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Politologów po¿egnanie Szamarzewa

Pamiêtajcie o ogrodach
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e Po 31 latach Instytut Nauk Politycznych œpiewem, pi-

wem i grillowaniem po¿egna³ siedzibê Wydzia³u
Nauk Spo³ecznych przy ulicy Szamarzewskiego 

89. Z tej okazji do auli Wydzia³u Studiów Edukacyjnych
przyby³o wielu znamienitych goœci, w tym: J. M. Rektor
UAM, prof. Stanis³aw Lorenc, Prorektor UAM, prof. Ja-
nusz Wiœniewski, Prorektor UAM, prof. Marek Krêglew-
ski, gospodarz imprezy, Dziekan WNS, prof. Jan Grad,
Prodziekan WSE, prof. Zbyszko Melosik, Dyrektor Insty-
tutu Filozofii, prof. Tadeusz Buksiñski, Dyrektor Instytu-
tu Kulturoznawstwa, prof. Jacek Sójka, Dyrektor INPiD,
prof. Kazimierz Robakowski, jego zastêpcy: prof. Jerzy
Babiak i dr Tadeusz Wallas oraz wielu pracowników 
i studentów. Nie zabrak³o sta³ego bywalca imprez polito-
logów, prof. Bogdana Walczaka, który na ró¿nego typu
imprezy przygotowywa³ okolicznoœciowe fraszki. Nie 
inaczej by³o tym razem, a tekst otrzymali wszyscy ucze-
stnicy. Oprawion¹ w ramkê otrzyma³ j¹ równie¿ dyrektor
INPiD, który obieca³, ¿e zawiœnie ona w nowej siedzibie
na terenie kampusu Morasko. 

Wiersz Profesora 
Bogdana Walczaka

Na po¿egnanie politologii z kampusem
szamarzewskim

Siê tu dziœ gromadzimy na trawie, pod drzewem,
Bo siê politologia ¿egna z Szamarzewem.
Nowa, piêkna, przestronna siedziba j¹ nêci,
Lecz za star¹, sprawdzon¹ ³za siê w oku krêci.
Tam wiek dwudziesty pierwszy, tutaj standard niski,
Tam jak butla Martela, tu jak flaszka pliški.
Jednak tyle siê tutaj prze¿y³o pospólnie,
Tyle siê doœwiadczy³o (mówi¹c najogólniej,
Bez wchodzenia w szczegó³y, bo s¹ i intymne, 
s¹ pikantne, zabawne, liryczne... i inne).
A tak na marginesie dodaæ siê tu godzi, 
¯e pliška tak¿e nie najgorzej wchodzi.
Tam miejsca a¿ nadto, a tutaj ciasnota,
A jednak bardzo piêkna wre tutaj robota.

Wiêc znów ¿al duszê œciska za siedzib¹ star¹:
Ciasnota niekoniecznie musi byæ przywar¹. 
Myœl tu oto wyra¿ê trafn¹ i g³êbok¹: 
Bywa, ¿e to, co ciasne, ceni siê wysoko.
Szamarzewo uczucia sporne budzi we mnie,
Bo ma plusy dodatnie i plusy ujemne.
Wiêc dla politologów moja rada taka:
Tam wytêskniona na was czeka ju¿ Itaka,
Godna, sprawna, us³u¿na jak piêkna hurysa,
Wiêc pewnie poœpieszcie na Morasko dzisiaj,
Lecz agroturystycznie, na trawkê pod drzewo,
Na wakacje wracajcie tu na Szamarzewo. 

Ka¿dy niemal akapit wywo³ywa³ salwy œmiechu, mi-
mo ¿e w odró¿nieniu od lat poprzednich, nie by³o w
nich odniesieñ do konkretnych wyk³adowców. 

Równie wiele emocji wywo³a³ koncert grupy „Spó³-
dzielnia Têcza” z³o¿onej z pracowników i studentów po-
litologii. Na gitarze gra³ dr Piotr Lissewski, na fortepianie
i saksofonie – dr Jêdrzej Skrzypczak, na flecie – dr Joan-
na Jaroszyk, na gitarze – mgr Mariusz Pawlukiewicz, na
perkusji – Piotr Drzewicki – student I roku, na gitarze Ja-
cek Mazurczak student I roku, na gitarze basowej, Ernest
Pospiesza³a student IV roku oraz wokalu wspomagaj¹-
cym Maria Pistonowa z Moskwy. 

Za stronê wokaln¹ odpowiada³a niezwykle ekspresyj-
na mgr Dominika Naro¿na. Grupa wykona³a m. in. pio-
senkê Bu³ata Okud¿awy, grupy „Perfect” – „Chcemy byæ
sob¹”, Krzysztofa Daukszewicza – „Gdy starych nie ma w
domu” (m³odsi czytelnicy znaæ j¹ mog¹ raczej z wykona-
nia zespo³u „Kult”). 

Obok elementów rozrywkowych nie brakowa³o
wspomnieñ i przywo³ywania wzruszaj¹cych chwil. Dy-
rektor Kazimierz Robakowski siêgn¹³ pamiêci¹ do trud-
nych pocz¹tków instytutu i prze³omu lat osiemdziesi¹-
tych i dziewiêædziesi¹tych, kiedy zainteresowanie polito-
logi¹ sprawi³o, ¿e sale wyk³adowe pêka³y w szwach. W
tych warunkach uda³o siê wykszta³ciæ wiele pokoleñ spe-
cjalistów, spoœród których wielu znaleŸæ mo¿na wœród
pos³ów, dyrektorów firm i instytucji, znakomitych dzien-
nikarzy i naukowców. 

Marcin Piechocki, Adam Barabasz 

Profesor Jan Grad cieszy siê okolicznoœciowym 
wierszem napisanym przez profesora Bogdana Walczaka

... i to wszystko trzeba przenieœæ



4-6 } wydarzenia
• • Kalendarium

7 } dla ducha
• • Najwa¿niejsze – dojrzewanie
– Ojciec Góra jest na górze. Czyta z m³odzie¿¹ Pismo 
œwiête. Proszê tam iœæ – mówi ch³opak siedz¹cy 
za kontuarem w wielkiej sali g³ównego budynku 
na Lednicy. Im bardziej idzie siê w górê, tym jaœniej 
i coraz silniejszy zapach kadzid³a.

8-9 } nominacje
• • Powitanie w profesorskim gronie
– Jesteœcie teraz elit¹ naszej uczelni. To od Was zale¿y 
i zale¿eæ bêdzie rozwój naszej uczelni, poziom jej 
naukowych badañ i dydaktyka – powiedzia³  rektor, 
profesor Stanis³aw Lorenc podczas uroczystego 
posiedzenia senatu w dniu 22 czerwca 2007 roku 
o godz. 11:00, kiedy to wrêczone zosta³y nominacje 
profesorskie.

10-11 } ku pamiêci
• • Zygmunt Ziembiñski - uczony i nauczyciel
Dnia 11 maja 2007 r., jak ju¿ wstêpnie informowaliœmy,
w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu odby³a siê konferencja poœwiêcona osobie 
i dorobkowi naukowemu twórcy poznañskiej szko³y teorii
prawa - Profesorowi Zygmuntowi Ziembiñskiemu.

11-12 } stypendia
• • Stypendia Funduszu im. Rodziny Kulczyków
W gabinecie Rektora UAM po raz siódmy zosta³y 
wrêczone stypendia Funduszu im. Rodziny Kulczyków.

13 } ku pamiêci
• • Moi mistrzowie – moi uczniowie
– Moim mistrzem by³ prof. Bogumi³ Krygowski i mogê
powiedzieæ, ¿e mia³em to szczêœcie, ¿e by³ moim
mistrzem – mówi profesor Andrzej Kostrzewski.

14-15 } chóralnie
• • „Universitas Cantat 2007”

16-17 } podró¿e
• • Na zielonej Ukrainie
Z zapisków studentek biologii

18-19 } podró¿e
• • Czasami œni mi siê curry
Z dr. Karolem Wêglarskim, dyrektorem Ogrodu 
Botanicznego UAM w Poznaniu rozmawia Ewa Woziñska

20-21 } latem
• • Wakacje uczonego
– Z kolegami kochamy góry. Od trzech lat wyje¿d¿aj¹c,
zdobywamy naprawdê wysokie szczyty – mówi dr Mariusz
Pietrowski z Wydzia³u Chemii UAM. – W tym roku byliœmy
na Kaukazie, razem z Micha³em Zieliñskim weszliœmy 
na Elbrus – mo¿na to uznaæ za du¿y sukces – dodaje.

22-23 } odkrycia
• • To nie Lubrañski stawia³ mury
Dziœ ju¿ wiadomo na pewno, ¿e mury na Ostrowie 
Tumskim sta³y zanim zaj¹³ siê nimi biskup Jan Lubra-
ñski. On tylko dokoñczy³ otaczanie wyspy tymi
obwarowaniami. Mówienie wiêc o murach Lubra-
ñskiego zaczyna byæ pewn¹ nieœcis³oœci¹.

• • Sposób na wakacje – zakon cystersów 
w Bierzwniku

Z dr Barbar¹ Stolpiak z Instytutu Prahistorii Wydzia³u
Historycznego UAM prowadz¹c¹ wraz z m³odzie¿¹ 
prace rozmawia Magdalena Zió³ek

24-25 } na sportowo
• • Wspomnienia z zakoñczenia roku 

akademickiego – na sportowo

26 } absolwenci
• • Blisko uczelni
Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu 
w Poznaniu
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Jednoczeœnie przypominamy 
o mo¿liwoœci zamieszczania za-
powiedzi na ³amach ¯ U. Zainte-

resowanych prosimy o przesy³anie in-
formacji pod adres redakcji do 8.
ka¿dego miesi¹ca. 

• • Uroczyste posiedzenie Senatu
Akademickiego odby³o siê 22 czerw-
ca. W programie znalaz³o siê wrêczenie
nominacji profesorskich – szerzej
strony 8-9.

• • IX zwyczajne posiedzenie Senatu
Akademickiego odby³o siê 25 czerwca
w Ma³ej Auli UAM. W programie posie-
dzenia znalaz³y siê m.in. informacja
przygotowana przez prorektora, prof.
Kazimierza Przyszczypkowskiego, doty-
cz¹c¹ jakoœci i perspektyw kszta³cenia
na UAM. W toku obrad podjête zosta³y
m.in. uchwa³y w sprawie: zasad i trybu
przyznawania nagród Rektora UAM
oraz w sprawie nadania wyró¿nienia
Palmae Universitatis Studiorum Posna-
niensis prof. dr hab. Irenie Obuchow-
skiej. Ponadto ratyfikowane zosta³y
umowy zawarte miêdzy UAM a Narodo-
wym Uniwersytetem Pedagogicznym w
Charkowie na Ukrainie, Friedrich –
Schiller – Universität w Jen oraz Pontifi-
cia Universidad Catolica del Peru w Li-
mie. Na wrzesieñ przeniesione zosta³y
nastêpuj¹ce punkty obrad: uchwa³a se-
natu w spawie zmian w statucie UAM,
wniosek Wydzia³u Neofilologii w spra-

wie przyznania Medalu za Zas³ugi dla
UAM prof. dr. hab. Hubertusowi Fische-
rowi z Uniwersytetu w Hanowerze oraz
przeg³osowanie zgody senatu na utwo-
rzenie na Wydziale Neofilologicznym w
Instytucie Lingwistyki Stosowanej Pra-
cowni Interlingwistyki. 

• • Wieczór z biografi¹ pt. „W rytmie
samby” odby³ siê 31 lipca w Kawiarni
Opowiadañ Collegium Polonicum w S³u-
bicach. Organizowane cyklicznie spo-
tkania maj¹ na celu aktywizowaæ grupy
seniorów oraz zwiêkszyæ ich udzia³ w ¿y-
ciu kulturalnym i spo³ecznym regionu.
W trakcie wieczoru seniorzy bawili siê w
rytmie starych szlagierów, mieli okazjê
pos³uchaæ fragmentów biografii, a tak-
¿e obejrzeæ pokaz tañca latynoamery-
kañskiego.

• • W Poznañskim Parku Naukowo-
Technologicznym dzia³aj¹cym w ra-
mach Fundacji Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza powsta³o nowe cen-
trum badawczo–innowacyjne presti¿owej
firmy Grace Performance Chemicals.
Oœrodek w Poznaniu jest pierwszym w
Polsce przedsiêwziêciem tej firmy w
dziedzinie badañ materia³owych i che-
micznych, zak³adaj¹cym tworzenie no-
woczesnych technologii i nastawionym
na innowacje. Laboratorium zatrudnia
najlepszych doktorantów i doktorów che-
mii, zatrzymuj¹c tym samym polsk¹ ka-
drê naukowo–badawcz¹ w kraju.

• • Trwa konkurs na najlepsz¹ pracê
magistersk¹ dotycz¹c¹ promocji pol-
skiej gospodarki zorganizowany przez
Polsk¹ Agencjê Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. oraz Fundacjê Pol-
skiego God³a Promocyjnego pod hono-
rowym patronatem Ministerstwa Go-
spodarki. Zg³oszeniu podlegaj¹ prace
magisterskie ukoñczone w okresie od
1 stycznia 2006 roku do 30 wrzeœnia
2007 roku (za pracê ukoñczon¹ uwa¿a
siê pracê obronion¹, na podstawie
której Autor uzyska³ tytu³ magistra). Ter-
min nadsy³ania prac up³ywa 12 paŸ-
dziernika.

Na autorów najlepszych prac czeka
fundusz nagród w wysokoœci 10 000 z³,
a tak¿e sta¿e i praktyki ufundowane
przez Polsk¹ Agencjê Informacji i Inwe-
stycji Zagranicznych, Ministra Gospo-
darki (w Biurach Radców Handlowych),
jak równie¿ mo¿liwoœæ publikacji frag-
mentów zwyciêskich prac w czasopi-
œmie naukowym „Ekonomia” wydawa-
nym przez Wydzia³ Nauk Ekonomicz-
nych UW. Szczegó³owe informacje (³¹cz-
nie z Regulaminem Konkursu i kart¹
zg³oszeniow¹) znajduj¹ siê na stronach
internetowych: http://www.paiz.gov.pl i
http://www.terazpolska.pl.

• • Poznañska wyprawa naukowo-ba-
dawcza Wydzia³u Nauk Geograficz-
nych i Geologicznych UAM na Spitz-
bergen pod kierunkiem prof. dr. hab.
Leszka Kasprzaka i dr. Krzysztofa Z
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Kalendarium
Przedstawiamy najwa¿niejsze wydarzenia ubieg³ych miesiêcy. 
Jak co roku, lipiec i sierpieñ pozwalaj¹ odetchn¹æ od nat³oku zdarzeñ. 
Nie znaczy to jednak, ¿e na uczelni nic siê nie dzieje… 

Wizyta goœci z Ekwadoru
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Dragona potrwa do 24 sierpnia. W wy-
prawie uczestniczy 15 osób. Oprócz
standardowych badañ geologicznych,
geomorfologicznych i meteorologicz-
nych swoje badania prowadz¹ równie¿
biolog, który bada sukcesjê roœlin na
tereny os³oniête przez lód i hydrogeolo-
dzy badaj¹cy cieki podziemne. 

• • Interdyscyplinarny polsko–nie-
miecki projekt „SICHTweisen” (Pogl¹-
dy) ³¹cz¹cy etnografiê, pedagogikê mu-
zealn¹ oraz marketing prowadzony jest
w Brandenburskim Skansenie Altranft
w Bad Freienwalde. G³ównym elemen-
tem projektu jest polsko-niemiecka
edukacja muzealna, która ma przybli-
¿yæ kulturê powszedni¹, tak¹ jak np.
rzemios³o i obyczaje dawnych mie-
szkañców Ziemi Lubuskiej po obu stro-
nach Odry. W ramach projektu przewi-
dziana jest multimedialna wystawa ob-
jazdowa „Kultura powszednia Nado-
drza” przygotowana wraz ze studenta-
mi kulturoznawstwa Wy¿szej Szko³y Za-
wodowej „Kadry dla Europy” z Pozna-
nia i s³uchaczami uczelni „FilmArche” z
Berlina. Zostanie ona zaprezentowana
w ró¿nych miejscowoœciach zarówno w
Polsce, jak i w Niemczech. 

Mened¿erem projektu jest Katarzy-
na Gruszecka, pracownik naukowy Ka-
tedry Ochrony Europejskich Dóbr Kultu-
ry na Uniwersytecie Europejskim Viadri-
na z siedzib¹ w Collegium Polonicum.
Organizatorem przedsiêwziêcia z pol-
skiej strony jest wspó³pracownik nau-
kowy Sylwia Groblica – wiceprezes Sto-
warzyszenia Archeologów Polskich
Oddzia³ Lubuski. T³umaczeniem s³ow-
nictwa i wyra¿eñ specjalistycznych z za-
kresu etnografii i historii sztuki obejmu-
j¹cego ca³¹ ekspozycjê zajmuje siê pra-
cownik naukowy Collegium Polonicum,
dr Przemys³aw Chojnowski wraz z dok-
torantem Uniwersytetu Europejskiego
Viadrina Adamem Jakuszewiczem. 

• • W Ogrodzie Botanicznym trwaj¹
do koñca sierpnia dwie wystawy foto-

graficzno-edukacyjne Polskiego Towa-
rzystwa Ochrony Przyrody „Salaman-
dra”. 

Pierwsza przedstawia ponad 100
najciekawszych zdjêæ nades³anych na
XV Ogólnopolski Konkurs Fotografii
Przyrodniczej FOTO-EKO 2006 i prezen-
tuje piêkno rodzimych gatunków fauny i
flory. Na fotografiach mo¿na zobaczyæ
malownicze polskie krajobrazy, zwierzê-
ta uchwycone w zabawnych pozach
oraz zachwycaj¹ce swoimi barwami ro-
œliny.

Druga z prezentowanych wystaw pt.
COGITO ERGO DEFENDO – myœlê, wiêc
chroniê skierowana jest do dzieci i m³o-
dzie¿y i przedstawia przyczyny wymiera-
nia gatunków na œwiecie. Pokazuje
m.in. skutki prowadzania nielegalnych
od³owów, k³usownictwa i handel zagro-
¿onymi gatunkami. 

• • Targi Aktywnoœci Spo³ecznej
odbêd¹ siê 15 wrzeœnia w godz. od
10.00 do 18.00 w Collegium Poloni-
cum w S³ubicach. Celem targów jest
pokazanie wymiernych efektów dzia-
³alnoœci organizacji spo³ecznych. W
województwie lubuskim dzia³a ponad
1400 organizacji spo³ecznych, które
pomagaj¹ Lubuszanom: zdobywaj¹c
fundusze na stypendia dla ubogiej
m³odzie¿y, dbaj¹c o ochronê œrodowi-
ska, pomagaj¹c osobom niepe³no-
sprawnym i bezdomnym. Dzia³ania
organizacji pozarz¹dowych maj¹
ogromne znaczenie dla rozwoju go-
spodarczego, kultury, sportu. Pod-
czas targów przygotowane zostan¹
stoiska aktywnych organizacji, dziêki
czemu bêd¹ mog³y przybli¿yæ swoj¹
dzia³alnoœæ mieszkañcom wojewódz-
twa. Na targi zosta³y zaproszone tak-
¿e organizacje z Frankfurtu. Przed
czêœci¹ wystawiennicz¹ odbêdzie siê
konferencja, podczas której zostan¹
omówione kierunki rozwoju lubuskich
organizacji pozarz¹dowych, przedsta-
wione zostan¹ Ÿród³a finansowania
inicjatyw spo³ecznych. W czêœci arty-

stycznej zaprezentuj¹ siê grupy mu-
zyczne, teatry uliczne. 

Wiêcej informacji na stronie interne-
towej Fundacji na rzecz Collegium Polo-
nicum: www.fundacjacp.org oraz na
stronie www.activite.pl

• • XI Poznañskie Dni Ksi¹¿ki Nauko-
wej zorganizowane przez Wydawnictwo
Naukowe UAM obêd¹ siê w dniach
11–13 paŸdziernika. Targi organizowa-
ne s¹ przy wspó³pracy z Polskim Towa-
rzystwem Wydawców Ksi¹¿ek oraz Cen-
trum Kultury „Zamek”. Celem imprezy
jest eksponowanie i promocja ksi¹¿ek
naukowych i dydaktycznych s³u¿¹cych
zarówno kszta³ceniu akademickiemu,
jak i szeroko pojêtej edukacji, a tak¿e
publikacji popularnonaukowych, po-
mocnych w poszerzaniu wiedzy. W pro-
gramie imprezy przewidziane s¹ spo-
tkania oraz konferencje poœwiêcone te-
matyce szczególnie interesuj¹cej wy-
dawców i dystrybutorów ksi¹¿ek nauko-
wych. 

• • Ogólnopolska konferencja muzy-
kologiczna „Muzyka jako medium ko-
munikacji” odbêdzie siê w dniach od
15 do 17 paŸdziernika w Sali Prezy-
denckiej Akademii Muzycznej im. 
I. J. Paderewskiego w Poznaniu (ul. Œw.
Marcin 87). Konferencja ma charakter
interdyscyplinarny, a jej celem jest kon-
frontacja osi¹gniêæ tych dyscyplin nau-
kowych, które uwzglêdniaj¹ w swojej re-
fleksji ró¿ne aspekty transmisji infor-
macji muzycznej. Problematyka komu-
nikacji muzycznej stanowi coraz czê-
œciej przedmiot badañ wielu dyscyplin
naukowych, traktuj¹cych muzykê jako
zjawisko fizyczne, biologiczne, kulturo-
we, spo³eczne czy kognitywne. Szcze-
gó³owe pytania mo¿na kierowaæ 
pod adres: muzykolo@amu.edu.pl. 
Organizatorami s¹ Katedra Muzykologii
UAM oraz Poznañskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk i Akademia Muzyczna
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 

Magdalena Zió³ek

Kanadyjscy studenci u rektora



6

¯
YC

IE
 U

N
IW

ER
SY

TE
C

KI
E

n
r 
7
/8
 (
1
6
6
/1
6
7
) 

lip
ie
c
/s
ie
rp

ie
ñ
 2

0
0
7

w
yd

ar
ze

ni
a

By³o ciep³e majowe popo³u-
dnie 1946 roku. Maria £oziñ-

ska, studentka pedagogiki Uni-
wersytetu Poznañskiego przeczy-
ta³a w sto³ówce „Bratniaka”
og³oszenie, ¿e o godz. 15 stu-
denci zbieraj¹ siê przed Uniwer-
sytetem. Postanowi³a tam pójœæ,
nie wiedz¹c, ¿e ta decyzja zawa-
¿y na ca³ym jej ¿yciu.

W 1946 roku w³adze uzna³y,
¿e trzeba po³o¿yæ kres obchodom
3 Maja, bo te manifestacje pa-
triotyczne zagra¿aj¹ obchodom
œwiêta pracy. Zatem w kwietniu
KC PPR w Warszawie zdecydowa-
³o, ¿e w tym roku obchody 3 Ma-
ja maj¹ siê ograniczyæ do zawo-
dów sportowych, odczytów i na-
bo¿eñstw. 

O zakazie pochodów spo³e-
czeñstwo dowiedzia³o siê dopiero
rankiem 3 maja. Podobno w nocy
ubecy chodzili po domach, bu-
dz¹c organizatorów i ka¿¹c im
podpisywaæ oœwiadczenia o
odwo³aniu pochodów. W wielu
miastach tego zakazu nie pos³u-
chano, a w Krakowie du¿y t³um,
który po Mszy œw. wyszed³ na Ry-
nek, zosta³ ostrzelany z karabi-
nów maszynowych. Byli zabici i
ranni. Protesty zaczê³y siê rozsze-
rzaæ na ca³y kraj. By³y brutalnie
t³umione. Mówi siê, ¿e zginê³o od
kilku do 20 osób, setki pobito, ty-
si¹ce zatrzymano. 

W Poznaniu studenci Uniwersy-
tetu Poznañskiego i Akademii
Handlowej postanowili zaprote-
stowaæ przeciwko zatrzymaniu ko-

legów w Krakowie: 13 maja nieœli
tylko ten jeden transparent, do-
magaj¹c siê zwolnienia krakow-
skich studentów. Mieli petycjê w
tej sprawie, któr¹ chcieli z³o¿yæ
na rêce wojewody. Dotarli na Plac
Kolegiacki, gdzie zostali otoczeni
i zaatakowani przez MO i UB. Za-
trzymano 663 osoby, w tym Mariê
£oziñsk¹. 

Areszt by³ dla 25-letniej dziew-
czyny ciê¿kim doœwiadczeniem. –
Nie by³o tam tak jak dzisiaj –
wspomina – by³y tylko sienniki,
brudne koce, wszystko robi³o siê
na oczach wszystkich w kilkuna-
stoosobowej celi.

Nastêpnego dnia wojewoda
Feliks Widy-Wirski przyby³ na Uni-
wersytet i spotka³ siê ze studen-
tami w obecnoœci rektora, wielce
szanowanego prof. Stefana D¹-
browskiego. Chc¹c ratowaæ stu-
dentów, rektor nak³ania³ ich, by
poprzestali na domaganiu siê
zwolnienia kolegów, a zrezygno-
wali ze strajku. Zmusi³ wojewodê
do przyrzeczenia, ¿e wszyscy stu-
denci, oprócz prowodyrów, zosta-
n¹ zwolnieni, a tak¿e, ¿e odjad¹
milicyjne ciê¿arówki, czekaj¹ce
pod Uniwersytetem na kolejnych
niepokornych studentów.

W lipcu przed s¹dem wojsko-
wym stanêli: Maria £oziñska, Ry-
szard B³aszkiewicz, Jan Kosmal-
ski, Tadeusz Palacz i Witold Za-
j¹c. Zostali oskar¿eni o próbê za-
machu na organa pañstwa i ska-
zani na 6 miesiêcy wiêzienia z za-
wieszeniem na 2 lata. – Wyjœcie z

wiêzienia nie by³o mi³e – wspomi-
na Maria £oziñska. – Zostawia-
³am tam 13 kobiet z bardzo ciê¿-
kimi sprawami.

Stosunkowo ³agodne jak na
tamte czasy wyroki, a tak¿e doœæ
bez³adne akcje ubeków i milicjan-
tów wskazywa³y, ¿e w³adze nie by-
³y przygotowane na te pierwsze
protesty. £ukasz Kamiñski z wro-
c³awskiego IPN pisze, ¿e prawdo-
podobnie z powodu protestów
majowych przygotowano instruk-
cjê rozpraszania demonstracji,
której pierwszy raz u¿yto w czasie
wyborów w 1947 roku.

Represje wobec niepokornych
demonstrantów siê nie skoñczy³y:
odebrano im prawo g³osowania w
wyborach w 1947 roku, wielu re-
legowano ze studiów czy wcielano
do wojska. 

Maria £oziñska tak¿e nie
wróci³a na studia. Zosta³a biblio-
tekark¹ w Ko³obrzegu.

W dniu 20 lipca tego roku, a
wiêc w rocznicê procesu, Maria
Echaust–Twarowska, z domu £o-
ziñska, przygotowuj¹ca pociski
minierka w Powstaniu Warszaw-
skim, pseudonim „Nike”, zosta³a
odznaczona Krzy¿em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. 

Maria Rybicka 

Forum w S³ubicach >> Slawiœci – na Rzecz Pokoju 
Katedra Filologii S³owiañskiej UAM w zorganizowa-

³a w czerwcu Forum Europejskiej Slawistyki Po³udnio-
wej na Rzecz Pokoju i Koegzystencji. Celem przedsiê-
wziêcia by³o popularyzowanie wiedzy na temat kulturo-
wych i literackich tradycji S³owiañszczyzny Po³udniowej
oraz dyskusja o stanie wspó³czesnej slawistyki po³u-
dniowej w Europie. 

Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê wybitni pro-
fesorowie, dyplomaci oraz ludzie polityki regionu po³u-
dniowej S³owiañszczyzny. 

Nadrzêdnym celem forum by³o zbudowanie prze-
strzeni porozumienia naukowego oraz politycznego.
Interkulturowy i interdyscyplinarny charakter spotka-
nia, zak³adaj¹cy refleksjê nad kulturami narodowymi
oraz europejskimi placówkami slawistycznymi w szero-
kim spectrum wartoœci uniwersalnych, pozwala two-
rzyæ trwa³e podstawy do dyskusji (dialogu) nad wspó³-
czesnymi po³udniowymi kanonami kultury i literatury,

a przede wszystkim przezwyciê¿aæ niekorzystne po-
stawy konfrontacyjne i emocjonalne. 

Konferencji naukowej poœwiêconej w znacznej mie-
rze dydaktyce towarzyszy³ Okr¹g³y Stó³ Ludzi Polityki
Regionu Europy Po³udniowo–Wschodniej Ba³kany wo-
bec wyzwañ przysz³oœci, w którym uczestniczyli miêdzy
innymi ambasadorowie: Republiki Albanii, Boœni i Her-
cegowiny, Bu³garii, Chorwacji, Macedonii, S³owenii,
Serbii, Grecji oraz Wicemarsza³ek Senatu RP, Marek
Zió³kowski i kilku pos³ów na Sejm RP. 

Oprócz spotkañ naukowych i dyskusji politycznych
organizatorzy zaplanowali, otwarte dla lokalnej spo-
³ecznoœci, imprezy kulturalne – koncert studenckiego
zespo³u muzycznego „Ba³kany Œpiewaj¹” z Uniwersy-
tetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu oraz pokaz slaj-
dów autorstwa studentów Katedry Filologii S³owiañ-
skiej UAM pt. „Wielokulturowe Ba³kany w naszych
oczach”. 

• • Czy ten pierwszy protest, ten 
Poznañski Maj 1946, nie powi-
nien byæ upamiêtniony jak¹œ 
tablic¹, przypominaj¹c¹ ma³o 
znany i przez lata PRL-u chowany
pod korcem fragment historii? 

Poznañski Maj 1946
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Ciasno upakowani przy d³ugim stole m³odzi ludzie
czytaj¹ na g³os wybrane fragmenty Ewangelii w ró¿-
nych t³umaczeniach. To po Jutrzni i Mszy œw. kolej-

ny punkt dnia Orl¹t, które na lipiec „zlatuj¹ siê” do Ledni-
cy. Orlêta zaœ to studenci i licealiœci z ca³ego kraju. Albo
spotkali siê na Lednicy, albo s¹ znajomymi znajomych, 
albo wys³a³ ich proboszcz – ka¿dy mo¿e zarekomendo-
waæ dwie osoby. Smugi kadzid³a nap³ywaj¹ zaœ z otwar-
tych drzwi kaplicy, jakby szklanej, przez której siêgaj¹ce
niemal pod³ogi okna widaæ zielone rozleg³e pola. – To
moja ukochana kaplica – mówi Marta Kubiak, studentka
UAM – nigdzie tak nie sp³ywa na mnie spokój jak tu. 

£aska pracy
Po czytaniu Pisma – œniadanie. Wszystkie przysmaki s¹ z
darów. – Zawsze im mówiê: jak jecie, pamiêtajcie o tym,
to zobowi¹zuje – mówi o. Góra. Po œniadaniu praca –
tym razem trzeba drzewo do kominka przenieœæ pod
dach. – Ja bardzo ceniê pracê, ale mia³em trochê w¹tpli-
woœci, czy dobrze tak goniæ m³odzie¿ do pracy fizycznej
– mówi o. Góra. – Rozmawia³em o tym z pani¹ psycho-
log, a ona mówi: ³askê, ³askê im Ojciec daje! W pracy jest
coœ takiego, co zbli¿a ludzi do siebie, a oni tu przyje¿d¿a-
j¹ tacy osobni! Trudnoœci¹ prawie nie do pokonania jest
nauczenie ich, ¿e przy stole siedzi obok drugi cz³owiek,
z którym mo¿na rozmawiaæ, któremu trzeba us³u¿yæ. Pra-
ca jest te¿ po to, by ka¿dy wiedzia³, ¿e ten dom, ten ko-
minek, ta kuchnia, ta kaplica s¹ jego. 

Po œniadaniu o. Góra idzie do siebie. Drzwi szeroko
otwarte (to lednicki nawyk), co chwilê ktoœ wchodzi i
wychodzi. Na biurku jest wszystko, najwiêcej chyba pa-
mi¹tek z pielgrzymek: szkatu³ki z Jerozolimy, muszla œw.
Jakuba, najró¿niejsze dzwonki, pocztówki, ksi¹¿ki, a po-
œrodku laptop, na którym o. Góra pisze opowieœæ o wuj-
ku utracjuszu, co cieszy³ siê wszystkimi radoœciami ¿ycia,
a na koniec siostry zakonne mówi³y o nim „œwiêty cz³o-
wiek” i wiele godzin spêdzi³ na modlitwie za tych wszy-
stkich, których w swoim beztroskim ¿yciu skrzywdzi³.
Opowieœæ nazywa siê „Drugi oddech wiary” i mówi o
tym, jak wiara musi dojrzewaæ, jak bardzo nie wystarczy
cz³owiekowi ta „dziecinna”.

Rozwijaj siê ca³y
„Wyniesiona z domu wiara nie jest wasz¹ prywatn¹ spra-
w¹, ale tak samo jak osobowoœæ wymaga rozwoju. Œro-
dowisko duszpasterstwa akademickiego jest miejscem
w³aœciwym dla rozwoju samego siebie i swojej wiary.
Cz³owiek z wy¿szym wykszta³ceniem powinien ca³y
wznosiæ siê na wy¿szy poziom, nie tyle dla siebie, ile by
s³u¿yæ innym. Zatem do Was, którzy pragniecie byæ stu-
dentami tego Jedynego Mistrza, Chrystusa, kierujê to za-
proszenie” – pisze do studentów, zapraszaj¹c ich do
duszpasterstwa akademickiego.

O godz. 17 kolejne zajêcia poœwiêcone s¹ temu wszy-
stkiemu, o czym do m³odych mówi³ Jan Pawe³ II. 
I z tego bêdzie ksi¹¿ka, na wzór akademickiego skryptu,
w którym ktoœ pozakreœla³ sobie to, co najwa¿niejsze, w
ramki wzi¹³ to, o czym trzeba pomyœleæ. Taki skrypt na
¿ycie.

Bêd¹ jeszcze wyk³ady, póŸno w nocy adoracja, a w
miêdzyczasie du¿o œpiewu, muzyki, rozmów, czytania
(jest tu du¿a biblioteka), karmienie os³ów i inne atrakcje.
Jest te¿ tutaj s³ynny dom Jana Paw³a II, w którym, jak ¿ar-
tuje o. Góra, jest wszystko to, co ukrad³ w Watykanie. Po

domu Jana Paw³a II oprowadza mnie Marta Kubiak. Dla
niej najbardziej wzruszaj¹c¹ pami¹tk¹ jest ma³y podni-
szczony szkaplerz, który Ojciec œwiêty nosi³ ca³e ¿ycie. –
Codziennie jego oczy patrzy³y na ten szkaplerz – zamy-
œla siê. Marta w sierpniu jedzie do St. Giles, do domini-
kanek, które pozna³a w duszpasterstwie. Inni w sierpniu
pojad¹ mo¿e na kolejne spotkanie m³odzie¿y akademic-
kiej, tym razem w górach, na Jamnej.

Tysi¹c sposobów
Orlêta to „czêœæ” duszpasterstwa akademickiego domini-
kanów. O tym w³aœnie duszpasterstwie o. Góra chcia³by
jeszcze raz poinformowaæ wszystkich studentów, a zw³a-
szcza tych, którzy rozpoczn¹ studia w tym roku. W dusz-
pasterstwie mo¿na byæ na tysi¹c sposobów, jak twierdzi
o. Góra. A wiêc na sposób „pobo¿noœciowy” – wiadomo.
Na sposób œrodowiskowo–towarzyski, czyli daæ siê po-
znaæ i poznaæ innych. Na sposób twórczy, czyli coœ robiæ
– mo¿na graæ na gitarze, ale mo¿na te¿, jak to okreœla
duszpasterz: miot³a – szmata, grabie – ³opata. O. Góra
wykrêca siê od odpowiedzi, jak zmienia siê dzisiejsza
m³odzie¿ w porównaniu do tej sprzed kilkunastu i kilku
lat. Twierdzi, ¿e najwa¿niejsze i najpiêkniejsze jest za-
wsze to samo: dojrzewanie. Od gadania do czynu i od
smarkaterii do odpowiedzialnoœci, a w koœciele od tego,
¿e siê musi, do tego, ¿e siê chce.

Do „Oczka”
Przyjœæ mo¿na zawsze. Trzeba znaleŸæ koœció³ dominika-
nów przy Alei Niepodleg³oœci. O. Góra siedzi w „Oczku”,
to po lewej, w kru¿gankach. – Jest zawsze coœ w lodów-
ce do zjedzenia – dodaje. O godzinie 7 rano codziennie
jest Jutrznia, a potem Msza œw. – kaplica akademicka
otwarta jest ju¿ od 6.45. Czasem przychodzi kilkadziesi¹t
osób, czasem kilkanaœcie. Po mszy wspólne œniadanie. W
niedzielê o godz. 19 te¿ Msza œw., po której z og³oszeñ
duszpasterskich mo¿na dowiedzieæ siê, co aktualnie
dzieje siê w DA i w czym mo¿na pomóc. 

Po Mszy œw. s¹ spotkania w duszpasterstwie. Tydzieñ
te¿ ma swój rytm. W poniedzia³ek: kr¹g biblijny, we wto-
rek: mistrzowie ¿ycia duchowego, w œrodê: szko³a modli-
twy, w czwartek wszystko to, co wi¹¿e siê z przygotowa-
niami do spotkañ lednickich, w pi¹tek: kurs narzeczeñ-
ski, w sobotê wyjazd na Lednicê – od tego roku bêdzie
tam dzia³a³ kominek. 

– Duszpasterstwo akademickie to sposób na ¿ycie –
mówi Bart³omiej Dobrzyñski, student politologii
WSNHiD. Maria RybickaZ
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Najwa¿niejsze – dojrzewanie
– Ojciec Góra jest na górze. Czyta z m³odzie¿¹ Pismo œwiête. Proszê tam iœæ 
– mówi ch³opak siedz¹cy za kontuarem w wielkiej sali g³ównego budynku na Lednicy.
Im bardziej idzie siê w górê, tym jaœniej i coraz silniejszy zapach kadzid³a. 

Drzwi do ojca Góry s¹ dla ka¿dego otwarte



8

¯
YC

IE
 U

N
IW

ER
SY

TE
C

KI
E

n
r 
7
/8
 (
1
6
6
/1
6
7
) 

lip
ie
c
/s
ie
rp

ie
ñ
 2

0
0
7

no
m
in
ac

je
Powitanie w profe
– Jesteœcie teraz elit¹ naszej uczelni. To od Was zale¿y i zale¿eæ bêdzie rozwój 
naszej uczelni, poziom jej naukowych badañ i dydaktyka – powiedzia³  rektor, profesor
Stanis³aw Lorenc podczas uroczystego posiedzenia senatu w dniu 22 czerwca 2007 roku 
o godz. 11:00, kiedy to wrêczone zosta³y nominacje profesorskie.
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Na wniosek w³aœciwej Rady Wydzia³u i po wyra¿eniu opinii 
przez Wysoki Senat na stanowisko profesora zwyczajnego
mianowane zosta³y przez Rektora  nastêpuj¹ce osoby:
1. Prof. dr hab. Maria Anna Bobowicz – Wydz. Biologii
2. Prof. dr hab. Jerzy Cierniewski – Wydz. Nauk Geogr. i Geol.
3. Prof. dr hab. Przemys³aw Czapliñski – Wydz. Fil. Pol. i Klas.
4. Prof. dr hab. Józef Górski – Wydz. Nauk Geogr. i Geol.
5. Prof. dr hab. Lilla Hryniewiecka – Wydz. Biologii
6. Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak – Wydz. Biologii
7. Prof. dr hab. Roman Kopytko – Wydz. Neofilologii
8. Prof. dr hab. Piotr £obacz – Wydz. Neofilologii
9. Prof. dr hab. Boles³aw Nowaczyk – Wydz. Nauk Geogr. i Geol.

10. Prof. dr hab. Wies³aw Olszewski – Wydz. Historyczny
11. Prof. dr hab. Janusz Skoczylas – Wydz. Nauk Geogr. i Geol.
12. Prof. dr hab. Tomasz Schramm – Wydz. Historyczny
13. Prof. dr hab. Przemys³aw Wojtaszek – Wydz. Biologii
14. Prof. dr hab. Marian Wójtowicz – Wydz. Neofilologii
15. Prof. dr hab. Andrzej Wyrwa – Wydz. Historyczny

W zwi¹zku z uzyskaniem tytu³u naukowego profesora 
Rektor mianowa³ na stanowisko profesora nadzwyczajnego
na czas nieokreœlony:

1. Ks. prof. dr hab. Paw³a Bortkiewicza – Wydz. Teologiczny
2. Prof. dr hab. Artura Kijasa – Wydz. Historyczny
3. Prof. dr hab. Bogus³awa Zieliñskiego – Wydz. Fil. Pol. i Kl.
4. Prof. dr hab. Tomasza Zieliñskiego – Wydz. Nauk Geogr. i Geol.

Na wniosek w³aœciwej Rady Wydzia³u i po pozytywnym 
zaopiniowaniu tego wniosku przez Wysoki Senat 
na stanowisko profesora na czas nieokreœlony zosta³y 
przez Rektora mianowane nastêpuj¹ce osoby:

1. Prof. dr hab. Ewa Czerwiñska–Schupp – Wydz. Nauk Spo³.
2. Prof. dr hab. El¿bieta Hornowska – Wydz. Fil. Pol. i Kl.
3. Prof. dr hab. Artur Jarmo³owski – Wydz. Biologii
4. Prof. dr hab. Jerzy Jaworski – Wydz. Mat. i Inf.
5. Prof. dr hab. Andrzej KaŸmierski – Wydz. Biologii
6. Prof. dr hab. Maria Korcz – Wydz. Mat. i Inf.
7. Prof. dr hab. Piotr Nowak – Wydz. Neofilologii
8. Prof. dr hab. Andrzej Przy³êbski – Wydz. Nauk Spo³. 
9. Prof. dr hab. Anna Suchañska – Wydz. Nauk Spo³.

10. Prof. dr hab. Antoni Szczuciñski – Wydz. Nauk Spo³.
11. Prof. dr hab. Krzysztof Trybuœ – Wydz. Fil. Pol. i Kl.

Na wniosek w³aœciwej Rady Wydzia³u i po pozytywnym 
zaopiniowaniu tego wniosku przez Wysoki Senat na stanowisko
profesora nadzwyczajnego na okres 6 lat mianowane zosta³y
przez Rektora nastêpuj¹ce osoby (nowa ustawa):

1. Dr hab. S³awomir Breiter – Wydz. Fizyki
2. Dr hab. Jerzy Fieæko – Wydz. Fil. Pol. i Kl.
3. Dr hab. Edward G¹sior – Wydz. Ped.–Art.
4. Dr hab. S³awomir Mielcarek – Wydz. Fizyki
5. Dr hab. Krystyna Milecka – Wydz. Nauk Geogr. i Geol.
6. Dr hab. Maria Musielak – Wydz. Historyczny
7. Dr hab. Leopold Moskwa – Wydz. Prawa i Admin.
8. Dr hab. Boles³aw Mrozewicz – Wydz. Neofilologii
9. Dr hab. Janusz Pawlik – Wydz. Neofilologii

10. Dr hab. Jacek Wachowski – Wydz. Fil. Pol. i Kl.
11. Dr hab. Jan Wawrzyniak – Wydz. Neofilologii
12. Dr hab. Ma³gorzata Witaszek–Samborska – Wydz. Fil. Pol. i Kl.
13. Dr hab. Estera ¯eromska – Wydz. Neofilologii
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Referenci oraz licznie przybyli goœcie dyskutowali w
ramach trzech sesji tematycznych przewidzianych
przez organizatorów – pracowników Katedry Teo-

rii i Filozofii Prawa poznañskiego Wydzia³u Prawa i Ad-
ministracji. 

1.W pierwszej sesji, dotycz¹cej teoretycznopraw-
nych koncepcji Profesora Ziembiñskiego, do dys-
kusji wprowadzali referenci osoby, które pod kie-

runkiem Zygmunta Ziembiñskiego przygotowa³y rozpra-
wy doktorskie: prof. Maciej Zieliñski, prof. S³awomira
Wronkowska-Jaœkiewicz oraz prof. Stanis³aw Czepita.
Wyst¹pienie nieobecnego prof. Leszka Nowaka odczyta³
magister Miko³aj Hermann. Ka¿dy z referentów kierowa³
uwagê s³uchaczy na te koncepcje Profesora, które w je-
go dorobku uwa¿a za szczególnie donios³e. 

• • Prof. L. Nowak zwróci³ uwagê na podstawowe od-
krycie teoretycznoprawne Z. Ziembiñskiego polegaj¹ce
na tym, ¿e zamiast uto¿samiaæ normê prawn¹ ze znacze-
niem jakiejœ wypowiedzi, odró¿ni³ wypowiedzi faktycznie
formu³owane przez pracodawcê (przepisy prawne) od
idealnych wypowiedzi konstruowanych w danym jêzyku. 

• • Prof. M. Zieliñski wskaza³ na rewolucyjnoœæ odró¿nie-
nia normy prawnej od przepisu prawnego. Wprowadzenie
wspomnianej dystynkcji zaowocowa³o bowiem, zdaniem
profesora, odejœciem w zapomnienie trójcz³onowej kon-
cepcji normy oraz stworzeniem podwalin nowego para-
dygmatu w teorii prawa, obecnego do dziœ dziêki po-
wszechnie akceptowanej i stosowanej koncepcji wyk³adni. 

• • Prof. S. Wronkowska-Jaœkiewicz podkreœli³a, i¿ na py-
tania stawiane przez prawników, zainteresowanych
przede wszystkim zagadnieniem obowi¹zywania norm,
odpowiedzi udziela stworzona przez Zygmunta Ziembiñ-
skiego rozwiniêta normatywna koncepcja Ÿróde³ prawa.
Poniewa¿ jednak sk³adaj¹ce siê na ow¹ koncepcjê regu³y
konstruowania systemu prawnego s¹ wspó³kszta³towane
przez praktykê orzecznicz¹ oraz naukê prawa, to prawo
jako zbiór norm jest ujmowane przez Zygmunta Ziembiñ-
skiego jako twór kulturowy a nie rozkaz suwerena. 

• • Analizê pojêæ czynnoœci konwencjonalnej oraz
kompetencji prof. S. Czepita uzna³ za szczególnie istot-

n¹, a tak¿e prekursorski wk³ad prof. Z. Ziembiñskiego
do teorii prawa. Podkreœlaj¹c merytoryczne znaczenie
odró¿nienia czynnoœci konwencjonalnych od psychofi-
zycznych oraz nowatorski charakter rozwa¿añ nad
kompetencj¹ i norm¹ kompetencyjn¹, referent wskazy-
wa³ tak¿e na przydatnoœæ wymienionych pojêæ do ana-
liz prowadzonych zw³aszcza w prawie cywilnym i ad-
ministracyjnym. 

Podczas dyskusji wskazywano na znamienny dla
pracy Profesora, a nieczêsto spotykany wœród teorety-
ków prawa, talent ³¹czenia wielu tradycji intelektual-
nych oraz wiedzy z ró¿nych dziedzin (prof. Ewa Kustra)
oraz na charakterystyczny dla jego rozwa¿añ minima-
lizm filozoficzny, pozwalaj¹cy unikn¹æ spekulacji (prof.
Tomasz Gilbert-Studnicki). Prof. Marek Zirk-Sadowski
uzna³ Profesora za prekursora zespo³owego uprawiania
nauki prawa, które zaowocowa³o m.in. powstaniem po-
znañskiej szko³y teorii prawa. Podczas gdy prof. Zbi-
gniew Radwañski wskazywa³ zas³ugi Z. Ziembiñskiego
polegaj¹ce na w³¹czeniu zagadnieñ prawnych do pro-
blematyki ogólnych nauk spo³ecznych, prof. Maciej Zie-
liñski podkreœla³ zdolnoœæ Profesora w docieraniu ze
swoimi koncepcjami do praktyków bez poœrednictwa
dogmatyki. Na zakoñczenie tej czêœci dyskusji prof. S³a-
womira Wronkowska-Jaœkiewicz zwróci³a uwagê na
obecnoœæ elementów realistycznych w myœli Z. Ziem-
biñskiego, co nie pozwala, jej zdaniem, uznawaæ go za
badacza uciekaj¹cego w analizy aspektów formalnych
zjawisk prawnych. 

2.Podczas drugiej sesji referaty na temat zwi¹zku
prac Z. Ziembiñskiego z zagadnieniami metodo-
logii nauk prawnych, szczegó³owych nauk o pra-

wie oraz socjologii prawa wyg³osili: prof. Zbigniew Ra-
dwañski, prof. Wojciech Patryas oraz prof. Krzysztof Pa-
³ecki (UJ). 

• • Prof. Z. Radwañski rozpocz¹³ wyst¹pienie od uwag
historycznych na temat trwaj¹cej wieki tendencji do za-
chowania autonomicznoœci prawa cywilnego, które osta-
tecznie wykluczy³y tê ga³¹Ÿ prawa z nauk humanistycz-
nych. I to m.in. aplikacja do prawa cywilnego koncepcji
i pojêæ teoretycznoprawnych, takich jak pojêcie kompe-
tencji, czynnoœci konwencjonalnej czy koncepcja wyk³a-
dni oparta na za³o¿eniu racjonalnoœci prawodawcy przy-

Zygmunt Ziembiñski 
– uczony i nauczyciel 

Portet 
widziany 
dziœ 
Dnia 11 maja 2007 r., jak ju¿ wstêpnie informowaliœmy, w Collegium Minus 
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odby³a siê konferencja poœwiêcona
osobie i dorobkowi naukowemu twórcy poznañskiej szko³y teorii prawa 
– Profesorowi Zygmuntowi Ziembiñskiemu.

Uczestnicy konferencji poœwiêconej osobie i dorobkowi naukowemu 
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czyni³a siê do unaukowienia analiz dogmatycznopraw-
nych prowadzonych przez cywilistów. 

• • Obecnoœæ problematyki metodologicznej w pracach
Profesora omówi³ prof. W. Patryas, wskazuj¹c na inspiro-
wanie siê Z. Ziembiñskiego koncepcj¹ idealizacji i inter-
pretacji humanistycznej. Szczególnie interesuj¹ce w jego
dorobku by³o, zdaniem prof. W. Patryasa, zarówno ana-
lizowanie metodologicznego statusu szczegó³owych na-
uk prawnych oraz empirycznego charakteru nauk pra-
wnych, w tym mo¿liwoœci uczynienia teorii prawa dyscy-
plin¹ eksplanacyjn¹, jak i korzystanie przez niego z wie-
dzy na temat definicji do prezentacji t³a metodologiczne-
go sporów o pojmowanie prawa. 

• • Prof. K. Pa³ecki przypomnia³ stanowisko poznañskie-
go teoretyka w sporze o status socjologii prawa prowa-
dzonym ze szko³¹ warszawsk¹. Sformu³owany pod wp³y-
wem rewolucji behawioralnej postulat likwidacji teorii
prawa oraz zast¹pienia jej przez socjologiê prawa, który
Z. Ziembiñski krytykowa³ bowiem za jego prymitywizm
metodologiczny. 

W trakcie dyskusji wspomniano o du¿ej wartoœci ba-
dañ socjologicznych dla tworzenia prawa (prof. Z. Ra-
dwañski) i faktycznym inspirowaniu niektórych dzie-
dzin prawa cywilnego, np. prawa rodzinnego przez ba-
dania empiryczne (prof. T. Smyczyñski). Prof. M. Zieliñ-
ski proponowa³, by dostrzec naukowoœæ pracy Profeso-
ra tak¿e w precyzji formu³owania zarówno problemów,
jak i ich rozwi¹zañ. Prof. S. Wronkowska–Jaœkiewicz
podkreœli³a, w nawi¹zaniu do wspomnianego sporu ze
szko³¹ warszawsk¹, ¿e teoria prawa rozumiana jako em-
piryczna teoria zjawisk prawnych nie jest w stanie
udzieliæ odpowiedzi na wiele pytañ stawianych przez
prawników. 

3.Ostatni¹ sesjê pt. „Zygmunt Ziembiñski – nauczy-
ciel” rozpoczê³o wrêczenie doktor Beacie Kana-
rek z Uniwersytetu Szczeciñskiego przez przewo-

dnicz¹cego Zarz¹du Fundacji im. prof. Zygmunta Ziem-
biñskiego, doktora Mariusza Piotrowskiego I nagrody 
w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie z teorii 
i filozofii prawa. Nastêpnie swoimi wspomnieniami 
o Z. Ziembiñskim podzielili siê zaproszeni prawnicy,
uczniowie Profesora, mec. Anna Skowroñska-Bogucka
oraz mec. Maciej Gutowski. Odczytany zosta³ przy tej oka-
zji tekst prof. L. Nowaka, tak¿e seminarzysty Z. Ziembiñ-
skiego. Nastêpnie wielu spoœród zaproszonych goœci zabra-
³o g³os, opowiadaj¹c o w³asnych spotkaniach z Profesorem,
podczas których dawa³ siê on poznaæ jako pe³en pasji i od-
dania nauczyciel i cz³owiek. Magdalena Ma³ecka

Stypendia Funduszu
im. Rodziny Kulczyków

Siódme
rozdanie 

Wgabinecie Rektora UAM po raz siódmy zosta³y
wrêczone stypendia Funduszu im. Rodziny Kul-
czyków. JM Rektor UAM, prof. Stanis³aw Lorenc

w swoim przemówieniu przypomnia³ istniej¹c¹ od wie-
ków ideê mecenatu. Okreœlenie protektora nauki i sztuki
wywodzi siê od nazwiska rzymskiego polityka, przyjacie-
la Oktawiana Augusta, Caiusa Cilniusa Maecenasa, patro-
na poetów. Wspó³czeœnie mecenat dworski, królewski,
magnacki czy koœcielny zast¹pi³y formy opieki sprawo-
wanej przez wyspecjalizowane instytucje spo³eczne, fun-
dacje pañstwowe i prywatne. Hojnymi donatorami,
wspieraj¹cymi od lat m³odych naukowców i studentów
UAM jest Rodzina Pañstwa Kulczyków. 

W imieniu Kapitu³y Funduszu g³os zabra³ prof. dr hab.
Bronis³aw Marciniak, który krótko scharakteryzowa³ syl-
wetki laureatów. Nastêpnie prezes Funduszu, Gra¿yna
Kulczyk wspólnie z rektorem Stanis³awem Lorencem
wrêczyli laureatom stypendia. 

Piêciu studentów UAM otrzyma³o 
stypendia za bardzo dobre wyniki 
w nauce: 
•• Lucyna B¹k – Wydzia³ Filologii Polskiej i Klasycznej, 
•• Katarzyna Linda – Wydzia³ Historyczny, 
•• Marta Miaskowska-Doktór – Wydzia³ Pedagogiczno-

Artystyczny w Kaliszu, 
•• Tymoteusz Miko³ajczak – Wydzia³ Prawa i Admini-

stracji, 
•• £ukasz Wiœniewski – Wydzia³ Nauk Spo³ecznych. 

Za szczególne osi¹gniêcia w pracy 
naukowej stypendia otrzyma³o czterech
doktorantów: 
•• mgr Marek Ewartowski – Wydzia³ Nauk 

Geograficznych i Geologicznych, 
•• mgr Joanna Goœciañska – Wydzia³ Chemii, 
•• mgr Joanna Krajewska – Wydzia³ Filologii Polskiej 

i Klasycznej,
•• mgr Aleksandra Œwida – Wydzia³ Biologii. MDz

Rozmowa z wyró¿nion¹ doktorantk¹ 
mgr Joann¹ Goœciañsk¹ na stronie 12 

 – Profesorowi Zygmuntowi Ziembiñskiemu.
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wych, aktywnie bra³a udzia³ w licznych konferencjach
i seminariach, zosta³a wyró¿niona stypendium Socra-

tes/Erasmus, jest laureatk¹ konkursu na stypendia dla
Najlepszych Doktorantów w Wielkopolsce. Opiekunem
naukowym Joanny Goœciañskiej jest prof. dr hab. Maria
Zió³ek. 

•• Zak³ad Katalizy Heterogenicznej, w którym je-
steœ doktorantk¹ brzmi doœæ tajemniczo... 
– Rzeczywiœcie niewiele osób spoza krêgu pasjonatów

naukami przyrodniczymi wie, czym zajmujemy siê w za-
k³adzie, mo¿e dziêki temu udaje nam siê czasami zab³y-
sn¹æ w towarzystwie. Jednak tak powa¿nie tematyka mo-
jej pracy doktorskiej dotyczy katalizatorów platynowych
osadzonych na nowych, mezoporowatych noœnikach.
Katalizatory te adresowane s¹ do wybranych procesów
katalitycznych, takich Water Gas Shift (konwersja CO z
par¹ wodn¹), bêd¹cego g³ównym etapem przemys³owej
produkcji wodoru, amoniaku czy te¿ metanolu oraz pro-
cesu DeNOx (redukcji tlenków azotu), s³u¿¹cego zmini-
malizowaniu emisji substancji szkodliwych dla atmosfery. 

Postêp techniczny i ekonomiczny w przemyœle che-
micznym, a tak¿e stopieñ oczyszczenia powietrza zale¿¹
w du¿ym stopniu od jakoœci katalizatorów. St¹d te¿ istot-
nym zagadnieniem jest opracowanie nowych katalizato-
rów i nowych noœników faz aktywnych z myœl¹ o uzy-
skaniu wy¿szej aktywnoœci lub selektywnoœci czy te¿ ko-
rzystniejszych warunków pracy. Prace badawcze tego ro-
dzaju prowadzone s¹ w szerokim zakresie we wszystkich
rozwiniêtych technologicznie krajach œwiata. 

•• Wybieraj¹c chemiê jako kierunek studiów, od ra-
zu widzia³aœ siebie w dzia³alnoœci naukowej? 
– Mo¿e to zabrzmi nieskromnie, ale od najm³odszych

lat marzy³am o pracy naukowej w laboratorium. Kieru-
nek, na którym siê znalaz³am, pozwoli³ mi tak naprawdê
rozwin¹æ skrzyd³a, zanurzyæ siê w g¹szczu naukowych
analiz, spróbowaæ rozwi¹zaæ kilka nurtuj¹cych ludzi od
wieków problemów. Zawsze marzy³am o takim ¿yciu,
dlatego teraz, kiedy to siê ziœci³o, nie mogê uwierzyæ, i¿
mi siê to uda³o. 

•• Opowiedz w kilku s³owach o swoich najwa¿niej-
szych osi¹gniêciach naukowych. 
– Na pi¹tym roku studiów uczestniczy³am w progra-

mie Socrates/Erasmus. W ramach przyznanego stypen-
dium przebywa³am we Francji, gdzie w Laboratorium
Spektroskopowym w Caen wykonywa³am badania doty-
cz¹ce pracy magisterskiej. Zaowocowa³o to wyró¿nie-
niem za najlepsz¹ pracê magistersk¹ na Wydziale Chemii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2005 roku. Po
ukoñczeniu studiów rozpoczê³am badania naukowe w
Studium Doktoranckim. W 2006 roku otrzyma³am Sty-
pendium dla najlepszych doktorantów przyznane przez
Fundacjê UAM, które dotyczy³o prac badawczo–nauko-
wych przyczyniaj¹cych siê do rozwoju strategicznych ob-
szarów Wielkopolski. 

Jestem wspó³autork¹ 13 publikacji (w tym oœmiu z Li-
sty Filadelfijskiej) i 15 prezentacji na konferencjach miê-
dzynarodowych. 

•• Czy doœwiadczenia nabyte podczas pobytu sty-
pendialnego za granic¹ w znacz¹cy sposób pomo-
g³y rozwin¹æ Twoje zainteresowania naukowe? 
– Wyjazd za granicê niew¹tpliwie stanowi³ wielki

prze³om na mojej drodze, tam pozna³am wielu szacow-
nych profesorów, m.in. profesora Marco Daturi, mog³am
prowadziæ badania aktywnoœci katalizatorów unikatow¹
technik¹ Operando, a przede wszystkim mog³am zmie-
rzyæ siê ze sam¹ sob¹. Pobyt we Francji bowiem to czas,
w którym musia³am sobie odpowiedzieæ, czy tego w³a-
œnie pragnê³am. Okaza³o siê, ¿e wszystko, czego do-
œwiadczy³am, utwierdzi³o mnie w przekonaniu, i¿ chemia
to moja ¿yciowa pasja. Dlatego do koñca ¿ycia bêdê
wdziêczna osobom, które mi ten wyjazd umo¿liwi³y. 

•• Jesteœ laureatk¹ kilku stypendiów, na co prze-
znaczysz pieni¹dze otrzymane z Funduszu im. Ro-
dziny Pañstwa Kulczyków? 
– Otrzymane stypendium z Funduszu im. Rodziny

Pañstwa Kulczyków pozwoli mi choæ w czêœci spe³niæ
najskrytsze marzenia. Czeœæ pieniêdzy na pewno prze-
znaczê na wymarzony wyjazd do Chin, do Pekinu. Z bar-
dziej prozaicznych rzeczy to na pewno bêdzie sp³ata Kre-
dytu Studenckiego i codzienne wydatki. 

•• Czego mo¿na Tobie ¿yczyæ w dalszej pracy? 
– Oczywiœcie pasji, a mo¿e tak¿e dzieciêcego zachwy-

tu nad ka¿d¹ kropl¹ rosy, bowiem z nich rodzi siê w³a-
œnie szczêœcie. 

•• Zanim zakoñczymy rozmowê, chcê zapytaæ o pla-
ny zwi¹zane z karier¹ naukow¹?
– Plany zawieraj¹ siê w zasadzie w dwóch zdaniach:

nigdy nie utraciæ inwencji twórczej i zawsze uparcie d¹-
¿yæ do celu oraz zawsze dostrzegaæ drugiego cz³owieka,
jego radoœci, smutki, a nade wszystko potrzeby. 

Dziêki temu zamierzam robiæ karierê naukow¹ w Pol-
sce, dalej prowadziæ swoje badania naukowe, które byæ
mo¿e przyczyni¹ siê do ulepszenia œwiata. 

Dziêkujê za rozmowê
i w imieniu Redakcji i naszych Czytelników

¿yczê sukcesów w dalszej dzia³alnoœci naukowej. Z
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O pracy naukowej, planach na przysz³oœæ ze stypendystk¹ 
mgr Joann¹ Goœciañsk¹, doktorantk¹ w Zak³adzie Katalizy Heterogenicznej 
na Wydziale Chemii UAM rozmawia Marta Dzionek.

Stypendia im. Rodziny Kulczyków

Dla najlepszych
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Cz³owiek niezwyk³y, bo bardzo skromny, a jedno-
czeœnie pe³en zawsze nowych pomys³ów i inicja-
tyw. Obydwie cechy nas, uczniów, zaskakiwa³y.

Na miêdzynarodowych konferencjach czy sympozjach
profesor unika³ oficjalnych uroczystoœci i bankietów. Nie
lubi³ tego, choæ my czêsto chcieliœmy, ¿eby nasz mistrz
zab³ysn¹³ towarzysko, ale on nie przywi¹zywa³ wagi do
splendorów. 

Z drugiej strony zawsze interesowa³ siê tym, co nowe,
ceni³ wszelkie nowe pomys³y, nie spoczywa³ na laurach.
W ostatnich latach ¿ycia poœwiêca³ siê z pasj¹ graniforma-
metrii – by³ to nowy sposób oceny ziaren kwarcu. Kszta³t
ziaren kwarcu i ich wygl¹d pozwala nam okreœliæ, w ja-
kim œrodowisku one siê znajdowa³y, a wiêc niejako mo-
¿emy odtworzyæ historiê rozwoju wybranych krajobra-
zów. W metodzie graniformametrii wykorzystuje siê tê
w³aœciwoœæ, ¿e ziarna bardziej okr¹g³e ³atwiej staczaj¹ siê
po powierzchni pochy³ej ni¿ bardziej kanciaste. Mecha-
niczna segregacja ziaren kwarcu jest szybsza ani¿eli me-
tody optyczne. Metoda graniformametrii mechanicznej
zosta³a wprowadzona z powodzeniem przez inne oœrod-
ki akademickie w kraju. 

Prof. B. Krygowski mia³ jako uczony bardzo szeroki
wachlarz zainteresowañ, pocz¹wszy od geomorfologii
ogólnej, przez glacjaln¹ i flu-
wialn¹, geomorfologiê kar-
towania, ale tak¿e zaga-
dnienia geografii fizycz-
nej, a nawet geografii
szkolnej – dziœ, w do-
bie specjalizacji, mniej
mamy ju¿ uczonych o
tak szerokim spek-
trum zainteresowañ. 

W³aœnie dziêki temu prof. Krygowski odbudowa³ po
wojnie i zorganizowa³ poznañsk¹ geografiê i nada³ jej
kierunki, które do dziœ decyduj¹ o jej charakterze. Mia³
niesamowite wyczucie tego, jakie dziedziny geografii
rozwijaæ, jakich naukowców œci¹gaæ na Uniwersytet, w
koñcu jak zdobywaæ nowych uczniów i ukierunkowy-
waæ ich. Pozostawia³ du¿o swobody, nie narzuca³ swoich
rozwi¹zañ i – tak jak mówi³em – bardzo ceni³ wszelkie
nowe rozwi¹zania, a wiêc w takim klimacie ludzie siê
rozwijali naukowo. Dziœ na wydziale wiêkszoœæ profeso-
rów geografii fizycznej to jego uczniowie. 

Profesor B. Krygowski mia³ bardzo zorganizowany
styl ¿ycia i pracy. To mi imponowa³o i staram siê na tyle,
na ile to jest mo¿liwe, naœladowaæ go w tym. Pojawia³ siê
na uczelni – geografia mieœci³a siê wówczas w Collegium
Maius – o godz. 8–9 i oczekiwa³, ¿e wszyscy pracownicy
s¹ ju¿ na miejscu. Do godz. 12 profesor nie zaleca³ wza-
jemnych odwiedzin – oznacza³o to, ¿e jest to czas na pra-
cê w³asn¹ i zajêcia dydaktyczne. Od godz. 12 do 14 nie
by³o zajêæ dydaktycznych – profesor szed³ na obiad, a
potem do godziny co najmniej 20 znowu byliœmy na
uczelni. Popo³udnie to by³ w³aœnie czas dyskusji nauko-
wych, do których profesor przywi¹zywa³ du¿¹ wagê. Ta-
ki tryb ca³odziennej pracy naukowej by³ mo¿liwy wtedy,
gdy mieliœmy 30 studentów geografii. Dziœ to jest nie do
osi¹gniêcia przy dziesi¹tkach godzin dydaktycznych. Sta-
ramy siê jednak spotykaæ ze wspó³pracownikami na co-
tygodniowym zebraniu, gdzie ka¿dy z nas przedstawia
wyniki badañ, jest to tak¿e kontynuacja pracy profesora. 

Profesor, na co dzieñ z pewnym naturalnym dystan-
sem, bardzo zwracaj¹cy uwagê na formy, ca³kowicie
zmienia³ siê w trakcie badañ terenowych. Wtedy w³aœnie
znajdowa³ czas na luŸne rozmowy i czêsto dawa³ wyraz
zachwytowi nad krajobrazem, bo nie tylko mia³ wielk¹
wiedzê o Ziemi, ale te¿ by³ wra¿liwy na jej piêkno. Jego
brat by³ malarzem, a on sam tak¿e mia³ wyraŸny talent
malarski, co by³o widaæ w trakcie wyk³adów, gdy ryso-
wa³ coœ na tablicy.

Co 5 lat organizujê sesjê naukow¹ na temat gene-
zy, litologii i stratygrafii utworów czwartorzêdo-

wych. To oczywiœcie jest sesja poœwiêcona
wspó³czesnym zagadnieniom naukowym,
ale dedykujemy j¹ w³aœnie prof. Bogumi-
³owi Krygowskiemu. Ta ci¹g³oœæ nauki jest
dla mnie bardzo wa¿n¹ wartoœci¹, w dzi-
siejszych czasach czêsto niedocenian¹.
Tak¿e tego nauczy³em siê od prof. Kry-
gowskiego, który by³ uczniem prof. Stani-
s³awa Paw³owskiego i zawsze wspomina³
go z wielk¹ estym¹. Prof. Paw³owski,
wspó³organizator i rektor Uniwersytetu
Poznañskiego, zosta³ zamêczony w Forcie
VII i co roku Rektor UAM w styczniu sk³a-
da kwiaty w rocznicê prawdopodobnej
œmierci profesora Paw³owskiego. On z ko-
lei by³ uczniem Eugeniusza Romera i tak,
gdy ogl¹damy siê wstecz, to zobaczymy

ca³¹ historiê polskiej geografii. Œwiadomoœæ
ta jest, moim zdaniem, bardzo wa¿na. 

Prof. Andrzej Kostrzewski
Spisa³a Maria Rybicka

– Moim mistrzem by³ prof. Bogumi³ Krygowski i mogê powiedzieæ, ¿e mia³em 
to szczêœcie, ¿e by³ moim mistrzem – mówi profesor Andrzej Kostrzewski. 

Moi mistrzowie – moi uczniowie

Mia³em szczêœcie
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„Universitas 
Cantat 2007” 

Ósma oda
do radoœci 
Znów ponad 400 osób z 9 krajów 
stanê³o obok siebie 
(z ledwoœci¹ mieszcz¹c siê) 
na estradzie auli naszego Uniwersytetu,
by wyœpiewaæ ju¿ ósm¹, swoist¹ odê 
do radoœci. To uczucie dominowa³o 
na kolejnym miêdzynarodowym 
spotkaniu chórzystów. 
Towarzyszy³o im od rana do... rana. 

Wczasie prób, podczas wystêpów popo³udnio-
wych (w kilku miejscowoœciach Wielkopolski) i
na wieczornych koncertach, nie mówi¹c ju¿ o

nocnych swawolach w studenckich klubach. Przez czte-
ry czerwcowe dni (20-23 VI) 10 grup wokalnych i po raz
pierwszy zagraniczna akademicka orkiestra symfoniczna
konfrontowa³o swe umiejêtnoœci artystyczne. Chór Krzy-
sztofa Szydzisza, któremu przed 10 laty prof. Stefan Jur-
ga powierzy³ spe³nienie swej inicjatywy, musia³ dodatko-
wo popisaæ siê talentem organizatora i gospodarza. I w
obu rolach kolejny raz zdoby³ wielkie uznanie. 

Przede wszystkim uda³o siê wyszukaæ i zaprosiæ wy-
j¹tkowo interesuj¹ce, porównywalne poziomem zespo³y.
Ju¿ nie tylko w polifonii bieg³e. Ich coraz czêstszym œrod-
kiem wyrazu, coraz bardziej wyrafinowanej sztuki zbio-
rowego œpiewu, jest dodatkowo ruch, taniec, s³owo, strój,
rekwizyt... Koncert staje siê rodzajem przedstawienia tea-
tralnego. Takie znamiona mia³y te¿ czêstokroæ poznañ-
skie prezentacje festiwalowe, obfituj¹ce zatem we wra¿e-
nia dla ucha i oka. 

Najstarszy chór £otwy (powsta³ w 1920 r.), maj¹cy za
sob¹ podró¿e po obu kontynentach, pokaza³ siê w pie-
œniach sakralnych i zaprezentowa³ przyk³ad muzyki naro-
dowej, w którym m.in. zagra³y równie¿ wianki na g³owach
pañ, w³asnorêcznie uwite. Serbowie, tak¿e doœwiadczeni
popisami na najwiêkszych i najs³ynniejszych scenach œwia-
ta, pierwsze oklaski zdobyli oryginalnoœci¹ zajmowania
miejsca na estradzie. Gdy zaœ zabrzmia³y pierwsze takty Li-
turgii prawos³awnej Stevana Macronjaca, sala zamar³a w ci-
szy, jakiej dawno tutaj nie pamiêtamy. Podziw budzi³ te¿
kunszt operowania delikatnoœci¹ a za moment – ostroœci¹
dŸwiêku tego chóru i jego dwóch solistów. Na przekór ste-
reotypowi o ch³odnych Skandynawach, Unikorus (po
szwedzku: wyj¹tkowy chór) z Göteborga b³ysn¹³ zgo³a po-
³udniow¹ fantazj¹. Ka¿da œpiewaczka – ubrana by³a ina-
czej, a swoboda poruszania siê po estradzie – dzie³em cho-
reografa. W niczym to, na szczêœcie, nie przeszkadza³o
muzyce, niesztampowym opracowaniom szwedzkich pie-
œni ludowych. Zapewne bardziej ognistego temperamentu
oczekiwano od 20-osobowej grupie z Meksyku. W jedno-
litych, czarnych strojach, skupi³a siê na bardzo urozmaico-
nym i œwietnie wykonanym programie – od pieœni Majów
po „La Bambê”. Perfekcyjnoœæ dŸwiêku w pe³ni wspó³cze-
snym repertuarze muzyki sakralnej i ludowej zaprezento-
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wali Czesi z Brna; chór z ponadpó³wieczn¹ tradycj¹ i bo-
gatym dorobkiem, a jednoczeœnie z pewnym dystansem
do aktualnych trendów wyrazowych. W konwencji kla-
sycznej i jako jedyny z dzie³ami klasyków (Haydna, Schu-
berta i Brahmsa), zjawi³ siê zespó³ z austriackiego Inns-
brucku. Z kolei Hiszpanie z Walencji, podkreœlaj¹cy, i¿ w
chórze – obok studentów – s¹ tak¿e pedagodzy i pracow-
nicy administracji politechniki, próbkê swych narodowych
pieœni zamknêli... polsk¹ „Kuku³eczk¹”. 

A jak na tym tle wypad³y rodzime bractwa œpiewacze?
Chór bia³ostocki ju¿ po raz trzeci goœci³ na festiwalu. Do-
borem zestawu wspó³czesnych pieœni polskich i ich wy-
konawstwem potwierdzi³ zas³u¿on¹ wysok¹ pozycjê w
tym œrodowisku i stabiln¹ formê, kszta³towan¹ od swego
zarania (czyli od 30 lat) pod jedn¹ batut¹ – Edwarda Ku-
ligowskiego. 

O obydwu zespo³ach UAM, których wystêpy tradycyj-
nie stanowi³y klamrê popisu goœci, wiemy – zdawa³oby
siê – wszystko i od dawna. Tymczasem ka¿de kolejne
spotkanie z chórami Jacka Sykulskiego i Krzysztofa Szy-
dzisza frapuje, na nowo zaciekawia i upewnia nadal o
ich ogromnych potencja³ach odtwórczych. Piêknie siê od
siebie ró¿ni¹ i wspaniale uzupe³niaj¹, a doskona³oœæ two-
rz¹ po prostu prac¹. 

Swoim stylem i efektywnoœci¹ potrafili – jak zawsze –
zaraziæ równie¿ festiwalow¹ wspólnotê, która po czte-
rech dniach prób zdecydowa³a siê na... „Porwanie Euro-
py”. Przedtem starogrecki tekst Moschosa (II w. p.n.e.) –
w ³aciñskim przek³adzie K. Fr. Ameisa – zaadaptowa³
prof. Sylwester Dworacki, wzbogacaj¹c sw¹ wiedz¹ i do-
œwiadczeniem fina³ ju¿ czwartej edycji Universitas Cantat,
a kompozytor Marek Jasiñski, spe³niaj¹c zamówienie fe-
stiwalu, nada³ eposowi „Raptus Europae” kszta³t muzycz-
ny w postaci piêciu obrazów symfonicznych na sopran,
chóry i orkiestrê. Z solistk¹ Donat¹ Hoppel i miêdzyna-
rodowym t³umem œpiewaków wyst¹pi³a Orkiestra Aka-
demicka Uniwersytetu w Tybindze, przygotowana przez
Tobiasa Hillera (mia³a te¿ swój w³asny koncert), a ca³oœæ
poprowadzi³ Zygmunt Rychert. Fina³ – godny ca³ego wy-
darzenia. Oddaj¹cy jego sens nadrzêdny: potrzeby sku-
tecznego i m¹drego dzia³ania r a z e m oraz gotowoœci
dzielenia siê tym z i n n y m i. 

To przes³anie powtarza³o siê tak¿e w niezliczonych
s³owach wzajemnych podziêkowañ i gratulacji. Towarzy-
szy³o te¿ wrêczeniu dyrygentom pami¹tek udzia³u ich
chórów w poznañskim forum. Prof. Szydzisz wymieni³ z
imienia i nazwiska bodaj wszystkich swoich œpiewaków,
zaanga¿owanych w powodzenie skomplikowanego
przedsiêwziêcia. – Jesteœmy pañskimi d³u¿nikami – zwró-
ci³ siê na koniec do dyrektora festiwalu Rektor UAM, prof.
Stanis³aw Lorenc i doda³ – zapraszam za dwa lata, na IX
festiwal. Sala odpowiedzia³a d³ug¹ owacj¹ na stoj¹co. 

Dos³ownie parê chwil po wybrzmieniu, wyj¹tkowo

radosnym, „Gaudeamus igitur...” próbowaliœmy w gronie
gospodarzy, krytyków i obserwatorów zebraæ kilka
pierwszych wra¿eñ. Zanotowa³em ich syntezê, zawart¹ w
opinii Marka Dy¿ewskiego, znanego w kraju i za granic¹
eseisty muzycznego. 

„Pytamy czêsto: co cz³owiek robi z muzyk¹, odpo-
wiadaj¹c najczêœciej – im lepiej obchodzi siê z dŸwiê-
kami, tym tworzy muzykê piêkniejsz¹. Ale jest wa¿niej-
sze pytanie: co muzyka robi z cz³owieka? I to pytanie
stanowi j¹dro atmosfery tego festiwalu. Niezale¿nie bo-
wiem od wyniku kilku dni wspólnej pracy wokó³ wy-
konania fina³owego dzie³a, ci ludzie siê poznaj¹, za-
przyjaŸniaj¹, wchodz¹ w realia kultury innego narodu.
(...) Jednak¿e s³owo universitas – wpisane w tytu³ festi-
walu – zobowi¹zuje, to jego program. (...) Od czasu
inicjatywy prof. Jurgi wiem, ¿e Uniwersytet Poznañski
jest zainteresowany atmosfer¹ formacji kulturalnej, wy-
chowania estetycznego, rozwijania modelu uczelni, w
której powa¿ne miejsce zajmuje kszta³cenie m³odego
cz³owieka poprzez sztukê (...)”. 

Zadajemy sobie te¿ pytanie: dla kogo jest „Universitas
Cantat”; radzi, ¿e uczestnicz¹ce w nim zespo³y nawzajem
siebie s³ysz¹, zmartwione zarazem – nie wype³nion¹ sal¹
na koncertach (poza fina³owym). Dzieje siê to w Pozna-
niu, który ma ze 100 tys. studentów. Niestety, w tym cza-
sie zajêtych egzaminami albo ju¿ na feriach. Mieszkaj¹cy
w akademikach – musz¹ siê wyprowadziæ, by inni mogli
skorzystaæ z ich miejsc i œpiewaæ. Swoisty paradoks, naj-
bardziej dramatyczna sprawa, rozbie¿noœæ i sprzecznoœæ
miêdzy postulatem ekonomicznym (puste akademiki) i
brakiem studentów na studenckim festiwalu... 

Podobnie jak przed dwoma laty, nie znaleziono w tej
rozmowie na gor¹co recept, które pozwol¹ gospodarzom
od razu rozwi¹zaæ dostrzegane przez nich problemy,
m.in. optymalnego terminu zdarzenia. Natomiast umoc-
niono siê w przekonaniu, i¿ „Universitas Cantat” – w³a-
œnie w takiej jak dot¹d, otwartej, wspólnotowej formule,
z niebywa³¹ pasj¹ i coraz wiêkszym doœwiadczeniem ob-
myœlanej i urz¹dzanej przez Krzysztofa Szydzisza i jego
œpiewaków – jest bardzo potrzebny: Poznaniowi i Uni-
wersytetowi tego miasta oraz polskim i zagranicznym
chórom studenckim. Cieszmy siê zatem ju¿ teraz na dzie-
wi¹t¹ odê do radoœci. Romuald Po³czyñski 

Uczestnicy festiwalu 
• • Chór Mieszany Juventus Uniwersytetu £otewskiego w Rydze (£otwa); dyrygent: Juris Klavins, 
• • Chór Obiliæ Akademickiego Towarzystwa Kulturalno-Artystycznego Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia); 

dyrygent: Drinka Matich-Marovich, 
• • Chór Mieszany Unikorus Uniwersytetu w Göteborgu (Szwecja); dyrygent: Anna Svensdotter, 
• • Chór Studencki Pañstwowego Autonomicznego Uniwersytetu w Meksyku (Meksyk); dyrygent: Marco

Antonio Ugalde, 
• • Brneñski Chór Akademicki (Czechy); dyrygenci: Jaroslav Kyzlink i Katarina Maslejova, 
• • Chór Uniwersytetu w Innsbrucku (Austria); dyrygent: Georg Weiss, 
• • Chór Politechniki w Walencji (Hiszpania); dyrygent: Rafael Sanchez Mombiedro, 
• • Chór Akademicki Uniwersytetu w Bia³ymstoku; dyrygent: Edward Kulikowski, 
• • Chór Akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyrygent Jacek Sykulski, 
• • Orkiestra Akademicka Uniwersytetu im. Eberharda Karla w Tybindze (Niemcy); dyrygent: Tobias Hiller, 
• • Chór Kameralny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyrygent: Krzysztof Szydzisz 

(organizatorzy i gospodarze). 
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Kiedy jedzie siê prawie rozpadaj¹c¹ siê marszrutk¹,
przy g³oœnej, folklorystycznej muzyce i szeroko
otwartymi oczami wypatruje miejsca podanego na

mapie, mo¿na nagle przywo³aæ wspomnienia z ca³ego
¿ycia i w ci¹gu sekundy stwierdziæ, ¿e nie warto bezczyn-
nie trwaæ w jednym miejscu, podczas gdy œwiat ma dla
nas tak wiele niezwyk³ych prze¿yæ 

Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Odessa
2007 – w³aœnie te has³a patronowa³y III Miêdzynarodowej
Konferencji M³odych Naukowców, która odby³a siê maju
2007 r. na Uniwersytecie im. Miecznikowa w Odessie.
Zosta³a ona zorganizowana dla uczczenia setnej rocznicy
urodzin znanej ukraiñskiej uczonej – Marii Makarewicz,
która ca³e swoje ¿ycie poœwiêci³a badaniu porostów
Wschodnich Karpat. 

W konferencji wziê³o udzia³ 1063 m³odych naukow-
ców z 20 pañstw œwiata, a Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza reprezentowa³o 7 studentek z Ko³a Naukowego Przy-
rodników: Magdalena Adamczak, Karolina Bielecka, Aga-
ta O¿arowska, Anna Socha, Aleksandra Staszak, Wiktoria
Szyd³o i Monika Zgrabczyñska. Ich udzia³ w tej konferen-
cji by³ mo¿liwy dziêki pomocy Dziekana Wydzia³u Bio-
logii, prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego.

Prace przebiega³y w obrêbie 7 bloków tematycznych:
Botanika. Ekologia i Fizjologia roœlin; Mikologia i Liche-
nologia; Zoologia. Ekologia i Fizjologia zwierz¹t; Mikro-
biologia i Wirusologia; Miologia molekularna, Genetyka,
Biochemia; Ekologia i Hydrobiologia; Problemy ochrony
i racjonalnego u¿ytkowania zasobów naturalnych. 

Zanim jednak dotar³yœmy do celu, jakim by³a konfe-
rencja, musia³yœmy przemierzyæ pó³ Polski i pó³ Ukrainy,
co by³o dla nas nie lada wyczynem. Tak wiêc z ogromny-
mi plecakami, posterami pod pach¹, strachem w oczach i
t³okiem niewypowiedzianych myœli po¿egna³yœmy Po-
znañ na Dworcu G³ównym o pó³nocy i... wyruszy³yœmy! 

Po przesiadce w Warszawie i kilkugodzinnym postoju
w Przemyœlu, szerokimi torami przemierza³yœmy zielone
równiny, snuj¹c ciche wyobra¿enia o docelowym miej-
scu podró¿y i oczekuj¹cych nas tam ludziach. 

Uko³ysane podró¿¹, troszkê ju¿ ni¹ znu¿one, po ocze-
kiwaniu i bezczynnoœci wysiad³yœmy na ogromnym ode-
skim dworcu, gdzie powitali nas bardzo ¿yczliwi i opie-
kuñczy studenci oraz aria operowa nadawana z ogrom-
nego g³oœnika! Nawet ¿artowa³yœmy, ¿e to pewnie na na-
sz¹ czeœæ, ale jak siê póŸniej okaza³o, taka forma powita-
nia by³a na dworcu doœæ czêsta. 

Podró¿ po Ukrainie zaskoczy³a nas wielkoœci¹: szero-
kie tory, wielkie budynki, ulice czteropasmowe. Ju¿ po
pierwszym kroku w Odessie – na Dworcu G³ównym, po-
czu³yœmy siê przyt³oczone bogactwem jego wystroju. 

Ola, Bogdan i W³adimir tak brzmia³y imiona studen-
tów, którzy powitali nas w Odessie. Dziêki ich pomocy i
¿yczliwoœci szybko zaaklimatyzowa³yœmy siê w ukraiñ-
skiej rzeczywistoœci. Ju¿ pierwszego dnia starali siê przy-
bli¿yæ nam swoj¹ kulturê i pokazaæ najciekawsze miejsca
w mieœcie. Ola – zapalony botanik – ca³e popo³udnie za-
znajamia³a nas z ukraiñsk¹ flor¹, a nawet faun¹. To w³a-
œnie czas, jaki nam poœwiêcili, sprawi³, ¿e mog³yœmy od
samego przyjazdu poczuæ klimat i nastrój tamtych miejsc.
Odessa jest miastem pe³nym zieleni. W tradycji utar³o siê,
¿e ka¿dy przyby³y powinien zasadziæ drzewo. Dlatego

te¿ wszêdzie, gdzie mo¿na siê rozejrzeæ: na skwerach,
placach stoj¹ dumnie drzewa. S¹ pomnikiem pamiêci lu-
dzi, którzy je posadzili. Nie tylko zieleñ jest wizytówk¹
Odessy. Znacz¹cego uroku dodaje kontrastowe zestawie-
nie secesyjnych kamienic i pa³aców obok ubogich pod-
wórzy pe³nych przyjacielskich psów. Natomiast mieszan-
ka kultur i narodowoœci zamieszkuj¹cych to miasto spra-
wia, ¿e ka¿da chwila, ka¿dy krok jest now¹ tajemnic¹.
Odwiedzaj¹c prawos³awne cmentarze, meczet i cerkiew,
gdzie by³yœmy œwiadkami egzorcyzmów, mog³yœmy owe
tajemnice choæ w czêœci odkryæ. 

Poniewa¿ Odessa jest typowym kurortowym miastem,
z piêknym portem i s³onecznymi pla¿ami, nie brakuje
wiêc wczasowiczów przesiaduj¹cych w kawiarniach i
ekskluzywnych restauracjach. To kolejne zderzenie bo-
gactwa i przepychu ze skrajn¹ bied¹ widoczn¹ tu¿ obok
Na ulicach mo¿na spotkaæ bezdomnych, ¿ebrz¹cych i ka-
lekich, których zas³aniaj¹ modnie ubrane, wrêcz rozebra-
ne pla¿owiczki i pewni siebie podrywacze, przed który-
mi trzeba dos³ownie uciekaæ. 

Oprócz wielu ciekawych tematów poruszanych na
konferencji, organizatorzy zapewnili nam dodatkowe
atrakcje, z których – wed³ug zainteresowañ i chêci –
wszyscy uczestnicy mogli skorzystaæ. Niecodzienna by³a
np. wizyta w obserwatorium astronomicznym i stacji hy-
drobiologicznej oraz ogl¹danie cyrkowych popisów fok i
delfinów w odeskim Delfinarium. Mogliœmy te¿ poznaæ
bardzo bogaty w zbiory ogród botaniczny i uniwersytec-
kie muzeum zoologiczne. Dziêki ¿yczliwoœci organizato-
rów mog³yœmy tak¿e osobiœcie porozmawiaæ z profeso-
rami Uniwersytetu Miecznikowa i zaznajomiæ siê z forma-
mi ochrony niektórych gatunków ptaków i ssaków oraz
miejscem ich wystêpowania w okolicach Odessy i na ob-
szarze ca³ej Ukrainy. Integraln¹ czêœci¹ konferencji by³
niew¹tpliwie bankiet obrazuj¹cy jednoczeœnie formy za-
bawy, muzykê i obyczaje ukraiñskich studentów. 

Rozwijaj¹c swoj¹ pasjê fotograficzn¹ czêsto te¿ bywa-
³yœmy na bardzo swojskim targu Privoz, gdzie mo¿na po-
czuæ, posmakowaæ i zobaczyæ prawdziwy ukraiñski fol-

Z zapisków studentek biologii

Na zielonej Ukrainie 

Podró¿niczki z UAM na Ukrainie
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• • 379. Koncert Poznañski (9. VI), ostatni w kolejnym,
udanym sezonie tego cyklu, poœwiêcono „Kobietom w
muzyce”. Gospodarzem by³ mê¿czyzna – Marcin Sompo-
liñski. Filharmonikami dyrygowa³a Dobrochna Martenka,
na marimbach (nowoczesna wersja instrumentów ludo-
wych Afryki Œrodkowej) gra³y Katarzyna Myæka i Japon-
ka – Shoko Sakai. Dzie³a Bacha, Mozarta i Rossiniego
przeplata³a muzyka Piazzolli i Keiko Abe. 

• • Doœæ czêsto ostatnio na filharmoniczn¹ estradê trafia
muzyka filmowa. Autorskiego wieczoru (15. VI) doczeka³
siê wiêc Jan A. P. Kaczmarek, urodzony w Koninie, dzi-
siaj mieszkaj¹cy w Los Angeles i zaliczaj¹cy siê do œwia-
towych s³aw twórców tego gatunku muzyki. Za film „Ma-
rzyciel” otrzyma³ – jak wiemy – Oscara. Orkiestra Filhar-
monii pod dyr. Marcina Sompoliñskiego zagra³a kilka su-
it z najbardziej znanych „Kaczmarkowych” obrazów. Po
raz pierwszy publicznie zabrzmia³y fragmenty œcie¿ek
dŸwiêkowych jego najnowszych filmów: „Evening” oraz
„Wojny i pokoju”. Wspó³wykonawc¹ koncertu by³ Chór
Akademicki UAM przygotowany przez Jacka Sykulskie-
go. W roli komentatora wyst¹pi³ sam kompozytor. Pe³na
sala d³ugo oklaskiwa³a to zdarzenie. 

• • W poniedzia³ek 18. VI, Stefan Stuligrosz ze swoim
Chórem „Poznañskich S³owików” przypomnia³ o 210.
rocznicy urodzin Franciszka Schuberta, jednego z naj-
wiêkszych romantyków w muzyce, najpiêkniej wypowia-
daj¹cego siê w pieœniach. I dlatego w³aœnie ich 6-czêœcio-
wy cykl „Liebeslieder” by³ szczytowym punktem progra-
mu. Pianista Andrzej Tatarski wykona³ te¿ dwa s³ynne
Impromptu Ges-dur i As-dur oraz zaakompaniowa³ Seba-
stianowi Szumskiemu (baryton) w solowych Schuber-
towskich pere³kach wokalnych. 

• • Przez nastêpne cztery wieczory (od 20. do 23. VI) au-
la nale¿a³a do chórów uniwersyteckich. O ósmej edycji
festiwalu „Universitas Cantat” piszemy oddzielnie. 

• • 29. czerwca dobieg³ koñca kolejny sezon filharmo-
niczny, pierwszy pod dyrekcj¹ Wojciecha Nentwiga. Parê
razy otarliœmy siê te¿ o godne uwagi wydarzenia artystycz-
ne. W programie pojawi³y siê szczególnie wartoœciowe i
dawno nie wykonywane dzie³a, wœród wykonawców –
wybitne indywidualnoœci. Sezon w auli zamkn¹³ wieczór
wyj¹tkowy (jeszcze jeden koncert promenadowy odby³ siê
nad Malt¹). Przywo³ano pamiêæ o dwóch postaciach,
nie–artystach, które w 60-letniej historii Filharmonii Po-
znañskiej zapisa³y zgo³a z³ote karty: Zdzis³awie Œliwiñskim,
wspó³twórcy fundamentów tej instytucji, wicedyrektorze i
dyrektorze w latach 1948–1958 oraz Zdzis³awie Dworzec-
kim, przez trzy dziesiêciolecia (ostatnie w minionym stule-
ciu), wspó³kreuj¹cym ¿ycie muzyczne Poznania, m.in. tak-
¿e na fotelu szefa filharmonii. Zagrali dla nich i zaœpiewa-
li: Konstanty Andrzej Kulka, Andrzej Tatarski, Marzena Mi-
cha³owska, Katarzyna Ho³ysz, Bart³omiej Szczeszek i Ma-
ciej Straburzyñski, Chór „Poznañskich S³owików” pod dyr.
Stefana Stuligrosza oraz orkiestra FP pod batut¹ Tadeusza
Wojciechowskiego. Wspominali obu Zdzis³awów – Alina
Kurczewska i Piotr Frydryszek. S³uchaliœmy muzyki Schu-
berta, Beethovena, Mendelssohna i Glinki. (rp) 

klor, a tak¿e zakupiæ przyprawy z ca³ego œwiata. Uda³o
nam siê tak¿e choæ troszkê poznaæ obrze¿a Odessy. Po
ponadgodzinnej podró¿y marszrutk¹, mijaj¹c olbrzymie
targowiska, cmentarze i osiedla dotar³yœmy do prawdzi-
wej oazy spokoju. Krajobraz tworzy³y wielkie statki i ma-
³e kutry rybackie, jakby troszkê ospali rybacy nie zwraca-
j¹cy uwagi na czas i drewniane szopy–domki wczasowe
obwieszone susz¹cymi siê rybami. Port rybny by³ dla nas
zdecydowanym kontrastem wobec zat³oczonych, pe³-
nych zgie³ku ulic w centrum. 

Szczególn¹ uwagê poœwiêci³yœmy poznaniu przyrody
czarnomorskiego wybrze¿a. Tutaj naturaln¹ formacj¹ s¹ gli-
niaste urwiska, zadaszone suchymi murawami, a na zbo-
czach pokryte wydr¹¿onymi gniazdami ptactwa. Na s³oñcu
wygrzewaj¹ siê gady: jaskrawe jaszczurki i groŸnie wygl¹-
daj¹ce wê¿e, gatunki nieznane naszej rodzimej faunie. Mo-
rze obfituje w inne skarby: piêkne muszle rozkolcowatych
(Rapana thomasiana), ekspansywne ¿ebrop³awy, barwne
krewetki, jak i znane nam dobrze sercówki i che³bie. 

Wbrew utartym stereotypom, wpajanym nam przed
podró¿¹ prawie przez ka¿dego, kto us³ysza³, ¿e wybiera-
my siê za wschodni¹ granicê, Ukraiñcy okazali siê ludŸmi
pe³nymi uprzejmoœci i niesamowitej ¿yczliwoœci. Wyci¹-
gniêcie mapy grozi³o... tylko pomoc¹. Nawi¹zanie mi³ej
rozmowy, uœmiech – sprawia³y, ¿e wszelkie bariery jêzy-
kowe i wiekowe przestawa³y istnieæ. Mo¿na nawet stwier-
dziæ, ¿e tamtejsi ludzie mimo ciê¿kiego, biednego ¿ycia
maj¹ w sobie wiêcej radoœci i pokory. Niestety, w odró¿-
nieniu od nas, zachwycaj¹ siê drobiazgami, a swoje dobro
potrafi¹ uzewnêtrzniæ nawet przed obcokrajowcami. Nie-
rzadko mog³yœmy us³yszeæ z ich ust ¿yczenia szczêœcia,
zdrowia i dostatku oraz bezpiecznego powrotu do domu. 

¯egnaj¹c siê z odeskimi klimatami jeszcze ostatni raz
zamoczy³yœmy nogi w czarnomorskiej wodzie, schowa³y-
œmy w kieszenie wiatr i zapach suszonych ryb, wypcha-
³yœmy torby muszelkami oraz piaskiem i wyruszy³yœmy
do domu.

Karolina Bielecka, Agata O¿arowska 
Aleksandra Staszak, Wiktoria Szyd³o 

Monika Zgrabczyñska 

AAula 
koncertowa
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•• Ogród Botaniczny wzbogaci³ siê w tym roku o no-
wy obiekt...
– Rzeczywiœcie. W³adze rektorskie zafundowa³y nam

wspania³y pawilon dydaktyczny, co stawia nas w rzêdzie
najnowoczeœniejszych ogrodów botanicznych w Polsce,
jeœli nie w Europie. ¯aden z pozosta³ych ogrodów w kra-
ju nie mo¿e siê poszczyciæ podobnym obiektem. Podczas
inauguracji t³umy ludzi prawie zadepta³y nowy budynek.
Przy okazji otwarcia razem z ¿on¹ Jol¹ zaprezentowaliœmy
te¿ wystawê 30 fotogramów z podró¿y po Azji Po³udnio-
wo-Wschodniej. Zdjêcia pokazuj¹ to wszystko, czego nie
uda³o nam siê zmieœciæ w ksi¹¿ce o roœlinnoœci tej czêœci
œwiata, a wiêc ludzie i obyczaje, które tam poznaliœmy.

•• Dla kogo przeznaczona jest ksi¹¿ka „Roœliny da-
lekiej Azji”, która pojawi³a siê na ksiêgarskich
pó³kach?
– To owoc wielu wspólnych wyjazdów naukowych w

te rejony œwiata. Kierujemy j¹ nie tylko do botaników,
którzy maj¹ szerok¹ wiedzê, ale chcemy, by ksi¹¿ka by-
³a te¿ interesuj¹ca dla amatorów, a tak¿e studentów,
którzy coraz czêœciej podejmuj¹ podobne wyprawy.
Dziêki technice komputerowej mogliœmy zaprezentowaæ
zarówno fotografie cyfrowe z ostatnich wyjazdów, jak i
stare przezrocza sprzed 20 lat.

•• Sk¹d podtytu³ „Szkice etnobotaniczne”?
– Staraliœmy siê zaprezentowaæ roœliny w kontekœcie

ich u¿ytecznoœci dla spo³ecznoœci lokalnych. Trzeba wy-
raŸnie rozró¿niæ terminy „u¿ytkowoœæ” i „u¿ytecznoœæ”.
Drugie s³owo niesie szersze spectrum znaczeñ ni¿ u¿yt-
kowoœæ. Oznacza wszelkie zastosowania roœlin: z nie-
których robi siê szczoteczki do zêbów, z innych maty,
sieci do po³owów ryb czy buty. Papuasi wykorzystuj¹ ty-
kwy jako futera³ na pewn¹ czêœæ cia³a. Istniej¹ drzewa o
silnych w³aœciwoœciach toksycznych, stosowanych do
oszo³omienia ryb i polowania na zwierzêta. Jest wiele ro-
œlin leczniczych, s¹ afrodyzjaki, roœliny do ozdabiania
œwi¹tyñ. S¹ œwiête drzewa, takie jak ficus religiosa, czyli
figowiec czczony. Hindusom nie wolno zrywaæ nawet je-
go liœci. I tak rozumian¹ u¿ytecznoœæ roœlin staraliœmy siê
przybli¿yæ w ksi¹¿ce.

•• Czego mo¿emy siê nauczyæ od mieszkañców
tamtych stron œwiata?
– Szacunku i wiedzy o przyrodzie. Ci ludzie na co

dzieñ korzystaj¹ z darów natury i s¹ z tego powodu
szczêœliwymi osobami Trzeba te¿ jednak wspomnieæ, ¿e
Azja Po³udniowo-Wschodnia podlega drastycznej eksplo-
atacji. Na rzece Rajang prowadz¹cej do serca Borneo p³y-
nie siê pomiêdzy dziesi¹tkami tysiêcy drzew, wywo¿o-

nych przez chiñskie statki na sprzeda¿. Widaæ to nawet
na zdjêciach satelitarnych. To okropne, ale trzeba zrozu-
mieæ te¿ sytuacjê krajów regionu. W obliczu braku do-
brze rozwiniêtej gospodarki, maj¹c wybór miêdzy przy-
mieraniem g³odem a gospodark¹ rabunkow¹, wybieraj¹
to drugie. To zreszt¹ dziedzictwo kolonializmu, gdy czêœæ
Cejlonu wyciêto pod plantacje herbaty czy kiedy zak³a-
dano kopalnie cyny w Malezji. Czasami dziwiê siê, ¿e po-
mimo z³ych doœwiadczeñ w kontaktach z bia³ym cz³o-
wiekiem, tamtejszym ludziom udaje siê zachowaæ otwar-
toœæ wobec przybyszów. Je¿d¿ê tam od 20 lat i nie spo-
tka³a mnie ¿adna z³a przygoda, za to mam wiele wspa-
nia³ych wspomnieñ i przyjaŸni. 

•• Czy po tylu latach jest jeszcze miejsce na zdzi-
wienie?
– Tropiki zaskakuj¹ zawsze i w ka¿dym miejscu. To

tak wielki przepych i bogactwo, ¿e nawet osoba, która
ju¿ tam wielokrotnie przebywa³a, gubi siê, a ka¿dy krok
w d¿ungli wprawia w stan os³upienia. Drzewa mog¹ Z

dj
êc

ie
M

ac
ie

j M
êc

zy
ñs

ki

Czasami 
œni mi siê 
curry
Z dr. Karolem WWêglarskim, dyrektorem
Ogrodu Botanicznego UAM 
w Poznaniu rozmawia Ewa Woziñska
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osi¹gaæ do 60 m wysokoœci. Kwiaty miewaj¹ metrow¹
œrednicê, a liany ponad 200 metrów d³ugoœci. Z zadziwie-
niem ogl¹da siê lasy namorzynowe, w których ¿yj¹ nosa-
cze, zagro¿one wymarciem ma³py. Zastanawiam siê,
podziwiaj¹c sawanny czy górskie lasy równikowe, jak to
mo¿liwe, ¿e takie rzeczy s¹ na Ziemi? Nawet wtedy, gdy
cz³owiek jest ju¿ zdenerwowany, a wyjazdy ze wzglêdu
na temperatury, problemy z noclegami, brakiem ciep³ej
wody, moskitami i pijawkami s¹ przecie¿ mêcz¹ce, to
kiedy samolot startuje w stronê Europy, ju¿ by siê chcia-
³o wróciæ.

•• I z wielkim plecakiem eksplorowaæ d¿unglê…
– Nigdy w ¿yciu! Je¿d¿ê z szeœciokilogramowym ple-

caczkiem. By du¿o zobaczyæ, trzeba byæ mobilnym, a du-
¿y baga¿ mêczy. Przy 40 stopniach, z 20 kg na plecach
marzy siê g³ównie o znalezieniu zacienionego miejsca na
drzemkê. Biorê ze sob¹ aparat, który zajmuje po³owê
plecaka, notatnik i o³ówek. Poza tym skarpetki i bieliznê
na zmianê i to w³aœciwie wszystko. Nie trzeba braæ na-
wet œpiwora. A w drodze powrotnej ca³y materia³ foto-
graficzny i zielniki przesy³a siê poczt¹.

•• Wyjazdy jako sposób na ¿ycie?
– Tak, ale to równie¿ zawodowy obowi¹zek. Do za-

dañ ogrodów botanicznych nale¿y prezentacja szaty ro-
œlinnej oraz jej ochrona poprzez gromadzenie i uprawê
zachowawcz¹ najwa¿niejszych jej elementów. W zwi¹z-
ku z tym, by dobrze prezentowaæ zmiennoœæ szaty ro-
œlinnej Ziemi, trzeba rozumieæ warunki uprawy roœlin,
które tê szatê buduj¹. WeŸmy przyk³ad: otrzymujemy w
darze od kolekcjonerów storczyki. Pierwszym pytaniem
jest, w jakich warunkach one egzystuj¹? Nastêpnie stara-
my siê stworzyæ maksymalnie podobne warunki do tych
wystêpuj¹cych w naturze. St¹d wa¿nym elementem
kwalifikacji, niezbêdnym do prowadzenia ogrodów jest
znajomoœæ z autopsji ekologii danych rejonów Ziemi.
Bardzo czêsto uwa¿a siê, ¿e kaktusy s¹ roœlinami pusty-
ni. A to nieprawda: s¹ roœlinami pó³pustyni, czyli takich
regionów, gdzie czasami jednak pada deszcz. Podczas
podró¿y pobieramy te¿ ¿ywy materia³ roœlinny, co jest
niezwykle wa¿ne dla wzbogacenia kolekcji ogrodu. Ze
wzglêdu na ograniczenia Konwencji Waszyngtoñskiej s¹
to g³ównie nasiona. Poniewa¿ ka¿dy wyjazd organizujê
na bazie instytucji naukowych w tamtych stronach œwia-
ta, mam szansê ju¿ na miejscu zweryfikowaæ zebrany
materia³ i zyskaæ pewnoœæ, ¿e do kraju wracam z warto-
œciowymi zbiorami. Jestem za to wdziêczny pracowni-
kom wielu ogrodów botanicznych i parków narodo-
wych w Azji.

•• Zacz¹³ Pan podró¿owaæ jeszcze na studiach?
– Mia³em zaszczyt byæ uczniem prof. Teofila Wojter-

skiego i prof. Stanis³awa Lisowskiego, dwóch postaci o
niezwyk³ej charyzmie, które zwiedzi³y kawa³ œwiata i po-
trafi³y zaraziæ swoj¹ pasj¹ studentów. Moj¹ pierwsz¹ wy-
praw¹ by³ rejs do krajów Afryki Zachodniej statkiem han-
dlowym M/S „Radom”. Przez dalekiego wujka za³atwili-
œmy z koleg¹ miejsca na pok³adzie w charakterze rodzin
marynarzy i przez trzy miesi¹ce t³ukliœmy siê po ca³ej
Afryce Zachodniej. Zwiedzi³em Liberiê, Sierra Leone, To-
go, Senegal, Gambiê, Wybrze¿e Koœci S³oniowej. Niew¹t-
pliw¹ zalet¹ „Radomia” by³a jego awaryjnoœæ. Poniewa¿
czêsto pali³ mu siê silnik i postoje w portach by³y d³ugie,
przywioz³em obfite okazy zielnikowe. Po opracowaniu
wszystkie okazy zosta³y przekazane Zak³adowi Botaniki
Tropikalnej i prof. Lisowskiemu. Ale tak naprawdê przy-
goda z Azj¹, zaczê³a siê dwa lata póŸniej.

•• Co siê wtedy wydarzy³o?
– Ju¿ jako pracownik Ogrodu Botanicznego uda-

³em siê do Indii. Mia³em 50 dolarów, lornetkê i aparat

„Zenit”. Sprzeda³em je w Bombaju, a za uzyskane pie-
ni¹dze przez dwa miesi¹ce przebywa³em na obszarze
Ghatów Zachodnich. ¯y³em tak jak Hindusi, spa³em
na ulicach ko³o pariasów, podró¿owa³em IV klas¹ po-
ci¹gu, co pozwoli³o mi siê zbli¿yæ do tych osób i za-
chwyciæ siê przyrod¹. Na Goa spotka³em te¿ papie¿a.
Jan Pawe³ II odbywa³ pierwsz¹ pielgrzymkê w te stro-
ny. By³em jedynym Polakiem na mszy. Sta³em w ostat-
nim rzêdzie ostatniego sektora i prawie nic nie wi-
dzia³em. Po mszy zrozumia³em, ¿e to ca³kiem dobre
miejsce, bo Jan Pawe³ II przeje¿d¿a³ obok papamobi-
lem. Gdy siê zbli¿y³, zacz¹³em wykrzykiwaæ, „Poznañ
pozdrawia papie¿a”, a on zatrzyma³ siê na chwilê. Ja-
kie by³o moje zdziwienie, gdy po powrocie do Polski
wszyscy o tym spotkaniu wiedzieli. Okaza³o siê, ¿e
Radio Wolna Europa og³osi³o, i¿ papie¿ rozmawia³ na
Goa z grup¹ poznañskich studentów, a reszty znajomi
domyœlili siê sami. Kolejnym krokiem by³a podró¿ do
Chin, gdzie penetrowa³em lasy wawrzynolistne, o
których wyda³em kilka publikacji. A potem ju¿ konse-
kwentnie, w celu zbierania materia³u m.in. do wyk³a-
du monograficznego „Szata roœlinna Ziemi”, jeŸdzi³em
w te rejony Azji.

•• Wielu ludzi s¹dzi, ¿e podobne wyjazdy s¹ niebez-
pieczne.
– Owszem, dostrzegam u Polaków irracjonalny lêk

przed t¹ czêœci¹ œwiata. Przez dwie dekady nie spotka³o
mnie tam nic z³ego, z wyj¹tkiem paru sytuacji konsump-
cyjnych o niemi³ych objawach. Na przyk³ad spo¿ycie du-
rianu, które pocz¹tkowo sprawia przyjemnoœæ, staje siê
dyskomfortem, bo cia³o zaczyna wydzielaæ tak nieprzy-
jemny zapach, ¿e porównaæ je mogê tylko z jedn¹ rze-
cz¹, ale jest to okreœlenie nie nadaj¹ce siê do druku. W
Polsce mamy w miejscach publicznych znaki zakazu z
przekreœlonym papierosem czy lodami. A w Indonezji na
dworcach i w hotelach wisz¹ takie same znaki z przekre-
œlonym durianem.

•• Najczêœciej podró¿uje Pan z ¿on¹.
– Nasza pasja podró¿owania jest wspólna, ¿ona rów-

nie¿ jest botanikiem i tylko na pierwszej wyprawie do In-
dii by³em sam. Wspieramy siê nawzajem. Gdy jedna oso-
ba mówi: „Mam dosyæ, wracajmy do kraju”, ta druga
mówi: „Zobaczmy jeszcze tamto miejsce, bo mo¿e nigdy
tam nie wrócimy”. Wa¿na jest wymiana spostrze¿eñ, za-
wsze wieczorem porównujemy notatki i materia³y.

•• Czy maj¹ Pañstwo w Azji swoje ulubione miej-
sca?
– Jest ich sporo, a ka¿de lubimy z innego powodu. Z

przyrodniczego punktu widzenia najpiêkniejsze s¹ po³u-
dniowa Tajlandia, Malezja i Borneo, które jest jeszcze ma-
³o eksploatowane. Mo¿na tam robiæ zdjêcia z kilku me-
trów krokodylom, mo¿na dogadaæ siê z Ibanami, którzy
poka¿¹ wolno ¿yj¹ce orangutany, dzioboro¿ce i nosacze.
Wa¿ne s¹ dla nas te¿ Indie, w których oprócz wspania³ej
przyrody szuka siê te¿ duchowoœci. Z kolei Indonezja to
fantastyczne wulkany. Przyjemnoœæ ich podziwiania psu-
je nieco zapach siarkowodoru, ale zawsze mo¿na szybko
wyk¹paæ siê w Morzu Balijskim.

•• Czego brakuje Pañstwu po powrocie do domu?
– Przede wszystkim zapachu i smaku prawdziwych

przypraw indyjskich. W Polsce wiedza o tamtejszych ro-
œlinach jest czêsto mizerna. Nikt z nas nie zastanawia siê,
jak wygl¹da cynamonowe drzewo czy pieprz, który jest
przecie¿ lian¹. Znamy je tylko pod postaci¹ proszków,
pudrów czy cz¹stek. Szczególnie têskniê za prawdziw¹
curry, która jest mieszank¹ 38 ró¿nych zió³. Czasami œni
mi siê w nocy ten smak. 

Dziêkujê za rozmowê
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Wakacje w pe³ni. Jesteœmy albo przed urlopem,
albo tu¿ po nim. A jeszcze niektórzy wakacyjne
woja¿e rozk³adaj¹ w czasie, tak by móc cieszyæ

siê smakiem podró¿y przez ca³y rok. O to, jak spêdzaj¹
wolny lipcowo–sierpniowy czas zapytaliœmy naszych
uczonych. Okazuje siê, ¿e na udane wakacje nie ma go-
towej recepty…

Wyczynowo
– Z kolegami kochamy góry. Od trzech lat wyje¿d¿aj¹c,
zdobywamy naprawdê wysokie szczyty – mówi dr Ma-
riusz Pietrowski z Wydzia³u Chemii UAM. – W tym roku
byliœmy na Kaukazie, razem z Micha³em Zieliñskim we-
szliœmy na Elbrus – mo¿na to uznaæ za du¿y sukces – do-
daje. Pierwszym szczytem, który uda³o im siê zaliczyæ by³
Mont Blanc – wprawdzie za drugim podejœciem, ale nie
zmienia to rangi tego sukcesu. Pytam o wra¿enia. – Ge-
neralnie, jeœli ktoœ nie spotka siê z takimi wysokoœciami,
nie jest w stanie sobie tego wyobraziæ. Dla przeciêtnego
cz³owieka wysokoœæ 3-4 tys. metrów to jest w zasadzie
granica, do której mog¹ stosunkowo normalnie funkcjo-
nowaæ. To nie jest tak, ¿e wychodzimy z Zakopanego,
idziemy na szczyt i wracamy tego samego dnia. Tam siê
niczego nie da zrobiæ w jeden dzieñ. W ci¹gu jednego
dnia mo¿na maksymalnie podejœæ 500-800 m. W wyso-
kich górach przejœcie 1000 m w pionie to jest naprawdê
du¿y wysi³ek. – mówi Pietrowski. – Aby wspinaæ siê na
czterotysiêczniki, trzeba odpowiednio o siebie zadbaæ za-
równo zdrowotnie, jak i kondycyjnie. Oprócz treningu 
licz¹ siê te¿ predyspozycje. Na szczyty wchodzi zaledwie
60% osób spoœród tych, które próbuj¹ je zdobyæ. Reszta
ze wzglêdów aklimatyzacyjnych, problemów z oddycha-
niem musi zrezygnowaæ. 

Pytam o powody, dla których siê wspinaj¹. – To s¹
wyprawy, aby siê sprawdziæ – odpowiada Pietrowski –
ale s¹ te¿ inne powody. Po jakimœ czasie to, co mamy tu-
taj na miejscu „przejada siê”. Cz³owiek chcia³by zobaczyæ
coœ innego, porównaæ. 

W najbli¿szych planach ze wzglêdów finansowych s¹
„ni¿sze góry”. – Pewnie marzy³yby siê nam wyjazdy w te
najwy¿sze ale na razie zostan¹ nam najpewniej Alpy. Jest
jeszcze wiele ciekawych szczytów jak Matterhorn, rejon
Monte Rosa i szereg innych. I w Europie jest sporo do
zwiedzenia.

Pod grusz¹?
Profesor Andrzej Maciejewski, kierownik Centrum Ba-
dawczego Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM,
podobnie jak w ci¹gu ubieg³ych lat na wakacje wybiera
siê z ¿on¹ do Rybakowa, malowniczej wioski po³o¿onej

150 km od Poznania. Wyjazdy maj¹ charakter tak¿e sen-
tymentalny: domek, który tam stoi przed laty wybudowa³
nie¿yj¹cy ju¿ teœæ profesora. – Odk¹d moja mama skoñ-
czy³a 90 lat i wymaga sta³ej opieki, wyje¿d¿amy z ni¹ do
Rybakowa co miesi¹c na co najmniej tydzieñ. W³aœciwie,
jak tylko mamy wolny czas, to tam jedziemy – mówi.
Okazuje siê, ¿e profesor jest mi³oœnikiem grzybów: bar-
dzo lubi je zbieraæ, ale tak¿e oczyszczaæ i suszyæ. Daw-
niej ³owi³ ryby, ale teraz ma na to coraz mniej czasu. Do
Rybakowa profesor zabiera materia³y do pracy, zaleg³e
publikacje. – Dosyæ du¿¹ czêœæ czasu przeznaczam na
pracê, co te¿ jest przyjemne – lubiê pracowaæ. Tam je-
stem bardziej zrelaksowany, mogê zaj¹æ siê tematyk¹,
któr¹ najbardziej mnie interesuje. 

W Rybakowie Pañstwo Maciejewscy maj¹ szereg zna-
jomych, z którymi chêtnie spêdzaj¹ wolny czas. Zw³a-
szcza ceni¹ sobie kontakty z dzieæmi, dla których urz¹-
dzaj¹ zabawy i konkursy. Poniewa¿ nie ogl¹daj¹ telewi-
zji, chêtnie s³uchaj¹ radia i czytaj¹ prasê, po któr¹, nieste-
ty, musz¹ jeŸdziæ a¿ do Gorzowa. – Poza tym w Rybako-
wie mo¿na d³u¿ej spaæ, ale te¿ d³u¿ej posiedzieæ wieczo-
rem ze znajomymi, jest swobodnie – mówi profesor.

„Dawniej chêtnie spêdzaliœmy czas nad morzem albo
w górach. To by³y wyjazdy pod namiot. Jeden z moich
kolegów fizyków zapyta³ mnie ostatnio, dlaczego nie wy-
je¿d¿amy z ¿on¹ na wycieczki zagraniczne – opowiada
profesor. – Odpowiedzia³em mu, nigdy nie jeŸdzimy za
granicê i nigdy nie byliœmy na ¿adnej wycieczce zagra-
nicznej. Wcale nas nie ci¹gnie. Ale gdybyœmy mieli wy-
braæ, gdzie chcielibyœmy pojechaæ, to by³yby to Mazury
albo Bieszczady. 

Wariant z dzieæmi, 
czyli Ÿród³a termalne 

na Wêgrzech
Profesor Tomasz Osiejuk, kierownik Zak³adu Ekologii
Behawioralnej Wydzia³u Biologii UAM w tym roku spê-
dzi³ wakacje na Wêgrzech i S³owacji. Rodzina profesora
preferuje aktywne formy spêdzania wolnego czasu, mi-
mo ¿e najm³odszy jej cz³onek skoñczy³ dopiero 4 lata.
Pañstwo Osiejuk pojechali samochodem przez Czechy,
robi¹c sobie przystanek ko³o przepaœci Macocha na tere-
nie Morawskiego Krasu. Nastêpnie udali siê samocho-
dem na Wêgry w okolice Miszkolca. W okolicy znajduj¹
siê kilkanaœcie Ÿróde³ termalnych. – Na miejscu wybiera-
liœmy siê na zmianê na basem albo w pobliskie Górki Bu-
kowe. To s¹ takie niewysokie górki – dobre, aby spraw-
dziæ najm³odszego syna, czy ju¿ siê nadaje – mówi Osie-
juk. Nastêpnie wybrali siê do S³owackiego Raju – tam
chodzili wzd³u¿ strumieni. – To by³y ju¿ takie wejœcia Z
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Wakacje uczonego
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z drabinami i ³añcuchami. Jêdrek chodzi³ w profesjonal-
nym pasie – to s¹ takie szelki, które ³¹cz¹ dziecko z oso-
b¹ starsz¹. Na koniec wybrali siê w Tatry Wysokie, tam
wjechali na £omnice oraz wêdrowali szlakami, które
nadaj¹ siê dla dzieci. 

– I to ju¿, niestety, koniec planów wakacyjnych – Star-
szy syn jeszcze wybiera siê na obóz pi³karski a ja, nieste-
ty, mimo ¿e mam wakacje, muszê pracowaæ. Generalnie
wygl¹da to tak, ¿e jest coraz mniej czasu na urlop – mówi
profesor Osiejuk.

Za to s¹ pomys³y na przysz³e wakacje. W planach jest
wyjazd do Islandii i Turcji.

– Ale jak ch³opaki podrosn¹, wybierzemy siê do Mon-
golii. Tam wypo¿yczaj¹c samochód mo¿na poznaæ dzie-
wicz¹ przyrodê, spróbowaæ ¿ycia, jakie wiod³o siê daw-
niej. Jeœæ miêso z jaka, ³owiæ ryby, zbieraæ czosnek i ce-
bulê – rozmarzy³ siê profesor. 

Wakacje postdoc'a
Dr Dorota Kowalska z Wydzia³u Fizyki UAM obecnie
przebywa na stypendium w Saskatoon w Kanadzie. Pro-
szê j¹ drog¹ mailow¹ o krótk¹ relacjê z wakacji. Oto co
mi odpisuje: 

„Jestem osob¹ preferuj¹c¹ aktywny wypoczynek. W
tym roku wspólnie ze znajomymi wybra³am siê w kana-
dyjskie góry skaliste (Rocky Mountains). Jako ¿e Kanada,
kraj rozleg³y, zatem w dziewiêæ dni spêdziliœmy ca³kiem
sporo czasu w samochodzie, przemieszczaj¹c siê przez
trzy prowincje: Saskatchewan, Alberta i British Columbia.
Uda³o nam siê pochodziæ trochê po szlakach górskich
oraz krótkich œcie¿kach widokowych, podziwiaj¹c ma-
lownicze polodowcowe jeziora (Peyto Lake, Bow Lake,
Hector Lake etc.), piêkne wodospady (Takakkaw Falls –
jeden z najwy¿szych w Kanadzie, Fletcher Falls). Zwie-
dzaliœmy po drodze wiele ciekawych miejsc, jak Paint Po-
ts – naturalne zbiorniki wodne z wod¹ rdzawego koloru.
Uda³o nam siê równie¿ natrafiæ na star¹, zamkniêt¹ ju¿ ko-
palniê z³ota w miasteczku Cherryville. Od czasu do czasu
p³ywaliœmy w leczniczych, gor¹cych Ÿród³ach Radium Hot
Springs, Ram Creek (piêkny naturalny basen otoczony
praktycznie dzik¹ roœlinnoœci¹ i górsk¹ sceneri¹), Fair-
mont Hot Springs, Canyon Hot Springs. Zajrzeliœmy rów-
nie¿ do jednego z najwiêkszych na œwiecie muzeum di-
nozaurów w Drumheller (Alberta). Specjalnym pojazdem
wjechaliœmy na lodowiec Athabasca (Columbia Icefield)
st¹paj¹c po 300-metrowej warstwie lodu. Po drodze spo-
tykaliœmy dzikie zwierzêta: czarne niedŸwiedzie, jelenie,
czarne i rude wiewiórki, skunksy, muflony, ptactwo i ca-
³e chmary komarów. Nocowaliœmy na polach namioto-
wych z zachowaniem du¿ej ostro¿noœci przed zwabie-
niem miœków (zgodnie z panuj¹cymi tam zasadami jedze-
nie chowaliœmy w specjalnie wyznaczonych miejscach).
Odwiedziliœmy Vancouver i spêdziliœmy parê godzin na
specjalnej ³odzi wyp³ywaj¹cej na Pacyfik celem podziwia-
nia orek w naturalnym œrodowisku. Przez dziewiêæ dni
przejechaliœmy samochodem oko³o 4500 km, obcujemy 
z natur¹, podziwiaj¹c olbrzymie przestrzenie Kanady,
piêknie zachowan¹ dzik¹ jeszcze miejscami naturê, ale 

zarazem te¿ zwiedzaj¹c jedno z najwiêkszych kanadyj-
skich miast. Trudno to wszystko opisaæ paroma s³owami. 

Nastêpne wakacje? Na pewno wybieram siê do Polski,
ale to ju¿ bardziej cel prywatny ni¿ turystyczny. W celach tu-
rystycznych zamierzam w nastêpnym roku zwiedziæ wscho-
dni¹ czêœæ Kanady, czyli prowincje Quebeck i Ontario.

W kajaku
– Tegoroczne wakacje by³y szczególne, poniewa¿ po

raz pierwszy zdecydowa³am siê na udzia³ w sp³ywie ka-
jakowym – mówi dr Izabela Sobczak z Wydzia³u Chemii
UAM. By³o to dla mnie doœæ du¿e prze¿ycie. Akurat taka
forma wypoczynku by³a mi w tym roku bardzo potrzeb-
na – dodaje. 

Sp³yw nie by³ zbyt forsowny: p³ynêli szlakiem Krutyni
koñcz¹c w Miko³ajkach. – 10 dni, w zale¿noœci do dnia
3-6 godzin w kajaku. Poza tym mo¿na by³o wypocz¹æ.
Pobudka miêdzy 8 a 9, nastêpnie œniadanko na trawie,
wieczorem kolacja, a potem ognisko i rozmowy ze zna-
jomymi. Pytam czy by³o ciê¿ko. – Siedzia³am z przodu 
i podejrzewam ¿e to kolega „trzyma³ kurs”. Zdarza³o siê,
¿e musia³am sama wios³owaæ, no wtedy by³o l¹dowanie
w szuwarach – œmieje siê. 

Samochodem 
na Nordcap

– Na Nordcap pojecha³em ze znajomymi. Prawie 10000
tys. km samochodem, ale by³o warto – na pewno wybio-
rê siê jeszcze raz – mówi Bohdan Horst, administrator
serwerów na Morasku. 

– Pocz¹tkowo planowaliœmy trasê dooko³a Ba³tyku, ale
ostatecznie uznaliœmy, ¿e Finlandia jest ma³o interesuj¹ca,
zreszt¹ to siê póŸniej potwierdzi³o – praktycznie droga i las
– dodaje. G³ównym celem wyprawy by³ Nordcap, czyli
Przyl¹dek Pó³nocny, najdalej na pó³noc wysuniêty fragment
Europy. – Malstraumy, czyli gigantyczne wiry wodne nas
nie zachwyci³y – œmieje siê Horst – wczeœniej widzieliœmy je
na zdjêciach i tam robi³y wiêksze wra¿enie. – Dalej widzie-
liœmy œcianê Trolli – najwiêkszy klif w Europie, pokonaliœmy
Drogê Trollii – najs³ynniejsz¹ drogê górsk¹ z charaktery-
stycznymi serpentynami i nachyleniem dochodz¹cym na-
wet do 12 proc. oraz jeden z najbardziej znanych fiordów –
Geirangerfjorden – wylicza. – Nastêpnie by³ przejazd przez
lodowiec i najd³u¿szy tunel na œwiecie, ok. 25 km. 

– Wydaje mi siê, ¿e odpoczywanie w Polsce mo¿e
mieæ sens czysto sentymentalny – konkluduje Horst – bo
to ju¿ dawno przesta³o siê op³acaæ. 

Pytam zatem o kolejne plany wyjazdowe, jak siê oka-
zuje dla mojego rozmówcy to jeszcze nie koniec waka-
cji. W paŸdzierniku wybiera siê do Grecji „w jakieœ góry”.
– Morze interesuje mnie wy³¹cznie wtedy, gdy wokó³
znajduj¹ siê góry – ¿artuje mój rozmówca. Pytam o pla-
ny na przysz³y rok. – W przysz³ym roku chcia³bym wy-
ruszyæ na zaæmienie s³oñca. Opcja jest taka: albo Nowo-
sybirsk i Irkuck, albo Chiny. W zale¿noœci od tego, kogo
uda siê namówiæ na wyjazd. Magda Zió³ek
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To kolejne z zaskakuj¹cych odkryæ na poznañskim
Ostrowie Tumskim, ale jednoczeœnie archeologicz-
ne potwierdzenie wczeœniejszych hipotez.

– Po raz pierwszy uwagê na to, i¿ mury obronne sta-
nê³y na Ostrowie Tumskim wczeœniej ni¿ móg³ je wznieœæ
biskup Jan Lubrañski, zwróci³a przed kilkoma laty Renata
Linette, analizuj¹c widok Poznania w wydanym w Kolo-
nii w 1618 roku dziele Brauna i Hogenberga „Civitates
Orbis Terrarum” – mówi prof Hanna Kóèka-Krenz, dyrek-
tor Instytutu Prahistorii UAM, prowadz¹ca badania na
Ostrowie Tumskim. – Na sztychu przedstawiaj¹cym
Ostrów Tumski widaæ wyraŸnie katedrê i koœció³ Naj-
œwiêtszej Marii Panny, nie ma natomiast Psa³terii i Akade-
mii Lubrañskiego. A to znaczy, ¿e wzorowano siê na star-
szych przekazach – byæ mo¿e jakiejœ rycinie powsta³ej na
pewno w drugiej po³owie XV wieku – kiedy sta³a ju¿
œwi¹tynia, a jeszcze nie wzniesiono budynków z fundacji
biskupa Lubrañskiego. By³a ju¿ jednak czêœæ murów. 

Mury wznoszono na wyniesieniach pozosta³ych po
piastowskich wa³ach. Jako pierwsze postawiono je od
strony Cybiny – do dziœ ich dolne partie stanowi¹ tylne
œciany kanonii przy ulicy ks. Ignacego Posadzego. Jedno-
czeœnie rozpoczêto zak³adanie pod nie fundamentów na
ca³ym obwodzie warownym. I to w³aœnie ich fragment
ods³onili archeolodzy podczas ubieg³orocznych prac ba-
dawczych prowadzonych przy Akademii Lubrañskiego. 

Badania archeologiczne i architektoniczne prowadzo-
ne by³y w zwi¹zku z remontem i konserwacj¹ Akademii
Lubrañskiego finansowanymi z unijnych œrodków w ra-
mach programu ZPORR (na modernizacjê i zaadaptowa-
nie na potrzeby Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnego
w Poznaniu Akademii Lubrañskiego poznañska kuria
otrzyma³a 5,2 mln z³ z UE – ca³y projekt kosztowa³ 7,2
mln z³)). To dziêki nim o gmachu uczelni powo³anej do
¿ycia przez biskupa Jana Lubrañskiego w roku 1518
wiemy dziœ znacznie wiêcej. 

O ile na podstawie ubieg³orocznych badañ mówiono
tylko, ¿e wszystko wskazuje na to, i¿ Lubrañski jedynie
koñczy³ stawianie murów rozpoczête przez jego poprze-
dników, o tyle tegoroczne prace wykopaliskowe ca³ko-
wicie te przypuszczenia potwierdzi³y. Mur obronny po-
przedzaj¹cy wzniesienie Akademii sk³ada siê bowiem z
dwóch typów konstrukcji – ró¿nie posadowionych i o
odmiennej technice wykonania.

– Fragment starszego muru, posadowionego g³êbiej,
opieraj¹cego siê na kamiennym fundamencie jest sporz¹-
dzony w ca³oœci z pe³nych cegie³. Do tego starszego mu-
ru dobudowano ci¹g dalszy, ale ju¿ w innej technice. Mur
znajduj¹cy siê oko³o metra wy¿ej ma tylko lica ceglane,
a wewn¹trz spajane zapraw¹ drobne kamienie i u³amki
cegie³. Tak samo wykonana przypora, któr¹ odkopaliœmy
po stronie zachodniej Akademii, wzmacniaj¹ca od ze-
wn¹trz naro¿e muru obronnego, pochodzi równie¿ z
drugiej po³owy XV wieku. Podczas budowy Akademii
prosty odcinek tego muru wykorzystano jako doln¹ par-

tiê jej zachodniej œciany – wyjaœnia prof. Hanna Kóèka-
Krenz. – Dziœ wiemy wiêc ju¿ na pewno, ¿e biskup Jan
Lubrañski w latach 1504–12 jedynie koñczy³ dzie³o swo-
ich poprzedników. 

O tym zaœ jak dok³adnie przebiega³y XV-wieczne mu-
ry bêdziemy mogli siê dowiedzieæ na podstawie zacho-
wanych planów... XIX-wiecznych pruskich fortyfikacji. W
kilku miejscach, gdzie archeolodzy za³o¿yli wykopy, oka-
za³o siê bowiem, ¿e Prusacy postawili je na XV-wiecz-
nych murach. 

Ale choæ same mury obronne sta³y siê najbardziej fra-
puj¹cym elementem archeologicznych badañ zwi¹za-
nych z Akademi¹ Lubrañskiego, to nie by³y jedynymi.
Dziêki nim odnaleziono pozosta³oœci wczeœniejszej zabu-
dowy. Pod zachodnim skrzyd³em kolegium pocz¹tkowo
wznosi³ siê niewielki czworoboczny dom wie¿owy,
dwu– lub trzykondygnacyjny, z murowan¹ parti¹ przy-
ziemia i drewnianymi piêtrami. Na ka¿dej kondygnacji
by³o jedno pomieszczenie o powierzchni oko³o 22 m kw. 

Badania archeologiczne przynios³y te¿ informacje na
temat rozplanowania skrzyd³a zachodniego Akademii na
poziomie parteru i przekszta³ceñ dokonywanych w jego
obrêbie. 

Pamiêtaæ bowiem trzeba, ¿e kolejne przebudowy, w
tym bodaj najdalej id¹ca z lat 1924-25, zmieni³y diametral-
nie wygl¹d tej niegdyœ potê¿nej, monumentalnej budow-
li. Dziœ jedynie drobne przedmioty wydobyte z ziemi
przez archeologów œwiadcz¹ o tym, ¿e niegdyœ têtni³o tu
uczelniane ¿ycie – okucia ksi¹g, o³owiane czcionki i frag-
menty tygli, w których je sporz¹dzano na potrzeby tutej-
szej drukarni, naczynia fajansowe i porcelanowe, ozdoby
i czêœci stroju, paciorki ró¿añca, ale tak¿e fajki i flaszki...
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To nie Lubrañski
stawia³ mury
Dziœ ju¿ wiadomo na pewno, ¿e mury
na Ostrowie Tumskim sta³y zanim zaj¹³
siê nimi biskup Jan Lubrañski. 
On tylko dokoñczy³ otaczanie wyspy 
tymi obwarowaniami. Mówienie wiêc 
o murach Lubrañskiego zaczyna byæ
pewn¹ nieœcis³oœci¹. Prof Hanna Kóèka-Krenz czuwa 

nad pracami archeologicznymi



¯
YC

IE
 U

N
IW

ER
SY

TE
C

KI
E

n
r 
7
/8
 (
1
6
6
/1
6
7
) 

lip
ie
c
/s
ie
rp

ie
ñ
 2

0
0
7

23

la
te
m

Okres wakacyjny sprzyja odkrywaniu ciekawych
miejsc. Takim miejscem okaza³ siê Bierzwnik le-
¿¹cy w otulinie Drawieñskiego Parku Narodowe-

go. Znak drogowy informowa³, ¿e znajdujemy siê na
szlaku cysterskim. Powsta³y w XIII wieku klasztor zosta³
ufundowany przez margrabiów brandenburskich jako za-
doœæuczynienie za najazdy na dobra cystersów ko³ba-
skich. Gotycki, murowany w cegle ma niezwykle cieka-
wy wystrój architektoniczny. Na szczególn¹ uwagê zas³u-
guj¹ detale architektoniczne, m.in. zachowane ceramicz-
ne wsporniki z wyobra¿eniami twarzy lub elementów ro-
œlinnych oraz formatowe ceg³y ornamentowane motywa-
mi roœlinnymi. Jednym z najcenniejszych, unikatowych
odkryæ jest wykonane w glinie wyobra¿enie trójcy œwiê-
tej jako trzech ryb ze wspóln¹ g³ow¹.

W XVI wieku w wyniku sekularyzacji klasztor w
Bierzwniku zacz¹³ popadaæ w ruinê. Od 15 lat prowad-
zone s¹ tutaj badania archeologiczne.

Z dr Barbar¹ Stolpiak z Instytutu 
Prahistorii Wydzia³u Historycznego UAM 
prowadz¹c¹ wraz z m³odzie¿¹ 
prace rozmawia Magdalena Zió³ek 

•• Czego mog¹ nauczyæ siê studenci w trakcie obo-
wi¹zkowych praktyk zawodowych?
– To, ¿e praktyki s¹ obowi¹zkowe, nie znaczy, ¿e

przyje¿d¿aj¹ tutaj za karê, to jest wolny wybór wœród
wielu ofert. W tym roku studentów jest oœmioro, ale w
sumie przewinê³o siê ponad 100 osób. Wracaj¹ bardzo
chêtnie, s¹ osoby, które przyje¿d¿aj¹ co roku. A ponie-
wa¿ stanowisko jest wielokulturowe – mog¹ nauczyæ siê
pracy na materiale bardzo szerokiej skali chronologicz-
nej. Oprócz œredniowiecza mamy szereg faz osadnictwa
starszego, s¹ intensywne œlady osadnictwa sprzed 2 tys.
lat z tak zwanego okresu wp³ywów rzymskich, gdy by³a
tutaj osada, w której produkowano metal. 

Studenci maj¹ okazjê nauczyæ siê ca³ej metodyki prac
badawczych. Wymagania stawiamy w zale¿noœci od te-
go, na którym s¹ roku: od rysunku dokumentacyjnego,
poprzez umiejêtnoœæ rozró¿niania warstw, wydzielania
obiektów, a¿ do interpretacji wyników badañ. 

•• Ile prac magisterskich powsta³o przez ostatnie
15 lat?
– Obroniono 15 prac magisterskich, kolejne s¹ przygo-

towywane. Powsta³o równie¿ wiele prac publikowanych
w czasopismach naukowych, m.in. dotycz¹cych ozdob-
nych wsporników ceramicznych znajduj¹cych siê w kla-
sztorze. Opracowaliœmy (Edward Rymar, Barbara Stolpiak,
Teresa Œwiercz) has³o „Bierzwnik” do monumentalnego
wydawnictwa, które ukaza³o siê z okazji 900–lecia istnie-
nia zakonu cystersów: „Monasticon Cisterciense Polo-
niae”. (przygotowane w Instytucie Historii UAM). 

Mamy te¿ nasze czasopismo: „Zeszyty Bierzwnickie”,
które powo³aliœmy, aby publikowaæ sprawozdania i co
ciekawsze fragmenty prac magisterskich. Wydaje je Insty-
tut Prahistorii UAM, ale publikujemy je ze œrodków samo-
rz¹dowych. 

•• Jak d³ugo prowadzi Pani prace w Bierzwniku?
Po raz pierwszy przyjecha³am tutaj wiosn¹ 1992, kla-

sztor by³ wówczas w stanie ruiny. Prace rozpoczê³y siê w
zwi¹zku z faktem, ¿e planowano odbudowê koœcio³a. W
trakcie badañ ustaliliœmy plan za³o¿enia opactwa, m.in.
ods³oniliœmy fundamenty filarów œredniowiecznych œcia-
ny pó³nocnej, fasady zachodniej, studniê w wirydarzu i
piwnice w budynku konwersów. Pod sal¹ braci odkryty
zosta³ system ogrzewania pod³ogowego, podobne by³y
w Lubi¹¿u i Malborku. Komora grzewcza pieca znajdo-
wa³a siê w piwnicy i przez specjalnie ceg³y z otworami
ciep³e powietrze rozchodzi³ siê pod posadzk¹ systemem
kana³ów. W kapitularzu ods³oniliœmy fragment posadzki
gotyckiej, odkuliœmy wczeœniej zamurowane okna, uda³o
siê ods³oniæ wejœcie do kapitularza i je zrekonstruowaæ.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e tym pomieszczeniom uda³o siê
przywróciæ wygl¹d pierwotny. W trakcie prac w prezbi-
terium ods³oniliœmy kryptê, która znajdowa³a siê pod
dawnym o³tarzem. Trudno powiedzieæ do czego s³u¿y³a,
nie znaleziono tam pochówków. Byæ mo¿e, w razie po-
trzeby, chowano tam naczynia liturgiczne. Kolejne prace,
które prowadzimy, zmierzaj¹ do wyjaœnienia: w jaki spo-
sób klasztor powstawa³, z jakich elementów zosta³ zbu-
dowany. Próbujemy ustaliæ, jakie elementy gospodarki
by³y tutaj obecne, w jaki sposób dzia³alnoœæ cystersów
dzia³a³a na przemiany krajobrazu. Z
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Sposób na wakacje 
– zakon cystersów w Bierzwniku
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Chocia¿ wakacje to dla wiêkszoœci studentów czas
odpoczynku i nadrabiania towarzyskich zaleg³oœci,
s¹ te¿ tacy, dla których bêdzie to kulminacyjny mo-

ment wielomiesiêcznych przygotowañ. Podczas gdy wie-
lu z was wylegiwaæ siê bêdzie na pla¿ach, wêdrowaæ po
górach czy przygotowywaæ siê do sesji poprawkowej, w
odleg³ej Tajlandii akademicy z Polski, w tym z Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza, stan¹ w szranki z rywalami
z innych krajów. 8 sierpnia król Tajlandii Bhumibol Adu-
lyadej (Rama IX) podczas oficjalnej uroczystoœci na Sta-
dionie Narodowym Rajamangala w Bangkoku otworzy³
XXIV Letni¹ Uniwersjadê. Impreza potrwa do 18 sierpnia
– a weŸmie w niej udzia³ 8 tysiêcy studentów z niemal
stu krajów, w tym 220-osobowa ekipa z Polski. Zmaga-
nia o jej organizacjê ze stolic¹ Tajlandii przegra³ Poznañ.
Uniwersjady organizowane s¹ przez Miêdzynarodow¹
Federacjê Sportu Akademickiego co dwa lata w cyklu let-
nim i zimowym. 

W tym roku rywalizacja przebiegaæ bêdzie w dziesiê-
ciu dyscyplinach sta³ych oraz piêciu dodatkowych: gim-
nastyce, judo, koszykówce, lekkiej atletyce, pi³ce no¿nej,
siatkówce, sportach wodnych (pi³ka wodna, p³ywanie,
skoki do wody), szermierce, tenisie sto³owym, tenisie
ziemnym (sta³e) oraz badmintonie, golfie, softballu, strze-
lectwie i taekwondo (dodatkowe). 

W najgorêtszym mieœcie na œwiecie – wed³ug Œwiato-
wej Organizacji Meteorologicznej – znajdzie siê dwójka
sportowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: An-
na Pamu³a oraz Wojciech Szkudlarczyk. Zainteresowani
sportowymi mo¿liwoœciami studentów ze stolicy Wielko-
polski (warto podkreœliæ, ¿e nielicznymi spoza Akademii
Wychowania Fizycznego) poprosiliœmy trenerów sekcji
uniwersyteckich o opiniê. 

GRZEGORZ SZAJEK
Trener Sekcji KU AZS UAM pi³ki koszykowej kobiet: 
„Ania jest wszechstronnym i bardzo wartoœciowym dla
dru¿yny graczem, mo¿e zagraæ na pozycji – 2. albo 3.
(skrzyd³owa lub rozgrywaj¹ca – w rozumieniu kibiców).
Jej atutem jest lewa rêka i doskona³e rzuty za trzy punkty,
ponadto jest niezwykle pracowita, ambitna i charakterna.
Pamiêtam jak podczas Mistrzostw Polski w Streetbaskecie
w £odzi w 2005 roku, podczas jednego z wielu ostrych
meczów Ania nabawi³a siê kontuzji nosa. W obliczu kiep-
skiej postawy lekarza postanowiliœmy, ¿e sami poradzimy
sobie. W jednej z bram przy ulicy Piotrkowskiej nastawi-

•• Co wiemy o cystersach, którzy tutaj mieszkali?
– Cystersi osiedlali siê na terenach po³o¿onych nad je-

ziorami. Wynika³o to z ich regu³y – mieli utrzymywaæ siê
z pracy w³asnych r¹k. Kopali kana³y, budowali m³yny
wodne, zak³adali stawy hodowlane. Proszê zauwa¿yæ, ¿e
wczeœniej rybo³ówstwo opiera³o siê na prawie do po³o-
wu w jakieœ rzece czy jeziorze. Wy³awiano ryby, ale ich
nie hodowano. Dopiero cystersi wprowadzili hodowlê
ryb. Wydobywamy tutaj olbrzymi materia³ ruchomy,
który pos³u¿y do zrekonstruowania ¿ycia cystersów i ich
wp³ywu na zmiany krajobrazu kulturowego w œrednio-
wieczu. 

•• Co dzia³o siê w Bierzwniku po odejœciu cyster-
sów?
– Ma³o kto wie, ¿e na tych terenach pojawi³y siê w

XVII wieku przeniesione z Brandenburgii huty szk³a. Swe-
go czasu by³o tutaj zag³êbie szklarskie. Produkowano
szk³o, które rozchodzi³o siê po ca³ej Europie – malowane
z motywem konwalii. Z Czech sprowadzeni zostali rytow-
nicy, którzy zdobili je ró¿nymi scenkami myœliwskimi itp. 

•• Co oprócz czysto naukowych prac archeologicz-
nych dzieje siê w Bierzwniku?
– W tym roku odby³y siê ju¿ po raz 4 warsztaty arche-

ologiczne dla m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych gmin cy-
sterskich Bierzwnika i Pe³czyc. M³odzie¿ przez tydzieñ
zapoznawa³a siê z histori¹ klasztoru i tego miejsca. Zor-
ganizowaliœmy zajêcia z archeologii, na których pozna-
wa³a zasady pracy. Byliœmy na wycieczce w Pe³czycach,
gdzie znajdowa³ siê klasztor cysterek – tak m³odzie¿ mo-
g³a nawzajem poznaæ swoje zabytki. Warsztaty koñcz¹
siê quizem, tak, aby mo¿na by³o zweryfikowaæ, czego siê
nauczy³a. Oczywiœcie te¿ nagrody. Poprzedni¹ edycjê po-
œwiêciliœmy szlakowi cysterskiemu, po ukoñczeniu war-
sztatów m³odzie¿ otrzymywa³a dyplomy stra¿ników szla-
ku. Warsztaty pozwalaj¹ poznaæ to zastane i do niedaw-
na niechciane dziedzictwo. Na tych terenach mieszkaj¹
osoby, które zosta³y przesiedlone z Wilna czy spod Lwo-
wa – to, co tu zasta³y, traktowa³y jako pozosta³oœæ obce-
go. W ci¹gu ostatnich 15 lat ich stosunek siê zmieni³.

Mamy te¿ Festyn – 3 dni na szlaku cysterskim. Pierw-
szy dzieñ jest poœwiêcony zmaganiom sportowym, drugi
przeznaczony jest na zabawy dla dzieci, koncert muzyki
itp., trzeci – ma charakter historyczny. W klasztorze pre-
zentujemy wyniki badañ, chêtnych oprowadzamy. Na
wzgórzu ustawione s¹ stanowiska: w tym roku mieliœmy
warsztat garncarza, stanowisko zielarskie, by³ te¿ alche-
mik. Swoje rzemios³o prezentowali: rzeŸbiarz, malarz, by-
³a pani, która robi koronki, wikliniarz, który uczy³ dzieci
wyplataæ kosze.

W ubieg³ym roku powsta³a œcie¿ka dydaktyczna, która
zachêcaæ ma do samodzielnego zwiedzania. Tablice roz-
mieszczone s¹ wokó³ wzgórza. Napisy s¹ w jêzyku pol-
skim i niemieckim.

Dwa lata temu odby³o siê w Bierzwniku I Ogólnopol-
skie Forum Gmin Cysterskich oraz W³aœcicieli i U¿ytkow-
ników obiektów cysterskich i pocysterskich. Zale¿y nam
na tym aby na najni¿szym poziomie spotkali siê przedsta-
wiciele samorz¹dów, cystersi, przedstawiciele klaszto-
rów, parafii. Przy okazji forum wydaliœmy mapkê szlaku
cysterskiego i zaprezentowaliœmy klasztory znajduj¹ce siê
na Pomorzu Zachodnim.

W innych regionach klasztory przechodzi³y zmiany
stylistyczne – widoczny przede wszystkim jest prze-
piêkny wystrój barokowy. Tu co zachowa³o siê w
Bierzwniku, to gotyk z ca³¹ jego prostot¹ i surowoœci¹,
ale i piêknem. •

Dziêkujê za rozmowê

dokoñczenie ze strony 23 „Tajlandzka 

Anna Pamu³a reprezentowa³a UAM na Uniwersjadzie w Bangkoku
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³em jej nos, a ona natychmiast wróci³a do gry. To twarda
zawodniczka, ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in.
Mistrzostwo Polski Szkó³ Wy¿szych z 2006 roku. 

WOJCIECH STRZELECKI
Trener Sekcji Badmintona KU AZS UAM:
„Ten dwudziestojednoletni zawodnik jest z krwi i koœci
Wielkopolaninem, bowiem pochodzi z Puszczykowa. Na
co dzieñ studiuje na II roku informatyki i reprezentuje „LKS
Technika-G³ubczyce”. Warto dodaæ, ¿e sukcesy sportowe
³¹czy z nauk¹, jest stypendyst¹ Ministra Edukacji Narodo-
wej, który na swoim koncie ma indywidualne i dru¿ynowe
M³odzie¿owe Mistrzostwo Polski. 

W kolejnym numerze „¯ycia Uniwersyteckiego” ucze-
stnicy XXIV Uniwersjady w Bangkoku podziel¹ siê z czy-
telnikami wra¿eniami z tej imprezy. Pozostaje wierzyæ, ¿e
bêd¹ one pozytywne, za co trzymamy kciuki. 

Marcin Piechocki, Adam Barabasz 

Kto 2 czerwca zdecydowa³ siê wybraæ do sali gim-
nastycznej przy ulicy M³yñskiej, mia³ okazjê zoba-
czyæ swoich by³ych i obecnych wyk³adowców w

innych ni¿ zazwyczaj strojach. Tym razem zamienili oni
garnitury i krawaty na szorty, sportowe koszulki i w nie-
których przypadkach ochraniacze i stabilizatory. Siatkar-
ski Piknik o Puchar Dziekana Wydzia³u Nauk Spo³ecz-
nych, prof. Jana Grada zgromadzi³ kilka pokoleñ mi³oœni-
ków tego sportu wystêpuj¹cych w 9 dru¿ynach: AZS
UAM, „Sêpy Dziekana”, Studenci Wydzia³u Nauk Spo-
³ecznych, 2 zespo³y pracowników Wydzia³u Chemii, ze-
spó³ pracowników Wydzia³u Neofilologii, zespó³ pracow-
ników i doktorantów WNS, „Profesorowie” (miêdzy inny-
mi prof. Stanis³aw Sierpowski, prof. Wies³aw Wasiak,
prof. Jacek Gawroñski, prof. Stanis³aw Jakóbczyk) oraz
„Absolwenci UAM”. Najstarsza z nich liczy³a razem blisko
300 lat, najm³odsza zaledwie 180 lat. 

Najwiêcej emocji budzi³y mecze pomiêdzy II-ligowca-
mi z AZS UAM a zespo³em absolwentów UAM, którzy od
szeœciu lat uczestnicz¹ w ogólnopolskich turniejach dla
„by³ych studentów”. Niemniej zaciête by³y jednak spotka-
nia z udzia³em pracowników, których sylwetki wskazy-
wa³y na czêstszy kontakt ze sportem w wydaniu telewi-
zyjnym. Wspania³a atmosfera odsunê³a jednak wyniki na
dalszy plan, zw³aszcza ¿e niezbêdne by³y transfery po-
miêdzy dru¿ynami, których zawodnicy nie wytrzymywa-
li trudu meczów. 

Najbardziej wytrwali mieli zatem szansê zagraæ nawet
w czterech dru¿ynach, na co pozwala³ system, który nie
przewidywa³ zwyciêzców i przegranych. Dziekan WNS
ufundowa³ cztery puchary przyznane „Profesorom”, „Ab-
solwentom”, „Studentom WNS” i trenerowi Andrzejowi
Koziñskiemu, organizatorowi siatkarskiego pikniku za
inicjatywê i wieloletnie zaanga¿owanie w promocjê siat-
kówki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 

Kiedy wszyscy wylali z siebie ostatnie krople potu,
spotkanie nabra³o bardziej rozrywkowego charakteru
przy pieczonych kie³baskach w pobliskim lokalu. Jak
wieœæ niesie, siatkarskie piosenki s³yszane tam by³y do
póŸnej nocy.

Adam Barabasz, Marcin Piechocki

przygoda”
Wspomnienia z zakoñczenia roku 

akademickiego – na sportowo

Siatkarskie
œwiêto 
na UAM 
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Wsobotê, 23 czerwca 2007 roku, w piêknej scene-
rii Ogrodu Botanicznego w Poznaniu odby³ siê
kolejny, pi¹ty ju¿ zjazd Stowarzyszenia Absol-

wentów naszego Uniwersytetu. 
Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu w Pozna-

niu powsta³o przed 18 laty. Wówczas do auli uniwersy-
teckiej zjecha³o siê z ca³ej Polski kilkuset absolwentów
ró¿nych wydzia³ów i z ró¿nych roczników ukoñczenia
studiów. Ludzie na ogó³ nie znali siê, ale fakt, i¿ ukoñ-
czyli jedn¹ uczelniê, wszystkich bardzo zbli¿y³ do siebie.
Zadecydowano wówczas o powo³aniu stowarzyszenia,
którego g³ównym celem mia³a byæ dalsza wiêŸ absol-
wenta z uczelni¹. Wybrano pierwsze w³adze stowarzy-
szenia, opracowano statut i tak przez kolejne lata realizo-
wano g³ówne cele, które mia³y przede wszystkim pog³ê-
biaæ wiêŸ kole¿eñsk¹, ale tak¿e utrzymywaæ ³¹cznoœæ z
macierzyst¹ uczelni¹ i kultywowaæ osi¹gniêcia naukowe
i wychowawcze Uniwersytetu. 

W ci¹gu minionych lat absolwenci spotykali siê wie-
lokrotnie na ró¿nego rodzaju imprezach, wœród których
do najwa¿niejszych nale¿¹ coroczne spotkania nowo-
roczne w Teatrze Wielkim z udzia³em najwy¿szych w³adz
uczelni oraz szereg innych, miêdzy innymi wspólne wy-
jazdy do Kolegium Europejskiego w GnieŸnie, Uniwersy-
tetu Viadrina we Frankfurcie czy Pa³acu w Ci¹¿eniu. 

Wszystkie te imprezy bardzo zbli¿y³y do siebie wielu
absolwentów i mo¿na powiedzieæ, ¿e jest ju¿ pewna sta-
³a grupa, która, mimo i¿ wiekowo ró¿na i koñcz¹ca ró¿-
ne fakultety, jest sobie bliska. Dlatego postanowiliœmy
kontynuowaæ nasz¹ dzia³alnoœæ stowarzyszeniow¹, licz¹c
jednak na to, ¿e w najbli¿szych latach zasil¹ nasze szere-
gi kolejni absolwenci naszej Alma Mater. 

V Zjazd Absolwentów by³ zjazdem sprawozdawczo-
wyborczym. Uczestniczy³ w nim Rektor Uniwersytetu,
pan prof. Stanis³aw Lorenc, który w swoim wyst¹pieniu
do uczestników skierowa³ w bardzo serdecznych s³o-
wach apel o w³¹czenie siê absolwentów do nadchodz¹-
cych obchodów jubileuszu uczelni. Ustêpuj¹ca przewo-
dnicz¹ca, Joanna Nowak, z³o¿y³a zebranym dok³adne
sprawozdanie z dzia³alnoœci zarz¹du stowarzyszenia za
ostatni¹ kadencjê. W trakcie obrad podjêto kilka wa¿-

nych uchwa³, z których najwa¿niejsza to nadanie tytu³u
Honorowego Cz³onka Stowarzyszenia panu S³awomiro-
wi Pietrasowi oraz Honorowego Przewodnicz¹cego pa-
nu profesorowi Bogdanowi Marciñcowi. 

Wybrano nowy zarz¹d: 
• • przewodnicz¹cym zosta³ Jerzy Kepel
• • zastêpc¹ – Joanna Nowak
• • sekretarzem – Maria Czerwiñska
• • skarbnikiem – Mariusz Polarczyk

W sk³ad zarz¹du weszli ponadto: Wojciech Szczêsny
Kaczmarek, Maria Wichniewicz, Aleksandra Kokorniak,
Zofia Rogacka, Maria Zalewska, Zbigniew Jaœkiewicz i
Witold Namer³a. 

Nowy zarz¹d postawi³ sobie ambitne cele, z których
najwa¿niejszym jest o¿ywienie stowarzyszenia poprzez
przede wszystkim zwiêkszenie liczby cz³onków i w³¹cze-
nie siê absolwentów we wspó³pracê z w³adzami uczelni,
macierzystymi wydzia³ami i Fundacj¹ Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza, a tak¿e szersze utrzymywanie kontaktów ze
stowarzyszeniami absolwenckimi innych uczelni w kraju
i za granic¹. 

Po obradach uczestnicy zjazdu zwiedzili aktualn¹ wy-
stawê w pawilonie, obejrzeli ciekawy film o Ogrodzie
Botanicznym oraz zwiedzili piêknie kwitn¹cy Ogród Bo-
taniczny. Po wspólnym obiedzie absolwenci wys³uchali
koncertu Kapeli Zamku Rydzyñskiego. ¯egnaj¹c siê, na
zakoñczenie wszyscy uczestnicy przyrzekli sobie, ¿e nie-
bawem spotkaj¹ siê w podobnym gronie na najbli¿szym
spotkaniu w Teatrze Wielkim. Wiadomo równie¿, ¿e
ostatni zjazd zmobilizowa³ tak¿e kilku uczestników do
zorganizowania zjazdów rocznikowych. Wydzia³ Filozo-
ficzno-Historyczny, kierunek pedagogika z 1972 roku ju¿
zacz¹³ przygotowania do swojego zjazdu, który odbêdzie
siê prawdopodobnie póŸn¹ jesieni¹. 

Zachêcamy wszystkich absolwentów do wstêpowa-
nia w nasze szeregi oraz do utrzymywania wiêzi z
uczelni¹, która zalicza siê przecie¿ do najlepszych w
kraju. Byæ absolwentem Uniwersytetu w Poznaniu, to
naprawdê duma! 

Maria Wichniewicz 
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Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów
Uniwersytetu w Poznaniu 

Blisko uczelni
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