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Stylowe gobeliny w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius 

i jego autorzy oraz fundatorzy – zespół z firmy Agnella

Prof. Rolf Stober, prawnik z Wolnego Uniwersytetu Berlina, niegdyś koordynator

niemieckiej szkoły prawa na UAM, odbiera Medal za Zasługi dla UAM z rąk rektora 

Po uro czy stym wrę cze niu Na gród FNP: od le wej prof. Iwo Bia ły nic ki -Bi ru la, Jan Szczuc ki

(w za stęp stwie prof. Le cha Szczuc kie go) prof. Ka rol Gre la, prof. To masz Go slar

Akcja Szlachetna Paczka zawitała do Collegium Maius
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Koncert Noworoczny 
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Ko lej ny „Zło ty Ko per nik” dla Stu dia Fil mo we go UAM: kie row nik SF UAM

dr Ste fan Ha bry ło (w środ ku) ze zwy cię skim ze spo łem



ŻYCIE
UNIWERSYTECKIE

UAM POZNAŃ
nr 12(255) | grudzień 2014

Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rektorat, 60-712 Poznań, 
ul. Wieniawskiego 1 

e-mail: redakcja@amu.edu.pl
www.zycie.amu.edu.pl

Adres redakcji: 
61-701 Poznań, ul. Fredry 10
Biuro redakcji: Marta Dzionek 

Zdjęcia na okładkach: Maciej Męczyński
Opracowanie graficzne: Agata Rząsa 
Druk: MULTIGRAF R. Ellert, J. Tomczuk
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe Multigraf s.c.
85-135 Bydgoszcz, ul. Bielecka 76C

REDAKCJA
Redaktor naczelna: Jolanta Lenartowicz,
jolenmedia@gmail.com
Magda Ziółek – dziennikarz, magdazio@amu.edu.pl
Korekta: Maria Rybicka, maria.nowak88@gmail.com
Foto: Maciej Męczyński, fotouam@amu.edu.pl
Stali współpracownicy: 
Adam Barabasz, Danuta Chodera-Lewandowicz, Filip Czekała,
Aleksandra Polewska, Romuald Połczyński, Maria Rybicka

g r u d z i e ń  2 0 1 4  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  3

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów.
Za treść zamieszczanych ogłoszeń, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada. Zapraszamy do wszechstronnej współpracy.

Numer oddano do druku 10 grudnia 2014 roku

OKŁADKA: Stypendyści Fundacji UAM 2014/2015

Lu bisz ŻYCIE?  Po lub nas na Fa ce bo oku!
www.facebook.com/ZycieUniwersyteckieMiesiecznik

W NUMERZE ŻYCIE
UNIWERSYTECKIE

Życzymy by

Święta Bożego Narodzenia
upłynęły spokojnie i radośnie.
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aby w Nowym 2015 Roku
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KK r ó t k o
◗ II zwy czaj ne po sie dze nie Se na tu UAM od -
by ło się 24 li sto pa da 2014 r. Rek tor UAM wrę -
czył no mi na cje na sta no wi sko pro fe so ra zwy -
czaj ne go i li sty gra tu la cyj ne dla pro fe so rów ty -
tu lar nych. Pro rek tor UAM prof. Ma rek Na -
wroc ki przed sta wił „Mo del za rzą dza nia fi nan -
sa mi jed no stek uczel ni”. Pod czas po sie dze nia
Se nat UAM pod jął uchwa ły w spra wie: nada -
nia ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa UAM prof.
Pe te ro wi Nij kam po wi i Ju lii Har twig; wy tycz -
nych dla rad pod sta wo wych jed no stek or ga -
ni za cyj nych do ty czą cych uchwa la nia pro gra -
mów stu diów, w tym pla nów stu diów, dla stu -
diów wyż szych, pro gra mów stu diów po dy plo -
mo wych, pro gra mów kur sów do kształ ca ją -
cych oraz pro gra mów szko leń; utwo rze nia
na Wy dzia le Che mii in ter dy scy pli nar ne go kie -
run ku stu diów che mia i in ży nie ria ma te ria łów
spe cjal ne go prze zna cze nia oraz okre śle nia dla
nie go efek tów kształ ce nia. W cza sie ob rad Se -
nat UAM pod jął uchwa ły: o zmia nie uchwa -
ły z dnia 27 ma ja 2013 r. w spra wie wa run ków
i try bów re kru ta cji na I rok stu diów sta cjo nar -
nych oraz nie sta cjo nar nych w ro ku aka de mic -
kim 2014/2015; w spra wie wy ga śnię cia man -
da tu przed sta wi cie la sa mo rzą du dok to ran tów
w Se na cie An ny Mro zow skiej z dniem 24 li -
sto pa da 2014 r. Se nat UAM wy dał po zy tyw ną
opi nię w spra wie mia no wa nia na sta no wi sko

pro fe so ra zwy czaj ne go: prof. Jo an ny Dec kert
(Wy dział Bio lo gii); prof. Ja nu sza Kar wa ta (In -
sty tut Kul tu ry Eu ro pej skiej); prof. Je rze go Sie -
ro ciu ka (Wy dział Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz -
nej) i prof. An drze ja Twar dow skie go (Wy dział
Stu diów Edu ka cyj nych). Na za koń cze nie Se -
nat UAM pod jął uchwa łę w spra wie nada nia
Sa li 21 Col le gium Geo gra phi cum imie nia prof.
Ta de usza Bart kow skie go. Wgląd w uchwa ły
Se na tu UAM moż li wy jest na stro nie
http://www.amu.edu.pl oraz w Rek to ra cie (po -
kój 107). opr. Do mi ni ka Na roż na

◗W li sto pa dzie pod pi sa no po ro zu mie nie
o współ pra cy mię dzy In sty tu tem Fi lo lo gii Ger -
mań skiej Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, a VII Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. Dą brów ki i Gim na -
zjum Dwu ję zycz nym im. Dą brów ki. Ce lem
jest wspar cie me ry to rycz ne szko ły w na ucza niu
ję zy ka nie miec kie go, po zna wa niu kul tu ry kra -
jów nie miec ko ję zycz nych oraz pro pa go wa nie
ofer ty na uko wo -dy dak tycz nej In sty tu tu Fi lo lo -
gii Ger mań skiej. Dzię ki po ro zu mie niu ucznio -
wie VII Li ceum im. Dą brów ki i Gim na zjum im.
Dą brów ki bę dą mie li moż li wość uczest nic twa
w wy kła dach otwar tych, warsz ta tach oraz pro -
jek tach re ali zo wa nych przez pra cow ni ków IFG.
Szko ła ze swo jej stro ny za pew nia po moc w or -
ga ni za cji prak tyk stu denc kich. nad.

◗14 li sto pa da w Pa ła cu Sta szi ca w War sza wie
od by ła się ga la kon kur su na naj bar dziej pro -
dok to ranc ką uczel nię w Pol sce – PRODOK.
W te go rocz nej edy cji kon kur su or ga ni zo wa -
ne go przez Za rząd Kra jo wej Re pre zen ta cji
Dok to ran tów i Fun da cję Edu ka cyj ną Per spek -
ty wy, UAM zna lazł się w dzie siąt ce naj lep szych. 

◗15 li sto pa da z ini cja ty wy dok to ran tów Wy -
dzia łu Che mii (Mar ty ny No wak, Syl wii
Ostrow skiej, Ali cji Ka pu ściń skiej oraz Mi cha -
ła Za bi sza ka) pod kie run kiem dr hab. Re na -
ty Ja strząb od by ło się I Po znań skie Sym po -
zjum Mło dych Na ukow ców – No we Ob li cze
Na uk Przy rod ni czych. Sym po zjum przy cią -
gnę ło oko ło 150 mło dych osób z uczel ni z ca -
łe go kra ju. Wy kład in au gu ra cyj ny pt. „Sku -
tecz na che mio te ra pia prze ciw no wo two ro -
wa – wy zwa nia XXI wie ku” wy gło sił dr hab.
Adam Hu czyń ski. W trak cie kon fe ren cji wy -
gło szo no 50 ko mu ni ka tów oraz za pre zen to -
wa no 63 po ste ry. 

◗Po raz 13-sty Sek cja Geo in for ma cji Stu denc -
kie go Ko ła Na uko we go Geo gra fów zor ga ni -
zo wa ła Mię dzy na ro do wy Dzień Sys te mów In -
for ma cji Geo gra ficz nej (GIS Day). Od był się
on 19 li sto pa da na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz -
nych i Geo lo gicz nych UAM. Sys te my GIS
umoż li wia ją efek tyw niej sze za rzą dza nie
przed się bior stwem i są nie za stą pio nym na rzę -
dziem na uki. W tym ro ku na kon fe ren cji re fe -
ra ty wy gło si li przed sta wi cie le m. in: Esri Pol -
ska, MGPP Ae ro, IMGW, GIS-Sup port,

NASZ  UNIWERSYTET WYDARZENIA
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◗W li sto pa dzie od by ły się w Po zna niu Dni
Ful bri gh ta pt. „Nie za leż ność i in no wa cja na -
szą dro gą do roz wo ju”. Or ga ni za to ra mi kon -
fe ren cji by li: Pol sko -Ame ry kań ska Ko mi sja
Ful bri gh ta, Po li tech ni ka Po znań ska oraz
UAM. Kon fe ren cja wień czy ła ob cho dy 55-le -
cia Pro gra mu Ful bri gh ta w Pol sce, a skie ro -
wa na by ła do wszyst kich za in te re so wa nych
współ pra cą z ame ry kań ski mi uczel nia mi, ru -
chem stu denc kim i na uko wym, a tak że z ame -
ry kań ski mi przed się bior ca mi.  
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Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie Stu den tów Pra wa ELSA Po znań
za chę ca do udzia łu w II Ogól no pol skim Kon kur sie Pra wa Ener -
ge tycz ne go „Pra wo z ener gią”!

Kon kurs skie ro wa ny jest do stu den tów oraz ab sol wen tów do 27.
ro ku ży cia, któ rzy in te re su ją się pra wem ener ge tycz nym, ener ge -
ty ką oraz po li ty ką ener ge tycz ną. Wy star czy na pi sać esej na je den
ze wska za nych przez ra dę na uko wą te ma tów, do łą czyć do nie go

ilu stra cje i prze słać na ad res: kon kurs.ener gia@el sa.org.pl do dnia 27 lu te go 2015 r. Pięć osób,
któ rych esej zo sta nie naj le piej oce nio ny przez ra dę na uko wą weź mie udział w dru gim eta pie
kon kur su. Ga la fi na ło wa od bę dzie się 27 kwiet nia 2015 r. w Po zna niu. 

Za pra sza my nie tyl ko do udzia łu w kon kur sie, ale tak że za pra sza my wszyst kich za in te re -
so wa nych na uro czy stą ga lę, pod czas któ rej w ra mach kon fe ren cji lau re atów fi na li ści wy gło -
szą pre lek cje. Oprócz te go, w trak cie ga li, uczest ni cy bę dą mie li oka zję za pre zen to wać swo -
ją wie dzę w qu izie, od po wia da jąc na py ta nia te sto we. Rów nież pu blicz ność bę dzie mo gła
prze te sto wać swo ją zna jo mość re gu la cji praw nych od no szą cych się do ryn ku ener ge tycz -
ne go i ochro ny śro do wi ska.

Na zwy cięz cę kon kur su cze ka ją mie sięcz ne płat ne prak ty ki w kan ce la rii CMS Pol ska (daw -
niej CMS CameronMcKenna) w War sza wie. Po zo sta li Fi na li ści rów nież bę dą mie li moż li -
wość od by cia prak tyk w re no mo wa nych kan ce la riach w War sza wie i Po zna niu. Gwa ran tu -
je my każ de mu z fi na li stów moż li wość pu bli ka cji ese ju na Por ta lu CIRE. pl oraz na gro dy pie -
nięż ne. Za pra sza my do od wie dze nia na szej stro ny in ter ne to wej i pro fi lu na Fa ce bo oku, gdzie
za po znać się moż na z re gu la mi nem, har mo no gra mem i te ma ta mi prac.

RU SZA DRU GA EDY CJA PRE STI ŻO WE GO KON KUR SU! 

Włóż ener gię w swo ją przy szłość!
Zo stań fi na li stą ogól no pol skie go kon kur su i wy graj cie ka we na gro dy!



N A S Z  UNIWERSYTET
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Stu den ci i ab sol wen ci UAM, któ -
rzy chcą po dzie lić się swo imi
wspo mnie nia mi do ty czą cy mi

wy kła dow ców, mo gą spi sa ne hi sto rie
prze sy łać do Biu ra Pra so we go uni wer -
sy te tu (fbp@amu.edu.pl). Ze wspo -
mnień tych – za rów no krót kich dia lo -
gów, jak i dłuż szych opo wie ści – po -
wsta nie książ ka: „Z aka de mic kie go po -
dwór ka. Stu den ci o wy kła dow cach”.

Ce lem tej ini cja ty wy jest nie tyl ko
wy da nie książ ki, ale tak że chęć spoj rze -
nia na UAM z nie co in nej per spek ty wy.
To wła śnie z cza sów stu diów bio rą się
jed ne z naj pięk niej szych wspo mnień,
któ re nie rzad ko do ty czą sy tu acji na za -
ję ciach. Do tej po ry za rów no ab sol wen -
ci jak i obec ni stu den ci dzie li li się ta -
ki mi hi sto ria mi tyl ko w gro nie zna jo -
mych. Te raz opo wie ści te zo sta ną ze -
bra ne w książ ce. Pu bli ka cja ma być od -
po wie dzią na pierw szy tom z cy klu
„Z aka de mic kie go po dwór ka”, w któ -
rym to wy kła dow cy na szej uczel ni
wspo mi na li za baw ne wy da rze nia
z udzia łem stu den tów. Przy wo ły wa li
aneg do ty z eg za mi nów, dzie li li stu den -
tów na ty py, a tak że ob ser wo wa li ich

nie co dzien ne za cho wa nia. Wspo mnia -
ną książ kę moż na na być w Wy daw nic -
twie Na uko wym UAM.

Ja ka bę dzie od po wiedź stu den tów
i ab sol wen tów? Czy też po dzie lą wy kła -
dow ców na ty py? A mo że przy po mną
wszyst kim zna ne po wie dzon ka ja kie -
goś pro fe so ra lub przed sta wią nie ty po -
we za cho wa nia wy kła dow ców? I czy
wy kła dow cy nie bo ją się te go, że te raz
to oni bę dą przed mio tem oce ny?
W pla no wa nym dru gim to mie „Z aka -
de mic kie go po dwór ka” znaj dzie my za -
pew ne za rów no hi sto rie, któ re roz -
śmie szą wie lu czy tel ni ków, jak i te, któ -
re przy po mną mą drość wspo mi na ne -
go wy kła dow cy. Cze ka my za tem
na wspo mnie nia. Na wet je śli ma się
w pa mię ci je den dia log mo że on być
pe reł ką w przy go to wy wa nej pu bli ka cji.
Za chę ca my do wi zy ty na por ta lu stu -
den ta stro ny www.amu.edu.pl, gdzie
pod od no śni kiem „Z aka de mic kie go
po dwór ka. Stu den ci o wy kła dow cach”
każ dy za in te re so wa ny znaj dzie szcze -
gó ło we in for ma cje. 

Agniesz ka Książ kie wicz
Biu ro Pra so we UAM

WIGeoGIS, Geo ma tic, In ter graph, Geo tro nics,
Ka dex. Przed sta wio ne zo sta ły za sto so wa nia GIS
w biz ne sie, IT, mo de lo wa niu 3D, le śnic twie, za -
rzą dza niu kry zy so wym i tech no lo giach po mia -
ro wych. W pro gra mie te go rocz nej kon fe ren cji
zna la zły się tak że warsz ta ty kom pu te ro we, se sja
uczniow ska oraz kon kur sy. Za pre zen to wa no
rów nież naj now szy pro jekt Sek cji Geo in for ma -
cji – Uni wer sy tec kie Re po zy to rium Da nych Prze -
strzen nych – czy li por tal in ter ne to wy słu żą cy
do pre zen ta cji i wy mia ny da nych prze strzen nych. 

◗Pro jek ty na uko we dzie się ciu mło dych na ukow -
ców z na sze go uni wer sy te tu zy ska ły uzna nie
w IV edy cji kon kur su MNiSW „Iu ven tus Plus”.
Pro gram za pew nia fi nan so wa nie pro jek tów na -
ukow ców do 35 ro ku ży cia, pro wa dzą cych ba da -
nia na uko we na wy so kim po zio mie i po sia da ją -
cych wy róż nia ją cy się do ro bek na uko wy. W kon -
kur sie roz pa trzo no 549 wnio sków mło dych na -
ukow ców. W gro nie 145 lau re atów zna leź li się:
Ar tur Ry szard Ste fan kie wicz, To masz Grzyb oraz
Mar cin Pod sia dło z Wy dzia łu Che mii; Mi chał
Bud ka, Łu kasz Kacz ma rek oraz Pa weł Mar ci niak
z Wy dzia łu Bio lo gii; An na Dyr dał oraz Ma ciej
Mi sior ny z Wy dzia łu Fi zy ki; Mi chał Ja kub Ja ku -
bo wicz z WNGiG oraz An na Ba ra now ska -Kor -
czyc z Cen trum Na no bio me dycz ne go. 

◗Pra cow ni cy In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej UAM
zwy cię ży li w kon kur sach ogło szo nych przez Mi -
ni ster stwo Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go. Zwy -
cię skie pro jek ty do ty czą in no wa cyj nej pra cy
z ucznia mi – po wsta ły dzię ki wie lo let nim ba da -
niom i do świad cze niom po lo ni stycz ne go śro do -
wi ska me to dy ków, są tak że efek tem in ten syw nej
współ pra cy In sty tu tu z wiel ko pol ski mi szko ła mi.
W kon kur sie Aka de mic kie Cen trum Kre atyw no -
ści na gro dzo no pro jekt La bo ra to rium Te atral ne
opra co wa ny przez prof. Be atę Gro madz ką, prof.
Je rze go Ka niew skie go oraz dr Wie sła wę Wan tuch.
W kon kur sie Uni wer sy tet Mło dych Na ukow -
ców na gro dzo no pro jekt La bo ra to rium Po ezji Ko -
bie cej XX wie ku opra co wa ny przez dr hab.
Agniesz kę Kwiat kow ską, prof. Je rze go Ka niew -
skie go oraz To ma sza Umer le. Kon sul tant ka mi na -
uko wy mi pro jek tu są prof. Ewa Kra skow ska oraz
prof. An na Le ge żyń ska.  

◗Prof. Agniesz ka Cy bal -Mi chal ska, pro dzie kan
Wy dzia łu Stu diów Edu ka cyj nych zo sta ła od zna -
czo na Srebr nym Krzy żem Za słu gi za wy bit ne za -
słu gi w bu do wa niu spo łe czeń stwa oby wa tel skie go
w Pol sce i za osią gnię cia w dzia łal no ści na rzecz
upo wszech nia nia idei eu ro pej skiej. 

◗10 grud nia w Gnieź nie od by ła się kon fe ren cja:
„Au gust i Rzym: pa mięć, ry tu ały i prak ty ki ży cia
co dzien ne go”. Ce lem kon fe ren cji by ła pre zen ta -
cja do rob ku pol skich ba da czy hi sto rii sta ro żyt ne -
go Rzy mu w kon tek ście współ cze snej hu ma ni sty -
ki w związ ku z przy pa da ją cą w 2014 ro ku dwu -
ty sięcz ną rocz ni cą śmier ci ce sa rza Au gu sta. 

opr. mdz

Na po dwór ko wyj dą stu den ci
Anegdoty o wykładowcach nie biorą się znikąd. Każda nietypowa
sytuacja z udziałem prowadzącego zajęcia kiedyś rzeczywiście
zdarzyła się jakiemuś studentowi, który potem opowiedział ją
swoim znajomym. Ci przekazali ją dalej i tak historia zaczęła żyć
własnym życiem. Niebawem przekonamy się, dla których tego typu
opowieści źródłem były wykłady na UAM.
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MICHAŁ JAKUBOWICZ
Zaj mu je się pa le oeko lo gią, se dy men to lo gią i geo che -
mią skał wę gla no wych. Brał udział w trzech pro jek tach
ba daw czych NCN do ty czą cych geo lo gii Ma ro ka i Ka -
zach sta nu. Za swo je naj waż niej sze osią gnię cie uwa ża
od kry cie uni kal nie za cho wa ne go, de woń skie go eko sys -

te mu „wi szą cych ogro dów” ko ra low co wo -li liow co wych. Ba da nia te zo sta ły
opu bli ko wa ne w bar dzo wy so ko punk to wa nym cza so pi śmie Geo lo gy.

TOMASZ LEWANDOWSKI
Praw nik, pra cę dok tor ską na te mat „Su we ren ność i od po wie dzial ność pro te -
stu” przy go to wu je pod opie ką prof. Zdzi sła wa Kę dzi. Jest au to rem kil ku na -
stu pu bli ka cji z dzie dzi ny mię dzy na ro do wej ochro ny praw czło wie ka oraz mię -
dzy na ro do we go pra wa hu ma ni tar ne go kon flik tów zbroj nych. 

TOMASZ KUBIAK
Fi zyk, pro wa dzi in ter dy scy pli nar ne ba da nia z bio fi -
zy ki, bio che mii i na no me dy cy ny. W pra cach na uko -
wych usta la wła ści wo ści su per pa ra ma gne tycz nych
na no czą stek tlen ku że la za i ich in te rak cje z ma te rią
bio lo gicz ną. Jest au to rem licz nych pu bli ka cji, tak że

po pu la ry za tor skich. Był dwu krot nym sty pen dy stą MNiSW, zo stał też wy -
ty po wa ny do gro na 10 naj lep szych stu den tów w ogól no pol skim kon kur -
sie „Naj bar dziej kre atyw ny stu dent ro ku 2010”. Jest lau re atem wie lu na -
gród i sty pen diów.

ADAM GORCZYŃSKI
Pra cę na uko wą roz po czął już na I ro ku stu diów
pod kie run kiem prof. Vio let ty Pa tro niak w Za kła dzie
Che mii Bio nie or ga nicz nej Wy dzia łu Che mii UAM.
Jest au to rem 10 pu bli ka cji (IF 24,720). Jed na z pu bli -
ka cji za wie ra wy ni ki ba dań z po by tu w la bo ra to rium

Uni wer sy te tu w Stras bur gu, i do ty czy wi zu ali zo wa nia zja wi ska sa mo or -
ga ni za cji na po wierzch ni gra fi tu. Jest lau re atem Dia men to we go Gran tu.
Za pra cę ma gi ster ską otrzy mał wy róż nie nie Pol skie go To wa rzy stwa Che -
micz ne go. Jest sty pen dy stą Mar szał ka Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go,
MNiSW i Fun du szu Ro dzi ny Kul czy ków.

ALEKSANDRA JAROSZ
Ja po nist ka, pra cę dok tor ską pi sze pod kie -
run kiem prof. Al fre da F. Ma je wi cza. Zaj mu -
je się ba da niem miy ako, po waż nie za gro żo -
ne go mniej szo ścio we go ję zy ka z Ar chi pe la -
gu Riu kiu. Au tor ka kil ku pu bli ka cji, uczest -

nicz ka mię dzy na ro do wych kon fe ren cji i warsz ta tów na uko wych.

WOJCIECH DYBA
Geo graf, spe cja li sta go spo dar ki prze strzen -
nej, a szcze gól nie roz wo ju re gio nal ne go. Jest
człon kiem Re gio nal Scien ce As so cia tion
oraz Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne -
go. Sta że na uko we od był w Bruk se li oraz

Ber li nie. Jest współ au to rem dwóch mo no gra fii, au to rem licz nych
ar ty ku łów oraz 2 eks per tyz dla wo je wódz twa wiel ko pol skie go. 

MARIA DELIMATA
Ab sol went ka MISH (dy plo my z wie dzy o te -
atrze oraz fi lo lo gii pol skiej). Roz pra wę dok -
tor ską „Ero ty ka ja ko es te ty ka we współ cze -
snej kul tu rze i sztu ce” pi sze pod kie run kiem
prof. Do broch ny Ra taj cza ko wej. Re ali zu je

rów nież 3-let ni grant NCN-Pre lu dium: „Tra dy cje i wi do wi ska pa -
syj ne na Fi li pi nach”. Sty pen dyst ka m.in. Na gro dy im. prof. W. Ku -
rasz kie wi cza oraz uni wer sy te tu Cam brid ge.

MATEUSZ GIERSZEWSKI
Che mik, pra cę dok tor ską „Spek tro sko pia
i fo to fi zy ka po chod nych 5-de aza al lok sa zy -
ny. Uję cie eks pe ry men tal ne i teo re tycz ne”
pi sze pod kie run kiem prof. Mar ka Si kor skie -
go i dr Do ro ty Pru ka ły. Jest kie row ni kiem

pro jek tu NCN-ETIUDA, w ra mach któ re go od bę dzie staż w Lo -
ugh bo ro ugh Uni ver si ty. Uczest ni czy w dwóch in nych pro jek tach
NCN. Au tor ośmiu prac opu bli ko wa nych w cza so pi smach o za -
się gu mię dzy na ro do wym. 

Kuźnia uczonych
Każdy doktorant wie, że działalność naukowa jest wymagająca.
Udział w konferencjach, publikacje, zajęcia ze studentami, a przede
wszystkim prowadzenie badań – to wszystko wymaga poświęcenia
czasu, a także zdobywania zewnętrznych środków finansowych
na realizowanie ambitnych planów naukowych. Stypendia Fundacji
UAM mają zapewnić młodym naukowcom ten ostatni element, który
często stanowi najważniejszy warunek ich dalszej aktywności.

Wyróżnieni w roku 2014/2015
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Pro gram sty pen dial ny, pro wa dzo ny przez Fun da cję UAM
od 2008 ro ku, ma na ce lu roz wój ka pi ta łu in te lek tu al ne go, a co
za tym idzie, pro mo cję in no wa cyj no ści i przed się bior czo ści aka -

de mic kiej. Wspar cie fi nan so we otrzy mu je kil ku na stu uzdol nio nych
dok to ran tów, wy ło nio nych przez ka pi tu łę oce nia ją cą sto pień za an ga -
żo wa nia dok to ran ta w roz wój na uki, no wa tor stwo sto so wa nych przez
nie go me tod czy kie run ków ba dań, a tak że ich apli ka cyj ny cha rak ter. 

Każ de go ro ku wnio sków jest wię cej. Tym ra zem wpły nę ło ich
po nad 100 z 12 wy dzia łów. Te go rocz na edy cja wy ło ni ła sie dem -
na stu naj bar dziej uzdol nio nych na ukow ców. Uro czy stość wrę cze -
nia sty pen diów Fun da cji UAM ma szcze gól ną opra wę. Jej sta łym
ele men tem jest roz mo wa, ja ką z dok to ran ta mi pro wa dzi go spo -
darz spo tka nia – rek tor UAM, prof. Bro ni sław Mar ci niak. Przy sto -
le w Au li Lu brań skie go za sia dło w tym ro ku kil ku na stu mło dych
na ukow ców, gro no pro mo to rów oraz dzie ka nów. Rek tor, a wła -
ści wie rek to rzy – bo na sa li zna leź li się tak że prof. Sta ni sław Lo -

renc, prof. Bog dan Mar ci niec, a tak że pro rek tor prof. Krzysz tof
Kra sow ski – prze py ty wa li ko lej no sty pen dy stów, każ de mu za da -
jąc py ta nia do ty czą ce za in te re so wań na uko wych oraz pla nów
na przy szłość. Ten nie co kur tu azyj ny mo del roz mo wy czę sto za -
mie niał się w cie ka wą wy mia nę zdań. Mło dzi lu dzie, w prze wa ża -
ją cej licz bie przed sta wi cie le na uk przy rod ni czych po chwa lić się
mo gli spo rym do rob kiem na uko wym. By ły to udzia ły w pro jek -
tach ba daw czych, w któ rych kil ko ro by ło kie row ni ka mi, na gro -
dy w kon kur sach, sta że za gra nicz ne oraz pu bli ka cje w cza so pi -
smach na uko wych. Re kor dzi ści mie li ich na 2 lub 3 ro ku stu diów
dok to ranc kich aż 13, co jest wy ni kiem, któ re go nie po wsty dził -
by się mło dy ad iunkt. Aspi ra cje ro sną wraz z ko lej ny mi suk ce sa -
mi, a te go rocz ni sty pen dy ści chcą przede wszyst kim pod bi jać
świat: staż w Cam brid ge, sty pen dium Ful bri gh ta, dal sze na uko we
wo ja że. Za le d wie dwóch, mo że trzech de kla ro wa ło, że po skoń -
czo nych stu diach nie chce wy jeż dżać. opr. MZ

ANNA KOŁOS
Ab sol went ka MISH (dy plo my z hi sto rii sztu ki i fi lo -
lo gii pol skiej). Or ga ni zo wa ła kon fe ren cje, pi sa ła re -
fe ra ty i pu bli ka cje. Trzy krot na sty pen dyst ka MNiSW,
sty pen dyst ka Fun du szu im. Ro dzi ny Kul czy ków oraz
Wo je wódz twa Wiel ko pol skie go. Lau re at ka I na gro -

dy z li te ra tu ro znaw stwa w ogól no pol skim kon kur sie prac ma gi ster skich
im. Cze sła wa Zgo rzel skie go i wy da ła mo no gra fię w Wy daw nic twie KUL.. 

HANNA WINISZEWSKA
Mu zy ko log, zaj mu je się hi sto rią mu zy ki XVIII i I po -
ło wy XIX wie ku, zwłasz cza ope ry i hi sto rią wy ko -
naw stwa wo kal ne go. Jest ab sol went ką kom po zy cji
i teo rii mu zy ki na Aka de mii Mu zycz nej w Po zna niu.
Otrzy ma ła me dal dla wy bit nych ab sol wen tów UAM.

Jest au tor ką książ ki „Dram ma gio co so – mię dzy ope ra se ria a ope ra buf -
fa” i współ re dak to rem kil ku prac zbio ro wych. Opu bli ko wa ła kil ka na ście
ar ty ku łów na uko wych, zaj mo wa ła się tak że kry ty ką mu zycz ną.

PAWEŁ BOGAWSKI
Geo graf i bio log. Bie rze udział w trzech pro jek -
tach gran to wych NCN: w jed nym ja ko kie row nik.
Opra co wał i ska li bro wał pięć me tod ob li czeń ewa -
po tran spi ra cji wskaź ni ko wej dla wa run ków kli -
ma tycz nych Pol ski. Uczest ni czył w sta żach i kur -

sach za gra nicz nych, otrzy mu jąc za gra nicz ne gran ty wy jaz do we.

MAŁGORZATA RĘKOSIEWICZ
Psy cho log, pod kie run kiem prof. An ny I. Brze ziń skiej
przy go to wu je roz pra wę dok tor ską „Spo łecz ny kon -
tekst kształ to wa nia się toż sa mo ści osób z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną w okre sie póź nej ado le scen -
cji i wy ła nia ją cej się do ro sło ści”. Au tor ka mo no gra -

fii, pięt na stu ar ty ku łów na uko wych m.in. w ję zy ku chiń skim. Po pu la ry za -
tor ka psy cho lo gii i współ au tor ka trzech po rad ni ków dla na uczy cie li. 

MICHAŁ BOGDZIEWICZ
Bio log, spe cja li zu ją cy się w eko lo gii. W ra mach
pro jek tu NCN -Har mo nia współ pra cu je z dwo ma
wio dą cy mi ośrod ka mi ame ry kań ski mi. Opu bli -
ko wał 5 prac (IF 8.42) Ak tyw nie udzie la się
na kon fe ren cjach mię dzy na ro do wych. Trzy krot -

ny sty pen dy sta dla naj lep szych dok to ran tów.

PAWEŁ KORPAL
An gli sta, spe cja li zu ją cy się w tłu ma cze niach, stu -
dent psy cho lo gii. W swo jej pra cy ba daw czej zaj -
mu je się psy cho lo gicz ny mi aspek ta mi tłu ma cze -
nia ust ne go, stre sem w tłu ma cze niu kon fe ren cyj -
nym oraz oku lo gra fią ja ko me to dą uży wa ną w ba -

da niach prze kła du ust ne go i pi sem ne go. Jest au to rem kil ku ar ty ku łów
o tej te ma ty ce. Otrzy mał I na gro dę w mię dzy na ro do wym kon kur sie
na naj lep szy pro jekt dok tor ski zor ga ni zo wa nym przez EST (Eu ro pe -
an So cie ty for Trans la tion Stu dies). 

KRZYSZTOF ZAWIERUCHA
Pro wa dzi in ten syw ne ba da nia do ty czą ce fau ny nie -
spor cza ków w re gio nach gór skich oraz po lar nych.
Brał udział w wy pra wie ba daw czej na Spits ber gen.
Współ pra cu je z In sty tu tem Zoo lo gii UJ, Za kła dem
Eko lo gii Mo rza IO PAN oraz Chi ba Uni ver si ty w Ja -

po nii, Uni ver si ty Cen tre of Sval bard w Nor we gii. Jest lau re atem Dia men -
to we go Gran tu oraz Eu ro pej skie go Gran tu Syn the sys. Otrzy mał tak że grant
pro gra mu NCN-Pre lu dium. Wy ni ki swo ich prac opu bli ko wał w 20 ar ty -
ku łach na uko wych i przed sta wiał na kon fe ren cjach w kra ju i za gra ni cą. 

MARCIN ŁUKASZEWSKI
Po li to log, spe cja li sta sto sun ków mię dzy na ro do wych, in te re su je się
głów nie sys te ma mi po li tycz ny mi państw za chod nio eu ro pej skich ze
szcze gól nym uwzględ nie niem mi kro państw (An do ry, Liech ten ste inu,
Mo na ko, San Ma ri no i Wa ty ka nu). Au tor kil ku dzie się ciu roz dzia łów
w pra cach zbio ro wych, re cen zji i ar ty ku łów na uko wych, sty pen dy -
sta MNiSW oraz NCN. 

MARCIN RUNOWSKI
Che mik, na gro dzo ny zło tym me da lem za naj lep szą
pra cę li cen cjac ką or ga ni zo wa nym przez In sty tut
Che mii Fi zycz nej PAN w War sza wie. Pra ca ma gi -
ster ska na to miast otrzy ma ła I miej sce w kon kur sie
na naj lep szą pra cę ma gi ster ską na Wy dzia le Che mii

oraz zo sta ła wy róż nio na przez Pol skie To wa rzy stwo Che micz ne. Jest lau -
re atem Dia men to we go Gran tu, na gro dy na uko wej rek to ra UAM, sty pen -
dy stą na uko wym Po zna nia. Zaj mu je się syn te zą i cha rak te ry sty ką no wych
na no lu mi no fo rów i wie lo funk cyj nych na no ma te ria łów o wła ści wo ściach
lu mi ne scen cyj no -ma gne tycz nych. Jest współ au to rem 14 pu bli ka cji na -
uko wych (IF 36.5) oraz 50 ko mu ni ka tów na uko wych, z któ rych 8 zo -
sta ło na gro dzo nych.
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Do kład nie 100 lat te mu, krót ko po świę tach Bo że go Na ro dze -
nia, bli scy bry tyj skich, nie miec kich i fran cu skich żoł nie rzy
wal czą cych pod Ypres w za chod niej Flan drii, otrzy ma li nie -

zwy kłe li sty z fron tu. Li sty opo wia da ły o tak nie praw do po dob nych
wy da rze niach, że nie któ rzy ich ad re sa ci za czę li po dej rze wać, że au -
to rzy – czy li ich wal czą cy sy no wie, bra cia, mał żon ko wie czy na rze cze -
ni – wsku tek do zna nych na po lu bi twy traum, zwy czaj nie po stra da li
ro zum. Dla cze go? Od ra na pa da ło i w oko pach zro bi ło się pa skud ne
bło to – pi sał Tom, wa lij ski fi zy lier, do miesz ka ją cej w Lon dy nie sio stry
Ja net – Pierw sze nie miec kie oko py są od da lo ne od na szych tyl ko o 50
jar dów. Po mię dzy na mi a ni mi roz po ście ra się ka wa łek tzw. Zie mi Ni -
czy jej. Jest to tak ma ły ob szar, że cza sa mi sły szy my roz mo wy, ja kie Niem -
cy pro wa dzą ze so bą w swo im oko pie. Oczy wi ście, od cza su kie dy od nie -
miec kich kul i ba gne tów po le gli na si przy ja cie le, nie na wi dzi my Niem -
ców, ale kie dyś prze cież po tra fi li śmy ra zem żar to wać i czu li śmy mię -
dzy so bą ja kąś więź. Mi nio ne go po ran ka – wi gi lij ne go prze cież – mie -
li śmy tu pięk ną po go dę. Mróz i pięk ne, ostre słoń ce. W cią gu dnia roz -
le ga ły się ja kieś strza ły, ale kie dy za padł zmrok, nad oko pa mi roz po star -
ła się ci sza, ja kiej nie by ło od mie się cy! Bar dzo chcie li śmy wie rzyć, że
ta ci sza zwia stu je spo koj ne świę ta. Jed nak wie lu z nas twier dzi ło, że
jest to nie miec ka za sadz ka, że Niem cy chcą uśpić na szą czuj ność i ude -
rzyć znie nac ka, gdy bę dzie my świę to wać al bo gdy za śnie my. Wte dy je -
den z mo ich kum pli, John, za wo łał mnie i po wie dział: – Chodź, pój dzie -
my po dej rzeć, co ro bią Niem cy. Po szli śmy. 

Ni gdy nie sły sza łem pięk niej szej ko lę dy
Chwi lę póź niej do strze głem coś zdu mie wa ją ce go. Jak okiem się gnąć,

nie miec kie oko py mie ni ły się w ciem no ści set ka mi ma leń kich świa te -
łek. – Co to jest u li cha?! – za py ta łem Joh na. – Świą tecz ne cho in ki! – od -
po wie dział. I tak wła śnie by ło. Niem cy usta wi li na ze wnętrz nej li nii swo -
ich oko pów mnó stwo ma łych cho inek, na ga łąz kach któ rych wi sia ły ma -
lut kie lam pio ny ze świecz ka mi. Chwi lę póź niej usły sze li śmy, że śpie -
wa ją „Stil le Na cht”. To by ła ko lę da, któ rej nie zna łem, ale John ją znał
i tłu ma czył mi jej sło wa. „Ci cha noc, świę ta noc” – tak się za czy na ła. Ni -
gdy nie sły sza łem pięk niej szej ko lę dy. Mia ła w so bie ty le po ko ju. Kie dy
skoń czy li śpie wać, chło pa ki z na sze go oko pu da li im bra wa! I za in to -
no wa li na szą, bry tyj ską ko lę dę „The first No el”. Mu szę przy znać, że choć
nie brzmie li śmy tak do brze jak Niem cy, to gdy skoń czy li śmy, na gro dzi li
nas praw dzi wie en tu zja stycz ny mi bra wa mi. A na stęp nie za czę li śpie -
wać „O Tan nen baum”. Do łą czy li śmy do nich, śpie wa jąc to sa mo po an -
giel sku, czy li „O co me all ye fa ith ful”, a wte dy oni za czę li śpie wać tę ko -
lę dę po ła ci nie „Ade ste fi de les”. Bry tyj czy cy i Niem cy śpie wa li ra zem ko -
lę dy po dwóch prze ciw le głych stro nach Zie mi Ni czy jej! Nie by łem w sta -
nie wy obra zić so bie cze goś bar dziej nie praw do po dob ne go, ale szyb ko
oka za ło się, że to był do pie ro po czą tek.”

Jak do no szą źró dła hi sto rycz ne, do pierw szych prób bra ta nia się
wro gich od dzia łów do szło mię dzy Niem ca mi a fi zy lie ra mi z Wa lii z ini -
cja ty wy tych pierw szych. Po cząt ko wo bra li w tym udział je dy nie sze -

re go wi żoł nie rze i pod ofi ce ro wie, jed nak że na spo tka nie ofi ce rów wca le
nie trze ba by ło dłu go cze kać. Ka pi tan Stoc kwell i je den z do wód ców
nie miec kich uzgod ni li, iż spon ta nicz ny, wi gi lij ny ro zejm trwać bę dzie
do 8.30 dru gie go dnia świąt, a za raz po tem wy mie ni li się sym bo licz -
ny mi po dar ka mi. Po za tym stro ny zgo dzi ły się na ze bra nie i po grze -
ba nie ciał za bi tych, po zo sta ją cych na zie mi ni czy jej. Szkoc ka jed -
nost ka 6th Gor don Hi gh lan ders po grze ba ła zwło ki ze bra nych to wa -
rzy szy we wspól nej mo gi le z Niem ca mi. Na stęp nie przy akom pa nia -
men cie du dzia rza od śpie wa no ra zem psalm „Pan jest pa ste rzem mo -
im”. Uzgod nio no rów nież, iż żoł nie rze po zo sta ją w oko pach. To usta -
le nie jed nak szyb ko zła ma no i do pół no cy 24 grud nia 1914 ro ku, bli -
sko po ło wa alianc kie go fron tu za war ła ro zejm z od dzia ła mi nie miec -
ki mi na swo ich od cin kach. 

Umó wi li śmy się na mecz pił ki noż nej
„Na wet ci, któ rzy nie zna li ję zy ka, z po wo dze niem wy mie nia li się upo -

min ka mi – czy ta ła Ja net w li ście od bra ta To ma. – Na sze pa pie ro sy za ich
cy ga ra. Na sza her ba ta za ich ka wę. Na sze kon ser wy wo ło we za ich kieł -
ba sę. Od zna ki i gu zi ki od mun du rów zmie nia ły wła ści cie li. Sam wy mie -
ni łem mój scy zo ryk na skó rza ny zbroj ny pas. Po ka żę Ci go jak tyl ko wró -
cę do do mu. (…) Póź niej po śpie wa li śmy wspól nie przy ogni sku, a tuż
przed uda niem się na spo czy nek umó wi li śmy się na ju tro na wspól ny
mecz pił ki noż nej.” W dzień Bo że go Na ro dze nia, 25 grud nia 1914 ro -
ku, re pre zen ta cja ar mii pru skiej i przed sta wi cie le wro gich Niem com
wojsk Wiel kiej Bry ta nii w isto cie ro ze gra li mecz pił ki noż nej. Roz gryw -
ka, nie ste ty, za koń czy ła się nie co przed wcze śnie, gdyż pił ka upa dła
na wy sta ją cy drut kol cza sty i uszło z niej po wie trze. W kon se kwen cji
te go zaj ścia zwy cięz ca mi zo sta li Niem cy, wy gry wa jąc z Bry tyj czy ka -
mi 3: 2. Ze stro ny bry tyj skiej w ro zej mie bra ły udział m.in. Lon dyń ska
Bry ga da Strzel ców, 5. dy wi zja sfor mo wa na w Man che ste rze i De von -
shi re oraz pułk west min ster ski. Ze stro ny nie miec kiej zaś puł ki sak -
soń skie. Prócz od dzia łów z Wysp Bry tyj skich wzię ły w nim udział tak -
że nie któ re fran cu skie, bel gij skie, a na wet hin du skie. Sztab do wódz -
twa bry tyj skie go do wie dział się o ro zej mie ze spo rym opóź nie niem.
Dru gie go dnia świąt wy żsi ofi ce ro wie z obu stron pró bo wa li do pro -
wa dzić do za koń cze nia ro zej mu, nie mniej po mi mo te go, że ro zejm

„Mo ja Ko cha na Sio stro, Ja net! Jest dru ga w no cy i więk szość chło pa ków śpi już w swo ich ja mach wy drą żo nych
w ścia nach oko pów. Ja jed nak nie mógł bym za snąć, do pó ki nie na pi sał bym do Cie bie te go li stu. Bra łem dziś udział
w nie praw do po dob nej Wi gi lii. Wiem, że to, co na pi szę, wy da Ci się baj ką i być mo że bę dziesz po wąt pie wać w praw -
dzi wość mo ich słów, ale nie bę dę miał Ci te go za złe. Ja sam wciąż za da ję so bie py ta nie, czy coś po dob ne go mo gło wy -
da rzyć się na praw dę?”

Wigilia wrogów

Pierwsza strona „The Daily Mirror”, 1915 rok
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ofi cjal nie za koń czył się o 8.30, przez ca ły dzień nie pod ję to walk.
Żoł nie rze obu ar mii nie śpie szy li się. Po stro nie nie miec kiej do -
szło na wet do bun tu w 107 Puł ku Sak soń skim. By ły miej sca,
w któ rych walk nie pod ję to aż do No we go Ro ku. Szko ci, przy -
kła do wo, utrzy ma li ro zejm aż do 3 stycz nia 1915 ro ku. Osta -
tecz nie za koń czy li go snaj pe rzy strze la jąc do żoł nie rzy, któ rzy
wciąż pró bo wa li prze cho dzić na dru gą stro nę oko pów. Wkrót -
ce po nie miec kiej stro nie front zo stał ob sa dzo ny in ny mi, świe -
ży mi od dzia ła mi z Prus Wschod nich. Wszyst ko przez to, że
więk szość bio rą cych udział w ro zej mie Niem ców od mó wi ła
pod ję cia walk. Po nie waż tak licz nej gru py żoł nie rzy nie moż -
na by ło roz strze lać za od mo wę wy ko na nia roz ka zu, w ra mach
ka ry wszyst kich wy sła no na front wschod ni, gdzie szan se
na prze ży cie by ły zni ko me.

Schron w oko pach wro ga?
Bez pre ce den so wy ro zejm bo żo na ro dze nio wy pod Ypres,

choć fa scy nu je fil mow ców, pi sa rzy, lu dzi me diów i rze sze ama -
to rów hi sto rii, wciąż cze ka na rze tel ne opra co wa nie na uko we.
A szko da, bo ów stan rze czy po wo du je, że bar dzo trud no jest
wy po wia dać się jed no znacz nie w kwe stii nie któ rych – ską di -
nąd bar dzo in try gu ją cych – je go wy da rzeń. Jed no z nich opi su -
ją za cho wa ne do dziś re la cje na ocz nych świad ków. We dług nich,
przy kła do wo, woj ska nie miec kie i fran cu skie, udzie la ły so bie
schro nie nia w swo ich oko pach w cza sie bom bar do wań. Fran -
cu zi kry li się u Niem ców w trak cie na lo tu nie miec kie go na ich
oko py, zaś Niem cy u Fran cu zów w cza sie na lo tów alianc kich
na oko py nie miec kie. W świe tle in nych re la cji, Niem cy, Fran -
cu zi i Szko ci w Wi gi lię o pół no cy bra li udział w spe cjal nym na -
bo żeń stwie pro wa dzo nym przez an gli kań skie go pa sto ra.

Za sta na wiam się, co to wszyst ko zna czy
Choć do wód cy, tak wojsk alianc kich, jak i nie miec kich, pró -

bo wa li ukryć wy da rze nia pod Ypres, już w pierw szych dniach
stycz nia 1915 ro ku bry tyj skie ga ze ty pi sa ły o ro zej mie bo żo -
na ro dze nio wym na swych pierw szych stro nach. „The Da ily
Mir ror” z 8 stycz nia 1915 ro ku opu bli ko wał gru po we zdję cie
świę tu ją cych wro gów zaj mu ją ce po ło wę pierw szej stro ny. Cza -
so pi sma, któ rym nie uda ło się zdo być fo to gra fii, pu bli ko wa ły
frag men ty li stów żoł nie rzy spod Ypres, udo stęp nio ne ich re dak -
cjom przez ro dzi ny wal czą cych. Ilu stra to rzy na to miast prze ści -
ga li się w ry sun kach ob ra zu ją cych ak ty bra ta nia się wo jen nych
wro gów. „Il lu stra ted Lon don News” z 9 stycz nia 1915 ro ku za -
mie ścił np. na okład ce gra fi kę przed sta wia ją cą sym pa tycz ne go,
nie miec kie go żoł nie rza uno szą ce go w ge ście przy jaź ni oświe -
tlo ną la ta ren ka mi cho inecz kę i za pra sza ją ce go Bry tyj czy ków
do przej ścia przez drut kol cza sty w ce lu wspól ne go spę dze nia
Wi gi lii w nie miec kich oko pach. Za ple ca mi Niem ca ja skra wa
łu na roz świe tla ciem no ści wo jen nej no cy. „A za tem mo ja dro -
ga sio stro, po wiedz mi, czy sły sza łaś kie dy kol wiek o ta kiej Wi gi -
lii, ja ka mia ła tu dziś miej sce? – py tał żoł nierz Tom w swo im
li ście – Co to wszyst ko zna czy? Prze cież to nie moż li we, by oka zy -
wać ta ką przy jaźń swo im wro gom. Je ste śmy tu po to, aby po -
wstrzy mać nie miec ką ar mię i ode słać do do mu, a nie miec cy żoł -
nie rze są rów ny mi chło pa ka mi, któ rzy mu szą wy ko ny wać roz ka -
zy, z któ ry mi wca le nie mu szą się zga dzać. My zresz tą tak sa mo.
Za sta na wiam się, co by by ło, gdy by duch, któ ry dziś opa no wał
oko py, opa no wał lu dzi na ca łym świe cie?”

Po la bo jo we pod Ypres, któ re w Bo że Na ro dze nie 1914 ro -
ku sta ły się sce ne rią nie zna ne go dzie jom wiel kie go po jed na nia,
w kwiet niu 1915 ro ku za mie ni ły się w miej sce, w któ rym po raz
pierw szy w hi sto rii uży to bro ni ma so we go ra że nia, ja kim był
śmier cio no śny gaz zwa ny ipe ry tem. A na zwa ipe ryt, jak na iro -
nię po cho dzi od… Ypres. Alek san dra Po lew ska

Prof. An na Wolff-Po wę ska
zo sta ła wy róż nio na
Eu ro pej ską Na gro dą 
Oby wa tel ską. 

Par la ment Eu ro pej ski
utwo rzył ją w 2008 ro ku, aby
na gro dzić Eu ro pej czy ków
za nad zwy czaj ne osią gnię cia.
Tyl ko eu ro po sło wie ma ją pra -
wo no mi no wać swo ich kan -
dy da tów. W 2014 ro ku lau re -
at ką tej na gro dy z no mi na cji
po seł Kry sty ny Ły bac kiej zo -
sta ła prof. An na Wolff-Po wę -
ska, po li to log, hi sto ryk idei,
spe cja list ka w za kre sie sto sun -
ków pol sko -nie miec kich, by -
ły pra cow nik na uko wy UAM.
Par la ment Eu ro pej ski na gro -
dził ją za ak tyw ną dzia łal ność

na rzecz in te gra cji eu ro pej -
skiej, w tym bu do wa nia dia lo -
gu i współ pra cy pol sko -nie -
miec kiej. Prof. Wolff-Po wę ska
zna na jest rów nież ja ko po pu -
la ry za tor ka wie dzy, słu żą cej
ugrun to wa niu po staw oby wa -
tel skich i de mo kra cji lo kal nej.

na

W dn. 3 grud nia prof. Ale -
xan der Wöll zo stał ofi cjal -
nie mia no wa ny na sta no -
wi sko no we go pre zy den ta
Uni wer sy te tu Eu ro pej skie -
go Via dri na przez dr. Fran -
za Bar den he we ra z ra dy
Fun da cji Uni wer sy te tu Eu -
ro pej skie go Via dri na. 

Po no mi na cji dr Bar den he -
wer po gra tu lo wał za rów no
no we mu pre zy den to wi, jak
i Via dri nie: To praw dzi we
szczę ście dla Uni wer sy te tu Eu -
ro pej skie go Via dri na, że to
wła śnie pan zo stał no wym pre -
zy den tem na szej uczel ni. Ja ko
sla wi sta i ce nio ny znaw ca Eu -
ro py Wschod niej uosa bia pan,
jak nikt in ny, du cha Via dri ny,
któ ra peł ni funk cję mo stu mię -
dzy wschod nią i za chod nią Eu -
ro pą. Prof. Wöll sko men to wał
swo ją no mi na cję sło wa mi:
Bar dzo się cie szę, że bę dę pra -
co wał na jed nym z naj bar dziej
mię dzy na ro do wych uni wer sy -
te tów w Niem czech. Po świę cę
się te mu za da niu bez resz ty
i z peł nym za an ga żo wa -
niem. Prof. dr Ale xan der Wöll
był pro fe so rem fi lo lo gii
wschod nio - i za chod nio sło -
wiań skiej na uni wer sy te cie

w Gre ifswal dzie, od 2010 ro -
ku dzie ka nem Wy dzia łu Fi lo -
zo fii. Do 2008 ro ku był wy kła -
dow cą w Oxfor dzie. Bie gle
wła da wie lo ma ję zy ka mi
sło wiań ski mi, m.in. pol skim
i ukra iń skim i jest prze wod -
ni czą cym Nie miec kie go Sto -
wa rzy sze nia Ukra ini stów.
Od grud nia 2009 ro ku prof.
Ale xan der Wöll jest prze -
wod ni czą cym sto wa rzy sze -
nia „polenmARkT e.V.”, któ -
re od wie lu lat or ga ni zu je
w Gre ifswal dzie fe sti wal kul -
tu ry pol skiej. na

Na gro da dla 
prof. An ny Wolff-Po wę skiej

No wy pre zy dent Via dri ny
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Upad kom du żych me te ory tów to wa rzy szy ły wy bu chy po rów ny -
wal ne z eks plo zją bom by ato mo wej, trzę sie niem zie mi, fa la mi tsu -
na mi, glo bal ny mi po ża ra mi i ciem no ścią spo wo do wa ną opa dem ga -
zów i py łu – opo wia dał za pro szo ny na UAM dr Kai Wünne mann
z Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej w Ber li nie. Ja kieś 65 mi lio nów lat
te mu w ten spo sób wy gi nę ło bli sko 75% wszyst kich ga tun ków
zwie rząt za miesz ku ją cych Zie mię. W hi sto rii na szej pla ne ty ta kich
„mię dzy pla ne tar nych” spo tkań zda rzy ło się kil ka – wszyst kie one
po zo sta wi ły na jej po wierzch ni swój ślad. 

Jed nym z ta kich świa dectw jest po znań ski re zer wat przy ro dy „Me -
te oryt Mo ra sko”. Oko ło 5 tys. lat te mu w Eu ro pie Środ ko wej mia ło
miej sce nie ty po we zja wi sko: na zie mię spa dał deszcz że la znych me te -
ory tów. Na Mo ra sku na dal są śla dy te go in cy den tu. 12 li sto pa da 1914
ro ku pod czas ko pa nia ro wów strzel ni czych od na le zio no pierw szy z po -
nad 1400 zna nych frag men tów me te ory tu. Naj więk szy, jak do tych -
czas, 261,2- ki lo gra mo wy po zo sta wał w ukry ciu aż do 2012 ro ku.
W su mie łącz na ma sa wszyst kich do tych czas od na le zio nych je go czę -
ści sza co wa na jest na oko ło dwie to ny. 

Do kład nie w stu le cie pierw sze go od kry cia me te ory tu na Mo ra -
sku, na Wy dzia le Na uk Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych UAM od -
by ła się kon fe ren cja na uko wa do ku men tu ją ca do tych cza so wy stan
wie dzy na te mat zja wi ska, ja kim jest Me te oryt Mo ra sko. Ce lem te go
spo tka nia by ło rów nież wska za nie na in ter dy scy pli nar ny cha rak ter

tych ba dań. Do wy gło sze nia re fe ra tów za pro sze ni zo sta li geo gra fo wie,
geo lo dzy, przy rod ni cy i astro fi zyk. Wśród uczest ni ków zna leź li się
ucznio wie, któ rzy w prze rwach mię dzy wy kła da mi mo gła zo ba czyć
prze cho wy wa ne w Mu zeum Zie mi me te ory ty. Do peł nie niem kon fe -
ren cji by ła wy ciecz ka po Re zer wa cie Mo ra sko. 

Pół noc na część Po zna nia to na praw dę fan ta stycz ny ka wa łek Pol -
ski – prze ko ny wał prof. Le szek Ka sprzak, dzie kan WNGiG, za bie ra jąc
zgro ma dzo nych w krót ką po dróż po hi sto rii Zie mi i od sła nia jąc ku -
li sy upad ku me te ory tów. Już na głę bo ko ści 400-500 me trów prze -
cho wy wa ne są pierw sze ar te fak ty tej hi sto rii. Twar de ska ły za trzy -
ma ły świa dec two ży cia zwie rząt za miesz ku ją cych te re jo ny, czy li di no -
zau rów. Ko lej ne war stwy – idąc ku po wierzch ni zie mi – od kry wa ją
dal sze jej dzie je, prze cho wu jąc in for ma cje o zmia nach kli ma tu czy eks -
pan sji ro ślin no ści, do ku men tu ją tak że pierw sze nie śmia łe śla dy dzia -
łal no ści czło wie ka. Mniej wię cej 5 000 lat te mu Pol skę po ra sta ły buj -
ne la sy li ścia ste i igla ste. By ło sto sun ko wo cie pło, a kli mat stwa rzał wa -
run ki ko rzyst ne dla ży cia. I wła śnie wte dy, pew ne go pięk ne go dnia,
spadł na pół no cy Po zna nia ol brzy mi przy bysz z ko smo su. Je go upa -
dek wy wo łał, jak się przy pusz cza, lo kal ną ka ta stro fę. O si le ude rze -
nia mo że świad czyć w re zer wa cie 7 kra te rów po ude rze niach, z któ -
rych naj więk szy ma po wierzch nię 1195 m2. 

Hi sto rię mo ra skie go me te ory tu moż na też opo wia dać przez pry -
zmat dzie jów wy dzia łu. Prof. Sta ni sław Lo renc ze tknął się z nim na po -
cząt ku swo jej dro gi na uko wej. To do drzwi je go po ko ju w Ka te drze
Geo lo gii przy ul. Myl nej za pu kał pew ne go dnia pra cow nik pe ge eru
z Na ra mo wic. Ka mień, któ ry wów czas przy niósł, oka zał się czę ścią
oko ło 50 kg me te ory tu. Uda ło się to stwier dzić dzię ki eks per ty zom na -
ukow ców, m.in. prof. An drze ja Ma nec kie go z AGH w Kra ko wie.
Od te go cza su me te oryt prze cho wy wa ny w drew nia nej skrzy ni – by -
łej wła sno ści Stu dium Woj sko we go – nie od łącz nie to wa rzy szył po -
znań skim geo lo gom. W sen sie do słow nym – znaj du jąc swo je do ce lo -
we miej sce w no wym bu dyn ku wy dzia łu na Mo ra sku, oraz w prze no -
śni – sta no wiąc przed miot ba dań na uko wych. 

Me te oryt moż na też umie ścić w szer szej per spek ty wie wie dzy o ko -
smo sie. Ta kie za da nie otrzy ma ła dr hab. Agniesz ka Krysz czyń ska z Ob -
ser wa to rium Astro no micz ne go UAM. Opo wia da jąc o po cho dze niu
ciał nie bie skich, cha rak te ry zu jąc ich wła ści wo ści, mó wi ła też o moż -
li wych aspek tach wza jem ne go od dzia ły wa nia mię dzy ni mi. Dy na -
micz ny roz wój astro no mii, któ ry idzie w pa rze z gi gan tycz nym po stę -
pem tech no lo gicz nym, po zwa la na ukow com ob ser wo wać wie le ta -
kich zja wisk za cho dzą cych w da le kim ko smo sie. Mo ni to ro wa na jest
rów nież prze strzeń bez po śred nie go są siedz twa na szej pla ne ty. Z da -
nych, ja kie po cho dzą z tych w ob ser wa cji wy ni ka, że w naj bliż szej przy -
szło ści nie gro zi nam ko lej ny Ar mag ge don. 

Czy to jed nak nie wy klu cza ja kichś in nych, mniej glo bal nych ka -
ta strof? Przy pa dek Cze la biń ska po ka zu je, że nie. Sza cu je się, że me te -
oro idy, któ re wte dy spa dły na zie mię, uszko dzi ły po nad sie dem ty -
się cy bu dyn ków i spo wo do wa ły ob ra że nia u oko ło 1500 osób!

Po myśl o tym, je śli zda rzy ci się zo ba czyć na nie bie ja kąś za błą ka -
ną „gwiazd kę”... mz

Spa da ją ca gwiaz da 
– o nie, dzię ku ję bar dzo!
Grudniowy, mroźny wieczór, iskrzy się śnieg, na niebie gwiazdy, może nawet ta pierwsza, która nakazuje
rozpocząć Wigilię. Marzy ci się, aby na święta zobaczyć spadającą gwiazdkę albo kometę majaczącą gdzieś
na horyzoncie, aby wypowiedzieć życzenie? Mnie już nie, dziękuję bardzo! 
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Fak tem jest, że nie za grzał dłu go miej sca
na nie daw no utwo rzo nej uczel ni (cho -
ciaż szczy cić się nim mo że ja ko wy cho -

wan kiem me tro po li tal ne go se mi na rium du -
chow ne go dzi siej szy Wy dział Teo lo gicz ny
UAM), a więk szą część do ro słe go ży cia spę dził
w Ku rii Rzym skiej. Stam tąd nad sy łał tek sty
w for mie li stów, dru ko wa ne na ła mach „Prze -
wod ni ka Ka to lic kie go”, opu bli ko wa ne ostat nio
w ob szer nym to mie pod ho no ro wym pa tro na -
tem pry ma sa se nio ra Jó ze fa Glem pa i pre zy -
den ta Ino wro cła wia Ry szar da Brej zy przez Wy -
daw nic two Na uko we Wy dzia łu Na uk Po li tycz -
nych i Dzien ni kar stwa pod re dak cją na uko -
wą prof. Mar ce le go Ko sma na (Po znań 2012).

Bo le sław Jan Fi li piak przy szedł na świat 1
wrze śnia 1901 r. we wsi Ro ści sze wo na Ku ja -
wach Za chod nich ja ko naj star szy z sied mior -
ga dzie ci w ro dzi nie za moż ne go rol ni ka.
W 1911 r. na dzie sięć lat zwią zał się z Ino wro -
cła wiem ja ko uczeń Kró lew skie go Gim na zjum
(dzi siej sze Li ceum im. Ja na Ka spro wi cza), któ -
re ukoń czył już w nie pod le głej Pol sce. Ab sol -
wen ta mi jej są dwaj kar dy na ło wie – on oraz Jó -
zef Glemp, któ ry po la tach zwró cił na to wy jąt -
ko we osią gnię cie szko ły uwa gę. Dal szy etap
edu ka cji przy padł na Po znań, gdzie za pi sał się
na Wy dział Pra wa Wszech ni cy Pia stow skiej,
by jed nak po pół ro ku, w lip cu 1921 r. prze nieść
się do me tro po li tal ne go se mi na rium du chow -
ne go (część za jęć od by wa ła się w Gnieź nie).
Po uzy ska niu w 1926 r. świę ceń pra co wał ja -
ko wi ka riusz w kil ku pa ra fiach na te re nie Wiel -
ko pol ski i Po mo rza, by po czte rech la tach uzy -
skać skie ro wa nie pry ma sa Au gu sta Hlon da
na stu dia w Rzy mie (by ło to je go go rą ce pra -
gnie nie), z któ rych po wró cił w 1935 r. z dok to -
ra tem utriu sque iu ris. Je go na uczy cie la mi
nad Ty brem by li m.in. czte rej przy szli kar dy -
na ło wie, wśród nich pa pież Pa weł VI.

Po po wro cie do kra ju zo stał ka pe la nem
pry ma sa, u któ re go bo ku pra co wał przez je -
de na ście lat, m.in. na wo jen nym wy gna niu,
gdzie za przy jaź nił się z se kre ta rzem Hlon -
da – An to nim Ba ra nia kiem, przy szłym ar -
cy bi sku pem po znań skim. W 1946 r. – mia no -
wa ny pra ła tem – zo stał wy kła dow cą pra wa
ka no nicz ne go w se mi na rium gnieź nień skim,
jed nak na krót ko, gdyż już we wrze śniu na -
stęp ne go ro ku po wo ła no go na au dy to ra czy li

sę dzie go Ro ty Rzym skiej, naj wyż sze go try bu -
na łu ape la cyj ne go w Ko ście le ka to lic kim (od -
po wied nik Są du Naj wyż sze go). W Rzy mie
miał spę dzić nie mal 30 lat, aż do przej ścia
na eme ry tu rę. Ja ko ku ria li sta stał się do sko -
na łym znaw cą pra wa ko ściel ne go, fe ro wał sze -
reg wy ro ków, był świad kiem kil ku pon ty fi ka -
tów – przez 11 lat Piu sa XII, na stęp nie Ja -
na XXIII i Paw ła VI. Ten uho no ro wał go
na ko niec służ by (od 1967 r. dzie ka na Ro ty
Rzym skiej) w ma ju 1976 r. ty tu łem ar cy bi sku -
pa Ple stia (w środ ko wych Wło szech) i po wo -
łał w skład Ko le gium Kar dy nal skie go. 

By ło to uwień cze nie wie lo let nich tru dów
przez daw ne go na uczy cie la Bo le sła wa Fi li pia -
ka. Ten jed nak nie był w sta nie uczest ni czyć
w wy da rze niach ro ku trzech pon ty fi ka tów,
w tym w dwóch kon klaw ro ku 1978. Na ju bi -
le usz pół wie cza świę ceń udał się do oj czy zny
(w Po zna niu uczest ni czył w pro ce sji Bo że go
Cia ła), jed nak po po wro cie do Rzy mu na si li ły
się prze ja wy cho ro by, któ ra go wy łą czy ła z dzia -
łal no ści pu blicz nej. To też opu ścił swe miesz ka -
nie przy Pa laz zo Del la Can cel le ria i resz tę
swych dni spę dził w Po zna niu znaj du jąc opie -
kę du cho wą, le kar ską i pie lę gniar ską ze stro -
ny ku rii ar cy bi sku piej oraz bra ta ni cy – le kar -
ki Da nu ty Tre ter. Za koń czył ży cie w tym sa -
mym cza sie, kie dy w Rzy mie na Sto li cę Pio tro -
wą zo stał po wo ła ny kar dy nał Ka rol Woj ty ła.
Spo czął zgod nie ze swym ży cze niem obok
zmar łe go rok wcze śniej wie lo let nie go przy ja -
cie la, ar cy bi sku pa An to nie go Ba ra nia ka.

Li sty z Rzy mu, obej mu ją ce la ta 1958 – 1975
(pierw szy za wie ra re la cję z po grze bu Piu sa XII)

by ły już czę ścio wo udo stęp nio ne w nie wiel kim
na kła dzie (1968); obec na edy cja do szła do skut -
ku dzię ki sta ra niom śro do wi ska ino wro cław -
skie go oraz tam tej sze go In sty tu tu Pry ma sa Jó -
ze fa Glem pa, któ ry we Wpro wa dze niu na pi sał:
„Kar dy nał Fi li piak znał do brze Rzym w je go na -
war stwie niach – od Fo rum Ro ma num, na któ -
rym wy ra sta ła sto li ca ce za rów, ozdo bio na dziś
ko lum ną Tra ja na i Łu kiem Ty tu sa, aż po re ne -
san so we pa ła ce, wśród któ rych do mi nu je Pa laz -
zo Del la Can cel le ria – wła śnie sie dzi ba Ro ty
Rzym skiej. Po tem na kła da ją się in ne war stwy:
ba ro ku, kla sy cy stycz ne, Mus so li nie go i naj now -
sze, jak że nie raz wy myśl ne. Przez te ge nial ne
dzie ła ks. Kar dy nał do strze gał rów ni ny ku jaw -
skie, ich pro sto tę i pro ble my otu lo ne ci szą.”

Edy cja zo sta ła opa trzo na tek sta mi wstęp ny -
mi do ty czą cy mi no wo żyt ne go Rzy mu w re la -
cjach pol skich pa mięt ni ka rzy oraz ży cia B. Fi -
li pia ka i cha rak te ry sty ki Li stów. Do dru ku przy -
go to wa ła je dr Be ata Za rzyc ka, ab sol went ka
UAM. Cha rak te ry sty kę po sta ci au to ra oraz za -
war to ści dzie ła przed sta wił na pro mo cji książ -
ki w In sty tu cie Pry ma sa Jó ze fa Glem pa 19 li -
sto pa da 2012 ro ku je go re dak tor na uko wy, in -
te re su ją cy mi wspo mnie nia mi ubar wi li ją ks.
pry mas abp Jó zef Ko wal czyk oraz kar dy nał Jó -
zef Glemp, za bra li też głos pre zy dent Ino wro -
cła wia oraz dr Da nu ta Tre ter.

Był to ostat ni po byt kar dy na ła Glem pa w ro -
dzin nym mie ście. W grud niu rocz ni cę uro dzin
ob cho dzo no już bez udzia łu ju bi la ta, któ re go
wkrót ce że gna ła na za wsze w war szaw skiej ar -
chi ka te drze wraz z ca łą Pol ską de le ga cja Ino -
wro cła wia. MK

Przyszły kardynał 
na Wszechnicy Piastowskiej
Mało kto dziś wie, że w gronie studentów naszej Almae Matris znajdował się przed laty wysoki dostojnik
kościelny, kardynał Bolesław Filipiak, który spoczywa w krypcie arcybiskupów poznańskich katedry
na Ostrowiu Tumskim. 
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Abp Józef Kowalczyk

wspomina 

ks. kardynała Filipiaka

na promocji książki

„Listy z Rzymu”
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Jak do pa na się zwra cać: pa nie mi ni strze, pa nie pro fe so rze, 
pa nie rek to rze?

Je stem jesz cze na szczę ście pro fe so rem uni wer sy te tu. Pro rek to rem
już by łem… Co do mi ni ster stwa: wie dzia łem, że to kwe stia kil ku lat.
Za wsze mó wi łem, że czu ję się zwią za ny z uczel nią i do tej uczel ni prę -
dzej czy póź niej wró cę. I wła śnie wró ci łem! 

Nie ża łu je pan tych kil ku lat prze pra co wa nych w mi ni ster stwie? 
Ab so lut nie nie ża łu ję. Do kład nie 33 mie sią ce pra co wa łem

w War sza wie. To był bar dzo cie ka wy i spe cy ficz ny czas. Ta kie
do świad cze nie po ma ga w spoj rze niu na uni wer sy tet z cał kiem in -
nej per spek ty wy. Oka za ło się tak że, że ro bię się co raz star szy, a te
prze jaz dy na tra sie Po znań – War sza wa – Po znań już nie są ta kie
fa scy nu ją ce po set nym ra zie. 

Sam pan od szedł z mi ni ster stwa?
Po nad rok te mu w roz mo wie dla „Ży cia Uni wer sy tec kie go” po -

wie dzia łem, że bę dę pra co wał w mi ni ster stwie do te go mo men tu,
do któ re go bę dę czuł, że mo gę wró cić do mo je go śro do wi ska z pod -
nie sio ną gło wą, że nie bę dę się mu siał wsty dzić te go, co zro bi łem lub
po wie dzia łem. I tak się zło ży ło, że tej je sie ni mo ja mi sja w mi ni ster -
stwie wy czer pa ła się i pod ją łem de cy zję o odej ściu. Ni gdy nie moż -
na so bie po zwo lić na utra tę sza cun ku do sa me go sie bie.

Co te raz? 
Co da lej bę dzie ze mną? Uczel nia mo że wy ko rzy stać mo je know -

-how, mo je do świad cze nie i kon tak ty. Chciał bym jej od dać to, co mi
nie gdyś da ła. Je stem prze ko na ny, że ta ka jest mo ja po win ność, w tym

szcze gól nym cza sie, gdy mó wi my o de cen tra li za cji fi nan so wej, któ -
ra jest pierw szym ele men tem re or ga ni za cji uczel ni; gdy ma my ak -
tu al ną stra te gię roz wo ju i za le ce nia au dy tu or ga ni za cyj ne go. To jest
do sko na ła oka zja, że by śmy od po wie dzial nie do ko na li prze glą du jed -
no stek, nie tyl ko pod ką tem bu dże to wa nia, przy za cho wa niu spój -
no ści ca łej struk tu ry. Od wie lu lat mó wi my o tym, że czwar tym ce -
lem stra te gicz nym UAM jest po pra wa za rzą dza nia uczel nią. Tak że
bez wpro wa dze nia zmian w ad mi ni stra cji cen tral nej nie ma my szans
pójść da lej. Przez te kil ka ostat nich lat z pew no ścią po pra wi li śmy ja -
kość or ga ni za cji pra cy i kształ ce nia, zwięk szy li śmy ak tyw ność w zdo -
by wa niu środ ków na ba da nia. Ca ły czas je ste śmy na trze cim miej -
scu w kra ju, po UJ i UW. Mu si my jed nak go nić te dwie uczel nie,
ale za ra zem, co ro bi się za da niem co raz trud niej szym, nie dać się
prze ści gnąć in nym. Trze ba brać od po wie dzial ność za to, co ro bi -
my. Sze fo wie od po wied nich jed no stek or ga ni za cyj nych, w któ rych
krzy żu ją się przy cho dy i kosz ty, po win ni być od po wie dzial ni za fi -
nan so we skut ki swo ich dzia łań oraz mu szą kształ to wać wi zję roz wo -
ju da nej jed nost ki lub w nie któ rych sy tu acjach, re or ga ni zo wać jej
dzia łal ność. My ślę, że w wie lu przy pad kach mo że my upro ścić na szą
nie zmier nie zło żo ną struk tu rę. I te raz już nie mó wię tyl ko o ad mi -
ni stra cji cen tral nej, lecz o tych dzie siąt kach naj róż niej szych cen trów,
jed no stek mię dzy wy dzia ło wych, któ re po wsta wa ły w róż nych oko -
licz no ściach, w róż nym cza sie, czę sto re ali zu jąc ja kąś świet ną ideę,
któ ra już nie ste ty wy ga sła. Nad szedł mo ment, kie dy trze ba zro bić ta -
ki „ma ły prze gląd we wnątrz u ni wer sy tec ki”.

A gdy pan pra co wał w mi ni ster stwie, to też pan my ślał o na -
szym uni wer sy te cie?

My śla łem. Z uni wer sy te tem by łem zwią za ny nie tyl ko, jak to się mó -
wi, przez ka sę za po mo go wo -po życz ko wą. W tym cza sie na dal spra -
wo wa łem god ność pro fe so ra UAM, pro wa dzi łem za ję cia, uczest ni czy -
łem w ży ciu uczel ni… Cho ciaż w ogra ni czo nym za kre sie.

Co uda ło się pa nu zro bić w mi ni ster stwie przez pra wie trzy
la ta?

Po nad rok te mu też mnie o to pa ni py ta ła i mia łem pro ble my
z od po wie dzią. Te raz też je mam. My ślę, że pró bo wa łem ra cjo nal -

Mi ni ster stwo nie roz wią że za nas
na szych pro ble mów...

Z prof. Jackiem Gulińskim,
byłym podsekretarzem stanu w MNiSW, 
rozmawia Dominika Narożna

”Celem strategicznym UAM jest
poprawa zarządzania uczelnią. 
Także bez wprowadzenia zmian
w administracji centralnej 
nie mamy szans pójść dalej
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nie do pil no wać, aby sen sow ny stru mień środ ków z fun du szy
struk tu ral nych był prze zna czo ny na na ukę i szkol nic two wyż -
sze. Bra łem udział w ne go cja cjach nad pro gra ma mi i my ślę, że
to jest do brze po ukła da ne. W re la cjach na uki z biz ne sem po -
wsta ło wie le róż nych pro gra mów mi ni ste rial nych, w któ rych ma -
cza łem pal ce. Mo im oso bi stym za da niem by ło prze ko ny wa nie
na sze go śro do wi ska, że trze ba zmie rzyć się z co raz trud niej -
szy mi wa run ka mi funk cjo no wa nia uczel ni, ja kie na rzu ca oto -
cze nie. Mi ni ster stwo ni gdy nie obie cy wa ło, że roz wią że za nas
na sze pro ble my. Ma ono pew ne moż li wo ści, w po sta ci cho ciaż -
by na rzę dzi le gi sla cyj nych oraz in stru men tów fi nan so wych. Jed -
nak to my je ste śmy od po wie dzial ni za na szą przy szłość. To my,
tu taj – na uczel ni – mu si my dać so bie ra dę z nad cią ga ją cym ni -
żem de mo gra ficz nym, z co raz trud niej zdo by wa ny mi środ ka mi
na ba da nia, z pod wyż sza niem ja ko ści kształ ce nia czy z in ter -
na cjo na li za cją. Każ dy o tym mó wi, a te go prze cież nie moż na za -
de kre to wać. Trze ba pro wa dzić kon kret ną po li ty kę na po zio -
mie za rów no uczel ni, jak i na po zio mie wy dzia łów. Naj bliż sze
dwa, trzy la ta bę dą de cy du ją ce dla nas. Al bo ją sen sow nie zmie -
ni my, al bo nie. I po zo sta nie my w ty le...

Pro fe sor Ja cek Gu liń ski po wie dział już ostat nie sło wo?
W ja kim ro zu mie niu?
W ro zu mie niu dzia łal no ści?
Chciał bym, że by to by ła dzia łal ność na rzecz uni wer sy te tu.

Otrzy ma łem kil ka pro po zy cji, ale je stem do dys po zy cji rek to ra.
Ja kie prze ło że nie mo że mieć pa na pra ca w mi ni ster stwie

na nasz uni wer sy tet?
W mi ni ster stwie zaj mo wa łem się głów nie fun du sza mi struk -

tu ral ny mi dla na uki i szkol nic twa wyż sze go oraz re la cja mi na -
uka -biz nes. Chcia łem być re pre zen tan tem śro do wi ska aka de -
mic kie go we wła dzach mi ni ster stwa, co nie do koń ca by ło mi -
le przyj mo wa ne. Sta ra łem się ten urząd, je go biu ro kra cję, je -
go pra cow ni ków prze ko nać, że in te res świa ta na uki i szkol nic -
twa wyż sze go stoi u pod staw służ by, ja ką peł ni mi ni ster stwo.
Ja ko przed sta wi ciel świa ta na uko we go pró bo wa łem, w re la tyw -
nie wą skim prze dzia le tak or ga ni zo wać wspar cie pań stwa, że -
by wy cho dzi ło na prze ciw ra cjo nal nym ocze ki wa niom spo łecz -
no ści aka de mic kiej. Pod kre ślam – ra cjo nal nym. Oczy wi ście
nie mnie, ja ko pod se kre ta rzo wi sta nu, by ło pi sać po li ty kę pań -
stwa w na szej dzie dzi nie. Spo ty ka łem się z róż ny mi rek to ra -
mi – tak że i ty mi, któ rych uczel nie mia ły kło po ty fi nan so we
czy or ga ni za cyj ne. Wspól nie sta ra li śmy się zna leźć ja kieś wyj -
ście z sy tu acji trud nej czy kry zy so wej. Po tych do świad cze niach
wiem, że wszel kie aka de mic kie pro ble my w 90% trze ba i moż -
na roz wią zać we wnątrz uczel ni. War sza wa to jest ha sło, któ re
oczy wi ście mo że po móc, tro chę zmie nić wa run ki gry. Jed nak
uczel nie są au to no micz ne i to one mo gą i po win ny kształ to wać
wła sny, we wnętrz ny ład. 

Nie my śli pan o by ciu rek to rem UAM?
Kie dyś py ta no mnie o to i mó wi łem „nie”. Wska zy wa łem na po -

czą tek me go nu me ru PESEL. Dziś zda ję so bie le piej spra wę z te -
go, jak trud na bę dzie ka den cja 2016-2020. Z dru giej stro ny wra -
cam z ba ga żem do świad czeń du że go for ma tu. Jest chy ba jesz cze
zbyt wcze śnie, aby mó wić o kon kret nej de cy zji...

Współ pra ca: Prze my sław Sta nu la

Już po raz czwar ty stu den ci i wy kła dow cy z In sty tu tu Sla -
wi sty ki Uni wer sy te tu Chri stia na Al brech ta (CAU) go ści li
na po znań skiej po lo ni sty ce. W li sto pa dzie od by ły się bo -
wiem Dni Ki lo nii w Po zna niu, cy klicz ne wy da rze nie or ga -
ni zo wa ne na prze mien nie przez obie uczel nie co dwa la ta.
Do In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej przy je cha ła licz na gru pa ki -
loń skiej sla wi sty ki z jej dy rek to rem na cze le – prof. Nor -
ber tem Nüble rem. 

Wy da rze nia, ta kie jak Dni Ki lo nii, po zwa la ją na prze ła -
my wa nie ste reo ty pów i bu do wa nie no wych mię dzy ludz kich
re la cji. Dla te go wła śnie mło dzi adep ci ki loń skiej po lo ni sty -
ki przy go to wa li wy kład z pre zen ta cją o współ cze snej Ki lo -
nii i jej oto cze niu, no wo cze snym mie ście po ło żo nym
nad ma low ni czą za to ką oraz o uni wer sy te cie, ce nio nym
w Niem czech i na sta wio nym na in ten syw ną mię dzy na ro -
do wą współ pra cę. Nie co star si ko le dzy i ko le żan ki opo wie -
dzie li na to miast o tym, jak wy glą da wy cho wy wa nie się w bi -
lin gwal nym pol sko -nie miec kim oto cze niu, w ja ki spo sób
mło dzi lu dzie z pol skich ro dzin, miesz ka ją cych od daw na
w Niem czech, czu ją się jed no cze śnie Po la ka mi i Niem ca mi
w zjed no czo nej Eu ro pie, co by ło szcze gól nie in te re su ją ce
dla stu den tów po znań skich. 

W dru gim dniu od by ła się stu denc ka kon fe ren cja po świę co -
na wspól ne mu pro gra mo wi kształ ce nia, pro wa dzo ne mu ra zem
przez po znań skich po lo ni stów, ger ma ni stów, hi sto ry ków oraz
ki loń skich sla wi stów: stu diom mię dzy kul tu ro wym Po la cy
i Niem cy w Eu ro pie. Są to stu dia ma gi ster skie, dzię ki któ rym
pol scy i nie miec cy stu den ci mo gą wspól nie zdo by wać wie dzę,
w dru gim se me strze wszy scy są bo wiem ra zem w Ki lo nii, by
na se mestr trze ci przy je chać do Po zna nia. A w efek cie stu den -
ci mo gą po ukoń cze niu kie run ku otrzy mać dwa dy plo my: UAM
i CAU. Twór cy no we go kie run ku prof. Nor bert Nübler i prof.
Krzysz tof Try buś, a tak że wy kła dow cy, m.in. pro fe so ro wie: Je -
rzy Ka łąż ny, Ka ta rzy na Ku czyń ska -Ko cha ny i Ire na Sar now ska -
-Gie fing, a tak że stu den ci z Po zna nia i Ki lo nii dys ku to wa li
nad pierw szy mi do świad cze nia mi i przy szło ścią no we go pro -
gra mu kształ ce nia. W li sto pa dzie przy szłe go ro ku pla nu je my
wspól ną po znań sko -ki loń ską kon fe ren cję na te mat „Po la cy
i Niem cy w Eu ro pie”. Ma ciej Jun kiert

Dni Kilonii w Instytucie
Filologii Polskiej
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Za gad nie nie do bra otwie ra sze ro kie, wie lo dy scy pli nar ne po le ba -
daw cze, co zna la zło od zwier cie dle nie w prze bie gu kon fe ren cji.
Za pre zen to wa ne re fe ra ty moż na, zgod nie z kla sycz nym, Ary -

sto te le sow skim po dzia łem, przy po rząd ko wać do dwóch grup: tych,
któ re do ty czy ły do bra ja ko ce lu mo ral ne go roz wo ju czło wie ka (tu klu -
czo wą dys cy pli ną by ła fi lo zo fia, zwłasz cza ety ka), oraz tych, któ re
od no si ły się do do bra ja ko wzor ca do sko na ło ści wpi sa ne go w roz -
ma ite ludz kie prak ty ki (do bre go spo da ro wa nie, za rzą dza nie, do bre
współ -ży cie w ra mach wspól no ty). 

Pierw szą część kon fe ren cji zdo mi no wa ła per spek ty wa fi lo zo ficz no -
-re li gij na, a fi lo zo fem, któ re go myśl oka za ła się szcze gól nie istot na dla
po dej mo wa nych re flek sji, był ksiądz Jó zef Ti sch ner i je go „fi lo zo fia
dra ma tu”, do peł nia ją ca po dej ście dia lo gicz ne opar te na re la cji „ja -ty”
ja ko pod sta wo wej prze strze ni re ali zo wa nia się do bra. Wi told P. Glin -
kow ski w od nie sie niu do Ti sch ne row skiej pro po zy cji ety ki mó wił o dą -
że niu do do bra ja ko pod sta wo wym an tro po lo gicz nym wy znacz ni ku
czło wie czeń stwa. Ma ciej Chle wic ki do ko nał ana li zy za gad nie nia do -
bra w fi lo zo fii Im ma nu ela Kan ta, a kon kret nie – py ta nia o je go po cho -
dze nie, do cho dząc do wnio sku, że o ile ist nie nie zła moż na ła two wy -
ja śnić, od wo łu jąc się do na tu ry ludz kiej, do bro jest fe no me nem ta jem -
ni czym, sta wia ją cym opór ro zu mo we mu wy ja śnia niu, stąd prze słan -
ka, by je go źró dła upa try wać w trans cen den cji. 

Pró bę roz ja śnie nia ta jem ni cy do bra pod ję ła Agniesz ka We so łow -
ska, na wią zu jąc do tra dy cji fe no me no lo gicz nej (E. Hus serl, J. Ti sch -
ner), w ra mach któ rej na cisk kła dzie się na je go obec ność w źró dło -
wym do świad cze niu ludz kim, w kon kret nych ak tach do zna wa nia do -
bra czy do bra czy nie nia. Mał go rza ta Ba ra now ska z ko lei omó wi ła,
w na wią za niu do my śli Plo ty na, Ti sch ne ra i Wła dy sła wa Stró żew skie -
go, re la cje mię dzy do brem a dwo ma po zo sta ły mi war to ścia mi trans -
cen dent ny mi: pięk nem i praw dą. Ce za ry Ko ściel niak za gad nie nie do -
bra od niósł do spo tkań z in ny mi kul tu ra mi, czę sto przy bie ra ją cych
for mę „zde rzeń”, po stu lu jąc, by pod sta wo wy mi za sa da mi w na szych
sto sun kach z „kul tu ro wy mi In ny mi” uczy nić chrze ści jań skie bra ter -
stwo i mi ło sier dzie. Swo iście glo bal ną per spek ty wę przy ję ła też Pa try -
cja Tom czak, któ ra uwraż li wi ła słu cha czy na fakt, że we współ cze snym
świe cie re la cje eko no micz ne win ny po cią gać za so bą od po wie dzial -
ność etycz ną: od po wie dzial ność „za chod nich” kon su men tów za los

„nie wi docz nych” in nych znaj du ją cych się po dru giej stro nie łań cu cha
pro duk cji dóbr. Ks. An drzej Dra gu ła, na wią zu jąc do bi blij nych przy -
po wie ści o ro bot ni kach w win ni cy i sy nu mar no traw nym, od niósł
się do roz dź wię ku mię dzy bo skim do brem a ludz kim po czu ciem spra -
wie dli wo ści, na to miast Jo an na Kiersz tejn do ko na ła fi lo lo gicz nej ana -
li zy okre śle nia „czy nie nie do bra” (aga tho po ieō) wy stę pu ją ce go w 1 Li -
ście św. Pio tra. 

Na pię cie mię dzy sta ło ścią etycz nych na ka zów a zmien no ścią świa -
ta, w któ rym czło wiek ma je re ali zo wać, obec ne by ło rów nież w wy -
stą pie niu Mał go rza ty Jan kow skiej, któ ra omó wi ła ada pta cje bi blij nej
for mu ły de ka lo gu, ja kich do ko na li Ber trand Rus sell, Le szek Ko ła kow -
ski i An drzej Grze gor czyk. Piotr Na pie ra ła z ko lei od niósł się do in ne -
go współ cze sne go fi lo zo fa – Mi cha ela Schmid ta Sa lo mo na – kon ty -
nu ują ce go oświe ce nio wo -ra cjo na li stycz ną tra dy cję eli mi no wa nia ka -

te go rii do bra i zła z dys kur su na uko we go. Agniesz ka Do da -Wy szyń -
ska po przez fe no men spraw no ści (Ary sto te lej ska tra dy cja etycz na)
przyj rza ła się spo so bom funk cjo no wa nia ka te go rii do bra za rów no
w świe cie do cze snym (uto wa ro wie nie do bra), jak i w świe cie war to ści
nie prze mi ja ją cych (sys te my re li gij ne). Ko lej ne dwa wy stą pie nia po łą -
czył te mat fik cji oraz py ta nie o obec ność do bra w kul tu rze po pu lar nej
(Ra fał Il nic ki) i li te ra tu rze (Piotr Ja ku bow ski) – czy wy two ry kul tu ry
mo gą do bro nie tyl ko przed sta wiać, ale i przy czy niać się do je go przy -
ro stu w świe cie rze czy wi stym, a je śli tak – to ja ki mi środ ka mi? 

Do brze o do bru

W dniach 27-28 listopada odbyła się
już jedenasta konferencja z cyklu
„Fenomeny” organizowana przez
Centrum Badań im. Edyty Stein. 
Tym razem wiodącym tematem było
zagadnienie dobra. 

”Następna sekcja poświęcona była
rozważaniom nad tą sferą świata
człowieka, która coraz bardziej
potrzebuje etycznego nadzoru 
– sferą ekonomii i zarządzania

FOT. MACIEJ MĘCZYŃSKI
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No wo ścią w trwa ją cej już po nad de ka dę tra dy cji kon fe ren cji
o „Fe no me nach” by ło zor ga ni zo wa nie sek cji dla mło dych na -
ukow ców. Jak się oka za ło, za gad nie nie do bra zaj mu je nie po -
śled nie miej sce w ich pra cy ba daw czej, a myśl kla sy ków fi lo -
zo fii (św. To ma sza z Akwi nu u Ja dwi gi Gu er rer ro van der Me -
ij den, Em ma nu ela Lévi na sa u Mag da le ny Ma łec kiej czy Char -
le sa Ty lo ra u An ny Ko peć) wciąż in spi ru je i cze ka na no we od -
czy ta nia. Sze ro ki od zew wzbu dzi ło wy stą pie nie Ra fa ła Lu sti ga,
wień czą ce pierw szy dzień ob rad, w któ rym re fe rent, z po zy cji
przede wszyst kim prak ty ka, za py tał o miej sce mo ral nie ro zu -
mia ne go do bra w pro ce sie psy cho te ra peu tycz nym.

Dru gi dzień kon fe ren cji za in au gu ro wał re fe rat ar cy bi sku pa
Mar ka Ję dra szew skie go, któ ry w na wią za niu do my śli Ka ro la
Woj ty ły ape lo wał o obec ność „ety ki su mie nia” we współ cze -
snym świe cie. Jan Wa dow ski ana li zo wał re la cję mię dzy pro jek -
tem ety ki a wi zją czło wie ka obec ną w wy bra nych tra dy cjach fi -
lo zo ficz nych, twier dząc, że je dy nie in te gral ny, nie re duk cjo ni -
stycz ny ob raz isto ty ludz kiej mo że sta no wić pod sta wę do dys -
ku sji o do bru. Ju sty na A. Me lo now ska z ko lei od nio sła się,
na pod sta wie my śli Han nah Arendt i Jó ze fa Ti sch ne ra, do na -
pię cia mię dzy apo dyk tycz no ścią i po za cza so wo ścią nor my mo -
ral nej a etycz ną re flek syj no ścią jed nost ki do ko nu ją cej wy bo -
ru. Dą że nie do do bra, ja ko pod sta wo wa płasz czy zna sa mo od -
nie sie nia pod mio tu, po raz ko lej ny oka za ło się tu fun da men -
tem toż sa mo ści.

Na stęp na sek cja po świę co na by ła roz wa ża niom nad tą sfe rą
świa ta czło wie ka, któ ra co raz bar dziej po trze bu je etycz ne go
nad zo ru – sfe rą eko no mii i za rzą dza nia. Da nu ta Ślę czek -Cza -
kon i To masz Cza kon do ko na li kry tycz nej ana li zy „ko dek sów
etycz nych” wy bra nych firm i przed się biorstw w świe tle co raz
moc niej sze go ak cen to wa nia ich od po wie dzial no ści spo łecz nej,
zwią za ne go ze wzro stem re flek syj no ści kon su men tów. Rów nież
Ja cek Sój ka py tał o moż li wość po go dze nia in te re su eko no micz -
ne go z etycz nym – dą że nia do zy sków z dą że niem do do bra.
Mi chał Mi chal ski na to miast od niósł się do cie ka wej ten den cji
we współ cze snych na ukach eko no micz nych, któ re, wra ca jąc
do swych źró deł, in te re su ją się tak że wtór ną dys try bu cją dóbr
na po zio mie do mu i ro dzi ny. 

W przed ostat niej czę ści kon fe ren cji Mał go rza ta Grzy wacz
pró bo wa ła od na leźć śla dy do bra w hi sto rycz nych re aliach Trze -
ciej Rze szy – od po wie dzial nej za „zło na ma so wą ska lę”. Me -
to dycz ne mu czy nie niu zła prze ciw sta wia ły się wów czas ma łe
prze bły ski do bra w świa dec twach po je dyn czych eg zy sten cji.
Do bro ja ko mi ło sier dzie, tro ska, po chy le nie się nad cier pią cym
czło wie kiem, obec ne by ło w wy stą pie niach Mał go rza ty Okup -
nik (w kon tek ście ma lar stwa Jó ze fa Czap skie go) oraz Mał go -
rza ty Chrzą stow skiej (w kon tek ście opie ki ho spi cyj nej nad oso -
ba mi star szy mi i ter mi nal nie cho ry mi).

Ka te go ria su mie nia po wró ci ła do ob rad wraz z wy stą pie -
niem Ada ma A. Du ry, któ ry – za Ti sch ne rem – zwią zał je
z do brą wo lą i „zmy słem mo ral nym” i uznał za pod sta wę jed -
nost ko we go re ali zo wa nia do bra. An na Grze gor czyk w swo -
im re fe ra cie, po łą czo nym z pod su mo wa niem kon fe ren cji, od -
nio sła się do kon sty tu tyw nej ro li wia ry w pro ce sie uobec nia -
nia do bra. Do bro, twier dzi ła pre le gent ka, czę sto po łą czo ne
z cier pie niem, otwie ra ro zum na do świad cze nie wia ry, któ -
re po tra fi po sze rzyć gra ni ce po zna nia i po zy tyw nie prze mie -
nić ludz ką eg zy sten cję.

Czym jest do bro i jak moż li we jest je go po zna nie? Jak być do -
brym – jed nost ko wo i spo łecz nie? Dla cze go war to być do -
brym? – kon fe ren cja Fe no men Do bra po sta wi ła ma ły, ale zna -
czą cy krok na dłu go trwa łej i mo zol nej dro dze po szu ki wa nia
od po wie dzi na te py ta nia. Dro dze, któ ra za pew ne ni gdy się
nie skoń czy. Piotr Ja ku bow ski

Na wnio sek Mar ka Woź nia ka, mar szał ka wo je wódz twa
wiel ko pol skie go mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do -
we go przy znał srebr ny me dal „Za słu żo ny Kul tu rze Glo -
ria Ar tis” prof. An drze jo wi Mar ko wi Wy rwie z In sty tu tu
Hi sto rii UAM.

Jak za pi sa no w uza sad nie niu, me dal przy zna no za: „Wszyst -
kie wie lo let nie (od 1982 ro ku) dzia ła nia or ga ni za cyj ne i na uko -
we w za kre sie ba dań dzie dzic twa kul tu ro we go (m. in. ba dań
klasz to ru w Łek nie, Lą dzie, drew nia ne go ko ścio ła w Tar no wie
Pa łuc kim, a ostat nio Ostro wa Led nic kie go, Gie cza itd.),
za ochro nę i pro mo cję dzie dzic twa kul tu ro we go Pol ski pia stow -
skiej oraz ba da nia i po pu la ry za cję dzie jów mo na sty cy zmu
na zie miach pol skich m.in. w kon tek ście ich związ ku z eu ro pej -
skim krę giem kul tu ro wym, w tym rów nież two rze nie szla ku cy -
ster skie go w Pol sce oraz za bar dzo wiel ki wkład w ugrun to wy -
wa nie wie dzy hi sto rycz nej w sze ro kich krę gach na sze go spo łe -
czeń stwa, a przez pu bli ka cje w Niem czech, Fran cji i An glii,
w na uko wych krę gach cy ster so lo gów i ba da czy zaj mu ją cych się
wcze snym śre dnio wie czem Pol ski i Eu ro py”. 

Wrę cze nie me da lu na stą pi ło w dniu 24. paź dzier ni ka 2014
ro ku w re zer wa cie ar che olo gicz nym w Gie czu, od dzia le Mu -
zeum Pierw szych Pia stów na Led ni cy. Me dal wrę czył Ma rek
Woź niak pod czas pre zen ta cji naj now szej książ ki pro fe so ra, pt.
„Gdecz – Giecz. Sci re est re mi ni sci. Krót ka hi sto ria wy do by -
wa nia z za po mnie nia re zy den cji pia stow skiej [w Gie czu]”,
w któ rej au tor przez pry zmat za cho wa nych za pi sów hi sto rycz -
nych, śla dów ar che olo gicz nych i ba dań po ko le nia uczo nych,
szcze gól nie tych dzie więt na sto wiecz nych, któ rzy na no wo po -
bu dza li wie lu do re flek sji nad prze szło ścią, zo bra zo wał wkład
ko lej nych po ko leń uczo nych, któ rzy przez ok. 200 lat (od 1810
ro ku), po wie kach za po mnie nia te go miej sca, sta ra li się po -
znać hi sto rię słyn nej oneg daj re zy den cji pierw szych Pia stów
w Gie czu. W cykl roz wa żań przed sta wio nych w tej książ ce
w swo isty spo sób wpro wa dza mot to, któ re za Jó ze fem Cho ci -
szew skim za mie ścił au tor na po cząt ku książ ki: „Kto ma spo -
sob ność po zna nia hi sto ryi pol skiej, a za nie dbu je te go obo wiąz -
ku, ten za słu żył na po gar dę, a go rzej jesz cze czy ni ten, kto się
nie sta ra o to, aby dzie ci pol skie zna ły hi sto ryą swe go na ro du”
(z: Piast. Ka len darz Pol ski Lu do wy na rok 1889). red.

Glo ria Ar tis 
dla prof. An drze ja Wy rwy
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Prof. Wyrwaz (na zdj. z prawej) z marszałkiem Markiem Woźniakiem
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Mu zeum jest głów nym or ga ni za to rem wy sta wy ba jek. Za pol -
ską stro nę od po wie dzial na by ła Bi blio te ka Col le gium Po lo -
ni cum w Słu bi cach i Cen trum In ter dy scy pli nar ne Stu diów

o Pol sce Via dri ny. Od lip ca sie dzie li śmy nad tym te ma tem – mó wi Gra -
ży na Twar dak, kie row nicz ka Bi blio te ki CP – pro wa dzi li śmy wie le roz -
mów przede wszyst kim po to, by wy brać 12 ba jek pol skich, przy tym zu -
peł nie od ręb nych od wspól ne go ka no nu czy na śla dow nic twa Grim mów
lub An der se na, co wca le nie by ło ła twe. Osta tecz nie wy bra no baj ki
o szew czy ku Dra tew ce, ba zy lisz ku, zło tej stu dzien ce, smo ku wa wel -
skim, sy ren ce war szaw skiej, o trzech wróż kach. W wy bra nej dwu na -
st ce zna la zły się tak że: Pan Twar dow ski, Aka de mia Pa na Klek sa, Przy -
go dy Ko zioł ka Ma toł ka i Król Ma ciuś I. Nie trze ba do da wać, że za raz
po otwar ciu wy sta wy w in ter ne cie po ja wi ły się obu rzo ne wpi sy, dla -
cze go te baj ki, a nie in ne – śmie je się Gra ży na Twar dak – ale to dla
nas jest przede wszyst kim do wód na to, że każ dy ma swo ją ulu bio ną baj -
kę i że baj ki… nie są lu dziom obo jęt ne. Wszyst kie te pol skie baj ki, jak
się oka za ło, są prze tłu ma czo ne i to bar dzo do brze na ję zyk nie miec -
ki, z wy jąt kiem przy gód Ko zioł ka Ma toł ka. Z je go tłu ma cze niem zdo -
ła ła się upo rać do otwar cia wy sta wy Ka ta rzy na Jeż z Cen trum In ter -
dy scy pli nar ne go Stu diów o Pol sce. 

Mu zeum Via dri ny mie ści się (baj ko wo) w pa ła cy ku, któ ry w swo -
im cza sie peł nił ro lę luk su so we go „aka de mi ka” dla stu diu ją cych tu sy -
nów szla chec kich. Przy oka zji wy sta wy, któ rej ku ra to rem jest Eli sa beth
Ham mann -La bitz ke, od kry to i po ka za no wie le skar bów z ma ga zy nów
mu zeum i bi blio te ki CP. Naj cie kaw sze to np. nie miec kie kart ki żyw -
no ścio we z lat po wo jen nych, z ilu stra cją baj ki o trzech mu zy kan tach
z Bre my czy też Me dal War sza wy z pięk nym wi ze run kiem sy ren ki.
Pol ska stro na na to miast wy do by ła z ar chi wum Kar la De de ciu sa zbiór

ksią żek Kor cza ka ze spu ści zny prof. Eri cha Daut zen ro tha, nie miec kie -
go znaw cy twór czo ści Kor cza ka. 

Na wy sta wie zna la zły się licz ne baj ko we re kwi zy ty, a więc ko ło wro -
tek, zło ta ró ża, sza bla Twar dow skie go, pod ko wy, szew skie przy bo ry
szew ca Dra tew ki, srebr na ta ba kier ka z pie ga mi Pa na Klek sa i wie le
in nych. Oka za ło się, że wie lu tych przed mio tów wy stę pu ją cych w baj -
kach współ cze sne dzie ci po pro stu nie zna ją (np. ko ło wrot ka, ta ba -
kier ki czy dra twy) – tu ma ją oka zję je zo ba czyć i za po mo cą nu mer -
ków przy po rząd ko wać re kwi zyt od po wied niej baj ce. Jest tu też cho -
in ka z pa pie ro wy mi bomb ka mi, a na każ dej bomb ce in na baj ka; jest
rów nież miej sce, gdzie moż na prze brać się za ba śnio we po sta cie, obej -
rzeć w lu strze złej kró lo wej z baj ki o Śnież ce i zro bić so bie zdję cie.
Moż na za grać w baj ko we me mo ry lub uło żyć puz zle (te za baw ki są
też do ku pie nia). Jest ką cik do sa mo dziel ne go czy ta nia z mnó stwem
ba je czek i ba śni z ca łe go świa ta i wiel ka ak cja zbie ra nia ksią żek z baj -
ka mi, a dla star szych, zwłasz cza na uczy cie li, tak że tek sty o po cho dze -
niu czy sym bo licz nym zna cze niu mo ty wów ba śnio wych. Wie le osób
bar dzo się za an ga żo wa ło – mó wi Gra ży na Twar dak – i oka za ło się, że
te mat jest dla wie lu osób pa sjo nu ją cy, a każ dy z nas do wie dział się o baj -
kach cze goś no we go. Niem cy wy bra li wie le ma ło zna nych ba jek, więc
sa ma tu do pie ro po sły sza łam np. te pięk ną baj kę o ma łym gar ba tym
Muc ku. Wśród osób, któ rym ta wy sta wa wie le za wdzię cza z pol skiej
stro ny oprócz Ka ta rzy ny Jeż, trze ba by wy mie nić Be atę Jur kow ską, któ -
ra od wie dzi ła chy ba wszyst kie przed szko la i szko ły, opo wia da jąc o wy -
sta wie i za chę ca jąc dzie ci do przyj ścia. A ja ka jest mo ja ulu bio na baj -
ka? Oczy wi ście „Lo ko mo ty wa”! Czy tam ją 8-mie sięcz ne mu wnu ko wi
i wi dzę, że na wet na ta kim mal cu ta baj ka już ro bi wra że nie: jest tam
ruch, dy na mi ka, ak cja.

Chodź, opo wiem ci ba jecz kę…Chodź, opo wiem ci ba jecz kę…

Da steht die mächtige Lokomotive/und ihr Schwei /tropft aufs Gleis/fette Olive – tak brzmi po niemiecku
początek „Lokomotywy” Juliana Tuwima. Można jej (i wielu innych bajek) posłuchać na wystawie
w Muzeum Viadriny we Frankfurcie nad Odrą. Polscy wolontariusze czytają tam bajki niemieckie po polsku,
a niemieccy – polskie po niemiecku.

Lalki z wystawy bajek w Muzeum Viadriny
FOT. ADAM CZERNENKO



Wy sta wa czyn na bę dzie do koń ca lu te go. Szcze gól nie chęt nie
baj ki czy ta ne są i słu cha ne w okre sie Bo że go Na ro dze nia, bo miej -
scem ba jek są przy tul ne, cie płe po miesz cze nia zwią za ne ze szcze -
gól ną at mos fe rą i nie zwy kłym na stro jem – pi szą or ga ni za to rzy
wy sta wy. A ja kie baj ki i dla cze go lu bi li w dzie ciń stwie do ro śli z na -
sze go uni wer sy te tu? 

Prof. Ma ria Wojt czak, 
kie row nik Za kła du Hi sto rii Li te ra tu ry Nie miec kiej WN
Ulu bio na baj ka dzie ciń stwa? „Pa ni Hol le” – w pol skich tłu ma cze -

niach wy stę pu je czę sto ja ko „Pa ni Zi ma”, ale ja po zna łam ją ja ko „Pa -
nią Hol le”. To baj ka bra ci Grimm, na pi sa na w 1812 ro ku, a w 2006
uzna na w ple bi scy cie za naj pięk niej szą baj kę nie miec ką. Jest mnó stwo
uro czych przed sta wień, fil mów i ob raz ków, zwią za nych z tą baj ką.
Opo wia da o sie ro cie, któ ra po pla mi ła ką dziel krwią z prze pra co wa -
nych rąk, za co ma co cha wrzu ci ła ją do stud ni. Tam tra fi ła do kra ju
peł ne go słoń ca, gdzie na po tka ła piec, z któ re go wy ję ła upie czo ne już
chle by, po tem ze rwa ła doj rza łe jabł ka z ja bło ni, a wresz cie tra fi ła
na służ bę do pa ni Hol le, któ ra trze pa ła pie rzy ny, a puch spa dał na Zie -
mię ja ko śnieg. Sie ro ta pra co wa ła pil nie, za co po po wro cie pa ni Hol le
ob sy pa ła ja zło tem. Zo ba czyw szy to, ma co cha rzu ci ła rów nież swo ją
cór kę do stud ni. Tej jed nak nie chcia ło się ani wy jąć chle bów, ani ze -
rwać ja błek, le ni ła się też na służ bie u pa ni Hol le, za co ta ob la ła ją smo -
łą i ob sy pa ła pie rzem, a smo ła dłu go się trzy ma ła na cie le le ni wej dziew -
czy ny. Nasz ta to za chę cił nas, aby każ dy zbie rał znacz ki – chłop cy zbie -
ra li wi ze run ki aut czy ma szyn, a ja mo ty le, zwie rząt ka i baj ki i wła -
śnie ta to przy niósł mi czte ry ko lo ro we nie miec kie znacz ki z tą baj ką.
Ucie szy łam się wte dy nie sa mo wi cie. Do dziś je mam i zresz tą wzru -
szy łam się bar dzo, gdy je zo ba czy łam w in ter ne cie. W tej baj ce urze -
kał mnie ob raz do brej pa ni Hol le, sy pią cej te bia łe, zwiew ne piór ka, ale
tak że ki bi co wa łam dziel nej dziew czyn ce. Wie le lat póź niej prze czy -
ta łam ana li zę tej baj ki, do ko na ną przez zna ne go teo lo ga Eu ge na Dre -
wer man na, któ ry tro pi w tej baj ce mo ty wy re li gij ne – ten świat pe łen
słoń ca to nie bo, w któ rym do ko nu je się spra wie dli wość, gdzie li czą się
do bre uczyn ki i pra co wi tość. Dre wer mann pod kre śla, że baj ki kształ -
tu ją re li gij ność, wia rę w to, że ist nie je też świat „nie moż li wy”, po za na -
ma cal ną rze czy wi sto ścią. Ja ko sze ścio - czy sied mio let nia dziew czyn -
ka oczy wi ście nic o tych pod tek stach nie wie dzia łam, jed nak ta ana -
li za po ka zu je, jak wie le w baj kach jest in spi ra cji do ba dań i roz wa żań
tak że dla do ro słych.

Prof. Edwin Wnuk, 
dy rek tor Ob ser wa to rium Astro no micz ne go UAM
Baj ki mo je go dzie ciń stwa to te opo wia da ne przez oj ca. Uro dzi łem

się i wy cho wy wa łem w ma łym mia stecz ku ko ło Na kła, w Mro czy. Po -
ko je opa la ne by ły pie ca mi ka flo wy mi i zi mą na sza czwór ka przy tu -
lo na do te go pie ca nie mo gła się do cze kać, kie dy ta to bę dzie miał czas,
że by usiąść z na mi i opo wia dać baj ki – nie ta kie, jak po zna wa li śmy
w szko le. Oj ciec prze szedł szlak wo jen ny z ar mią An der sa, po tem
miesz kał w Wiel kiej Bry ta nii. Do Pol ski wró cił do pie ro w 1948 ro ku
i miał już po nad 40 lat, kie dy oże nił się z 20-let nią dziew czy ną, na szą
ma mą. Je go opo wie ści by ły ba jecz ne: pa mię tam je go opo wie ści o Egip -

cie, o Mon te Cas si no. Umiał opo wia dać i miał co opo wia dać, bo wie le
prze żył. Choć je go dro ga ży cia by ła prze cież dra ma tycz na, dla nas,
dzie ci, ła go dził te hi sto rie, sta wa ły się mą dry mi baj ka mi o da le kich,
nie zwy kłych świa tach i przy go dach. A te go wła śnie dzie ci po trze bu -
ją w baj kach. By ły to naj pięk niej sze chwi le mo je go dzie ciń stwa.

Dr Do mi ni ka Na roż na, 
rzecz nik UAM, ad iunkt WNPiD
Oczy wi ście ulu bio ną baj ką by ła „Dziew czyn ka z za pał ka mi”. Ma ma

czy ta ła mi ją wła śnie w oko li cach Bo że go Na ro dze nia. W pew nym mo -
men cie, pła cząc nad smut nym lo sem dziew czyn ki, zo ba czy łam, że ma -
ma też pła cze… A po tem do snu śpie wa ła mi tę pięk ną pio sen kę Łe -
je rów o dziew czyn ce z za pał ka mi z re fre nem (śpie wa): dla cze go nikt,
dla cze go nikt nie za brał jej do do mu; dla cze go nikt, dla cze go nikt tej
ma łej nie do po mógł? Mo ja ko cha na ma ma nie śpie wa mi do snu
już – ile to? – 28 lat, a ja tę pio sen kę cią gle znam na pa mięć. I bę dę ją
śpie wa ła kie dyś mo im dzie ciom też. Ma ma bar dzo chcia ła wy ro bić we
mnie tę wraż li wość na dru gie go czło wie ka i wie rzy ła, że ta baj ka po -
mo że mi zro zu mieć, jak po trzeb na jest w ży ciu po moc i em pa tia.
Do szko ły za wsze do sta wa łam po dwój ne śnia da nie z po le ce niem:
na pew no ko goś, kto nie ma śnia da nia, bę dziesz chcia ła po czę sto -
wać. Oczy wi ście nie tyl ko przez tę baj kę, ale tak że przez tę baj kę ma -
ma na uczy ła mnie do strze gać po trze by in nych lu dzi. 

Prof. Krzysz tof Try buś, 
dy rek tor In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej
Naj więk sze wra że nie w dzie ciń stwie ro bi ły na mnie baj ki La Fon ta -

ine’a. Pew nie dla te go, że mia ły zna ko mi te pol skie prze kła dy – tłu ma -
czy li i na śla do wa li La Fon ta ine’a wiel cy pol scy po eci: Mic kie wicz, Kra -
sic ki, Trem bec ki…Ja kąś waż ną ro lę w tym mo im za ko cha niu w baj -
kach fran cu skie go pi sa rza ode gra ły ge nial ne ilu stra cje Gran dvil le’a, ry -
sow ni ka i ka ry ka tu rzy sty z epo ki ro man ty zmu, za tem okre su póź niej -
sze go niż czas po wsta nia ba jek La Fon ta ine’a, ale oczy wi ście ja ko ma -
ło let ni czy tel nik nie zda wa łem so bie z te go spra wy. My ślę, że ilu stra -
cje wno si ły do lek tu ry au rę ta jem ni czo ści, któ ra w sa mych tek stach nie
prze ja wia ła się tak sil nie, cho ciaż do brze łą czy ła z ujaw nia niem okru -
cień stwa świa ta zwie rząt. Pa mię tam, że czy ta łem te baj ki przede wszyst -
kim ja ko opo wieść o zwie rzę tach, po cząt ko wo bez me ta fo rycz nych
od nie sień do ludz kiej rze czy wi sto ści. Każ de dziec ko lu bi zwie rzę ta,
a tu ta kie za sko cze nie, ta ki ro dzaj prze bie gło ści – już od jed nej z pierw -
szych opo wie ści o li sie, któ ry pod stęp nie ukradł kru ko wi ka wa łek sma -
ko wi te go se ra…

Prof. Do ro ta Żo łądź -Strzel czyk 
z Za kła du Hi sto rii Wy cho wa nia WSE
Za czy ty wa łam się w „Ba śniach” An der se na. Mia łam du że dwu to -

mo we wy da nie, bez ilu stra cji. Tych ba śni by ło mnó stwo i to już ro bi -
ło na mnie wra że nie. By ły w więk szo ści, tak jak to pa mię tam, przy gnę -
bia ją ce, ale to wła śnie mnie po cią ga ło. My ślę, że dzie ci in stynk tow -
nie po szu ku ją ta kich opo wie ści, bo ba śnie w ja kimś sen sie przy go to -
wu ją je do tru dów i pew nych po ra żek w ży ciu. 

Ma ria Ry bic ka
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Cho ciaż Or łow scy i Prey łow scy, a więc po mie czu i ką dzie li
przod ko wie moi wy wo dzą się z Du żej Pur dy – to wieś w sa -
mym cen trum ka to lic kiej War mii – ja uro dzi łem się 2 ki lo -

me try za hi sto rycz ną gra ni cą War mii w kie run ku Ostró dy, w Pod -
lej kach. Dzia dek ku pił tam ta ki pas: 6 hek ta rów, sze ro ki na ja -
kieś 100 m i by ło tam wszyst ko: żwir, pia sek, gli na, torf, ba gno – zie -
mie li che i trud ne w upra wie; dla te go czę sto by ło tam w uży ciu przy -
sło wie „siej do ły i gó ry, bo nie wiesz ja ki rok któ ry”. I cięż ko tam się
pra co wa ło. Do ukoń cze nia stu diów w cza sie wa ka cji ni gdzie nie wy -
jeż dża łem, tyl ko do ma my pra co wać na tym skraw ku zie mi, by za -
pła cić po dat ki i za ro bić na te do sta wy obo wiąz ko we, za któ rych nie -
wy wią za nie się moż na by ło na wet iść do wię zie nia.

Pierw szy za pis o wsi Pod lej ki po cho dzi z 1342 ro ku i oka zu je się,
że na zwa jej jest sta ro pru ska: po le ken tzn. złe, li che po le. Re lik ty ję -
zy ka Sta ro pru sów są nie licz ne, ale cie ka we, bo oka zu je się, że Krzy -

ża cy nie zmie nia li nazw, je śli już by ły. Te Pod lej ki to by ła wieś w po -
ło wie ka to lic ka, w po ło wie pro te stanc ka, co wca le nie zna czy, że
ka to li cy to by li Po la cy, a pro te stan ci Niem cy, ta li nia bie gła nie co ina -
czej. W tej na szej wsi ci więk si go spo da rze by li War mia ka mi -ka to -
li ka mi i na msze cho dzi ło się pie szo do Gie trz wał du 3, 5 km. Kie dy
po woj nie po bli ski ko ściół ewan ge lic ki w Bie sa lu od da no ka to li kom,
mo ja mat ka za wsze cho dzi ła do Gie trz wał du – to dla niej by ło nie
w po rząd ku cho dzić do ko ścio ła opusz czo ne go przez pro te stan tów.
To nie nasz ko ściół – mó wi ła. 

Do tar łem do ba dań nie miec kich, jak gło so wa no w Pod lej kach
w ple bi scy cie 1920 ro ku – na 115 gło su ją cych 11 gło sów by ło od -
da nych na Pol skę, co by ło du żym suk ce sem, zwa żyw szy ogól ne wy -
ni ki ple bi scy tu – a po I woj nie świa to wej na stą pi ło bar dzo szyb kie
prze cho dze nie War mia ków na stro nę nie miec ką. Nie w sen sie osten -
ta cyj nym, lecz ra czej cho dzi ło o więk sze szan se kul tu ro we czy cy wi -
li za cyj ne. Na przy kład szko ła nie miec ka by ła pięk na, a pol skie by ły

pół pry wat ne i nie wie le uczniów do nich cho dzi ło. Naj wię cej – na ca -
łej War mii -by ło ich w pew nym ro ku za le d wie 270. W Pod lej kach vis
a vis na sze go do mu mie ści ła się pięk na nie miec ka szko ła ce gla na wy -
róż nia ją ca się swo im wy glą dem. Na uczy ciel, któ ry tam miesz kał
z czwór ką dzie ci, był jed no znacz nie na zi stą. W stycz niu 1945 ro ku,
gdy Ar mia Czer wo na do tar ła do nas, wa łę sa łem się po ca łej oko li -
cy, a że mnie pa sjo no wa ły książ ki, więc cho dzi łem na sza ber. Na wia -
sem mó wiąc, mo ja dok to rant ka pi sze pra cę na te mat sza bru. To by -
ło nie zwy kle sze ro kie, zna ne, ale ma ło zba da ne zja wi sko. Gdy w 1956
ro ku przy je cha łem do Po zna nia na stu dia i roz ma wia li śmy o sza brze,
ktoś stąd po wie dział: wy star czy po je chać do Pusz czy ko wa i zo ba czyć
te dy wa ny z Opolsz czy zny…

Ja głów nie sza bro wa łem książ ki nie miec kie, bo ja pa re lel nie czy -
ta łem po pol sku i nie miec ku i zo rien to wa łem się wte dy, że bi blio -
te ka pry wat na te go Niem ca by ła ab so lut nie na zi stow ska, a co jesz -
cze jest cie kaw sze, oka za ło się, że w ar chi wum Ośrod ka Ba dań Na -
uko wych w Olsz ty nie są do ku men ty, z któ rych wy ni ka, że by li śmy
in wi gi lo wa ni przez te go Niem ca. Cho dzi ło o Zwią zek Po la ków
w Niem czech, bo dzia dek Prey łow ski w la tach 90. XIX wie ku słał
pe ty cje w imie niu go spo da rzy do Kró lew ca z proś bą o na ukę re li -
gii po pol sku. Ma ma uro dzo na w 1905 ro ku, gdy po szła do szko -
ły pru skiej, nie zna ła sło wa po nie miec ku. Pol skie go uczył ją dzia -
dek, dla któ re go jed no by ło ja sne: choć nie wszy scy ka to li cy są Po -
la ka mi, to Po lak po wi nien być ka to li kiem. Je go dwaj sy no wie po -
je cha li do Hal le za pra cą. Za cho wa ły się pocz tów ki, któ re on im
słał, aby nie za po mi na li oj ców mo wy i wia ry i na wet od gra żał
się, że przy je dzie do Hal le i ich po spraw dza, ale tych pro ce sów
eman cy pa cyj nych nie po wstrzy mał. Oni już ni gdy nie wró ci li
do Pol ski. Gdy w la tach 90. pra co wa łem w Bo chum i Es sen i zaj -
rza łem tam do ksią żek te le fo nicz nych, zna la złem tam 3 stro ny Or -
łow skich, oczy wi ście pi sa nych w róż ny spo sób…Kto chciał się „za -
brać z mo der ni za cją”, ten nie miał więk sze go wy bo ru -wy ru szał
na za chód.

Ja ucie kłem z tej War mii dwa ra zy. W 1951 ro ku skoń czy łem szko -
łę pod sta wo wą. Chcia łem uciec – wiem, że to by ło nie w po rząd ku
wo bec tej mo jej ma my, któ ra na tej zie mi pra co wa ła z sio strą; oj -
ciec zgi nął w 45 ro ku w obo zie pod Char ko wem. Chcia łem uciec z tej
prze klę tej zie mi, bo nie zno si łem cięż kiej pra cy na ro li. Mie li śmy
wpraw dzie ko ni ka z UNRR-y, ale nie stać nas by ło na je go utrzy -
ma nie, więc są siad go wziął i mu sie li śmy od ra biać, ma ma i ja 3 dni
mu sie li śmy od pra co wy wać u te go ku ła ka, a on nam za to orał itd.
Ja jesz cze pa mię tam młó ce nie ce pa mi, sno pek po snop ku… 

Zie mia ofiar da rem nych
Prof. Hubert Orłowski, germanista, znawca kultury niemieckiej otrzymał niedawno
Warmińsko-Mazurską Nagrodę Kulturalną im. Wojciecha Kętrzyńskiego za wybitne
osiągnięcia twórcze o trwałym znaczeniu dla Warmii i Mazur. Nie jest to największa
nagroda w życiu tego znakomitego uczonego, ale taka droga sercu i niełatwa
do zdobycia, bo „od swoich”. Wydawało się więc, że rozmowa o przywiązaniu
naukowca do małej ojczyzny będzie prosta. Tymczasem okazało się, że przez dziesiątki
lat profesor uciekał od swoich stron rodzinnych i że właściwie nie urodził się
na Warmii... Oto fragmenty jego opowieści.

”„Odpominania” – to szukanie
w pamięci, ale nie przez
wzruszenia, lecz przez fakty
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Ucie kłem w ten spo sób, że wy pa trzy łem niż sze se mi na rium du -
chow ne we From bor ku. W se mi na rium wy trzy ma łem jed nak za le -
d wie 2, 5 mie sią ca, bo so bie wy obra ża łem, że to se mi na rium to bę -
dzie ta ki klasz tor, w któ rym sie dzę i mam wresz cie czas na czy ta nie
ksią żek – a tam za go ni li nas do ro bo ty, naj pierw od gru zo wy wa nia. 

A po tem dru ga uciecz ka, uda na, do Po zna nia. I by ła we mnie chęć
za po mnie nia o tym wszyst kim – ja na przy kład mia łem ca łe sto sy
opra wio ne przez dziad ka „Ga ze ty Olsz tyń skiej”- nie mie li śmy pie -
nię dzy – sprze da łem je w an ty kwa ria cie i te raz je den ze zna jo mych
pro fe so rów wspo mi na, że ma te rocz ni ki z koń ca XIX wie ku z mo -
imi wpi sa mi. Skarb, któ re go się po zby łem. 

Więc chcia łem za po mnieć i wsze dłem w ten dys kurs ogól no nie -
miec ki. Mnie fa scy no wa ło i do chwi li obec nej fa scy nu je, dla cze -
go lu dzie czy nią zło, ale nie w sen sie in dy wi du al nym tyl ko w sen -
sie wspól no to wym; to struk tu ral ne, in sty tu cjo nal ne zło; ze wzglę -
du na zna jo mość ję zy ka nie miec kie go i ten nie naj gor szy nie miec -
ki księ go zbiór tym się zaj mo wa łem i to trwa ło bar dzo dłu go, bo
ten „po wrót na War mię” na stą pił do pie ro z po cząt kiem lat 90. Tak
jak by się oka za ło, że to we mnie ca ły czas tkwi ło. Na po cząt ku
lat 90. przy szło za pro sze nie od Ro ber ta Tra by, wte dy pra cow ni -
ka OBN im. Woj cie cha Kę trzyń skie go, któ ry we spół z po etą Ka -
zi mie rzem Bra ko niec kim po wo ła li do ży cia w ra mach od no wy
Sto wa rzy sze nie Kul tu ral ne Bo rus sia w Olsz ty nie. To oni stwo rzy li
fi lo zo fię Atlan ty dy pół no cy – zie mi o wie lu po kła dach kul tu ro -
wych i men tal nych po czy na jąc od Sta ro pru sów przez Krzy ża ków
po Niem ców, Po la ków, War mia ków, Ma zu rów, Ro sjan, Li twi nów.
Ca łe po kła dy kul tu ry są stwo rzo ne np. przez Krzy ża ków, za kon,
któ ry zme lio ro wał tam te te re ny. Ta mo ja zie mia jest ob sta wio -
na zam ka mi i ma ły mi mia stecz ka mi, bo Krzy ża cy mie li ta ką za -
sa dę w pań stwie za kon nym, że ko lej ny za mek nie mógł być od da -
lo ny bar dziej niż od le głość, któ rą jeź dziec mo że prze być w cią gu
naj krót sze go dnia w ro ku, 23 grud nia. I na ten za kon moż na spoj -
rzeć za rów no ocza mi Sien kie wi cza, ale też ina czej. Atlan ty da pół -
no cy to by ło jed no ha sło, a dru gie to no wo cze sny re gio na lizm: oni
prze ora li wszyst kie spor ne kwe stie tych ziem. Tam u nich wy da -
wa łem książ ki w se rii Kra jo bra zy Pa mię ci. Nie przy pad ko wa na -
zwa. Więc jest to roz dział w mo jej bio gra fii – po wrót, ale nie sen -
ty men tal ny, tyl ko po przez od po mi na nia, ter min, któ ry ja wpro -
wa dzi łem. „Od po mi na nia”- to szu ka nie w pa mię ci, ale nie przez
wzru sze nia, lecz przez fak ty. Szu ka łem te go po ję cia pi sząc o tej
mo jej War mii, bo chcia łem się od ciąć od tych wszyst kich sen ty -
men ta li stów i spoj rzeć bru tal nie, ostro, ja sno; jest to pró ba de kon -

stru owa nia i kon stru owa nia mo jej prze szło ści: co się wte dy ze mną
dzia ło, a nie jak chcę to pa mię tać. Bez pró by sa mo oszu ki wa nie
się. I tak tam wró ci łem. 

Po cho dzę z ro dzi ny naj głę biej ka to lic kiej, ale u mo jej ma my ni gdy
nie by ło po czu cia, że my, ka to li cy, z de fi ni cji je ste śmy lep si. Ce nić
trze ba czło wie ka, ja ki on jest, a nie co on ga da. U nas, jak ko muś da -
chów ka spad nie z da chu, przy sta wia dra bi nę i kła dzie no wą da chów -
kę, a wy idzie cie na piel grzym kę do Mat ki Bo skiej, że by wam ja koś
tę da chów kę na pra wi ła – tak zło śli wie nie raz przy ga dy wa łem o ka -
to li cy zmie „war miń skim” i „czę sto chow skim”. 

Ja je stem dum ny z te go, że moi ro dzi ce, dziad ko wie i pra dziad -
ko wie by li po rząd ny mi, uczci wy mi rol ni ka mi. A przy tym sta ra li się
wyjść – jak wi dać na przy kła dzie pre nu me ra ty Ga ze ty Olsz tyń skiej
po za ten przy ziem ny trud – pra dzia dek Prey łow ski ro zu miał, że trze -
ba ło żyć na wy da wa nie tej pol skiej ga ze ty. Gdy nie mie li czę sto co
do garn ka wło żyć, ga ze tę tę ku po wa li i ce ni li. Nie krzyw dzi li in -
nych i każ dą pra cę wy ko ny wa li sta ran nie. War mia cy pol scy to nie -
wiel ka, li czą ca 60 tys. gru pa ka to li ków ścią gnię ta przez bi sku pa war -
miń skie go z Ma zow sza po woj nach pół noc nych. Ja ko wspól no ta by li
ska za ni że prze sta ną ist nieć m.in. dla te go, że nie by ło re pro duk cji in -
te li gen cji, bo ich in te li gen cja to by li księ ża i sio stry za kon ne – a oni
nie mie li dzie ci. 

Daw nych Pod lejk już nie ma. Ale one tkwią we mnie, bo wiem
da ta uro dzin we spół z miej scem uro dzin okre śli ły mo ją póź niej -
szą bio gra fię w spo sób bar dziej głę bo ki i roz le gły niż gdy bym się
uro dził pod Kra ko wem czy pod Ham bur giem – pi sze prof. Or łow -
ski w swo jej książ ce War mia z od da li. Od po mi na nia. Ta książ ka,
tro chę bio gra fia, tro chę esej hi sto rycz ny, w spo sób przy stęp ny po -
ka zu je, jak nie pro ste są lo sy tych lu dzi i tych ziem, a naj błah sze
wy da rze nia ura sta ją do ran gi sym bo lu. Bab cia Phi lo me na tam wła -
śnie, sprzą ta jąc sto sy śmie ci po zo sta wio ne w obej ściu przez ucie -
ki nie rów wojsk hi tle row skich, a po tem czer wo no ar mi stów, zna la -
zła zło tą 20-mar ków kę, któ ra po tem oku pi ła wy wią za nie się z do -
staw obo wiąz ko wych w PRL-u… 

To nie je dy na książ ka prof. Or łow skie go, po świę co na tym zie -
miom, a na za koń cze nie se rii Po znań skiej Bi blio te ki Nie miec kiej pla -
nu je na pi sa nie z prof. Ro ber tem Tra bą dzie jów Prus Wschod nich.
War to po znać dzie je tej zie mi „spor nej, ni czy jej, ludz kiej, nie ludz -
kiej, wła snej i ob cej”, jak pi sa li za ło ży cie le Bo rus si. Ma rzy mi się po -
mnik ofia ry da rem nej, po sta wio ny tym, co nie po trzeb nie cier pie li – pi -
sze z za du mą pro fe sor,”od po mi na jąc ” War mię…  
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Ma riusz Wi śniew ski zwią za ny był
z UAM do 2007 r., gdy koń czył pra -
wo. Rok wcze śniej po raz pierw szy

zo stał wy bra ny do Ra dy Mia sta Po zna nia,
a pięć lat wcze śniej, w 2002 r. zdo był ty tuł ma -
gi stra po li to lo gii na UAM (spe cja li za cje:
dzien ni kar ska i mar ke ting po li tycz ny). Okres
stu diów na UAM to by ły pięk ne cza sy. Ży cie
stu denc kie by ło dla mnie buj ne nie tyl ko w edu -
ka cji – mó wi Wi śniew ski.

Śle dząc je go dzia łal ność na na szym uni wer -
sy te cie trud no nie zgo dzić się z ty mi sło wa mi.
Jesz cze ja ko 19-la tek, obec ny wi ce pre zy dent
Po zna nia zo stał prze wod ni czą cym Nie za leż -
ne go Zrze sze nia Stu den tów na UAM. To był
trud ny czas dla NZS-u. Ra to wa łem go, by po -
zo stał w mu rach na szej uczel ni – wspo mi na.
Ta sztu ka się uda ła, a do bra pra ca zo sta ła do -
ce nio na. W 2000 r. Ma riusz Wi śniew ski zo -
stał człon kiem Ra dy Wy dzia łu Na uk Spo łecz -
nych UAM, gdzie był przed sta wi cie lem stu -
den tów. Rok póź niej zo stał wy bra ny prze wod -
ni czą cym Za rzą du Kra jo we go NZS, dru giej
co do wiel ko ści or ga ni za cji stu denc kiej w kra -
ju. W mię dzy cza sie w 1999 r. współ za kła dał
Mło dzie żo wą Ra dę Mia sta Po zna nia, któ rej
był wi ce prze wod ni czą cym przez ko lej ne dwa
la ta. Od 2001 r. za sia dał w Se na cie UAM w ro -
li przed sta wi cie la stu den tów. Rok póź niej zo -
stał po wo ła ny przez Ra dę Mi ni strów do Pol -
sko -Nie miec kiej Ra dy Współ pra cy Mło dzie -
ży. W 2004 r. był współ za ło ży cie lem Po znań -
skie go Aka de mic kie go In ku ba to ra Przed się -
bior czo ści.

Przez la ta spę dzo ne na UAM spraw dzi łem
się w dzia łal no ści, któ ra na uczy ła mnie pod -
staw. Na by łem umie jęt no ści kie ro wa nia or ga -
ni za cja mi, współ pra cy w gru pach, pra cy
przy za da niach i pro jek tach. Dziś to pro cen tu -
je. Nie da się te go na uczyć w szko le niach. Wte -
dy moż na by ło jesz cze so bie po zwo lić na błę dy.

Dziś, w ro li wi ce pre zy den ta mia sta, już nie. Co
zo sta ło po tam tych cza sach? Współ pra ca z pro -
fe so ra mi, z ludź mi, któ rych wów czas po zna -
łem, część zna jo mo ści. Wra cam do te go we
wspo mnie niach – przy zna je Wi śniew ski.

Te raz, w ro li za stęp cy Jac ka Jaś ko wia ka, od -
po wie dzial ny m.in. za oświa tę, Wi śniew ski
na dal bę dzie mieć stycz ność z UAM. Wia do -
mo, że szkol nic two wyż sze nie pod le ga sa mo -
rzą do wi. Uczel nie są jed nak dla nas part ne -
ra mi do roz mów. Chce my ze so bą roz ma wiać,
wy mie niać się po glą da mi. W koń cu uczel nie
funk cjo nu ją w mie ście i są je go czę ścią skła do -
wą – mó wi Wi śniew ski.

Jak przy zna je, jed nym z je go ce lów jest
lep sze przy go to wy wa nie uczniów i stu den -
tów do za wo du. Kształ ce nie w tym kie run -
ku mia ło by się za czy nać w więk szym za kre -
sie niż do tych czas już w szko łach po nad gim -
na zjal nych. Pre zy dent Jaś ko wiak w tej kwe -
stii ce ni so bie stu dia du al ne, w któ rych stu -
den ci łą czą na ukę z pra cą.

Po za oświa tą, Wi śniew ski zaj mie się te ma -
ta mi re wi ta li za cji i bez pie czeń stwa. Pre zy dent
Jaś ko wiak ak cen to wał po trze bę przy spie sze nia
prac nad re wi ta li za cją śród mie ścia i hi sto rycz -
nych dziel nic Po zna nia. Za mie rzam wzmoc -
nić struk tu ry tym te ma tem się zaj mu ją ce i re -
ali zo wać Zin te gro wa ny Pro gram Od no wy
i Roz wo ju Śród mie ścia. Za wie ra on 100 za dań
roz pi sa nych na 15 lat. Część z nich chcę skoń -
czyć do 2016 r. – mó wi Wi śniew ski. Pro gram
ten przy go to wa ła po przed nia ko mi sja re wi -
ta li za cji w ra dzie mia sta. W pra cach uczest -
ni czy li tak że spo łecz ni cy, spe cja li ści z róż nych
dzie dzin, na ukow cy i kil ko ro urzęd ni ków.
Ini cja to rem je go po wsta nia był wła śnie Wi -
śniew ski. 

No wy wi ce pre zy dent bę dzie od po wie dzial -
ny tak że za za go spo da ro wa nie brze gów War -
ty. Tu klu czem jest ure gu lo wa nie li nii brze go -
wej, co obec nie prze szka dza w aran ża cji tej
prze strze ni – wy ja śnia. 

Wi śniew ski za sia da w ra dzie mia sta od 8
lat. Jest ini cja to rem po wsta nia i prze wod ni -
czą cym ko mi sji re wi ta li za cji. Dzię ki jej dzia -
ła niom uli ca Wro cław ska sta ła się dep ta kiem,
przy wró co no w Po zna niu funk cję pla sty ka
miej skie go. Był też jed nym z ini cja to rów spo -
tkań „Otwar te”, pod czas któ rych spo ty kał się
z miesz kań ca mi w pu sto sta nach w śród mie -
ściu i oma wiał pro gram na praw czy dla oko li -
cy. Ich efek tem są m.in. od mie nio ne uli ce Ta -
cza ka i Ży dow ska.

Fi lip Cze ka ła

Z UAM – do ma gi stra tu
To były piękne czasy – tak wspomina okres studiów Mariusz Wiśniewski, nowy zastępca
prezydenta Poznania. Absolwent politologii i prawa na naszym uniwersytecie, zajmie się
w mieście głównie sprawami rewitalizacji, bezpieczeństwa i oświaty.

”Jeszcze jako 19-latek, obecny wiceprezydent Poznania
został przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia
Studentów na UAM

FO
T.

 T
V

N



N A S Z  U N I W E R S Y T E T KULTURA

g r u d z i e ń  2 0 1 4  |  Ż Y C I E  U N I W E R S Y T E C K I E  |  2 1

Fe sti wal otwie ra ła ak cja z cy klu Wiel kie Czy ta nie Kla sy ki Pol skiej,
czy li lek tu ra Chło pów Wła dy sła wa Rey mon ta z udzia łem Emi -
lii Kra kow skiej w Ośrod ku Kul tu ry w Po bie dzi skach, gdzie z ini -

cja ty wy Alek san dry Ma zu rek już od kil ku lat lu dzie w róż nym wie ku
spo ty ka ją się, by czy tać li te ra tu rę pięk ną. Gru pa włą czy ła się tak że
w czy ta nie kla sy ki pol skiej w ra mach Ver ba Sa cra, któ re go ce lem jest
pro mo cja kla sy ki i spo łecz nej war to ści pięk ne go sło wa po przez wspól -
no tę czy ta nia przez ak to rów i nie pro fe sjo na li stów. Wy bór Chło pów
zwią za ny był z 90. rocz ni cą Na gro dy No bla dla au to ra tej po wie ści. Jak
wy ja śnia po my sło daw ca i re ży ser pro jek tu Ver ba Sa cra Prze my sław
Ba siń ski, pro jekt da je no we na rzę dzie w po sta ci kre atyw ne go, ak tor -
skie go in ter pre to wa nia „nie lu bia nej” lek tu ry szkol nej, uru cha mia eks -
pre sję in dy wi du al ną od bior cy i po zwa la wy ko naw com na dia log tak
jak ak to rom mię dzy so bą na sce nie. Klub mi ło śni ków czy ta nia w Po -
bie dzi skach gro ma dzi oso by w wie ku od 12 do 80 lat, ale – co szcze -
gól nie cie szy – przede wszyst kim mło dzież szkol ną. Czy ta nie Chło pów
od by ło się tak że w nie daw no otwar tej ka wiar ni „Hyć ka” przy Ryn ku
Śród ec kim w Po zna niu (18.11.), w Cho mę ci cach i w Głu cho wie
(20.11., or ga ni za to rem był dyr. GOK w Ko mor ni kach An to ni Paw lik)
oraz w po znań skich do mach kul tu ry: „Ja giel lon ka” i „Sto krot ka”
(21.11.). Po znań skie spo tka nia ko or dy no wa ła Bar ba ra Glap ka, dy rek -
tor DK „Sto krot ka”.

W DK „Sto krot ka” zor ga ni zo wa na zo sta ła tak że Fe sti wa lo wa Szko -
ła Dyk cyj na, czy li warsz ta ty z za kre su kul tu ry sło wa dla do ro słych
i mło dzie ży, któ re po pro wa dził ak tor Te atru No we go w Po zna niu Ja -
nusz An drze jew ski (15.11.). Dziś te atr jest za ję ty czymś in nym niż sztu -
ka sło wa – mó wi P. Ba siń ski – My za go spo da ro wu je my pu ste po le, bo
jak się oka zu je, ist nie je wiel ka po trze ba czy ta nia. Na szym ce lem jest, by
lu dzie za czę li żyć tym czy ta nym sło wem, by wzię li od po wie dzial ność
za sło wo. Chce my, by lu dzie sa mi bro ni li li te ra tu ry pięk nej. 

Trzy dni Fe sti wa lu po świę co ne by ły nie zna nym, czy ma ło zna nym
re ko lek cjom, ja kie bi skup kra kow ski Ka rol Woj ty ła wy gło sił dla śro -
do wisk twór czych w Wiel kim Po ście 1962 r. Tek sty czy ta ne by ły

w Wiel kim Po ście 2013 r. w ko ście le se mi na ryj nym przy Kra kow skim
Przed mie ściu w War sza wie. Uczest ni cy po znań skich spo tkań w ko -
ście le kar me li tów bo sych mo gli się prze ko nać, że choć mi nę ło ty le lat
od ich „pre mie ry”, re flek sje przy szłe go pa pie ża na te mat związ ków
Ewan ge lii ze sztu ką i ro li twór ców w od kry wa niu pięk na Bo ga są bar -
dzo ak tu al ne. W roz wa ża niu pierw szym pt. „Od kry wać pięk no Bo -
ga. Stwór ca i twór ca”, od czy ta nym przez ak to ra Te atru No we go w Po -
zna niu Ja nu sza An drze jew skie go, re ko lek cjo ni sta zwró cił uwa gę, że
Ewan ge lia jest po nad cza so wym źró dłem Pięk na, za tem sztu ki, zaś
Chry stus – Bóg jest je dy nym peł nym Do brem i Pięk nem, któ re za -
chwy ca ło i za chwy ca ca łe po ko le nia twór ców. Czło wiek i je go dzie ła
to tyl ko od bły ski ab so lut ne go Pięk na. Re la cję tę do brze od da je cy tat
z Nie -Bo skiej ko me dii Zyg mun ta Kra siń skie go: „Przez cie bie prze -
pły wa stru mień pięk no ści,/ ale ty nie je steś pięk no ścią”. Bóg jest wła -
ści wym od nie sie niem dla czło wie ka i dla ar ty sty – dzię ki te mu ar ty sta
nie ule ga po ku sie uwiel bie nia wła snych dzieł i sa mo uwiel bie nia. Ta -

lent jest ja kimś szcze gól nym do brem, wy róż nie niem, da rem Stwór -
cy, któ ry nie sie z so bą wiel ką od po wie dzial ność – twór cy nie wol no
za grze bać swo je go ta len tu, lecz przez ca łe ży cie mu si go roz wi jać, wcie -
la jąc w swych dzie łach Pięk no i słu żąc in nym. Two rze nie to cią głe szu -
ka nie do sko nal szych form wy ra zu wcie le nia Pięk na. Naj wyż szym ta -
len tem jest pięk no czło wie czeń stwa, bo wiem Bóg bę dzie są dził każ -
de go z war to ści je go czło wie czeń stwa, któ rej nie da się za stą pić żad -
ną in ną, bo żad na funk cja czło wie ka nie jest waż niej sza od sa me go
czło wie ka. Ar ty sta mu si so bie od po wie dzieć na py ta nie: „Czy mo ja
twór czość nie prze szka dza w two rze niu (wzro ście) mo je go czło wie -
czeń stwa?”. Je śli prze szka dza, to zna czy, że dzie je się tak z mo jej wi -
ny, że gdzieś po peł niam błąd. 

Jak za uwa żył Prze my sław Ba siń ski, za po wia da jąc dru gą część roz -
wa żań bpa Woj ty ły pt. „Dzie ło, któ re świad czy o nas przed Bo giem.
War tość i pięk no ewan ge licz nej po ko ry” (czy ta nych w Po zna niu przez
To ma sza Co ftę), re flek sje te są szcze gól nie ak tu al ne obec nie, bo ma -
my pro ble my nie tyl ko z oce ną war to ści sztu ki i pięk na, ale tak że z su -
mie niem ar ty sty. Su mie nie od gry wa ogrom ną ro lę w ży ciu każ de go
czło wie ka, w ży ciu ar ty sty rów nież. Ży cie we wnętrz ne twór cy mu si być
upo rząd ko wa ne zgod nie z Ewan ge lią, tzn. w opar ciu o za sa dy mo -
ral ne De ka lo gu (za ka zy) oraz ide ały mo ral no ści chrze ści jań skiej za -
war te w przy ka za niu mi ło ści i 8 bło go sła wień stwach z Ka za nia na gó -
rze, któ re w peł ni zre ali zo wał tyl ko Chry stus. Nie moż na za trzy my -
wać się tyl ko na za ka zach, ale trze ba wkro czyć na dro gę przy naj mniej
jed ne go bło go sła wień stwa. Su mie nie ar ty stycz ne czy es te tycz ne jest
wiel ką war to ścią ja ko wraż li wość na pięk no, ale mu si być ono ści śle
zwią za ne z su mie niem mo ral nym – wraż li wo ścią na do bro i zło. W ży -
ciu każ de go chrze ści ja ni na szcze gól ną war tość ma po ko ra ja ko

XIV Festiwal Sztuki Słowa
„Słowo jest świadectwem” – pod takim hasłem odbywały się imprezy w ramach tegorocznego,
czternastego już Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra, który jest odpowiedzią na wyzwania, jakie kulturze
wysokiej stawia cywilizacja współczesna, a jego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu klasyki z obiegu
społecznego i jej zniekształcaniu. 

”Czło wiek i je go dzie ła 
to tyl ko od bły ski ab so lut ne go Pięk na
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Wra mach pro jek tu pt. „Aler ge ny by li cy (Ar te mi sia sp.): wy -
kry wa nie, lo ka li za cja i oce na ilo ścio wa w uję ciu mo le ku lar -
nym, śro do wi sko wym i tak so no micz nym” fi nan so wa ne go

przez Na ro do we Cen trum Na uki współ pra cu je gru pa mło dych na -
ukow ców – ich wiek nie prze kra cza 33 lat. Po mysł na ro dził się na ko -
ry ta rzu– wspo mi na dr Frąt czak – pod czas roz mów z ko le ga mi. W trak -
cie jed nej z nich z dr. Łu ka szem Grew lin giem z Pra cow ni Ae ro pa li -
no lo gii wpadł jej do gło wy po mysł, aby za jąć się pył kiem by li cy od stro -
ny mo le ku lar nej bio lo gii ko mór ki. Osta tecz nie do pro jek tu za an ga żo -
wa nych zo sta ło 3 mło dych ad iunk tów, 1 dok to rant i kil ku stu den tów,
a ba da nia pro wa dzo ne są wie lo to ro wo. For mal nie nie je ste śmy ze spo -
łem – mó wi dr Aga ta Frąt czak – co jed nak nie jest prze szko dą w re ali -
za cji wspól ne go gran tu. Prze ciw nie, fakt, że zaj mu je my się róż ny mi dzie -
dzi na mi bio lo gii sta no wi si łę na szej gru py. Dr Frąt czak, spe cja list ka z za -
kre su bio lo gii mo le ku lar nej pró bu je okre ślić pro fil eks pre sji aler gen -
nych bia łek w cza sie roz wo ju zia ren pył ku. Dr An na Ka spro wicz -Ma -
luś ki z Za kła du Bio lo gii Mo le ku lar nej i Ko mór ko wej, któ ra jest eks per -
tem od mi kro sko pii kon fo kal nej i elek tro no wej, ma usta lić we wnątrz -
ko mór ko wą lo ka li za cję aler ge nów, za ob ser wo wać jak wy glą da pro ces
ich uwal nia nia. W Pra cow ni Ae ro pa li no lo gii dr Grew ling czu wa
nad do kład nym okre śle niem stę że nia aler ge nów by li cy w po wie trzu.
W ze spo le jest też dok to rant, Pa weł Bo gaw ski, któ ry zaj mu je się. ob ser -
wa cją cza su i dłu go ści kwit nie nia by lic oraz zli cze niem ilo ści pro du ko -
wa nych pył ków przez po szcze gól ne ga tun ki.

prze ci wień stwo py chy, bo wiem czło wiek po kor ny prze sta je
być „na pię ty prze ciw ko Bo gu”. W po ko rze, któ rej po zy tyw ną
war tość na dał Chry stus, za wie ra się szcze gól ne od bi cie do sko -
na ło ści Bo ga. Czło wiek, tak że twór ca, mu si się od na leźć
przy Chry stu sie, któ ry był po kor ny, skrom ny, ubo gi. Bóg jest tak -
że w ja kiś spo sób po kor ny – w ocze ki wa niu na na szą skru chę. 

Tak że część trze cia re ko lek cji „Re li gia: mi łość, któ ra na da je
sens ist nie niu” (czy ta na przez Wan dę Ró życ ką -Zbo row ską), do -
ty czy ła ro li i za dań twór cy oraz je go re la cji z Bo giem. Ży cie
ziem skie jest szcze gól nym dra ma tem – Bóg chce ogrom nie
przy jąć czło wie ka i czło wiek ja koś czu je, że Bóg wy cho dzi mu
na prze ciw. Czło wiek ży je w na pię ciu po mię dzy przy ję ciem i od -
rzu ce niem Bo ga. Z per spek ty wy czło wie ka re li gia to pe wien ze -
spół prawd, za sad i obo wiąz ków, z per spek ty wy Bo ga – Je go
wiel ki plan zba wie nia wo bec czło wie ka i wyj ście na prze ciw czło -
wie ko wi wy ra żo ne w Ewan ge lii. Do pie ro kie dy czło wiek zro -
zu mie tę per spek ty wę, za cznie od czu wać sens ist nie nia. Zro zu -
mie też sens mo dli twy ja ko ele men tar nej me to dy spo ty ka nia się
i roz mo wy z Bo giem. Bez mo dli twy nie da się bo wiem zro zu -
mieć, czym jest re li gia od stro ny Bo ga. Do roz wa żań z re ko -
lek cji z 1962 ro ku Ka rol Woj ty ła po wró cił ja ko pa pież Jan Pa -
weł II w Li ście do ar ty stów z 1999 ro ku.

Fe sti wal był też oka zją do spo tka nia z wy cho wan kiem Ka ro -
la Woj ty ły z dusz pa ster stwa kra kow skie go – prof. An drze jem
Zie liń skim, wio lon cze li stą, mi ni strem kul tu ry w rzą dzie Je -
rze go Buz ka, czło wie kiem ogrom nej wia ry i ogrom nej wie dzy
o dusz pa ster stwie. Te ma tem prze wod nim spo tka nia był „Św.
Jan Pa weł II – świa dek świę to ści sło wa”. Pro fe sor opo wia dał
o dusz pa ster stwie ka ja ko wym, o du cho wym kie row nic twie bpa
Woj ty ły i o sta łym z Nim kon tak cie i spo tka niach rów nież
w Wa ty ka nie. Po za spo tka niem w Piw ni cy Du cho wej kar me -
li tów prof. A. Zie liń ski miał spo tka nie w Gim na zjum im. bł. Na -
ta lii Tu ła sie wi czów ny, bo oka za ło się, że  brat Na ta lii był je go na -
uczy cie lem. Po nad to udzie lił wy wia du w Ra diu Emaus oraz
wziął udział w spo tka niu w se mi na rium To wa rzy stwa Chry stu -
so we go dla Po lo nii Za gra nicz nej. 

W ra mach Fe sti wa lu od by ła się też ko lej na pre zen ta cja z cy -
klu Mo dli twy Ka tedr Pol skich. Tym ra zem na pul pit tra fi ła Księ -
ga Kro nik, któ rej frag men ty wy bra ne przez au to ra ko men ta rza
teo lo gicz ne go ks. prof. Woj cie cha Pi ko ra z KUL-u, prze czy tał
zna ny ak tor Wło dzi mierz Press. Prze rwy w lek tu rze wy peł ni -
ła mu zy ka or ga no wa w wy ko na niu Elż bie ty Ka ro lak i Szy mo -
na Trit ta (16.11.). 

Ostat nim punk tem pro gra mu Fe sti wa lu by ło spo tka nie z bi -
blij ny mi po eta mi Po zna nia: Da nu tą Bar tosz, Mag da le ną Po cgaj,
Ro ma nem Bą kiem, An drze jem Si kor skim i Ta de uszem Żu kow -
skim w Fa rze Po znań skiej, pod czas i po mszy (okre ślo nej póź -
niej ja ko „po etyc kiej”, 30.11.). Po eci przy go to wa li spe cjal ny wy -
bór wier szy do sto so wa nych do Eu cha ry stii – czy ta li po jed nym
utwo rze przed mszą, po jed nym w trak cie ko mu nii św. oraz
po pięć wier szy po mszy. Cho dzi ło o to, by lu dzie mo gli usły -
szeć wier sze bi blij ne wy po wie dzia ne w trak cie ży wej li tur gii,
w prze strze ni eu cha ry stycz nej, ja ko świa dec two, a nie akt ar ty -
stycz ny – mó wi Prze my sław Ba siń ski – Wy szli śmy z au li uni wer -
sy tec kiej i ka te dry do lu dzi, aby za chę cać do two rze nia wspól -
no ty sło wa w no wych śro do wi skach. Dzię ki Wiel kie mu Czy ta niu
Kla sy ki zy sku je my no wych ani ma to rów, któ rzy na swo im te re nie
dzia ła ją co raz ak tyw niej. Tyl ko w ten spo sób mo że my prze ciw -
dzia łać wy klu cze niu sło wa i li te ra tu ry pięk nej z obie gu spo łecz -
ne go, w któ rym do mi nu je cy wi li za cja mul ti me dial na – pod su -
mo wał XIV Fe sti wal Sztu ki Sło wa Ver ba Sa cra je go re ży ser.

Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz

Co tkwi 
w pył ku by li cy
Co tkwi 
w pył ku by li cy
Co tkwi 
w pył ku by li cy
Co tkwi 
w pył ku by li cy

Bylica jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych
gatunków roślin. Ten pospolity chwast z powodzeniem
zaadaptował się do warunków panujących w Europie,
Ameryce, Azji, a nawet północnej części Afryki.
Niewielkie wymagania pozwalają mu rosnąć
praktycznie wszędzie: na polach, w sadach, ale
również przy płotach i na placach budowy. I choć
każdy zapewne zetknął się kiedyś z bylicą, nie każdy
wie, że jej pyłek jest jednym z trzech najbardziej
alergennych, zaraz po pyłkach brzozy i traw. 

➜
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W pro jek cie za ło ży li śmy, że bę dzie my się zaj mo wać trze ma wy stę pu -
ją cy mi w Wiel ko pol sce ga tun ka mi by li cy. Do tych cza so we pu bli ka cje na -
uko we uj mo wa ły za gad nie nie bar dzo wy biór czo, ogra ni cza jąc się je -
dy nie do by li cy po spo li tej (Ar te mi sia vul ga ris). Na szym ce lem jest po sze -
rze nie tej wie dzy o po zo sta łe ga tun ki. In te re su je nas np. ilość pro du ko -
wa nych przez nie pył ków, sto pień ich aler gen no ści itd. Już dzi siaj wie my
np., że cha rak te ry zu ją się one tro szecz kę in nym cza sem kwit nie nia. 

Do pi sa nia pro jek tu przy stą pi li ja ko mło dzi na ukow cy. Do świad -
cze nie, ja kie mie li w tym wzglę dzie, by ło nie wiel kie. Jed nak uda ło
się, a po mysł na ba da nia oka zał się strza łem w dzie siąt kę. Pie nią dze
na re ali za cję pro jek tu otrzy ma li pod ko niec 2012 ro ku. Za nim jed nak
przy stą pi li do ba dań, trze ba by ło zmie rzyć się z wie lo ma nie wia do my -
mi. Tak zda rza się czę sto, kie dy po dej mu je się ba da nia na ro śli nach
in nych niż mo de lo we – tłu ma czy dr Frąt czak – Wy my śli li śmy so bie,
że bę dzie my na szą by li cę ho do wać w fi to tro nie, czy li ta kiej spe cjal nej
sza fie do upra wy ro ślin. Wy da wa ło nam się, że od ra zu wy ro sną pięk -
ne ro śli ny, a my bę dzie my zbie rać z nich py łek i pro wa dzić swo je ba da -
nia. Tym cza sem, na po czą tek mu sie li śmy się za jąć ogrod nic twem. Oso -
bi ście udać się do skle pu ogrod ni cze go, za ku pić do nicz ki, po tem roz -
wa żyć, kie dy naj le piej wy siać ro śli ny, jak pod le wać, czy i ja kiej do da wać
po żyw ki. Dla bio lo ga mo le ku lar ne go przy zwy cza jo ne go do ste ryl nej pra -
cy z pi pe tą i pro bów ka mi by ło to nie la da wy zwa nie – przy zna je dr Frąt -
czak. Gdy wy da wa ło się, że już pra wie nam się uda ło, by li ce wy ro sły tak
du że, że trze ba by ło za mie nić ma ły fi to tron na ta ki wiel ko ści po ko ju.
Mi mo że by ły nie zwy kle oka za łe, nie chcia ły kwit nąć. 

Kie dy pro ble my zwią za ne z upra wą zo sta ły za że gna ne, trze ba by -
ło zmie rzyć się z ad mi ni stra cją pro jek tu, wy sta wia niem umów czy
pro ce du rą za mó wień ma te ria łów do ba dań. Ca ły czas się uczę – przy -
zna je dr Frąt czak. Nie ła two jest ko or dy no wać pra ce ze spo łu ko le gów,
z któ rych każ dy pro wa dzi swo je wła sne ba da nia – Cza sem trud no wy -
eg ze kwo wać na czas wy ni ki, któ re aku rat są po trzeb ne do dal szej pra -
cy czy do sfi na li zo wa nia pu bli ka cji. To ja prze cież czu wam nad ca ło -
ścią. Dys ku syj ne są też dla dr Frąt czak pro ce du ry zwią za ne z za ma -
wia niem środ ków nie trwa łych. Do kie row ni ka gran tu na le ży wy szu -
ka nie od po wied niej ofer ty, ne go cjo wa nie ko rzyst nej ce ny. Dla cze go
za tem nie mo że sam za ku pić po trzeb nych mu ma te ria łów? – za sta -
na wia się. For mal no ści zwią za ne z ze bra niem wszyst kich pie czą tek
i pod pi sów oraz wy sła niem za mó wie nia za bie ra ją śred nio 2-4 ty go -
dni – to bar dzo dłu go w mo men cie, kie dy ze spół cze ka na od czyn ni -

ki po trzeb ne do eks pe ry men tów. Już ja ko aneg do tę o obo wiąz kach
kie row ni ka gran tu opo wia da hi sto rię prze ciw ciał, któ re za wie ru szy -
ły się w ma ga zy nie DHL. Pacz ka z prze ciw cia ła mi o war to ści 16 000
zło tych utknę ła w ma ga zy nie do staw cy w pią tek wie czo rem. Ktoś po -
my lił ad res od bior cy. Aby nie stra cić wraż li wych ma te ria łów, któ rym
gro zi ło le ża ko wa nie przez week end w nie od po wied nich wa run kach,
sa mi pry wat nym sa mo cho dem mu sie li je ode brać. Zdą ży li tuż
przed za mknię ciem fir my.

Oka zu je się że kie row nik gran tu pa ra dok sal nie ma z ca łe go ze spo łu
naj mniej cza su na pra cę na uko wą, zwłasz cza tę w la bo ra to rium, któ -
rą tak lu bię. Na szczę ście mam do po mo cy ma gi stran tów i po wo li uczę
się ko rzy stać z te go po ten cja łu. Cho ciaż ja ko per fek cjo ni st ce na po cząt -
ku by ło mi trud no po wie rzyć im cześć prac la bo ra to ryj nych, uwie rzyć
w ich sa mo dziel ność. Mia łam jed nak du żo szczę ścia, tra fi li do mnie na -
praw dę zdol ni stu den ci. W ra mach te go pro jek tu po wsta ło już kil ka prac
li cen cjac kich i ma gi ster skich, z cze go bar dzo się cie szę.

Dy dak ty ka jest dla dr Frąt czak cią gle no wym wy zwa niem. Na Wy -
dział Bio lo gii UAM tra fi ła pro sto z In sty tu tu Che mii Bio or ga nicz nej
PAN, gdzie zaj mo wa ła się bio lo gią mo le ku lar ną ba da jąc naj pierw biał -
ka wi ru sów, a po tem struk tu rę nie ko du ją cych RNA z bak te rii. Pro po -
zy cja pra cy w Za kła dzie Tak so no mii Ro ślin przy szła za raz po dok to -
ra cie. Kie row nik za kła du, prof. Bog dan Jac ko wiak po szu ki wał oso by
do pro wa dze nia ba dań z za kre su tak so no mii i eko lo gii na po zio mie
mo le ku lar nym, do świad cze nia Aga ty Frąt czak wy nie sio ne z PAN-u za -
de cy do wa ły, że zo sta ła przy ję ta. 

Te raz z per spek ty wy tych kil ku lat spę dzo nych na UAM mo gę po wie -
dzieć coś, z czym ko le dzy z PAN-u pew nie bę dą po le mi zo wa li. Uwa -
żam, że po rów ny wa nie na szych osią gnięć na uko wych – a prze cież to
się ro bi np. przy przy zna wa niu gran tów czy na gród – by wa cza sem
krzyw dzą ce. Pra cu jąc od 4 lat na uni wer sy te cie wi dzę ile cza su zaj mu -
je mi przy go to wa nie do za jęć. Wszyst kie za ję cia, któ re pro wa dzę przy -
pa da ją w se me strze let nim. I już wiem, żze wte dy na praw dę trud no bę -
dzie mi zna leźć czas, aby sta nąć z pi pe tą w la bo ra to rium. Zwłasz cza,
że co ro ku sta ram się przy go to wać na ćwi cze nia coś no we go, po pro -
wa dzić je tro chę ina czej, tak aby by ły one atrak cyj ne dla stu den tów. To,
co za sko czy ło ją, kie dy sta nę ła po dru giej stro nie ka te dry, to sto su nek
do stu diów i wy kła dow cy, in ny od te go, ja ki pa mię ta ła ze swo ich cza -
sów stu denc kich. Dzi siaj stu den ci wy ma ga ją od wy kła dow cy mak sy -
mal ne go za an ga żo wa nia i uwa gi. Je śli na pi szą ma ila z py ta niem, to
ocze ku ją na tych mia sto wej od po wie dzi. Nie ustan nie też kon tro lu ją.
Po tra fią w trak cie za jęć spraw dzić w Wi ki pe dii, czy pro wa dzą cy za -
ję cia się nie po my lił i wy tknąć mu, że w In ter ne cie jest ina czej. I co
naj gor sze, te in for ma cje za czerp nię te z sie ci są dla nich bar dziej wia -
ry god ne niż wy kła dow ca!

Z dru giej stro ny przy zna je, że dy dak ty ka da je jej też sa tys fak cję,
ja kiej nie mia ła w PAN-ie. Zwłasz cza, je śli przy cho dzą do niej stu den -
ci i za in spi ro wa ni za ję cia mi dzie lą się swo imi od kry cia mi. Choć za -
zwy czaj od kry wa ją rze czy na uko wo oczy wi ste wie, że za sia ła ziarn -
ko, któ re w przy szło ści mo że za owo co wać czymś po waż niej szym.
O tym, że jej za ję cia są lu bia ne przez stu den tów, świad czy gro no ma -
gi stran tów, któ rzy chęt nie po dej mu ją u niej pra cę. 

Pro jekt za pla no wa ny zo stał do koń ca 2016 ro ku. Pro wa dzi my ba -
da nia pod sta wo we – mó wi– na pew no po sze rzą one do tych cza so wą wie -
dzę do ty czą cą zia ren pył ku i aler ge nów. Ma my na dzie ję, że na sze ba da -
nia oka żą się przy dat ne dla na ukow ców zaj mu ją cych się za gad nie nia -
mi aler gii, mo ni to rin gu śro do wi ska, tak so no mii ro ślin, a tak że bio lo gii
mo le ku lar nej i ko mór ko wej ro ślin. By ło by świet nie, gdy by oka za ły się
one rów nież po moc ne dla pa cjen tów cier pią cych na aler gie pył ko we. Być
mo że uzy ska ne przez nas wy ni ki zo sta ną wy ko rzy sta ne np. w pra cach
zwią za nych z ulep sza niem te stów aler gicz nych czy te ra pii od czu la ją -
cych. Mo że w trak cie ba dań oka że się, że jest sens roz róż nia nia, na któ -
rą by li cę uczu lo ny jest pa cjent. Na ra zie je ste śmy w po ło wie pro jek -
tu – przed na mi jesz cze wie le py tań, na któ re mu si my szu kać od po -
wie dzi – do da je. Mag da Zió łek
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Po kil ku let niej prze rwie wzno wio na zo sta ła śro do wi sko wa kon -
fe ren cja che mi ków. „IX Po znań ska Kon fe ren cja Na uko wa: Che -
mia – no we wy zwa nia dla na uki i prze my słu” zgro ma dzi ła
w tym ro ku bli sko 200 osób. Dla or ga ni za to rów: po znań skie go
od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Che micz ne go oraz Wy dzia łu
Che mii UAM jest to sy gnał, że te go ty pu spo tka nia są śro do wi -
sku po trzeb ne. 

Pierw sze kon fe ren cja z te go cy klu od by ła się w 1974 ro ku. Idea, ja -
ka to wa rzy szy ła tym spo tka niom od sa me go po cząt ku, po le ga ła
na two rze niu fo rum wy mia ny do świad czeń po mię dzy che mi ka mi roz -
pro szo ny mi w in sty tu tach, za kła dach i in nych jed nost kach ba daw -
czych. Zda rza się, że na ukow cy nie wie dzą, nad czym pra cu ją ko le dzy
w la bo ra to rium na tym sa mym ko ry ta rzu – mó wił prof. Ro bert Pie -
trzak, je den z or ga ni za to rów – Na szą ideą by ła z jed nej stro ny in te -
gra cja śro do wi ska, z dru giej skon fron to wa nie go z wy zwa nia mi, ja kie
sta wia przed nim prze mysł. Obie stro ny po win ny mieć świa do mość, że
to, co dzie je się w la bo ra to riach, nie po win no koń czyć się na pu bli ka cji.

W trak cie kon fe ren cji, któ ra od by ła się w bu dyn ku Wy dzia łu Che -
mii, wy gło szo ne zo sta ły 3 wy kła dy ple nar ne oraz 29 ko mu ni ka tów ust -

nych. Wśród za pro szo nych go ści był prof. Bog dan Mar ci niec, któ ry
przy bli żył uczest ni kom idee to wa rzy szą cą po wsta niu Wiel ko pol skie -
go Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii. Je go otwar cie za po wia -
da ne jest na 1 lu te go 2015 ro ku. Cen trum gro ma dzić ma naj lep szych
spe cja li stów z na uk ści słych, przy rod ni czych i tech nicz nych, skon cen -
tro wa nych na no wych ma te ria łach i bio ma te ria łach o wie lo stron nych
za sto so wa niach. (MZ)
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Wo bec czę stych zmian gra nic w prze -
szło ści i wie lo et nicz no ści wie lu kra -
jów świa ta w do bie współ cze snej

mu si po ja wić się py ta nie, czy je dzie dzic two
sta ło się obiek tem tak wzmo żo nej ak tyw no ści.
Do któ rej z licz nych warstw kul tu ry i epok hi -
sto rycz nych się ga my, by uznać ją za swo je
dzie dzic two, a któ re ska zu je my na za po mnie -
nie, nie przy zna jąc im pra wa do pa mię ci.
Wresz cie jak wy obra ża my so bie dys kurs
o prze szło ści z ty mi, któ rzy w od nie sie niu
do te go sa me go ob sza ru uzna ją za swo je dzie -
dzic two zu peł nie in ną war stwę kul tu ry, „na -
szą” uzna jąc za nie chcia ne dzie dzic two. 

Nie są to nie win ne py ta nie o aka de mic kim
cha rak te rze. Bo wiem po zba wio ne od po wie -
dzi sta ją się za rze wiem rze czy wi stych kon flik -
tów mię dzy kul tu ro wych. Za rów no w prze szło -
ści jak i obec nie po li tycz ne rosz cze nia, czy też
zbroj ne anek sje uza sad nia no wspól nym dzie -
dzic twem kul tu ro wym ze spor nym lub za -
własz czo nym te ry to rium. Two rzy ło to kon flik -
to gen ne ob sza ry w re la cjach państw i na ro dów.
Na uki hi sto rycz ne, de fi niu jąc owe zja wi ska,

sta wa ły się „na uka mi sto so wa ny mi” tyl ko
wów czas, gdy po dej mo wa ły stu dia nad to czą -
cy mi się wo kół dzie dzic twa pa mię ci spo ra mi,
po ję ty mi ja ko istot ne ba rie ry w ko mu ni ka cji
mię dzy kul tu ro wej, mię dzy na ro do wej. 

Ta kie po strze ga nie pro ble mu to wa rzy szy -
ło re ali za cji se rii stra te gicz nych gran tów
Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wy szeh radz -
kie go, re ali zo wa nych od 2006 przez Uni wer -
sy tet im. Ko meń skie go w Bra ty sła wie,
przy udzia le part ne rów cze skie go, wę gier -
skie go i pol skie go. Tym ostat nim od 2007
r., był Za kład Ochro ny Dzie dzic twa Kul tu -
ro we go i Ko mu ni ka cji Mię dzy kul tu ro wej
Wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go
UAM w Ka li szu. Ma te rią wspól nych stu diów
by ła in ter pre ta cja dzie dzic twa kul tu ro we -
go, po ję te go ja ko ele ment ko mu ni ka cji mię -
dzy kul tu ro wej w kra jach Gru py Wy szeh -
radz kiej. Stu diom nad po strze ga niem róż nic
w in ter pre ta cjach hi sto rycz nych po świę co -
ny był grant Di ver si ties of the Com mon Hi -
sto ry – Mo dern hi sto ry of Cen tral Eu ro pe and
its te aching in the Vi se grad 4 Co un tries (2006-

2009). Ko lej ny Di ver si ties of Com mon Hi sto -
ry and the Pre sen ce of Our Past – Hi sto ri cal
he ri ta ge of Cen tral Eu ro pe of the 20th Cen tu -
ry as Part of the Eu ro pe an di scus sion on Hi -
sto ry Te aching (2009-2011) do ty czył roz bież -
no ści w kształ ce niu hi sto rycz nym i wy ni ka -
ją cych stąd kon se kwen cjach w po sta wach
wo bec kul tu ry są sia dów.

W 2012 r. zo sta ła opra co wa na w Za kła dzie
Hi sto rii Hi sto rio gra fii i Me to do lo gii Hi sto rii
(kie row nik: prof. Woj ciech Wrzo sek) oraz
w Za kła dzie Ochro ny Dzie dzic twa Kul tu ro -
we go i Ko mu ni ka cji Mię dzy kul tu ro wej (kie -
row nik: prof. Ja ro mir Jesz ke) UAM idea ko -
lej ne go pro jek tu ba daw cze go Miej sca pa mię -
ci: dzie dzic two pa mię ci – pa mięć dzie dzic twa.
Pro jekt zo stał zgło szo ny przez uczel nię
do kon kur su na grant stra te gicz ny Mię dzy na -
ro do we go Fun du szu Wy szeh radz kie go
i w tym try bie uzy skał fi nan so wa nie. Ko or dy -
na to rem gran tu zo stał prof. Ja ro mir Jesz ke. 

W pań stwach Gru py Wy szeh radz kiej pa -
mięć wła sne go dzie dzic twa do ty czy róż nych
dzie dzin ży cia spo łecz ne go i po staw bo ha te -

Pa mięć dzie dzic twa 
w kra jach Gru py Wy szeh radz kiej
Problematyka pamięci dziedzictwa kulturowego bywa podejmowana często i z różnych perspektyw. Jest atrakcyjnym
narzędziem regionalnej i państwowej polityki historycznej oraz źródłem tożsamości lokalnych społeczności.
Odmieniane dzisiaj na wszelkie sposoby „dziedzictwo kulturowe”, temat licznych konferencji, seminariów,
podręczników i projektów dydaktycznych, może jednak stanowić barierę w komunikacji międzykulturowej. 

Wy zwa nia dla che mii
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rów. Nie kie dy ra dy kal nie od mien nie oce nia -
nych u są sia dów. Się ga ona do róż nych chro -
no lo gicz nie warstw dzie jów. Osta tecz nie każ -
dy z na ro dów kon stru uje wła sną ma pę
miejsc pa mię ci, uwa ża nych za swo je dzie -
dzic two. Tyl ko w czę ści po kry wa się ona z ta -
ką ma pą są sia dów. Mi sją pro jek tu jest roz po -
czę cie prac nad kon struk cją ta kie go „atla su”.
To wi zja ba dań prze wi dzia nych na wie le lat.
Przy czym uka za nie ob sza rów róż nic jest
rów nie waż ne jak uka za nie wspól no ty w pa -
mię ci dzie dzic twa. 

Kie run ki stu diów obej mu ją: usta le nie  ka ta -
lo gu miejsc pa mię ci kul tu ro wej Sło wa ków,
Wę grów, Cze chów, Po la ków. Usta lo ne zo sta -
ną wspól ne i roz bież ne miej sca w pa mię ci kul -
tu ro wej tych na ro dów. Pod ję ta zo sta ła hi sto -
rio gra ficz na ana li za wspól nych miejsc pa mię -
ci kul tu ro wej w od nie sie niu do hi sto rii po -
wszech nej Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej;
przy ję to wi zję me to do lo gii ba dań nad pa mię -
cią kul tu ro wą ja ko pod sta wą ko mu ni ka cji
mię dzy kul tu ro wej (ob sza ry pa mię ci re gio nal -
nej, pań stwo wej, wspól ne miej sca „czu łe”
i „wraż li we”). Za teo re tycz ną pod sta wę uzna -
no zmo dy fi ko wa ną kon cep cję miejsc pa mię -
ci Pier ra No ry. Ozna cza ło to odej ście od tra -
dy cyj ne go, geo gra ficz ne go ro zu mie nia te go
po ję cia, wią żą ce go się z mar ty ro lo gią, miej sca -
mi za gła dy. No we uję cie „miejsc pa mię ci”
obej mu je ich na ro do we i re gio nal ne zna cze -
nie, ak cep tu jąc tak że zwią zek z wy bra nym
okre sem hi sto rycz nym lub for ma cją spo łecz -
ną czy kul tu ro wą. Mo gą się one prze ja wiać
w for mie miejsc to po gra ficz nych, wy da rzeń,
rze czy wi stych lub wy obra żo nych po sta ci, sym -
bo li lub fe no me nów hi sto rycz nych. Są ele men -
tem kon struk cji toż sa mo ści gru po wych i wi -
zji dzie dzic twa na ro do we go czy re gio nal ne go. 

Part ne ra mi na sze go uni wer sy te tu w tak za -
ry so wa nym pro jek cie ba daw czym zo sta li Co -
me nius Uni ver si ty, Fa cul ty of Edu ca tion, De -
part ment of Hi sto ry (mo de ra tor na ro do wy:
Mária Ton ková); Sa int Adal bert Fo un da tion
for the Re se arch of Cen tral and Eastern Eu ro -
pe (mo de ra tor na ro do wy: Ivan Halász) oraz
Char les Uni ver si ty in Pra gue, Fa cul ty of Arts,
In sti tu te of Czech Hi sto ry (mo de ra tor na ro -
do wy: Zdeněk Be neš). Pra ce ze spo łu pol skie -
go ko or dy nu je Vio let ta Jul kow ska. W ten spo -
sób po wstał kil ku na sto oso bo wy, mię dzy na -
ro do wy ze spół ba daw czy. 

Stu dia ob ję ły miesz kań ców po gra ni czy
kul tu ro wych kra jów Gru py Wy sze chradz -
kiej i zmie rza ją do usta le nia, ja kie ele ment

wspól ne go dzie dzic twa od ci snę ły śla dy
na ich zbio ro wej pa mię ci i uczest ni czy ły
w kształ to wa niu ich toż sa mo ści kul tu ro wej.
W szcze gól no ści do ty czą: 1. spo łecz no ści
wie lo kul tu ro wych, za miesz ku ją cych od po -
ko leń da ne te ry to rium; 2. Miesz kań ców te -
re nów, gdzie na stę po wa ły wy mia ny lud no -
ści oraz 3. wy bra nych grup za miesz ku ją cych
wśród spo łe czeństw o od mien nych kul tu -
rach i na ob sza rach nie za sie dla nych przez

wła sną na ro do wość. Każ da z tych sy tu acji
wy ma ga ła in nej stra te gii kształ to wa nia pa -
mię ci dzie dzic twa, i to one są w cen trum
uwa gi ba da czy. 

Son da żo we ba da nia roz po czę to od ana li zy
zmien nych in ter pre ta cji miejsc pa mię ci – bo -
ha te rów: sło wac kie go An drie ja Hlin ki i wę -
gier skie go San do ra Petőfi. Pol ski i cze ski ze -
spół pod ję ły się stu diów nad miej sca mi pa -
mię ci – wy da rze nia mi, kon se kwen cja mi wy -
mia ny lud no ści na Dol nym Ślą sku po II woj -
nie świa to wej oraz sym bo licz nym po wsta -
niem pań stwa cze cho sło wac kie go w 1918 ro -
ku ja ko pró bą kre owa nia przez ko lej ne po ko -
le nia Cze chów i Sło wa ków pa mię ci na no wo.
Ko lej ne eta py re ali za cji gran tu zo sta ły pod -

su mo wa ne w trak cie ro bo czych je sien nych
se mi na riów. Wspól ne za ło że nia teo re tycz ne
uzgod nio no na spo tka niu w Do bczy cach k.
Kra ko wa w paź dzier ni ku 2013 ro ku. Pierw -
sze wy ni ki ba dań zo sta ły przed sta wio ne rok
póź niej w pol skim Cie szy nie. Re ali za cja gran -
tu za koń czy się w 2015 ro ku, jed nak stu dia
nad są siedz ki mi miej sca mi pa mię ci bę dą
kon ty nu owa ne tak że w la tach na stęp nych.

Ja ro mir Jesz ke

”Kierunki studiów obejmują: ustalenie  katalogu miejsc
pamięci kulturowej Słowaków, Węgrów, Czechów,
Polaków. Ustalone zostaną wspólne i rozbieżne
miejsca w pamięci kulturowej tych narodów

O ro li Po zna nia w li te ra tu rze pol skiej roz -
ma wia li uczest ni cy ju bi le uszo wej kon fe -
ren cji w In sty tu cie Fi lo lo gii Pol skiej
UAM. 45 rocz ni ca po wsta nia po znań skiej
po lo ni sty ki sta ła się im pul sem do sze re gu
spo tkań, dys ku sji oraz im prez to wa rzy szą -
cych, któ rych uko ro no wa niem był spek -
takl w Te atrze No wym po świę co ny Sta ni -
sła wo wi Ba rań cza ko wi.

Po znań, ja ko miej sce życz li we dla sztu ki, nie
ma do brej pra sy – mó wił otwie ra jąc kon fe ren -
cję „Po znań w li te ra tu rze, li te ra tu ra w Po zna -
niu” prof. Je rzy Fieć ko, pro dzie kan Wy dzia łu
Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej – Co raz czę ściej
przed sta wia ny jest ja ko mia sto nie przy chyl ne
sztu ce, w któ rym zwal nia się ar ty stów i za bra -
nia wi do wisk. Mam wra że nie, że co raz bar dziej
do no śny sta je się w na szym mie ście głos „ki bo -
li”, któ rzy sku tecz nie za głu sza ją to, co dzie je się

na sce nach te atral nych i pa ne lach po etyc kich,
któ rych prze cież tu nie bra ku je. Dy rek tor In sty -
tu tu prof. Krzysz tof Try buś pod kre ślał za an ga -
żo wa nie, z ja kim w cią gu ostat nich 45 lat po -
znań scy po lo ni ści włą cza li się w spra wy kra ju
i mia sta. Hi sto ria i kul tu ra Po zna nia współ two -
rzy ły In sty tut i od wrot nie In sty tut po bu dzał kul -
tu ral ne aspi ra cje Po zna nia– mó wił. Ja ko dy rek -
tor In sty tu tu za ko mu ni ko wał ze bra nym o suk -
ce sie swo ich pra cow ni ków: los nam sprzy -
ja – mó wił, bo na gra dza na jest nie tyl ko ja kość
na sze go kształ ce nia, rów nież na si na ukow cy
od no szą suk ce sy. Kon fe ren cja zbie gła się w cza -
sie z ogło sze niem przez MNiSW li sty zwy cię -
skich pro jek tów w pro gra mie Uni wer sy tet
Mło dych Wy na laz ców i Aka de mic kie Cen -
trum Kre atyw no ści. 

Do peł nie niem spo tka nia li te ra tu ro znaw ców
by ła kon fe ren cja ję zy ko znaw cza „Ję zyk w re -

gio nie – re gion w ję zy ku”. Ju bi le usz uświet ni -
ły też wy da rze nia to wa rzy szą ce: spo tka nie pt.
„Miej sce gło su, głos miej sca. Pi sa rze i miej sca
w Po zna niu” (z udzia łem po znań skich po etów
i pi sa rzy), a tak że przy go to wa na przez stu den -
tów edu ka cyj na i re gio na li stycz na gra miej ska
pt. „Spis tre ści”. mz

Ju bi le usz po lo ni stów

FO
T.

 M
A

CI
EJ

 M
ĘC

ZY
Ń

SK
I



AA u l a  k o n c e r t o w a
◗ Już po raz czwar ty Po znań był miej scem mię dzy na ro do we go fe sti wa lu
mu zy ki ba ro ko wej. 10-dnio we spo tka nie z twór czo ścią wiel kich i mniej
zna nych mi strzów tej epo ki, roz po czę ło się (5. XI) w na szej au li – Kon cer -
ta mi kla we sy no wy mi J. S. Ba cha w wy ko na niu Sha le va Ad -El i izra el -
skie go ze spo łu Ac ca de mia Da niel oraz „La men ta cja mi Je re mia sza” Emi -
lio de’Ca va lie rie go w in ter pre ta cji ze spo łu wo kal no -in stru men tal ne go Pro -
fe ti del la Qu in ta, tak że z Izra ela..

◗An to ni Wit, je den z naj wy bit niej szych pol skich dy ry gen tów, ob cho -
dzi 50-le cie pra cy ar ty stycz nej. W la tach 1970-72 był dy ry gen tem Fil har -
mo nii Po znań skiej, po tem sze fem kil ku czo ło wych pol skich or kiestr, go -
ściem naj więk szych es trad mu zycz nych na obu pół ku lach, au to rem
ogrom nej ilo ści na grań – szcze gól nie mu zy ki pol skiej – pły to wych, ra -
dio wych i te le wi zyj nych w kra ju i za gra ni cą. Jest pro fe so rem na Uni wer -
sy te cie Mu zycz nym w War sza wie, a tak że ma gi strem pra wa po stu diach
na UJ. Stąd – nim (7. XI) wy stą pił z fil har mo ni ka mi po znań ski mi – w Coll.
Iu ri di cum No vum UAM wy gło sił wy kład pt. „Mię dzy ba tu tą i pa ra gra -
fem”, o czym ob szer nie pi sa li śmy już w po przed nim nu me rze. Z es tra dy
au li prof. Wit też ko men to wał swój pro gram, nie szczę dząc aneg dot
i wspo mnień. Na de wszyst ko jed nak zna ko mi cie przy go to wał i po pro -
wa dził Sym fo nię „Od ro dze nie” Mie czy sła wa Kar ło wi cza, dzie ło bo daj ni -
gdy nie gra ne w Po zna niu. Pod je go ba tu tą za brzmia ło nad zwy czaj nie
i skło ni ło pu blicz ność do spon ta nicz nej, sto ją cej owa cji – w po dzię ce dy -
ry gen to wi, ale tak że or kie strze. Przed prze rwą słu cha li śmy Kon cer tu wio -
lon cze lo we go An to ni na Dwo rza ka z świet ną bry tyj ską so list ką Na ta lie
Cle in, któ rą już przed kil ku la ty okla ski wa li śmy w tej sa li. In te re su ją cą in -
ter pre ta cję dzie ła – spój ną z po tę gą brzmie nia or kie stry i kon cep cją An -
to nie go Wi ta – wio lon cze list ka uzu peł ni ła so lo wym bi sem: na stro jo -
wą I czę ścią Su ity J. S. Ba cha. 

◗439. Kon cert Po znań ski (15. XI) wy peł ni ła mu zy ka ro syj ska. W jej at -
mos fe rę wpro wa dzi ła or kie stro wa Fan ta zja „Is la mey” Mi li ja Ba ła ki rie wa,
jed ne go z mniej po pu lar nych człon ków słyn nej „wiel kiej gro mad ki”, zna -
ne go en tu zja sty Cho pi na. Po tem An na Ziół kow ska, kon cert mi strzy ni
fil har mo ni ków – z ich to wa rzy sze niem – bar dzo pięk nie wy ko na ła Kon -
cert skrzyp co wy a -moll Alek san dra Gła zu no wa, ale na de wszyst ko en tu -
zjazm słu cha czy wy wo ła ły ge nial ne „Ob raz ki z wy sta wy” Mo de sta Mu sorg -
skie go w in stru men ta cji M. Ra ve la i pod eks pre syj ną ba tu tą Mar ka Pi ja -
row skie go. Ko men to wał Krzysz tof Sza niec ki.

◗W są sia du ją cej z au lą Sa li im. Lu brań skie go (16. XI), na za pro sze nie To -
wa rzy stwa Mu zycz ne go im. H. Wie niaw skie go i rek to ra UAM z nad zwy -
czaj nym re ci ta lem wy stą pił prof. Za khar Bron, je den z naj bar dziej ce nio -
nych na świe cie skrzyp ków -pe da go gów, lau re at i ju ror po znań skie go Kon -
kur su Wie niaw skie go. Przy for te pia nie to wa rzy szy ła ar ty ście Iri na Vi no -
gra do va, zna ko mi ta pia nist ka edy cji tur nie ju w 2011 r.

◗Ro man ty kom XX wie ku po świę ci ła swój ko lej ny wy stęp w au li UAM
(16. XI) Or kie stra Ka me ral na Pol skie go Ra dia „Ama deus”, tym ra zem
pod dyr. An ny Ducz mal -Mróz. Pro gram otwie ra ła do brze me lo ma nom
zna na Su ita Edwar da Grie ga „Z cza sów Hol ber ga”. Dwa na stęp ne utwo ry
pol skich kom po zy to rów za brzmia ły w Po zna niu po raz pierw szy. Be ata
Bi liń ska za gra ła II Kon cert for te pia no wy Woj cie cha Ki la ra (1932 – 2013),
któ re go przed dwo ma la ty by ła pra wy ko naw czy nią. Rów nież Kam mer sim -
fo nie nr 1 Mie czy sła wa We in ber ga, to je den z nie daw no od kry tych opu -
sów za po mnia ne go u nas twór cy, uro dzo ne go w 1919 r. w War sza wie,
a zmar łe go w 1996 r. w Mo skwie. Do brze, że bo ga ty i bar dzo wszech stron -
ny do ro bek te go kom po zy to ra wresz cie tra fia na na sze es tra dy i sce ny.

◗ 29-let ni Ra fał Ble chacz i rap tem o rok od nie go star szy, hisz pań -
ski dy ry gent An to nio Men dez zgo to wa li (21. XI) me lo ma nom ucztę,
ja kiej bar dzo daw no nie prze ży wa li i za pew ne dłu go nie za po mną.
O świa to wych suk ce sach na sze go pia ni sty co rusz sły szy my i po wszech -
nie spo dzie wa no się, że je go je dy ny w tym se zo nie w kra ju wy stęp do -
star czy spo ro wra żeń. Ale ma ło kto przy pusz czał, że w tym wła śnie
miej scu spo tka się dwóch fe no me nal nych ar ty stów, któ rzy po cią gną
za so bą ca łą or kie strę i wspól nie stwo rzą wy da rze nie naj wyż sze go ga -
tun ku – naj pierw III Kon cer tem for te pia no wym Lu dwi ga van Beetho -
ve na. Sa la do słow nie za hu cza ła bra wa mi na sto ją co. So li sta za tem uspo -
ko ił emo cje kon tem pla cyj nym In ter mez zem Brahm sa, by chwi lę póź -
niej znów pod nieść tem pe ra tu rę – Cho pi now skim As -du ro wym Po lo -
ne zem, a – już na po że gna nie – „do rzu cił” jesz cze 16 tak tów Pre lu dium
Fry de ry ka. Po prze rwie zaś Hisz pan An to nio Men dez wy krze sał z po -
znań skich fil har mo ni ków nad zwy czaj kunsz tow ną, prze my śla ną od po -
cząt ku do koń ca in ter pre ta cję Sym fo nii fan ta stycz nej Hec to ra Ber lio -
za, fa scy nu ją co za gra ną przez wszyst kich in stru men ta li stów or kie stry.
Sło wo wpro wa dza ją ce do te go nie zwy kłe go wie czo ru wy gło sił prof.
R. D. Go lia nek.

◗Prof. Krzysz tof Szy dzisz zo stał lau re atem na gro dy im. Je rze go Kur czew -
skie go, przy zna wa nej od 1999 r. wy bit nym ar ty stom – mu zy kom, a na de
wszyst ko chór mi strzom. Twór ca i dy ry gent Chó ru Ka me ral ne go
UAM – ze spo łu, któ re go wspa nia ły roz wój i suk ce sy w kra ju i za gra ni cą
sta le śle dzi my i do ku men tu je my – nie ustan nie po mna ża tak że oso bi ste
osią gnię cia ar ty stycz ne i na uko wo-dy dak tycz ne. Po przy ję ciu sta tu et ki na -
gro dy z rąk Ali ny Kur czew skiej i Krzysz to fa Mey era, prze wod ni czą ce go
ka pi tu ły te go wy róż nie nia, lau re at po pro wa dził kon cert swe go chó ru. Wy -
ko na niu 24-czę ścio we go utwo ru „Glo ria Pa tri” Urma sa Si sa ska – es toń -
skie go kom po zy to ra, za in spi ro wa ne go tra jek to rią pla net Ukła du Sło necz -
ne go – to wa rzy szy ła na wiel kim ekra nie pro jek cja ko lo ro wych ob ra zów
Ko smo su wg. pro jek tu prof. Zbi gnie wa Ko zu ba. Oso bli we wi do wi sko mu -
zycz ne by ło jesz cze jed nym do wo dem mi strzo stwa chó ru, je go so li stów,
a na de wszyst ko prof. Szy dzi sza. 

◗Kon tra te nor Fran co Fa gio li – „bo ski szał”, „słu ga pięk na”, „za mknię ty
w mę skiej for mie peł ny głos so pra nu…”, jak okre śla w pro gra mie M. Ja błoń -
ski te go o po dwój nym oby wa tel stwie (ar gen tyń skim i hisz pań skim) ar -
ty stę – rze czy wi ście (28. XI) za fa scy no wał tłum fil har mo nicz nych me lo -
ma nów. Naj pierw trze ma aria mi W. A Mo zar ta z ope ry „Lu cia Sil la” i „Ła -
ska wość Ty tu sa”, po tem dwo ma wiel ki mi epi zo da mi z oper G. Ros si nie -
go „Au re lian w Pal mi rze” i „Se mi ra mi da”, a na ko niec Mo zar tow skim bi -
sem – arią Che ru bi na z „We se la Fi ga ra”. Zna ko mi tych part ne rów swe go
kunsz tu wo kal ne go, zna lazł śpie wak w so li stach or kie stry, szcze gól nie
w klar ne ci ście P. Drob ni ku, ale na de wszyst ko w dy ry gen cie Łu ka szu Bo -
ro wi czu. Pod tą ba tu tą znów pięk nie za brzmia ły też frag men ty in stru men -
tal ne wie czo ru: Mu zy ka ba le to wa z „Ido me nea” i uwer tu ra do „Ła ska -
wo ści Ty tu sa” W. A. Mo zar ta, sce ny z ba le tu „Don Ju an” Ch. W. Gluc ka
oraz Su ita kon cer to wa G. Ros si nie go w or kie stra cji O. Re spi ghie go i aran -
ża cji M. Sar gen ta.

◗10-le cie ist nie nia po znań ska Or kie stra „Sin fo niet ta Po lo nia” oraz jej za -
ło ży ciel i dy ry gent Cheung Chau, uczci li (30. XI) kon cer tem z udzia łem
słyn ne go wio lon cze li sty bry tyj skie go Co li na Car ra, so li sty w Kon cer cie e -
-moll Edwar da El ga ra. Po nad to w pro gra mie by ły: Rap so dia ru muń ska
Geo r ge’a Ene scu i Tań ce sym fo nicz ne z ope ry „West Si de Sto ry” Le onar da
Bern ste ina. (rp)

Współ pra ca An drzej Chy lew ski 
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Z Ma na sem moż na by ło ze tknąć się pod czas spo tka nia zor ga ni zo -
wa ne go 21 li sto pa da 2014 r. w Col le gium Hi po li ta Ce giel skie go
w Po zna niu w ra mach ko lej ne go „Spo tka nia w jur cie”. Mie li śmy
oka zję go ścić jed ne go z naj wy bit niej szych ma na sczy – Rys ba ia
Isa ko va z Kir gi zji, któ ry re cy to wał epos w ję zy ku ory gi nal nym. 

Spek takl po prze dzi ły wpro wa dze nia prof. Mar ka Ga węc kie go, prof.
Hen ry ka Jan kow skie go oraz dr Gul zat Ko ko evy, któ ra by ła ini cja tor ką
spo tka nia. 

Ma nas to kir gi ski epos skła da ją cy się z 500 ty się cy strof i dzie lą cy się
na trzy czę ści: Ma nas, Se me tej i Sej tek. Jest on naj ob szer niej szym epo -
sem na świe cie i w 2009 ro ku zo stał wpi sa ny na li stę nie ma te rial ne go
dzie dzic twa UNESCO. Po cząt ko wo był prze ka zy wa ny ust nie, a do pie -
ro w póź niej szych wie kach zo stał spi sa ny. Ist nie ją lu dzie, któ rzy zna ją
na pa mięć wszyst kie stro fy i na zy wa my ich ma na sczy – to wła śnie dzię -
ki nim epos prze trwał wie ki a wraz z nim kul tu ra lu do wa Kir gi zów.
W 2010 ro ku w Kir gi sta nie po wo ła no fun da cję „Uluu Bajn”, któ ra ma
wspie rać twór czość re cy ta to rów.

Nasz gość re cy to wał frag ment dru giej czę ści epo su, za ty tu ło wa nej Se -
me tej. Sta ło się to ja sne do pie ro przed roz po czę ciem wy stą pie nia, po -
nie waż ar ty sta nie jest w sta nie okre ślić przed kon cer tem, któ ry frag ment
bę dzie re cy to wać. Rys bai Isa kov po in for mo wał, że za le ży to od ener gii,
któ rą ma ją w so bie ze bra ni słu cha cze. 

Rys bai Isa kov opo wia dał o tym, jak moż na zo stać ma na sczy. Aby zo -
stać praw dzi wym ma na sczy, trze ba mieć okre ślo ne pre dys po zy cje, za -
zwy czaj są one na stęp stwem „po le ce nia przod ków” prze ja wia ją ce się sil -
nym prze ży ciem psy chicz nym, po dob nym do tzw.” cho ro by sza mań -
skiej”. W Kir gi sta nie ist nie je tak że szko ła, któ ra uczy re cy ta cji. Ak tu al -

nie kształ ci się w niej tyl ko kil ka na ście osób – naj młod szy uczeń to 10-
la tek. Wszko łach wszyst kich stop ni wpro wa dza się obo wiąz ko wy przed -
miot „Ma na so znaw stwo”.

Po mi mo te go, że nie wie lu zgro ma dzo nych słu cha czy zna ło ję zyk kir -
gi ski oka za ło się, że prze kaz epo su był zro zu mia ły. Wra że nia wszyst kich
by ły po dob ne po przez rytm re cy ta cji, ge sty, mi mi kę. Jur ta w Col le gium
Ce giel skie go, choć ka zach ska, na chwi lę prze nio sła słu cha czy w od le gły
i daw ny świat Ma na sa. By ło to nie by wa łe prze ży cie, gdy dzię ki mi to wi
i hi sto rii czło wiek sta je na skrzy żo wa niu świa tów i prze no si się do wła -
sne go wnę trza i nie moż na opa no wać cia ła, któ re mi mo wol nie ko ły sze
się w rytm gło su ma na sczy. 

Przed re cy ta cją epo su za in te re so wa ni mie li moż li wość na uki tra dy -
cyj nej gry kir gi skiej To guz Kor go ol (dzie więć ku lek). Gra ta na le ży do ro -
dzi ny gier man ca la i do tar ła do Azji Środ ko wej ze Wscho du za pew ne
Je dwab nym Szla kiem. Z tą in te re su ją cą grą lo gicz ną za po zna ła nas dr
Gul zat Ko ko eva. Opra co wa ły: Emi lia Wie czo rek i Jo an na Zy gu ła

Kir gi ski epos „Ma nas” na UAM

Dr Pa tryk Bo ro wiak jest na na szym uni wer -
sy te cie ad iunk tem w Za kła dzie Ję zy ków Po -
łu dnio wo sło wiań skich UAM. Te raz jed nak
gło śniej jest o nim ja ko o miesz kań cu Wil dy.
Za mie rza bo wiem wy dać en cy klo pe dię tej
dziel ni cy Po zna nia.

Pra ca nad en cy klo pe dią trwa już od trzech lat,
wte dy in ten syw nie za czą łem zbie rać ha sła. Te -
raz po wo li koń czę nad nią pra ce, ma się ona
uka zać w pierw szej po ło wie przy szłe go ro -
ku – mó wi dr Bo ro wiak. Książ ka skła dać ma
się z 300 za gad nień zwią za nych z Wil dą. On
sam do sko na le ten fyr tel zna – od uro dze nia jest
z nim zwią za ny. Ze bra łem to co mam w gło wie,
co opo wia da li mi dziad ko wie i po sta no wi łem
ze brać to od A do Z – wy ja śnia.

Ha sła en cy klo pe dii ma ją do ty czyć głów nie
lu dzi. Nie za brak nie jed nak opi sów cha rak te -
ry stycz nych bu dyn ków, nazw hi sto rycz nych
skle pów czy ulic. To wła śnie od nazw ulic
wszyst ko się za czę ło. W mo jej en cy klo pe dii oko -
ło 60 ha seł bę dzie ich wła śnie do ty czyć. Do te -
go za mie rzam za wrzeć ha sła do ty czą ce gwa ry
wil dec kiej, bo i ta ką ma my w na szej dziel ni -
cy – mó wi. Przy kład? Na wy sep kę mię dzy uli -
ca mi Wierz bię ci ce a Gór ną Wil dą, miesz kań -

cy mó wią Ba ha my. Dziś to miej sce ko ja rzy nam
się głów nie z ludźm, i wy pa tru ją cy mi nad jeż -
dża ją cy tram waj, by wie dzieć, na któ ry przy sta -
nek się udać, by jak naj szyb ciej do trzeć do cen -
trum – za uwa ża. Nie bra ku je też ty po wych
zdrob nień. Tak jak wszy scy rdzen ni Po zna nia -
cy mó wią, że idą na „Te atral kę”, ma jąc na my -
śli most Te atral ny, tak Wil dzia nie ma ją „Ki li -
nę” i „Ma da li nę” czy li uli ce Ki liń skie go i Ma -
da liń skie go.

Na po cząt ku grud nia Pa tryk Bo ro wiak za -
ape lo wał na Fa ce bo oku do miesz kań ców Wil -
dy, by ci po dzie li li się swo imi wspo mnie nia mi,
hi sto ria mi czy wie dzą o cie ka wych oso bach.
Od zew prze szedł je go naj śmiel sze ocze ki wa -
nia. Kon tak to wa li się z nim za rów no rdzen ni
miesz kań cy, jak i dy rek to rzy szkół, spo łecz ni -
cy a na wet wnucz ka le gen dar ne go pił ka rza Ed -
mun da Szy ca. Do koń ca ro ku w za sa dzie mam
już za ję te wszyst kie ter mi ny na spo tka nia z ludź -
mi w tej spra wie. Moż li we, że oka że się to ma te -
ria łem na osob ną książ kę – mó wi Bo ro wiak.

Książ kę zi lu stru ją współ cze sne zdję cia, któ -
re dla Bo ro wia ka wy ko nu je za przy jaź nio ny fo -
to graf. Dzię ki te mu, że zdję cia ro bio ne są już
od ro ku, zo ba czyć bę dzie moż na na nich wszyst -

kie czte ry po ry ro ku na Wil dzie – za uwa ża. Ar -
chi wal nych zdjęć w książ ce ra czej nie na le ży się
spo dzie wać. Je śli się w ogó le po ja wią, bę dzie
ich nie wie le, bo ta ką książ kę ma my już na ryn -
ku. To „Przed wo jen na Wil da” au tor stwa dr
Mag da le ny Mru gal skiej -Ba na szak. Mo ja en cy -
klo pe dia ma po ka zać Wil dę w in ny spo sób – tłu -
ma czy dr Bo ro wiak.

Chcesz po móc dr Łu ka szo wi Bo ro wia ko wi
w stwo rze niu en cy klo pe dii Wil dy? Skon tak tuj się
z nim pi sząc na ad res: pa tryk@amu.edu.pl.

Fi lip Cze ka ła

Opi sze Wil dę od A do Z
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Wna szym cy klu o tym,
jak na in nych uczel -
niach za pro jek to wa -

ne są wnę trza, dziś Ro lex Le ar ning Cen ter. To cen -
trum na uki po li tech ni ki w Lo zan nie. Bu dy nek jest par te -

ro wy, po ło żo ny tuż nad Je zio rem Ge new skim – stąd pięk ne wi do ki
przez prze szklo ne ścia ny (u nas rzad ko ar chi tekt do ce nia i uwzględ nia pięk no

kra jo bra zu za oknem). Cen trum ma kształt fa li, two rząc pa tia i za da sze nia, na któ -
rych i pod któ ry mi sto ją sto li ki z krze sła mi. We wnę trzu ko ry ta rze wi ją się i za ła -
mu ją, co po wo du je, że ła two moż na zna leźć przy tul ny kąt – u nas prze wa ża dłu gi,
pu sty ko ry tarz -tu nel. W bu dyn ku oprócz bi blio te ki i sal wy kła do wych jest kil ka ka -
wiar ni i ba rów oraz biu ro ka rier. Nam bar dzo po do ba ły się wi docz ne na zdję ciu
dźwię kosz czel ne ka bi ny, w któ rych moż na zna leźć za rów no ci szę ide al ną do na uki,
jak i pro wa dzić gło śne dys ku sje lub po wtór ki na głos, nie prze szka dza jąc ni ko mu.
No i te pu fy – jest ich du żo, są ko lo ro we, bar dzo wy god ne i mi le oży wia ją chłod -
ną, „szkla ną” ar chi tek tu rę. Ma ria Ry bic ka
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