych pię ciu
POB-ów, lecz ca łe go uni wer sy te tu. Po niż szą li stę tych ce lów przy -
ta cza my w ta kim kształ cie, w ja kim zo sta ły sfor mu ło wa ne we
wnio sku:

1. Ra dy kal ne zwięk sze nie umię dzy na ro do wie nia pro wa dzo nych
ba dań – mię dzy na ro do we part ner stwa stra te gicz ne.

2. Zwięk sze nie efek tyw no ści po zy ski wa nia środ ków na ba da nia
ze środ ków kra jo wych oraz eu ro pej skich – wdro że nie sku tecz ne go
sys te mu wspar cia.

3. Zwięk sze nie efek tyw no ści pu bli ko wa nia w cza so pi smach na -
uko wych o wy so kim pre sti żu – wdro że nie sku tecz ne go sys te mu
wspar cia.

4. Re struk tu ry za cja UAM zwią za na z wy ło nie niem i funk cjo no -
wa niem Prio ry te to wych Ob sza rów Ba daw czych.

5. Po wsta nie i roz wój „In sti tu te for Ad van ced Stu dies in So cial
Scien ces and Hu ma ni ties” – agre ga cja po ten cja łu na uko we go w ob -
sza rze na uk spo łecz nych i hu ma ni stycz nych.

6. Sil ne po wią za nie fi nan so wa nia jed no stek or ga ni za cyj nych
UAM oraz po wią za nie fi nan so wa nia pra cow ni ków ba daw czych
i ba daw czo -dy dak tycz nych z wy ni ka mi ba dań na uko wych.

7. Zwięk sze nie umię dzy na ro do wie nia ka dry ba daw czej i ba -
daw czo -dy dak tycz nej UAM – wdro że nie pro gra mów „AMU Excel -
len ce Vi si ting Post doc to ral Re se ar chers” i „AMU Excel len ce
Vi si ting Pro fes sors”.

8. Po wsta nie Szko ły Dok tor skiej UAM oraz jej sil ne umię dzy na -
ro do wie nie.

9. Re wi ta li za cja pro gra mów stu diów II stop nia w kie run ku „re -
se arch ba sed le ar ning”.

10. Wdro że nie sku tecz ne go sys te mu za rzą dza nia ta len ta mi.

Ce le te zo sta ły na stęp nie uszcze gó ło wio ne w sze ściu ka te go -
riach wska za nych w re gu łach te go kon kur su:

– ce le słu żą ce zwięk sze niu wpły wu dzia łal no ści na uko wej uczel -
ni na roz wój świa to wej na uki, w szcze gól no ści w prio ry te to wych
ob sza rach ba daw czych, o du żym po ten cja le roz wo ju, w któ rych
uczel nia pla nu je zin ten sy fi ko wać dzia łal ność na uko wą;

– ce le słu żą ce wzmoc nie niu współ pra cy ba daw czej z in sty tu cja -
mi na uko wy mi o wy so kiej re no mie w ska li mię dzy na ro do wej,
w szcze gól no ści w prio ry te to wych ob sza rach ba daw czych;

– ce le słu żą ce pod nie sie niu ja ko ści kształ ce nia stu den tów i dok -
to ran tów, w szcze gól no ści na kie run kach i dys cy pli nach na uko wych
zwią za nych z prio ry te to wy mi ob sza ra mi ba daw czy mi, z uwzględ -
nie niem po trze by włą cze nia stu den tów i dok to ran tów w pro wa dze -
nie ba dań na uko wych, a tak że po trze by sku tecz ne go kon ku ro wa nia
o naj zdol niej szych kan dy da tów na stu dia i do szkół dok tor skich,
rów nież z za gra ni cy, oraz za rzą dza nia ta len ta mi;

– ce le słu żą ce przy go to wa niu i wdro że niu kom plek so wych roz -
wią zań słu żą cych roz wo jo wi za wo do we mu pra cow ni ków uczel ni,
w szcze gól no ści mło dych na ukow ców;

– ce le słu żą ce pod nie sie niu ja ko ści za rzą dza nia uczel nią, w tym
pro ja ko ścio wym zmia nom or ga ni za cyj nym;

– oraz in ne ce le szcze gó ło we słu żą ce pod nie sie niu mię dzy na ro -
do we go zna cze nia dzia łal no ści uczel ni.

Wszyst ko to prze ło żo no na stęp nie na pre cy zyj ny har mo no gram
(plan re ali za cji) wraz z opi sem 45 przy ję tych do re ali za cji dzia łań
w la tach 2020-2025 oraz od ręb nie w ro ku 2026.
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„UAM przy go to wał am bit ny plan roz wo ju z ja sną stra te gią, aby
osią gnąć lep sze wy ni ki w ba da niach i uzy skać do bre usie cio wie -
nie na are nie mię dzy na ro do wej. Ana li za SWOT jest wzor co wa
pod wzglę dem za kre su i uczci wo ści, w tym rze tel nej pre zen ta cji
obec nych ogra ni czeń UAM”. I da lej: „Ana li za SWOT i po wią za -
ny z nią plan są zwię złe, a tak że kon kret ne. Ana li za wy da je się
uczci wa, a sła bo ści są pre zen to wa ne w spo sób bez kom pro mi so -
wy”. Ty mi sło wa mi roz po czy na się oce na wnio sku UAM, przy go -
to wa na przez mię dzy na ro do wy pa nel 15 eks per tów.

Przy go to wa na przez ze spół pro jek to wy ana li za SWOT mia ła
być nie tyl ko „od ro bie niem za da nia” wy ni ka ją ce go z po trzeb
wnio sku kon kur so we go ID-UB, ale przede wszyst kim rze tel ną
dia gno zą na szej obec nej kon dy cji na uko wej i dy dak tycz nej, ko -
niecz ną do jak naj bar dziej traf ne go okre śle nia po trzeb i moż li -
wo ści na sze go roz wo ju.

Zgod nie z cha rak te rem kon kur su MNiSW, ba da nia na uko we
sta no wią pod sta wę wszyst kich dzia łań za pro po no wa nych w ra -
mach te go pro jek tu – UAM ma aspi ra cje, aby stać się w ba da niach
na uko wych waż nym uczest ni kiem Eu ro pej skie go Ob sza ru Ba daw -
cze go, zwłasz cza w wy bra nych Prio ry te to wych Ob sza rach Ba daw -
czych. Uzna nie ba dań na uko wych za klu czo wą mi sję UAM ja ko
uczel ni ba daw czej istot nie wpły nie na sil niej sze po łą cze nie ba dań
z kształ ce niem stu den tów (re se arch ba sed le ar ning), szcze gól nie

Mo ni to ro wa nie po stę pów
Re gu ły kon kur su ID-UB wy ma ga ły od wnio sko daw cy pre cy zyj -

ne go okre śle nia me to dy ki mo ni to ro wa nia po stę pów re ali za cji pro -
jek tu i to (co szcze gól nie waż ne) w ta kiej for mie i z ta kim
har mo no gra mem, ja ki za war to we wnio sku. To nie zwy kle waż ny ele -
ment wnio sku, któ ry był pod da ny bar dzo skru pu lat nej oce nie eks -
per tów i któ ry w po sta ci przy ję tych wskaź ni ków sta no wił bę dzie
pod sta wę oce ny na szych po stę pów po trzech i po sze ściu la tach re -
ali za cji pro jek tu. Wskaź ni ki zo sta ły po dzie lo ne na dwie gru py:
wskaź ni ki obo wiąz ko we (są dla wszyst kich uczel ni iden tycz ne) oraz
wskaź ni ki fa kul ta tyw ne, któ re każ da z uczel ni mo gła wy brać z po -
da nej li sty. Za ba zę re fe ren cyj ną uzna no ba zę Sco pus. 

Wskaź ni ki obo wiąz ko we:
– od se tek ar ty ku łów na uko wych w gór nym de cy lu naj bar dziej cy -

to wa nych pu bli ka cji (U oraz P),
– znor ma li zo wa ny wskaź nik cy to wań (FWCI) (U oraz P)
– od se tek ar ty ku łów na uko wych po wsta łych we współ pra cy mię -

dzy na ro do wej (P)
– mo no gra fie na uko we wy da ne w pre sti żo wych wy daw nic twach (P)
– gran ty mię dzy na ro do we (P)
– otwar tość po li ty ki ka dro wej (U)
U ozna cza, że wskaź nik do ty czy ca łej uczel ni, P na to miast, że do -

ty czy Prio ry te to wych Ob sza rów Ba daw czych.

Na to miast ja ko wskaź ni ki fa kul ta tyw ne przy ję to:
– znor ma li zo wa ny wskaź nik cy to wań dla ar ty ku łów na uko wych

po wsta łych we współ pra cy mię dzy na ro do wej (P),
– licz ba cen trów do sko na ło ści (U),
– umię dzy na ro do wie nie ka dry (U),
– od se tek stop ni dok to ra nada nych cu dzo ziem com (U oraz P),
– sto pień umię dzy na ro do wie nia dok to ran tów (U),
– umię dzy na ro do wie nie stu diów (U),
– licz ba wy na laz ków opa ten to wa nych za gra ni cą (U).

Ta ka struk tu ra wskaź ni ków ozna cza, że za da nia pro jek to we bę dą
re ali zo wa ne i mo ni to ro wa ne w dwóch płasz czy znach – w ca łym uni -
wer sy te cie oraz w po szcze gól nych Prio ry te to wych Ob sza rach Ba daw -
czych. To kon se kwen cja przy ję te go za ło że nia, że roz wój uni wer sy te tu
w kie run ku uczel ni ba daw czej mu si opie rać się na na szych „wy spach
na uko wej do sko na ło ści”, ale mu si tak że sty mu lo wać i sprzy jać tym,
któ rzy do ta kiej do sko na ło ści chcą po dą żać. Przy go to wa ny i za pro -
po no wa ny przez ze spół pro jek to wy w imie niu UAM wnio sek zo stał
uzna ny przez mię dzy na ro do wy ze spół eks per tów za we wnętrz nie
spój ny, sty mu lu ją cy roz wój na szej uczel ni oraz moż li wy do re ali za cji,
choć nie zwy kle wy ma ga ją cy i am bit ny. Na kre ślo ne ce le i dzia ła nia bę -
dą wy ma ga ły w naj bliż szych la tach wie le wy sił ku od nas wszyst -
kich – na uczy cie li aka de mic kich, stu den tów i dok to ran tów oraz
pra cow ni ków nie bę dą cych na uczy cie la mi aka de mic ki mi. Nasz pierw -
szy suk ces, czy li zna le zie nie się wśród lau re atów kon kur su ID-UB,
umoż li wia w per spek ty wie kil ku lat osią gnię cie ko lej ne go suk ce su,
zde cy do wa nie waż niej sze go, czy li roz wo ju UAM ja ko uczel ni sil nej
ba da nia mi na uko wy mi oraz wy so kiej ja ko ści kształ ce niem aka de mic -
kim, spraw nie za rzą dza nej i przez to roz po zna wal nej w świe cie. Aby
osią gnąć ten cel po trze ba nam peł nej mo bi li za cji oraz spraw ne go sy -
te mu za rzą dza nia tym nie ła twym pro jek tem, efek tyw ne go wy da wa -
nia środ ków fi nan so wych oraz mo ni to ro wa nia po stę pów je go
re ali za cji. Zgod nie z re gu la mi nem kon kur su ID-UB już za trzy la ta
zo sta nie my pod da ni pierw szej ewa lu acji, któ rej wy nik zde cy du je
o kon ty nu acji na szych dzia łań, a więc o dal szym na szym roz wo ju.

Prof. Ry szard na skręc ki

Prof. Ma rek Kwiek

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk 

Prof. Ma rek na wroc ki

UaM UCzEl NIą
ba daW Czą

Czy lI Ja Ką?
Cz. 1. dIa gNo za
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UAM po dob nie jak in ne pol skie uczel nie róż ni się istot nie
pod wzglę dem wiel ko ści, struk tu ry i ja ko ści „pro duk cji” na uko -
wej od fla go wych eu ro pej skich uczel ni ba daw czych – co ma ści -
sły zwią zek przede wszyst kim z ni skim po zio mem fi nan so wa nia
ba dań na uko wych w Pol sce, na dal dość ar cha icz ną struk tu rą pol -
skich uczel ni, sła bym za rzą dza niem ob sza rem na uki i szkol nic -
twa wyż sze go oraz ma ło re stryk cyj ną po li ty ką ka dro wą
w uczel niach. Prze pro wa dzo na ana li za SWOT po ka za ła, że do -
tych czas sto so wa ny w pol skich uczel niach sys tem bodź ców i za -
chęt na po zio mie in dy wi du al nym i na po zio mie in sty tu cjo nal nym
oka zał się ma ło sku tecz ny.

Sku tecz ne funk cjo no wa nie UAM w Eu ro pie wy ma ga ra dy kal -
ne go wzro stu umię dzy na ro do wie nia ba dań, wi dzia ne go przede
wszyst kim po przez mię dzy na ro do we, pre sti żo we, in dek so wa ne
pu bli ka cje na uko we. I to jest dzi siaj naj waż niej szy pa ra dyg mat
i naj więk sze wy zwa nie zwią za ne z funk cjo no wa niem UAM ja ko
uczel ni ba daw czej.

Tym cza sem na sze ana li zy po ka za ły, że umię dzy na ro do wie nie
ba dań oraz w kon se kwen cji umię dzy na ro do wie nie pu bli ka cji na -
uko wych w naj lep szych pol skich uczel niach ro śnie, ale na dal jest
ni skie w po rów na niu z na szy mi kon ku ren ta mi z Eu ro py Za chod -
niej (w 2017 od se tek pu bli ka cji przy go to wa nych we współ pra cy
z au to ra mi za gra nicz ny mi wy no sił 38,0% dla UAM i 43,0% dla
UJ – ale 66,9% dla KU Leu ven, 62% dla Tri ni ty Col le ge w Du bli -
nie, 62,5% dla Uni wer sy te tu w Ko pen ha dze czy 64,7% dla Uni -
wer sy te tu w Hel sin kach, a na wet 61,5% dla ELTE w Bu da pesz cie).
To je den z naj waż niej szych ele men tów za póź nie nia pol skiej na -
uki, z któ rym pro gram ID-UB bę dzie się zma gał.

Na UAM, po dob nie jak w naj lep szych pol skich uczel niach, ro -
śnie licz ba pu bli ka cji w naj wyż szym, 99 per cen ty lu cza so pism in -
dek so wa nych w ba zie Sco pus – ale na dal jest ona nie wiel ka:
w przy pad ku Pol ski w 2007 sta no wi ły one je dy nie 1,42% wszyst -
kich pu bli ka cji, a w ro ku 2017 – 2,62%. Dla kra jów UE od se tek
ten wy no si od po wied nio 2,24% i 3,35%. Na po zio mie po szcze -
gól nych pol skich uczel ni licz ba naj bar dziej cy to wa nych pu bli ka -
cji (gór ny 1%) sys te ma tycz nie ro śnie, choć wzrost ten jest na dal
nie wiel ki. Ze sta wie nie licz by tych pu bli ka cji za la ta 2007-2017
dla po szcze gól nych pol skich uczel ni po ka zu je du żą prze wa gę
UW i UJ, któ re mia ły ta kich ar ty ku łów 6-8 ra zy wię cej niż po zo -
sta łe pol skie uczel nie o aspi ra cjach ba daw czych – od po wied -
nio 328 i 334 ar ty ku łów, w po rów na niu z 47 ar ty ku ła mi dla
UAM, 59 dla UMK i 65 dla UWr.
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na stu diach II stop nia. Wpły nie tak że na ja kość ba dań na uko wych
pro wa dzo nych przez dok to ran tów, a tym sa mym na ja kość przy -
go to wy wa nych roz praw dok tor skich, a w kon se kwen cji – na ja kość
przy szłej ka dry na uko wej.

Uni wer sy tet ja ko uczel nia ba daw cza chce wspie rać i roz wi jać
przede wszyst kim ba da nia na naj wyż szym po zio mie, któ re wy -
wie ra ją wpływ na roz wój świa to wej na uki. Za rów no po ziom pro -
wa dzo nych ba dań, jak i ich wpływ na świa to wą na ukę bę dą
mie rzo ne stan dar do wy mi pa ra me tra mi bi blio me trycz ny mi wy -
mu sza ny mi przez re gu ły kon kur su, jak rów nież oce ną eks perc ką.

Wszyst kie ce le i dzia ła nia przy ję te we wnio sku ści śle wią żą się
ze wzmoc nie niem UAM ja ko re for mu ją cej i re struk tu ry zu ją cej się
oraz sil nie umię dzy na ro do wio nej uczel ni ba daw czej. Sy ner gia za -
pro po no wa nych dzia łań (przede wszyst kim w ra mach do kład nie
zi den ty fi ko wa nych Prio ry te to wych Ob sza rów Ba daw czych, któ -
rych roz wój zo stał scha rak te ry zo wa ny po przez kil ka na ście wskaź -
ni ków) z ak tu al nie re ali zo wa ny mi za da nia mi uczel ni, wspar ty mi
współ pra cą z naj lep szy mi ośrod ka mi na uko wy mi w Eu ro pie ma
za pew nić UAM szyb szy roz wój, a w kon se kwen cji ro sną cy wpływ
na roz wój świa to wej na uki. Pro jekt w pro po no wa nej for mie
w istot ny spo sób wzmac nia obec nie do ko ny wa ne, głę bo kie zmia -
ny pro ja ko ścio we, za pi sa ne mię dzy in ny mi w no wym Sta tu cie
UAM, naj waż niej szym do ku men cie uczel ni.

Dla funk cjo nu ją cej glo bal nie uczel ni ba daw czej klu czo we zna -
cze nie ma licz ba oraz udział pro cen to wy pu bli ka cji po wsta łych
we współ au tor stwie mię dzy na ro do wym. Ana li zy po ka zu ją, że pu -
bli ka cje ta kie ma ją znacz nie więk szy od dźwięk mię dzy na ro do wy,
są czę ściej cy to wa ne i ce chu ją się więk szym znor ma li zo wa nym dla
dys cy pli ny współ czyn ni kiem cy to wań (FWCI). Szcze gó ło wa ana -
li za do rob ku wszyst kich uczel ni star tu ją cych w kon kur sie ID-UB
za la ta 2007-2017 po ka zu je nie mal cał ko wi tą nie sku tecz ność pro -
wa dza nych przez ostat nią de ka dę re form w kon tek ście umię dzy -
na ro do wie nia ba dań, za rów no na UAM jak i w więk szo ści
pol skich uczel ni o aspi ra cjach ba daw czych. Zbiór pu bli ka cji in -
dek so wa nych w ba zie Sco pus po zo sta wał w tym cza sie nie mal
nie zmie nio ny, a ich licz ba ro śnie wol no.

Szcze gó ło wa ana li za do rob ku na uko we go na sze go uni wer sy te -
tu i je go naj sil niej szych na uko wo dys cy plin (za la ta 2007-2017)
we dług ba zy Sco pus (i funk cjo nal no ści SciVal) po ka zu je, że UAM
róż ni się od UW i UJ przede wszyst kim licz bą pu bli ka cji po wsta -
łych we współ pra cy mię dzy na ro do wej i ich śred nim współ czyn -
ni kiem FWCI, a tak że licz bą pu bli ka cji na le żą cych do gór nych 10
pro cent pod wzglę dem ich cy to wal no ści (ang. out puts in top 10 ci -
ta tion per cen ti le) oraz pu bli ka cji wy da nych w gór nych 10 pro cen -
tach cza so pism pod wzglę dem pre sti żu (ang. pu bli ca tions in top 10
jo ur nal per cen ti les). Ka dra UAM w la tach 2007-2017 opu bli ko wa -
ła mniej ar ty ku łów na uko wych w prze li cze niu na pra cow ni ka,
mniej ar ty ku łów zo sta ło opu bli ko wa nych w naj lep szych cza so pi -
smach na uko wych, rów nież mniej ar ty ku łów po wsta ło we współ -
pra cy mię dzy na ro do wej, a pu bli ka cje UAM by ły śred nio rza dziej
cy to wa ne. Dla UAM licz ba ar ty ku łów na uko wych po wsta łych we
współ pra cy mię dzy na ro do wej w po rów na niu do ar ty ku łów po -
wsta łych we współ pra cy we wnątrz in sty tu cjo nal nej (czy li au to rzy
UAM pi szą cy wspól nie z au to ra mi z UAM) w la tach 2007-2017
wzro sła o 80%, ale dla UW licz ba ta wzro sła o 150%, a dla
UJ – o nie mal 200%. Na le ży pa mię tać, że UAM w ra mach kon -
kur su zo stał pod da ny ry go ry stycz nym wy ma ga niom bi blio me try -
czym: dla pro jek tu naj waż niej szy jest szcze gó ło wy po ziom
mier ni ków i ich zmia na uję ta w cza sie, czy li w la tach 2020-2026. 

fo
t.

 a
d

ri
a

n
 w

yk
ro

ta



g r u d z I e ń 2 0 1 9  | ŻyCIE UNIWERSytECKIE | 7

tach 2013-2018 z afi lia cją UAM zło żo no łącz nie 3614 wnio sków
w ra mach kon kur sów NCN, MNiSW, NCBR i FNP, a do fi nan -
so wa nie otrzy ma ło 847 wnio sków, co da je zbior czy współ czyn -
nik suk ce su wy no szą cy 23,4%. Naj wię cej wnio sków w tym
ze sta wie niu zło ży ły: Wy dział Bio lo gii (572), Wy dział Che mii
(551) i Wy dział Hi sto rycz ny (381). Naj mniej wnio sków zło żył
Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny (13), Wy dział Teo lo gicz ny
(19) i Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych (22). W la tach 2013-2018
UAM uzy skał z tych źró deł łącz nie kwo tę bli ską 438 mi lio nów
zło tych, przy czym po nad po ło wa te go do fi nan so wa nia przy pa -
da na trzy Wy dzia ły: Wy dział Bio lo gii (130,4 mln), Wy dział Che -
mii (87,7 mln) i Wy dział Fi zy ki (40,0 mln). 

Pod sta wo wym za ło że niem przy szłej stra te gii UAM po win no
być jed no cze sne zwięk sza nie pa ra me trów pu bli ka cyj nych i zwią -
za nych z ni mi po śred nio i bez po śred nio pa ra me trów fi nan so wych
do ty czą cych ba dań na uko wych. Przy cho dy fi nan so we do dat ko -
wo prze kła da ją się na wiel kość kosz tów po śred nich od środ ków
ze wnętrz nych dla POB-ów i ca łej uczel ni, co wzmac nia jej ba daw -
czy cha rak ter. Jed no cze śnie osta tecz na licz ba POB-ów zo sta ła szcze -
gó ło wo do pa so wa na do naj waż niej sze go wy znacz ni ka uczel ni
ba daw czej – po ten cja łu, mie rzo ne go wzro stem licz by pre sti żo wych
pu bli ka cji in dek so wa nych w glo bal nych ba zach bi blio me trycz nych.
Pro jekt UAM ja ko uczel ni ba daw czej, fi nan so wa ny w ra mach ry -
go ry stycz nych wskaź ni ków efek tu, otwie ra no we moż li wo ści na -
szej ka drze, dok to ran tom, stu den tom i ad mi ni stra cji uczel ni:
umię dzy na ro do wie nie ba dań i kształ ce nia sta je się re al ną moż li -
wo ścią, a kon kur so wo przy zna wa ne w ra mach POB-ów i ca łej
uczel ni środ ki da dzą szan sę, po raz pierw szy od 30 lat, na peł no -

praw ny, sze ro ki udział UAM w na uce na naj wyż szym świa to wym
po zio mie. Wy zwa niem sta je się sta łe pod da wa nie mię dzy na ro do -
wym, a więc glo bal nym re gu łom gry – i re ali za cja za ło żo nych,
szcze gó ło wo uję tych we wskaź ni kach ce lów stra te gicz nych pro -
jek tu, zgod nie z wa run ka mi kon kur su.

„UAM zło żył pro fe sjo nal ny i am bit ny plan roz wo ju. Wszyst kie
wska za ne ce le są war to ścio we i zgod ne z obec ny mi in stru men -
ta mi po li ty ki na uko wej. Tak więc uni wer sy tet za słu gu je na peł ne
i sil ne wspar cie. Jed no cze śnie nad mier ne wy ko rzy sta nie zbyt wie -
lu moż li wo ści in sty tu cji mo że sta no wić ry zy ko w nie któ rych
przy pad kach pro po no wa ne go pla nu i pro ce su zmia ny. Ana li za
SWOT po ka zu je, że UAM jest w peł ni świa do my ry zy ka i za gro -
żeń. UAM z pew no ścią mo że stać się peł no praw nym uni wer sy -
te tem ba daw czym”. Ty mi sło wa mi koń czy się oce na wnio sku
UAM, przy go to wa na przez mię dzy na ro do wy ze spół eks per tów.
Życz my so bie po wo dze nia: suk ces UAM ja ko uczel ni ba daw czej
bę dzie ozna czał wej ście na szej uczel ni do gro na naj bar dziej pre -
sti żo wych uni wer sy te tów Eu ro py.

Prof. Ry szard na skręc ki

Prof. Ma rek Kwiek

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk 

Prof. Ma rek na wroc ki

W kolejnym wydaniu „Życia Uniwersyteckiego”
zostanie zamieszczona część druga tekstu, 
poświęcona celom oraz działaniom opisanym we wniosku.

y Skuteczne funkcjonowanie UAM w Europie
wymaga radykalnego wzrostu
umiędzynarodowienia badań

Uczel nie ba daw cze (ang. re se arch -in ten si ve) róż nią się od uczel -
ni na sta wio nych na kształ ce nie (ang. te aching -orien ted) przede
wszyst kim dwo ma pod sta wo wy mi pa ra me tra mi: struk tu rą pu -
bli ka cji na uko wych (a więc ich licz bą oraz pre sti żem, w tym znor -
ma li zo wa ny mi wskaź ni ka mi cy to wal no ści) oraz struk tu rą
przy cho dów, z któ rych fi nan so wa ne są ba da nia na uko we. UAM
ja ko uczel nia kan dy du ją ca do sta tu su „uczel ni ba daw czej” miał
w la tach 2007-2017 wię cej pu bli ka cji, wię cej pu bli ka cji pre sti żo -
wych, szcze gól nie w gór nych 10% i 25% cza so pism w ba zie Sco -
pus we dług CiteScore) – oraz wię cej środ ków i wyż szy od se tek
środ ków na ba da nia (w od nie sie niu do ca ło ści bu dże tu) niż
wszyst kie uczest ni czą ce w pro gra mie ID-UB uczel nie z wy jąt -
kiem czte rech: UW, UJ, PW i AGH. Bu dżet UAM na ba da nia sys te -
ma tycz nie ro śnie: z 65,4 mln zł w 2011 r. do 109,2 mln zł w 2017 r.,
a pod wzglę dem tem pa wzro stu tych środ ków UAM ustę pu je tyl -
ko Uni wer sy te to wi Ja giel loń skie mu. Naj waż niej szym ogra ni cze -
niem dzia łal no ści ba daw czej UAM jest mniej sza war tość
cał ko wi tych środ ków na ba da nia po zy ski wa nych ze wszyst kich
źró deł ze wnętrz nych. War tość ta jest, co na le ży pod kre ślić, dwu -
i czte ro krot nie niż sza niż w przy pad ku dwóch uni wer sy te tów
(UW i UJ) oraz dwóch uczel ni tech nicz nych (PW i AGH). UAM
ma też mniej szy pro cen to wy udział środ ków na ba da nia w ca ło -
ści bu dże tu ope ra cyj ne go (15,44% w 2017 r. w po rów na niu
z 32,59% w przy pad ku UW i 20,49% w przy pad ku UJ), cho ciaż
udział ten sys te ma tycz nie ro śnie. 

Z te go po rów na nia wy ni ka ją dwa kon kret ne wnio ski: środ ki
na dzia łal ność na uko wą na UAM bę dą ro sły tyl ko w przy pad ku
uzy ska nia wyż szych ka te go rii przy zna nych w no wej ewa lu acji
osią gnięć na uko wych w 2021 ro ku przez Ra dę Do sko na ło ści Na -
uko wej (RDN), a tzw. środ ki kon ku ren cyj ne na ba da nia, po zy -
ski wa ne przede wszyst kim z NCN bę dą wzra stać tyl ko
przy więk szej licz bie wnio sków gran to wych i wyż szym współ -
czyn ni ku suk ce su (a więc lep szej ja ko ści wnio sków).

UAM jest jed nym z naj więk szych be ne fi cjen tów kra jo we go
sys te mu fi nan so wa nia ba dań na uko wych re ali zo wa nych w try -
bie kon kur sów gran to wych. UAM od po wsta nia i ogło sze nia
przez NCN pierw szych kon kur sów gran to wych nie odmien nie
lo ku je się na trze cim miej scu wśród be ne fi cjen tów tej agen cji
(po UW i UJ). Nie ste ty, w po rów na niu z UW i UJ za rów no licz -
ba uzy ska nych przez pra cow ni ków i dok to ran tów UAM gran -
tów, jak i wy so kość po zy ska nych środ ków fi nan so wych
na ba da nia nie prze kra cza po ło wy war to ści licz bo wych dla tych
uczel ni. W do dat ku, wskaź nik suk ce su, li czo ny ja ko licz ba fi nan -
so wa nych pro jek tów po dzie lo na przez licz bę skła da nych wnio -
sków pro jek to wych, jest o od 5 do pra wie 10 punk tów
pro cen to wych gor szy od od po wied nich wskaź ni ków dla UW
i UJ, a w 2018 r. był niż szy niż śred ni wskaź nik suk ce su wszyst -
kich in sty tu cji apli ku ją cych do NCN. Na po zio mie uczel ni
w ana li zo wa nym okre sie naj wię cej wnio sków do NCN zło ży li
pra cow ni cy i dok to ran ci Wy dzia łu Bio lo gii (500), Wy dzia łu
Che mii (485) i Wy dzia łu Hi sto rycz ne go (289). Naj mniej wnio -
sków zło ży li pra cow ni cy i dok to ran ci Wy dzia łu Pe da go gicz no -
-Ar ty stycz ne go (10), Wy dzia łu Teo lo gicz ne go (13) i Wy dzia łu
Stu diów Edu ka cyj nych (20). Przy cho dy UAM na ba da nia na uko -
we fi nan so wa ne przez NCN ro sną, a naj więk szy mi be ne fi cjen -
ta mi środ ków z NCN na UAM w la tach 2013-2017 są trzy
wy dzia ły: Wy dział Che mii (47,4 mln zł), któ ry bę dzie głów nym
„udzia łow cem” POB 3 – ChemMat), Wy dział Bio lo gii (75,3 mln
zł), któ ry bę dzie głów nym „udzia łow cem” POB 1 AgriEarth oraz
POB 2 BioGenMol a także Wy dział Fi zy ki (22,7 mln zł), bę dą cy
głów nym udzia łow cem POB 4 – MathPhysComp. Łącz nie w la -
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IN aU gU Ra CJa EpICUR 
W bRUK SE lI I po zNa NIU

w brukseli odbyła się inauguracja konsorcjum EpiCur, w skład którego wchodzą uczelnie z polski, francji,

niemiec, austrii, Holandii i grecji. tym samym rozpoczął się program pilotażowy, który potrwa trzy lata.

w inauguracji wzięła udział delegacja uaM z rektorem uaM prof. andrzejem lesickim na czele. 

poznańska inauguracja miała miejsce 12 listopada.

Przy po mnij my, że part ne ra mi UAM w kon sor cjum są:
1) Uni ver si ty of Stras bo urg (li der pro jek tu), (Fran cja);
2) Uni ver si ty of Am ster dam (Ho lan dia);
3) Al bert‐Lu dwigs‐Uni ver si ty Fre iburg (Niem cy);
4) Karls ru her In sti tut für Tech no lo gie (Niem cy);
5) Uni ver si ty of Hau te‐Al sa ce (Fran cja);
6) Uni ver si ty Bo den kul tur Wien (Au stria);
7) Ari sto tle Uni ver si ty of Thes sa lo ni ki (Gre cja)
Pięć dni po in au gu ra cji w Bruk se li, w Sa li Se na tu UAM mia ła

miej sce po znań ska in au gu ra cja z udzia łem ze spo łu, któ ry dzię ki
ogrom nej pra cy, wy trwa ło ści, kre atyw no ści i prze bo jo wo ści spra -
wił, że za li czo no nas do jed ne go z 17 kon sor cjów. Jak pod kre śla no
w trak cie spo tka nia, to du ży suk ces Pol ski, bo wiem po ci chu mó -
wi ło się o szan sach dwóch, trzech uczel ni. Jest pięć. W Sa li Se na tu
UAM przed sta wio no nie tyl ko dro gę do suk ce su, ale przede wszyst -
kim za da nia, ja kie nas cze ka ją w naj bliż szych trzech la tach.

Pro rek tor UAM prof. Bo gu mi ła Ka niew ska w trak cie po znań skiej
in au gu ra cji za uwa ży ła, że pro jekt nie jest pro jek tem trzy let -
nim. – Przez trzy la ta ma my stwo rzyć struk tu rę, któ ra bę dzie nada -
wa ła rytm dal sze mu kształ ce niu, ale tak że ba da niom – mó wi ła. –
Pie nią dze, któ re do sta nie my, bę dą prze zna czo ne też na prze mo de -
lo wa nie na sze go my śle nia o przy szło ści. Trze ba to zro bić, bo
EPICUR to po nad 300 ty się cy stu den tów, po nad 21 ty się cy pra cow -
ni ków na uko wych, 118 wy dzia łów i 156 in sty tu tów ba daw czych.
Mia sto Po znań obie ca ło nas wspo móc i zo sta ło człon kiem pro jek -
tu. Po dob nie jak Po znań skie Cen trum Su per kom pu te ro wo -Sie cio -
we. To dla nas bar dzo waż ni part ne rzy.

Prof. Ka niew ska stwier dzi ła, że bu dżet nie jest wysoki. To 5 mi -
lio nów eu ro na ca ły pro jekt. Na ca łe kon sor cjum. Trze ba jed nak pa -
mię tać o tym, że uni wer sy te ty w ra mach kon sor cjum bę dą mia ły
do stęp do za mknię te go pa kie tu kon kur sów, w któ rych UAM bę dzie
star to wał, apli ku jąc o ko lej ne środ ki. – Te raz naj waż niej sze jest po -
wsta nie struk tu ry – mó wi ła prof. Ka niew ska. któ ra jest jed no cze -
śnie człon ki nią Ko mi te tu Ste ru ją ce go i wy stę pu je w nim ja ko
przed sta wi ciel ka władz rek tor skich.

Prof. Ra fał Wit kow ski szcze gól ną uwa gę zwró cił na za da nia. – Nie
mu si my zro bić wszyst kie go w cią gu trzech lat, ale mu si my zro bić
coś bar dzo kon kret ne go, co po zwo li nam póź niej funk cjo no wać.
W ra mach kon sor cjum przy ję li śmy za sa dę, że każ da wła dza
na uczel ni bę dzie sku pio na w rę kach rek to ra lub pro rek to ra. Raz
na pół ro ku przed sta wi cie le uczel ni bę dą się spo ty ka li, po dej mu jąc
stra te gicz ne de cy zje do dal sze go dzia ła nia.

Prof. Wit kow ski pod kre ślił, że jed nym z naj waż niej szych pro ble -
mów, przed ja ki mi sta nę li śmy, by ła od po wiedź na py ta nie, w ja kim
ję zy ku two rzyć prze strzeń edu ka cyj ną dla stu den tów. Za przy kład
po dał uni wer sy tet w Am ster da mie, gdzie więk szość za jęć jest pro -
wa dzo na w ję zy ku an giel skim. W sa mym Stras bur gu stu diu ją stu -

den ci po nad 150 na ro do wo ści. – Je śli ma my two rzyć wspól ną prze -
strzeń dla stu den tów in nych na ro do wo ści, mu si my roz wią zać kwe -
stię wie lo ję zycz no ści. Ta ki do ku ment mu si zo stać opra co wa ny
i mu si do ty czyć ca łej struk tu ry uczel ni – mó wił. – Do dat ko wo
stwier dzo no, że każ de kon sor cjum mu si za pro po no wać coś no we -
go, in ne go, coś, cze go nie ma w do tych cza so wej współ pra cy w ra -
mach Era smu sa. My chce my za pro po no wać ta kie my śle nie o na uce,
któ re łą czy do świad cze nia na uk hu ma ni stycz nych i na uk ści słych,
two rząc zu peł nie in ny mo del edu ka cyj ny. 

Prof. To masz Brań ka, ko lej ny czło nek ze spo łu, któ re mu za wdzię -
cza my suk ces z EPICUR-em, mó wił o na stęp nym na bo rze. Zo stał
on ogło szo ny ty dzień te mu i bę dzie ostat nim w ra mach Unii Eu ro -
pej skiej. – Kie dy ogło szo no na bór, w któ rym my wy star to wa li śmy,
Ko mi sja Eu ro pej ska spo dzie wa ła się 200 apli ka cji – mó wił. – Gdy
uni wer sy te ty wczy ta ły się w za ło że nia i stwier dzi ły, jak du że mu szą
być to kon sor cja, wpły nę ły tyl ko 54 wnio ski, 17 za twier dzo no.
W tym EPICUR. Dziś ma my już de kla ra cję mi ni ster stwa, że po kry -
je nam ono 100 pro cent wkła du wła sne go w przy go to wa nie wnio -
sku. To bar dzo do bra wia do mość. 

Na ko lej ny, dru gi na bór za re zer wo wa no 120 mi lio nów eu ro, a po -
nie waż bu dżet bę dzie ten sam – 5 mln eu ro – to ozna cza, że po wsta -
ną ko lej ne 24 kon sor cja. Zda niem prof. Brań ki prze wi du je się, że
za oko ło 10-15 lat stu den ci za czną od bie rać nie tyl ko dy plom UAM,
ale i dy plom uni wer sy te tu eu ro pej skie go.

W trak cie spo tka nia za po wie dzia no też pierw sze dzia ła nia.
Na każ dym wy dzia le UAM po wo ła ny zo sta nie ko or dy na tor
do spraw współ pra cy z EPICUR-em. Każ dy z wy dzia łów ma też
przed sta wić li stę wspól nych przed się wzięć, ja kie re ali zu je z jed nost -
ka mi wcho dzą cy mi w skład kon sor cjum. EPICUR dzia ła.

 Krzysz tof Smu ra
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Prof. An drzej Wi śniew ski z Wy dzia łu Psy cho lo gii i Ko gni ty -
wi sty ki UAM otrzy mał Na gro dę FNP 2019 w ob sza rze na uk
hu ma ni stycz nych i spo łecz nych za opra co wa nie kon cep cji in -

fe ren cyj nej lo gi ki py tań. Roz wią za nia za pro po no wa ne przez prof.
Wi śniew skie go mo gą zna leźć za sto so wa nie m.in. w ucze niu ma -
szy no wym, roz wi ja niu sztucz nej in te li gen cji, ulep sza niu in ter ne -
to wych wy szu ki wa rek czy sku tecz nej ana li zie baz da nych.

Na uko wiec, uzna wa ny za oj ca pol skiej szko ły lo gi ki py tań,
w ostat nich trzech de ka dach wniósł zna czą cy wkład w teo rię py -
tań, pro po nu jąc i roz wi ja jąc tzw. in fe ren cyj ną lo gi kę ero te tycz -
ną. Ero te ty ka (od grec kie go ero te ma = py ta nie) jest dziś jed nym
z dzia łów lo gi ki, któ ry zaj mu je się py ta nia mi ja ko od ręb nym ro -
dza jem zdań. Lo gi kę for mal ną w ba da niach nad py ta nia mi za -
czę to sto so wać pod ko niec lat 50. XX wie ku. Pierw sze lo gicz ne
teo rie py tań opra co wy wa li róż ni au to rzy, m.in. pol ski lo gik Ta -
de usz Ku biń ski, jed nak teo rie te znacz nie się mię dzy so bą róż ni -
ły. W ko lej nych de ka dach po ja wia ły się no we teo rie, ale
bra ko wa ło zgo dy, za rów no co do ogól nych za ło żeń, jak i w kwe -
stiach szcze gó ło wych. Do ko na nia prof. Wi śniew skie go są uzna -
wa ne za uda ną pró bę wpro wa dze nia no we go pa ra dyg ma tu
w lo gicz nej teo rii py tań.

An drzej Wi śniew ski uro dził się w 1958 ro ku w Po zna niu.
W 1981 ro ku ukoń czył stu dia fi lo zo ficz ne na UAM. Po ukoń cze -
niu stu diów zwią zał się z In sty tu tem Fi lo zo fii UAM, gdzie w 1986
ro ku uzy skał sto pień dok to ra. Dy ser ta cja „Sta wia nie py tań: lo gi -
ka i ra cjo nal ność” za pew ni ła mu z ko lei w 1991 ro ku sto pień dok -
to ra ha bi li to wa ne go, zaś w ro ku 1999 otrzy mał ty tuł pro fe so ra.
W 1995 ro ku roz po czął pra cę w Wyż szej Szko le Pe da go gicz nej im.
Ta de usza Ko tar biń skie go w Zie lo nej Gó rze, rok póź niej zo sta jąc
dy rek to rem In sty tu tu Fi lo zo fii tej pla ców ki. W 1999 ro ku wy bra -
no go rek to rem wspo mnia nej uczel ni. Był nim do 2001 ro ku, kie -
dy to WSP po łą czy ła się z Po li tech ni ką Zie lo no gór ską, two rząc
Uni wer sy tet Zie lo no gór ski. W In sty tu cie Fi lo zo fii Uni wer sy te tu
Zie lo no gór skie go uczo ny pra co wał do 2005 ro ku, skąd prze niósł

się do Za kła du Lo gi ki i Ko gni ty wi sty ki UAM, któ rym kie ro wał
do 2007 ro ku. Do dziś tam pra cu je. 

O na gro dzie dla po znań skie go pro fe so ra pi sa ły wszyst kie waż -
niej sze me dia w Pol sce. W Ga ze cie Wy bor czej na pi sa no, że do -
ce nio na Na gro dą FNP in fe ren cyj na lo gi ka py tań to idea się ga ją ca
lat 80. XX wie ku, ale zo sta ła opra co wa na przez lau re ata w la -
tach 90. te goż wie ku. Mó wiąc naj ogól niej, lo gi ka ta do star cza for -
mal nych na rzę dzi umoż li wia ją cych mo de lo wa nie zja wi ska
po wsta wa nia py tań w pro ce sie ba daw czym. Jest to lo gi ka tzw.
wnio sko wań ero te tycz nych, tj. wnio sko wań, w któ rych ro lę kon -
klu zji od gry wa ją py ta nia, na to miast prze słan ka mi są czy to zda -
nia oznaj mu ją ce, czy też zda nia oznaj mu ją ce i py ta nia.

Ana sta zja Bez dusz na z Gło su Wiel ko pol skie go spy ta ła lau re -
ata o wra że nia: Jest to dla mnie bar dzo cen ne wy róż nie nie. Mi ło
jest wie dzieć, że efek ty wie lo let niej pra cy spo tka ły się z uzna -
niem – po wie dział prof. Wi śniew ski. – Waż ne jest rów nież, że
w tym ro ku Fun da cja na gro dzi ła osią gnię cie z lo gi ki. To do ce nie -
nie lo gi ki ja ko dys cy pli ny na uko wej. W pol skim sys te mie szkol -
nic twa nie po świę ca się jej pra wie w ogó le uwa gi. Efek ty wi dzi my
i sły szy my na co dzień – ko men tu je.

Na gro da FNP w wy so ko ści 200 tys. zło tych jest na gro dą in dy -
wi du al ną, przy zna wa ną przez Ra dę FNP w dro dze kon kur su
w czte rech ob sza rach: na uk o ży ciu i o Zie mi (w tym ro ku nie
przy zna no), na uk che micz nych i o ma te ria łach, na uk ma te ma -
tycz no -fi zycz nych i in ży nier skich oraz na uk hu ma ni stycz nych
i spo łecz nych. Kan dy da tów do te go wy róż nie nia zgła sza ją wy bit -
ni przed sta wi cie le na uki za pro sze ni imien nie przez Za rząd i Ra -
dę Fun da cji. Ra da FNP peł ni ro lę ka pi tu ły kon kur su i do ko nu je
wy bo ru lau re atów na pod sta wie opi nii nie za leż nych eks per tów
i re cen zen tów – głów nie z za gra ni cy – oce nia ją cych do ro bek kan -
dy da tów.

Wrę cze nie na gro dy bę dzie mia ło miej sce 4 grud nia na Zam ku
Kró lew skim w War sza wie.

opr. Krzysz tof Smu ra
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WI śNIEW SKIE go

to ogromny sukces poznańskiego naukowca.

prof. andrzej wiśniewski z wydziału psychologii

i kognitywistyki uaM został nagrodzony

najważniejszym wyróżnieniem naukowym

w naszym kraju. fundacja na rzecz nauki

polskiej po raz dwudziesty ósmy przyznała

swoje nagrody.  laureatami zostało trzech

wybitnych uczonych – prof. Marcin drąg, prof.

andrzej kossakowski i prof. andrzej wiśniewski.
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udział w de ba cie o wy bo rach wzię li pro fe so ro wie: Ra fał
Droz dow ski (UAM), An drzej Stel mach (UAM), Iza be la Ja -
nic ka (UEP) i dr Mi chał Po la kow ski (UEP). Za strze ga li

się, że na wie le py tań o przy szłość le piej niż oni od po wie dzia ła -
by …wróż ka, bo ży je my w cza sach burz li wych, peł nych nie prze -
wi dy wal nych zmian. 

Wy bierz my więc z tej de ba ty pod ha słem „My, elek to rat. Mit
i rze czy wi stość” tyl ko pa rę za sad ni czych wąt ków. Ro sną ca fre -
kwen cja: prof. An drzej Stel mach pod kre ślił, że ro śnie ona w mo -
men tach wzbu rze nia spo łecz ne go. w 2015 był to pro test prze ciw
sta bi li za cji, w 2019 za sad ni cze py ta nie, czy kon ty nu uje my obec -
ną po li ty kę czy nie. Wie lu wy bor ców gło so wa ło „po mi mo”: zwo -
len ni cy KO mi mo, że nie wszy scy kan dy da ci tej ko ali cji im się
po do ba li; zaś zwo len ni cy PiS mi mo licz nych afer czy li ra żą ce go
bra ku es te ty ki i ety ki w po li ty ce PiS, jak to okre ślił prof. Droz -
dow ski. 

Prof. Ja nic ka pod kre śli ła, że 90 proc. wy bor ców PiS z 2015 r.
znów gło so wa ło na tę par tię; że naj niż sza fre kwen cja by ła w gru -
pie osób od 18 do 29 lat (46 proc.), a naj wyż sza w gru pie 40-49
lat (76 proc.). Jak utrzy my wał dr Po la kow ski, wy bor cy tak na -
praw dę nie zna ją pro gra mów par tii, na któ re gło su ją; nie zna ją
ich na wet mło dzie żów ki par tyj ne, cho wa ne ra czej „do sza bli”,
a nie „do my śle nia”. Więc w za sa dzie pro gram par tii nie ma zna -
cze nia dla wy bor cy… Kam pa nia PiS moc no wspar ta roz daw nic -
twem oka za ła się sku tecz na, choć – cze go nie uświa da mia li so bie
za pew ne wy bor cy – jest to prze cież hi per li be ra lizm, gdy pań stwo
da je pie nią dze oby wa te lo wi i czu je się zwol nio ne z obo wiąz ków
(prof. Droz dow ski). Czy to do brze? Pro wa dzą cy de ba tę Krzysz -
tof Go ła ta (UEP) przy po mniał tu zda nie Grze go rza Ko łod ki: do -
bra po li ty ka spo łecz na to da wa nie lu dziom te go, co jest im
po trzeb ne, a nie te go, cze go chcą. 

A ja ki sce na riusz pi sa li pa ne li ści na naj bliż sze mie sią ce i la ta
po wy bo rach? Ra czej czar ny. Prze wi dy wa li kon flik ty i roz pad za -
rów no w PiS jak i w KO, spa dek ko niunk tu ry go spo dar czej, po -
wią za ny ze wzro stem ce ny prą du, koń cem du żych tran szy z UE,
bra kiem rąk do pra cy, naj niż szym w hi sto rii wskaź ni kiem uf no -

ści przed się bior ców. Do skwie rać bę dzie co raz bar dziej za nie dba -
nie sek to ra pu blicz ne go, a więc nie do sta tek żłob ków, przed szko li,
zła sy tu acja w szko łach i opie ce zdro wot nej, a tak że „za nie dba nie
pła co we” pra cu ją cych w tym sek to rze. Prze wi dy wa no dwa skraj -
ne sce na riu sze: al bo przy spie sze nie or ba ni za cji al bo…tzw. sa mo -
ogra ni cza ją cą się re wo lu cję PiS pod wpły wem za rów no na ci sku
UE, jak i w bra ku w tej par tii do brze przy go to wa nych me ry to rycz -
nie do prze pro wa dza nia zmian fa chow ców. Oś spo ru mię dzy PiS
a opo zy cją prof. Droz dow ski wi dzi w sto sun ku do mo der ni za cji:
opo zy cja za kła da, że mo der ni za cja jest ko niecz na, ale to ozna cza,
że trze ba coś ro bić, tym cza sem PiS wy sy ła hip no ty zu ją cy wy bor -
ców prze kaz: nie mu sisz nic zmie niać, jest do brze. Któ ra z tych lo -
gik zwy cię ży? Py ta nie wciąż bez od po wie dzi. Prof. Ja nic ka
ana li zo wa ła ha sło KO „Ju tro mo że być lep sze” uzna jąc je za pe sy -
mi stycz ne i nie prze ko nu ją ce dla wy bor ców. 

Wszy scy by li zgod ni co do te go, że de cy du ją cy bę dzie wy nik
wy bo rów pre zy denc kich, a zda niem prof. Stel ma cha to, czy pre -
mie rem bę dzie na dal Mo ra wiec ki, co bę dzie ozna cza ło sta bi li za -
cję obec ne go ukła du czy ktoś in ny, co bę dzie ozna cza ło zmia ny.

O kon klu zję by ło trud no, sko ro prof. Stel mach prze wi dy wał
na wet moż li wość przy spie szo nych wy bo rów i sko ro sce na riu sze
na przy szłość tak ra dy kal nie się róż ni ły, zaś wy bor ca ja wił się ja -
ko kie ru ją cy się głów nie emo cja mi, a kam pa nie wy bor cze oce -
nia no ja ko nie zbyt chwa leb ne lub nie sku tecz ne. Nie spo dzian ki
kry ją się też w tym, że jak przy po mniał prof. Stel mach, co trze ci
z nas de cy zję o tym, na ko go bę dzie gło so wał, po dej mu je do pie -
ro na 14 dni przed wy bo ra mi…

Ma ria Ry bic ka

pierwsza w roku akademickim 2019/2020, październikowa xVi debata akademicka dotyczyła wyborów

parlamentarnych i odbyła się już po zamknięciu październikowego numeru Żu, więc wiele gorących

wówczas sądów i przewidywań dziś już spełniło się (lub nie), np. na silnego kandydata do wyborów

prezydenckich paneliści jednogłośnie typowali rafała trzaskowskiego i władysława kosiniaka-kamysza,

a nie Małgorzatę kidawę-błońską…

SCE Na RIUSz pRzy Szło śCI NIE zNa Ny

y de ba ty aka de mic kie, otwar te, od by wa ją ce się raz w mie -
sią cu, są wspól ną ini cja ty wą rek to rów uEp i uaM. do ty czą

waż kich pro ble mów spo łecz nych. Ma ją do star czać słu cha czom
za rów no rze tel nej wie dzy, opar tej na na uce, jak i być wzo rem
me ry to rycz nej, kul tu ral nej dys ku sji w aka de mic kim du chu. 

fot. jagoda HaloSzka
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– Za wsze uczest ni czy li śmy w tar gach edu -
ka cyj nych, ale swo jej im pre zy dla kan dy da tów
nie mie li śmy ni gdy – mó wi po my sło daw czy -
ni i or ga ni za tor ka Dnia Kan dy da ta, Mar ta
Grusz czyń ska z Biu ra Pra so we go. – Stąd po -
ja wi ła się kon cep cja zo ba cze nia ca łe go uni -
wer sy te tu w jed nym cza sie i miej scu, tak że by
kan dy dat mógł po znać peł ne spek trum moż -
li wo ści, ja kie da je stu dio wa nie na UAM. 

W tym ro ku wy dzia ły roz sta wi ły sto iska
w dwóch bu dyn kach na Kam pu sie Mo ra sko.
Za pre zen to wa ły się rów nież między innymi
jed nost ki za miej sco we, Bi blio te ka Uni wer sy -
tec ka,  pro gram Best Stu dent, stu dio Le go
Edu ca tion czy Par la ment  Sa mo rzą du Stu -
denc kie go. No wo ścią by ły warsz ta ty dla na -
uczy cie li do ty czą ce od kry wa nia i roz wi ja nia
ta len tów uczen nic i uczniów.   

Strajk wło ski nie prze szko dził na uczy cie lom
i młodzieży w do tar ciu na Dzień Kan dy da ta.
Po ja wi ły się zor ga ni zo wa ne gru py z Po zna nia,
ca łej Wiel ko pol ski, a na wet z wo je wódz twa lu -
bu skie go i za chod nio -po mor skie go.  

Część z przy szło rocz nych ma tu rzy stów
i ma tu rzy stek już wie, w ja kim kie run ku chce
się kształ cić. Pau li na Kon wer ska z Tech ni -
kum Ho te lar skie go w Kut nie ma rzy o ka rie -
rze w ad mi ni stra cji lub in sty tu cjach pu blicz nych, dla te go
za in te re so wa ła się za rzą dza niem pań stwem na Wy dzia le Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa. – My ślę, że to so lid ny kie ru nek,
któ ry po mo że mi osią gnąć cel, ja kim jest zna le zie nie wy ma rzo -
nej pra cy – twier dzi.

Ko le żan kę z jej kla sy, Aga tę Gie rań czyk bar dziej przy cią ga ją
na uki ści słe. My śli o ar chi tek tu rze: – Dla te go ce lu ję w po li tech -
ni kę, ale roz wa żam też pla no wa nie prze strzen ne. 

Aga ta nie wie dzia ła, że na UAM jest wy dział, na któ rym mo -
gła by się uczyć, czy li nie daw no po wsta ły Wy dział Geo gra fii Eko -
no micz no -Spo łecz nej i Go spo dar ki Prze strzen nej.

– Pro wa dzi my dwa kie run ki – go spo dar kę prze strzen ną i zin -
te gro wa ne pla no wa nie roz wo ju. Je śli kan dy da ci in te re su ją się ar -
chi tek tu rą, funk cjo no wa niem miast, trans por tu, ochro ną
śro do wi ska i są to dla nich waż ne spra wy, war to, że by stu dio wa li
na na szym wy dzia le. Ab sol wen ci mo gą pra co wać za rów no w sa -
mo rzą dach te ry to rial nych, jak i w fir mach pry wat nych wy ko nu jąc
za wód urba ni sty, przy go to wu jąc miej sco we pla ny za go spo da ro wa -
nia prze strzen ne go, stu dia uwa run ko wań czy li coś, co jest waż ne
dla każ de go w funk cjo no wa niu mia sta i spo łe czeń stwa – prze ko -
nu je pro dzie kan te go wy dzia łu dr Pa weł Mo tek.

Ju sty na Pusz czyk z I LO w Ka li szu po roz mo wie ze stu dent ką
Wy dzia łu Fi zy ki za czę ła prze ko ny wać się do opty ki. – Fi zy ka nie
gry zie. Jak wy bie ra łam się na stu dia, ba łam się, czy dam so bie ra dę.
Fi zy ka na uczel ni jest o wie le cie kaw sza niż w szko le i da je du że

moż li wo ści roz wo ju – wy ja śni ła jej Pa try cja Tu le wicz. Ab sol went
ma do wy bo ru wie le ście żek za wo do wych, np. re ży se rię dźwię ku,
aku sty kę, opty kę z opto me trią, fi zy kę me dycz ną. Nie jest tak, że
po fi zy ce moż na tyl ko uczyć w szko le al bo zo stać na ukow cem. 

Oka zu je się, że kor po ra cje i ban ki bi ją się o ab sol wen tów te go
kie run ku, po nie waż po tra fią sto so wać ma te ma ty kę ja ko na rzę -
dzie i po tra fią np. pro gra mo wać. – Fi zy ka nie za my ka nas w jed -
nej  dzie dzi nie, jak kie run ki po li tech nicz ne, tu na dal ma my
otwar tą ścież kę kształ ce nia. Po za tym na wy dzia le pa nu je przy -
ja zna at mos fe ra, wszy scy są chęt ni do po mo cy za rów no dzie kan,
pro wa dzą cy, jak i star si stu den ci – do da je Pa try cja. 

Per spek ty wicz ne są rów nież stu dia na Wy dzia le So cjo lo gii.
Dwa kie run ki – so cjo lo gia i pra ca so cjal na łą czą teo rię z prak ty -
ką. – Za miast kon kret ne go za wo du da je my pro fe sję, któ ra mo że
się spraw dzić w wie lu za wo dach np. mar ke tin gow ca, ba da cza
ryn ku i opi nii pu blicz nej, pra cow ni ka HR – wy ja śnia dr Ry szard
Ne cel z Wy dzia łu So cjo lo gii.

Po kie run ku pra ca so cjal na moż na zna leźć pra cę w in sty tu -
cjach pu blicz nych, or ga ni za cjach po za rzą do wych świad czą cych
usłu gi dla osób z nie peł no spraw no ścią, osób star szych, ro dzin
znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ży cio wej, ale też w biz ne -
sie. – Co raz czę ściej pry wat ne fir my zaj mu ją ce się spo łecz ną od -
po wie dzial no ścią biz ne su szu ka ją lu dzi z in stynk tem spo łecz nym,
któ rzy wi dzą nie tyl ko słup ki sprze da ży – pod su mo wał dr Ne cel.

Ewa Ko na rzew ska -Mi cha lak

dzIEń KaN dy da ta po Raz dRU gI
podobnie jak rok temu młodzież miała szansę poznać aktualną ofertę kształcenia na uniwersytecie.

podczas dnia kandydata uaM w Collegiach Historicum i Chemicum 

zgromadziły się setki uczennic i uczniów.
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k u lt u r A

yaro sla va Ho lysh
ilu stru je

ol gę To kar czuk

Mówić do kogoś, kto nie zrozumie, to próbować otworzyć
zamek źdźbłem trawy, to kroić chleb gałązką bazylii, wkręcać
żarówkę w ptasie gniazdo, wkładać dyskietkę między dwa
kamienie. daremnie. 
olga Tokarczuk – Anna In w grobowcach świata

nasz umysł za wszelką cenę wspiera to, w co wierzymy.
właśnie dlatego tak trudno jest zmienić świat.

olga Tokarczuk – Moment niedźwiedzia

Ciało jest czymś absolutnie tajemniczym. 
to, że je tak dokładnie opisujemy, wcale nie znaczy,
że je poznajemy. 
olga Tokarczuk – Bieguni

praca №3  yaroslava Holysh „przebudzenie” aquaforta f14×10

10 grudnia w samo południe w auli lubrańskiego

odbędzie się wielkie Czytanie olgi tokarczuk. 

tego samego dnia nasza pisarka odbierze 

literacką nagrodę nobla.

poprosiliśmy dziekana wydziału

pedagogiczno-artystycznego uaM w kaliszu 

o zaproszenie studentów do wykonania ilustracji 

do wybranych cytatów z twórczości naszej noblistki.

prezentujemy, najlepsze naszym zdaniem, 

prace studentki wp-a yaroslavy Holysh.
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rym two rzo na bę dzie stra te gia uczel ni na ko lej ną de ka dę. Re ko -
men da cje i wska za nia do wy pra co wa nia przy szłych no wo cze -
snych roz wią zań pro ja ko ścio wych bę dą więc cen ne. Z pew no ścią
bę dzie to mia ło do bry wpływ na wzmoc nie nie kra jo wej i mię -
dzy na ro do wej po zy cji na szej uczel ni oraz przy czy ni się
do wzmoc nie nia mar ki UAM na are nie mię dzy na ro do wej.

Sam pro ces ewa lu acji IEP prze bie ga wo kół czte rech waż nych
dla stra te gicz ne go roz wo ju uczel ni py tań: ja kie ce le uczel nia
przed so bą sta wia?, w ja ki spo sób uczel nia chce te ce le osią gnąć?,
w ja ki spo sób uczel nia na by wa prze ko na nia, że sto so wa ne roz -
wią za nia/pro ce du ry dzia ła ją w spo sób wła ści wy i pro wa dzą cy
do za mie rzo nych ce lów?, ja kie dzia ła nia do sko na lą ce wpro wa dza
uczel nia, jak się zmie nia, że by zmie rzać ku do sko na ło ści? Py ta -
nia te od no szą się do ob sza rów przed sta wio nych w „Stan dar dach
i wska zów kach do ty czą cych za pew nie nia ja ko ści w Eu ro pej skim
Ob sza rze Szkol nic twa Wyż sze go” (ostat nia wer sja do ku men tu
z ro ku 2015). Do ku ment ten jest tak że pod sta wą sys te mu za rzą -

dza nia ja ko ścią na UAM, co ozna cza, że prze bieg pro ce su ewa lu -
acji bę dzie spój ny z przy ję ty mi już na na szej uczel ni za ło że nia mi
i roz wią za nia mi. 

UAM po zy ska ło już na ten cel środ ki fi nan so we w wy so ko ści po -
nad 200 tys. zł (w ra mach pro jek tu MNiSW „Akre dy ta cje za gra -
nicz ne”), po wo ła no tak że ze spół ro bo czy oraz do ko na no re je stra cji
uczel ni do udzia łu w tym pro gra mie. Wła śnie roz po czy na my etap
przy go to wa nia ra por tu sa mo oce ny, a przed na mi dwie wi zy ty ze -
spo łu oce nia ją ce go, czy li gru py mię dzy na ro do wych eks per tów,
któ rzy przy ja dą na UAM w mar cu i czerw cu 2020 ro ku. 

UAM kon se kwent nie dą ży do zwięk sza nia umię dzy na ro do wie -
nia ba dań na uko wych oraz do po głę bie nia in ter na cjo na li za cji
pro ce su kształ ce nia, a co za tym idzie do zwięk sze nia obec no ści
na sze go uni wer sy te tu w Eu ro pej skim Ob sza rze Ba daw czym i Eu -
ro pej skim Ob sza rze Szkol nic twa Wyż sze go. Wnio sek o pod da -
nie się ze wnętrz nej oce nie ja ko ści przez EUA jest ko lej nym
dzia ła niem, któ re do brze wpi su je się w ten pro ces.

uaM – pierwszy klasyczny uniwersytet w polsce ubiegający się 

o międzynarodową ewaluację instytucjonalną Eua

UNIWERSytEt
Na ChWIlę pRzEd EWa lU aCJą

y Jednym ze szczególnie rozpoznawalnych
programów realizowanych przez EUA jest
program tzw. ewaluacji instytucjonalnych

Uni wer sy tet im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu wcho dzi
w no wy etap swo je go roz wo ju. 

1 stycz nia 2020 roz pocz nie my re ali za cję am bit ne go pro gra mu
roz wo ju uczel ni, fi nan so wa ne go w ra mach kon kur su „Ini cja ty -
wa do sko na ło ści – Uczel nia Ba daw cza”. Wszyst kie na sze wy sił ki
skie ro wa ne są na in ten sy fi ka cję ba dań na uko wych, pod nie sie nie
ja ko ści kształ ce nia aka de mic kie go oraz zde cy do wa ne zwięk sze -
nie umię dzy na ro do wie nia, ba dań i kształ ce nia. A wszyst ko po to,
aby istot nie wzmoc nić po zy cję na sze go uni wer sy te tu w Eu ro pie
i w świe cie. 

Jed nym z dzia łań, któ re go ce lem jest po lep sze nie roz po zna wal -
no ści UAM w śro do wi sku mię dzy na ro do wym, jest uzy ska nie
mię dzy na ro do we go „zna ku ja ko ści” w po sta ci re ko men da cji re -
no mo wa nej mię dzy na ro do wej or ga ni za cji aka de mic kiej. Ta ką or -
ga ni za cją jest z pew no ścią Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie
Uni wer sy te tów (Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia tion, EUA) re pre -
zen tu ją ce obec nie po nad 850 uni wer sy te tów oraz kon fe ren cji rek -
to rów z 47 kra jów. Wśród człon ków te go sto wa rzy sze nia znaj du ją
się rów nież wio dą ce pol skie uczel nie oraz Kon fe ren cja Rek to rów
Aka de mic kich Szkół Pol skich (KRASP). Tak że nasz uni wer sy tet
jest od wie lu lat człon kiem te go pre sti żo we go sto wa rzy sze nia.
EUA re ali zu je licz ne eu ro pej skie pro jek ty wspie ra ją ce roz wój
szkol nic twa wyż sze go, dzię ki swej ak tyw no ści od gry wa klu czo -
wą ro lę w pro ce sie bo loń skim. Jest li czą cym się gło sem uni wer -
sy te tów ma ją cym wpływ na kształ to wa nie po li ty ki Unii
Eu ro pej skiej w ob sza rze szkol nic twa wyż sze go i na uki. Sto wa rzy -
sze nie two rzy po nad to do bre wa run ki do wy mia ny my śli i do -
świad czeń po mię dzy uczel nia mi w for mie kon fe ren cji, fo rów
dys ku syj nych, warsz ta tów oraz se mi na riów te ma tycz nych. Opra -
co wu je ra por ty i re ko men da cje na te mat sta nu eu ro pej skie go
i świa to we go szkol nic twa wyż sze go oraz po stę pów w re ali za cji
pro ce su bo loń skie go. Jed nym ze szcze gól nie istot nych i roz po -
zna wal nych w świe cie pro gra mów re ali zo wa nych przez EUA jest
pro gram tzw. ewa lu acji in sty tu cjo nal nych (In sti tu tio nal Eva lu -
ation Pro gram me, IEP EUA). Pro gram ten dzia ła od 1994 ro ku
i od te go cza su ze wnętrz nej oce nie pod da ło się na za sa dach do -
bro wol no ści już po nad 400 uczel ni z 45 kra jów z ca łe go świa ta.
Są to uczel nie zróż ni co wa ne, czę sto o róż nej wiel ko ści i od mien -
nych pro fi lach. UAM jest – po Po li tech ni ce Gdań skiej, Po li tech -
ni ce Łódz kiej oraz Uni wer sy te cie Eko no micz nym we
Wro cła wiu – czwar tą pol ską szko łą wyż szą i pierw szym kla sycz -
nym uni wer sy te tem, któ ry zgło sił swój ak ces do pro gra mu IEP
EUA. Pod da nie się ta kiej oce nie bę dzie mia ło – zda niem władz
uczel ni, tak że Se na tu UAM, któ ry w swo jej uchwa le jed no gło śnie
po parł zgło sze nie UAM do pro gra mu IEP EUA – istot ny wpływ
na dal szy roz wój uni wer sy te tu, za rów no w sfe rze za rzą dza nia
uczel nią, bu do wa nia no wo cze snej kul tu ry or ga ni za cyj nej, ale
przede wszyst kim w za kre sie bu do wa nia kul tu ry ja ko ści ba dań
na uko wych i kształ ce nia aka de mic kie go. Na le ży pod kre ślić, że
pro ces ewa lu acji EUA zo sta nie prze pro wa dzo ny w cza sie, w któ -

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk 
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Czym zaj mu je się bio in for ma tyk?
Wy ko rzy stu je me to dy ob li cze nio we i na rzę dzia in for ma tycz ne

do roz wią zy wa nia pro ble mów bio lo gicz nych, głów nie na po zio -
mie mo le ku lar nym. Ro lą bio in for ma ty ki jest ana li zo wa nie du żych
zbio rów da nych mo le ku lar nych, któ re do ty czą se kwen cji lub struk -
tur ma kro czą ste czek w ce lu wy ja śnie nia i zro zu mie nia funk cjo no -
wa nia za rów no po je dyn czej ko mór ki, jak i ca łe go or ga ni zmu.

brzmi skom pli ko wa nie...
Tak, bo sam sto pień skom pli ko wa nia pro ce sów za cho dzą cych

w ko mór ce jest tak du ży, że nie da się ich wy ja śnić za po mo cą po -
je dyn czych do świad czeń w la bo ra to rium. Ko mór ka jest tech no -
lo gicz nie naj bar dziej za awan so wa nym sys te mem, ja ki wi dział
czło wiek – w cią gu jed nej se kun dy przez 24 go dzi ny na do bę po -
wsta je w niej 2 ty sią ce bia łek, któ re peł nią ści śle okre ślo ne funk -
cje. Na wet gdy by śmy po więk szy li ko mór kę do roz mia ru
krysz ta ło wej ku li i zaj rze li do jej wnę trza, to ob raz był by ca ły za -
ma za ny, ze wzglę du na nie ustan ne i szyb ko zmie nia ją ce się pro -
ce sy. Nad rzęd nym ce lem bio in for ma ty ki, któ ry jesz cze nie zo stał
osią gnię ty, jest za tem wy ja śnie nie, co dzie je się w owej krysz ta -
ło wej ku li. Jest co ro bić!

Na pew no. Kil ka ty go dni te mu do stał pan na gro dę „po li ty -
ki” w dzie dzi nie na uk o ży ciu. od krył pan, że „wi ru sy uzbro -
jo ne są w ge ny ko du ją ce biał ka na po do bień stwo bia łek
ata ko wa ne go or ga ni zmu i dzię ki te mu ka mu fla żo wi prze ła -
mu ją je go me cha ni zmy obron ne”. Co to zna czy? 

Za po mo cą na rzę dzi in for ma tycz nych ba da łem gru pę spe cy -
ficz nych bia łek na zy wa nych biał ka mi WG. Wy stę pu ją one
u wszyst kich ro ślin i zwie rząt, gdyż są nie zbęd ne do pra wi dło wej
re gu la cji ak tyw no ści ge nów. Mó wiąc bar dziej szcze gó ło wo, biał -
ka WG są klu czo wym ele men tem pro ce su in ter fe ren cji RNA, któ -
ry re gu lu je pra wi dło wy po ziom ak tyw no ści ge nów w ko mór ce
lub słu ży do obro ny prze ciw ko wi ru som. Ich nie ty po wą ce chą,
od róż nia ją cą je od więk szo ści zna nych bia łek, jest zu peł nie in -
na bu do wa u róż nych or ga ni zmów. Opra co wa łem pro gram kom -
pu te ro wy, któ ry słu ży do iden ty fi ka cji tych bia łek w ge no mach
ro ślin nych i zwie rzę cych. Wy ko rzy stu jąc me to dy na ucza nia ma -
szy no we go, ana li zu je on wła ści wo ści se kwen cji bia łek WG i iden -
ty fi ku je no we biał ka o naj bar dziej zbli żo nych do nich
wła ści wo ściach. Dzię ki te mu zi den ty fi ko wa łem set ki nie zna nych
wcze śniej bia łek WG. Za ska ku ją ce by ło to, że w ma te ria le ge ne -
tycz nym wi ru sów in fe ku ją cych ro śli ny i zwie rzę ta za ob ser wo wa -

Spo Sób Na SU pER baK tE RIE
o wi ru sach, któ re ra tu ją ludz kie ży cie, o tym, jak bio lo gom po ma ga sztucz na in te li gen cja, 

z dr. an drze jem zie le ziń skim z wy dzia łu bio lo gii, lau re atem na gro dy naukowej „po li ty ki” 

roz ma wia Ewa ko na rzew ska -Mi cha lak.
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ży cie. War to za zna czyć, że te ra pia fa go wa jest pro wa dzo na rów -
nież w kil ku pol skich szpi ta lach, przy ści słej współ pra cy
z Ośrod kiem Te ra pii Fa go wej PAN we Wro cła wiu, gdzie przy -
go to wu je się pre pa ra ty pod ką tem kon kret nych przy pad ków
cho ro bo wych. 

Co jest droż sze – le cze nie fa ga mi czy an ty bio ty ka mi?
Te ra pia fa go wa jest nie tyl ko bar dzo sku tecz na i nie ma zna -

czą cych skut ków ubocz nych, ale też jest ta nia. Dzien na te ra pia
no wo cze sny mi an ty bio ty ka mi kosz tu je 30 eu ro, a fa go te ra pia
1 eu ro. Za sto so wa no ją po myśl nie w le cze niu rop nych za ka żeń
skór nych, in fek cji płuc, dróg mo czo wych.

Ja kie in ne ob sza ry ba daw cze pa na in te re su ją?
Uczest ni czę w pro jek cie zwią za nym z ge na mi osie ro co ny mi,

któ ry pro wa dzi prof. Woj ciech Kar łow ski, kie row nik na sze go Za -
kła du Bio lo gii Ob li cze nio wej. Oka zu je się, że każ dy no wo po zna -
ny ge nom za wie ra od 5 do 20 pro cent ge nów, któ re nie wy ka zu ją
po do bień stwa z żad nym in nym ge nem. Nie zna my ro li, ja kie one
peł nią. Tyl ko w nie licz nych przy pad kach uda ło się usta lić, że są
od po wie dzial ne za funk cje spe cy ficz ne dla da ne go ga tun ku np.
od ra sta nie koń czyn u sa la man dry. Ce lem na sze go pro jek tu jest
stwo rze nie pro gra mu kom pu te ro we go, któ ry bę dzie słu żył
do iden ty fi ka cji tych ge nów, a tak że do wy ja śnie nia me cha ni zmów
ich po wsta nia. Z na szych pi lo ta żo wych ana liz wy ni ka, że naj wię -
cej ge nów osie ro co nych wśród bak te rii ma ją ga tun ki cho ro bo -
twór cze. Je że li zi den ty fi ko wa li by śmy te ge ny to mo gło by to
sta no wić pod sta wę do opra co wa nia no wych „wy łą cza ją cych” je le -

ków. Ma my już obie cu ją ce wy ni ki do ty czą ce gron kow ca zło ci ste -
go (Sta phy lo coc cus au reus szczep MRSA) opor ne go na wszyst kie
ro dza je an ty bio ty ków. W ob rę bie je go ge no mu zi den ty fi ko wa li -
śmy 39 ge nów, któ re ko du ją biał ka bez po śred nio za an ga żo wa ne
w pro ces cho ro bo twór czy. To są ge ny ko du ją ce tok sy ny oraz biał -
ka zmniej sza ją ce od por ność czło wie ka. My ślę, że ten pro jekt jest
rów nież bar dzo eks cy tu ją cy.

Czym pan się zaj mie, po „roz pra co wa niu” ge nów osie ro co -
nych?

Mam na dzie ję, że uda mi się za jąć jesz cze in nym su per cie ka -
wym pro jek tem, do ty czą cym ho ry zon tal ne go trans fe ru ge nów
czy li me cha ni zmu, któ ry po zwa la na prze cho dze nie frag men tów
DNA mię dzy or ga ni zma mi róż nych ga tun ków. Ta mię dzy ga tun -
ko wa wy mia na ge nów od bie ga od kla sycz ne go mo de lu dzie dzi -
cze nia tj. od przod ków do po tom ków. Bak te rie do słow nie
wy mie nia ją się ge na mi w za leż no ści od pa nu ją cych wa run ków
śro do wi sko wych. W ten spo sób na bie ra ją opor no ści na an ty bio -
ty ki. W związ ku z tym chciał bym na pi sać pro gram, któ ry bę dzie
wska zy wał, któ ry gen naj praw do po dob niej ule gnie ta kiej wy mia -
nie, co po zwo li prze wi dy wać dal sze ścież ki ho ry zon tal ne go trans -
fe ru ge nów. To zja wi sko, wbrew te mu co daw niej są dzo no, nie
wy stę pu je tyl ko u bak te rii, ale rów nież u in nych or ga ni zmów, jak
ro śli ny i zwie rzę ta. Nie daw no wy ka za no, że naj praw do po dob -
niej 145 ge nów czło wie ka ma po cho dze nie od in nych or ga ni -
zmów. Śmie ję się, bo au to rzy ko mik su Spi der -Man two rząc
po stać Pe te ra Par ke ra nie zda wa li so bie spra wy, że ich opo wieść
mo że mieć ja ki kol wiek sens.

yDzien na te ra pia no wo cze sny mi an ty bio ty ka mi
kosz tu je 30 eu ro, a fa go te ra pia 1 eu ro

łem wie le ge nów ko du ją cych biał ka WG. Wi ru sy nie po trze bu ją
tych bia łek, że by funk cjo no wać. Do cze go je za tem wy ko rzy stu -
ją? Otóż, dzię ki nim za kłó ca ją pro ces in ter fe ren cji RNA go spo -
da rza, w ten spo sób prze ła mu ją je go sys tem obron ny i po wo du ją
in fek cję. To ka mu flaż mo le ku lar ny – wi ru sy ko du ją biał ka, któ re
upodob nia ją się do bia łek WG go spo da rza. Dzia ła ją jak przy nę -
ta. Mię dzy go spo da rzem a wi ru sem trwa nie usta ją cy mo le ku lar -
ny wy ścig zbro jeń.

dla cze go to od kry cie jest waż ne?
Otwie ra ono no we moż li wo ści opra co wa nia te ra pii ge no wej.

Ostat nio zresz tą po ja wia się co raz wię cej pu bli ka cji, któ rych au -
to rzy do ko nu ją pre cy zyj nych zmian w se kwen cji ge nów wi ru sów
ko du ją cych biał ka WG i w ten spo sób je unie czyn nia ją. Te ra pia
skie ro wa na na klu czo we ge ny wi ru sa przy no si po myśl ne re zul -
ta ty np. w le cze niu za pa le nia wą tro by ty pu C, pta siej gry py, wi -
ru sa bro daw cza ka czło wie ka.

Ma pan na kon cie 16 pu bli ka cji z li sty fi la del fij skiej o im po -
nu ją cym wskaź ni ku Im pact fac tor wy no szą cym 100. Jak pan
to ro bi?

Biał ka WG to nie jest je dy ny pro jekt, nad któ rym pra cu ję. Zaj -
mu ję się m.in. no wą kla są me tod (o na zwie ali gn ment -free) słu żą -
cą do po rów ny wa nia se kwen cji DNA/RNA i bia łek. Obec nie ma my
eks plo zję da nych i kla sycz ne me to dy bio in for ma tycz ne sta ją się
zbyt cza so chłon ne, wy ma ga ją też ogrom nych za so bów ob li cze nio -
wych kom pu te rów. W tym ro ku uda ło mi się stwo rzyć kon sor cjum
na ukow ców z 15 za gra nicz nych ośrod ków zaj mu ją cych się po rów -
ny wa niem se kwen cji w opar ciu o me to dy ali gn ment -free. Są wśród
nich ba da cze m.in. z Uni wer sy te tu Ka li for nij skie go w Ber ke ley, Na -
ro do wych In sty tu tów Zdro wia USA, Uni wer sy te tu w Pa dwie i Ge -
tyn dze. Nie daw no wy da li śmy pierw szą wspól ną pu bli ka cję,
w któ rej oce ni li śmy sku tecz ność me tod ali gn ment -free na róż nych
ze sta wach bio lo gicz nych. A to do pie ro po czą tek… 

Nad czym jesz cze wspól nie pra cu je cie?
Ma my eks cy tu ją cy pro jekt do ty czą cy wi ru sów, któ re tym ra -

zem trak tu je my ja ko sprzy mie rzeń ców. Chce my iden ty fi ko wać
wi ru sy, któ re mo gą być po moc ne w le cze niu cho rób bak te ryj -
nych. Ist nie je ca ły sze reg tzw. su per bak te rii, któ re wy ka zu ją peł -
ną nie wraż li wość na wszel kie go ro dza ju an ty bio ty ki, na wet te
ostat niej szan sy. Do ty czy to szcze gól nie bak te rii po wo du ją cych
za ka że nia we wnątrz sz pi tal ne, jak np. pa łecz ki okręż ni cy czy
gron kow ce. W wal ce z ni mi mo gą po móc wi ru sy zwa ne bak te -
rio fa ga mi, któ re że ru ją na bak te riach do pro wa dza jąc do ich cał -
ko wi te go znisz cze nia, a nie sta no wią przy tym za gro że nia dla
zdro wia czło wie ka. Bak te rio fa gi od zna cza ją się wy so ką spe cy -
ficz no ścią, co ozna cza, że je den ga tu nek wi ru sa mo że na mna żać
się tyl ko w jed nym ga tun ku bak te ryj nym lub w ob rę bie je go
szcze pów. Z te go po wo du fa gi mo gą sta no wić pre cy zyj ne na rzę -
dzie eli mi no wa nia su per bak te rii, bez wy rzą dza nia szkód po ży -
tecz nym bak te riom ży ją cym w or ga ni zmie czło wie ka. Pro blem
w tym, że dla 95 proc. skla sy fi ko wa nych wi ru sów nie zna my ich
bak te ryj ne go go spo da rza. Pro gram, nad któ rym te raz pra cu ję,
bę dzie wy ko rzy sty wał ca ły ar se nał me tod bio in for ma tycz nych
do ty po wa nia na pod sta wie se kwen cji DNA wi ru sa, ja ki kon -
kret ny ga tu nek bak te rii cho ro bo twór czej mo że on za ata ko wać.
Pro gram ten mo że sta no wić waż ne wspar cie te ra pii fa go wej.
Obec nie uwa ża się, że jest to me to da przy szło ścio wa w le cze niu
za ka żeń wy wo ła nych przez an ty bio ty ko opor ne bak te rie. Ostat -
nio na przy kład, w „Na tu re Me di ci ne” przed sta wio no sku tecz -
ną te ra pię fa go wą, któ ra ura to wa ła ży cie pa cjen ta z Wiel kiej
Bry ta nii, mi mo, że da wa no mu za le d wie 1 pro cent szans na prze -
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Ra daR za czął ska no wać za cho wa nia i mo wę nie na wi ści
w 2014 ro ku. Czy po pię ciu la tach od chwi li pod ję cia rę ka wi cy
mo że my po wie dzieć, że wie my już wszyst ko?

prof. adam czak -Krysz to fo wicz: Te mat nie zo stał za mknię ty.
Ba da nia tak na praw dę roz po czę li śmy wte dy, gdy te ma ty ka mo -
wy nie na wi ści nie by ła w Pol sce zbyt na gło śnio na. Wy prze dza li
nas Wło si. To oni wy szli z pro po zy cją stwo rze nia pro jek tu unij -
ne go. UAM wszedł do nie go ja ko je den z dzie wię ciu part ne rów. 

prof. Szcze pa niak -Ko zak: Pro jekt po wstał z ini cja ty wy prof.
Ga briel li Kle in, głów ne go ko or dy na to ra pro jek tu, któ ra by ła obu -
rzo na wy ro ka mi wy da wa ny mi przez są dy i po błaż li wym trak to -
wa niem po słu gi wa nia się wy raź nie ra si stow ski mi wy ra za mi,
kie ru jąc się ich pod sta wo wym zna cze niem. To był pro jekt, któ ry
miał uświa do mić sę dziom, że na zwa nie ko goś „cze czeń skim
ścier wem” nie jest cy ta tem z Sien kie wi cza.

a -K: RADAR stwo rzył pew ne na rzę dzia do ba da nia mo wy nie -
na wi ści wy ra ża nej wer bal nie i nie wer bal nie i przez dwa la ta ba -
dał ją we wszel kich moż li wych prze ja wach. Oprócz ana li zy
ko mu ni ka cji ze spół RADAR prze pro wa dził wy wia dy i stwo rzył
na rzę dzia ba daw cze. Ma my je dziś na po trze by pro wa dze nia ba -
dań mo wy nie na wi ści wo bec na przy kład ofiar ata ków o pod ło -
żu ra si stow skim i kse no fo bicz nym. Ma my też wy pra co wa ne
na rzę dzia do ana li zy graf fi ti, ko mu ni ka cji on -li ne, po stów i wy -
ro ków są do wych. Ko rzy sta my z nich. Wy ko rzy stu je my po kło sie
pro jek tu do dal szych prac nad mo wą nie na wi ści. W ostat nich
dwóch la tach za uwa ży ły śmy bar dzo du że za in te re so wa nie
RADAR-em w Po zna niu i re gio nie po znań skim, a od ubie głe go ro -
ku je ste śmy re gu lar nie za pra sza ne na wy kła dy ple nar ne i kon gre -
sy. Naj więk szym do tej po ry był Ogól no pol ski Kon gres Oświa to wy,
gdzie dys ku to wa no o pro ble mach zwią za nych z wie lo kul tu ro wo -
ścią w szko le. 

Wie lo kul tu ro wość sta je się nor mą w pol skich szko łach. Jak
uczyć mi gran tów? pod pa tru je cie pa nie in nych?

S -K: W 2018 ro ku w Wiel ko pol sce by ło po nad 3 ty sią ce
uczniów cu dzo ziem skich. Ta licz ba ro śnie. Zdo by wa my do świad -
cze nia. Nie ma my wła snych ma te ria łów. Two rzy my je. Oczy wi -
ście wzo ru je my się też na in nych, jak choć by Niem cach czy
Ho len drach, u któ rych wie lo kul tu ro wość od daw na nie jest
czymś no wym. Przy kła dem no wych za dań mo że być opra co wy -
wa nie ma te ria łów do na uki hi sto rii, geo gra fii czy bio lo gii przy -
sto so wa nych do po trzeb dzie ci, któ re sła biej zna ją ję zyk pol ski.
Na sze ma te ria ły opra co wa ne wspól nie ze stu den ta mi bę dą pierw -
szy mi ma te ria ła mi do na uki bio lo gii, któ re zo sta ną prze ka za ne
po znań skim szko łom.

Nie ła two jest pra co wać w kra ju, w któ rym ra sizm i kse no fo -
bia są czę ste. Wróć my do te go czym we dług pań jest mo wa nie -
na wi ści? ten z jej ty pów, któ ry ba da cie?

RadaREM 
W Ra SIzM I KSE No fo bIę

prof. anna Szczepaniak-kozak i prof. Sylwia adamczak-krysztofowicz z wydziału neofilologii od lat zajmują

się mową nienawiści. radar, międzynarodowy projekt badawczy, w którym uczestniczyły reprezentując

uaM, jest postrzegany jako praca o przełomowym znaczeniu dla językoznawczych badań zachowań

rasistowskich i ksenofobicznych. rozmawia krzysztof Smura 

n Au k A

S -K: Ist nie je po tocz ne my śle nie o mo wie nie na wi ści i my śle nie
ję zy ko znaw cze. W pierw szym przy pad ku to po pu lar ne sfor mu ło -
wa nie, któ re mu w szcze gól no ści hoł du ją po li ty cy, mó wiąc o pu blicz -
nym ob ra ża niu. My, ja ko In sty tut Lin gwi sty ki Sto so wa nej,
wy ko rzy stu je my do syć za wę żo ną de fi ni cję te go ter mi nu, wy ni ka ją -
cą z po strze ga nia jej przez pry zmat ak tów praw nych. Mo wa nie na -
wi ści w tym przy pad ku to ko mu ni ka ty nie przy ja zne i nie na wist ne
ad re so wa ne do osób ze wzglę du na ich ce chy pry mar ne.

Co to ta kie go?
S -K: Są to ce chy bio lo gicz ne i te zwią za ne z po cho dze niem. To

ce chy, na któ re nie ma my wpły wu: ko lor skó ry, nie peł no spraw -
ność, orien ta cja sek su al na, wy zna nie re li gij ne. Obec nie za li cza
się też do tych cech oty łość, znie kształ ce nia cia ła, itp. Nie mo że -
my ich zmie nić i przez to ten nie na wist ny ko mu ni kat jest wo bec
ta kiej oso by nie upraw nio ny. 

a -K: Za in te re so wa nia po li tycz ne i orien ta cja po li tycz na są dla
nas ce chą wtór ną, na któ rą ma my wpływ i któ rą mo że my zmie -
nić. Na to miast ko lor skó ry, ra sa czy sko śne oczy to ele men ty ge -

fo
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to ma wpływ na za cho wa nia w przy szło ści?
a -K: Zde cy do wa nie. To ro dzi agre sję. Na szczę ście w nie któ -

rych szko łach wpro wa dzo no już funk cję na uczy cie la wspo ma ga -
ją ce go, któ ry przez pierw sze ty go dnie po ma ga dzie ciom
przy sto so wać się do no wych wa run ków.

S -K: Nie ste ty, nie zmie nia to fak tu, że co raz wię cej jest w szko -
łach dzie ci nad po bu dli wych, z róż ny mi pro ble ma mi z in te gra cją
sen so rycz ną i tu ko niecz na jest ogrom na pra ca psy cho lo ga, ale
też ko niecz ność je go przy go to wa nia do re al nych pro ble mów ze
szko łą. 

Czy stwo rze nie pew nych stan dar dów za cho wań, obo wią zu -
ją cych pro ce dur, nie po mo gło by w po ko na niu trud no ści?
Szko ły w więk szo ści ta kich stan dar dów nie ma ją.

S -K: Praw dą jest, że w więk szo ści szkół nie ma ta kie go sys te -
mu. Są też jed nak i ta kie, w któ rych za sa dy po stę po wa nia w sy -
tu acjach kry zy so wych są roz pi sa ne i szko ła współ pra cu je
z ro dzi ca mi. Jest po moc pe da go ga i psy cho lo ga. 

a -K: Są to jed nak in dy wi du al ne ini cja ty wy szkół i z pew no ścią
ta ki do ku ment po wi nien po wstać w każ dej z pla có wek oświa to -
wych. Nie mniej jed nak na tle Pol ski nasz re gion pre zen tu je się nie -
mal wzor co wo. To do nas i do ODN-u przy jeż dża ją, by uczyć się,
jak po stę po wać w przy pad ku po ja wie nia się mo wy nie na wi ści.

przy kład po znań skie go „Mar cin ka” rów nież wzię ły ście pa -
nie pod lu pę?

S -K: Tak. Po wo dem nie sa mo wi te go hej tu by ło zdję cie, na któ -
rym pre zen to wa no szkol ny sa mo rząd. Fo to gra fię wy ko na no
przy oka zji de kla ra cji po par cia straj ku na uczy cie li przez ten sa -
mo rząd. Je go se kre ta rzem był czar no skó ry chło piec. Ko men ta -

rze pod zdję ciem to był praw dzi wy stek wy zwisk i obelg, część
z nich mia ła pod ło że ra si stow skie i kse no fo bicz ne. Po li cja za żą -
da ła ad re sów IP hej te rów. Spra wa jest w to ku i ma tra fić do są du.
Mie li śmy tu taj do czy nie nia i z so ma ty za cją, wyż szo ścio wym oce -
nia niem oraz kry mi na li za cją. 

Spra wa za koń czy się wy ro kiem ska zu ją cym?
a -K: Te go nie wie my. Prak tycz nie każ de go ro ku pol skie pro -

ku ra tu ry pro wa dzą oko ło 700 te go ty pu spraw. Więk szość z nich
jest uma rza nych. Jed no cze śnie w pol skim pra wo daw stwie nie ma
sfor mu ło wa nia,, mo wa nie na wi ści”„. Ska zu je się z in nych pa ra -
gra fów ko dek su kar ne go. Trud no też nie któ re oso by ska zać
za sze rze nie mo wy nie na wi ści, choć to ro bią, bo czę sto są one
świa do me ję zy ko wo. Wie dzą, któ rych wy ra zów nie na le ży uży -
wać. Są do świad czo ne.

S -K: Pro ściej osą dzić tych, któ rzy nie ma ni pu lu ją ję zy kiem. To
głów nie oso by, któ re naj czę ściej nie zna ją ję zy ków ob cych, nie
wy jeż dża ją, nie ma ją wy kształ ce nia. 

Czy szko ły mo gą zwró cić się o kon kret ną po moc fi nan so wą
na prze ciw dzia ła nie mo wie nie na wi ści?

S -K: Świet ną pra cę wy ko nu je Mi grant In fo Po int, któ ry bez płat -
nie pro wa dzi w szko łach warsz ta ty an ty dy skry mi na cyj ne dla dzie -
ci. Urząd Mia sta też pro po nu je pro jek ty, w któ rych mo gą
uczest ni czyć szko ły, gdzie ucznio wie sa mi pla nu ją spo so by za po -
bie ga nia róż ne go ro dza ju dys kry mi na cji. Sa mo rzą dy szkol ne mo -
gą np. wpro wa dzić pro gra my wspie ra nia ko le żeń sko ści i apli ko wać
o ta kie środ ki. Po dob nie jest np. z ma lo wa niem mu ra li an ty dy skry -
mi na cyj nych. Szko ła wy cho dzi z ini cja ty wą, gra fik pro jek tu je, dzie -
ci wy ko nu ją. Świet na in te gra cja.

y RADAR powstał z inicjatywy 
prof. Gabrielli Klein, która była oburzona

wyrokami wydawanymi przez sądy

ne tycz nie uwa run ko wa ne, któ rych nie je ste śmy w sta nie zmie -
nić. Mo wa nie na wi ści czę sto też na wo łu je do czy nów za bro nio -
nych wo bec da nej gru py.

S -K: Mo wę nie na wi ści de fi niu je się w ak tach praw nych, że by
moż na ją pe na li zo wać. Nasz pro jekt zaj mo wał się przede wszyst -
kim do star cza niem na rzę dzi or ga nom ści ga nia i są dom w ce lu
iden ty fi ka cji mo wy nie na wi ści pod wzglę dem ję zy ko znaw czym.
Dla nas mo wa nie na wi ści to umo ty wo wa na, stra te gicz na i naj -
czę ściej świa do ma for ma nie grzecz no ści ję zy ko wej. Jej ce lem jest
za stra sze nie, skrzyw dze nie, po ni że nie osób po szko do wa nych. Ta -
kie po dej ście zmie rza do usta le nia re la cji hie rar chicz nych mię -
dzy roz mów ca mi. 

W swej pra cy sku pia cie się pa nie na ba da niach ję zy ka nie -
na wi ści w szko le i na uczel ni. Wy ni ka z nich jed nak, że rów -
nież na uczy cie le pre zen tu ją czę sto za cho wa nia o cha rak te rze
ra si stow skim. to się zda rza?

a -K: To przy pad ki spo ra dycz ne, nie mniej wy stę pu ją. Bar dzo
in ten syw nie współ pra cu je my z Ośrod kiem Do sko na le nia Na -
uczy cie li w Po zna niu. Od do rad czy ni me to dycz nej ds. cu dzo -
ziem ców do cie ra ją do nas in for ma cje, że wśród na uczy cie li
rów nież zda rza ją się za cho wa nia, obej mu ją ce mo wę nie na wi ści.
Przy kład: dziew czyn ka z Ukra iny, któ ra w trak cie swe go pierw -
sze go mie sią ca po by tu w Pol sce by ła do słow nie nę ka na przez na -
uczy ciel kę.

S -K: By ła świa do mie wzy wa na do ta bli cy i od py ty wa na, cho -
ciaż na uczy ciel ka wie dzia ła, że dziec ko nie zna ję zy ka pol skie go.
Cho ciaż mia ła du że do świad cze nie pe da go gicz ne, po zwa la ła so -
bie przy kla sie na for mu ło wa nie wy po wie dzi ty pu „wra caj tam,
skąd przy szłaś”. Wo bec bra ku re ak cji ze stro ny dy rek cji szko ły
spra wa skoń czy ła się w ku ra to rium.

a -K: In ny, śwież szy przy kład. Na uczy ciel ka pro wa dzą ca lek cje
ję zy ka pol skie go dla cu dzo ziem ców spo strze gła, że jed na z ko -
biet ca łą lek cję pła ka ła. Po wo dem by ła nie daw na roz mo wa z na -
uczy cie lem jej cór ki, któ ry prze ka zał, że ro bi ona zbyt sła be
po stę py i ma ją roz ma wiać w do mu tyl ko po pol sku. To był pro -
blem, bo ma ma dziew czyn ki by ła na po zio mie A1 na kur sie
w Mi grant In fo Po int i wy ma ga nia na uczy cie la wo bec jej cór ki
by ły nie re al ne.

S -K: Z po dob ny mi przy pad ka mi spo ty ka my się rów nież wśród
stu den tów. Prze pro wa dza li śmy wy wia dy na uczel niach w Po zna -
niu. Z jed ne go z nich wy ni ka ło, że np. pre zen ta cje stu den tów za -
gra nicz nych w ję zy ku pol skim spo ty ka ły się z obe lży wy mi
uwa ga mi ich pol skich ko le gów. Na uczy ciel nie re ago wał. 

a -K: Mó wi my o przy kła dach wer bal nych, ale jest bar dzo du -
żo dzia łań w szko łach, gdzie na uczy cie le po win ni na tych miast
re ago wać wo bec świa do me go nę ka nia dzie ci z po wo du ich in -
no ści i ce chy pry mar nej. Dzie ci są za my ka ne w to a le tach, nie wi -
ta się z ni mi, uni ka się z ni mi kon tak tu. To dla nich ogrom ny
stres. 

od wróć my jed nak nie co sy tu ację. pro wa dzi cie pa nie ba da -
nia do ty czą ce ra si zmu i kse no fo bii. one też się skądś bio rą.
Np. w jed nej ze szkół pod sta wo wych do II kla sy przy ję to dwóch
afry kań czy ków, nie zna ją cych ję zy ka pol skie go. Jak to moż li -
we? Je den był do ra ny przy łóż, dru gi o dwa la ta star szy wy ka -
zy wał nie spo ty ka ny po ziom agre sji. 

a -K: W Po zna niu ma my obec nie trzy szko ły pod sta wo we,
w któ rych są kla sy przy go to waw cze. Funk cjo nu je w nich tzw. rok
ze ro wy. Zo sta ły stwo rzo ne dla tych dzie ci, któ re nie zna ją do brze
ję zy ka pol skie go. Tam są od de le go wa ni na uczy cie le, któ rzy ma ją
spe cjal ne przy go to wa nie. Jest też asy stent kul tu ro wy. Rzecz jed -
nak do pie ro racz ku je. Nie ste ty, nie każ dy z ro dzi ców, któ re mu
pro po nu je się ta kie kla sy na to przy sta je i po tem do cho dzi do ta -
kich sy tu acji, jak ta opi sa na przez pa na. 
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Po rad nia Roz wo ju i Wspar cia Psy chicz ne go to no wo cze -
sne i przy sto so wa ne po miesz cze nia w DS Han ka. Tra -
fić tu ła two. A jak się już tra fi, to się wra ca. Dziś, po 15

la tach od re ak ty wa cji, PRiWP ma sta łych i za przy jaź nio nych
pod opiecz nych, któ rzy mi mo że wy szli już z psy chicz ne go
doł ka, skoń czy li stu dia i po szli w świat, nie zry wa ją kon tak -
tów z oso ba mi, któ re tu pra cu ją. 

– Po rad nię przy wró ci ła do ży cia Elż bie ta Żur kie wicz, psy -
cho log, psy cho te ra peu ta, do rad ca ro dzin ny, mój na uczy -
ciel – mó wi Mag da le na Cie ślik (na zdjęciu), któ ra od 10 lat
pra cu je w du ecie ze swą men tor ką. – To by ła prze dziw na sy -
tu acja. W trak cie stu diów mia łam wa ru nek z jed ne go przed -
mio tu. Z psy cho lo gii roz wo jo wej. Naj ła twiej sze go
przed mio tu na tym kie run ku! Wa ru nek dla te go, że nie po -
szłam na eg za min, nie mia łam zwol nie nia i od ra zu do sta łam
dwó ję. Tę dwó ję da ła mi mo ja obec na sze fo wa. I to ją spo tka -
łam po ja kimś cza sie i to ona po sta wi ła na mnie. Je stem jej
dziś za to bar dzo wdzięcz na, bo… w za sa dzie ja nie pra cu ję.
Jak ko cham to, co ro bię.

PRiWP to dwie oso by, cza sem prak ty kan ci, a nie kie dy i sta -
ży ści. Lu dzi uma wia ją cych się na spo tka nia jest mnó stwo.
Na li ście znaj du je się gru bo po wy żej 200 osób. I licz ba ta ro -
śnie. Dzię ki no wej struk tu rze UAM po sze rzo no dzia łal ność.
Zwięk szy ły się też za kre sy obo wiąz ków. Te raz ro bią to, czym
po rad nia po win na się zaj mo wać, czy li pró bu ją stwo rzyć coś
w ro dza ju pra cow ni roz wo ju i wspar cia po przez sze ro ko ro -
zu mia ną po moc te ra peu tycz no -psy cho lo gicz ną, kon sul ta cje,
in ter wen cje kry zy so we. By ten plan się po wiódł, opra co wa -
no sys tem dzia ła nia w sy tu acjach trud nych. Utwo rzo no sieć
ko or dy na to rów na ca łej uczel ni. Każ dy z wy dzia łów ma dziś
ta kie go ko or dy na to ra. Po dob nie jest w Do mach Stu denc kich. 

– W sy tu acjach eks tre mal nych dzia ła to zna ko mi cie. Je ste -
śmy in for mo wa ni na bie żą co. Na wy dzia le wszy scy wie dzą,
kto jest od po wie dzial ny za kon takt z na mi. W za sa dzie pra -
cu je my na okrą gło. Te le fo ny, ese me sy, in ter wen cje nie zda -
rza ją się je dy nie w go dzi nach urzę do wa nia. Cho ro ba nie zna
ośmio go dzin ne go dnia pra cy – mó wi Mag da le na Cie -
ślik. – Czę sto jeź dzi my na in ter wen cje w no cy, roz ma wia my
z pod opiecz ny mi o każ dej po rze. Tu nie ma sche ma tu.
Na szczę ście ma my wspar cie od pro rek tor Bo gu mi ły Ka niew -
skiej i kanc le rza Mar ci na Wy soc kie go. 

Obie pa nie za trud nio ne w po rad ni są od te ra pii, ale współ -
pra cu ją też z psy chia trą. To jed nak wciąż ma ło. Wraz z no -
wym ro kiem aka de mic kim przy by ło pod opiecz nych i jest to
sy tu acja nor mal na. „No wi” przy cho dzą na uczel nię wraz ze
swo ją cho ro bą i czę sto od ra zu zwra ca ją się o po moc, bo do -
stęp do spe cja li stów z NFZ wy dłu ża się w nie skoń czo -
ność. – I mu szą ją otrzy mać. Nie ste ty stu den ci cza sem
zwle ka ją i do cho dzi do sy tu acji dra ma tycz nych – mó wi Mag -
da le na Cie ślik.

Uni wer sy tet to ca ły prze krój za cho wań, kul tu ry, oso bo wo -
ści. To ty sią ce pra cow ni ków i stu den tów. Ty giel ludz kich stra -
chów i na mięt no ści. To rów nież sy tu acje, w któ rych mu si
do cho dzić i do cho dzi do zda rzeń dra ma tycz nych. Przy kła dy
moż na by mno żyć. 

– Ostat nio po pu lar ny stal king rów nież nie jest nam ob cy.
In ter we nio wa li śmy. By ły li sty, ese me sy, na cho dze nia, a na wet
groź by ka ral ne – wspo mi na mo ja roz mów czy ni. – Sło -
wem – kla sy ka. Zna ko mi cie za dzia łał sys tem ko or dy na -
tor – dzie kan – po rad nia. Dzię ki te mu mo gli śmy za rów no
ofia rę jak i spraw cę ob jąć opie ką. Spra wę ba da ła po li cja.

Psy cho log py ta na, jak uchro nić uczel nię przed za gro że niem
wy ni ka ją cym z fak tu przy ję cia oso by nie sta bil nej emo cjo nal -

bEz Ko RzE NI
NIE Ma SKRzy dEł
dwie godziny spotkania. godzina czystej rozmowy.

w tym czasie jedenaście telefonów od studentów,

pracowników, ludzi nauki. od początku października

ponad 50 nowych osób zarejestrowanych do poradni.

terminy to już połowa grudnia. oblężenie.
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nie mó wi, że te mat był przez ostat nie la ta do głęb nie ba da ny
i obok sys te mu we ry fi ka cji stu den tów uru cho mio no też za -
awan so wa ne pro ce du ry. Stwo rzo no je od pod staw i za czy na -
ją one zda wać eg za min.

– Nie ma my ta kiej mo cy, by uzy skać in for ma cje o sta nie
zdro wia psy chicz ne go stu den ta – mó wi M. Cie ślik – Po ma -
ga ją nam ko or dy na to rzy, a na wet sze fo wie aka de mi ków. Przy -
kład z nie da le kiej prze szło ści: stu den ci stwier dzi li i prze sła li
in for ma cje do ko or dy na to ra o ko le dze, któ ry za gra ża sam so -
bie. To się po twier dzi ło. Pew nej no cy oso ba ta opu ści ła aka -
de mik i prze pa dła. Po szu ki wa nia da ły re zul tat. Dziś jest
pod opie ką le ka rzy, a od ro dzi ny otrzy ma li śmy po dzię ko wa -
nia za spraw ną ak cję po szu ki waw czą. In na oso ba pró bo wa ła
wy mu szać pie nią dze na le ki od urzęd ni ków uczel nia nej ad -
mi ni stra cji. Do szło na wet do pró by sa mo oka le cze nia. Ko -
niecz na by ła po moc me dycz na. In ny przy kład: atak
psy cho tycz ny na pra cow ni ka. Zwią za ny ze schi zo fre nią. Oso -
ba cho ra wy obra ża ła so bie, że uczel nia ją in wi gi lu je na każ -
dym kro ku. Mu sia ła in ter we nio wać po li cja.

Ostat nio pla gą jest de pre sja lę ko wa. Co czwar ta oso ba, któ -
ra tra fia do le ka rza ro dzin ne go, do sta je skie ro wa nie do le ka -
rza psy chia try. Aż 90 proc przy pad ków wy cho dzi ze
zdia gno zo wa ny mi za bu rze nia mi de pre syj no -lę ko wy mi. Mło -
dzi lu dzie bo ją się opusz czać po miesz cze nie, a gdy to zro bią,

mdle ją. In ni nie po tra fią za ła twić tak pro stej spra wy jak wpis
do in dek su. Mi mo, że im się na le ży. Te ra pia po ma ga. Na praw -
dę. W po rad ni jest na to mnó stwo przy kła dów i ca łe gro no
osób za przy jaź nio ne z jej pra cow ni ka mi. Osób, któ rym po -
mo gli. 

Po rad nia ro bi du żo wię cej. Wspo ma ga ła pro jekt „I kto tu
osza lał” na gro dzo ny przez Ko wa dło. Na wy dzia łach od by wa -
ły się spo tka nia stu den tów z oso ba mi, któ re by ły pod opie ką
po rad ni. Opo wia da ły, jak wy glą da ży cie oso by de pre syj nej,
schi zo fre ni ka, au ty sty, al ko ho li ka… Te raz pro jekt bę dzie kon -
ty nu owa ny w ra mach po rad ni. Po dob nie z in nym pro gra mem
„Uwal nia nie mo cy” czy li do tar ciem do sie bie, do wła sne go po -
ten cja łu i zro zu mie nie me cha ni zmów – dla cze go ja tak funk -
cjo nu ję. Ukie run ko wa nie na od na le zie nie za so bów, przy
uświa do mie niu so bie de fi cy tów, przez któ re nie po tra fię po -
fru nąć. Bo bez ko rze ni nie ma skrzy deł.

– Po ko le nie, któ re te raz stu diu je, jest słab sze. Nie ma si ły,
któ rą dys po no wa li ich po przed ni cy – mó wi M. Cie ślik. – Nie
da się stwo rzyć wię zi wspar cia przez in ter net. Ma my spo re
gro no stu den tów, któ rzy przy cho dzą z na mi po roz ma wiać,
bo tyl ko z na mi mo gą. Je ste śmy te ra peu ta mi sys te mo wy mi.
Na te ra pię za pi su ją się u nas pa ry, a na wet ca łe ro dzi ny, wspie -
ra ją ce stu den ta czy stu dent kę. Te raz ma rzy mi się Mię dzy -
uczel nia na Po rad nia Wspar cia Psy chicz ne go, gdzie by li by
le ka rze spe cja li ści. Mam list in ten cyj ny od rek to ra i otrzy ma -
łam zgo dę na pro wa dze nie roz mów. I to zro bię. Że by nie
wiem co.

Krzysz tof Smu ra

w tym roku rada funduszu wyróżniła prace doktorskie
zajmujące się m.in. ewolucją roślinożernych
roztoczy, psychofizjologią e-sportu czy badaniem

stanu przygotowania polskiego więziennictwa do przyjęcia
skazanych z niepełnosprawnością ruchową.

Złożono 150 wniosków z 14 wydziałów UAM.  Laureaci
będą otrzymywać w roku akademickim 2019/2020 1500
złotych miesięcznie. 

To już 12. edycja programu. Od 2008 roku PPNT wsparł
już ponad 170 młodych naukowców na łączną kwotę
prawie 2,5 mln zł.

L I S TA  T E g o R o C Z n yC H  L AU R E ATó W:

►Alicja Laska, Wydział Biologii,„kompromisy ewolucyjne

w kontekście specjalizacji i dyspersji u roślinożernych roztoczy”

► Kinga Stefanowska, Wydział Chemii,„Synteza i charakterystyka

nienasyconych poliedrycznych silseskwioksanów  i sferokrzemianów

na drodze przemian katalitycznych”

► Beata Koper, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej,„Sublingualis.

problemy i poetyki dyskursu medycznego w literaturze polskiej

po roku 1989”

►Michalina Wilkowska, Wydział Fizyki,„badania strukturalne

wpływu wybranych surfaktantów na właściwości amyloidogenne

różnych form peptydu beta”

►Anna Kuleszewicz, Wydział Historyczny,„Szkolnictwo polskie

na białorusi w latach 1991 – 2016”

► Sebastian Kendzierski, Wydział nauk geograficznych

i geologicznych,„wpływ parametryzacji i rozdzielczości modelu

wrf na jakość symulacji oraz możliwości korekty

krótkoterminowych prognoz pogody dla polski”

► Kinga Adamczewska, Wydział nauk Politycznych

i Dziennikarstwa,„rola mediów we współczesnych modelach

przepływu informacji politycznej”

►Maciej Behnke, Wydział nauk Społecznych,„psychofizjologiczny

model wyzwania i zagrożenia w e-sporcie”

► Łukasz Piątkowski, Wydział neofilologii, „kookurencja, wzorce

syntagmatyczne i prezentacja leksykograficzna zwrotów werbo-

nominalnych w porównaniu niemiecko-polskim.”

► Tymoteusz Mądry, Wydział Prawa i Administracji,„System aktów

planowania przestrzennego i jego wpływ na kształtowanie

przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach

powiatu. postulaty de lege lata i de lege ferenda.”

►Agnieszka nymś-górna, Wydział Studiów Edukacyjnych,

„więźniowie z niepełnosprawnością ruchową w zakładach karnych”

Anna Ciamciak

StypENdIa
dla doKtoRaNtóW

w poznańskim parku naukowo-

technologicznym wręczone zostały

stypendia dla doktorantów uaM. 

w tym roku na stypendia ppnt

przyznano 165 tys. zł dla 11 młodych

naukowców. 

y – Często jeździmy na interwencje
w nocy, rozmawiamy

z podopiecznymi o każdej porze. 
Tu nie ma schematu
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dok to rant ka z UAM prze by wa obec nie na sta żu w De par -
ta men cie Na uk In ter dy scy pli nar nych ośrod ka John Jay
Col le ge of Cri mi nal Ju sti ce, bę dą ce go czę ścią Ci ty Uni ver -

si ty of New York. – Pra cu ję pod opie ką pro fe so ra Sau la Kas si -
na – mó wi Mar ta Na wroc ka. – Mam do stęp do po tęż nej
bi blio te ki za wie ra ją cej pu bli ka cje z za kre su na uk pe nal nych,
a w tym z kry mi na li sty ki, ja kich w Pol sce próż no szu kać. Staż jest
dla mnie ko lej nym kro kiem w roz wo ju za wo do wym i szan są
na do koń cze nie ba dań w ra mach dok to ra tu pod okiem naj lep -
szych na ukow ców.

Mar ta Na wroc ka tra fi ła do Pra cow ni Kry mi na li sty ki nie przy -
pad ko wo. Za wsze in te re so wa ła się pro ce sa mi roz kła du zwłok (z wy -
kształ ce nia jest też bio lo giem). Na III ro ku stu diów tra fi ła na za ję cia
z kry mi na li sty ki, pro wa dzo ne przez obec ne go pro mo to ra, prof. Szy -
mo na Ma tu szew skie go, któ ry pro wa dzi ba da nia z za kre su en to mo -
lo gii są do wej. Pro fe sor przede wszyst kim zaj mu je się sza co wa niem
cza su śmier ci na pod sta wie obec no ści i dzia łal no ści owa dów
na zwło kach. Dok to rant ka do sta ła szan sę i z niej sko rzy sta ła. Bę dąc
na III ro ku stu diów roz po czę ła wła sne ba da nia nad in ter su biek tyw -
no ścią jed nej z me tod sza co wa nia cza su śmier ci. Dzi siaj ba da in ter -
su biek tyw ność in nych me tod kry mi na li stycz nych. 

– Po ję cie in ter su biek tyw no ści na grun cie pol skiej kry mi na li -
sty ki jest bar dzo ma ło zna ne. Za miast nie go czę sto sto su je się po -
ję cie rze tel no ści – mó wi Mar ta Na wroc ka. W rze czy wi sto ści
in ter su biek tyw ność jest jed nym z ele men tów (kla są) rze tel no ści
i w od nie sie niu do me tod wska zu je, na ile zgod ne są wy ni ki osób
sto su ją cych da ną me to dę w toż sa mych wa run kach. In ter su biek -
tyw ność po zwa la za tem oce nić sto pień zgod no ści mię dzy róż ny -
mi oso ba mi, a tym sa mym po zwa la oce nić po ziom rze tel no ści
da nej me to dy. Im wyż szy sto pień in ter su biek tyw no ści, tym me -
to dę moż na uznać za bar dziej rze tel ną, a w kon se kwen cji za bar -
dziej wia ry god ną. 

– Mo je ba da nia sku pia ją się na in ter su biek tyw no ści me tod
z trzech kla sycz nych dzie dzin kry mi na li sty ki. Ba dam pi smo ręcz -
ne, dak ty lo sko pię oraz śla dy tra se olo gicz ne obu wia. W żad nej
z tych dzie dzin wła ści wie nie ma ba dań nad stop niem in ter su -
biek tyw no ści sto so wa nych w nich me tod, choć me to dy te są po -
wszech nie wy ko rzy sty wa ne przez eks per tów, a w tym bie głych
są do wych.

By to zro zu mieć w peł ni, war to od nieść się do prak tycz ne go
za sto so wa nia pro wa dzo nych przez dok to rant kę ba dań. W każ -
dym po stę po wa niu są do wym, w któ rym prze pro wa dza się do -

wód z opi nii bie głe go, istot nym pro ble mem, przede wszyst kim
dla są du, jest oce na wia ry god no ści przed sta wia nych eks per tyz.
Zwy kle ani sąd, ani pro ku ra tu ra nie ma ją spe cja li stycz nej wie dzy
z za kre su pew nych dzie dzin na uki, co unie moż li wia im zwe ry fi -
ko wa nie opi nii przed sta wia nych przez bie głych, na to miast eks -
per ty zy czę sto sta no wią istot ny do wód w spra wie i m.in. na ich
pod sta wie za pa da ją roz strzy gnię cia. Mo że to mieć za sad ni cze
kon se kwen cje dla stron pro ce su. 

– Gdy sąd czy pro ku ra tor zle ca wy ko na nie ta kiej eks per ty zy
przez bie głe go, nie ma szcze gó ło wej wie dzy na te mat te go, ja ki mi
me to da mi po słu gu je się eks pert i czy te me to dy uzna je się za do -
sta tecz nie rze tel ne. To eks pert na pod sta wie swo jej wie dzy i do -
świad cze nia oraz otrzy ma ne go ma te ria łu do ba dań de cy du je,
w ja ki spo sób bę dzie pro wa dził pro ces ana li zy śla dów i ja ką me -
to dę za sto su je – tłu ma czy dok to rant ka. – Sąd ze wzglę du na brak
tej spe cja li stycz nej wie dzy ma du ży pro blem, aby zwe ry fi ko wać tę
pra cę. Bar dzo czę sto otrzy mu je ta ką eks per ty zę i nie jest w sta nie
me ry to rycz nie jej oce nić. Co wię cej, czę sto jed na za stron sta ra się
eks per ty zę pod wa żyć. W kon se kwen cji do cho dzi do sy tu acji,
w któ rej po wo łu je się ko lej nych bie głych. W ten spo sób mno żą się
kosz ty, a sa mo po stę po wa nie znacz nie się wy dłu ża. Waż nym ele -
men tem dla pod nie sie nia wia ry god no ści eks per tyz i uczy nie nia
z nich bar dziej we ry fi ko wal ne go źró dła wie dzy jest stan da ry zo -
wa nie wy ko rzy sty wa nych w da nej dzie dzi nie me tod, cze go pod -
sta wą jest ich zwe ry fi ko wa nie pod ką tem rze tel no ści. 

– Mo je ba da nia po le ga ją na pra cy z gru pa mi eks per tów kry -
mi na li stycz nych z trzech ba da nych prze ze mnie dzie dzin – wy -
ja śnia Mar ta Na wroc ka. – Otrzy mu ją oni do ana li zy dwa róż ne
śla dy, a ich za da niem jest prze pro wa dze nie ba dań wy bra ną me -
to dą. Z te go wzglę du, że ana li zy śla dów są wie lo eta po we, moż -
na zba dać zgod ność eks per tów (in ter su biek tyw ność) na każ dym
z tych eta pów. Moż na za ob ser wo wać na ja kim po zio mie pra cy
po ja wia ją się róż ni ce, a tym sa mym na co na le ży zwró cić uwa gę,
by te róż ni ce zni we lo wać. Wy chwy ce nie aspek tów pro ble ma tycz -
nych i wy ma ga ją cych do pra co wa nia po zwo li pod jąć pra cę
nad ujed no li ce niem i ustan da ry zo wa niem me tod, a w osta tecz -
no ści po win no do pro wa dzić do zwięk sze nia ich rze tel no ści. My -
ślę, że te ba da nia ma ją ogrom ne prze ło że nie prak tycz ne. 

Mar ta Na wroc ka koń czy staż w stycz niu. Wra ca do Pra cow ni
Kry mi na li sty ki WPiA oraz na apli ka cję ad wo kac ką. Przed nią
obro na dok to ra tu. 

Krzysz tof Smu ra

opI NIa opI NII
NIE RóW Na

„intersubiektywność badań śladów

kryminalistycznych” to temat pracy doktorskiej

Marty nawrockiej z pracowni kryminalistyki

wpia, której zaufali eksperci 

z narodowego Centrum nauki. 

dzięki ich ocenie uzyskała stypendium

w ramach konkursu Etiuda 7. 
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To wa rzy stwo, w ja kim się zna la złem, tzn.
mo je ko le żan ki i ko le dzy z ro ku. Wie lu
z nich by ło bar dzo in te re su ją cy mi ludź mi.
Zresz tą w tam tych cza sach – je śli ktoś wy -
bie rał stu dia po lo ni stycz ne, czy li nie ży cio -
wą abs trak cję w po rów na niu np.
do me dy cy ny lub pra wa – czę sto coś z so bą
niósł, ja kiś po ten cjał, oso bo wość. W la -
tach 70. (za czy na łem stu dia w 1975 ro ku,
do dam, że trwa ły wów czas 4 la ta) fi lo lo gia
pol ska nie by ła po strze ga na ja ko dro ga
do pie nię dzy, choć dziś wie lu mo ich ko le -
gów z ro ku do brze so bie ra dzi tak że w tym

za kre sie. Nie za wsze w za wo dzie, ale czę sto w dzie dzi nach po -
krew nych. Nas uczo no wte dy sze ro ko ro zu mia nej kul tu ry. Do -
brze pa mię tam więk szość wy kła dow ców, szcze gól nie mo je go
pro mo to ra, prof. Je rze go Ziom ka.

Sko ro mó wi my o pro mo to rze, to mo że zdra dzi pan, na ja ki
te mat pi sał pra cę ma gi ster ską?

O „Kwia tach pol skich” Ju lia na Tu wi ma. Do dam, że w cza sie
stu diów jesz cze bar dziej niż li te ra tu rą in te re so wa łem się fil mem.
Fil mo znaw stwo zaś sta no wi ło część na sze go pro gra mu, w związ -
ku z tym sil nie i bar dzo po zy tyw nie za pi sał się w mo jej pa mię ci
rów nież Ma rek Hen dry kow ski, wte dy ma gi ster, dziś pro fe sor,
twór ca po znań skiej szko ły fil mo znaw stwa. Mo ja książ ka „Mi raż”
to zresz tą pró ba spoj rze nia na pol ską hi sto rię XX wie ku wła śnie
przez pry zmat fil mów – w tym przy pad ku fik cyj nych.

a Sta ni sław ba rań czak?
Ba rań czak w 1975 ro ku pod pi sał pro test prze ciw zmia nom

w kon sty tu cji PRL, tzw. „List 59”, był też współ za ło ży cie lem Ko -
mi te tu Obro ny Ro bot ni ków, a na ra ziw szy się wła dzom tra fił
na spe cjal ną li stę au to rów bę dą cych pod szcze gól ną kon tro lą cen -
zu ry. Nie mógł więc pu bli ko wać. Je go wier sze wy da wa ne by ły na -
to miast w pod zie miu. Pro szę so bie wy obra zić, że bo daj że
na IV ro ku stu diów, do sta łem na jed ną noc dwa bez de bi to we to -
mi ki je go wier szy. Na jed ną noc, pod kre ślam. Za wie ra ły utwo ry
przej mu ją ce dla mnie wów czas, a ja ko ude rza ją ce w re żim ko mu -
ni stycz ny – wę dro wa ły od czy tel ni ka do czy tel ni ka w głę bo kiej
kon spi ra cji. Zda wa łem so bie spra wę, że już ni gdy wię cej mo gę
tych wier szy nie zo ba czyć, nie prze czy tać, więc że by je za cho wać
przez ca łą noc prze pi sy wa łem je ręcz nie. W tej for mie mam je
jesz cze gdzieś w do mu zresz tą. Nie mia łem za jęć ze Sta ni sła wem
Ba rań cza kiem, pro wa dził rów no le głą do mo jej gru pę. 

Wciąż nie wiem, kie dy po sta no wił pan zo stać pi sa rzem.
Po 1989 ro ku. Po trze bo wa łem gdzieś do ro bić, za sta na wia łem

się, jak jesz cze mógł bym pra co wać pi sząc i do sze dłem do wnio -
sku, że nie by łem jak do tąd au to rem ksią żek. I, że mo że trze ba
te go spró bo wać.

ze zbi gnie wem woj na row skim, pi sa rzem, roz ma wia alek san dra po lew ska -wia nec ka

ICh tRoJE

y Sil nie i bar dzo po zy tyw nie za pi sał się w mo jej
pa mię ci rów nież Ma rek Hen dry kow ski, 

wte dy ma gi ster, dziś pro fe sor

zdra dzi mi pan swój dru gi li te rac ki
pseu do nim?

Wo lał bym nie. Nie wy mie nię rów nież ty -
tu łów ksią żek, któ re na pi sa łem, kry jąc się
za dru gim pseu do ni mem.

Chy ba po raz pierw szy spo ty kam au to -
ra, któ ry pu bli ku je pod trze ma róż ny mi
na zwi ska mi. Skąd u pa na ten po mysł? 

Lu bię za my kać rze czy w pew ną ca łość
i utrzy my wać w pew nym po rząd ku. Co
mia łem do po wie dze nia ja ko Do mi ni ka
Stec po wie dzia łem, uży wa jąc te go na zwi -
ska. I wy star czy. Gdy bym pi sał o ko bie tach
ja ko Zbi gniew, brzmiał bym dla wie lu z nich ma ło wia ry god nie,
a ja ko Do mi ni ka zdo by łem ich za ufa nie. Pod wła snym na zwi -
skiem na pi sa łem m.in. słu cho wi ska przed sta wia ne w Te atrze Pol -
skie go Ra dia, wie le opo wia dań i książ ki jak „Mi raż” czy „Pió ra”.
Ten ostat ni ty tuł zresz tą jest mo im hoł dem dla po lo ni sty ki. To
se kret na hi sto ria li te ra tu ry pol skiej – ta ki ma pod ty tuł.

Czy wy brał pan stu dia na fi lo lo gii pol skiej po to, by przy go -
to wać się do za wo du pi sa rza?

Nie. Mo je pla ny na ży cie w tam tym cza sie nie się ga ły da lej niż
na ja kieś trzy mie sią ce do przo du. Wy bra łem po lo ni sty kę, bo
po pro stu to lu bi łem, by łem tym za in te re so wa ny i nic in ne go nie
po tra fi łem ro bić do brze po za pi sa niem i czy ta niem. Oczy wi ście
od po cząt ku by łem uświa da mia ny, że fi lo lo gia pol ska to nie są
stu dia, któ re gwa ran tu ją środ ki do ży cia, ale po nie waż do tej po -
ry ży łem z pen sji ro dzi ców, świa do mość ta mnie nie od stra sza ła.
Zresz tą, je den raz usły sza łem, że po lo ni sta mo że do brze za ra biać.
Za pew nie nie to pa dło z ust mo je go wy kła dow cy, któ re go na zwi -
ska nie przy po mnę so bie w tej chwi li, a któ ry twier dził, że
w Gdań sku jest re stau ra cja, gdzie kel ne ra mi są wy łącz nie po lo -
ni ści i za ra bia ją bar dzo przy zwo icie. 

W cza sie stu diów rów nież nie my ślał pan o za wo do wym pi -
sa niu?

Je śli nie mal co dzien nie na za ję ciach ma się kon takt w wy bit ną
li te ra tu rą, z gi gan ta mi pió ra, to świa do mość wła snej ma ło ści wo -
bec wiel kich pi sa rzy i po etów szyb ko i sku tecz nie schła dza wszel -
kie za pę dy pi sar skie. Po lo ni sty ka, wbrew po zo rom, wca le nie
na stra ja do sa mo dziel ne go pi sa nia, bo jak ma na stra jać, sko ro już
na wstę pie wiem, że nie na pi szę nic no we go? Fi lo lo gia pol ska
uczy po ko ry w tym wzglę dzie. Rzecz ja sna, moż na pi sać po pro -
stu dla pie nię dzy. W Pol sce, co praw da, tyl ko ma ła garst ka au to -
rów do brze z te go ży je, resz ta, je śli chce pi sać, mu si ła pać
do dat ko we za ję cia, by się utrzy my wać, ale ja koś tam się da. 

Co z cza su stu diów naj bar dziej za pi sa ło się w pań skiej pa -
mię ci?

y nie prze sa dzę ani tro chę, gdy po wiem, że pi sarz zbi -
gniew woj na row ski, ab sol went po znań skiej po lo ni sty -

ki – pi sze za trzech (ale by naj mniej nie trzy po trzy!)
pod wła snym na zwi skiem am bit nie i po waż nie. nie co prze -
śmiew czo i po pu lar nie ja ko do min ka Stec. je go trze cie wcie le -
nie, nie ste ty, po zo sta je ta jem ni cą. przy naj mniej pó ki co.
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zwy czaj bia łej ko szu li prze ją łem od prof. Whi te’a z Au stra lian
Na tio nal Uni ver si ty, któ ry ubie rał się tak w zgo dzie z na zwi -
skiem. Zwy czaj bar dzo wy god ny, bo nie mu szę się za sta na -

wiać ra no, ja ką ko szu lę wy brać – uśmie cha się. 
Na UAM stu dio wał, zro bił dok to rat u prof. Le ona Ko wa lew skie -

go, pra co wał ja ko ad iunkt, roz wi jał swo je za in te re so wa nia ma gne -
ty zmem jo nów przej ścio wych oraz EPR (elek tro no wy re zo nans
ma gne tycz ny), któ ry – dziś sto so wa ny ja ko stan dar do wa me to da
w wie lu dzie dzi nach – wów czas ży wo się roz wi jał. Ma rzył o pra -
cy za gra ni cą, a je dy ną ta ką wów czas moż li wość da wał Pol se rvi -
ce, któ ry miał mo no pol na „sprze daż” fa chow ców za gra ni cę.
A więc kurs dla spe cja li stów w War sza wie, pasz port, wi za i – wy -
lot do La gos z kon trak tem do pra cy w Min na w sta nie Ni ger. Ni -
ge ria – wów czas bar dzo bo ga ty kraj, przy wią zy wa ła wiel ką wa gę
do edu ka cji. Bi let lot ni czy przez po mył kę do stał tyl ko dla sie bie,
a więc żo na z ma łą cór ką wy ru szy ły na stat ku „Kra ków” pły ną -
cym do Port Har co urt, by ra zem z Fia tem, na któ ry do stał 1800
do la rów po życz ki, do trzeć du żo póź niej. Jak mó wi pro fe sor, dzię -
ki te mu, że we wszyst kich po dró żach to wa rzy szy ła mu ro dzi na,
„za wsze mia łem ka wa łek Pol ski ze so bą”. W Min na oka za ło się,
że ma być kimś w ro dza ju in spek to ra oświa to we go za miast pra -
co wać na uczel ni. Du żo by mó wić, jak uda ło się ode brać ro dzi nę
i osiąść ra zem w Port Har co urt: by ła i ma la ria i po dróż au to sto -
pem z Min na do Ka no, któ rą dziś pro fe sor oce nia ja ko wiel ce ry -
zy kow ną i dzię ku je Opatrz no ści, że wszyst ko do brze się skoń czy ło.

Mi ła Ni ge ria, mi łe Niem cy
Po mi mo pierw szych 2 mie się cy tu łacz ki po urzę dach, prof. Ru -

do wicz do brze wspo mi na Ni ge rię. Otrzy mał sta no wi sko wy kła -
dow cy na Uni wer sy te cie w Port Har co urt, two rzo nej od pod staw
uczel ni; wzra sta ło się ra zem z nią. Ze spół był no wy, nie wy two rzy -
ły się żad ne ukła dy. Na cisk był po ło żo ny na dy dak ty kę, wie lu stu -
den tów po cho dzi ło z bied nych ro dzin, ale ta ki mło dy, am bit ny
uni wer sy tet ma du ży po ten cjał na uko wy. – Za ple cze ba daw cze się
do pie ro two rzy ło – wspo mi na prof. Ru do wicz – ale gdy my śmy
mie li ro syj skie Ria dy, tam je den z pol skich ma te ma ty ków prze dłu -
żył po byt, by móc pra co wać na no wym kom pu te rze VAX. 

Po dwóch la tach w Ni ge rii pro fe sor z ro dzi ną wy ru szył do Er -
lan gen – ja ko sty pen dy sta Hum bold ta w In sty tu cie Che mii Fi -

zycz nej. Skoń czy ła się eg zo ty ka, za czął in ten syw ny kurs ję zy ka
nie miec kie go. Spo tkał tam in nych niż w ofi cjal nej pro pa gan dzie
Niem ców. W pa ra fial nym ko le bi blij nym tłu ma czył li sty z pol -
skich pa ra fii ze spi sem po trzeb. Był stan wo jen ny i Niem cy wy -
sy ła li set ki pa czek i trans por tów z po mo cą. – Ze tkną łem się
z wiel ką ser decz no ścią Niem ców – mó wi – na dnie któ rej by ła
szcze ra skru cha za woj nę. To by ło ta kie po jed na nie na naj niż -
szym szcze blu, w oso bi stym kon tak cie.

I am dick
W li sto pa dzie 1982 przez Syd ney do Can ber ry: – Lą du je my

na lot ni sku, bu dy ne czek ma ły, pie szo idzie my z sa mo lo tu, wi ta nas
ktoś w szor tach i ko la nów kach, wy cią ga rę kę: „I am Dick”. To był
mój szef, che mik (!). Po nie miec kim „Herr Dok tor Pro fes sor” by -
ło to coś zu peł nie in ne go – wspo mi na. Au stra lij ski Na ro do wy Uni -
wer sy tet (ANU) miał pięk ny roz le gły kam pus. Czę sto do jeż dżał
do pra cy ro we rem i wra ca jąc przy wo ził siat kę ry dzów. – Ta uczel -
nia – wspo mi na – cha rak te ry zo wa ła się du żą otwar to ścią na róż -
no rod ność, a at mos fe ra by ła wspa nia ła, opar ta na za ufa niu. 

Kie dy pu bli ko wał jed ną ze swo ich naj bar dziej zna czą cych prac,
ma ją cą obec nie kil ka set cy to wań, je go szef od mó wił do pi sa nia
do niej swo je go na zwi ska. Bi blio te ka otwar ta by ła ca łą do bę, książ -
ki i cza so pi sma moż na by ło brać sa me mu, kse ro by ło do swo bod -
nej dys po zy cji, a wte dy na UAM, aby zro bić kse ro ar ty ku łu, trze ba
by ło mieć pi sem ną zgo dę dy rek to ra in sty tu tu.

To w Can be rze prof. Ru do wicz za ło żył Ko mi sję Oświa to wą i Pol -
ską Szko łę Przed mio tów Oj czy stych, kształ cą cą aż do ma tu ry, ist -
nie ją cą do dziś. Chciał, aby (swo je i in ne) dzie ci utrzy mać
w pol sko ści i aby kształ ce nie by ło bar dziej no wo cze sne niż w so -
bot nich szko łach „sta rej” Po lo nii. Po sied miu la tach pra cy na ANU
ha bi li to wał się na UAM, choć po cząt ko wo usły szał, że ha bi li ta cja
jest… „tyl ko dla Po la ków.” 

pięć dzie sią te pię tro
Po te le fo nicz nym in te rview pod ko niec 1989 ro ku przy szła ofer -

ta na sta no wi sko re ade ra z Po li tech ni ki w Hong kon gu – wte dy ko -
lo nia bry tyj ska. Spę dziw szy Bo że Na ro dze nie w Pol sce, już ja ko dr
hab., wy lą do wał na sta rym lot ni sku Kai Tak, strasz nie za tło czo -
nym, gdzie przez kil ka go dzin (z żo ną i dwój ką dzie ci) szu kał oso -

fot.  adrian wykrota
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y prof. Czesław rudowicz jest autorem 265 publikacji z fizyki i chemii ciała
stałego, ma index Hirscha 39. jego zainteresowania to podstawy teorii

hamiltonianu spinowego i spektroskopii Epr, teorii pola krystalicznego
i spektroskopii optycznej, teorii magnetyzmu i anizotropii magnetokrystalicznej. te
właśnie dziedziny są podstawą wielu badań, także na wydziale Chemii uaM.
na Cityu założył w 1997 r. asia-pacific Epr/ESr Society (apES), które organizuje co 2
lata asia-pacific Epr/ESr Symposium, w latach 1997-2004 był prezydentem apES,
jest dożywotnim członkiem zarządu. po powrocie do kraju został przewodniczącym
polskiego towarzystwa Epr (2007 – 2010), które w 2010 r. przekształcił w polską
grupę EMr, którą nadal kieruje i organizuje forum EMr-pl.

by, ma ją cej ich ode brać. Za to po tem cze kał luk su so wy ho tel,
gdzie 16-let nia cór ka otrzy ma ła osob ny po kój po łą czo ny z po ko -
jem ro dzi ców. Po kil ku mie sią cach wraz z gru pą no wo przy ję tych
pra cow ni ków po je cha li oglą dać miesz ka nia uni wer sy tec kie: wy -
brał to na 25 pię trze, w osie dlu ogro dzo nym, z ba se nem i kor tem
te ni so wym. – Wła ści wie na 50 pię trze, bo by ło usa do wio ne
na wzgó rzu – mó wi – od czu wa ło się to zwłasz cza w cza sie taj fu -
nów. Syn kie dyś po sta no wił wyjść na bal kon, przy wią zaw szy się
sznu rem do sto łu. Był i ta ki mo ment, kie dy taj fun do słow nie wy -
sa dził bal ko no we drzwi do środ ka. 

Miej ska Po li tech ni ka, a od 1994 r., Uni wer sy tet w Hong kon gu
(CityU) też był bar dzo mło dą, do pie ro 10-let nią uczel nią. – By ło
wy czu wal ne ogrom ne par cie na pię cie się w gó rę – mó wi prof. Ru -
do wicz – Bar dzo spraw nie i przej rzy ście za rzą dza ny. Ja ko cha ir pro -
fes sor by łem człon kiem Se na tu – np. spra wy nie kon tro wer syj ne,
nie wy ma ga ją ce dys ku sji by ły za ła twia ne obie gów ką: tak/nie/wcią -
gnąć do po rząd ku ob rad. 

Uczel nia by ła cy klicz nie pod da wa na au dy to wi eks per tów z Wiel -
kiej Bry ta nii czy USA. 

Ku gó rze
Co war te wspo mnie nia: stu den tom kie run ków tech nicz nych

przy da no obo wiąz ko we przed mio ty hu ma ni stycz ne do wy bo ru,
np. z so cjo lo gii lub psy cho lo gii, i od wrot nie: hu ma ni stom – tech -
nicz ne. To tak że by ło czę ścią owe go par cia do do sko na ło ści,
do oso bi ste go roz wo ju. Zgod nie z po li ty ką władz, CityU miał
przyj mo wać stu den tów z ro dzin bied nych, a de cy do wać miał tyl -
ko ich po ziom me ry to rycz ny. – Pro szę so bie wy obra zić – mó wi
pro fe sor – że o oce nach z eg za mi nów dys ku to wa no na ko mi sji, za -
nim zo sta ły ofi cjal nie za twier dzo ne. Wy kła dow cy za sta na wia li się,
cze mu ktoś wy padł sła bo, cze mu w ja kiejś gru pie oce ny są kiep -
skie i czy przy czy ną nie jest sła ba dy dak ty ka? Po wo ły wa no róż ne
gru py do roz wią zy wa nia po ja wia ją cych się pro ble mów, z my ślą,
że by po pra wiać to, co jesz cze nie funk cjo nu je do brze, że by by ło le -
piej. A wszyst ko to ro bio ne by ło w at mos fe rze ko le żeń skiej, bez in -
tryg i uraz.

Oso by, któ re nie osią ga ły od po wied nich wy ni ków w ba da niach
i dy dak ty ce za chę ca no do odej ścia z uczel ni. Efek ty te go ‘pię cia”
od da ją wy ni ki mię dzy na ro do we go ran kin gu THE – CityU za jął
miej sce 198 (2004) i 178 (2005).

Po cząt ko wo był wiel ki na cisk na na ucza nie w ję zy ku an giel skim,
choć stu den ci skła nia li lo kal nych wy kła dow ców, by wy kła da li w ję -
zy ku kan toń skim. Pro fe sor wy my ślił po śred nią me to dę – ob ja śniał
zdol niej szym stu den tom ćwi cze nia po an giel sku, a oni tłu ma czy li
in nym ko le gom po kan toń sku. 

Po 1997 r., po prze kształ ce niu Hong kon gu w spe cjal ną część
Chin) stop nio wo przy wią zy wa no du żą ro lę do ofi cjal ne go ję zy ka
chiń skie go: man da ryń skie go. Oba ję zy ki ma ją to sa mo pi smo, ale
co do wy mo wy są zu peł nie od ręb ne. – Dla te go pro fe so ro wie
z Cheng du – wy ja śnia pro fe sor – za trud nie ni na mo ich gran tach
po ro zu mie wa li się na pi śmie z lo kal ny mi ko le ga mi; ze mną też, ale
po an giel sku. W cza sach re wo lu cji kul tu ral nej zna jo mość an giel -
skie go mo gła być uzna na za szpie go stwo, stąd pew na lu ka po ko le -
nio wa w zna jo mo ści te go ję zy ka u star szych na ukow ców z Chin.

Ukłon do bu ta
– Stu den ci CityU trak to wa li wy kła dow ców z du żym sza cun -

kiem – mó wi pro fe sor – to jest wpi sa ne w chiń ską kul tu rę. Ale to
nic w po rów na niu ze stu den ta mi w In diach – do da je. – W Al la ha -
ba dzie by łem przez mie siąc vi si ting pro fes sor, m.in. mia łem wy kład
w sa li, w któ rej – jak moi gospo da rze z du mą pod kre śla li, nie gdyś
wy kła dał Di rac i He isen berg. Otóż pro szę so bie wy obra zić, że sie -
dzę w la bo ra to rium, wcho dzi dok to rant, pod cho dzi do swo je go pro -

fe so ra, schy la się, do ty ka pal ca mi je go bu ta, po czym skła da głę bo -
ki ukłon ze zło żo ny mi rę ka mi i do pie ro się od zy wa! Dla Eu ro pej -
czy ka to zu peł ny szok kul tu ro wy. Trze ba na uczyć się od czy ty wać
od mien ne ge sty, np. w Hong kon gu stu dent wy wo ła ny do od po wie -
dzi przy kła da pa lec do no sa, by upew nić się, że to o nie go cho dzi. 

Py ta ny o wa run ki pra cy w Hong kon gu, pro fe sor od po wia da:
ba jecz ne! To też gran ty nie by ły do dat kiem do pen sji, lecz prze -
zna czo ne by ły wy łącz nie na apa ra tu rę i za trud nie nie współ pra -
cow ni ków; by ły też gran ty na ulep sze nie dy dak ty ki. Przy słu gi wał
bi let lot ni czy „do do mu” raz na dwa la ta: w tym wy pad ku by ła to
Can ber ra; sub sy dium na wy na jem miesz ka nia; wy so ka od pra wa
na ko niec kon trak tu – moż na by mno żyć przy wi le je, któ re za -
pew nia ły na ukow com wy so ki po ziom ży cia.

Ja ko naj wyż szy w ran dze na uko wej Po lak był za pra sza ny przez
kon su lat na ofi cjal ne spo tka nia, np. z Bro ni sła wem Ge rem kiem czy
Alek san drem Kwa śniew skim. Wspo mi na ban kiet, na któ rym
zgod nie z chiń skim oby cza jem po si łek spo ży wa no przy okrą głym
sto le. Na pierw szej kon dy gna cji ta le rze, na dru giej ob ro to wej – po -
tra wy, zaś trze cia to miej sce na de ko ra cję: wśród zie le ni i kwia tów
sie dzia ły tam dla ozdo by dwa bia łe kró li ki. 

do domu
Na uczelniach w Hongkongu osiągnięcie wieku emerytalnego

oznacza koniec pracy. Trzeba było zdecydować, co dalej. Prof.
Rudowicz mówi, że jest „Polakiem z urodzenia, Australijczykiem
z wyboru, a mieszkał w Hongkongu z przypadku”. Przekonał żonę
(psycholog, też pracowała na CityU), do powrotu do Polski
jeszcze przed emeryturą: „by oddać naszą wiedzę polskim
studentom”. Gdy otrzymał propozycję zatrudnienia w Szczecinie,
skorzystał z niej. Żartuje: co się na świecie zatrudnię
na politechnice, to ją wkrótce zmieniają na uniwersytet. 

Jednak nie zadomowili się na stałe w Szczecinie: brak
najbliższych i znajomych z młodości – na spotkania jeździli
do Poznania. Przyrzekł żonie powrót do ich rodzinnego miasta.
Dzisiaj jest jej bardzo wdzięczny za ten wymóg, a dziekanom
Wydziału Chemii za przygarnięcie na macierzystą uczelnię.

Dzię ki tym pe re gry na cjom ma ją w do mu obia dy „w kil ku ję zy -
kach ku li nar nych”: chiń skim (dzię ki przy ja ciół ce żo ny z CityU),
ja poń skim (2 mie sią ce w Sen dai), hin du skim.

A Bo że Na ro dze nie? Jak wy glą da ło w tych róż nych eg zo tycz nych
miej scach? – Za wsze by ło pol skie – mó wi pro fe sor. W Ni ge rii o za -
opa trze nie w pol skie pro duk ty dba li licz nie pra cu ją cy tam Po la cy;
w Au stra lii Po lo nia jest tak du ża, że są pol skie skle py, a na wet wy -
twa rza się pol skie wę dli ny; w Hong kon gu w skle pach de li ka te so -
wych moż na do stać wszyst ko, wszę dzie też by ły ka to lic kie
ko ścio ły. – Na to miast bar dziej eg zo tycz ny był dla nas chiń ski No -
wy Rok w Hong kon gu – ol brzy mie kwia to we tar gi z kwia ta mi
do ozdo by miesz ka nia i ma ją cy mi przy nieść szczę ście drzew ka mi
man da ryn ko wy mi oraz rów nie cie ka wy targ pta si, bo w tej kul tu -
rze śpie wa ją ce pta ki są bar dzo waż ne. W tym okre sie wszy scy ob -
da ro wu ją się lai -see, czer wo ny mi ko pert ka mi z pie niędz mi, co ma
za pew nić po myśl ność ma te rial ną. Ma ria Ry bic ka



z ja ki mi za pa cha mi ko ja rzy się pa ni bo że
Na ro dze nie?

To za pach z dzie ciń stwa: pa sty do pod łóg,
igli wia, pie czo nych ciast. Mo ja ma ma mó wi -
ła, że każ de mu świę tu przy pi sa ne są szcze gól -
ne wy pie ki. Bo że Na ro dze nie to za pach
pier ni ków i ma kow ca. 

dla mnie za to wy jąt ko wa jest woń po ma -
rań czy i cze ko la dy z orze cha mi, bo jak by -
łam dziec kiem, moż na je by ło ku pić raz
w ro ku, wła śnie w grud niu.

Po ma rań cze by ły szcze gól ny mi owo ca mi
i do dzi siaj mo że je pa ni zo ba czyć w ko szy -
kach wiel ka noc nych. Nie raz żar tu ję, że z sym bo licz nych po kar -
mów świę ci my po ma rań czę ja ko naj po pu lar niej szy owoc
upra wia ny w Pol sce, z mięs – cze ko la do we go za jącz ka i jesz cze
jaj ko nie spo dzian kę. Pro szę mi wie rzyć, że wi dzia łam ta ki ze staw
w dzie cię cym ko szycz ku. To jest wy raz pew nych po szu ki wań i tę -
sk not.

Jak to? Nie tę sk nię za cza sa mi, kie dy ro dzi ce wsta wa li
w środ ku no cy, że by usta wić się w ko lej ce po szyn kę...

... po kar pie pew nie też...

... tak i póź niej one pły wa ły w wan nie…
…z nie wia do mych po wo dów, za miast zna leźć się w za mra żar -

ce. Ten ab surd to wa rzy szy nam do dzi siaj. In ne ry by sprze da wa -
ne są mar twe, ja ko mię so, oprócz kar pi. O czym my tak na praw dę
mó wi my? O sym bo lach dzie ciń stwa. Wi docz nie wspo mnie nie
pod po wia da lu dziom, że kar pie mu szą tra cić ży cie dzień
przed lub w Wi gi lię.

No wła śnie, si ła tra dy cji jest prze moż na. Mo ja te ścio wa co
ro ku mó wi, że na stęp nym ra zem nie bę dzie ty le go to wa ła, ale
nie do trzy mu je obiet ni cy. dla cze go wcho dzi my w ten kie rat?

Stół jest bar dzo waż nym ele men tem w kul tu rze pol skie go spo -
łe czeń stwa. Stół jed no czy i – chy ba przez na sze do świad cze nia
kry zy so we – po wi nien być na bo ga to. Je stem z po ko le nia, któ re
do świad czy ło nie do stat ku, dla te go nie wy obra żam so bie, że by

w mo im do mu nie by ło za pa su cu kru, ma sła.
Bar dzo się mar twię, co by by ło, gdy by za bra kło
chle ba, a po tem my ślę, jak wy ko rzy stać nad -
miar, bo chle ba się nie wy rzu ca – te go też na -
uczy łam się w do mu. Ob fi tość jest nie zbęd na.
Świę ta i świę to wa nie mu szą się łą czyć z róż no -
rod no ścią po sił ków i bie sia do wa niem. Młod -
sze po ko le nie my śli już tro chę ina czej, chy ba
że po wie la wzor ce wy nie sio ne z do mu. 

za uwa ży łam, że nie któ rzy ro bią tyl ko te
po tra wy, któ re lu bią...

… a in ni wpro wa dza ją da nia, któ re nie są
zwią za ne ze świę ta mi. Z ba dań prof. Do mań -

skie go, któ ry zaj mo wał się kwe stia mi do ty czą cy mi pre fe ren cji ży -
wie nio wych wy ni ka, że np. po da wa nie su shi po ja wia się ja ko
ro dzaj tra dy cji, choć nie wiem, czy wi gi lij nej. Z dru giej stro ny Po -
la cy trzy ma ją się zwy cza jów prze ka zy wa nych z po ko le nia na po -
ko le nie. W Wiel ko pol sce barszcz wca le nie był zu pą, któ rą
spo ży wa ło się w Wi gi lię. W sa mym Po zna niu by ła to zu pa ryb -
na. Re gio na li zmy wska zu ją, skąd po cho dzi my. Kie dy ma my part -
ne ra czy part ner kę bie rze my pod uwa gę ich pre fe ren cje. W ten
spo sób na stę pu je ze spo le nie tra dy cji ro dzin nych. In -
na rzecz – świę ta pla nu je ko bie ta. Je śli nie lu bi Gwiazd ki lub jest
zmę czo na, to ro dzi na wy jeż dża na nar ty, a jak uwa ża, że świę ta
mu szą mieć wy miar ro dzin ny, to spę dza je wspól no to wo. Na tym
się nie koń czy. Go spo dy ni mu si wszyst ko za ku pić, przy go to wać,
po dać. Świę ta ma ją ko bie cą twarz. Męż czyź ni po ma ga ją, nie
współ dzia ła ją. Męż czy zna mó wi np.: mój wkład w przy go to wa -
nia świą tecz ne to za kup cho in ki i jej opra wie nie. Tu mo gli by śmy
po sta wić krop kę. 

a u mnie jest ina czej. Sta no wi my z mę żem wy ją tek?
Im młod sze po ko le nie, tym wię cej współ dzia ła nia, ale kwe stia

po my słu na świę ta jest sce do wa na na ko bie tę. W Pol sce prze ka -
zy wa nie tra dy cji od by wa się po żeń skiej li nii po kre wień stwa. Bar -
dzo rzad ko po mę skiej. Trak tu je my ja ko rzecz na tu ral ną, że żo ny
nie mu szą dys ku to wać z mę ża mi na te mat przy go to wa nia świąt,
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Co decyduje o magii bożego narodzenia? dlaczego jemy karpia, nawet jeśli go nie lubimy? 

albo stawiamy pusty talerz na stole, choć na nikogo nie czekamy? 

o świętowaniu polaków z prof. aldoną Żurek, dziekanem wydziału Socjologii 

rozmawia Ewa konarzewska-Michalak
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i umar łych. Mak np. wpro wa dzał czło wie ka w zu peł nie in ny wy -
miar, da nia re pre zen to wa ły wszyst kie miej sca, w któ rych czło -
wiek po dej mo wał ak tyw ność: ogród i sad – su szo ne owo ce,
las – grzy by, rze ka – ry by. Nie my śli my o tym, że tra dy cja po gań -
ska po łą czy ła się z ka to lic ką. Do dat ko wy ta lerz wca le nie ozna -
cza, że je ste śmy go to wi otwo rzyć drzwi przed każ dą oso bą. Je śli
wie my, że w na szym oto cze niu jest ktoś, kto w tym dniu był by
sam, wcze śniej za pra sza my tę oso bę na wie cze rzę. 

Wróć my do po dwój nych wie cze rzy. dla cze go lu dzie się mę -
czą, jeż dżą po ro dzi nie i na rze ka ją, że nie mo gą wy po cząć? 

Pro szę spoj rzeć na to z po zy tyw nej stro ny – ozna cza to, że ro -
dzin ność jest dla nas nie by wa le waż na. Mło de pa ry pa mię ta ją,
skąd po cho dzą i ja kie zo bo wią za nia na nich cią żą. Jed nym z nich
jest by cie z bli ski mi krew ny mi w tych szcze gól nych dniach. To
mó wi o si le i po tę dze ro dzi ny. Gdzie jest na pi sa ne, że ma my wy -
po czy wać? Ten czas po świę ca my ro dzi nie. Dla te go zga dza my się,
że by z pie czo ło wi to ścią przy go to wy wać ob fi te świę ta. I znów wra -
ca my do mo ty wu dzie ciń stwa. Ra dość, któ rą ma dziec ko ocze -

ku jąc na pre zen ty, za pa le nie lam pek na cho in ce, prze no si my
w do ro słość, pró bu je my kon ty nu ować i prze ka zy wać da lej wła -
snym dzie ciom. 

Są lu dzie, któ rzy bio rą kre dyt, że by ku pić kosz tow ne pre zen -
ty. Czy ten zwy czaj też dzie dzi czy my? 

My ślę, że tak, choć za tym stoi coś wię cej. Dzi siaj lu dzie upu -
blicz nia ją swo ją pry wat ność w ta ki spo sób, że by in ni zo ba czy li
ich w wy jąt ko wym świe tle. Dla nie któ rych waż niej sze od świąt
jest po ka za nie, że są lep si. My ślą – stać mnie na to, że by dać dro -
gi pre zent i wpa da ją w kosz mar ną pu łap kę wzor ca trans ak cji, któ -
ry mó wi: je śli da ję ko muś port fel za 300 zło tych, ocze ku ję
po dob ne go pre zen tu. Mo gę przy jąć, że w tym ro ku w za mian nie
do sta nę ko sme tycz ki w tej ce nie, ale w na stęp nym ro ku nie po -
pusz czę. To zja wi sko do wo dzi, że świę ta prze sta ły mieć zna cze -
nie du cho we. Kie dyś pre zen ty mia ły sym bo licz ny cha rak ter. Ale
w nie któ rych śro do wi skach po pu lar ne sta ją się ręcz nie wy ko ny -
wa ne po dar ki – na lew ka z pi gwy, kon fi tu ry, ha fty, stro iki itp.
Zwy czaj, mo im zda niem, god ny roz wi ja nia. Da jąc ta ki pre zent
dru gie mu czło wie ko wi ofia ro wu je my mu dar cza su. 

y Mężczyzna mówi: 
mój wkład w przygotowania świąteczne 

to zakup choinki i jej oprawienie. 
Tu moglibyśmy postawić kropkę. 

a oni się z tym zga dza ją. Stoi za tym prze ko na nie, że na tu ral nym
śro do wi skiem ko bie ty jest kuch nia i dom. Współ dzia ła nie jest
zde cy do wa nie rzad sze i ża łu ję, że nie jest ono in ten syw niej sze,
zwłasz cza je że li cho dzi o star sze po tom stwo. Dzie ci i mło dzież
w nie wiel kim stop niu włą cza ją się w świą tecz ne przy go to wa nia.
Kie dyś waż nym mo men tem by ło wspól nie pie cze nie pier ni ków,
na wet jak to by ło uciąż li we i za bie ra ło czas. Uczy my dzie ci ko -
lęd, ale gdy te do ra sta ją, wspól ne śpie wa nie za ni ka. Są zwy cza je,
któ re ob umie ra ją al bo przyj mu ją ka ry ka tu ral ną po stać, na przy -
kład ko lę do wa nie. 

W ja kim kie run ku zmie nia ją się świą tecz ne tra dy cje?
W kie run ku ujed no li ce nia za cho wań. Wcho dząc do do mu

na Ma zow szu, Ka szu bach, Wiel ko pol sce en to ura ge i stół są już
nie mal iden tycz ne. Świę ta też się pry wa ty zu ją, czy li, jak pa ni mó -
wi ła, lu dzie wy bie ra ją so bie po tra wy. Te dwie ten den cje idą rów -
no le gle. Ko lej na rzecz to jest to utra ta sa kral ne go cha rak te ru.
La icy za cja wy ra ża się tym, że tra ci my z po la wi dze nia wy miar
du cho wy. Kon cen tru je my się na tym, co po ja wi się na sto le, za -
miast np. na czy ta niu Pi sma Świę te go, śpie wa niu ko lęd. Na bo -
żeń stwo sta ło się prze dłu że niem te go, co dzia ło się przy sto le.
Kie dyś cho dzi ło się na pa ster kę, więc i ja idę na pa ster kę, ale nie
jest to prze ży cie cze goś wy jąt ko we go. Tro chę żal. Być mo że do -
świad cze nia na szych ro dzi ców z okre su nie do stat ku spra wi ły, że
su to za sta wio ny stół ma pierw szo rzęd ne zna cze nie. Z dru giej
stro ny świę ta są nam nie zbęd ne w sen sie spo łecz nym. To mo -
ment, kie dy mo że my tro chę wy ha mo wać. Stół jest miej scem,
przy któ rym lu dzie się jed no czą. Kli mat two rzy się dzię ki ro dzin -
nym ry tu ałom. Je śli wie my, że coś mu si mieć miej sce, to dą ży my,
że by się wy da rzy ło. Nie ak cep tu je my zja wi ska, któ re ma miej sce
szcze gól nie w du żych mia stach – po dwój nej Wi gi lii dla mło dych
lu dzi. Od da ją oni try but ro dzi nie, pa trzą na ze ga rek i już chcą
opu ścić ro dzin ne to wa rzy stwo, że by spę dzić świę ta w ró wie śni -
czym gro nie. Sa mi je ste śmy za to od po wie dzial ni, kie dy re agu je -
my po zy tyw nie na ofer ty ho te li pro po nu ją cych Wi gi lię.
Moż na po je chać w od le głe re jo ny świa ta i tam też są świę ta, tyl -
ko bez kar pia i pie ro gów. W ten spo sób wszyst ko się spłasz cza.
Do strze ga my tyl ko czas wol ny, a nie wy jąt ko wość przej ścia mię -
dzy tym co by ło, a tym co bę dzie. U źró deł świę ta peł ni ły funk -
cję od dzie la nia dwóch świa tów. Do brze by ło by to utrzy mać, ale
trud no się ob ra żać, że świat się zmie nia.

Wy da je się, że tra dy cja na kry cia dla nie spo dzie wa ne go go -
ścia jest już mar twa. Jak pa ni są dzi?

A wie pa ni, że nie cho dzi tu o nie spo dzie wa ne go go ścia tyl ko
o zmar łe go? Ta lerz był przy go to wa ny dla na szych przod ków. Dla -
cze go nie wi ta my się przez próg? Bo w cza sach po gań skich
pod pro giem cho wa no zmar łych, więc trud no by ło wi tać się
nad cia łem pra ba bu ni czy pra dziad ka. Ta kie ar cha izmy po zo sta -
ją. Z po tra wa mi jest do kład nie tak sa mo. Po ja wi ły się nie bez po -
wo du. Mia ły po ka zy wać łącz ność mię dzy świa tem ży wych



Bo gu mi ła Ka niew ska 
– pro rek tor ka UAM ds. stu denc kich.
li te ra tu ro znaw czy ni, teo re tycz ka li te ra tu ry, ba dacz ka li te ra -
tu ry współ cze snej, a ostat nio tak że dzie cię cej, tłu macz ka, któ ra
w 2012 ro ku ja ko pierw sza ko bie ta ob ję ła funk cję dzie ka na wy dzia łu fi lo lo -
gii pol skiej i kla sycz nej. kie ru je za kła dem Se mio ty ki li te ra tu ry. po za swo ją
pra cą lu bi książ ki, skan dy naw skie se ria le kry mi nal ne, po dró że oraz wy gry -
wać w rum mi ku ba. 

SKŁADnIKI:
w ½ kg mąki (około)
w 2 jajka
w ½ szklanki mleka
w ¼ szklanki cukru
w 7,5 dag drożdży
w 1 kostka masła
w cukier puder do posypania

w puszka masy makowej (bakalland;
prospona etc.)

w ½ szklanki orzechów włoskich
w ½ szklanki migdałów
w ½ szklanki rodzynek
w 2 łyżki rumu lub koniaku
w 2 łyżki miodu lub syropu z agawy
w cukier puder do posypania
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Odrobina słodyczy pani prorektor

go to wa nie ani pie cze nie nie jest mo im hob by, ale wiel bi cie lem pie czo nych prze -
ze mnie ciast jest mój ta ta, któ ry nie wy obra ża so bie bo że go na ro dze nia bez ro -
ga li ków, któ re zwy kle pie kę w wi gi lię. te ro ga li ki, jak twier dzi oj ciec, ma ją tę

nie zwy kłą wła ści wość, że się do nie go uśmie cha ją, a on nie mo że się im oprzeć
(w związ ku z tym część zni ka ta jem ni czo, jesz cze za nim po ja wią się na sto le). pie kę je
od lat 40, od pierw szej kla sy li ceum – prze pis do sta łam od swo je go ko le gi ze szko ły
pod sta wo wej, nie ży ją ce go już ak to ra, Ma riu sza Sa bi nie wi cza. Spo tka li śmy się przy pad -
ko wo tuż przed gwiazd ką i Ma riusz opo wie dział mi o bo skim sma ku ro ga li ków pie czo -
nych przez bab cię je go kla so wej ko le żan ki (smak istot nie mu siał być nie zwy kły, bo
ko le żan ka zo sta ła po la tach żo ną Ma riu sza…). jesz cze te go sa me go dnia po sta no wi li -
śmy prze pis wy pró bo wać – kie dy na sze go dzie ła spró bo wał mój ta ta, na tych miast na -
mó wił mnie na po wtór kę na świę ta. i tak to się za czę ło i trwa nie prze rwa nie – wi gi lia
w mo im do mu koń czy się ro ga li ka mi. uśmiech nię ty mi. prze pis przez la ta nie co się roz -
le ni wił, ale ma gicz ny smak po zo sta je. zwłasz cza, je śli je się jesz cze cie płe… 

Wigilijna zupa
a’la rektor
i rogaliki
a’la prorektor
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Z wielką przyjemnością, 

wobec zbliżających się 

świąt Bożego Narodzenia

przedstawiamy dziś Państwu

wyjątek z „Akademickich smaków”

autorstwa Andrzeja Niczyperowicza.

Ich wydanie w sposób znaczący

wpisało się w obchody roku

jubileuszowego (wciąż są pytania,

czy będzie dodruk). 

Dzięki udostępnieniu materiałów

możemy dziś zajrzeć na Wigilię

do rektora UAM 

Andrzeja Lesickiego 

i prorektor UAM 

Bogumiły Kaniewskiej. 

Zajrzeć, podpatrzeć i ugotować 

tak jak oni. 

Smacznego



An drzej Le sic ki
– rektor UAM, doktor habilitowany nauk biologicznych,
fizjolog, zoolog, malakolog, profesor nadzwyczajny UAM.

od wie lu lat za an ga żo wa ny w ży cie or ga ni za cyj ne ma cie -
rzy stej uczel ni. pro dzie kan (1996-2002) i dzie kan (2002-2008)
wy dzia łu bio lo gii uaM. w la tach 2008-2016 pro rek tor uaM ds.
ka dry i roz wo ju. kie row nik za kła du bio lo gii ko mór ki, au tor i współ -
au tor 236 róż nych pu bli ka cji na uko wych.

Mi ło śnik zwie rząt, od na zwi ska któ re go utwo rzo no na zwę jed ne go z ga tun ków roz to czy.
Me lo man, roz ko cha ny w każ dej do brej mu zy ce, czę sty by wa lec kon cer tów wsze la kich. be -
atle ma niak z ogrom ną ko lek cją mu zy ki słyn nej czwór ki. ko lek cjo ner m.in. musz li śli ma ków
mor skich i… do nicz ko wych stor czy ków. Mi ło śnik ar chi pe la gów i tu ry sty ki gór skiej.

Wigilijna zupa rybno-grzybowa

na ry by... a moż na i na grzy by – śpie wa li
w ka ba re cie Star si pa no wie. w wi gi lij -
nej zu pie w na szym do mu ry by i grzy -

by też do ga du ją się kon cer to wo. więk szość
po traw wie cze rzy wi gi lij nej przy go to wu ję
oso bi ście, bo po tra fię i lu bię go to wać, choć
peł niąc obo wiąz ki wło da rza uni wer sy te tu,
rzad ko znaj du ję na to czas. ale wi gi lia bo że -
go na ro dze nia jest wy jąt ko wa. z ra do ścią
zdej mu ję wów czas ma ry nar kę, kra wat i przy -
wdzie wam far tuch, by ugo to wać tra dy cyj ne
po tra wy dla ca łej ro dzi ny. gwiaz dą wie czo ru
jest wła śnie ta zu pa.

Ś w I ę tA
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WyKonAnIE:
w Susz grzy bo wy za lać w garn ku wo dą (0,5 l)

i go to wać oko ło go dzi ny (do mięk ko ści
grzy bów), tak by po wstał esen cjo nal ny wy -
war.

w w dru gim, du żym garn ku przy go to wać
wy war ja rzy no wy: włosz czy znę obrać,
opłu kać, prze kro ić i wło żyć do garn ka.
wlać wo dę (1,5-2 l) i za go to wać. do dać
czo snek, sól, li ście lau ro we, zie le an giel skie
i pieprz. zmniej szyć ogień. do dać wy war
wraz z ugo to wa ny mi su szo ny mi grzy ba mi.

w ry bę oczy ścić, umyć i osu szyć, po dzie lić
na dzwon ka, prze ło żyć do wy wa ru grzy -
bo wo -wa rzyw ne go.

w go to wać do mięk ko ści ry by.
w ka wał ki ry by wy cią gnąć z zu py (moż -

na do nich przy go to wać pysz ny sos np.
na ba zie mio du i pier ni ków, so ku z cy try -
ny, mig da łów, ro dzy nek i goź dzi ków).

w zu pę ser wo wać z la ny mi klu ska mi al bo ła -
zan ka mi, a je śli ktoś lu bi, to po sy pa ną ob -
fi cie ko per kiem (lub zie lo ną pie trusz ką).

w Ży czyć wszyst kim współ bie siad ni kom
we so łych świąt!

Czas przy go to wa nia: 1,5-2 go dzi n
Por cja: dla 4-6 osób
Po ziom trud no ści w ska li aka de mic kiej: lllmm

SKŁADnIKI:
w ok.1,5kg świeżego karpia (głowa + dzwonka)
w 50 dag suszonych grzybów (najlepiej

borowików, ale podgrzybki też dadzą radę)
w 3-4 marchewki
w 1-2 pietruszki
w 1 por
w ½ oczyszczonego selera
w 1 duża cebula
w 1 ząbek czosnku
w sól himalajska
w świeżo zmielony czarny pieprz
w 2 listki laurowe
w kilka ziarenek ziela angielskiego
w pęczek koperku

WyKonAnIE:
w pod grze wa my lek ko (tak, że by wło -

żyć pa lec i nie pa rzy ło) mle ko, do da -
je my do nie go cu kier, 2 łyż ki mą ki,
po kru szo ne droż dże i mie sza my
w mi secz ce (lub du żym kub ku)
na gład ką ma sę. od sta wia my, że by
roz czyn ru szył (co ozna cza, że na po -
wierzch ni po ja wia ją się bą bel ki).

w kost kę ma sła roz pusz cza my de li kat -
nie, bez przy ru mie nia nia, od sta wia -
my, że by prze sty gło.

w do du żej mi ski wsy pu je my mą kę,
wle wa my roz pusz czo ne w mle ku
droż dże, do da je my jaj ka i roz pusz -
czo ne, prze stu dzo ne ma sło. i wy ra -
bia my, wy ra bia my, do pó ki cia sto
nie bę dzie sprę ży ste i prze sta nie się
le pić (co mo że wy ma gać stop nio -
we go do da wa nia więk szej ilo ści
mą ki). wy ra bia nie moż na tak że po -
wie rzyć ku chen nym ro bo tom al bo
ther mo mi xo wi, bę dzie szyb ciej
i wy god niej. wy ro bio ne cia sto od -
sta wia my w mi sce do wy ro śnię cia
przy kry te lnia ną lub ba weł nia ną
ście recz ką (mo je są za wsze w krat -
kę, mo że ma to ja kieś zna cze nie?...).

w gdy cia sto ro śnie (po win no po dwo -
ić ob ję tość), przy go to wu je my na -
dzie nie ma ko we: mak mie lo ny
z ba kal lan du (al bo też in nej fir my),
prze kła da my do mi ski i do da je my:
spa rzo ne ro dzyn ki, mig da ły i orze -
chy wło skie (spa rzo ne, czy li za la ne
wrząt kiem, a na stęp nie od są czo ne
na sit ku), miód i al ko hol. Mie sza my
i go to we. uwaga: mak moż na za -
stą pić po wi dła mi śliw ko wy mi – to
wer sja ce nio na przez dzie ci. in nych
wer sji nie pró bo wa łam, ale z pew -
no ścią są one moż li we. 

w Cia sto roz wał ko wu je my, pod sy pu -
jąc mą ką, na cien kie pła ty, kro imy
w du że trój ką ty, na któ re na kła da my
na dzie nie (spo ro, ale tak, że by nie
wy ła zi ło!) i zwi ja my ro ga li ki. niech
jesz cze tro chę pod ro sną, cze ka jąc,
aż pie kar nik się na grze je do ok. 180
stop ni, uło żo ne na blasz ce wy ło żo -
nej pa pie rem do pie cze nia.

w upie ką się na zło to w cią gu 20 mi -
nut. Cie płe, jesz cze na blasz ce, po -
sy pu ję cu krem pu drem. je den czy
dru gi wyj dzie krzy wy, nie bę dą też
pew nie rów ne, ale na pew no
uśmiech nię te. 

Czas przy go to wa nia: 4 go dzi ny
Por cja: dla 8 osób
Po ziom trud no ści 
w ska li aka de mic kiej: lllll

Dziad ka w kuch ni 
pod glą da wnucz ka Ania
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