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Pokaz filmów 3D na festiwalu Kulminacje

„Czwartek literacki” poświęcony Klemensowi Janickiemu w ramach Wielkiej Majówki UAM

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy UAM a Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

Promocje książek z serii Biografie Rektorów pt.: „Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963)” 
oraz „Stanisław Pawłowski (1882-1940)”
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Wielkie Grillowanie UAM po rocznej przerwie powróciło na Morasko.
Dziesiąta edycja odbyła się w dniach 11-12 maja. Główną zmianą
tegorocznej edycji było zgłoszenie tego wydarzenia jako imprezy
masowej. Wiązało się to ze wzmocnieniem bezpieczeństwa
uczestników. Teren został ogrodzony, pojawiła się również
odpowiednia liczba ochroniarzy i służb informacyjnych.
W programie imprezy oprócz pieczenia kiełbasek znalazły się
koncerty, wybory Miss i Mistera Wielkiego Grillowania, debaty,
a także event z muzyką elektroniczną.
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Wy dział An gli sty ki 
Dzie kan: 
w prof. dr hab. Ka ta rzy na Dziu bal ska -Ko ła czyk 
Pro dzie ka ni: 
w prof. UaM dr hab. Piotr gą sio row ski
w prof. UaM dr hab. ra do sław Dy lew ski
w dr hab. Jo an na Pa wel czyk
w prof. UaM dr hab. agniesz ka se tec ka

Wy dział Bio lo gii
Dzie kan: 
w prof. dr hab. Prze my sław woj ta szek
Pro dzie ka ni:
w dr hab. be ata Mes sy asz
w prof. UaM dr hab. Mał go rza ta garn czar ska
w dr hab. Ma rek Ka spro wicz

Wy dział Che mii
Dzie kan: 
w prof. dr hab. hen ryk Ko ro niak 
Pro dzie ka ni:
w prof. UaM dr hab. Mar cin hof f mann
w prof. UaM dr hab. re na ta Ja strząb 
w prof. dr hab. Ma ciej Ku bic ki 
w prof. UaM dr hab. Piotr Paw luć

Wy dział fi zy ki
Dzie kan: 
w prof. dr hab. an to ni wój cik
Pro dzie ka ni:
w prof. dr hab. Ma ciej Kraw czyk 
w dr hab. Krzysz tof gi ba sie wicz 
w prof. UaM dr hab. Krzysz tof gry giel 

Wy dział fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej
Dzie kan:
w prof. UaM dr hab. to masz Mi zer kie wicz
Pro dzie ka ni:
w prof. dr hab. Je rzy fieć ko 
w prof. UaM dr hab. Kry sty na Pie nią żek -Mar ko vić 
w prof. UaM dr hab. Jo an na wój cik 

Wy dział Hi sto rycz ny
Dzie kan: 
w prof. dr hab. Ka zi mierz il ski
Pro dzie ka ni: 
w prof. UaM dr hab. sta ni sław cze kal ski
w prof. UaM dr hab. an drzej Mi cha łow ski
w prof. UaM dr hab. ra fał wit kow ski

Wy dział Ma te ma ty ki i In for ma ty ki
Dzie kan: 
w prof. dr hab. Je rzy Ka czo row ski
Pro dzie ka ni:
w dr ro man czar now ski
w prof. UaM dr hab. Je rzy szy mań ski
w prof. UaM dr hab. Ma rek wi sła
w prof. dr hab. wi told wnuk

Wy dział Na uk Geo gra ficz nych 
i Geo lo gicz nych
Dzie kan: 
w prof. UaM dr hab. Le szek Ka sprzak       
Pro dzie ka ni: 
w dr an na to bol ska
w prof. UaM dr hab. an drzej Ma cias
w prof. UaM dr hab. Ja cek Mich nie wicz     

Wy dział Na uk Po li tycz nych 
i Dzien ni kar stwa 
Dzie kan 
w prof. UaM dr hab. andrzej stelmach 
Pro dzie ka ni:
w prof. UaM dr hab. radosław fiedler
w prof. UaM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
w prof. UaM dr hab. Maciej walkowski
w dr szymon ossowski - Prodziekan

Wy dział Na uk Spo łecz nych
Dzie kan:
w prof. UaM dr hab. Ja cek sój ka
Pro dzie ka ni:
w prof. UaM dr hab. Mo ni ka oli wa -cie siel ska
w dr Mar cin Po praw ski
w dr Ma riusz szyn kie wicz

Wy dział Neo fi lo lo gii
Dzie kan: 
w prof. UaM dr hab. al do na so pa ta
Pro dzie ka ni:
w prof. UaM dr hab. Ma ciej Kar piń ski
w prof. UaM dr hab. Krzysz tof stroń ski

Wy dział Pe da go gicz no-Ar ty stycz ny
w Ka li szu
Dzie kan: 
w prof. UaM dr hab. Piotr łusz czy kie wicz 
Pro dzie ka ni:
w prof. UaM dr hab. Ma ciej guź ni czak 
w dr ra do sław na wroc ki 
w dr Ka ta rzy na Piąt kow ska -Pin czew ska 
w dr an na sza łek 

Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji
Dzie kan:
w prof. dr hab. ro man bu dzi now ski 
Pro dzie ka ni:
w prof. UaM dr hab. Jo an na ha ber ko 
w dr hab. Ka ta rzy na Ko ko ciń ska 
w prof. UaM dr hab. Mał go rza ta Ma ter niak -

-Paw łow ska 
w prof. UaM dr hab. to masz nie bo rak

Wy dział Teo lo gicz ny 
Dzie kan: 
w ks. prof. UaM dr hab. Pa weł wy gra lak
Pro dzie ka ni: 
w ks. dr. hab. adam Kal bar czyk
w ks. dr hab. Mieczysław Polak
w ks. dr an drzej Pry ba Msf

Wy dział Stu diów Edu ka cyj nych
Dzie kan:
w prof. dr hab. agniesz ka cy bal -Mi chal ska
Pro dzie ka ni:
w prof. dr hab. Mag da le na Pio ru nek
w prof. UaM dr hab. agniesz ka grom kow ska -Me lo sik
w prof. UaM dr hab. Kin ga Ku szak
w dr hab. wal de mar se giet

DzIE KaNI I pRo DzIE Ka NI Na Ka DEN Cję 2016-2020 – WY bRa NI
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Niemiecki prawnik, ekspert w dziedzinie
międzynarodowego prawa publicznego,
rektor-założyciel Europejskiego
Uniwersytetu Viadrina we frankfurcie
nad Odrą, a także jeden z inicjatorów
Collegium Polonicum w Słubicach –
profesor Knut Ipsen – odebrał 6 maja
Medal za zasługi dla UAM. 

Pro fe sor Knut Ip sen jest rzecz ni kiem współ -
pra cy pol sko -nie miec kiej, a przede wszyst kim
nie oce nio nym przy ja cie lem Pol ski i Po la -
ków – mó wił rek tor UAM prof. Bro ni sław
Mar ci niak – Dzię ki je go ogrom ne mu za an ga -
żo wa niu moż li we by ło po wo ła nie w Słu bi cach
Col le gium Po lo ni cum. Je go otwar cie i życz li -
wość owo cu je dziś wie lo ma trwa ły mi wię za -
mi przy jaź ni i współ pra cy. 

Prof. Ip sen po cho dzi z ro dzi ny o ko rze -
niach duń skich, któ ra w Niem czech za do mo -
wi ła się do pie ro pod ko niec XIX wie ku.
W swo im oj czy stym lan dzie, Szle zwi ku -
-Holsz ty nie, już ja ko dziec ko miał oka zję ob -
ser wo wać, jak trud ne sta ły się po II woj nie
świa to wej re la cje mię dzy na ro da mi. Te re flek -
sje wzmoc nio ne zo sta ły o do świad cze nia zdo -
by te w trak cie po by tu we Fran cji we wcze snej
mło do ści. Wła śnie wte dy, jak mó wił, zde cy -
do wał, że bę dzie bu do wał płasz czy zny współ -
pra cy mię dzy na ro da mi. Jed na z nich
przy bra ła for mę sym bo licz ne go mo stu łą czą -
ce go po nad gra ni cą dwa uni wer sy te ty: Via -
dri nę i Col le gium Po lo ni cum. Ja ko wy bit ny
spe cja li sta w dzie dzi nie hu ma ni tar ne go pra -
wa mię dzy na ro do we go i praw ne go za bez pie -
cza nia po ko ju na świe cie, jak rów nież ja ko
pro mi nent w ży ciu pu blicz nym Nie miec, był
pre dys po no wa ny do peł nie nia waż nych funk -
cji. W cią gu swo je go ży cia peł nił obo wiąz ki

pro rek to ra ma cie rzy ste go Ruhr -Uni ver sität
Bo chum, był za ło ży cie lem i pierw szym rek -
to rem Eu ro pej skie go Uni wer sy te tu Via dri -
na we Frank fur cie nad od rą, a tak że
dłu go let nim pre zy den tem Nie miec kie go
Czer wo ne go Krzy ża. I to wła śnie do tych za -
sług od niósł się obec ny na uro czy sto ści prof.
Wal de mar Pfe if fer z Col le gium Po lo ni cum
w Słu bi cach. Je go dzia łal ność by ła wy bit nie
hu ma ni tar na – mó wił – W cza sie sta nu wo -
jen ne go, kie dy nie da no mu po zwo le nia
na wjazd do Pol ski, gra ni cę prze kro czył ja ko
kie row ca 40-to no wej cię ża rów ki, wio ząc po -
moc dla UJ. Z po dob nym za an ga żo wa niem
i po świę ce niem włą czał się w in ne ini cja ty wy,
nio są ce po moc np. dla Ukra iny. 

Utwo rze nie Col le gium Po lo ni cum w Słu -
bi cach by ło moż li we przede wszyst kim dzię -
ki za an ga żo wa niu prof. Knu ta Ip se na oraz
ów cze sne go rek to ra UAM, prof. Je rze go Fe -
do row skie go. Umo wa o współ pra cy zo sta ła
pod pi sa na w 1992 ro ku. To, cze go do ko na li -
śmy wspól nie z prof. Ip se nem w tam tym cza -
sie – mó wił prof. Fe do row ski – nie mia ło
pre ce den su w hi sto rii re la cji pol sko -nie miec -
kich. Ka mień wę giel ny, któ ry wów czas wspól -
nie po ło ży li śmy, był nie tyl ko ak tem
erek cyj nym no we go uni wer sy te tu – był rów -
nież ak tem ini cju ją cym na szą dłu go let nią
współ pra cę i przy jaźń.

Na za koń cze nie głos za brał prof. Ip sen,
dzie ląc się za sa da mi, któ re, jak mó wił, wy -
pra co wał so bie w trak cie swo je go 80-let nie -
go ży cia. W pierw szych la tach po
za koń cze niu II woj ny świa to wej w Niem czech
na ro dzi ło się prze ko na nie, że już ni gdy wię cej
nie mo że my stać się pań stwem na ro do wym.
Dąż ność do stwo rze nia pań stwa na ro do we go
zo sta ła za stą pio na ma rze nia mi o wspól nej
Eu ro pie. Ta ki po gląd po dzie la li wszy scy ci,
któ rzy czu li się win ni. W tym cza sie w mo im
oj czy stym lan dzie, Szle zwi ku -Holsz ty nie, był
pe wien po li tyk, współ twór ca nie miec kiej kon -
sty tu cji, pre zy dent Ki lo nii. Ten czło wiek zwykł
ma wiać, że nie wy star czy być złym Niem cem,
aby zo stać do brym Eu ro pej czy kiem. Chciał -
bym dzi siaj tę mak sy mę prze ło żyć na obec ną
sy tu ację i po wie dzieć: nie wy star czy być złym
Po la kiem, aby zo stać do brym Eu ro pej czy kiem.
Dru ga mak sy ma, któ rą chciał bym się z Pań -
stwem po dzie lić i któ ra to wa rzy szy ła mi przez
ca łe ży cie brzmi: Pax opti ma re rum (po kój jest
naj lep szą z rze czy). 

(mz)

Me dal dla pro fe so ra Knu ta Ip se na

W kwiet niu w In sty tu cie Kul tu ry Eu ro pej -
skiej UAM od by ły się I Gnieź nień skie Igrzy -
ska Aka de mic kie z Wie dzy o Cy wi li za cji
za chod nio eu ro pej skiej dla uczniów szkól
po nad gim na zjal nych. Po my sło daw ca mi
i or ga ni za to ra mi igrzysk by li dr Mo ni ka
Ku bia czyk i prof. fi lip Ku bia czyk. 

Do udzia łu w igrzy skach zgło si ło się 65
uczest ni ków z 23 szkół Wiel ko pol ski, ale tak że
z Ino wro cła wia, Draw ska Po mor skie go czy
Gdań ska. Każ da ze szkół mo gła zgło sić mak sy -
mal nie trzech uczest ni ków. Pa tro nat nad im pre -
zą przy ję ło Mu zeum Po cząt ków Pań stwa

Pol skie go w Gnieź nie i Miej ski ośro dek Kul tu -
ry w Gnieź nie.

Na test z wie dzy o cy wi li za cji za chod nio eu -
ro pej skiej skła da ło się 60 py tań do ty czą cych hi -
sto rii i kul tu ry te ry to riów przy na leż nych
do cy wi li za cji za cho du. Py ta nia cha rak te ry zo -
wa ły się du żą roz pię to ścią chro no lo gicz ną i te -
ma tycz ną (od an ty ku po współ cze sność). 

osta tecz nie zwy cięz cą igrzysk zo stał Ro bert
Prze bie racz z ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych w Kle cze wie uzy sku jąc 48 punk tów na 60
moż li wych. Dru gie miej sce za jął Jan Skra bur ski
z I Lo w Gnieź nie, a trze cie miej sce Piotr Sob -

ko wiak z I Lo w Ra wi czu. obaj uzy ska li po 45
punk tów. Wy róż nie nia w kon kur sie otrzy ma li
Han na Bo gusz, Ma te usz Knap czyk z XVI Lo
w Po zna niu, Ke vin Ma liń ski z XII Lo w Po zna -
niu, Ad rian Płot ka z Aka de mic kie go Li ceum
Lin gwi sta w Gdań sku, Ka ro li na Izy dor czyk
z II Lo w Ko ni nie, olaf Pe rek z III Lo w Gnieź -
nie oraz Mar ty na Kry st man z I Lo w Gnieź nie.
Na gro dy ta blet, smart fon i smar twatch ufun do -
wał głów ny spon sor igrzysk, fir ma BRS Gro up
z Gnie zna, a na gło wę zwy cięz cy po wę dro wał
wie niec lau ro wy przy go to wa ny przez dr Mo ni -
kę Ku bia czyk. fi lip Ku bia czyk

pierwsze Igrzyska akademickie w IKE
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Prof. Anna Wolff-Powęska, historyk
i politolog UAM, w Dniu Europy, 9 maja br.
odebrała Nagrodę Viadriny, przyznawaną
przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Uczelni Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina we frankfurcie nad Odrą. 

Prof. He in rich ol schow sky z ku ra to rium Fe -
de ral ne go związ ku To wa rzystw Pol sko -Nie -
miec kich w lau da cji pod kre ślił: Po obu stro nach
Od ry ma my za ma ło in te lek tu ali stów, któ rzy
my ślą o pol skiej i nie miec kiej hi sto rii we wspól -
nym kon tek ście. An na Wolff -Po wę ska wy róż nia
się spo śród nich. Ma si łę i od wa gę, aby za brać
głos w pu blicz nych de ba tach. (...) Kwe stie, któ re
ją po ru sza ją, ma ją wy dźwięk eg zy sten cjal ny:
Jak to jest być Niem cem po Au schwitz? Czy
Niem cy mo gą opła ki wać wła sne ofia ry?

Prof. dr An na Wolff -Po wę ska przy po -
mnia ła w swo im wy stą pie niu: Je śli nie znaj -
dzie my eu ro pej skie go roz wią za nia, pań stwa
na cjo na li stycz ne prze for su ją swo je de cy zje.
Ża den na ród nie jest w sta nie sam sta wić czo -
ła pro ble mom XXI wie ku. Mo gę tyl ko mieć
na dzie ję, że pol skie eli ty po li tycz ne po tra fią,
nie tyl ko za cho wać pra wo i spra wie dli wość, le -
czy tak że wy cho wać spo łe czeń stwo na do brych
Eu ro pej czy ków.

Na po cząt ku uro czy sto ści zgro ma dze ni go -
ście uczci li mi nu tą ci szy zmar łych w tym ro -
ku lau re atów Na gro dy Via dri ny, tłu ma cza
li te ra tu ry Kar la De de ciu sa i by łe go mi ni stra
spraw za gra nicz nych RFN Han sa -Die tri cha
Gen sche ra. 

Prof. An na Wolff -Po wę ska zo sta ła uho no -
ro wa na za wy bit ne osią gnię cia w w dzie dzi -

nie hi sto rii sto sun ków pol sko -nie miec kich,
któ re w szcze gól ny spo sób przy czy ni ły się
do po głę bie nia po ro zu mie nia mię dzy Pol ską
i Niem ca mi. W 1969 ro ku roz po czę ła pra cę
w In sty tu cie za chod nim w Po zna niu, któ rym
kie ro wa ła w la tach 1990-2004, obec nie prze -
wod ni czy ra dzie na uko wej Cen trum Ba dań
Hi sto rycz nych PAN w Ber li nie. Jest au tor ką
licz nych pu bli ka cji na te mat sto sun ków pol -
sko -nie miec kich oraz dzie jów my śli i kul tu -
ry po li tycz nej w Eu ro pie. od wie lu lat jest
bli sko zwią za na z Uni wer sy te tem Eu ro pej -
skim Via dri na. W 2008 ro ku zo sta ła człon -
kiem ra dy Fun da cji Uni wer sy tet Eu ro pej ski

Via dri na. W tym dzie wię cio oso bo wym gre -
mium nad zor czym re pre zen to wa ła stro nę
pol ską oraz UAM i ode gra ła zna czą cą ro lę
w dal szym roz wo ju uczel ni.

Na gro dę Fi nan so wą Via dri ny otrzy mał stu -
denc ki Fe sti wal Sztu ki „ART an der Gren ze”.
od 2013 ro ku gru pa stu den tów w kwiet niu
i ma ju or ga ni zu je co rocz ny kil ku ty go dnio wy
stu denc ki fe sti wal sztu ki we Frank fur cie
nad od rą. W trak cie fe sti wa lu w cen trum
mia sta po wsta je pu blicz na ga le ria, w któ rej
po ka zy wa ne są pra ce ar ty stycz ne twór ców
po cho dzą cych z pol sko -nie miec kie go po gra -
ni cza. na

prof. an na Wolff -po wę ska lau re at ką Na gro dy Via dri ny

Muzeum UAM rozpoczęło swoją działalność
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Od lewej: prof. Jürgen Vietig, prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Alexander Wöll

otwar ciem wy sta wy „Mu zea Uczel nia -
ne – Je ste śmy!” Mu zeum UAM roz po czę -
ło zbie ra nie pa mią tek zwią za nych

z prze szło ścią uczel ni: zdję cia, do ku men ty, wspo -
mnie nia... tak że in for ma cje o tym, gdzie moż -
na do nich do trzeć. za pro si ło tym sa mym
do współ two rze nia eks po zy cji!

Wy sta wę zor ga ni zo wa ło Mu zeum UAM. Moż -
na by ło oglą dać ją w Col le gium Mi nus Uni wer sy -
te tu im. Ad ma Mic kie wi cza w Po zna niu, przy ul.
Wie niaw skie go 1 Wy sta wę opra co wa ło Sto wa rzy -
sze nie Mu ze ów Uczel nia nych. Po ka zy wa ła czym
chwa lą się in ne uczel nie i ja kie po my sły war to wy -
ko rzy stać u nas. na

Two rzy my 
Mu zeum UaM
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Je go czę ścią by ła ko lej na od sło na pro wa dzo -
nych od 2012 r. in ten syw nych prak tycz nych
se mi na riów ak tor skich ATIS. od wrze -

śnia 2012 do koń ca 2015 r. od by ło się 9 se mi -
na riów ATIS w Po zna niu i w Brze zin ce
pod ole śni cą, le śnej ba zie In sty tu tu im. Je rze -
go Gro tow skie go we Wro cła wiu, w któ rych
wzię ło udział 40 osób z kil ku na stu kra jów (m.
in. z Ar me nii, Ira nu, In dii, USA). Jak pod kre -
śla pro wa dzą cy ist nie ją cą od 2012 r., nie ko mer -
cyj ną PRACoWNIĘ || RoSA (Rze mio sło oraz
Sztu ka Ak tor ska) i ATIS, prof. Grze gorz ziół -
kow ski PRACoWNIA nie jest ani te atrem tra -
dy cyj nym ani of fo wym. Jest to bo wiem
la bo ra to rium twór cze, czy jak okre śla ją to twór -
cy: „prze strzeń mię dzy ludź mi, słu żą ca dłu go -
fa lo wej pra cy nad so bą oraz ba da niu re la cji
mię dzy wy szko le niem ak tor skim a twór czo ścią
te atral ną”. Pro jekt ATIS, ad re so wa ny do mię -
dzy na ro do we go gro na stu den tów, ar ty stów
i ba da czy, któ rzy pra gną w prak ty ce po głę bić
ro zu mie nie ludz kiej kre atyw no ści i eks pre sji,
jest na to miast warsz ta to wym prze dłu że niem
dzia łal no ści PRA CoW NI || RoSA. ATIS, re -
ali zo wa ny for mal nie na Wy dzia le Fi lo lo gii Pol -
skiej i Kla sycz nej UAM, to se mi na rium,
w trak cie któ re go pro wa dzo ne są po szu ki wa -
nia i na ucza nie w za kre sie pod sta wo wych i za -
awan so wa nych tech nik ak tor skich, ta kich jak
otwar tość na dia log i dzie le nie się z in ny mi, in -
te gro wa nie dzia ła nia, ci szy, dźwię ku, mo wy
i śpie wu, pre cy zyj ne re ago wa nie po przez dzia -
ła nie na im pul sy pły ną ce od part ne rów, z li te -
ra tu ry i in nych tek stów, z iko no gra fii i mu zy ki,
z prze strze ni i na tu ry oraz z we wnętrz nej sfe ry
sko ja rzeń, wy obraź ni i pa mię ci. Wszyst kie za -
ję cia pro wa dzo ne są w ję zy ku an giel skim. 

ostat nie przed się wzię cie PRA CoW NI ||
RoSA czy li po szu ki wa nie te atral ne „Wsłu cha -
nie w PULS” od by wa ło się w dwóch eta pach
i w ca ło ści zo sta ło sfi nan so wa ne przez In sty tut
Gro tow skie go. Etap pierw szy, obej mu ją cy m.in.
se mi na rium otwar te ATIS STARS, se mi na rium
kon sul ta cyj ne ATIS NICHE, se mi na rium ini -
cju ją ce ATIS SPARK oraz otwar te pod su mo wa -
nie pra cy ATIS SHARING, zre ali zo wa no
w le śnej sie dzi bie In sty tu tu w Brze zin ce. Dru gi
etap od był się w In sty tu cie Gro tow skie go we
Wro cła wiu. Głów nym punk tem pro gra mu by -
ły pre zen ta cje po ru sza ją cych spek ta kli PRA -
CoW NI || RoSA: TAZM Mil cze nie świa tła
i SERCE Ci sza wie lo bo ku, skła da ją cych się
na Dwu głos O CISZY, któ ry jest pró bą „mie rze -

nia się z pa ra dok sem mó wie nia o tym, cze go
wy sło wić się nie da”. Na wią zu jąc do Pe te ra Bro -
oka, prof. G. ziół kow ski zwra ca uwa gę, że
po zmierz chu wiel kich nar ra cji po trze bu je my
opo wie ści i hi sto rii, któ re prze ka zu ją „sce na -
riu sze za cho wań, wzor ce re la cji”. Ta kie są hi sto -
rie, na któ rych ba zu je Dwu głos O CISZY.

TAZM opar ty jest na praw dzi wej hi sto rii
czło wie ka osa dzo ne go przez 18 lat w ma leń -
kiej ce li po zba wio nej świa tła w cięż kim wię zie -
niu w Ma ro ku, opo wie dzia nej li te rac ko przez
Ta ha ra Ben Jel lo una w książ ce „To ośle pia ją ce,
nie obec ne świa tło”. Przed sta wie nie uka zu je
pró by od na le zie nia we wnętrz ne go pio nu w sy -
tu acji krań co wej, nie ludz kiej, a mo że – nie ste -
ty – ar cy ludz kiej opre sji. Nie sie ze so bą py ta nie
o to, co spra wia, że czło wiek mo że prze trwać, co
sta no wi dlań źró dło si ły w eks tre mal nych wa -
run kach, wy nisz cza ją cych je go cia ło -
-umysł – ko men tu je je go twór ca i re ży ser, au tor
sce no gra fii, dra ma tur gii mu zycz nej i opra wy
świetl nej prof. Grze gorz ziół kow ski. Pre mie -
ro wa pre zen ta cja TAZMU od by ła się w grud -
niu 2012 r. w Sa li Te atral nej im. W.
Bo gu sław skie go w Col. Ma ius UAM. Do tej
po ry spek takl po ka za no tu bez płat nie ok. 70
ra zy. W 2014 r. spek takl za pre zen to wa no w Te -
he ra nie i na Uni ver si ty of Kent w Can ter bu ry. 

Pod sta wą przed sta wie nia SERCE Ci sza wie -
lo bo ku jest dra mat Waj di Mo uwa da Po go rze li -
sko uka zu ją cy fik cyj ną, lecz praw do po dob ną
hi sto rię krzyw dy i nie na wi ści, któ rej de struk -
cyj na si ła win na zo stać w ko lej nym po ko le niu
prze rwa na – hi sto rię mat ki bliź niąt (owo cu
gwał tu do ko na ne go w wię zie niu), któ ra w te -
sta men cie zo bo wią zu je je do od na le zie nia oj -
ca i od kry cia mrocz nej ta jem ni cy ro dzin nej,

a sa ma milk nie na 5 lat przed śmier cią. zło żo -
ny z 2 czę ści (Zglisz cza – Su ita. My śląc o zwie -
rzę tach ze zbom bar do wa ne go zoo i Al -Atlal ‒
Ru iny) spek takl SERCE Ci sza wie lo bo ku po -
świę co ny zo stał „pro ble mo wi roz po zna nia
swej toż sa mo ści i wła snych po win no ści, gdy
pod wa żo ne zo sta je czło wie czeń stwo. Jest ge -
stem współ czu cia wo bec zwie rząt i lu dzi
skrzyw dzo nych przez woj nę, fa na tyzm i ide -
olo gię” (prof. G. ziół kow ski).

Uczest ni cy eta pu wro cław skie go wzię li też
udział w spo tka niu do ty czą cym ksią żek prof.
G. ziół kow skie go Dwu głos O CISZY i Tek sty
OD SERCA, pro wa dzo nym przez prof. Do -
broch nę Ra taj cza ko wą. Wy słu cha li roz mo wy
prof. Pau la Al la ina (Uni ver si ty of Kent w Can -
ter bu ry) i prof. G. ziół kow skie go na te mat rze -
mio sła i sztu ki ak tor skiej, wzię li udział
w warsz ta tach „W głąb pro ce su ak tor skie go”
pro wa dzo nych przez prof. Clau dia San ta nę
Bó rqu eza z Uni wer sy te tu Playa An cha w Val -
pa ra iso i wy słu cha li je go wy kła du prak tycz ne -
go „Per so na: przej rzy stość ścież ki ak to ra” oraz
obej rze li mi nia tu ry wy pra co wa ne w Brze zin -
ce w ra mach se mi na rium ATIS NICHE przez
gru pę ar ty stów z Ira nu, Ka ta lo nii i Ru mu nii.

Po nie waż za in te re so wa nie se mi na rium
ATIS wzra sta, prof. G. ziół kow ski ma na -
dzie ję, że w przy szło ści uda się go prze kształ -
cić w kie ru nek stu diów mię dzy na ro do wych
po świę co nych łą cze niu teo rii i prak ty ki te -
atral nej. Spek takl SERCE Ci sza wie lo bo ku
w ma ju (7, 8, 14, 15, 21, 22) moż na obej rzeć
w Sa li Te atral nej im. W. Bo gu sław skie go
w Col. Ma ius UAM.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz
Wię cej na grzeg -ro sa.ho me.amu.edu.pl 

Te atr w teo rii i prak ty ce 
Latem 2015 r. oraz na początku tego roku Pracownia || roSA, związana z uAM poprzez współtwórców (prof. Grzegorz

Ziółkowski, doktorant Maciej Zakrzewski i absolwentka wiedzy o teatrze na uAM Maria bohdziewicz) oraz miejsce 
(Sala teatralna im. w. bogusławskiego w Col. Maius), zrealizowała poszukiwanie teatralne „wsłuchanie w PuLS”
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Emi lia Scza niec ka, Ka rol Mar cin kow ski, De -
zy de ry Chła pow ski… Czy miesz kań cy Wiel -
ko pol ski, a w szcze gól no ści Po zna nia,
po za wska za niem ulic, któ re no szą na zwi -
ska tych po sta ci, są w sta nie po wie dzieć
o nich coś wię cej? 

Li de rzy pra cy or ga nicz nej, ak ty wi ści, fi lan -
tro pi, spo łecz ni cy – tak w skró cie moż na opi -
sać dzia łal ność tych wy bit nych przed sta wi cie li
pol skie go spo łe czeń stwa. Po win ni śmy się jed -
nak za sta no wić, czy ich dzia łal ność prze szła
do hi sto rii, czy mo że na trwa łe wpi sa ła się
w na sze dzie dzic two? Czy w dzi siej szych cza -
sach, wśród stu den tów są oso by, któ re po zo -
sta ły wier ne ide ałom wiel ko pol skiej tra dy cji
pra cy or ga nicz nej? Stu den ci, któ rzy nie po -
prze sta li je dy nie na po świę ce niu się stu diom,
lecz dzia ła ją spo łecz nie, są przed się bior czy,
a za ra zem wraż li wi na los in nych? Szu ka my
wła śnie ta kich po sta ci, sym bo licz nych na stęp -
ców Emi lii Scza niec kiej, Ka ro la Mar cin kow -
skie go i De zy de re go Chła pow skie go. Być mo że
to wła śnie ty je steś jed nym z nich lub znasz
oso bę, któ rej na le ży się ta kie wy róż nie nie? 

Do Biu ra Pra so we go UAM wpły nę ło
na kon kurs o tych za ło że niach bli sko 30 fo to -
gra fii. Wszyst kie pra ce zo sta ły prze ana li zo wa -
ne i oce nio ne przez człon ków ko mi sji
kon kur so wej. Ka pi tu ła wy bra ła dwa na ście naj -
lep szych prac, a spo śród nich lau re atów pierw -
sze go, dru gie go i trze cie go miej sca. Na gro da mi
dla nich są od po wied nio – 3 tys., 2 tys. i 1 tys.
zł brut to. Pra ce, któ re zda niem ko mi sji, naj le -
piej re ali zo wa ły za ło że nia kon kur su są au tor -
stwa Do mi ni ka Kło sa (I miej sce), Pau li ny
Po pek (II miej sce) oraz Do mi ni ka Ant cza ka
(III miej sce).

z na gro dzo nych i wy róż nio nych prac stwo -
rzo no wy sta wę, któ rej wer ni saż od był się 23
ma ja. W ho lu w Col le gium Mi nus bę dzie ją
moż na oglą dać do koń ca czerw ca.

Śladami
organiczników
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„Transport” – zwycięska fotografia Dominika Kłosa
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Projekt „Kultura przedsiębiorczości dla mieszkańców wielkopolski” jest realizowany przez
Uniwersytet im. adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Poznańską,
przy wsparciu santander Universidades w ramach banku zachodniego wbK s.a. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię europejską z europejskiego funduszu rozwoju
regionalnego w ramach osi Priorytetowej 4 Środowisko wielkopolskiego regionalnego
Programu operacyjnego na lata 2014-2020. wartość projektu: 500 000,00 PLn. 
Kwota dofinansowania z Ue: 250 000,00 PLn.
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Jak dzie li li ście się Pań stwo pra cą nad tą
książ ką?

Nad książ ką pra co wa li śmy wspól nie od po -
cząt ku do koń ca. W trak cie tych po szu ki wań
na tra fi li śmy na wie le in for ma cji i do ku men -
tów, któ re ni gdy wcze śniej nie by ły pu bli ko wa -
ne. Pra ce nad książ ką zbie gły się w cza sie
z se rią kil ku dzie się ciu wy kła dów o Ka zi mie rzu
Aj du kie wi czu, któ re wy gło si li śmy m.in.
w Mek sy ku, Bra zy lii, Hisz pa nii, Por tu ga lii,
Fran cji, Gre cji, Li ba nie, Tur cji oraz na Cy prze.
Po dró że by ły istot nym ele men tem pra cy
nad bio gra fią – prze ko na li śmy się, że do ro bek
Aj du kie wi cza jest zna ny w wie lu od le głych
ośrod kach na uko wych, któ rych nie miał na wet
oka zji ni gdy od wie dzić. oka zu je się na przy -
kład, że je go pra ce są stu dio wa ne w Mek sy ku,
a w Tur cji za ję cia ze wstę pu do fi lo zo fii są pro -
wa dzo ne we dług tu rec kie go wy da nia je go
słyn nej książ ki Za gad nie nia i kie run ki fi lo zo fii.
Teo ria po zna nia. Me ta fi zy ka.

Po dob no był do ma to rem, gry wał na for -
te pia nie i wspól nie z żo ną roz wią zy wał krzy -
żów ki w „Prze kro ju”.

Tak, to wszyst ko praw da. Trze ba jed nak za -
zna czyć, że do ma to rem stał się z bie giem cza -
su ze wzglę du na stan zdro wia. W mło do ści był
prze cież czło wie kiem nie zwy kle ak tyw nym,
brał udział w trzech woj nach, któ re moc no
nad wy rę ży ły je go zdro wie. z li stów pi sa nych
w la tach 50-tych do Ta de usza Ko tar biń skie go
wy ni ka, że mar twił się rów nież o stan zdro wia
żo ny, ale ona prze ży ła go o po nad 40 lat! Po -
za tym Aj du kie wicz uwiel biał po cią gi. W trak -
cie woj ny był do wód cą po cią gu pan cer ne go
i to za mi ło wa nie do ko lej nic twa zo sta ło mu
na ca łe ży cie. Dzię ki uprzej mo ści pa na Krzysz -
to fa Mar ga siń skie go do tar li śmy tak że do uni -
ka to wych ma te ria łów i zdjęć z je go udzia łu
w woj nie pol sko -ukra iń skiej. Wie my, że
w trak cie jed nej z bi tew pierw szej woj ny świa -
to wej ura to wał ży cie swo ich ko le gów, za co zo -
stał od zna czo ny me da lem. 

Po roz ma wiaj my te raz o Ka zi mie rzu Aj du -
kie wi czu ja ko zna nym uczo nym.

Wie my, że swo ją pra cę na uko wą trak to wał
nie zwy kle po waż nie. Fi lo zo fia upra wia na za po -
mo cą me tod na uko wych wraz z lo gi ką to dzie -
dzi ny wie dzy ma ją ce istot ny wpływ na ży cie
za rów no jed nost ki, jak i ca łe go spo łe czeń stwa.
We wstę pie do swo je go ostat nie go pod ręcz ni -
ka – to zna czy do Lo gi ki prag ma tycz nej – Aj du -
kie wicz trak tu je lo gi kę wprost ja ko pod sta wę
na ucza nia. I to nie był tyl ko po stu lat. Aj du kie -
wicz przez ca łe swo je ży cie pi sał pod ręcz ni ki

z za kre su lo gi ki, opra co wy wał pro gra my kur sów
lo gi ki, osob no ad re su jąc je m.in. do uczniów
szkół śred nich, stu den tów na uk hu ma ni stycz -
nych, przy rod ni czych i pe da go gów. Je śli zgo dzi -
my się z Aj du kie wi czem co do te go, że lo gi ka
zaj mu je się for mu ło wa niem re guł my śle nia na -
uko we go, to owa dys cy pli na po win na – jak pi -
sał w ar ty ku le O wol no ści my śli z 1957
ro ku – za pra wiać do zaj mo wa nia ra cjo nal nej po -
sta wy za rów no w sto sun ku do tez, któ re sa mi
uzna je my, jak i do po glą dów wy gła sza nych przez
in nych lu dzi. Ra cjo nal ność po le ga na tym, że da -
ne twier dze nie uzna je my tyl ko w ta kim stop niu,
na ja ki po zwa la sto pień nie za wod no ści me to dy
pro wa dzą cej do uzna nia owe go twier dze nia.
W ten spo sób lo gi ka chro ni przed po pa da niem
w do gma tyzm i przy czy nia się – zda niem Aj du -
kie wi cza – do za cho wa nia wol no ści my śli. I ude -
rza ją ce jest rów nież to, że w mo men cie, kie dy
Pol ska pod no si ła się ze zglisz czy dru giej woj ny
świa to wej, on do strze gał po trze bę re form spo -
łecz nych opar tych na krze wie niu kul tu ry lo gicz -
nej. Moż na by pójść da lej w tych roz wa ża niach.
Aj du kie wicz, ja ko czło wiek, któ ry do świad czył
wo jen, miał prze świad cze nie, że tyl ko kul tu ra
mo że przy nieść od ro dze nie nor mal nych wię zi
i struk tur spo łecz nych. 

za ska ku ją ce by ły dla nas re la cje z po dró ży,
któ re od był już w la tach 50 [ubie głe go wie ku]

do An glii i Sta nów zjed no czo nych. od wie dzał
w tym cza sie naj zna ko mit sze uczel nie na świe -
cie. Wie my, że przyj mo wa ny był tam z peł ny mi
ho no ra mi ja ko zna ny uczo ny, fi lo zof. za uważ -
my, że la ta 50-te to oczy wi ście czas świet no ści
Hol ly wo od – naj wspa nial szych fil mów Ma ri lyn
Mon roe i prze bo je Fran ka Si na try. Kon trast mu -
siał być ogrom ny. Tym cza sem z je go li stów do -
wia du je my się, że z tych po dró ży wró cił
w de pre sji… Nie mógł za ak cep to wać te go, że je -
go ame ry kań scy ko le dzy tra cą czas na nie po -
trzeb ne kłót nie i spo ry per so nal ne. Co wię cej,
osta tecz nie za tra ca ją po czu cie mi sji, któ re to wa -
rzy szy ło mu przez ca łe do ro słe ży cie, zwłasz cza
pod czas taj ne go na ucza nia w la tach dru giej woj -
ny świa to wej. W per spek ty wie po wo jen nej Pol -
ski Aj du kie wicz po ko ny wał wie le trud no ści
dzi siaj dla nas nie wy obra żal nych. Po woj nie bu -
dyn ki uni wer sy tec kie by ły czę sto po waż nie
uszko dzo ne, bra ko wa ło da chów, wie lu na ukow -
ców zgi nę ło, wie lu zo sta ło za mor do wa nych
przez oku pan tów. Wie lu z tych, któ rzy prze ży li,
cho ro wa ło na gruź li cę z po wo du nie do ży wie -
nia. A jed nak to wła śnie tu taj czuł, że re ali zu je
się naj peł niej ja ko na uko wiec i to wła śnie w Po -
zna niu uda ło mu się stwo rzyć ze spół ba da czy,
któ ry okre śla się mia nem im pe rium lo gicz ne go.

Co spro wa dzi ło Aj du kie wi cza do Po zna nia?
By ła to de cy zja, któ rej osta tecz nych

Ka zi mierz aj du kie wicz – ra cjo na li sta i ar ty le rzy sta
Z Ka ta rzy ną gan -Krzy wo szyń ską i Pio trem Le śniew skim, au to ra mi książ ki „Ka zi mierz Aj du kie wicz (1890-1963)”,

wy da nej w se rii bio gra fie rek to rów uAM, roz ma wia Mag da Zió łek

seria biografie rektorów
Uniwersytetu im. adama
Mickiewicza powstała
z inicjatywy i pod patronatem
rektora UaM prof. bronisława
Marciniaka. 
redaktorami naukowymi serii
są: prof. Przemysław hauser
i prof. tomasz schramm. 
Książki ukazują się nakładem
wydawnictwa naukowego UaM.
Dotychczas do rąk czytelników
trafiły trzy tomy: „heliodor
Święcicki (1854-1923)”
autorstwa Michała Musielaka,
„stanisław Pawłowski 
(1882-1940)” – andrzeja
Kostrzewskiego oraz „Kazimierz
ajdukiewicz (1890-1963)”
Katarzyny gan-Krzywoszyńskiej
i Piotra Leśniewskiego.
w przygotowaniu są trzy
kolejne tomy. 
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„Je ste śmy mło dzi, sil ni i zdro wi,
Wie rzy my: bę dzie nasz ten świat
i nic nam w szczę ściu nie prze szko dzi,
bo prze cież ma my na ście lat!”
Te ki pią ce opty mi zmem i mło dzień czą

ener gią ry my roz po czy na ją hymn I Lo
w Ko ni nie, hymn do któ re go mu zy kę skom -
po no wał przed la ty uczeń o na zwi sku Jan
Kacz ma rek. Jan był tak że uczniem miej sco -
wej szko ły mu zycz nej i gwiaz dą li ce al ne go
te atrzy ku „Ósem ka”. A dzia dek Ja na, Ka zi -
mierz Ma ciń ski w cza sach nie me go ki na, ra -
zem ze swo im kwin te tem ilu stro wał
przed wo jen ny mi szla gie ra mi fil my wy świe -
tla ne w ko niń skim ki nie. Nie kie dy tak -
że – co z mo cą pod kre śla je go słyn ny
wnuk – Ka zi mierz pre zen to wał w trak cie
pro jek cji rów nież swo je au tor skie utwo ry.
Czyż by więc tu tkwi ły za ląż ki kom po zy to ra
mu zy ki fil mo wej?

Te atrzyk Ósem ka
Dzia dek da wał w do mu lek cje skrzy piec.

A ma ły Jan był już tak za fa scy no wa ny mu zy -
ką, że Ka zi mierz wy ciął w drzwiach po ko ju,
w któ rym uczył grać, nie wiel ki otwór, by uko -
cha ny wnu sio mógł pod glą dać owe lek cje.
Kie dy Jan skoń czył 6 lat, dzia dek spre zen to -
wał mu skrzyp ce. Chło piec był tak szczę śli wy,
że nie tyl ko uczył się na nich grać, ale i z ni mi
sy piał. zu peł nie jak dzie ci sy pia ją z mi sia mi.
Któ re goś dnia jed nak ma ły skrzy pek za po -
mniał, że ma pod koł drą uko cha ny in stru -
ment i sko czył na łóż ko. Skrzyp ce oczy wi ście
te go nie prze trwa ły, w związ ku z czym wkrót -
ce po tem ro dzi ce ku pi li mu pia ni no. I od tąd
to ono mia ło grać w ży ciu Ja na pierw sze

skrzyp ce. Do dziś bar dzo źle gram na for te pia -
nie – za pew niał z uśmie chem Jan A. P. Kacz -
ma rek jesz cze w 2005 ro ku – Nie wiem, jak to
się sta ło, że za li czo no mi eg za min koń co wy
w szko le mu zycz nej, bo gra łem wte dy wprost
fa tal nie. Na przy kład po tra fię za grać tyl ko 19
tak tów Nok tur nu Szo pe na. Kie dy w cza sie
przed sta wień li ce al nej „Ósem ki”, któ raś z ko le -
ża nek czy ko le gów za po mi na ła swe go tek stu
na sce nie, to ja, któ ry sie dzia łem za for te pia -
nem i któ ry je stem bar dzo wraż li wy na ludz -
kie cier pie nia, by od wró cić uwa gę od bie da ka,
co za po mniał tek stu, za czy na łem grać te 19
tak tów Szo pe na. I gra łem je w kół ko tak dłu -
go, pó ki ak to ro wi na sce nie nie wró ci ła pa mięć!
Na wet je śli z Szo pe nem nie szło Ja no wi naj le -
piej, je go po lo nist ka za świad cza ła, że wy cho -
dzi ło mu wspa nia le gło śne od czy ty wa nie
nie na pi sa nych wy pra co wań z pu stych kar tek
wła sne go ze szy tu. W koń cu się zo rien to wa -
łam, bo za uwa ży łam, że czy tał i czy tał, a nie
prze wró cił ani jed nej kart ki! – wspo mi na ła
prof. zna mi row ska – On od po cząt ku nada -
wał się do te atru! Ale do te atru mło dy Jan się
nie wy bie rał. Po ma tu rze po sta no wił zda wać
na po znań ski Wy dział Pra wa i Ad mi ni stra cji.
Uwa żał, że stu dia praw ni cze wy śmie ni cie
przy go tu ją go do wy ma rzo nej pra cy w dy plo -
ma cji…

bój cie się chłop ców 
z ma łych mia ste czek
Bój cie się chłop ców z ma łych mia ste -

czek! – po wie dział Wło dzi mierz Korcz.
I wca le nie cho dzi ło mu o to, że są nie bez -
piecz ni, ale o to, że ma ją wiel ki ape tyt
na pod bój świa ta i choć ma ją zwy kle gor szy

Depresja studenta
prawa

Jechałem na egzaminy wstępne do Poznania i byłem tak pochłonięty
myślami o perspektywach, które się przede mną rozciągały, że
zapomniałem zabrać do pociągu walizki. Została na peronie –

wspomina z uśmiechem Jan A. P. Kaczmarek, absolwent uAM i laureat
oscara za muzykę do filmu „Marzyciel” – Ale na studia mnie przyjęli,

a po powrocie do Konina walizka się znalazła. Możliwe, że potencjalni
złodzieje myśleli, że jest w niej bomba! Ja zawsze miałem szczęście.

ra cji chy ba ni gdy już nie po zna my. Ja ko uzna -
ny fi lo zof do stał pro po zy cje rów nież z Uni wer -
sy te tu Ja giel loń skie go oraz War szaw skie go.
Lwów po zo stał do koń ca ży cia mia stem naj -
bliż szym ser cu Aj du kie wi cza, zwią za ny był
rów nież z War sza wą, jed nak, to wła śnie w Po -
zna niu peł nił naj waż niej sze funk cje – rek to ra
Uni wer sy te tu Po znań skie go. Po nad to, w cza -
sie spę dzo nym w sto li cy Wiel ko pol ski po wsta -
ły rów nież je go naj waż niej sze pra ce na uko we.

Ja kim był rek to rem?
Rek to rem Uni wer sy te tu Po znań skie go był

czte ry la ta. Po trzy let niej ka den cji zo stał wy -
bra ny na ko lej ną, ale wie my, że bar dzo za bie -
gał, aby ją skró cić. Chciał po świę cić się pra cy
na uko wej, obo wiąz ki rek to ra mę czy ły go. Miał
też, jak już wspo mi na li śmy, po waż ne pro ble -
my ze zdro wiem. Nie mniej jed nak trze ba pod -
kre ślić, że był nie sa mo wi cie uta len to wa nym
or ga ni za to rem. To wła śnie na Uni wer sy te cie
Po znań skim nada no mu przy do mek Ka zi -
mierz Wspa nia ły. Cie szył się ogrom nym sza -
cun kiem wśród pra cow ni ków uczel ni oraz
stu den tów i w krót kim cza sie stał się po sta cią
wręcz le gen dar ną.

Po noć przy wią zy wał ogrom ną wa gę
do tra dy cji zwią za nych z uni wer sy te tem. 

Ka zi mierz Aj du kie wicz wy wo dził się ze słyn -
nej fi lo zo ficz nej szko ły lwow sko -war szaw skiej,
co wię cej, był uczniem i zię ciem pro fe so ra Ka -
zi mie rza Twar dow skie go. Na le ży przy pusz czać,
że prze no sił na grunt po znań ski wszyst kie te
zwy cza je, któ re kul ty wo wa ne by ły na Uni wer -
sy te cie Ja na Ka zi mie rza. W kon tek ście Pa ni py -
ta nia po win ni śmy wy raź nie po ło żyć na cisk
na fakt, że Aj du kie wicz zaj mo wał za wsze sta -
no wi sko an ty ir ra cjo na li stycz ne. Mo gli by śmy
nie co żar to bli wie po wie dzieć, że był uczu lo ny
na głu po tę – tę przy pa dłość, któ rą współ cze śnie
je ste śmy skłon ni okre ślać sub tel nie mia nem
po za ra cjo nal no ści. Prof. Adam Schaff co naj -
mniej dwu krot nie wspo mi nał w swo ich książ -
kach, że Aj du kie wicz miał twier dzić, że hi sto ria
fi lo zo fii to dzie je głu po ty ludz kiej. Po za ra cjo -
nal ność wy ma ga do głęb nych stu diów. Rzecz
w tym, by owej groź nej przy pa dło ści nie lek ce -
wa żyć i roz po zna wać ją w od po wied nim mo -
men cie – błę dem za sad ni czym jest za wsze
nie do ce nia nie si ły prze ciw ni ka. zgod nie ze sta -
rą tra dy cją na le ża ło by więc tym bar dziej po -
wtó rzyć w tym miej scu wska za nie na stę pu ją ce:
Le piej spo tkać niedź wie dzi cę, co stra ci ła ma łe ni -
że li głu pie go z je go głu po tą (Prz 17, 12). Je śli za -
tem po dej mie my fun da men tal ną de cy zję
ży cio wą i opo wie my się po stro nie ro zu mu,
wów czas war to po dą żać ścież ka mi wy ty czo ny -
mi przez Ka zi mie rza Aj du kie wi cza i cier pli wie
uczyć się od nie go, na czym po le ga ra cjo nal -
ność – w szcze gól no ści ra cjo nal ność na szych
dzia łań. Gdy więc do ko na my wy bo ru, trze ba to
zro bić sta now czo – w ar ty le ryj skim sty lu.

→

dokończenie ze str. 9
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start ja ko dzie ci z pro win cji, ich ma rze nia da -
ją im si łę do trzeć tam, gdzie dzie ci z tzw. do -
brym star tem, nie do cie ra ją. Jan Kacz ma rek
ma wia, że chłop cy z ma łych mia ste czek,
do któ rych sie bie sa me go za li cza, ży ją w kra -
inie snów i fan ta zji. Po strze ga ją wiel kie mia -
sta ja ko kra iny nie ogra ni czo nych moż li wo ści.
Mnie też to do tknę ło – po wie dział w jed nym
z wy wia dów – Do te go czy ta łem wie le ksią żek,
w tym tak że o dy plo ma tach. Świat dy plo ma cji
sza le nie mi się po do bał. W każ dym ra zie ten
świat, któ ry zbu do wa łem so bie w mo jej wy -
obraź ni. Świat bar dzo ele ganc ki, pe łen nie na -
gan nych ma nier, wy ra fi no wa nych my śli,
da le kich po dró ży i do te go pe łen oso bi sto ści,
któ rzy mie li du ży wpływ na kształ to wa nie rze -
czy wi sto ści. Nie sze dłem na pra wo po to, by zo -
stać praw ni kiem sen su stric te, stu dia praw ni cze
mia ły być ścież ką, któ ra za pro wa dzi mnie
do te go wy kwint ne go i wpły wo we go śro do wi -
ska. Nie ste ty, po pierw szym ro ku stu diów wie -
dzia łem już, że ten wy bór był błę dem. Że mo je
fan ta zje na te mat dy plo ma cji nie mia ły nic
wspól ne go z re alia mi, zwłasz cza re alia mi
PRLu. Mo ja igno ran cja da ła mi pstrycz ka
w nos. Wpa dłem w pu łap kę, któ rą sam na sie -
bie bez wied nie za sta wi łem. Po pa dłem w de -
pre sję roz cza ro wa ne go stu den ta pra wa.
Stu den ta, któ ry nie zna lazł na swo im wy dzia -
le tre ści, na któ re li czył.

Te atr Ósme go Dnia
Któ re goś dnia po grą żo ny w de pre sji stu dent

pra wa Jan Kacz ma rek, obu dziw szy się oko ło 6
ra no, włą czył ra dio. z ra dia te go usły szał, że Je -
rzy Gro tow ski, wy bit ny awan gar do wy re ży ser
te atral ny, po szu ku je osób ta kich jak on wła śnie.

zbłą ka nych, roz cza ro wa nych, a jed no cze śnie
chcą cych cze goś wię cej niż co dzien ność ma im
do za ofe ro wa nia. Te atr, już od cza sów li ce al -
nych, był Ja no wi bli ski. Mi ło ścią do nie go za -
ra zi ła go wspo mnia na po lo nist ka, a ja kiś czas
póź niej po cho dzą cy z Ko ni na ak tor Szy mon
Paw lic ki. Pan Szy mon przy je chał do szko ły, chy -
ba z ja kimś mo no dra mem – wspo mi nał Kacz -
ma rek – Po przed sta wie niu roz ma wiał z na mi
dłu go o te atrze, ak tor stwie i wszyst kim, co się
z tym wią za ło. Dziś nie pa mię tam do kład nie, co
ta kie go po wie dział, ale mój świat za trząsł się
w po sa dach. Pa mię tam, że gdy wy je chał, wie -
dzia łem, że chcę mo je ży cie zwią zać z te atrem.
Oczy wi ście póź niej mia łem róż ne wąt pli wo ści,
kry zy sy, do ko ny wa łem da le kich od te atru wy -
bo rów itd., ale osta tecz ny efekt tam tej roz mo wy
jest ta ki, że te atr stał się czę ścią mnie sa me go.
Szy mon Paw lic ki to jest je den z tych lu dzi, któ -
rych spo tka nie wpły nę ło na kształt ca łe go mo -
je go ży cia – pod kre ślił – Mój naj star szy syn nie
bez po wo du ma na imię Szy mon. W cza sie, kie -
dy mło dy Kacz ma rek usły szał za pro sze nie
Gro tow skie go, re ży ser nie był już czyn nym
twór cą te atral nym. Był gu ru, de miur -
giem – mó wi kom po zy tor – Rzec by moż na, że
pro wa dził swo istą psy cho te ra pię dla zbłą ka nych
dusz. To, co wów czas ro bił, by ło wła ści wie pa -
ra te atrem, w któ rym chciał for mo wać no we go
czło wie ka, du cho we go czło wie ka. Świa do me go
sie bie i rze czy wi sto ści. Pro wa dził z na mi roz ma -
ite ćwi cze nia ak tor skie, ale też ćwi cze nia fi zycz -
ne, ćwi cze nia cia ła np. nie spa li śmy ileś no cy,
za pa da li śmy w pe wien trans. Kie dy wró ci łem
do Po zna nia, mia łem po czu cie, że mo je ży cie
przed Gro tow skim nie mia ło żad ne go sen su, że
do pie ro te raz bę dzie go mia ło. Oso by, któ re by -

ły tam ze mną, czu ły to sa mo. Ty le, że zo sta li -
śmy po zo sta wie ni z tym od kry ciem sa mi so bie,
a to dość nie bez piecz ne. Wie lu mo ich zna jo -
mych bar dzo się wów czas za gu bi ło. Ja szczę śli -
wie zna la złem na rzę dzie, któ re po zwo li ło mi
te go no we go sie bie re ali zo wać. By ła to fi do la Fi -
sze ra. Ro dzaj cy try. Prze kon stru owa łem ją we -
dług wła sne go po my słu i dość bez czel nie
ogło si łem się je dy nym na świe cie jej wir tu -
ozem. I w bar dzo krót kim cza sie ta fi do la da ła
mi to, cze go ocze ki wa łem od dy plo ma cji! Za gra -
nicz ne po dró że, świat ele ganc ki, pe łen wy ra fi -
no wa ne go in te lek tu itd. Z fi do lą tra fi łem
naj pierw jed nak do Te atru Ósme go Dnia.
Współ pra cu jąc z nim, Jan Kacz ma rek za ło żył
or kie strę Ósme go Dnia, któ ra skła da ła się
z dwóch osób: je go sa me go i Grze go rza Ba na -
sza ka, rów nież ab sol wen ta UAM. ory gi nal ną
na zwę or kie stry stwo rzył zaś ko lej ny „chło piec
z ma łe go mia stecz ka”, daw ny au tor słów szkol -
ne go hym nu. 

Mi mo roz cza ro wa nia stu dia mi praw ni czy -
mi, mi mo przy go dy z Gro tow skim, gry na fi -
do li czy po dró ży z or kie strą Ósme go Dnia,
Jan Kacz ma rek ukoń czył Wy dział Pa ra wa
i Ad mi ni stra cji. Był se mi na rzy stą le gen dar ne -
go prof. zyg mun ta ziem biń skie go, zwa ne go
przez stu den tów Ghan dim, a by ło to se mi na -
rium eli tar ne, gro ma dzą ce naj zdol niej szych
stu den tów. zna jo mość pra wa zaś – co też
pod kre ślał – bar dzo przy da ła mu się w przy -
szłym ar ty stycz nym ży ciu za wo do wym. ot,
cho ciaż by przy za wie ra niu kon trak tów.

Alek san dra Po lew ska
Ko rzy sta łam z: 
„Kul to we roz mo wy” to ma sza racz ka, tVP3
na gra nia ar chi wal ne z be ne fi su Ja na a. P. Kacz mar ka
w Ko ni nie, 24.04.2005 r.
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P y ta pa ni, kie dy za in te re so wa łem się
hi sto rią? Dość póź no. Na to miast
od naj wcze śniej sze go dzie ciń stwa

wca le nie chcia łem być stra ża kiem ani kow bo -
jem tyl ko…pro fe so rem. Mój oj ciec, obaj moi
dziad ko wie i mój pra dzia dek by li na ukow ca -
mi, ma ma tak że zro bi ła ha bi li ta cję, a więc ta -
ka pra ca wy da wa ła mi się czymś
na tu ral nym – mó wi pro fe sor. W roz wi nię ciu
za in te re so wań hi sto rycz nych du ży udział
mia ła na uczy ciel ka w li ceum, Ma ria Mą ków -
na. Ni ziut ka, o moc nym gło sie, ży wej nar ra -
cji, pro wa dzi ła wy kład bar dzo do brze
upo rząd ko wa ny. W ze szy cie po le wej stro nie
by ły no tat ki z hi sto rii po wszech nej, po pra -
wej – z hi sto rii Pol ski. Pa mię tam, że na eg za -
mi nie wstęp nym do sta łem py ta nie o pierw sze

pań stwa sło wiań skie. Za czą łem mó wić o pań -
stwie Sa mo na, Aspa ru cha, gdy zo ba czy łem
wiel kie zdzi wie nie na twa rzach eg za mi na to -
rów: skąd pan to wie? Te raz ja się zdzi wi łem:
ze szko ły – bo wie dza ta wy kra cza ła po za pro -
gram – wspo mi na.

po spiesz ne ma gi ste rium 
za wsze in te re so wa ła go hi sto ria w tra dy cyj -

nym uję ciu, a więc ja ko dzie je, ja ko opo wieść,
a ja ko okres prze łom XIX i XX wie ku, ów czas,
kie dy zda wa ło się, że po stęp ludz ko ści nie ma
ogra ni czeń. Choć by ły ku sze nia – wspo mi -
na prof. Schramm – dr Ju lia Za błoc ka zwa -
na Krwa wą Ju lią z ra cji su ro wo ści na
eg za mi nach za pro si ła mnie na se mi na rium po -
świę co ne pi smu kli no we mu – wy da wa ło się, że

oto dro ga do ka rie ry na uko wej stoi otwo -
rem – ale cho dząc na te se mi na ria upew ni łem
się, że jed nak Me zo po ta mia mnie nie in te re su je.
Ona też kie dyś nas, pierw sza ków, za pro wa dzi ła
na wy kład prof. Ja nu sza Pa jew skie go. Wspa nia -
ły wy kład i oso bo wość pro fe so ra urze kły mnie,
ale – choć pro fe sor za pew ne iden ty fi ko wał mnie
ja ko wnu ka Ja na Rut kow skie go – kon tak tów
bliż szych nie mie li śmy aż do dnia, kie dy spo tka -
li śmy się w ka ta lo gu Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej.
Pro fe sor za py tał, co po ra biam, czym się in te re -
su ję i w wy ni ku roz mo wy za pro sił mnie na swo -
je se mi na rium ma gi ster skie. Za czą łem więc
przy go to wy wać pra cę ma gi ster ską rok wcze śniej
niż ko le dzy. Te ma tem pra cy by ła po li ty ka fran -
cu ska przed I woj ną świa to wą – moż na by ło
wy ko rzy stać do brą zna jo mość fran cu skie go,

po dwój ne ży cie prof. Schram ma
urodzony w Poznaniu w rodzinie od pokoleń inteligenckiej, absolwent „Marcinka”, bardzo dobry student spod ręki
takiego mistrza jak prof. Janusz Pajewski – wydawałoby się, że kariera naukowa wypełni tomaszowi Schrammowi
cały czas. tymczasem profesor z powodzeniem prowadził podwójne życie, a to drugie nie miało nic wspólnego

z pierwszym…

Kielce. Prof. Tomasz Schramm odbiera tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
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wy nie sio ną z „Mar cin ka”. Te mat ten wów czas
nie był mod ny, ale mnie in te re so wa ła bel le epo -
que, a wię zi z prof. Pa jew skim jesz cze to za in te -
re so wa nie wzmo gły – mó wi. Roz po czy nał V rok
stu diów, gdy od prof. Pa jew skie go otrzy mał ko -
mu ni kat, że by koń czyć pra cę ma gi ster ską co
tchu, gdyż jest moż li wość za trud nie nia. Po nie -
waż ma te riał już był ze bra ny, nie by ło to trud -
ne. Trze ba by ło jesz cze zdo być róż ne
za li cze nia – co już by ło trud niej sze, bo w su mie
na V ro ku stu dio wa łem…1, 5 mie sią ca. Ale uda -
ło się i 23 li sto pa da 1971, dzień po 22 uro dzi -
nach, pra cę obro ni łem i zo sta łem za trud nio ny
ja ko asy stent. To bar dzo szyb kie tem po ule gło po -
tem spo wol nie niu – uśmie cha się prof.
Schramm – a win ne by ły wy pra wy i mo że
brydż… 

W świat
Ro dzi na Schram mów by ła „tu ry stycz na”.

Czas wol ny spę dza li np. na wy jaz dach ro we -
ro wych do Kie krza, ale tak że na wspi nacz ce
w gó rach, a gdy otwo rzy ły się po te mu moż -
li wo ści – w po dró żach po Eu ro pie w pol skim
sty lu, z ba gaż ni kiem wy ła do wa nym je dze -
niem. Ja ko czterola tek To masz Schramm na
wła snych no gach prze szedł z Kuź nic
do Czar ne go Sta wu, choć zna to z opo wie ści
ro dzin nych, bo był za ma ły, by pa mię tać. Jed -
nak wy pra wy – a wie dzia łem, że oj ciec na ta -
ko we jeź dzi i bar dzo mi to im po no wa ło – to
by ło coś in ne go. Oj ciec miał ta ką mak sy mę,
któ ra póź niej sta ła się ty tu łem książ ki o nim:
nie lu bię cho dzić po cu dzych śla dach. Zna ny
był z te go, że wy bie ra ce le dzie wi cze. Uwa ża -
łem, że wy pra wy są do stęp ne dla naj lep szych,
do któ rych by ło mi nie zmier nie da le ko, to też
pro po zy cja oj ca, abym wziął udział w wy pra -
wie na Spits ber gen w 1973 ro ku, by ła dla mnie
eks cy tu ją ca i za szczyt na. I tak zna la złem się
w in nym świe cie, tak in nym, że moż na się by -
ło za sta na wiać, czy w ogó le ist nie je ja kiś In -
sty tut Hi sto rii, w któ rym pra cu ję? W su mie
z oj cem od by łem 5 wy praw – w 1983 ro ku
ostat nią, choć jesz cze w 1992 ro ku wy bra li śmy
się we dwój kę na Spits ber gen – oj ciec miał
wte dy 72 la ta, a prze szli śmy 250 km… zu peł -
nie wy jąt ko wa by ła wy pra wa w zu peł nie nie -
zna ne gó ry północny Afga ni sta nu. Wie le
z nich na tej wła śnie wy pra wie zo sta ło na -
zwa nych, a oj ciec, pro fe sor bio che mii
na UAM, za ten wy czyn zo stał za pro szo ny
do eks klu zyw ne go The Explo rers Club. 

Po tem był pią ty wy jazd na Spits ber gen,
pierw szy bez oj ca, po tem tra wers Is lan dii,
wresz cie Pę tla Spits ber ge nu czy li po dwój ny
tra wers w 1997 ro ku, trwa ją cy 2 mie sią ce, któ -
ry opu ścił przed koń cem, bo chciał zdą żyć
na 90-le cie uro dzin prof. Pa jew skie go. Na tej
wy pra wie po znał An drze ja Śmia łe go, eks plo -
ru ją ce go sa mot ni ka, któ ry za pro po no wał dzie -

wi czą tra sę w Ame ry ce Po łu dnio wej. Po wy -
kła dach w Pa ry żu mia łem pe wien luz fi nan so -
wy i mo głem wło żyć więk sze pie nią dze
w wy pra wę – mó wi prof. Schramm – czu łem
się więc jak w XIX-wiecz nym al pi ni zmie, kie dy
to za pie nią dze wy naj mu je się do świad czo ne go
prze wod ni ka, bo An drzej miał zde cy do wa nie
więk sze do świad cze nie niż ja. Nasz gór ski cel,
San Va len tin, oka zał się ho nor ną gó rą, zwłasz -
cza, gdy trze ba by ło prze no sić w na wro -
tach 70 kg ekwi pun ku, jed nak że praw dzi wie
trud ne oka za ło się zej ście na dru gą stro nę, z ma -
pa mi z bia ły mi pla ma mi…Po wiem krót ko: wal -
czy li śmy, że by ujść ca ło, a dwa dni szli śmy bez
je dze nia. Kie dy wró ci łem, Prze mek Hau ser po -
wie dział: wy glą dasz na ko goś, kto prze żył coś
po waż ne go. By ły jesz cze i in ne wy pra wy, by ło
i człon ko stwo w The Explo rer Club, do któ re -
go za pro sił go oj ciec. Bar dzo wie le się zmie ni ło
od cza sów mo jej pierw szej wy pra wy – pod su -

mo wu je prof. Schramm – i daw ne ce le wy praw
od kryw ców to dziś ofer ty to ur -ope ra to rów.
Sprzęt, łącz ność – wszyst ko się zmie ni ło. Do szło
do te go, że dziś ro bi się re kon struk cje daw nych
wy praw.

Nie za wo dzi
Prof. Schramm, któ re go po glą dy by ły zna -

ne, za an ga żo wał się oczy wi ście w dzia łal ność
opo zy cyj ną lat 80, jed nak że o po cząt kach
opo wia da z hu mo rem, że był jed nym z ostat -
nich Po la ków, któ ry do wie dział się o po wsta -
niu „So li dar no ści”, bo od poło wy lip ca 1980
ro ku opły wał z to wa rzy sza mi Spits ber -
gen – bez łącz no ści, to też gdy w po ło wie
wrze śnia spo tka li się z ro da ka mi ze sta cji
w Horn sun dzie, ich peł ne emo cji opo wie ści
prze ry wa li py ta nia mi: a kto jest Wa łę sa? 

Na zwi sko prof. Schram ma od dłuż sze go
cza su ko ja rzo ne jest z na zwi skiem Da riu sza
Ma tel skie go, któ re go dzia łal ność ja ko taj ne -
go współ pra cow ni ka służb bez pie czeń stwa
ujaw nił on, gdy na kon fe ren cji w IPN mó wił
o trzech prze śla do wa nych po li tycz nie po ko -
le niach w swo jej ro dzi nie, a Ja nusz Pa łu bic -
ki pu blicz nie za dał py ta nie, kim był TW
Leń ski. od tej po ry, jak mó wi pół żar tem
prof. Schramm, wzią łem na sie bie ro lę św. Je -
rze go wal czą ce go ze smo kiem. Spra wa ta
spo wo do wa ła, że prof. Schramm raz po raz

za bie ra glos wy po wia da jąc się na te mat taj -
nych współ pra cow ni ków SB na UAM. To de -
li kat na ma te ria i te mat na in ną
roz mo wę – mó wi prof. Schramm – ale każ -
dą spra wę trze ba roz pa try wać in dy wi du al nie,
zwa ża jąc na sy tu ację i ce le da nej oso by. Nie
je stem zwo len ni kiem wy ma chi wa nia ce pem,
ja kim by ła np. li sta Wild ste ina. Ale że by by ła
ja sność – nie je stem też zwo len ni kiem abo li -
cji, gdyż wie le tych osób z go to wo ścią wy rzą -
dza ło zło. 

A czy ka rie ra na uko wa rze czy wi ście ule gła
ta kie mu spo wol nie niu, jak to ze skrom no ścią
oce nia pro fe sor? „Fran cu skie mi sje woj sko -
we w pań stwach Eu ro py środ ko wej 1919-
1939”, „Po dzia ły Eu ro py w XX wie ku”, „Czym
by ły Fran cja i Niem cy dla Pol ski w XIX wie -
ku?”,” Wy grać Pol skę. 1914- 1918”, „Wy znacz -
ni ki toż sa mo ści pol skiej u pro gu od zy ska nia
nie pod le gło ści”– to tyl ko kil ka z pu bli ka cji

przy go to wa nych z wła ści wą pro fe so ro wi sta -
ran no ścią. Je go sil ne związ ki z Fran cją są nie
tyl ko na uko we, gdyż peł ni funk cję kon su la
ho no ro we go Re pu bli ki Fran cu skiej i jest od -
zna czo ny na po le oń skim or de rem Palm Aka -
de mic kich. Jest prze wod ni czą cym Ko mi te tu
Na uk Hi sto rycz nych PAN, dzia ła w Pol skim
To wa rzy stwie Hi sto rycz nym i w Cen tral nej
Ko mi sji ds. Stop ni i Ty tu łów Na uko wych.
Do wo dem au to ry te tu na uko we go jest też
„wy gra nie” wraz z prof. Krzysz to fem Ma kow -
skim i prof. Ewą Do mań ską dla Po zna nia
Mię dzy na ro do we go Kon gre su Na uk Hi sto -
rycz nych w 2020 ro ku. W kwiet niu zo stał
dok to rem hc Uni wer sy te tu Ja na Ko cha now -
skie go w Kiel cach. Lau da cje tam na pi sa ne
wy ra ża ją po dziw nie tyl ko dla pra cy na uko -
wej… „Po my sły pro fe so ra są prze my śla ne
i pre cy zyj ne. Nie za wo dzi. Je go kul tu ra oso -
bi sta, we wnętrz ny spo kój, dą że nie do obiek -
ty wi za cji są dów za pew nia ją mu sza cu nek
i po wa ża nie roz mów ców” – pi sze prof. An -
drzej Chwal ba. 

Pra ca na uko wa za tem czy wy pra wy? Oby -
dwie pa sje przy nio sły mi du żo sa tys fak -
cji – od po wia da prof. Schramm – mia łem
ży cie cie ka we, barw ne, uroz ma ico ne. Ale
przede wszyst kim czu ję się czło wie kiem uni -
wer sy te tu. Je mu chcę słu żyć i to jak naj le piej. 

Ma ria Ry bic ka

”I tak znalazłem się w innym świecie, tak innym, że można
się było zastanawiać, czy w ogóle istniej jakiś Instytut
Historii, w którym pracuję?
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Wje go imie niu (lau re at nie mógł
przy je chać z po wo du cho ro by
płuc) na gro dę ode brał przy ja ciel

i znaw ca je go twór czo ści prof. zbi gniew Choj -
now ski. Spo śród troj ga no mi no wa nych do Na -
gro dy -Sty pen dium im. Sta ni sła wa Ba rań cza ka
(40 tys. zł) za zna czą cy, in no wa cyj ny do ro bek
w dzie dzi nie li te ra tu ry, hu ma ni sty ki, po pu la ry -
za cji kul tu ry li te rac kiej dla twór cy, któ ry nie
ukoń czył 35. ro ku ży cia, lau re at ką zo sta ła re -
por ter ka Mag da le na Ki ciń ska (ur. 1987), au tor -
ka książ ki „Pa ni Ste fa”. Po zo sta li no mi no wa ni
to: tłu macz z ję zy ka an giel skie go i pi sarz, ab sol -
went AE w Po zna niu, Ja kub Ma łec ki (ur. 1982)
‒ au tor książ ki „Dy got” i fi lo zof ka Mar ta ole -
sik (ur. 1985) ‒ au tor ka książ ki „Miesz cza nin
na gó rze Mo ria. Søren Kierkegaard, no wo cze -
sny pod miot i oswa ja nie ab so lu tu”. Wy bo ru
lau re atów do ko na ła Ka pi tu ła Na gro dy w skła -
dzie: prof. In ga Iwa siów, prof. Bo gu mi ła Ka -
niew ska, Ja ro sław Mi ko ła jew ski, prof. Piotr
Śli wiń ski (prze wod ni czą cy), Eu ge niusz Tka czy -
szyn -Dyc ki, prof. Sła wo mi ra Wron kow ska -Jaś -
kie wicz, prof. Szy mon Wró bel. Na gro dy
lau re atom wrę czy li fun da to rzy wraz z prze wod -
ni czą cym Ka pi tu ły Uro czy stość by ła trans mi -
to wa na na ży wo w In ter ne cie.

Fun da to rzy Na gro dy zgod nie stwier dzi li, że
jest ona owo cem har mo nij nej współ pra cy mia -
sta i uni wer sy te tu, zaś kul tu ra, w tym li te ra tu -
ra, jest naj lep szą for mą pro mo cji obu
in sty tu cji. Pre zy dent Ja cek Jaś ko wiak wy ra ził
też prze ko na nie, że te go ty pu na gro da jest zna -
ko mi tym spo so bem upo wszech nia nia spo tkań
z książ ką i czy ta nia do brej li te ra tu ry. Rek tor
UAM, prof. Bro ni sław Mar ci niak wy ja wił na -
to miast, że po parł po wo ła nie i fi nan so wa nie
na gro dy m.in. dla te go, że uni wer sy tet obok
mi sji na uko wej i dy dak tycz nej ma tak że
do wy peł nie nia mi sję kul tu ro twór czą; pa tro -
nem na gro dy jest pa tron uczel ni Adam Mic -
kie wicz, a dru giej – nasz pro fe sor Sta ni sław
Ba rań czak; bar dzo do brze ukła da się współ -
pra ca mia sta o wiel kich tra dy cjach z naj więk -
szą uczel nią wiel ko pol ską. 

Prze wod ni czą cy ka pi tu ły i mo tor ca łej ini -
cja ty wy, wy bit ny hi sto ryk li te ra tu ry i kry tyk
li te rac ki prof. Piotr Śli wiń ski, wie le ra zy pod -
kre ślał, że jest to je dy na ogól no pol ska na gro -
da li te rac ka re ali zo wa na w ko ali cji władz
sa mo rzą do wych i uni wer sy te tu. Je go zda -

niem, uni wer sy tet i mia sto za słu gu ją na to, by
po pie rać li te ra tu rę. Pro fe sor pod kre śla też
czę sto, że ce lem PNL nie jest tyl ko wy ło nie -
nie ko lej nych lau re atów, ale przede wszyst kim
uświa do mie nie spo łe czeń stwu, że czy tel nic -
two i li te ra tu ra są bar dzo waż ne: trze ba ja sne -
go po wie dze nia, że spo łe czeń stwo
nie czy tel ni ków ni gdy nie bę dzie spo łe czeń -
stwem w sen sie ści słym, po zo sta jąc pa syw nym
zbio ro wi skiem rzą dzo nym przez bez czel nych
nie uków. Dla te go trze ba ro bić wszyst ko, co się
da, by za chę cić do czy ta nia. Jed ną z form po -
pu la ry za cji do brej li te ra tu ry są na gro dy li te -
rac kie. Pod sta wo wym kry te rium wy bo ru
lau re ata w kon kur sie po znań skim jest war tość
ar ty stycz na, in te lek tu al na, pro gno zo wa ny
wpływ na gro dzo nej książ ki na ja kość li te ra -
tu ry oraz ży cia in te lek tu al ne go i du cho we go
czy tel ni ków, na pod ję cie przez nich po waż nej
re flek sji nad ży ciem. Pod czas wrę cze nia na -
gród wie le ra do ści wy wo ła ła pro po zy cja prof.
Śli wiń skie go, by po znań ski uni wer sy tet, któ -
ry ma za pa tro na wy bit ne go li te ra ta, stał się
uni wer sy te tem... li te rac kim z ta ki mi wy dzia -
ła mi, jak: li te rac ko -che micz ny, li te rac ko -fi -
zycz ny, li te rac ko -ma te ma tycz ny... Na każ dym
wy kła da na by ła by li te ra tu ra i od po wied nio:
che mia, fi zy ka... 

***
Er win Kruk to pi sarz, któ re go na zwi sko mo -

że być wie lu lu dziom nie zna ne, a z dru giej stro -
ny pi sarz sław ny. Wsze la ko nie jest sze ro ko
zna ny po za krę giem osób zaj mu ją cych się po -
wo jen ną li te ra tu rą po gra ni czy pol sko -nie miec -
kich, Pol ski współ cze snej i Pol ski hi sto rycz nej –
mó wił prof. Piotr Śli wiń ski przed sta wia jąc
w kwiet niu syl wet kę lau re ata. Jed nak dla czy -
tel ni ków za in te re so wa nych lo sa mi War mii
i Ma zur oraz miesz kań ców te go re gio nu
współ za ło ży ciel Ma zur skie go zrze sze nia Kul -
tu ral ne go jest kla sy kiem, kimś kto naj wię cej
i naj cie ka wiej pi sał na ten te mat. Pi sarz, po eta,
ese ista i dzien ni karz ni gdy nie za bie gał o na -
gro dy, a swo je utwo ry wy da wał i wy da je
w nie wiel kich na kła dach. Jest na zy wa ny
„straż ni kiem pa mię ci”, „ma zur skim su mie -
niem”, o czym przy po mniał je go przed sta wi -
ciel prof. Choj now ski. Wie lo krot nie
na gra dza no go w związ ku z tym w re gio nie,
ale kil ka ra zy otrzy mał tak że na gro dy ogól no -
pol skie. Jak pod kre śla prof. Śli wiń ski, książ ka
na le ży do zna ko mi tej li te ra tu ry, któ rej wspa -
nia łość wy ni ka ze szla chet nej pro sto ty wier -
szy. Pro sto ta ta jest owo cem prze ko na nia, że
li te ra tu ra jest tym ję zy kiem, któ rym da się wy -
ra zić swo je naj trud niej sze do świad cze nie, że
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czy tel nik jest po waż nym part ne rem do po -
waż nej roz mo wy o czymś waż nym. Książ ka
po twier dza też, że ży cie czło wie ka jest czymś,
co war to uwiecz nić i za cho wać o nim pa mięć
dłuż szą niż czas je go trwa nia. 

Prof. zbi gniew Choj now ski, dzię ku jąc
w imie niu lau re ata za na gro dę, stwier dził, że
Er win Kruk nie spo dzie wał się te go wy róż -
nie nia i bar dzo się zdzi wił, kie dy za dzwo nił
do nie go prof. Śli wiń ski z tą in for ma cją. My -
śla łem, że to żart – po twier dził pi sarz w krót -
kim fil mie za pre zen to wa nym pod czas
wie czo ru au tor skie go w CK za mek. Uwie rzył
do pie ro po dru gim te le fo nie. Dzię ku jąc fun -
da to rom Na gro dy, a przede wszyst kim prof.
Śli wiń skie mu ja ko prze wod ni czą ce mu Ka pi -
tu ły, wy znał: Na gro da dla czło wie ka tru dzą -
ce go się od dy cha niem to kło pot, bo trze ba
po dzię ko wać, a nie za wsze moż na tak, jak by
się chcia ło.

Er win Kruk nie ocze ki wał na gro dy, a ją
otrzy mał, nie szu ka czy tel ni ków, a ich ma, zo -
stał do ce nio ny za to, że nie szu ka do ce nie nia –
po wie dział prof. Choj now ski. Cha rak te ry zu -
jąc twór czość lau re ata, któ ry ca łe ży cie po -
świę cił sło wu i pa mię ci, któ re go ce chu je
rze tel ny sto su nek do praw dy i któ ry uni ka ka -
mer i świa tła fle szów, pro fe sor stwier dził, że
pi sarz tro chę nie pa su je do na szych cza -
sów – krzy kli wych, go nią cych za sła wą, roz -
gło sem. za prze sła nie je go po ezji moż na
uznać fra zę: „Wszyst kie go do świad czaj cie, ale
te go, co do bre, się trzy maj cie”. 

Moż na by po wie dzieć me ta fo rycz nie, że Er -
win Kruk pi sze wciąż tę sa mą książ kę, ten sam
wiersz, tę sa mą po wieść, bo ca ły czas ob ra ca
się w krę gu spraw so bie bli skich, ale waż nych
spo łecz nie, mo ral nie i hi sto rycz nie ‒ pi sze
o swo jej ma mie, któ rą utra cił ma jąc lat czte -
ry, o swo im oj cu, bab ci, któ ra go wy cho wy wa -
ła po śmier ci ro dzi ców, o in nych człon kach
ro dzi ny, o swo ich wnucz kach, itd., itd.. Pi sze
o róż nych spra wach ro dzin nych, ple mien nych,
o tym, że Ma zu ry by ły kie dyś za miesz ki wa ne
przez ple mio na pru skie, któ rych czu je się dzie -
dzi cem, ale pi sze przede wszyst kim po to, że by
w swo jej twór czo ści po ka zać per spek ty wę dłu -
gie go trwa nia” – po wie dział w roz mo wie
prof. Choj now ski. – Cho dzi o to, że ża den los,
ża den czło wiek nie bie rze się zni kąd, że ma
swo ją ge ne alo gię. znaw ca twór czo ści Er wi -
na Kru ka pod kre ślił też, że jest to twór czość,
któ ra w spo sób prze cu dow ny, bar dzo fi ne zyj -
ny ope ru je kra jo bra zem ja ko miej scem pa -
mię ci, miej scem spo tkań z umar ły mi,
miej scem, w któ rym roz sze rza się wy obraź -
nia, miej scem, w któ rym moż na uświa do mić
so bie, że naj waż niej sza jest mi łość, ale i pa -
mięć. Ba dacz zwró cił też uwa gę, że choć o lu -
dziach star szych, a zwłasz cza o męż czy znach
mó wi się, że milk ną uczu cio wo, to ostat nie

utwo ry z to mów „zni ka nie” i „Nie obec ność”
ma ją wiel ką si łę wzru sze nio wą – Er win Kruk
w tych wier szach roz kwi ta ja ko oj ciec, dzia -
dek, mąż, wciąż chce bu do wać ro dzi nę i cią -
głość kul tu ro wą, bo uwa ża, że naj więk szą
zbrod nią mo ral ną wo bec dru gie go czło wie -
ka jest o nim za po mnieć. 

***
Lau re at ka Na gro dy -Sty pen dium im. Sta -

ni sła wa Ba rań cza ka, re por ter ka, ab sol went -
ka na uk po li tycz nych na Wy dzia le
Dzien ni kar stwa UW, War szaw skiej Szko ły
Fil mo wej i Re por ta żu, no mi no wa na do Na -
gro dy im. Te re sy To rań skiej, fi na list ka sty -
pen dium im. Ry szar da Ka pu ściń skie go,
sty pen dyst ka Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, Mag da le na Ki ciń ska, dzię ku -
jąc za wy róż nie nie, wy zna ła, iż swo ją pra cę
re por ter ską trak tu je ja ko za da nie przy wra -
ca nia pa mię ci o lu dziach nie słusz nie prze -
mil cza nych, za po mnia nych, któ rych do ty ka

„zni ka nie”. Trze ba wra cać do ta kich hi sto rii,
bo nic nie jest skoń czo ne. Przy po mi na jąc, że
w tym ro ku przy pa da 130. rocz ni ca uro dzin
Ste fa nii Wil czyń skiej, do da ła: „Ta na gro da
jest tak że dla niej”. 

Bez po śred nim im pul sem do na pi sa nia
książ ki by ła ini cja ty wa Gra ży ny Paw lak
z Fun da cji im. prof. Moj że sza Schor ra i Mar -
ty Cie siel skiej z Kor cza kia num od dzia łu
Mu zeum Hi sto rycz ne go m. st. War sza wy,
któ re w Ro ku Kor cza ka (2012) po sta no wi ły
wy do być z nie pa mię ci Ste fa nię Wil czyń ską.
Mag da le na Ki ciń ska, któ ra we szła w skład
gru py ro bo czej, na pi sa ła wte dy tekst, któ ry
uka zał się w ty go dni ku „Prze krój”. Jed no cze -
śnie Wy daw nic two Czar ne, któ re mu bar dzo
za le ży na tym, że by do li te rac kie go świa ta
włą czać opo wie ści po ka zu ją ce mniej zna ne
ob sza ry na szej hi sto rii, wy szło z ini cja ty wą,
że by po wsta wa ły książ ki o ta kich po sta ciach
jak Ste fa nia Wil czyń ska. Chcia łam opo wie -
dzieć hi sto rię ko bie ty, któ ra ode gra ła bar dzo
waż ną ro lę w ży ciu bar dzo wie lu osób, a tak
na praw dę nie wie le o niej wia do mo i pa mięć
o niej nie prze trwa ła cza su – po wie dzia ła au -
tor ka „Pa ni Ste fy”. Pod czas wie czo ru au tor -
skie go wy ja wi ła, że zbie ra nie śla dów pa mię ci
o Ste fie Wil czyń skiej (m. in. wśród jej wy cho -
wan ków w Izra elu) za ję ło jej po nad 1,5 ro ku,
a pra wie dru gie ty le sa mo pi sa nie książ ki,

przy tym ca ły czas pra co wa ła za wo do wo.
Przez 3 la ta mu sia ła się mie rzyć z przy gnę -
bia ją cą bez rad no ścią i świa do mo ścią, że nie -
któ rych śla dów, fak tów itp. nie da się już
wy do być z nie pa mię ci, a po nad to z py ta -
niem, czy bo ha ter ka, ko bie ta czy nu, któ ra
uni ka ła utrwa la nia pa mię ci o so bie, by ła by
za do wo lo na, że wy do by wa ją z cie nia. 

Au tor ka lau da cji prof. In ga Iwa siów po wie -
dzia ła m. in.: „Mag da le na Ki ciń ska roz po zna ła
me cha ni zmy pi sa nia i upa mięt nia nia – na koń -
cu książ ki umie ści ła ka len da rium, po ka zu ją ce
zda rze nia i de cy zje, w wy ni ku któ rych Wil czyń -
ska po zo sta je nie zna na. Nie moż na jed nak spro -
wa dzić na gra dza nej przez nas książ ki do pro stej
opo zy cji po mię dzy za po mnie niem a przy wró ce -
niem. Bo ha te ra mi są tu bo wiem tak że ci wszy -
scy, któ rzy pa mię ta ją nie do kład nie, za czy na ją
osu wać się w mrok de men cji, no szą w so bie ura -
zy i wdzięcz ność”. Do da ła też, że re por taż hi sto -
rycz no -bio gra ficz ny „Pa ni Ste fa” po twier dza

fe mi ni stycz ną te zę, że przy każ dym wy bit nym
męż czyź nie sta ła rów nie wy bit na ko bie ta, ty le,
że w tej hi sto rii nie cho dzi ło o żo nę, sio strę,
mat kę, ko chan kę czy asy stent kę: w tym przy -
pad ku re la cja by ła szcze gól na, zre ali zo wa na
w two rze niu in sty tu cji i pro gra mu wy cho waw -
cze go oraz edu ka cyj ne go. 

W mo im prze ko na niu na le ża ło by ta kie
przed się wzię cia jak Po znań ska Na gro da Li te -
rac ka po łą czyć z in ny mi, pro wa dzo ny mi tak -
że przez uni wer sy tet” – uwa ża prof. Piotr
Śli wiń ski, przy wo łu jąc ja ko przy kład au to -
pro mo cję, ja ką kie run ki hu ma ni stycz ne pro -
wa dzą wśród li ce ali stów z my ślą o swo ich
przy szłych stu den tach – „By do brze wy ko rzy -
stać to do bre zda rze nie, ja kim jest po wo ła nie
na gro dy, trze ba by roz sze rzyć nie co za kres,
uczy nić z niej pe wien ro dzaj pra cy u pod staw
z mło dzie żą, z li ce ali sta mi, zaś z jej wrę cze nia
uczy nić ja kieś wiel kie świę to ‒ do da je. zda -
niem prze wod ni czą ce go Ka pi tu ły, war to też
z cza sem pod jąć współ pra cę z in ny mi wy -
dzia ła mi uni wer sy te tu i in sty tu cja mi w Po -
zna niu, by ta na gro da dzia ła ła w wy mia rze
edu ka cyj nym i w naj lep szym te go sło wa zna -
cze niu – pro mo cyj nym. Nie cho dzi o pro stą
au to re kla mę, tyl ko o to, by uświa da miać co -
raz sze rzej, co to jest wła ści wie uni wer sy tet
w ta kim sym bo licz nym pla nie. 

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

”Celem pNL nie jest tylko wyłonienie kolejnych laureatów,
ale przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu, 
że czytelnictwo i literatura są bardzo ważne
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Po zy ska no z ostro wa 1500 szkie le tów,
któ re ozna czo no, po wią za no i opra co -
wa no na nich róż ne aspek ty mor fo lo gii

szkie le tu. W tych led nic kich wy ko pa li skach
bra li udział licz ni stu den ci me dy cy ny, w tym
póź niej si pro fe so ro wie A. za krzew ski, W. To -
ma szew ski – la ryn go log, T. ziół kie wicz – or to -
don ta, że wy mie nię tych, któ rzy w pew nym
sen sie po łknę li bak cy la an tro po lo gii i za zna czy -
li w niej swój ślad. Sam ba da łem cha rak ter
szwów czasz ko wych na tych ma te ria łach. Cie -
ka wo stek an tro po lo gicz nych by ło tam spo ro,
bo wiem zna le zio no szkie let ko bie ty cię żar nej
i jej pło du. Spo ra licz ba za byt ków z ostro wa za -
le ga ła strych za kła du An tro po lo gii na ul. Fre -
dry 10. Nie wiem co się sta ło z ty mi za byt ka mi,
ale orzeł pia stow ski po słu żył ja ko wzór do łań -
cu cha rek tor skie go Wyż szej Szko ły Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go. Dziś ta cen na ko lek cja zna la zła
się z po sia da niu mu zeum na Led ni cy. War to
nad mie nić, że rów nież Ka rol Sto ja now ski zwią -
za ny m.in. z prof. Jó ze fem Ko strzew skim
wniósł du ży wkład do ba dań prze szło ści Wiel -
ko pol ski okre śla jąc m.in. wpły wy Ger ma nów,
Go tów, Ge pi dów na kształ to wa nie się po cząt -
ków Pol ski. W la tach 60-tych XX w. na ostro -
wie led nic kim w przej ściu mię dzy czę ścią
sa kral ną, a pal la tium znaj do wa ły się dwa szkie -
le ty dzie cię ce, cze go się nie pa mię ta i nie wiem
kto wie co się z ni mi sta ło. Ja ko asy stent za kła -
du An tro po lo gii w cza sie wa ka cji za wsze by łem
na wy ko pa li skach, m.in. w Ło wy niu k. Mię dzy -
cho du, w Ko ło brze gu ko ło Ko le gia ty, w Ko sza -
li nie na Gó rze Chełm skiej. Tam cie ka wost ką
był szkie let na kry ty ło dzią ry bac ką. In ne wy ko -
pa li ska na tym te re nie to Ro wo kół k. Smoł dzi -
na. oprócz ba dań po zo sta ło ści po Sło wiń cach
ba da łem tam kryp ty ksią żę ce ksią żąt Słup skich
w ko ście le Św. Jac ka. W miej sco wo ści Krąg k.
Słup ska ba da li śmy też za war tość sar ko fa gów
mar szał ków pru skich. za bra no do ba dań w Po -
zna niu gło wy dwóch mar szał ków, któ re nie ste -
ty umiesz czo no w jed nym sar ko fa gu, gdyż
dru gi był już za mknię ty. Mo że w przy szło ści
bu dzić to sen sa cje, co do przy czyn dwu gło wo -
ści jed ne go po chów ku.

W Gie czu ko ło Ne kli eks plo ro wa łem po -
chów ki ludz kie, któ re by ły in te re su ją ce przez
swe wy po sa że nie. Wo kół gło wy roz sy pa ne by ło
ziar no zbóż, na pier siach by ły krzy ży ki, a na ko -
ści ło no wej lub w jej po bli żu prze wier co ny kieł

dzi ka. Czasz ki z Gie cza tra fi ły do zbio rów za -
kła du An tro po lo gii, na to miast po pa ko wa ne
szkie le ty zo sta ły w Gie czu i ślad po nich za gi nął.
Są dzę, że już i cza szek tych dziś nie ma. W trak -
cie ba dań osa dy kul tu ry łu życ kiej w Słup cy
na te re nie przy szłe go za le wu oka za ło się, że
w miej scu „ku chen nym”, oprócz ko ści zwie rzę -
cych, by ło skle pie nie czasz ki ludz kiej, na kry te
du żym na czy niem gli nia nym. Moż na więc
przy pusz czać, że zna le zi sko to po twier dza fakt
prak tyk ka ni ba li stycz nych u na szych przod ków.
Prze mie sza ne ko ści ludz kie ze zwie rzę cy mi wy -
stę po wa ły na cmen ta rzy sku i osa dzie w Ko mo -
ro wie k. Po zna nia, ale trud no te po łą cze nie
kost ne in ter pre to wać, ja ko ka ni ba li stycz ne. Bra -
łem tez udział w wy ko pa li skach w Ja ro sła wiu,
czy w Po sa dzie Ry bo tyc kiej k. Prze my śla. W Po -
sa dzie by ła cer kiew obron na, w któ rej za kon ni -
cy ma lo wa li słyn ne „bo ho ma zy”. Szkie le ty
po zwa la ły wnio sko wać, że by li to lu dzie ra czej
nie wy so cy, ale ich spe cy fi ką by ło to, że wszyst -
kich cho wa no z faj ką w oko li cy ust, czy umiesz -
czo ną mię dzy czasz ka a żu chwą. Czasz ki tra fi ły
do Po zna nia, ale pew nie już ich nie ma, a szkie -
le ty zo sta ły w Mu zeum w Prze my ślu. W neo li -
tycz nych zbio rach z Ku jaw znaj du ją cych się
w za kła dzie An tro po lo gii Uni wer sy te tu Łódz -
kie go sen sa cja by ła czasz ka mu rzyń ska z miej -
sco wo ści Wie niec k. Wło cław ka. Czasz ka mia ła
do wo dzić wpły wów lud no ści Afry ki na lud ność
Eu ro py te go okre su. Ów „klu czo wy do wód”
zba da łem stwier dza jąc to, że jest to czasz ka ce -
lo wo pod ło żo na, a po cho dzą ca ze zbio rów
Edwar da Lo tha z Afry ki Wschod niej. Pro wa -

dzi łem też ba da nia po chów ków szkie le to wych
i cia ło pal nych z róż nych sta no wisk na Ukra inie,
na Bia ło ru si, czy w Pe ters bur gu, m.in. w Er mi -
ta żu. Tam zgro ma dzo no sław ne scy tyj skie zło -
to. By ły tam po chów ki szkie le tów ludz kich
i koń skich, spo ra licz ba cho wa nych z mi li ta ria -
mi, np. gro ty strzał. W po chów ku „wo dza” scy -
tyj skie go by ło na czy nie, na któ rym
przed sta wio no za bieg usu wa nia zę ba trzo no we -
go. Ślad po tym za bie gu w po sta ci za go jo ne go
zę bo do łu wi docz ny był na czasz ce. zaj mo wa -
łem się też ura za mi cza szek, któ re by ły po zo sta -
ło ścią po ra nach wo jen nych. opra co wy wa łem
ten pro blem z neu ro chi rur ga mi i ogło si łem wy -
ni ki wspól nie z prof. zdzi sła wem Hu be rem.
W wie lu przy pad kach dzi wi li się oni, że ów cze -
śni lu dzie mo gli prze żyć tak du że ob ra że nia cza -
szek. W cza sach bo wiem I woj ny świa to wej
po ta kich ura zach umie ra ło oko ło 85% lu dzi.
Współ cze śnie, moż li wo ści ba daw cze zdro wot -
no ści lud no ści z wcze śniej szych okre sów hi sto -
rycz nych, znacz nie się po sze rzy ły. z tych
wzglę dów moż na mó wić o nie prze mi ja ją cej
war to ści zbio rów szkie le to wych. Mam sa tys fak -
cję też, że moi wy cho wan ko wie bra li udział
w eks hu ma cjach ofiar mor du Ka tyń skie go
w Ka ty niu, Mied no je. Pew ną wpraw ka by ły też
eks hu ma cje pro wa dzo ne przez mnie w pod po -
znań skim Pa lę dziu. An tro po lo gia hi sto rycz -
na jest in te re su ją ca, ale jej du żą po trze bą są
od po wied nie po miesz cze nia na ma ga zy no we
gro ma dzą ce ca łe szkie le ty, a nie wy bra ne ich czę -
ści, jak to mia ło miej sce cza sa mi w prze szło ści.

Prof. zw. dr hab. An drzej Ma li now ski

Cie ka wost ki ba dań
an tro po lo gii hi sto rycz nej

Mo da na te re no we ba da nia wy ko pa li sko we jest dość trwa ła i w Po zna niu za sły nął pod tym wzglę dem prof.
Adam wrzo sek. wspól nie ze swym uczniem M. Ćwir ko -Go dyc kim roz ko pa li naj więk sze cmen ta rzy sko lud no ści

kul tu ry łu życ kiej w La skach k. Kęp na oraz cmen ta rzy sko szkie le to we na ostro wie Led nic kim. 
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Ko le gia ta św. Ma rii Mag da le ny to świą ty nia pa mię ta ją ca po -
cząt ki Po zna nia. Wy bu do wa no ją wkrót ce po lo ka cji mia sta
na le wym brze gu, czy li po 1253 r. Prze trwa ła 500 lat, bę dąc

przez ten czas głów nym miej scem prak tyk re li gij nych i za ra zem naj -
wyż szym punk tem w mie ście. Jej wie ża mia ła co naj mniej 80 me trów
wy so ko ści, co już mo że im po no wać – obec nie wyż szy mi bu dyn ka mi
w Po zna niu są je dy nie wie żow ce An der sii (102 m) i Col le gium Al -
tum UEP (z masz tem an te no wym 103 m). „Kro ni ka Wiel ko pol ska”
po da je, że wraz z heł mem li czy ła aż 114 m. 

Sam ko ściół też był ol brzy mi – miał 70 me trów dłu go ści i 43 me try
sze ro ko ści (dla po rów na nia – ka te dra po znań ska ma 72 m dłu go ści
i 36 m sze ro ko ści). We wnątrz znaj do wa ło się 18 ka plic i 52 oł ta rze,
w tym głów ny, mie rzą cy aż 22 me try.

Przez pięć stu le ci ko ściół kil ka krot nie od bu do wy wa no: po po ża rze
w 1447 r., na jeź dzie Szwe dów w 1657 r. czy ko lej nym po ża rze wy wo -
ła nym przez ude rze nie pio ru na w 1773 r. To wła śnie ostat nia pró ba
od bu do wy, za koń czo na fia skiem, by ła przy czy ną roz biór ki świą ty ni.
Naj pierw w trak cie prac ru nął je den z fi la rów i za wa li ło się ca łe skle -
pie nie. Po tem w 1780 r. ko ściół ko lej ny raz spło nął. od te go cza su ru -
ina stra szy ła aż do 1797 r. Wów czas za czę to jej roz biór kę. Ko le gia ta
znik nę ła osta tecz nie w 1802 r. 

Szu ka nie śla dów
Ro ze bra li ją Pru sa cy, a funk cję ko le gia ty prze jął ko ściół św. Sta ni sła -

wa – tłu ma czy dr Mar cin Igna czak z In sty tu tu Pra hi sto rii, pod któ re go
kie row nic twem pro wa dzo ne są ba da nia.

Po przed nie pra ce, prze pro wa dzo ne w la tach 1996-1998 nie przy nio -
sły więk szych efek tów. We wschod niej czę ści pla cu od na le zio no je dy nie
nie wiel kie reszt ki po bu dow li. Więk szość fun da men tów świą ty ni znisz -
czy ły bo wiem pra ce, któ re prze pro wa dza no już po wy bu rze niu ko le gia -
ty – naj pierw w 1895 r. wy bu do wa no miej ską łaź nię, póź niej,
pod czas II woj ny świa to wej – ba sen prze ciw po ża ro wy. Te raz mia ło być
ina czej – pod lu pę wzię to bo wiem część za chod nią pla cu, któ ra nie pod -
le ga ła przez te 200 lat więk szym in ter wen cjom.

Pra ce wy ko pa li sko we ru szy ły 18 kwiet nia. Za ję li śmy znacz ną część par -
kin gu przed Urzę dem Mia sta. Pierw szy ty dzień prac ar che olo gicz nych
na Pla cu Ko le giac kim po zwo lił nam wko pać się na głę bo kość 60 cm pod je -
go po wierzch nię. Już pod kost ką bru ko wą zna leź li śmy war stwy za wie ra ją -
ce od pa dy po roz biór ce ko le gia ty. Po zo sta ło w nich tyl ko to, co nie nada wa ło
się do po wtór ne go wy ko rzy sta nia w mnie ma niu XIX–wiecz nych firm roz -
biór ko wych. Od kry te reszt ki ce gieł by ły w więk szo ści nie wy mia ro we. To po -
ka zu je, że w bu dow li nie wy ko rzy sty wa no tyl ko naj lep sze go su row ca.
Oprócz roz drob nio nych resz tek bu dow la nych wy do by li śmy też za byt ki, któ -
re na ra zie cze ka ją na kon ser wa cję – mó wi dr Igna czak.

Go tyc kie mu ry
Ko lej ne dni spra wi ły, że moż na by ło już mó wić o peł nym suk ce sie

ar che olo gów z na sze go uni wer sy te tu. Po ty go dniu prac od kry li śmy go -
tyc kie mu ry ko le gia ty. Kry ły się metr pod zie mią i praw do po dob nie po -
cho dzą z koń ca XV w. We dług wstęp nych ocen mo że to być frag ment
wie ży ko ścio ła, pod któ rą znaj du ją się fun da men ty z ka mie nia i gru -
zu. Do sta li śmy zgo dę na prze dłu że nie wy ko pu o trzy me try na za chód,
co po win no po zwo lić na umiej sco wie nie ścian w prze strze ni daw nej fa -
ry – tłu ma czy dr Igna czak.

W pierw szym ty go dniu ma ja w no wym wy ko pie od kry to za cho wa ny
frag ment po sadz ki. Moż na mó wić tu o ma łym cu dzie, że ten nie wiel ki
frag ment oca lał po pra cach roz biór ko wych na po cząt ku XIX w. Pod war -
stwą ce gieł za cho wa ła się też reszt ka pod mu rów ki. Na na szych oczach po -
wo li ry su ją się szcząt ki pod zie mi ko le gia ty – cie szy się dr Igna czak.

Pra ce ar che olo gicz ne ma ją po trwać do koń ca lip ca. Mia sto chce, by
po li kwi da cji par kin gu na Pl. Ko le giac kim po ja wi ła się zie leń, ma ła ar -
chi tek tu ra oraz prze strzeń na wy da rze nia kul tu ral ne. ogło szo no już
kon kurs na za go spo da ro wa nie tej prze strze ni. zgod nie z wo lą władz
mia sta – o ile bę dzie to moż li we tech nicz nie – po zo sta ło ści po ko le gia -
cie św. Ma rii Mag da le ny ma ją zo stać wy eks po no wa ne.

Pra ce ba daw cze re ali zo wa ne są przez pra cow ni ków i stu den tów UAM.
Ich kie row ni kiem jest dr Mar cin Igna czak, a wspo ma ga ją go: An drzej
Si kor ski i Ar tur Dęb ski. W skład eki py wcho dzą też dok to ran ci i stu -
den ci: Na ta lia Gry ziń ska -Sa wic ka, Łu kasz Sa wic ki, Fi lip Tu lisz ka.

fi lip Cze ka ła

odnaleźli śla dy ko ścio ła z po cząt ków po zna nia
to był jeden z największych kościołów w Polsce i najwyższy budynek w Poznaniu. Archeolodzy z Instytutu

Prahistorii uAM odkopali relikty kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Prace na Placu Kolegiackim ruszyły
w kwietniu i już po kilku dniach dokopano się do śladów dawnej świątyni.

Wykopaliska na Placu Kolegiackim trwają
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ogra ni czo na ob ję tość ese ju wy mu sza
po mi nię cie wcze snej hi sto rii tej dys -
cy pli ny na uni wer sy te cie. Wspo mnę

je dy nie, że od ro dzo na po II woj nie świa to wej
ja ko sa mo dziel ny kie ru nek, do cze ka ła się
do ro ku 1952 za le d wie kil kor ga ab sol wen tów,
po czym kie ru nek zo stał zli kwi do wa ny de cy -
zją ów cze sne go rzą du, w ra mach mod nej
wów czas cen tra li za cji. Po zo sta wio no je dy nie
kil ka osób w jed no st ce usłu go wej dla stu diów
geo gra ficz nych i bio lo gicz nych. Pierw szą
pró bę re ak ty wo wa nia stu diów sta cjo nar nych
w za kre sie geo lo gii pod ję to w ro ku 1967. Se -
nat UAM utwo rzył In sty tut Geo lo gii. Nie ste -
ty, pro fe sor Jó zef Go łąb, po wo ła ny
na dy rek to ra In sty tu tu, zmarł w 1968 ro ku.
Na je go na stęp cę nie po wo ła no ni ko go.
W 1969 ro ku Ka te drę Geo lo gii ob jął prof.
Woj ciech Gro chol ski, za stę pu jąc doc. An nę
Cze kal ską, któ ra ode szła na eme ry tu rę po 15

la tach kie ro wa nia Ka te drą (1954-1969). oby -
dwo je bar dzo sta ra li się re ak ty wo wać sta cjo -
nar ne stu dia geo lo gicz ne. Naj bliż szym
suk ce su był prof. W. Gro chol ski, gdy w ro -
ku 1976 uni wer sy tet prze jął kie ro wa ną prze -
ze mnie Pra cow nię Pa le ozo olo gii PAN
i utwo rzył na jej pod sta wie za kład Pa le on to -
lo gii i Stra ty gra fii w ob rę bie Ka te dry Geo lo -
gii. Uzu peł nie nie o trzon pa le on to lo gicz ny
mia ło przy spie szyć re ak ty wo wa nie stu diów.
Nie ste ty, zmia na na zwy pra cow ni na za kład
oraz zmia na przy na leż no ści tej jed nost ki po -
le ga ła wy łącz nie na zmia nie ta blicz ki wi szą -
cej na ścia nie ofi cy ny gma chu PTPN przy ul.
Miel żyń skie go 27/29.

War to w tym miej scu przy po mnieć o zbli -
ża ją cych się po tęż nych za wi ro wa niach po li -
tycz nych koń ca lat 70. i ca łych lat 80.
ubie głe go wie ku. Są dzę obec nie, że mój wy -
bór w ro ku 1984 na sta no wi sko rek to ra i fakt,
że nie zo sta łem na to sta no wi sko za twier dzo -

ny ja ko oso ba „nie gwa ran tu ją ca wy cho wa -
nia stu den tów w du chu so cja li stycz nym”, bar -
dzo po mógł trzy la ta póź niej w sta ra niach
o re ak ty wo wa nie sta cjo nar nych stu diów geo -
lo gicz nych. Wy bra ny po mnie prof. Fran ci -
szek Kacz ma rek, szy ka no wa ny przez wła dze
ko mu ni stycz ne i w koń cu usu nię ty ze sta no -
wi ska, nie miał ab so lut nie szan sy stwo rze nia
na uni wer sy te cie cze go kol wiek no we go. Po -
zo sta wił jed nak no tat kę po zy tyw ną dla geo -
lo gii. Prof. Ja cek Fi siak, któ ry prze jął
wła da nie uni wer sy te tem, prze czy tał no tat kę
rek to ra Fran cisz ka Kacz mar ka o po trze bie
utwo rze nia sta cjo nar nych stu diów w dzie dzi -
nie geo lo gii oraz o sta ra niach czy nio nych
przez prof. Woj cie cha Gro chol skie go.

W ro ku 1987 pro fe sor Woj ciech Gro chol -
ski od szedł na eme ry tu rę i mnie po wie rzo no
kie row nic two Ka te dry Geo lo gii wraz ze sche -
dą w po sta ci: ad iunk ta, obec nie pro fe so ra Ja -

nu sza Sko czy la sa, asy stent ki, zmar łej
przed wcze śnie Mar ty Ci szew skiej, dr Ha li ny
Kraw czyń skiej -Gro chol skiej na sta no wi sku
star sze go wy kła dow cy rów nież już nie ży ją -
cej oraz kil kor ga pra cow ni ków po moc ni -
czych. Spo śród nich dwie pa nie: Mał go rza ta
Sto biec ka i Mar ta Bart ko wiak na dal pra cu ją
w In sty tu cie. z tej krót kiej li sty pra cow ni ków
wy ni ka nie dwu znacz nie spo sób trak to wa nia
Ka te dry Geo lo gii przez pra co daw cę. Każ dy
etat na uko wo -dy dak tycz ny, tech nicz ny i ad -
mi ni stra cyj ny zni kał wraz z odej ściem pra -
cow ni ka na eme ry tu rę. znik nął za tem etat
pro fe so ra wraz z odej ściem na eme ry tu rę
prof. Woj cie cha Gro chol skie go, znik nę ły trzy
eta ty ad iunk tów wraz z odej ściem na eme ry -
tu rę dr Ire ny Brod nie wicz, dr Alek san dry
Kun kiel i dr zo fii Wal kie wicz oraz znik nął
etat star sze go wy kła dow cy dr Ha li ny Kraw -
czyń skiej -Gro chol skiej. Przy czy na by ła za -
wsze ta sa ma: brak tzw. „go dzin”, a skąd mia ły

się brać owe go dzi ny, je śli geo lo gia by ła trak -
to wa na po ma co sze mu? 

Ta ki za tem ka dłub ko wy był stan Ka te dry
Geo lo gii, gdy je sie nią 1987 ro ku zo sta łem za -
we zwa ny przed ob li cze rek to ra Jac ka Fi sia ka
bez wy ja śnie nia po co. Na tych miast po przy -
wi ta niu usły sza łem stwier dze nie, że cho dzi
o re ak ty wo wa nie stu diów geo lo gicz nych,
prze ka za ne do za ła twie nie przez rek to ra
Fran cisz ka Kacz mar ka. Na stęp nie pa dło py -
ta nie, czy je stem tym na dal za in te re so wa ny.
oczy wi ście by łem. omó wie nie tak za sad ni -
czych kwe stii, jak no we eta ty, ko niecz ność
zdo by cia kil ku miesz kań dla naj waż niej szych
osób, któ re na le ża ło za pro sić na sta łe do pra -
cy w Po zna niu oraz przy dział od po wied nie -
go lo ka lu, za bra ło rek to ro wi Jac ko wi
Fi sia ko wi mniej niż 10 mi nut. otrzy ma łem
wszyst ko to, co uzna łem za nie zbęd ne oraz
po le ce nie, bym się brał do ro bo ty. Co wię cej
i co naj waż niej sze: na obiet ni cy się nie skoń -
czy ło. Wszyst kie obiet ni ce zo sta ły zre ali zo -
wa ne, zna la zło się sześć miesz kań i do mek
dla no wych pra cow ni ków, zna lazł się ob szer -
ny lo kal przy ul. Rom ka Strzał kow skie go,
zna la zły się rów nież eta ty na uko wo -dy dak -
tycz ne i in ży nie ryj no -tech nicz ne przy zna wa -
ne na tych miast w mia rę po trze by.
Moż na so bie ga dać o pro fe so rze Jac ku Fi sia -
ku roz ma icie. Wiem, że są lu dzie bar dzo mu
życz li wi i rów nie, a mo że na wet bar dziej nie -
życz li wi. Ja od wszel kich opi nii abs tra hu ję.
Bę dę na to miast za wsze po wta rzał z wdzięcz -
no ścią: nie by ło by geo lo gii na Uni wer sy te cie
im. A. Mic kie wi cza, gdy by nie wszech stron -
na po moc rek to ra Jac ka Fi sia ka oraz wiel ka
życz li wość dla tej spra wy ów cze sne go dzie -
ka na Wy dzia łu NGiG, prof. Aloj ze go Wo sia.
Wdzięcz ność dla oby dwu Pa nów Pro fe so rów
ze stro ny wszyst kich utoż sa mia ją cych się
z In sty tu tem Geo lo gii po win na być za cho wa -
na i pod kre śla na.

Nie mam za mia ru kry go wać się i pi sać
o re ak ty wo wa niu stu diów geo lo gicz nych
na UAM i po wsta niu In sty tu tu Geo lo gii
w for mie bez oso bo wej. Pro fe so ro wie Ja cek
Fi siak i Aloj zy Woś by li aku sze ra mi, ale In -
sty tut Geo lo gii jest mo im dziec kiem. Tyl ko
ja za bie ga łem u oby dwu wy mie nio nych osób
o po trze by przy szłej geo lo gii, wy pi sy wa łem
nie zli czo ne pi sma, od wie dza łem in sty tu cje
i przed się bior stwa po znań skie, ma ją ce zwią -

W 25-le cie ist nie nia In sty tu tu Geo lo gii UaM
Geologia uniwersytecka w Poznaniu może się poszczycić historią równie długą jak historia naszego

uniwersytetu. oczywiście licząc od roku 1919, gdy zaczął on funkcjonować zarówno de iure jak i de facto.
niestety, nigdy nie była ona uniwersyteckim „oczkiem w głowie”. 

”Nie mam zamiaru krygować się i pisać o reaktywowaniu studiów
geologicznych na UaM i powstaniu Instytutu Geologii 
w formie bezosobowej. profesorowie jacek Fisiak i alojzy Woś
byli akuszerami, ale Instytut Geologii jest moim dzieckiem



zek z geo lo gią lub mo gą ce za trud nić ewen tu -
al nych przy szłych ab sol wen tów, jeź dzi łem
po Pol sce wy szu ku jąc i na ma wia jąc zna ne
już, a jesz cze mło de oso by, by chcia ły się
prze nieść do Po zna nia na sta łe. Przy go to wy -
wa łem rów nież pro gram stu diów wraz z ty -
mi oso ba mi, któ re już do Ka te dry Geo lo gii
do łą czy ły. Wszyst kie te i in ne pra ce i za bie gi
do pro wa dzi ły do pierw sze go na bo ru stu den -
tów już w ro ku aka de mic kim 1988/1989.

Pi szę ten esej bez za glą da nia do do ku men -
tów, nie za cho wu ję za tem ści słej chro no lo gii
wy da rzeń. ogra ni czam się rów nież wy łącz -
nie do naj wcze śniej sze go eta pu dzia łań, nie -
co roz sze rzo nych o wy da rze nia za ist nia łe
pod czas mo jej pierw szej ka den cji rek tor skiej,
by łem bo wiem ich rze czy wi stym spraw cą. Ja -
ko je den z pierw szych i je dy ny z ty tu łem pro -
fe sor skim, prze niósł się do Ka te dry Geo lo gii
z In sty tu tu Ba dań Czwar to rzę du UAM prof.
Woj ciech Stan kow ski. z Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go prze niósł się ja ko pierw szy doc.
zdzi sław Ba ra now ski, któ ry ob jął za kład
Geo lo gii Dy na micz nej po prof. Woj cie chu
Gro chol skim. Na stęp nie prze nie śli się do nas
doc. Sta ni sław Lo renc, któ ry de no mi ne re ak -
ty wo wał, a de fac to stwo rzył za kła du Mi ne -
ra lo gii i Pe tro lo gii, a tak że dok to rzy An drzej
Mu szyń ski i Ju rand Wo je wo da. Dr Adam Bo -
dzioch, ab sol went Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go, zgo dził się po rzu cić etat na uczy cie la
w Kę dzie rzy nie -Koź lu i prze nieść się do Po -
zna nia na etat ad iunk ta. z Uni wer sy te tu Ślą -
skie go prze niósł się doc. Je rzy Lisz kow ski
wraz z mał żon ką, dr Ewą Lisz kow ską. Do Ka -
te dry prze szli rów nież doc. Ta de usz Bła szyk
i dr Jó zef Gór ski, a wraz z ni mi zo stał włą -
czo ny do Ka te dry Geo lo gii ów cze sny za kład
Ujęć i ochro ny Wód Pod ziem nych, po znań -
skie go od dzia łu In sty tu tu Go spo dar ki Prze -
strzen nej i Ko mu nal nej. za kład ten zo stał
prze mia no wa ny na za kład Hy dro ge olo gii,
po zo stał jed nak w daw nej sie dzi bie przy ul.

Drzy ma ły. Do te go za kła du do łą czył dr Jan
Przy by łek z Przed się bior stwa Geo lo gicz ne go
„Pro xi ma” w Po zna niu. Prze szedł też do Ka -
te dry na sta łe dr Je rzy Szcze pa niak z ów cze -
sne go Wy dzia łu Ma te ma ty ki i Fi zy ki UAM.
Po przed wcze snej śmier ci doc. zdzi sła wa Ba -
ra now skie go, na mó wi łem do prze nie sie nia
się z Uni wer sy te tu War szaw skie go do nas
doc. Je rze go Głaz ka. Do la by ła dla nas ła ska -
wa, da jąc nam przy wi lej ob co wa nia z ko le ga -
mi tak wiel kie go for ma tu, jak wy mie nie ni.
Nie ste ty, prócz do cen ta zdzi sła wa Ba ra now -
skie go ode szli od nas przed wcze śnie pro fe so -
ro wie Je rzy Gła zek i Je rzy Lisz kow ski oraz dr
Je rzy Szcze pa niak. Pi sząc ten aka pit, ce lo wo
po mi ja łem ty tu ły pro fe sor skie, uzy ska ne
przez zde cy do wa ną więk szość wy mie nio -
nych osób pod czas za trud nie nia w In sty tu cie
Geo lo gii. Do dam, że do cent był sta no wi -
skiem oso by po sia da ją cej ha bi li ta cję.

Nie jed no krot nie za sta na wia łem się, dla cze -
go mnie uda ło się do pro wa dzić do re ak ty wo -
wa nia stu diów geo lo gicz nych na UAM po 35
la tach ich nie ist nie nia, a sta ra nia mo ich po -
przed ni ków nie za koń czy ły się suk ce sem. Nie
znam na ty le cha rak te rów tych osób, by o tym
pi sać, wiem na to miast, że ja je stem czło wie -
kiem mę czą cym, gdy się do cze goś przy cze pię.
za wsze ro bię wszyst ko, co moż li we, by wy wią -
zać się z pod ję te go za da nia i nie zbyt przej mu -
ję się ne ga tyw nym sto sun kiem de cy den tów.
Przy naj mniej by ło tak, gdy by łem młod szy.
Nie jed no krot nie da wa no mi to, o co za bie ga -
łem, by się ode mnie wresz cie od cze pić. Naj -
waż niej szy był jed nak chy ba zbieg
oko licz no ści i łut szczę ścia. zbie giem oko licz -
no ści na zy wam mo ją zde cy do wa ną, dłu go -
trwa łą an ty par tyj ność i mo je za an ga żo wa nie
w dzia łal ność w pierw szej i je dy nej praw dzi -
wej „So li dar no śći”. Pod ko niec lat 80., gdy
wid mo upad ku ko mu ni zmu by ło już dla by -
strych i prze wi du ją cych oczy wi ste, opo zy cjo -
ni sta mógł oka zać się nie złym pa ra so lem

i war to go by ło mieć po swo jej stro nie. ot, tak,
na wszel ki wy pa dek. By łem tak że wy bra nym
rek to rem opo zy cyj nym, co znacz nie wzmac -
nia ło mo ją po zy cję. Chce my to przy znać, czy
nie, po zy cja rek to ra na uczel ni by ła i jest jed -
nak szcze gól na. Łu tem szczę ścia na to miast na -
zy wam do sko na ły, choć w znacz nej czę ści
in stynk tow ny do bór naj waż niej szych pra cow -
ni ków w okre sie po wsta wa nia In sty tu tu.
Wszy scy by li bar dzo do brzy w swo ich spe cjal -
no ściach, nikt nie miał po wo du, by za zdro ścić
cze go kol wiek ko mu kol wiek. Po wsta ła za tem
gru pa lu dzi róż nie my ślą cych, ma ją cych róż -
ne ko rze nie na uko we, ale dą żą cych z wiel kim
za an ga żo wa niem do wspól ne go ce lu. Mo gę
za tem szczy cić się tym, że za czy na jąc w 1987
ro ku prak tycz nie od ni cze go, mo głem przez
mie siąc cie szyć się je sie nią ro ku 1990 kie ro -
wa niem po wo ła ne go przez Se nat, sa mo dziel -
ne go In sty tu tu Geo lo gii. ob ją łem sta no wi sko
rek to ra 1 grud nia 1990 ro ku. Wie dzia łem jak
cięż ka pra ca cze ka mnie, by spro stać cał ko wi -
cie no wym wa run kom na tym od po wie dzial -
nym sta no wi sku. od mó wi łem za tem
ubie ga nia się o sta no wi sko dy rek to ra In sty tu -
tu Geo lo gii, choć prof. Sta ni sław Lo renc mnie
do te go na ma wiał, pro po nu jąc swo ją oso bę ja -
ko za stęp cę, co w grun cie rze czy ozna cza ło, że
bę dzie za mnie pra co wał. zmę cze nie 6-let nim
rek to ro wa niem zbrzy dzi ło mi ad mi ni stro wa -
nie tak bar dzo, a pra gnie nie in ten sy fi ka cji ba -
dań na uko wych, nie mal za nie cha nych
w trak cie peł nie nia funk cji by ło tak prze moż -
ne, że ni gdy póź niej nie ubie ga łem się o sta -
no wi sko dy rek to ra. Koń co we wy zna nie, choć
bar dzo oso bi ste, uzna łem za nie zbęd ne wo bec
fak tu, że ty le wy sił ku wło ży łem w re ak ty wo -
wa nie stu diów sta cjo nar nych w za kre sie geo -
lo gii. Nie dla te go ni gdy nie star to wa łem
w wy bo rach na sta no wi sko dy rek to ra In sty tu -
tu, że ba łem się kon fron ta cji. Po pro stu nie
chcia łem. 

Je rzy fe do row ski
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Pracownicy Instytutu Geologii UAM na spotkaniu w Domu Pracy Twórczej w Obrzycku
fot. KAZIMIErZ frYś



Wpierw szą so bo tę ma ja na ca łym świe cie ob cho -
dzo ny jest Dzień Dar mo we go Ko mik su. Bi -
blio te ka Uni wer sy tec ka już po raz trze ci

włą czy ła się w tę im pre zę, łą cząc świę to ko mik su z atrak -
cja mi Ty go dnia Bi blio tek. Spe cjal nie na tę oka zję przy go -
to wa nych zo sta ło po nad 3 000 eg zem pla rzy po nad 30
ty tu łów pol skich i za gra nicz nych ko mik sów. By ły to ame -
ry kań skie ko mik sy o su per bo ha te rach, ko mik sy dla dzie ci
oraz an to lo gia pol skich twór ców ko mik so wych. 

Jed ną z atrak cji te go dnia by ły wy kła dy o sztu ce ko mik -
so wej. Sym pa ty cy ja poń skich mang za sie dli w ma łej sa li
na par te rze bi blio te ki. Wy kład kie ro wa ny nie tyl ko do en -
tu zja stów po pu lar nych na po cząt ku te go wie ku Po ke mo -
nów, opie rał się na cie ka wost kach po rząd ku ją cych wie dzę
z ko mik so we go świa ta. Jest to rze czy wi stość ści śle sty pi zo -
wa nych bo ha te rów, w któ rych zna cze nie ma ją nie tyl ko
ubiór, ucze sa nie, ale rów nież spo sób, w ja ki zo sta ją oni
wpro wa dze ni do fa bu ły. W ja poń skich man gach głów ne -
go bo ha te ra spo ty ka my w trak cie je go pierw sze go dnia
w no wej szko le, do któ rej wca le nie ma ocho ty przy cho dzić.
Bo ha ter za sia da w ostat niej ław ce przy oknie, aby, przy glą -
da jąc się świa tu zza szy by, ce le bro wać swo ją od ręb ność.
W zma ga niach z nie przy ja znym świa tem to wa rzy szą mu
dziew czy ny. Po sta ciom ko bie cym przy pi sa ne są okre ślo ne
ce chy, któ re za po wia da ko lor wło sów, spo sób ich uło że nia,
a tak że ubiór. Je śli za tem na kar tach ko mik su spo tka my
oku lar ni cę ucze sa ną w war ko czyk, nie chyb nie jest ona
oczy ta ną pry mu ską, spę dza ją cą ca łe dnie z książ ką.

Dzień ko mik su po trwał do póź nych go dzin po po łu dnio -
wych. Uczest ni cy do swo jej dys po zy cji mie li ca łą Bi blio te -
kę Uni wer sy tec ką, a gwar roz brzmie wał rów nież
w czy tel niach na co dzień ce le bru ją cych sku pie nie i ci szę.
Uczest ni cy im pre zy do brze wy czu li kli mat ubie ra jąc się ko -
lo ro wo i lek ko, sty li zu jąc na ko mik so wych bo ha te rów.
Na ko ry ta rzu roz sie dli się po cząt ku ją cy twór cy ko mik sów,
udzie la ją cy za in te re so wa nym szcze gó ło wych in for ma cji
na te mat swo ich prac. Nie któ re z nich moż na też by ło za -
ku pić. Świę to ko mik su otwar te by ło rów nież dla naj młod -
szych czy tel ni ków. Dla nich przy go to wa no gry te re no we.
Jed na z nich po le ga ła na po szu ki wa niu ta jem ni czych
fantów w bu dyn ku. z tym za da niem dzie ci po ra dzi ły so bie
do sko na le i do żad nych wy bu chów na szczę ście nie do szło. 

No wo cze sna bi blio te ka to atrak cyj na ofer ta edu ka cyj no -
-kul tu ral na, swo bod niej sze za sa dy ko rzy sta nia ze środ ków
prze ka zu, do bry kli mat i prze strzeń przy ja zna dla no wych
cie ka wych po my słów. W bi blio te ce two rzy się, cie ka wie spę -
dza czas i po sze rza ho ry zon ty – bi blio te ka in spi ru je – czy ta -
my w pro gra mie te go rocz nej edy cji Ty go dnia Bi blio tek.
Bi blio te ka in spi ro wa ła w tym ro ku cy klem cie ka wych wy -
kła dów po świę co nych np. ku li na riom z XVII-XX wie ku
(Spo sób ro bie nia ko bry, ro so li sów i plac ków Ber nar dy nów...
czy li jak daw niej go to wa no, o zdro wie i dom dba no), opo -
wie ścia mi o po wsta wa niu śre dnio wiecz nych ksią żek (Rę -
ką pi sa ne, czy li opo wieść o tym, jak po wsta wa ły książ ki
w śre dnio wie czu), a tak że pre lek cją pt Czy książ kę moż -
na zjeść, opi su ją cą nie ty po we wy da nia ksią żek. Ty dzień Bi -
blio tek to tak że by ła oka zja, aby zwie dzić nie do stęp ne na co
dzień za ka mar ki bi blio te ki, za ku pić książ kę z za so bu du -
ble tów BU i obej rzeć wy sta wy zwią za ne np. z po cząt ka mi
pań stwa pol skie go. Te go rocz ne in spi ra cje Bi blio te ka Uni -
wer sy tec ka za koń czy ła Dniem Ba jek i Ba śni. (mz)

nASZ  un IwErSYtEt MAJÓWKA z KSIĄŻKĄ
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za in spi ro wa ni 
bi blio te ką 

w sobotnie przedpołudnie, 7 maja, budynek biblioteki
uniwersyteckiej uAM wypełnili miłośnicy komiksów. Zachęceni

możliwością zdobycia pakietu darmowych komiksów,
porozmawiania z twórcami i wysłuchania wykładów o komiksach,
kłębili się w holu, na schodach, w korytarzach i czytelniach. Co rusz

gwar roześmianego tłumu przerywały okrzyki dziwnych postaci
„wyrwanych” wprost z kart komiksu. Doprawdy, nie był to klimat,

który przystoi temu miejscu. 
Kogo jednak interesują konwenanse! Skoro biblioteka ma

inspirować – niech robi to najlepiej, jak umie. 
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Nie by łoby tej ksiaż ki gdy by nie moi ro -
dzi ce, któ rzy za szcze pi li we mnie mi -
łość do Po zna nia i – za miast

ku po wać mi w dzie ciń stwie kom pu ter – po -
świę ca li swój czas na spa ce ry ze mną, opo wie -
ści o mie ście czy po ka zy wa nie pla nów i zdjęć.
To wszyst ko po skut ko wa ło tym, że już w pod -
sta wów ce spę dza łem go dzi ny na ich ana li zie;
zna łem więk szość po znań skich ulic oraz tras

au to bu sów i tram wa jów. Ko cha ni – bez Was
tej książ ki by nie by ło – na pi sał Fi lip Cze ka ła,
dzien ni karz na szej re dak cji, ab sol went po li -
to lo gii na UAM. Na co dzień mi ło śnik hi sto -
rii Po zna nia, zwłasz cza tej naj now szej.
Książ ka uka za ła się na kła dem Wy daw nic twa
Mia sta Po zna nia. za wie ra wie le in te re su ją -
cych fo to gra fii, od twa rza ją cych mia sto tam -
tych lat. len

po znań wart po zna nia

Komunikacja na piątkę

Spo tka nie od by ło się 18 ma ja w Bi blio te ce Uni wer sy -
tec kiej UAM. Do udzia łu za pro sze ni zo sta li przede
wszyst kim stu den ci, i dok to ran ci, ale wy kła dy otwar -

te by ły też dla wszyst kich tych, któ rzy w sku tecz ny spo sób
chcą kre ować wie dzę aka de mic ką oraz umie jęt nie za rzą -
dzać nią w sie ci.

or ga ni za to rzy za cel kon fe ren cji po sta wi li so bie stwo -
rze nie kom plet ne go kom pen dium wie dzy dla po cząt ku ją -
cych pra cow ni ków na uki. Me dia spo łecz no ścio we dla
na ukow ców oraz ma so wa cy fry za cja pe rio dy ków i za so -
bów da nych spra wi ły, że pu bli ka cja prac na uko wych mo że
być dzi siaj za rów no nie zwy kle ła twa, jak i za ra zem bar dzo
trud na. Po cząt ku ją cym na ukow com pro blem stwa rzać mo -
że pu bli ka cja tek stu, je go wła ści we przy go to wa nie, a po tem
wy pro mo wa nie. Pi sa nie pu bli ka cji na uko wych jest sztu ką,
któ ra w znacz nej mie rze de cy du je o lo sach ka rie ry uni wer -
sy tec kiej. Dla te go tak istot ne jest wpro wa dza nie w ar ka -
na sztu ki pu bli ka cji tek stów na uko wych po cząt ku ją cych
ba da czy. 

W trak cie kon fe ren cji przed sta wio ne zo sta ły m. in. teo -
re tycz ne pod sta wy re da go wa nia tek stów na uko wych.
W swo im wy stą pie niu „Jak ko mu ni ko wać się, że by zo stać
zro zu mia nym” Mał go rza ta Kli mo row ska od wo ła ła się
do pod staw teo rii ko mu ni ka cji. Ema nu el Kul czyc ki z In sty -
tu tu Fi lo zo fii UAM za sta na wiał się nad tym, jak sku tecz nie
wy ko rzy stać me dia spo łecz no ścio we w pro mo cji do rob ku
na uko we go. Emi lia Kar wa siń ska z Bi blio te ki Uni wer sy tec -
kiej UAM mó wi ła zaś o ar chi wi za cji prac na uko wych i za -
le tach pu bli ka cji w otwar tych cza so pi smach. (opr. mz)
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Każde miasto ma swoje tajemnice i nieznane dotąd historie. nie inaczej jest
z Poznaniem, który jest głównym bohaterem tej książki. A opowieści to

niebywałe, od kultowych budynków, osiedli, ulic poprzez symbole miasta,
legendy, aż po anegdoty o jego mieszkańcach i bohaterach. Skarbnica

sekretnych faktów i mitów o stolicy wielkopolski w pełnej krasie. to książka filipa
Czekały „Historie warte Poznania. od Pewuki i baltony do kapitana wrony”

w jaki sposób pisać teksty naukowe tak, aby inni chcieli je nie tylko czytać, ale też cytować? 
temu zagadnieniu poświęcona została konferencja pt.: „Efektywna komunikacja naukowa – jak doskonalić

sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję”. 



K R Ó T K O

AAula koncertowa
◗W trze ciej edy cji „Mo zar tia ny” (1. IV) – fil har mo nicz ne go cy klu, przy -
po mi na ją ce go 260 rocz ni cę uro dzin W. A. Mo zar ta – uwa ga me lo ma -
nów sku pi ła się na de wszyst ko na je go XXI Kon cer cie for te pia no wym
KV 467, bo daj naj po pu lar niej szym z 37 Ama de uszo wych dzieł te go ga -
tun ku, ja kie zna my. I słusz nie, bo wiem wszech stron nie uta len to wa ny
pol ski pia ni sta Pa weł Ko wal ski i nie miec ki dy ry gent Re in hard Go ebel,
wy bit ny spe cja li sta w dzie dzi nie tzw. hi sto rycz nej prak ty ki wy ko naw -
czej, zgo ła na no wo wy kre owa li ten utwór. Ina czej roz miesz czo na or -
kie stra z gru pą in stru men tów dę tych – drew nia nych na pierw szym
pla nie (!), pięk nie dia lo gu ją cych z for te pia nem i nie co in ne też od zwy -
cza jo wych tem pa, nada ły zna ne mu opu so wi wy ra zist szych barw
i brzmień. Roz en tu zja zmo wa ni słu cha cze spra wi li, że słyn ne An dan te
za gra no raz jesz cze, tym ra zem (po wspól nej za po wie dzi so li sty i dy ry -
gen ta), we dług kon cep cji P. Ko wal skie go, po czym był jesz cze je den so -
lo wy bis: część III So na ty for te pia no wej Mo zar ta.

Wie czór otwo rzy ła Uwer tu ra i su ita z ope ry Ama dis de Gau le Jo han -
na Chri stia na Ba cha, naj młod sze go sy na Ja na Se ba stia na, za fa scy no wa -
ne go ta len tem mło de go Ama de usza i ra zem z nim wie lo krot nie
wy stę pu ją ce go. Po prze rwie na to miast R. Go ebel przed sta wił swą in ter -
pre ta cję Sym fo nii Pra skiej oraz Cha con ne z mu zy ki ba le to wej z ope ry
Ido me neo W. A. Mo zar ta. 

◗Dwa dni przed pierw szym – i od mie się cy ocze ki wa nym – wy stę pem
w Pol sce, świa to wej sła wy buł gar ska so pra nist ka So nya Yon che va za -
cho ro wa ła. W dy rek cji Fil har mo nii nie stra co no jed nak gło wy. W cią -
gu kil ku go dzin uda ło się zna leźć ekwi wa lent ne za stęp stwo w…Wied niu.
Ru mun ka Ani ta Har tig, śpie wacz ka rów nież zna na z naj więk szych scen
i es trad w Eu ro pie i USA, zwol nio na z piąt ko wej pró by w Wie deń skiej
ope rze Pań stwo wej, te go dnia (8. IV) zja wi ła się w Po zna niu. Pod – jak
za wsze wy sma ko wa ną do ostat nie go szcze gó łu – ba tu tą Łu ka sza Bo ro -
wi cza, ar tyst ka re we la cyj nie za śpie wa ła sie dem z naj słyn niej szych arii
ope ro wych w re per tu arze so pra ni stek li rycz nych: zu zan ny z „We se la Fi -
ga ra” W. A. Mo zar ta, Mi ca eli z „Car men” G. Bi ze ta, Lau ret ty z „Gian ni

Schic chi”, Mi mi i Mu set ty z „Cy ga ne rii” oraz Liu z „Tu ran dot” G. Puc ci -
nie go i Mał go rza ty z „Fau sta” Ch. Gou no da. A w bi sach, wy wo ła nych
nad zwy czaj ny mi owa cja mi, jesz cze raz usły sze li śmy po ru sza ją ce dźwię -
ki Puc ci nie go Lau ret ty „O mio bab bi no ca ro” a tak że nie ocze ki wa -
nie – arię Han ny z „We so łej wdów ki” Fr. Le ha ra. okla skom – wy da wa ło
się – nie bę dzie koń ca, 

Tym cza sem ten emo cjo nu ją cy wie czór spo rą por cją do dat ko wych
wra żeń wzbo ga ci ła też or kie stra, nie tyl ko świet nie akom pa niu jąc so li -
st ce, lecz tak że wła sny mi in ter pre ta cja mi: Uwer tu ry „Kar na wał rzym -
ski” Hec to ra Ber lio za, Me dy ta cji z ope ry „a is” Ju le sa Mas se ne ta
z pięk nym so lo skrzyp co wym An ny ziół kow skiej, In ter mez za z „Ry cer -
sko ści wie śnia czej” Pie tro Ma sca gnie go i In ter mez za z „Sio stry An ge li ki”
Gia co mo Puc ci nie go, Uwer tu ry do „Nor my” Vin cen co Bel li nie go oraz
czę ści z Su ity „Ar le zjan ka” Geo r ge sa Bi ze ta. Ko lej ny swój zna ko mi ty
kon cert w au li UAM dyr Łu kasz Bo ro wicz do peł nił sło wem – wzor co -
we go w tre ści i for mie – ko men ta rza.

◗Na uro czy ste ob cho dy 1050. rocz ni cy chrztu Pol ski, Fil har mo nia Po -
znań ska za mó wi ła spe cjal ny utwór. ora to rium 966. pl. jest dzie łem Jac -
ka Sy kul skie go, zna ne go po znań skie go chór mi strza i kom po zy to ra,
do tek stu „Ra duj się Pol sko” pió ra prof. Syl we stra Dwo rac kie go, fi lo lo ga
kla sycz ne go UAM, jed ne go z współ twór ców fe sti wa li „Uni ver si tas Can -
tat” i „Ver ba sa cra”. Pra wy ko na nie 8-czę ścio wej opo wie ści o Miesz ku
i Dą brów ce i skut kach ich chrze ści jań skich wy bo rów dla Pol ski, wspar -
tej wąt ka mi bi blij ny mi i trans po nu ją cej m.in. te ma ty pie śni „Bo gu ro dzi -
ca Dzie wi ca…” i „Cze goż chcesz od nas Pa nie za Twe hoj ne da ry” oraz
„Ab ba, Oj cze”, od by ło się po po sie dze niu zgro ma dze nia Na ro do we go
w Sa li zie mi na Tar gach. W au li UAM za brzmia ła dwu krot nie – te go
sa me go dnia (15. IV) i na za jutrz (16. IV).

Na es tra dzie z tru dem po mie ści ło się 250 wy ko naw ców: tro je so li -
stów – Bar ba ra Gu taj (so pran), Ka ta rzy na Wło dar czyk (alt) i Ro bert
Gier lach (ba ry ton), sześć grup wo kal nych – fil har mo nicz ne „Po znań -
skie Sło wi ki” (przy go to wa ne przez M. Wie lo cha), Po znań ski Chór Chło -
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◗prof. an na Szy fer zo sta ła lau re at ką 41.
edy cji Na gro dy im. oska ra Kol ber ga. Lau -
re atów te go rocz nej edy cji wy bra no 28 kwiet -
nia na po sie dze niu Ko mi sji Na gro dy im.
oska ra Kol ber ga „za za słu gi dla kul tu ry lu -
do wej. Prof. Szy fer zwy cię ży ła w ka te go rii dla
ba da czy, na ukow ców i ani ma to rów. Na gro -
dzo na jest et no graf ką pro wa dzą ca wie lo let -
nie ba da nia na War mii i Ma zu rach.
Uro czy stość wrę cze nia na gród od bę dzie
się 15 czerw ca na zam ku Kró lew skim
w War sza wie.

◗Wy sta wa prac wiel ko for ma to wych Man -
da le. Pra ce po wsta ły pod kie run kiem prof.
Li dii Su cha nek. Au to ra mi są stu den ci z Wy -
dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych UAM, spe -
cjal no ści te ra pia pe da go gicz na z ar te te ra pią.
Man da le na le żą do naj czę ściej sto so wa nych
w ar te te ra pii form wy po wie dzi twór czej,
a pre zen to wa na wy sta wa sta no wi swo isty
za pis emo cji i kre acji ar ty stycz nej ich au to -
rów.

◗Wy sta wa fo to gra ficz na „Śla da mi ar ka de -
go Fie dle ra – 80 lat póź niej” w ogro dzie bo -
ta nicz nym UaM. Ce lem eks pe dy cji by ło
upa mięt nie nie zna ne go po dróż ni ka i pi sa rza
oraz re ko ne sans dzie wi czych te re nów ama zoń -
skich la sów, nie zna nych jesz cze dla na uki. 

◗Tar gi pra cy „Ka rie ra na ję zy kach” od by ły
się 17 ma ja w Col le gium No vum. Tar gi de dy -
ko wa ne są stu den tom kie run ków fi lo lo gicz -
nych, któ rzy chcą pod no sić kom pe ten cje
ję zy ko we, a swo ją przy szłość wią żą z pra cą
w mię dzy na ro do wym śro do wi sku. W pro gra -
mie zna la zły się szko le nia i warsz ta ty, po ma -
ga ją ce od po wied nio za pla no wać i wy ko rzy stać
umie jęt no ści lin gwi stycz ne na ryn ku pra cy. 

◗Wy kład otwar ty pt. „Mię dzy na ro do wy
Wy miar Spra wie dli wo ści w spra wach kar -
nych” 7 ma ja na Wy dzia le pra wa i ad mi ni -
stra cji wy gło sił prof. piotr Hof mań ski.
Pre le gent jest pro fe so rem na uk praw nych,
spe cja li zu ją cym się w po stę po wa niu kar nym,

pra wach czło wie ka i pra wie kar nym. Prof.
Hof mań ski ja ko pierw szy Po lak wy bra ny zo -
stał na sta no wi sko sę dzie go Mię dzy na ro do -
we go Try bu na łu Kar ne go w Ha dze
na ka den cję 2015–2024. W la tach 1996–2015
był sę dzią Są du Naj wyż sze go w Izbie Kar nej,
peł nił też funk cję rzecz ni ka pra so we go Są du
Naj wyż sze go. 

◗ „od daj książ kę, stwórz bi blio te kę, za in -
spi ruj in nych” – pod tym ha słem od by ła się
w Col le gium Ma ius w dniach 17 – 19 ma ja
Wiel ka zbiór ka Ksią żek 2016, or ga ni zo wa -
na przez fun da cję za czy ta ni. Książ ki ze bra -
ne w ra mach ak cji tra fi ły do dzie ci
prze by wa ją cych w szpi ta lach w ca łej Pol sce.
or ga ni za to ra mi ak cji by ła Ra da Sa mo rzą du
Stu den tów Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej UAM oraz Wy daw nic two „Po znań -
skie Stu dia Po lo ni stycz ne” 

◗Wy kład pt. „Kie dy Ja opo wia da (o)
Mnie – nar ra cja w ko mik sie au to bio gra ficz -
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pię cy, Chór Dziew czę cy i Chór Ka me -
ral ny – ze spo ły Szko ły Chó ral nej Je rze -
go Kur czew skie go oraz Ar tis So nus
(wszyst kie przy go to wa ne przez J. Sy -
kul skie go) i or kie stra Fil har mo nii Po -
znań skiej. Ca ło ścią za dy ry go wał Ja kub
Chre no wicz. Wpro wa dze nie słow -
ne – Bar tosz Mi cha łow ski. 

Po nad go dzi nę trwa ją ce ora to rium
wy peł nio na po brze gi au la przy ję ła
spon ta nicz ną, sto ją cą owa cją, na gra -
dza ją cą za rów no twór ców jak i wy ko -
naw ców. Był to god ny ak cent
wiel ko pol skich ob cho dów 1050-le cia
pol skie go dzie dzic twa chrze ści jań skie -
go, za ma ni fe sto wa ny pod da chem na -
sze go uni wer sy te tu.

◗W 400. rocz ni cę śmier ci Wil lia ma
Szek spi ra (23. IV), 452. Kon cert Po -
znań ski wy peł ni ła mu zy ka, któ rej
twór cy in spi ro wa li się jed nym z naj gło -
śniej szych w li te ra tu rze szek spi row -
skich dra ma tów – „Ro meo i Ju lia”.
obok po wszech nie zna nych dzieł:
Uwer tu ry – fan ta zji Pio tra Czaj kow -
skie go i II Su ity or kie stro wej Ser gie ja
Pro ko fie wa, zna la zły się utwo ry bar dzo
rzad ko (a szko da) gra ne. Tym cza -
sem 140 lat te mu Nor weg Jo han Svend sen też skom po no wał or kie stro -
wą Fan ta zję, a 20 lat star szy Jo achim Raff – Nie miec uro dzo ny
w Szwaj ca rii – Pre lu dium or kie stro we, oby dwa dzie ła z ty tu łem „Ro meo
i Ju lia”. Ra zem te go wie czo ru stwo rzy ły in te re su ją cą, dźwię ko wą ilu stra -
cję te ma tu, wzbo ga co ną nie tyl ko wła snym ko men ta rzem Krzysz to fa
Sza niec kie go, lecz tak że frag men tem ory gi nal ne go dia lo gu Ro mea (K.
Sza niec kie go – z es tra dy) z Ju lią (Ka ta rzy ną Wło dar czyk, sie dzą cą na…
sa li i słu cha ną z gło śni ków, a jak by „z za świa tów”). obo je otrzy ma li owa -

cję omal rów ną wy ko naw com pro gra -
mu – fil har mo ni kom pod ba tu tą ich
sze fa Mar ka Pi ja row skie go. 

◗Rocz ni co wy – w pew nym sen -
sie – cha rak ter miał tak że (24. IV)
kon cert or kie stry Ka me ral nej PR
„Ama deus” pod dyr. Agniesz ki
Ducz mal. od by wał się bo wiem
w dniu 89. uro dzin po znań skiej Roz -
gło śni Ra dio wej Pol skie go Ra dia i był
trans mi to wa ny przez Ra dio „Mer ku -
ry”. Słu cha li śmy dwóch or kie stro wych
aran ża cji zna nych utwo rów for te pia -
no wych: Etiu dy b -moll Ka ro la Szy ma -
now skie go (au tor stwa A. Ducz mal)
i So na ty „Księ ży co wej„(!) Lu dwi ga van
Beetho ve na (Ja ku ba Ko wa lew skie go).
Po prze rwie Ja ro sław Żoł nier czyk miał
oka zję do wir tu ozow skie go po pi su
w Czte rech po rach ro ku, kom po zy cji
na skrzyp ce i ze spół smycz ko wy Ro -
xan ny Pa nuf nik (cór ki An drze ja),
umiesz cza ją cej Je sień w Al ba nii, Zi mę
w Ty be cie, Wio snę w Ja po nii i La to
w In diach – re mi ni scen cjach po dró ży
au tor ki. Na to miast w fi na le wie czo ru
przy po mnia no za koń cze nie ubie gło -
rocz ne go Fe sti wa lu „Uni ver si tas Can -

tat”. zu zan na Ko ziej – jak pa mię ta my – wy gra ła kon kurs na utwór,
za my ka ją cy 12. spo tka nie chó rów z obu pół kul. za śpie wa ły je wte dy
wszyst kie. Te raz ten sam „Arion” z. Ko ziej do tek stu Syl we stra Dwo rac -
kie go, na wią zu ją ce go do Ka len da rza owi diu sza, za brzmiał w świet nym
wy ko na niu je dy nie Chó ru Ka me ral ne go UAM Krzysz to fa Szy dzi sza
(przyg. Jo an na Piech -Sła wec ka) i „Ama deu sa”, lecz tak że pod ba tu tą
Agniesz ki Ducz mal. I spraw dził się po now nie. Kom po zy tor ka i wy ko -
naw cy ze bra li za słu żo ne bra wa. (rp) 

nym” miał miej sce w ra mach po znań skiej
Dys ku syj nej aka de mii Ko mik su. Go ściem
spe cjal nym wie czo ru by ła dr Ka mi la Tu szyń -
ska – nar ra to log, teo re tyk ko mik su, me dio -
znaw ca, au tor ka książ ki „Nar ra cja
w po wie ści gra ficz nej”. Wy kład do ty czył
dwóch róż nych stra te gii nar ra cyj nych w ko -
mik sach. or ga ni za to ra mi spo tka nia są Bi -
blio te ka Uni wer sy tec ka w Po zna niu oraz
Fun da cja In sty tut Kul tu ry Po pu lar nej. 

◗prof. Mar cin or lic ki z Ka te dry pra wa Cy -
wil ne go, Han dlo we go i Ubez pie cze nio we go
zo stał po wo ła ny w skład aka de mic kie go Ko -
mi te tu Do rad cze go In sty tu tu Eu ro pej skie go
pra wa Ru chu Dro go we go (aca de mic ad vi -
so ry Com mit tee, In sti tu te for Eu ro pe an
Traf fic Law – IETL) w Luk sem bur gu. IETL
zaj mu je się wspie ra niem roz wo ju pra wa ru chu
dro go we go, a tak że wy mia ną wie dzy i do -
świad czeń do ty czą cych pra wa ru chu dro go we -
go mię dzy kra ja mi eu ro pej ski mi. Pro wa dzi
rów nież dzia łal ność edu ka cyj ną.

◗prof. zdzi sław Kę dzia z Wy dzia łu pra wa
i ad mi ni stra cji UaM zo stał wy bra ny pre zy -
den tem Eu ro pej skie go Mię dzy uni wer sy tec -
kie go Cen trum Praw Czło wie ka
i De mo kra ty za cji (EIUC) na la ta 2016-2020.
Cen trum zo sta ło utwo rzo ne przez kon sor -
cjum 41 uni wer sy te tów z kra jów Unii Eu ro -
pej skiej. 

◗po znań skie Dy wa ny Kwia to we po raz ko -
lej ny po wsta ły w par ku przed Col le gium Mi -
nus. Do ich stwo rze nia uży to po nad 1200 000
głó wek tu li pa nów. Kom po zy cja za ję ła po -
wierzch nię kil ku ty się cy me trów kwa dra to -
wych. Ko lo ro we dy wa ny kwia to we ukła da ne
są rok rocz nie przez człon ków po znań skie go
od dzia łu Sto wa rzy sze nia Na uko wo -Tech nicz -
ne go In ży nie rów i Tech ni ków ogrod nic twa we
współ pra cy z Uni wer sy te tem Przy rod ni czym
w Po zna niu. 

◗ Speł ni ło się ma rze nie ks. Ma te usza Na -
pie ra ły, dusz pa ste rza aka de mic kie go

na Mo ra sku – do Sank tu arium Mi ło sier -
dzia bo że go, bę dą ce go obec nie sie dzi bą Da
Mo ra sko w dniach 14/15 lip ca przy je dzie
trum na z cia łem bł. pie ra Lu igie go Fras sa -
tie go, pa tro na Da Mo ra sko. Ks. Na pie ra ła
już te raz za pra sza ca łą spo łecz ność aka de -
mic ką do spo tka nia z bł. Fras sa tim, któ ry
zmarł w wie ku 24 lat, zdą żyw szy jed nak
uczy nić wie le do bra. Pod uro kiem je go wia -
ry i ini cja tyw po zo sta je wie le nie tyl ko mło -
dych osób na świe cie. Przy by cie tych re li kwii
jest za szczy tem i wy ra zem uzna nia dla DA
Mo ra sko.

◗Me da la mi za Dłu go let nią Służ bę a tak że
od zna cze nia mi Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
zo sta ło od zna czo nych 125 osób. od zna cze -
nia te przy zna wa ne są przez pre zy den ta RP
oso bom o dłu go let nim sta żu pra cy i wy róż nia -
ją cych się osią gnię ciach za wo do wych. W gro -
nie na gro dzo nych zna leź li się za rów no
za słu że ni pro fe so ro wie, jak i pra cow ni cy ad -
mi ni stra cji. 
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Na zwie dza ją cych cze ka ła przy go da
z ta ki mi dzie dzi na mi na uki jak: hy -
dro sta ty ka i hy dro dy na mi ka, ci śnie -

nie, elek trycz ność, ma gne tyzm itp.
Wszyst kie go moż na by ło do tknąć i spraw dzić
jak dzia ła. Sta no wi ska mul ti me dial ne wpro -
wa dza ły mło dych od kryw ców w świat bio lo -
gii i fi zy ki: spe cjal nie za pro jek to wa ny stół
umoż li wiał ba da nie wie ku drzew oraz fau ny
i flo ry pod po wierzch nią zie mi, a to tem in te -
rak tyw ny po ka zał, w ja ki spo sób ba da się
prób ki, któ re ma ją na wet 50 ty się cy lat. Pod -
czas Dni otwar tych Fun du szy Unij nych

w La bo ra to rium Wy obraź ni PPNT na zwie -
dza ją cych cze ka ły tak że po ka zy w pla ne ta -
rium do ty czą ce po cząt ków ży cia na zie mi,
Ukła du Sło necz ne go, ga lak ty ki i po dró ży
w ko smos. Po ka zy prze zna czo ne są dla róż -
nych grup wie ko wych, opa trzo ne ko men ta -
rzem pro fe sjo nal ne go astro no ma.

Dni otwar te Fun du szy Eu ro pej skich to ak -
cja po le ga ją ca na pre zen to wa niu i udo stęp nia -
niu pu blicz no ści pro jek tów zre ali zo wa nych
przy udzia le środ ków Unii Eu ro pej skiej. Jej ce -
lem jest pro mo cja efek tów osią ga nych dzię ki
wspar ciu fun du szy eu ro pej skich w Pol sce. La -
bo ra to rium Wy obraź ni Po znań skie go Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz ne go ja ko pierw sze
w Wiel ko pol sce in te rak tyw ne cen trum po pu -
la ry za cji na uk ści słych, po wsta ło wła śnie dzię -
ki wspar ciu tych fun du szy. 

An na Ciam ciak
rzecz nik Pra so wy

W La bo ra to rium 
Wy obraź ni ppNT
W La bo ra to rium 
Wy obraź ni ppNT

od sło nię cia do ko nał rek tor UAM
prof. Bro ni sław Mar ci niak. W uro -
czy sto ści udział wzię ła m.in. ro dzi -

na pro fe so ra oraz dzie kan Wy dzia łu
Stu diów Edu ka cyj nych prof. zbysz ko Me lo -
sik, pro dzie ka ni Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych dr Re mi giusz Cie siel ski i dr Ja cek
zy do ro wicz, a tak że licz ne gro no na ukow -
ców, uczniów, współ pra cow ni ków i przy ja -
ciół prof. Le ji. 

otwie ra jąc uro czy stość prof. Bro ni sław
Mar ci niak przy po mniał fun da men tal ne zna -
cze nie na uko wych do ko nań prof. Le ji ja ko or -
ga ni za to ra pe da go gi za cji mło dej ka dry
na uko wej, od no sząc je rów nież do wła snych
do świad czeń w pra cy na uko wo -dy dak tycz nej.

Syl wet kę pro fe so ra przy bli żył w swo im
wy stą pie niu prof. Woj ciech Skrzy dlew ski
z WSE. Le on Le ja uro dził się 21 czerw -
ca 1913 ro ku w Żo ły ni nie da le ko Łań cu ta.

Pe da go gicz na pa sja za czę ła ujaw niać się już
w cza sie na uki w szko le gim na zjal nej, kie dy
to mło dy Le ja pi sał ese je pe da go gicz ne.
W cza sie stu diów na Uni wer sy te cie Ja na Ka -
zi mie rza we Lwo wie za in te re so wa ły go im -
pli ka cje pe da go gicz ne kon cep cji ka to lic kich
i z tą te ma ty ką zwią za na by ła je go pra ca ma -
gi ster ska. Po woj nie, w któ rej uczest ni czył
wal cząc w sze re gach Ar mii Kra jo wej, prze -
niósł się do Ko ła, gdzie pra co wał ja ko na -

pamięci prof. Leona Leji
w Collegium im. floriana Znanieckiego na Kampusie ogrody 30 marca odsłonięta została tablica pamiątkowa

poświęcona pamięci prof. Leona Leji, wybitnego pedagoga, twórcy polskiej szkoły technologii kształcenia. 

12 maja w ramach ogólnopolskiej akcji Dni otwartych funduszy unijnych można było bezpłatnie odwiedzić
Laboratorium wyobraźni w Poznańskim Parku naukowo-technologicznym. 

fot. ArCHIwuM PPnt
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20 kwiet nia w CK za mek wy kład pt. „Wspól -
ny po si łek na Sky pie” wy gło si ła dr He le na Pat -
zer z In sty tu tu Et no lo gii i An tro po lo gii
Kul tu ro wej UW. Pre zen ta cja od by ła się w ra -
mach cy klicz nych spo tkań Cen trum Ba dań
Mi gra cyj nych UAM. Swo je ba da nia do ty czą ce
wpły wu no wych tech no lo gii na ży cie ro dzin
mi granc kich dr Pat zer pro wa dzi ła w la -
tach 2007- 2013 na Fi li pi nach. Nie mniej jed nak
me cha ni zmy, któ re uda ło się jej opi sać, do ty czą
wszyst kich in nych ro dzin do tknię tych roz łą ką
mi gra cji.

Na tym tle Fi li pi ny wy da ją się jed nak wy jąt -
ko we. W od róż nie niu od kra jów eu ro pej skich,
ko niecz ność mi gra cji za chle bem ko goś z ro -
dzi ny sta je się tam po wo dem do du my. Dzię ki
te mu prze cież naj bliż si mo gą żyć do stat nio. Ro -
dzi na ko rzy sta z tych dóbr so li dar nie. Po dob -
nie rzecz ma się z dzieć mi. Pod nie obec ność
ro dzi ców tru dy wy cho wa nia przej mu ją po zo -
sta li człon ko wie wie lo po ko le nio wej ro dzi ny. Fi -
li piń czy cy pie nią dze za ro bio ne na emi gra cji
prze zna cza ją głów nie na edu ka cję i zdro wie.
W za pre zen to wa nym w trak cie wy kła du fil mie
dr Pat zer pt. „Mo ney Tree” mo że my ob ser wo -
wać, jak prze by wa ją ca w USA mat ka za po mo -
cą Sky pa prze py tu je swo je dzie ci ze zna jo mo ści
an giel skie go, do py tu je o oce ny i za chę ca do na -
uki. Dzie ci kar nie pod cho dzą do ekra nu i re la -
cjo nu ją swo je osią gnię cia. I mi mo, że mat ka
prze by wa set ki ki lo me trów od ich fi li piń skie go
do mu, nie pro te stu ją, nie od cho dzą na wet
wów czas, gdy udzie la ona re pry men dy jed ne -
mu z nich. 

„Mo ney Tree” do ku men tu je ży cie wy bra nej
fi li piń skiej ro dzi ny. z wol na po zna je my wszyst -
kich jej człon ków: dzie ci, mę ża, ro dzeń stwo,
a tak że nie obec ną mat kę. Bo choć obie sio stry
prze by wa ją da le ko od swo ich naj bliż szych, to
jed nak na wet na od le głość or ga ni zu ją im co -
dzien ne ży cie. Po zo sta wa nie w kon tak cie on -li -
ne po zwa la dzie lić z ro dzi ną tru dy i ra do ści,
jed no cze śnie za pew nia jąc jej god ne wa run ki
ży cia. Ta rze czy wi stość ma oczy wi ście rów nież

swo je pęk nię cia. Wi dać je np. w wy po wie dzi
mę ża, któ ry w mo men cie sła bo ści otwar cie
przy zna je, że tę sk ni za żo ną i chciał by, aby wró -
ci ła. Są one do strze gal ne w re la cjach ro dzi ców
z dzieć mi. zwłasz cza wzru sza ją ca wy da je się
w tym kon tek ście sce na, w któ rej jed na z dziew -
czy nek pró bu je po li czyć, jak daw no nie wi dzia -
ła swo jej ma my. Sky pe sta no wi tu taj tyl ko
sub sty tut rze czy wi stych re la cji, któ rych nie da
się za stą pić wir tu al nie. (mz)

Wspól ny po si łek na Sky pie
Komputer w rodzinach migranckich może zajmować integralne miejsce w domu. Dzięki niemu możliwość

stałego kontaktu z krewnym przebywającym na drugim końcu świata zmniejsza niedogodności rozłąki. Życie
podzielonej rodziny zaczyna koncentrować się wokół ekranu, a rutyna codziennych obowiązków zostaje

podporządkowana częstym telekonferencjom.

uczy ciel. Rów no cze śnie stu dio wał so cjo lo gię
na uni wer sy te cie w Po zna niu. Pra cę dok tor -
ską obro nił w 1951, a sześć lat póź niej prze -
niósł się do Po zna nia, aby kon ty nu ować
dal szą ka rie rę aka de mic ką.

Dzię ki ini cja ty wie prof. Le ona Le ji w 1966
ro ku w Po zna niu otwar ty zo stał pierw szy
w Pol sce Mię dzy wy dzia ło wy za kład No -
wych Tech nik Na ucza nia, któ ry szyb ko prze -
kształ cił się w In sty tut No wych Tech nik
Kształ ce nia. Prof. Le ja za sły nął ja ko twór ca
pod wa lin róż nych kon cep cji kształ ce nia
mul ti me dial ne go, jak rów nież ini cja tor mo -
der ni za cji pro ce su kształ ce nia na uczel ni,
przede wszyst kim jed nak ja ko twór ca ory gi -

nal nej pol skiej szko ły tech no lo gii kształ ce -
nia, opar tej na pa ra dyg ma tach psy cho lo gii
po znaw czej i na sta wio nej na hu ma nizm. 

za swo ją pra cę i ak tyw ność pa trio tycz ną
zo stał od zna czo ny zo stał mię dzy in ny mi:
Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri, Krzy żem Wa lecz -
nych, zło tym Krzy żem za słu gi z Mie cza mi,
Krzy żem Ko man dor skim or de ru od ro dze -
nia Pol ski, Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na -
ro do wej, Me da lem „za słu żo ny na uczy ciel”.
Dla współ pra cow ni ków i uczniów był mi -
strzem i przy ja cie lem, któ ry wie dział, jak
dzie lić się z in ny mi swo ją wie dzą, za in te re -
so wa nia mi i za pa łem do pro mo wa nia no -
wych tech no lo gii w kształ ce niu.
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Ko lo ro wo, szyb ko... na me dal 
Jest wiele dni w roku ważnych dla studentów, ale Dzień Sportu, sądząc po frekwencji, jest szczególnie

celebrowany, głównie przez tych, którzy lubią wyzwania, wysiłek fizyczny oraz zdrową rywalizację.
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fot. JuStYnA KAźMIErCZAK
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Klub Uczel nia ny AzS UAM ser decz nie za pra sza wszyst kie chęt ne
dziew czy ny do kon ty nu owa nia na uki oraz przy go dy z pił ką noż ną i fut -
sa lem na na szej uczel ni. UAM to jed na z naj lep szych i naj więk szych
uczel ni w Pol sce, a Po znań to wspa nia łe mia sto do ży cia. W swo jej ofer -
cie ma wie le bar dzo cie ka wych kie run ków na 15 wy dzia łach. Już od pa -
ru lat na UAM funk cjo nu ją kie run ki bar dzo bli sko zwią za ne ze spor tem
i re kre acją ru cho wą. od 2003 ro ku dzia ła i bar dzo pręż nie się roz wi ja
sek cja pił ki noż nej ko biet, któ ra na co dzień wy stę pu ję w eks tra li dze
fut sa lu. ze spół AzS UAM Po znań jest ak tu al nym mi strzem Pol ski se -
nio rek w fut sa lu (eks tra li ga), aka de mic kim mi strzem Pol ski w fut sa lu
ko biet, brą zo wym me da li stą mi strzostw Pol ski ko biet w pił ce noż nej
pla żo wej oraz 4 fut sa lo wym aka de mic kim ze spo łem w Eu ro pie (Aka -

de mic kie Mi strzo stwa Eu ro py). UAM to rów nież czte ro krot ny uczest -
nik Aka de mic kich Mi strzostw Eu ro py w fut sa lu ko biet (2010 – za grzeb,
2011 – Tam pe re, 2012 – Cor do ba oraz 2015 – Po znań). Uni wer sy tet
ma wspa nia łą ba zę tre nin go wą, jed ną z naj lep szych w Pol sce. Sek cja
fut sa lu tre nu je i roz gry wa me cze li go we w pięk nej ha li UAM, a do dys -
po zy cji ma rów nież ba sen, si łow nię, sal ki do fit ness oraz od no wy bio -
lo gicz nej.

Każ da stu dent ka mo że na na szej uczel ni kon ty nu ując na ukę łą czyć to
z grą w pił kę noż ną/fut sa lem na naj wyż szym po zio mie. Wię cej in for ma -
cji na stro nach www.amu.edu.pl, www.fut sa list ki -uam.pl. Moż na zdo być
in for ma cje też bez po śred nio od tre ne ra Woj cie cha We is sa, fut -
sal@amu.edu.pl lub 603777442

zA  GRAJ  z NA  MI  

Dzień ten był ob cho dzo ny w ra mach De ka -
dy Ju bi le uszo wej UAM 2009-2019
pod pa tro na tem rek to ra UAM prof. Bro -

ni sła wa Mar ci nia ka. Im pre zy spor to we zor ga ni zo -
wa ne przez Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go
i Spor tu oraz Klub Uczel nia ny AzS UAM od by wa -
ły się rów no cze śnie na wie lu wy dzia łach, a tak że
w ośrod kach za miej sco wych, ale naj więk szą by ła
ta na Kam pu sie Mo ra sko. 

Na szcze gól ne wy róż nie nie wśród go ści za słu żył
ze spół flo re ci stek w skła dzie z Han ną Łycz biń -
ską – olim pij ką i wiel ką du mą uni wer sy te tu. Ca ły
dzień moż na by ło przy glą dać się zma ga niom stu -
den tów w wie lu dys cy pli nach min.: ko szy ków ce,
siat ków ce, szer mier ce, bra zy lij skim Jiu Jit su oraz
pły wa niu. Naj więk sze jed nak wra że nie ro bił tłum
lu dzi roz grze wa ją cych się do ma ra to nu ae ro bo we -
go oraz bie gu im. J. Że li gow skie go, do któ re go za -
pi sa ło się 1500 ama to rów i 250 pro fe sjo nal nych
bie ga czy. Do po ko na nia mie li róż ne dy stan se. 

W tym sa mym cza sie od by wał się ma ra ton ae -
ro bo wy pro wa dzo ny przez dwie wy kwa li fi ko wa ne
tre ner ki. Wy wo łał bar dzo du że za in te re so wa nie
szcze gól nie wśród ko biet. Ubra ne w ko lo ro we stro -
je, z usta mi po ma lo wa ny mi na czer wo no (wy móg
pro wa dzą cych), wpra wia ły się w do bry na strój,
przy go to wu jąc się do nie ma łe go wy sił ku fi zycz ne -
go. Nie zwy kle licz na gru pa stu den tek i stu den tów
przez nie mal dwie go dzi ny ćwi czy ła na otwar tej
prze strze ni, w bla sku słoń ca i w rytm bi to wej mu -
zy ki. Efekt był. 

Jed no cze śnie w ha lach spor to wych mia ły miej -
sce prze róż ne roz gryw ki, pod czas któ rych moż na
by ło za po znać się z in te re su ją cy mi dys cy pli na mi
oraz do pin go wać swo ich fa wo ry tów.

War to rów nież wspo mnieć o nie obec nych
wpraw dzie, ale bar dzo waż nych dla aka de mic kie -
go spor tu fut sa list kach. Dziew czę ta ja ko ze spół
UAM pro wa dzo ny przez tre ne ra Woj cie cha We is -
sa zdo by ły ty tuł Aka de mic kie go Mi strza Wiel ko -
pol ski w pierw szych w hi sto rii mi strzo stwach
Wiel ko pol ski roz gry wa nych na bo isku ze sztucz ną
na wierzch nią. To już czwar ty ich me dal w tym se -
zo nie. Jo an na Mu szyń ska fo
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Na festynie
z rodziną

fot. 4x MACIEJ MĘCZYŃSKI


