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Zespół Centrum Liberal Arts and Sciences

Oddajemy do Waszych rąk pierwszy numer newslettera kierunku Liberal Arts and Sciences.  
Na jego łamach chcemy informować Was o wydarzeniach związanych funkcjonowaniem kierunku,  

także ustami naszych wykładowców i studentów. Chcemy również dzielić się wiedzą na temat idei liberal arts.  
Życzymy udanej lektury!

Drodzy czytelnicy!

Prof. Kazimierz Ilski jest byłym dziekanem Wydziału 
Historii oraz jedną z osób stojących za utworzeniem 
naszego kierunku. Od października prowadzi zdalnie 

dla pierwszego roku studentów zajęcia “Tradycje 
artes liberales”. Poprosiliśmy go, aby napisał kilka 

zdań o tym przedmiocie i całym kierunku.

Tutaj nie chodzi o nas
Prof. Kazimierz Ilski

Czym właściwie są liberal arts and sciences?  
Nazwa jest angielska, ale z kolei tytuł przedmiotu  
to “Tradycje artes liberales” - słyszymy łacinę.

Obok pierwszej, prostej odpowiedzi, że LAS jest 
kierunkiem studiów, który w pierwszym naborze na 
UAM przyciągnął grono dobrze zmotywowanych 
studentów, trzeba zaznaczyć, że jest pewną koncepcją 
kształcenia i wychowywania, którą Grecy ujmowali 
słowem paideia.

W żadnym wypadku nie chodzi o anachroniczne 
powtórzenie kształcenia w formie greckiej Akademii 
lub Liceum. Pewne pryncypia decydujące o 
kształtowaniu umysłowego modelu są godne wszak 
przypomnienia i w zmodernizowanej formie godne 
naśladowania. Chodzi bowiem o kształcenie w pełni 
wolnego człowieka  i kształtowanie wspólnoty wolnych 
ludzi – uniwersytetu jako ”wspólnoty zwątpienia”. Bycie 
wolnych obywateli świata ze sobą pozwala bowiem 
nie tyle wzajemnie zawstydzać się niewiedzą, lecz 
w otwartej dyskusji przekraczać granice tego, co już 
zostało ustalone lub korygować to, co zostało ustalone 
wadliwie – bez służalstwa modom i wietrzejącym 
metodologiom. Chodzi o to, aby we wspólnocie 
profesorów i studentów stawiać każde z możliwych 
pytań, byleby formalnie odpowiadało kryteriom logiki, 
aby tezę można było weryfikować przez antytezę. 

Wolność nauki polega na otwieraniu nowych pól 
przy poszanowaniu tradycji. Na gromadzeniu 
wiedzy w strukturach wertykalnych, przez 
pokolenia i horyzontalnych, przez ustawiczny 
kontakt z przyjaciółmi z innych uniwersytetów na 
Wschodzie i Zachodzie. Wolność nie jest przywilejem 
marnotrawienia czasu, nie jest też przywilejem 
narcystycznego skoncentrowania się na sobie; na 
pięknym, wytrenowanym ciele, i umiejętnościach 
opisanych przez nauki szczegółowe w imię kariery, 
zysku lub krótkotrwałej popularności. W paidei ciągle 
chodzi o „dobre życie” i budzenie tęsknoty  
do odkrywania niezmiennego i harmonijnego 
porządku świata.

OPINIE
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Prof. Krzysztof Skibski jest prodziekanem  
ds. studenckich i kształcenia Wydziału Filologii 
Polskiej i klasycznej. W ramach Liberal Arts and 
Sciences prowadzi przedmiot “Język polski jako 

język nauki”. Poprosiliśmy go o kilka zdań refleksji 
związanych z prowadzonym przedmiotem. 

Zaczęliśmy naturalnie  
od potoczności

Prof. Krzysztof Skibski

Być może właśnie okoliczności pierwszych zajęć  
z grupą Liberal arts and sciences swoiście wpływają 
na wzrost naszego entuzjazmu poznawczego. Mamy 
bowiem od początku świadomość tego,  
że wieloczynnikowość doświadczanego hic et nunc  
nie daje się zamknąć schematem. 

Zainicjowaliśmy wspólną pracę, interpretowanie świata 
w odniesieniu do różnych dyscyplin, specjalistycznych 
języków, ale też – naszych indywidualności. Dlatego 
właśnie zajęcia o języku (nauki) rozpoczęliśmy od 
potoczności, od przyjrzenia się tym słowom, które nas 
pozornie nie dziwią, od refleksji nad językiem, którym 
„być może jakoś dałoby się wyręczyć” (jak pisze  
w pewnym sonecie Piotr Sommer). Zaczerpnęliśmy 
z poezji, by zastanowić się nad mechanizmami 
konceptualizacji. W taki bowiem sposób chcielibyśmy 
tę przygodę kontynuować – zdając sobie sprawę  
z różnych postaci zapośredniczenia (choćby tego dla 
nas już oczywistego – wynikającego ze zdalności), 
dyskutować, poznawać teksty kultury i wpatrywać się 
w język, którym o wszystkich tych odkryciach mówimy 
(piszemy).

Jeśli uda nam się stworzyć kilka rozbudowanych, 
sproblematyzowanych przypisów do codzienności  
(z zachowaniem form właściwych dla prac naukowych), 
to pewnie uda nam się też niejedno odkryć w sobie. 
Zaczęliśmy i – przetarłszy ekrany naszych komputerów 
– współpracujemy wolni i dość szybcy jednocześnie.

WIADOMOŚCI

Dlatego też 20 września b.r. prof. Rafał Witkowski, 
Dyrektor Centrum Liberal Arts and Sciences i prorektor 
naszej uczelni przekazał powołania do Rady pięciu 
naukowcom z UAM. Są to przedstawiciele różnych 
dziedzin, którzy prowadzą zajęcia w ramach kierunku. 

Po zakończeniu rekrutacji dołączyło do nich dwoje 
przedstawicieli grona studenckiego. Przedstawiamy 
pełny skład rady:

Przewodniczący rady:
Prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki - historyk

Członkowie rady:
Prof. dr hab. Kazimierz Ilski - historyk
Prof. UAM dr hab. Karol Bartkiewicz  - matematyk
Prof. UAM dr hab. Jakub Rybka - biotechnolog
Prof. UAM dr hab. Tomasz Pędziński - fizyk
Prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski - historyk

Przedstawiciele studentów:
Izabela Dziedzic
Maksymilian Chwałkowski

Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym wymaga, 
aby przy każdym kierunku funkcjonowała Rada 

Programowa, podejmująca kwestie prawne, 
programowe i organizacyjne. Nasz kierunek nie jest 

w tym względzie wyjątkiem.

Powstała Rada Programowa 
kierunku Liberal Arts and Sciences



3

Uroczystość była szczególna z jeszcze jednego 
powodu. W czasie jej trwania ustępujący rektor,  
prof. Andrzej Lesicki uroczyście przekazał insygnia 
władzy na ręce swojej następczyni, prof. Bogumile 
Kaniewskiej, pierwszej kobiecie piastującej ten urząd. 

Pani Rektor w swojej mowie inauguracyjnej 
podjęła temat kryzysu sensu, jaki przeżywa dziś 
idea uniwersytetu; “Wierzę w uniwersytet. Wierzę 
w uniwersytet, który nigdy nie był i nigdy nie 
będzie korporacją, fabryką punktów, bo nie można 
nim zarządzać technokratycznie ani autorytarnie. 
Uniwersytet to piękna wspólnota ludzi mądrych 
i odpowiedzialnych, realizujących wspólne cele”. 
Szczególny nacisk został położony na kwestię 
zaangażowania uniwersytetu w sprawy otoczenia. 

Zadaniem centrum jest koordynacja działań 
związanych z kierunkiem, jego promocja oraz 
wyznaczanie dalszych kierunków rozwoju. 

Jedną z pierwszych inicjatyw będzie utworzenie serii 
wydawniczej, poświęconej idei “Liberal arts”. Pełniącym 
urząd Dyrektora centrum został mianowany prorektor 
UAM, prof. Rafał Witkowski, zaś sekretarzem  
mgr Wojciech Nadobnik. Siedziba centrum mieści się 
w Collegium Historicum Novum, w pokoju 3.26. 
 
Gdy tylko zniesione zostaną obostrzenia - zapraszamy!

Przy założonych maskach i zachowanym dystansie,  
z widownią śledzącą wydarzenie głównie  

w internecie, 1 października w Auli Wieniawskiego 
otwarliśmy kolejny rok akademicki w dziejach  

naszej uczelni. 

Na mocy zarządzenia Rektor UAM,  
prof. Bogumiły Kaniewskiej, 21 września na naszym 

uniwersytecie powstało 
Centrum Liberal Arts and Sciences.

Rozpoczęcie roku 
akademickiego 2020/2021

Powstało Centrum  
Liberal Arts and Sciences

14-go października na Uniwersytecie w Amsterdamie 
odbyło się spotkanie członków konsorcjum  

EPICUR European University. Głównym tematem 
było zagadnienie wielojęzyczności.

EPICUR: 
wielojęzyczność

Zgromadzeni goście dyskutowali o tym, w jaki 
sposób  sprawić, aby studenci, naukowcy i pracownicy 
zrzeszonych w Epikurze uniwersytetów sprawnie 
posługiwali się dwoma lub trzema językami 
narodowymi państw konsorcjum. Ułatwiłoby 
to bowiem realizację celów Epikura: komunikację, 
wspólne projekty naukowe oraz mobilność. 

To właśnie w kontekście mobilności w części panelowej 
pojawiła się kwestia kierunku Liberal Arts and Sciences.
Studenci tego programu z uczelni Epikura, którzy w 
przyszłości będą chcieli spędzić część swoich studiów 
na jednej z partnerskich uczelni, skorzystają, nabywając 
wcześniej znajomość języka kraju docelowego. Naszą 
uczelnię jako członka konsorcjum reprezentowała Pani 
Rektor, prof. Bogumiła Kaniewska.

W czasie uroczystości prof. Andrzej Kostrzewski 
z Wydziału Geografii otrzymał z rąk Pani Rektor 
medal Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. 
Dokonano też immatrykulacji studentów pierwszego 
roku. Uroczystość uświetnił wykład prof. Piotra 
Śliwińskiego pod niezwykle aktualnym tytułem 
Nadzieja w literaturze. Na koniec tradycyjnie 
odśpiewano Gaudeamus.



Co ciekawe, obok świeżo upieczonych absolwentów 
liceów, duża z część z nich ukończyła już wcześniej 
inny kierunek np. chemię, fizykę, socjologię czy 
studia muzyczne. Naszych studentów powitaliśmy 
uroczyście na spotkaniu, które odbyło się (niestety - 
zdalnie) 16 października. Dyrektor Centrum Liberal Arts 
and Sciences, prorektor UAM, prof. Rafał Witkowski 
pogratulował studentom przyjęcia na kierunek.  
W swoim wystąpieniu wyraził przekonanie,  

Są! Mimo pandemii i związanych z nią utrudnień, 
dwudziestka studentów postanowiła przyjąć 

wyzwanie i rozpocząć przygodę na naszym kierunku.

Pierwsza taka dwudziestka.  
Studenci Liberal Arts and Sciences

że spotkanie to ma - i to pod wieloma względami - 
historyczną doniosłość. Obecni byli także: opiekun 
pierwszego roku, prof. Łukasz Różycki z Wydziału 
Historii oraz wykładowcy prowadzący zajęcia w 
pierwszym semestrze. Skorzystali oni z okazji, 
aby przywitać się ze studentami. Mimo dystansu 
fizycznego spotkanie miało atmosferę optymizmu i 
zaciekawienia. Udało się nawet zrobić pamiątkowe 
zdjęcie grupowe. Studentom gratulujemy (i 
zazdrościmy!). Życzymy też, aby ich intelektualna 
przygoda jak najszybciej mogła z sieci przenieść 
się tam, gdzie jej miejsce - do gmachu Collegium 
Historicum Novum.

Centrum Liberal Arts and Sciences
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

+48 61 829 14 51

Poprosiliśmy nasze studentki, Panią Julię Kręgielską i Zofię Paetz, aby opowiedziały  
o nadziejach i motywacjach, z jakimi zgłosiły się na nasz kierunek.  
Zapraszamy do obejrzenia filmów z ich wypowiedziami.
Kod QR do naszego kanału na YouTube:

GŁOSY Z LASU


