
 
 
 
 

 

POZNAŃ MIASTEM WIEDZY 
 

Projekty badawcze poznańskich uczelni, które uzyskały  
dofinansowane z budŜetu Miasta Poznania w 2011 roku 
w ramach Programu „Akademicki i naukowy Poznań” 

 
 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
Tytuł: Wielkopolski Słownik Pisarek 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Kraskowska 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 29 000,00 zł 
 
Celem projektu „Wielkopolski Słownik Pisarek” jest zgromadzenie, opracowanie   
i upowszechnienie – w formie elektronicznej (portal internetowy – www.pisarki.wikia.com),  
a w przyszłości równieŜ w postaci ksiąŜkowej – wiedzy na temat udziału kobiet  
w kształtowaniu kultury literackiej regionu Wielkopolski w wieku XIX i XX. 
Na zawartość słownika złoŜy się ok. 60-70 haseł osobowych poprzedzonych wstępem  
o charakterze historycznoliterackim i teoretycznym. Poetyka haseł będzie zróŜnicowana, tak jak 
zróŜnicowany jest dorobek autorek. Autorzy projektu zamierzają stworzyć mini-narracje biograficzno-
interpretacyjne, mające zachęcić odbiorców zarówno do sięgnięcia po utwory omawianych pisarek, jak 
i do dalszych, bardziej szczegółowych badań nad ich Ŝyciem i twórczością. 
 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Tytuł: Zakres i formy zaanga Ŝowania w sieciach partnerstwa samorz ądów nale Ŝących do 
stowarzyszenia Metropolia Pozna ń 
Kierownik projektu: prof. UEP dr hab. Jacek Nowak 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 29 000,00 zł 
 
W ramach badania przewidziane jest rozpoznanie i ocena zakresu oraz form zaangaŜowania  
w sieciach partnerstwa publiczno-publicznego, publiczno społecznego i publiczno-prywatnego 
samorządów tworzących stowarzyszenie Metropolia Poznań. Analiza będzie prowadzona w świetle 
koncepcji dobrego rządzenia publicznego (good public governance) oraz zadań władz lokalnych 
związanych z rozwijaniem cech metropolitalnych i wspieraniem tworzenia się społeczeństwa 
informatycznego. W ramach badania zostaną równieŜ rozpoznane występujące bariery w rozwijaniu 
róŜnych form partnerstwa samorządów terytorialnych współpracujących w budowaniu Metropolii 
Poznań. Jednocześnie zostaną określone potrzeby partnerów gospodarczych oraz organizacji 
pozarządowych w zakresie utrzymywania współpracy  z samorządami terytorialnymi.  
 
 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 
Tytuł: "W TRAKCIE”. Poszukiwanie artystycznego i historyc znego potencjału  
w nowoczesnych produktach turystyki kulturowej na p odstawie Traktu Królewsko-Cesarskiego 
w Poznaniu. 
Kierownik projektu: mgr Marek Glinkowski 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 29 000,00 zł 
 
Projekt ,,W Trakcie’’ zakłada artystyczną i teoretyczną analizę realizacji na terenie Poznania 
przedsięwzięcia określanego jako „Trakt Królewsko-Cesarski’’.  
Raport powstały w wyniku projektu stanowić ma uŜyteczne narzędzie korygujące załoŜenia programu  
i wspomagające realizację skutecznej i przemyślanej polityki turystyczno-historyczno-kulturalnej władz 
miasta Poznania. Ma pokazywać rolę i miejsce sztuki współczesnej w społecznym, publicznym 
przedsięwzięciu.  
 



 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
Tytuł: Zdrowe kasztanowce wizytówk ą "zielonego" Poznania 
Kierownik projektu: dr Lidia Irzykowska 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 27 830,00 zł 
 
Celem projektu badawczego jest opracowanie nieinwazyjnych dla środowiska metod, słuŜących 
monitorowaniu genotypów kasztanowców odznaczających się mniejszą podatnością na mączniaka 
prawdziwego oraz w mniejszym stopniu niszczonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Rośliny 
mateczne o tak poŜądanych cechach, wyodrębnione w toku badań, wprowadzone do zieleni miejskiej 
(np. poprzez szczepienia lub produkcję zdrowych siewek z nasion), podnosiłyby walory estetyczne 
wielu reprezentacyjnych części miasta. 
 
 
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiegow w Poznaniu 
Tytuł: Dokumentacja twórczo ści muzycznej Feliksa Nowowiejskiego: Katalog utworó w Feliksa 
Nowowiejskiego (Etap III projektu) 
Kierownik projektu: prof. AM Hanna Kostrzewska 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 29 000,00 zł 
 
Celem zadania badawczego przewidzianego do realizacji w roku 2011 jest uzyskanie kart 
katalogowych utworów Feliksa Nowowiejskiego w wersji roboczej z wprowadzoną dodatkową 
informacją dotyczącą liczby taktów w utworach oraz elektronicznie wyedytowanymi incipitami utworów 
po korekcie.  
Celem ostatecznym podjęcia programu badawczego „Dokumentacja twórczości muzycznej Feliksa 
Nowowiejskiego: Katalog utworów Feliksa Nowowiejskiego” jest uzyskanie: Katalogu utworów Feliksa 
Nowowiejskiego w wersji polskiej i angielskiej wydanego w formie publikacji, który słuŜyć będzie 
artystom poszukującym oryginalnego repertuaru koncertowego oraz muzykologom i teoretykom 
pragnącym naukowo zgłębiać zagadnienia genialnego warsztatu kompozytorskiego Nowowiejskiego, 
który juŜ za Ŝycia zapewnił mu liczne nagrody muzyczne i światową sławę. Katalog przyczynić ma się 
takŜe do zintensyfikowania prac związanych z wydawaniem nut i płyt CD z utworami mistrza. 
 

 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w P oznaniu 
Tytuł: Czynniki ryzyka amputacji stopy w zespole stopy cu krzycowej 
Kierownik projektu: dr n. med. Aleksandra Araszkiewicz 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 28 920,00 zł 
 
Autorzy projektu planują w obserwacji prospektywnej ocenić czynniki związane ze zwiększonym 
ryzykiem amputacji w zespole stopy cukrzycowej. 
Praca stanowi pierwszą próbę prospektywnej oceny pacjentów leczonych  
w Poradni Stopy Cukrzycowej przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii  
w Poznaniu. Amputacja w zespole stopy cukrzycowej stanowi niezwykle istotny problem społeczny  
i finansowy. Poznanie czynników ryzyka amputacji moŜe umoŜliwić w przyszłości wypracowanie 
metod terapeutycznych mających na celu zmniejszenie częstości występowania cięŜkiego kalectwa  
u pacjentów z cukrzycą. 
 
 
Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w  Poznaniu 
Tytuł: Wpływ 12-tygodniowego, nadzorowanego treningu Nord ic Walking na wydolno ść 
fizyczn ą, odpowied ź metaboliczn ą, wybrane parametry czynno ściowe oraz aspekty 
psychologiczne zdrowych kobiet w wieku postmenopauz alnym 
Kierownik projektu: prof. AWF dr hab. Maria Laurentowska 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 29 000,00 zł 
 
Celem niniejszego projektu jest popularyzacja marszu Nordic Walking jako formy aktywności fizycznej 
umoŜliwiającej starszym mieszkankom Poznania poprawę lub utrzymanie dobrej kondycji psycho-
fizycznej mimo upływu lat. Integralną częścią projektu jest połączenie prac badawczych 
przedstawicieli takich dyscyplin, jak: fizjologia, biochemia, kinezyterapia i psychologia. 
Głównym celem podejmowanych badań jest określenie wpływu 12-tygodniowego treningu Nordic 
Walking na wydolność fizyczną, odpowiedź metaboliczną oraz wybrane parametry czynnościowe  
i psychologiczne zdrowych kobiet w wieku postmenopauzalnym. 
 
 



Politechnika Pozna ńska  
Tytuł: Superhydrofobowe powierzchnie do ochrony budynków i zabytków pozna ńskich 
Kierownik projektu: dr inŜ. Katarzyna Dopierała 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 28 525,00 zł 
 
Projekt zostanie zrealizowany wspólnie z naukowcami UAM. Celem projektu jest zbadanie moŜliwości 
wykorzystania związków krzemoorganicznych jako modyfikatorów powierzchni, co moŜe okazać się 
skutecznym sposobem ochrony budynków miasta Poznania, w szczególności zabytków miejskich. 
Otrzymane wyniki pozwolą zoptymalizować metodę wytwarzania powierzchni superhydrofobowych  
i zaproponować innowacyjny sposób ochrony budynków, zabytków i infrastruktury miejskiej. 

 
 
Politechnika Pozna ńska  
Tytuł: Metodyka wielokryterialnego szeregowania projektów  transportowych z odniesieniem do 
polityki transportowej i strategii rozwoju miasta P oznania 
Kierownik projektu: prof. dr hab. inŜ. Jacek śak 
Kwota dofinansowania z budŜetu Miasta: 19 725,00 zł 
 
Problematyka podjęta w projekcie ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje wiedzę teoretyczną  
i praktyczną z takich dziedzin wiedzy, jak: zarządzanie strategiczne miastem, transport miejski, 
logistyka miejska, badania operacyjne i rozwiązywanie złoŜonych problemów decyzyjnych oraz 
podejmowanie i wspomaganie decyzji. 
Projekt ma na celu opracowanie metodyki ustalania kolejności realizowania inwestycji  
transportowych, dzięki którym realizowana będzie polityka transportowa Miasta Poznania oraz 
strategia jego rozwoju. W załoŜeniu metodyka ma opierać się na wielokryterialnym wspomaganiu 
decyzji (WWD) i uwzględniać zarówno aspekty merytoryczne, jak i obszarowe czy strategiczne 
(oceniające odpowiednio wpływ na realizację polityki transportowej czy strategii rozwoju miasta). 
 


