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Świę ta i po czą tek ro ku to bar dzo sto sow na po ra po te -
mu, aby skła dać ży cze nia. Ży cze nia zdro wia, szczę ścia
po myśl no ści, po wo dze nia w wy peł nia niu ma rzeń...

Mó wi my to so bie co ro ku przy świą tecz nych sto łach, na syl -
we stro wych ba lach; w zna ko mi tym na stro ju, przy świe cach,
lam pio nach. Ale pięk ne wie czo ry i sza lo na noc się wnet koń -
czą. Co po tem bę dą zna czy ły te ży cze nia? Jak je wy peł niać,
by na praw dę być zdro wym szczę śli wym? 

Cze go do te go po trze ba? 
Ame ry kań ski le karz - in ter ni sta, ge ria tra, dr Wal ter M.

Bortz od po wie dział na to py ta nie, da jąc swo im pa cjen tom
„re cep tę na szczę śli we ży cie do 100 lat”.

Po śród 99 kro ków, któ re zbli żyć ma ją do po czu cia
szczę śli wo ści znaj du je my i ta kie nie kie dy za ska ku ją ce
wska za nia:

❄ Do ty kaj i po zwól się do ty kać. ❄ Bądź atrak cyj ny. ❄
Nie trak tuj sie bie zbyt po waż nie. ❆ Bądź ko muś po trzeb -
ny. ❄ Słu chaj mu zy ki. ❆ Po staw przed so bą no we za da nia.
❄ Wy sy piaj się. ❆ Myśl i sta le ucz się. ❆ Trzy maj pro sto
ple cy i gło wę. ❄ Za dbaj o ko ści. ❆ Nie mu sisz być pierw -
szy. ❅Od pędź smut ki. ❅Na ucz się prze gry wać. ❅Nie za -
bi jaj sa me go sie bie. ❆ Czerp ra dość z udzie la nia po mo cy.
❄ Utrzy muj moc ne wię zi ro dzin ne. 

I tak da lej aż do... 100 

War to upo wszech nić ten spo sób my śle nia, sku pio ny nie
na za gro że niach, ale na tym, co przy nieść mo że ra dość.
Sprzy ja on zdro wiu, po lep sza sa mo po czu cie. I ta ki jest...
nie usta ją co świą tecz ny.

Opr. len
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Bożonarodzeniowy jarmark
na Placu wolności
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Wy da rze nia
4-6 | krót ko
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Zaawansowanych Technologii

Wspar cie dla Wy bit nych
9 | Sty pen dia dla lu dzi przy szło ści

zdobyWaMy stUdentÓW
10 | War to po dró żo wać

Z prorektorem UAM prof. Tadeuszem
Wallasem rozmawia Jolanta Lenartowicz 

nasz Uni Wer sy tet
12 | BestStudent – dba my o roz wój 

naj lep szych stu den tów

aka de Mic kie de ba ty
13 | Edu ka cja bu dzi emo cje

nasz Uni Wer sy tet
14 | Z sę dziow ską roz wa gą 

i tem pe ra men tem po li ty ka

zadania do Wykonania
16 | Jak wy dzia ły za li czy ły… (cz. 4)

ver ba sa cra
18 | Tym ra zem ocza ro wał Con rad

pol ska/nieM cy
20 | Pol skie mi ło ści nie miec kie go uczo ne go

Z prof. Krzysztofem Trybusiem rozmawia
Danuta Chodera-Lewandowicz

nasz Uni Wer sy tet
21 | Za cho wa na prze szłość

Wy pra Wy W śWiat
22 | Prze żył dro gę zni kąd do ni kąd
Z dr. Ada mem Ple ska czyń skim 
roz ma wia Ma ria Ry bic ka

spotkania
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MU zy ka
25 | Au la kon cer to wa

Wspo Mnie nie
26 | Klaus Ze rnack (1931 – 2017)
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28 | Ko ści Trzech Kró li

Z Michaelem Hesemannem, historykiem,
rozmawia Aleksandra Polewska

ab sol Wen ci
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y 6 grud nia na wy dzia le na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa UaM wrę czo no na gro dy

zwy cięz com Ple bi scy tu pod ha słem MeDiOM
Przyjazny 2017

Ple bi scyt or ga ni zu je od po nad 10-ciu lat Wiel ko pol ski Od dział Sto wa -
rzy sze nia Dzien ni ka rzy rze czy po spo li tej Pol skiej. Na gra dza ne są w nim
oso by, fir my oraz in sty tu cje, któ re – ku za do wo le niu obu stron - kom pe -
tent nie i życz li wie współ pra cu ją z dzien ni ka rza mi. W tym ro ku ty tuł
Przy ja zny Me diom otrzy mał prof. Tadeusz Wallas, prorektor UAM.

Zda niem ka pi tu ły ja ko dzie kan Wy dzia łu Na uk Po li tycz nych
i Dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
przy czy nił się do roz wo ju kie run ków dzien ni kar stwa i ko mu ni ka cji
spo łecz nej. Umoż li wił wie lu mło dym lu dziom, po przez za kup po -
trzeb ne go sprzę tu i po mo cy dy dak tycz nych, roz wój za wo do wy już
w cza sie stu diów.

Pod czas uro czy sto ści pod kre ślo no, że uho no ro wa ny prof. Ta de usz
Wal las jest otwar ty na współ pra cę z oto cze niem, któ re go ele men tem
jest śro do wi sko dzien ni kar skie. Za wsze znaj du je czas dla dzien ni ka -

rzy, nie boi się po dej mo wać trud nych te ma tów i wspie ra ini cja ty wy
świa ta me diów. 

Jest przy ja cie lem za rów no adep tów dzien ni kar stwa jak i do świad -
czo nych dzien ni ka rzy. P. stanula
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y andrea Bocelli zaśpiewa na inea stadion
w Poznaniu z okazji stulecia Uniwersytetu

Poznańskiego

Kon cert od bę dzie się 11 ma ja 2019 ro ku. Or ga ni za to ra mi kon cer -
tu są agen cja Pre sti ge MJM oraz Mar ce lin Ma na ge ment, ope ra tor In -
ea Sta dio nu.

Cie szę się nie zmier nie, że już dziś mo gę za pro sić na to wy jąt ko we
spo tka nie z ar ty stą – mó wi prof. An drzej Le sic ki, rek tor UAM. Prof.
An drzej Ty kar ski, rek tor Uni wer sy te tu Me dycz ne go do da je: Mam
na dzie ję, że kon cert zgro ma dzi licz ne gro no mi ło śni ków mu zy ki ope -
ro wej, jak i roz ryw ko wej. A to do pie ro po czą tek licz nych nie spo dzia -
nek w ro ku aka de mic kim 2018/2019 – za po wia da prof. Jan Pi kul,
rek tor Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go: Chce my wspól nie świę to wać ten
do stoj ny ju bi le usz, w sze ro kim gro nie tych, któ rzy są dum ni z aka de -
mic kich tra dy cji Po zna nia – pod su mo wu je prof. Da riusz Wie liń ski,
rek tor AWF.

An drea Bo cel li to świa to wej sła wy
wło ski te nor, kom po zy tor, au tor pio -
se nek oraz pro du cent mu zycz ny,
zna ny z wy ko ny wa nia utwo rów ta -
kich jak: „Ti me to Say go od bye”,
„Can to del la Ter ra”, „Vi ve re”, czy
„Nes sun do rma”. Je go do tych cza so -
we al bu my sprze da ły się w na kła dzie
po nad 80 mln eg zem pla rzy. Wo ka li sta zna ny jest rów nież z du etów,
m.in. z Ce li ne Dion, Sa rah Bri ght man oraz Lu cia no Pa va rot tim. Wło -
ski te nor zro bił im po nu ją cą ka rie rę za rów no w świe cie mu zy ki po -
waż nej, jak i po pu lar nej, a je go na gra nia zaj mu ją nie prze rwa nie
wy so kie miej sca na mię dzy na ro do wych li stach prze bo jów mu zy ki
roz ryw ko wej.

Wła dze uczel ni zwró ci ły się do na szej agen cji z proś bą o zor ga ni zo -
wa nie kon cer tu zna mie ni te go ar ty sty; ta kie go kon cer tu, któ ry był by
zwień cze niem uro czy sto ści ju bi le uszo wych, a przy tym do da wał splen -
do ru ca łe mu wy da rze niu. Wy bór był oczy wi sty. An drea Bo cel li jest wy -

ko naw cą, któ ry za pew ni nie za po mnia ne do zna nia mu zycz ne. Kon cer -
ty w je go wy ko na niu na dłu go po zo sta ją bo wiem w pa mię ci słu cha -
czy – do da je Ja nusz Ste fań ski z agen cji Pre sti ge MJM.

An drea Bo cel li nie pierw szy raz wy stą pi na sta dio nie pił kar skim.
ro bił to już m.in. przed fi na łem Li gi Mi strzów w Me dio la nie, czy
na in au gu ra cji Mi strzostw Świa ta w Pił ce Noż nej w 2000 ro ku w rPA.
Sam Bo cel li jest wiel kim ki bi cem fut bo lu. 

Nie jest to pierw sze wy da rze nie ju bi le uszo we na na szym sta dio nie
i mam na dzie ję, że nie ostat nie. Cie szy nas, że obiekt, któ ry ko ja rzy się
z me cza mi pił ki noż nej sta je się też are ną wy da rzeń ar ty stycz -
nych – mó wi Ja cek Ma rzoch, pre zes za rzą du Mar ce lin Ma na ge ment.

An drea Bo cel li za śpie wa za rów no kil ka arii ope ro wych, jak i naj słyn -
niej sze prze bo je mu zy ki po pu lar nej. Sprze daż bi le tów trwa od 8 grud -
nia za po śred nic twem stron www.bi le ty.im pre zy pre sti ge.com, eBilet.pl
oraz w sie ci sa lo nów em pik na te re nie ca łe go kra ju. (mziol)

y Do Be tle jem

W Dusz pa ster stwie Aka de mic kim Mo ra sko przy Sank -
tu arium Bo że go Mi ło sier dzia w wie czo ry ad wen to we gru -
pa ab sol wen tów i stu den tów UAM ro bi z gip su ma łe fi gur ki
Dzie ciąt ka Je zus. Bę dzie my je roz da wać po Mszy św. stu -
denc kiej o godz. 20 – mó wi dusz pa sterz DA Mo ra sko ks.
Ar ka diusz Sza dy – to idea za ło ży ciel ki ru chu Fo co la ri Chia -
ry Lu bich – by każ dy ta ką fi gur kę otrzy my wał po to, by się
za sta no wić nad sen sem Bo że go Na ro dze nia. Ze bra ne
przy tym do bro wol ne ofia ry prze zna czy my na Dom Po ko ju
w Be tle jem. To sie ro ci niec dla dzie ci wszyst kich wy znań
i ras, pro wa dzo ny przez sio stry za kon ne. Be tle jem dziś jest
mia stem pod za rzą dem Pa le styń czy ków, w któ rym pa nu je
bie da i nie po kój; mia stem, z któ re go lu dzie ucie ka ją. DA
Mo ra sko ca ły rok po ma ga w róż ny spo sób Do mo wi Po ko -
ju, a we wrze śniu przy szłe go ro ku pla nu je wy jazd gru py
wo lon ta riu szy. Kto chciał by też po móc sie ro tom w Be tle -
jem, mo że skon tak to wać się z DA Mo ra sko. maj 
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z70. uro dzi ny ob cho dził 16 li sto pa da, prof. wie sław am bro zik, 
kie row nik za kła du re so cja li za cji wse

Z tej oka zji od by ło się se mi na rium „Spo łecz ne kon tek sty od dzia ły wań re so cja li za cyj nych i re adap -
ta cyj nych”. Prof. Am bro zik jest zna nym w Pol sce spe cja li stą re so cja li za cji. Za ca ło kształt swo jej pra -
cy otrzy mał licz ne wy róż nie nia i me da le, a wśród nich me dal UAM Ho mi ni Ve re Aca de mi co. Zaj mu je
się hi sto rią pe da go gi ki po znań skiej, spo łecz no -prze strzen ny mi wy znacz ni ka mi sy tu acji spo łecz nej
i za cho wań de wia cyj nych dzie ci i mło dzie ży, funk cjo no wa niem śro do wi sko wych sys te mów wy cho -
waw czych, pro fi lak ty ką i re so cja li za cją w spo łecz no ści lo kal nej, dys funk cjo nal no ścią sys te mu pe ni -
ten cjar ne go. W 2001 ro ku był rek to rem PWSZ w Pi le, a tak że dzie ka nem WSe UAM. a. śliwińska

zMe dal za za słu gi dla er ne sti ne Ba ig

Oso bi ste za an ga żo wa nie, otwar tość i ogrom na życz li wość Er ne sti ne Ba ig ma ją nie ba ga tel ne zna cze -
nie dla na wią zy wa nia no wych kon tak tów oraz za cie śnia nia part ner skich wię zi przy jaź ni – mó wił rek -
tor UAM prof. An drzej Le sic ki pod czas uro czy sto ści (22. XI) wrę cze nia me da lu „Za za słu gi dla UAM”
er ne sti ne Ba ig, at taché kul tu ral ne mu Au strii i wi ce dy rek tor Au striac kie go Fo rum Kul tu ry w War -
sza wie. er ne sti ne Ba ig po nad 20 lat pa tro nu je Au striac kie mu Ośrod ko wi Kul tu ry UAM, po śred ni -
czy w przy jaz dach au striac kich pi sa rzy, uczo nych i ar ty stów. Dzię ki jej fi nan so we mu wspar ciu uda ło
się zor ga ni zo wać wie le spo tkań, wie czo rów au tor skich, sym po zjów i kon fe ren cji. a. śliwińska
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y Prof. an drzej Koch z wPia UaM skoń czył 75 lat 
i ob cho dził 45-le cie dok to ra tu nada ne go na UaM (1. Xii)

To nie tyl ko praw nik – au to ry tet  pra wa pry wat ne go, ale i na uczy ciel aka de mic ki o otwar tych ho ry -
zon tach, wiel kiej kul tu rze oso bi stej, wraż li wo ści i wspa nia łym hu mo rze. Mistrz aneg do ty, ale tak że
uważ ny i kry tycz ny ob ser wa tor ota cza ją cej nas rze czy wi sto ści, re la cji spo łecz nych i po li tycz nych – czy -
ta my we wstę pie do księ gi pa miąt ko wej pt. „Z ba dań nad pra wem pry wat nym”. Księ ga, któ rą wrę -
czy li ju bi la to wi pra cow ni cy Ka te dry Pra wa Cy wil ne go, Han dlo we go i Ubez pie cze nio we go jest
uho no ro wa niem wie lu lat pra cy prof. An drze ja Ko cha. 

Pro fe sor zaj mu je się pro ble ma ty ką gwa ran cji ban ko wych i pra wem ubez pie czeń go spo dar czych.
Pro wa dził ba da nia nie tyl ko w Pol sce, lecz tak że na uni wer sy te tach fran cu skich i nie miec kich. 

a. śliwińska

y 70. uro dzi ny oraz 45-le cie pra cy na UaM
świę to wa ła (24. Xi) 

prof. an na Pa łu bic ka z wns UaM

Pa ni pro fe sor ma du ży au to ry tet oso bi sty u mło dych pra cow -
ni ków, któ rych trak tu je bar dzo życz li wie i słu ży im ra dą i po -
mo cą w róż nych spra wach ży cio wych. Ma du że po czu cie
hu mo ru, zna ko mi cie chwy ta nie do strze ga ny przez in nych nie -
za mie rzo ny ko mizm sy tu acji i dow cip wy po wie dzi – mó wił pod -
czas uro czy sto ści prof. Jan grad. Jest au tor ką 6 ksią żek,
współ au tor ką i re dak tor ką 6 prac zbio ro wych oraz po nad 100
ar ty ku łów. By ła eks per tem NCN oraz ini cja tor ką i kie row ni -
kiem pro jek tu „Du ali stycz ne dzie dzic two ja ko pod sta wa toż -
sa mo ści kul tu ry eu ro pej skiej”. Je go efek tem jest mo no gra fia
„gra ma ty ka kul tu ry eu ro pej skiej”. Wy pro mo wa ła 12 dok to rów
fi lo zo fii. P. stanula
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t a na gro da przy zna wa na jest od 2013 ro ku przez Pol -
ską Agen cję Przed się bior czo ści. Pol ska Agen cja
Przed się bior czo ści wy róż nia naj cie kaw sze pod mio ty,

któ re w swych dzia ła niach idą o krok da lej. WCZT to naj -
więk sza te go ty pu in ter dy scy pli nar na jed nost ka, któ ra z po -
wo dze niem re ali zu je ta kie za ło że nia, jak sy ner gia na uki
z biz ne sem, in no wa cyj ne roz wią za nia na uko we, skom pli ko -
wa ne tech no lo gie, któ re już nie dłu go znaj dą za sto so wa nie
w prze my śle – mó wił Krzysz tof Dy ła, re dak tor na czel ny Fo -
rum Przed się bior czo ści w Dzien ni ku ga ze ta Praw na, któ -
ry w imie niu or ga ni za to rów wrę czał sta tu et kę na gro dy. 

Dzię ku jąc za na gro dę, prof. Bro ni sław Mar ci niak przy -
po mniał za słu gi swo je go po przed ni ka, po my sło daw cy
i pierw sze go dy rek to ra WCZT prof. Bog da na Mar cin ca,
wska zu jąc m.in. na po ten cjał ba daw czy, ja ki two rzy bez po -
śred nie są siedz two WCZT, a więc obec ność: Wy dzia łów Fi -
zy ki, Che mii czy Bio lo gii, a tak że PPNT. Wy róż nie nie
od da je isto tę ak tu al ne go kie run ku dzia łal no ści
WCZT – wspo mi nał prof. Bog dan Mar ci niec – Pa ra doks
po le ga na tym, że kie dy w la tach 2006 – 2007 two rzy li śmy
to Cen trum, ca ła Eu ro pa uwa ża ła, że nie jest moż li we współ -
dzia ła nie na uki z prze my słem. W prze ci wień stwie do USA
i Azji, gdzie ta współ pra ca za czę ła przy no sić co raz więk sze
wy mier ne ko rzy ści. Prze łom na stą pił do pie ro po 2013 ro ku,

wów czas zro zu mia no, po suk ce sach ca łej Azji, że na uka po -
win na współ pra co wać z biz ne sem na co dzień. 

W bu do wę WCZT wło żo ny zo stał ol brzy mi wy si łek uczel -
ni – przy po mniał obec ny na uro czy sto ści prof. Ma rek Na -
wroc ki, pro rek tor UAM – a przed na mi to, co naj trud niej sze
czy li po zy ski wa nie gran tów, no wych po my słów i tech no lo gii,
któ re, mam na dzie ję, już w naj bliż szej przy szło ści zna jdą za -
sto so wa nie w prze my śle. 

Wiel ko pol skie Cen trum Za awan so wa nych Tech no lo gii
zdo by ło tak że sta tu et kę EuroSymbol w ka te go rii Sy ner gii
Na uki i Biz ne su 2017. Na gro da jest wy ra zem uzna nia dla
do tych cza so wych dzia łań i osią gnieć po par tych wy ni ka mi
w za kre sie współ pra cy na uka -biz nes.

Ka pi tu ła Pro gra mu zgod nie przy zna ła, że WCZT w spo -
sób mo de lo wy two rzy plat for mę współ pra cy na uki i biz ne -
su. ela stycz ność po dej ścia, ka pi tał in te lek tu al ny oraz
umie jęt ność wy ko rzy sta nia do stęp ne go po ten cja łu po zwa -
la ją two rzyć pro jek ty wy ty cza ją ce no we stan dar dy dla r&B.
Li czą cy już 7 lat pro gram Sym bol ma na ce lu wy ło nie nie
naj lep szych, sym bo licz nych przed się biorstw, jed no stek na -
uko wych i sa mo rzą do wych, któ rych dzia łal ność i osią gnię -
cia mo gą być przy kła dem dla wszyst kich. Ty tuł Sym bo lu
przy zna wa ny jest w kil ku na stu ka te go riach. WCZT zdo by -
ło tę na gro dę po raz dru gi z rzę du. (mziol)

Nagrody 
dla Wielkopolskiego

Centrum
Zaawansowanych

Technologii

Interdyscyplinarność, kontakt
z przemysłem, tworzenie nowych obszarów

współpracy badawczej – 
to innowacyjność w naszym

wydaniu – mówił prof. Bronisław
Marciniak, dyrektor Wielkopolskiego

Centrum Zaawansowanych Technologii.
Okazją do spotkania stało się wręczenie

(20. XI) Polskiej Nagrody
Innowacyjności 2017. 
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uro czy stość wrę cze nia sty pen diów od by ła się 5 grud -
nia. Wy róż nio no osiem osób: 4 stu den tów i 4 dok -
to ran tów. Od 1999 ro ku, a więc od mo men tu

prze ka za nia przez gra ży nę i Ja na Kul czy ków da ro wi zny
i uru cho mie nia pro gra mu, na sty pen dia prze zna czo no łącz -
nie 160 tys. zł. Wspar cie otrzy ma ło 152 dok to ran tów i stu -
den tów z UAM. Wie lu z nich to dziś oso by z uzna nym
do rob kiem na uko wym. Tak jest w przy pad ku prof. Ire ne -
usza Wey man na z Wy dzia łu Fi zy ki UAM czy prof. Mi cha ła
Zwie rzy kow skie go, sty pen dy stów pierw szej edy cji pro gra -
mu. Obaj po ja wi li się na uro czy sto ści, a prof. Be ata Mi ko -
łaj czyk prze czy ta ła dłu gą li stę ich do ko nań na uko wych. 

Do mi ni ka Kul czyk, pre zes Kul czyk Fo un da tion przy zna -
ła, że wi zy ty na UAM są dla niej źró dłem wzru szeń, przy -
po mi na ją bo wiem o tym okre sie w jej ży ciu, kie dy da ne jej
by ło zdo by wać wie dzę i po sze rzać ho ry zon ty. Cu dow -
nie – mó wi ła – kie dy ta ką wie dzę otrzy ma my od lu dzi, któ -
rych sza nu je my i po dzi wia my. Dla mnie mo ją pierw szą
in spi ra cją był mój ta to, on do da wał mi skrzy deł. Ży czę pań -
stwu aby ście rów nież spo ty ka li na swo jej dro dze mi strzów.
Mam na dzie ję, że ta ką in spi ra cją bę dą sty pen dia, któ re
wam, lu dziom przy szło ści, chciał dać mój ta to. 

gra tu la cje lau re atom zło żył rów nież prof. Hie ro nim Ma -
cie jew ski, wi ce pre zes za rzą du Fun da cji UAM, któ ra fun du -
szem sty pen dial nym za rzą dza. Na sza współ pra ca z Kul czyk
Fo un da tion jest do brym przy kła dem współ dzia ła nia jed -
nost ki na uko wej z biz ne sem we wspie ra niu mło dych na -
ukow ców. Bio rąc pod uwa gę, że na UAM stu diu je oko ło 40
tys. stu den tów, to zna leź li ście się pań stwo w bar dzo eli tar -
nym gro nie sty pen dy stów – mó wił. 

Lau re ata mi sty pen dium dla stu den tów zo sta li: Pau li -
na Chrząszcz z Wy dzia łu Hi sto rycz ne go, Pau li na Men cel
z Wy dzia łu Stu diów edu ka cyj nych, Woj ciech Waw rów
z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Ad rian na Wo roch
z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla sycz nej. Wśród dok to -
ran tów wy róż nie ni zo sta li: Krzysz tof Ku ciń ski z Wy dzia łu
Che mii, Agniesz ka Ma jer z Wy dzia łu Bio lo gii, Pa weł Pła -

Sty pen dia dla lu dzi przy szło ści
Ludzie o wielkim sercu potrafią się dzielić i jest to działanie szlachetne. Ludzie o wielkim sercu

i ogromnej mądrości czynią to roztropnie. Tworzą programy, które w sposób systematyczny
i konsekwentny wspierają osoby wybitne. Takim programem są fundowane od 1999 roku stypendia

imienia dr. Jana Kulczyka – mówiła prof. Beata Mikołajczyk, prorektor UAM.

czek z Wy dzia łu Ma te ma ty ki i In for ma ty ki, Bry gi da Sa wic -
ka - Stę piń ska z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii. Z ini cja ty wy dr. Ja -
na Kul czy ka w 2014 ro ku po wstał pro gram sty pen dial ny
dla stu den tów z Ukra iny. W tym ro ku sty pen dia te otrzy -
ma ło 50 osób, a Kul czyk Fo un da tion prze zna czył na ten
cel 150 tys. zł. (mziol)

U C H w yCO n e  w  K a D r z e

rzym? Moskiewskie metro? nie, to hol auli Uniwersyteckiej
w nietypowym oświetleniu
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Gdy by te raz bez więk sze go przy go to wa nia przy szło pa nu
spo tkać się z gro mad ką kil ku na stu kan dy da tów z da le kiej
za gra ni cy, a zwłasz cza za tro ska nych wy jaz dem w nie zna -
ne ich ma tek, któ re wła śnie chcą za de cy do wać o wy sła niu
swo ich, du żych, bo du żych, ale za wsze dzie ci na za gra -
nicz ne stu dia, to jak pan my śli: co by tych roz mów ców naj -
bar dziej in te re so wa ło? 

Za czął bym pew nie od te go, co nas łą czy do świad cze nia -
mi, wła śnie ja ko ro dzi ców. Przede wszyst kim sta rał bym się
tak roz ma wiać, że by naj pierw wzmoc nić ich po czu cie bez -
pie czeń stwa oraz dać do zro zu mie nia, że my tak że wie my,
co to zna czy stu dio wać z da le ka od do mu, w ob cym kra ju
i miej scu, co jest wte dy waż ne i po trzeb ne.

Czy o ta kich roz mo wach my ślał pan, po dej mu jąc de cy zję
o pod ję ciu przez na szych na uczy cie li aka de mic kich po dró -
ży, któ re mia ły za cel przy cią ga nie stu den tów z Ukra iny?

gdy roz ma wia li śmy w gro nie, któ re ta kie za da nie przy -
cią ga nia so bie wy zna czy ło, uzna li śmy, że aby po zy ski wać
mło dzież z za gra ni cy na le ży przed sta wić nie tyl ko sam uni -
wer sy tet, ale tak że oto cze nie, w któ rym on dzia ła. Mu si my
za pew nić mło de go czło wie ka oraz je go bli skich, że Po znań
to miej sce, któ re trze ba od wie dzić, że jest to mia sto otwar -
te i atrak cyj ne. Trze ba oczy wi ście tak że pro mo wać
uni wer sy tet po ka zu jąc, że war to w nim pod jąć stu dia po -
nie waż są one no wa tor skie, a na UAM moż na osią gnąć to,
cze go uczel nia dzia ła ją ca w naj bliż szym są siedz twie miej -
sca za miesz ka nia da nej oso by nie jest w sta nie jej dać.
Mu si my przed sta wić ofer tę dy dak tycz ną, któ ra za cie ka wi
swo ją spe cy fi ką oraz atrak cyj ną ka drą. Waż ne też, że by
pod kre ślić, iż stu dent po dej mu jąc na ukę w ję zy ku pol skim
ma moż li wość ten ję zyk do sko na lić otrzy mu jąc po moc
w tym za kre sie. Wiem, że ro dzi ce trosz czą się o god ne

i bez piecz ne wa run ki za miesz ka nia, a z mo ich ob ser wa cji
i do świad czeń wy ni ka, iż naj więk szym za ufa niem, zwłasz -
cza na po cząt ku stu diów, cie szy się dom aka de mic ki.
Wa run kiem ko niecz nym po zy ska nia stu den ta z za gra ni cy
jest więc za pew nie nie mu miej sca w do mu stu denc kim i to
ład nym oraz no wo cze snym, bo te go ocze ku je dzi siej sza
mło dzież.

ta kie wy ma ga nia mo że po sta wić każ dy, praw da? Pan po -
sta no wił zro bić coś wię cej i uznał, że sko ro stu den ci nie
tak licz nie jak chcie li by śmy przy jeż dża li do nas na eg za -
mi ny, to my do nich się uda my w myśl za sa dy, sko ro nie
przy szła gó ra do Ma ho me ta, Ma ho met po szedł do gó ry… 

W pew nym sen sie tak by ło. Wa run kiem pod ję cia stu -
diów na uczel niach w Pol sce, do ty czy to oczy wi ście peł ne go
cy klu kształ ce nia, jest – obok in nych do ku men tów -cer ty -
fi kat po twier dza ją cy zna jo mość ję zy ka, w któ rym
ofe ro wa na jest na uka. Uzna łem za tem, że aby po móc tym,
któ rzy się wy bie ra ją się na stu dia do Pol ski, po win ni śmy
zor ga ni zo wać eg za min z ję zy ka pol skie go w pań stwie,
w któ rym miesz ka ją po ten cjal ni stu den ci na sze go uni wer -
sy te tu. W tym ce lu wspól nie ze Stu dium Ję zy ka i Kul tu ry
Pol skiej dla Cu dzo ziem ców zor ga ni zo wa li śmy na po cząt -
ku lip ca eg za min z Ki jo wie. Na po mysł „wy jaz do we go”
eg za mi nu wpa dli śmy dość póź no, bo pod ko niec ma ja,
a więc w okre sie, gdy wie lu po szu ku ją cych cie ka we go miej -
sca stu dio wa nia już pod ję ło de cy zję. Mi mo te go zgło si ło
się po nad 50 kan dy da tów, a 48 z nich eg za min zda ło. I m.in.
ta gru pa w tym ro ku aka de mic kim za si li ła sze re gi stu den -
tów na sze go uni wer sy te tu. 

Czy jest pan za do wo lo ny? Czy ten akt wy jaz do we go eg za -
mi nu nie wią że się z ob ni że niem kry te riów? jak pan oce -

Warto
podróżować

z prorektorem uaM 
prof. Tadeuszem Wallasem

rozmawia Jolanta Lenartowicz 

fot.  łukasz woźny
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nia tych mło dych lu dzi i ja ki ry su je się ob raz ta kie go przy -
szłe go stu den ta?

Ci mło dzi lu dzie głę bo ko wie rzą, że uczel nie pol skie to
dla nich szan sa zdo by cia cze goś wię cej, bo choć ma ją
do dys po zy cji tak że do bre wy dzia ły uczel ni ukra iń skich, to
Pol ska za pew nia więk sze moż li wo ści zdo by cia wie dzy, po -
sze rze nia za kre su umie jęt no ści i kom pe ten cji. Mło dzież
z ob sza ru post so wiec kie go, bo nie do ty czy to tyl ko Ukra -
iny, wie, że uni wer sy tet w Pol sce to oczy wi ście drzwi
otwie ra ją ce do stęp do pra wie ca łej eu ro py. Dla po dej mu -
ją cych stu dia spo za Unii eu ro pej skiej waż ny jest pro gram
era smus+, a więc to, że pod czas po by tu w na szym uni wer -
sy te cie mo gą od być ich frag ment w Bar ce lo nie, Pa ry żu
bądź in nym mie ście Ue. Dla mło dzie ży z państw spo za tej

or ga ni za cji zna czą cą war to ścią, któ rej my już tak bar dzo
nie do ce nia my, bo jest to dla nas co dzien ność, jest tak że
schen geń ska wi za i moż li wo ści ja kie ona da je. Ta do dat ko -
wa mo ty wa cja spra wia, że stu dia w Pol sce po dej mu ją
naj czę ściej oso by am bit ne i pra co wi te.

Co obej mo wał eg za min?
Wy ma ga nia okre ślo ne zo sta ły przez Stu dium Ję zy ka

i Kul tu ry Pol skiej dla Cu dzo ziem ców. Przede wszyst kim
spraw dza no umie jęt ność ro zu mie nia tek stu w ję zy ku pol -
skim, umie jęt ność mó wie nia w ję zy ku pol skim,
umie jęt ność czy ta nia ze zro zu mie niem oraz zna jo mość
gra ma ty ki. Mło dzież, któ ra przy stą pi ła do te go eg za mi nu
by ła cał kiem do brze przy go to wa na.

ile osób z ra mie nia UaM ob słu gi wa ło ten eg za min?
To wa rzy szy ły mi dwie pa nie z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol -

skiej i Kla sycz nej, to one ten eg za min prze pro wa dzi ły. Ca łe
przed się wzię cie trwa ło 3 dni. Mło dym lu dziom eg za min
wy jaz do wy na pew no oszczę dził kosz tów, stre su i za chę cił
być mo że tych, któ rzy w in nym wy pad ku nie zde cy do wa -
li by się spró bo wać.

nie sły sza łam, że by in ne uni wer sy te ty or ga ni zo wa ły ta kie
wy jaz do we eg za mi ny.

My ślę, że szyb ko znaj dą się na śla dow cy. Na szym za da -
niem jest umię dzy na ro do wie nie uni wer sy te tu. Wskaź nik
umię dzy na ro do wie nia jest bra ny pod uwa gę w za sa dzie
przez wszyst kie agen cje, usta la ją ce ran kin gi szkół wyż -
szych, w tym tak że Fun da cję edu ka cyj ną Per spek ty wy,
któ ra przy go to wu je naj bar dziej zna ny ran king szkół wyż -
szych w Pol sce. Licz ba stu den tów za gra nicz nych
stu diu ją cych w da nej uczel ni jest jed nym z istot nych wskaź -
ni ków po twier dza ją cych wy so ką ja kość kształ ce nia. Je że li
tych stu den tów jest du żo, to zna czy, że uczel nia jest zna na,
po wa ża na i do brze oce nia na nie tyl ko w kra ju. Więc war to
sta rać się o wy so ki wskaź nik umię dzy na ro do wie nia stu -
denc kiej spo łecz no ści. 

w ostat nim nu me rze „ŻU” uka zał się tekst o jó ze fie Pa czo -
skim, któ ry nie skoń czył żad nej szko ły śred niej, a był wy -
bit nym na ukow cem, dok to rem ho no ris cau sa sGGw
i Uni wer sy te tu Po znań skie go. Dziś to się nie zda rza, waż -
ne są cer ty fi ka ty.

Fakt, kie dyś mniej szą wa gę przy wią zy wa no do dy plo -
mów i cer ty fi ka tów. Dzi siaj, an ga żu jąc ko goś
do pro wa dze nia za jęć, przede wszyst kim py ta my o je go
kwa li fi ka cje po twier dzo ne do ku men ta mi. Jed nak wśród
ka dry pro wa dzą cej kształ ce nie są oso by, któ re nie ma ją
stop nia na uko we go, a w da nej dys cy pli nie są świet ne. An -
ga żo wa nie ta kich spe cja li stów jest istot ne zwłasz cza
na kie run kach o pro fi lu prak tycz nym, gdzie na wet ko niecz -
nie trze ba za trud niać tych, któ rzy da ną dzie dzi nę ży cia
spo łecz ne go zna ją nie z teo rii, ale głów nie od stro ny prak -
tycz nej. Dla te go też, w UAM ta kich prak ty ków ma my
spo ro.

wra ca jąc do wy jaz dów, cią gnie pa na w ten świat …
Czu ję tu ukry te py ta nie o wy jazd do Ko rei. Zo sta łem

włą czo ny do de le ga cji wo je wódz twa wiel ko pol skie go, któ -
ra uda wa ła się do Ko rei Po łu dnio wej, do re gio nu, z któ rym
Wiel ko pol ska współ pra cu je już od 15 lat. Mo im za da niem
by ło przede wszyst kim przed sta wie nie Aka de mic kie go Po -
zna nia, a tak że po zna nie uczel ni tam funk cjo nu ją cych.
Owo cem mo jej wi zy ty bę dą po ro zu mie nia, o za war cie któ -
rych po pro szę prof. ry szar da Na skręc kie go, pro rek to ra ds.
m.in. współ pra cy mię dzy na ro do wej. Otwo rzą one moż li -
wość m.in. od by wa nia sta ży dla stu den tów, zwłasz cza
fi lo lo gii ko re ań skiej, ale tak że sto sun ków mię dzy na ro do -
wych oraz in for ma ty ki. Se me stral ne sta że na szych
stu den tów w Ko rei nie wąt pli wie po sze rzą ich wie dzę i bę -
dą też nie za po mnia ną przy go dą w ich ży ciu, więc... war to
po dró żo wać. z

y Na pomysł „ruchomego” egzaminu
wpadliśmy dość późno. Mimo tego
kandydatów na studia zgłosiło się
ponad 50, a 48 z nich zdało język polski

U C H w yCO n e  w  K a D r z e

Gala Finałowa Medialnej Piątki wielkopolski, wnPiD UaM

fo
t.

  ł
u

ka
sz

 w
o

źn
y



n a s z  U n i w e r s y t e t

1 2 |  ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  g r U D Z I e ń 2 0 1 7

BestStudent – dba my o roz wój naj lep szych
Uczelnie w Polsce i na świecie prowadzą „walkę” o kandydatów na studia. Wiele z nich zabiega

o odpowiednią liczbę kandydatów, aby móc prowadzić studia. My chcemy walczyć przede wszystkim
o to, by liczniej studiowali na UAM najlepsi kandydaci – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych,

oraz osoby, które na egzaminie maturalnym osiągnęły najlepsze wyniki. 

t a cy kan dy da ci już w mło dym
wie lu wy ka zu ją się roz le głą wie -
dzą przed mio to wą, sze ro ki mi

za in te re so wa nia mi; ce chu je ich cie ka -
wość świa ta i ogrom na ra dość z ucze -
nia się. Są nie jed no krot nie oso ba mi
z już roz bu dzo ną pa sją ba daw czą, chę -
cią nie tyl ko stu dio wa nia, lecz re ali zo -
wa nia się po przez wła sną pra cę
na uko wą.

No wym, waż nym przed się wzię ciem,
za po mo cą któ re go chce my two rzyć
wła ści wy kli mat oraz jak naj lep sze wa -
run ki roz wo ju tym świet nym stu den -
tom jest wdra ża ny w bie żą cym ro ku
aka de mic kim po raz pierw szy pro gram
BestStudent. To zin te gro wa ny pro -
gram, na któ ry w chwi li obec nej skła da
się już kil ka przed się wzięć. Pierw szym z nich jest pro gram
gran to wy BestStudentgrant. Już 18 grud nia po zna my pierw -
szych je go zwy cięz ców. Lau re aci otrzy ma ją wspar cie fi nan -
so we w kwo cie 5000 zł na re ali za cję swo je go pierw sze go
pro jek tu ba daw cze go. W zło żo nych w li sto pa dzie b. r. wnio -
skach apli ka cyj nych opi sa li swo je pro po zy cje ba daw cze,
wska za li ce le ba dań, opra co wa li har mo no gram ich re ali za cji
oraz kosz to rys. Przed sta wi li tak że spo so by upo wszech nia nia
swo ich wy ni ków. Pro po zy cje stu den tów są obec nie oce nia ne
me ry to rycz nie przez wy bra nych re cen zen tów, a wy bo ru lau -
re atów do ko na ka pi tu ła pro gra mu BestStudent. W ra mach
pro jek tu BestStudentgrant stu dent mo że otrzy mać – we dług
wła sne go wska za nia – fi nan so wa nie wy jaz dów kon fe ren cyj -
nych, udzia łu w warsz ta tach czy kur sach, któ re po mo gą mu
na roz wi ja nie umie jęt no ści ba daw czych. Sty pen dium mo że
sfi nan so wać kwe ren dę bi blio tecz ną czy wy jazd (tak że za gra -
nicz ny), pod czas któ re go zo sta ną prze pro wa dzo ne ba da nia
la bo ra to ryj ne lub te re no we. gran to bior ca z otrzy ma ne go do -
fi nan so wa nia mo że po nad to za ku pić książ ki czy opro gra mo -
wa nie. Waż nym skład ni kiem wspar cia jest ho no ra rium
w wy so ko ści do 30% cał ko wi tej kwo ty do fi nan so wa nia, któ -
re moż na wy ko rzy stać w za leż no ści od swo ich po trzeb. 

Lau re aci swo je ba da nia re ali zo wać bę dą do koń ca bie żą ce -
go ro ku aka de mic kie go, a ich wy ni ki zo sta ną upu blicz nio ne
w po sta ci ar ty ku łów na uko wych, wstą pień kon fe ren cyj nych,
re fe ra tów i po ste rów. Po nad to zo sta ną tak że za pre zen to wa -
ne spo łecz no ści UAM w paź dzier ni ku 2018 na pierw szym
BestStudentSeminar.

Kon kurs gran to wy BestStudentgrant ma na ce lu za chę -
ce nie tych bar dzo mło dych lu dzi do ak tyw no ści na uko wej,
skró ce nie dla tych już na to go to wych cza su, w któ rym po -
dej mą swe pierw sze wy sił ki ba daw cze. Nie chce my, aby am -
bit ni i do brze przy go to wa ni do tych dzia łań stu den ci
cze ka li na re ali za cję swo ich pierw szych prób ba daw czych
do wyż szych lat stu diów czy do koń co wej fa zy stu diów

(przy go to wy wa nie pra cy dy plo mo -
wej). Nie chce my tra cić ich in te lek tu -
al ne go po ten cja łu oraz mło dzień czej
pa sji po zna wa nia świa ta. Ma my na -
dzie ję, że ten no wy pro gram gran to -
wy po mo że stu den tom do ko nać już
na po cząt ku ich stu diów do brych wy -
bo rów, za chę ci do po głę bia nia ich pa -
sji na uko wej. Sprzy jał bę dzie tak że
sper so na li zo wa niu ich pro gra mów
stu diów oraz da moż li wość in dy wi du -
al nej pra cy z mi strza mi – wy bit ny mi
uczo ny mi, a w kon se kwen cji m.in.
roz pocz nie ich dro gę do ko lej nych
gran tów. Je ste śmy prze ko na ni, że
wśród lau re atów pro gra mu
BestStudentgant znaj dzie się wie le
osób, któ re w nie od le głej przy szło ści

bę dą apli ko wać i zdo by wać Dia men to we gran ty.
W ra mach przed się wzię cia BestStudent pro po nu je my tak -

że za pla no wa ną na wrze sień 2018 szko łę let nią dla naj lep -
szych – BestStudentCamp. W Ośrod ku UAM w guł to wach
spo tka my się z trzy dzie ścior giem stu den tów I i II ro ku stu -
diów I stop nia, któ rzy pra co wać bę dą ra zem z za pro szo ny mi
wy kła dow ca mi w for mie warsz ta tów me to do lo gicz nych i se -
mi na riów, w dwóch gru pach skła da ją cych się z przed sta wi cie li
na uk hu ma ni stycz nych i spo łecz nych oraz na uk przy rod ni -
czych i ści słych. W ra mach wspól nych za jęć dla obu grup kre -
ować bę dzie my „po nad dzie dzi no wą” in te gra cję, kształ to wać
umie jęt no ści nie zbęd ne do po zy ski wa nia i re ali za cji gran tów
na uko wych, a tak że uczyć za sad pi sa nia pol sko - i an giel sko -
ję zycz nych tek stów na uko wych. W ra mach BestStudentCamp
za pla no wa no tak że spo tka nia z wy bit ny mi ab sol wen ta mi na -
sze go uni wer sy te tu, któ rzy pra cu ją na uni wer sy te tach i w in -
sty tu cjach ba daw czych o świa to wej re no mie, są kie row ni ka mi
naj bar dziej pre sti żo wych mię dzy na ro do wych gran tów ba daw -
czych. Chce my by po dzie li li się swo ją wie dzą i swo imi do -
świad cze nia mi z na szy mi naj lep szy mi stu den ta mi. Nie
za brak nie tak że bo ga te go pro gra mu tu ry stycz no -kul tu ral ne -
go, m.in. wy ciecz ki do miej sca po pu la ry zu ją ce go na ukę,
wspól ne go gril lo wa nia i wie czor nych roz mów nie ko -
niecz nie o na uce. Udział w BestStudentCamp jest oczy wi ście
bez płat ny, a uczest ni cy zo sta ną wy ło nie ni w dro dze pro ce du -
ry kon kur so wej. Na zgło sze nia uczest ni ków cze ka my do po -
ło wy kwiet nia 2018.

Po nad to w ra mach BestStudentLanguage chce my za pro -
po no wać naj lep szym stu den tom pierw szych lat stu diów in -
dy wi du ali za cję na uki ję zy ków ob cych, a w ra mach
BestStudentLab naj lep si stu den ci bę dą mo gli roz wi jać swo je
pa sje w naj lep szych la bo ra to riach na uko wych na sze go uni -
wer sy te tu. 

Prof. Be ata Mi ko łaj czyk
Pro rek tor UaM
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D e ba ty aka de mic kie są wspól nym przed się wzię ciem
UAM i UeP –ma ją być dys ku sją eks per tów
nad naj waż niej szy mi pro ble ma mi współ cze sno ści,

a za ra zem wzo rem kul tu ral ne go i me ry to rycz ne go de ba to -
wa nia. Tym ra zem go śćmi de ba ty by li: ze stro ny UeP prof.
Al do na An drzej czak, a ze stro ny UAM dr Iwo na Chmu ra -
-rut kow ska i prof. Sta ni sław Dy lak z WSe. Każ dy z dys ku -
tan tów przed sta wił naj pierw swo ją wi zję i oce nę pol skiej
szko ły. Prof. An drzej czak po stu lo wa ła – i póź niej to wie lo -
krot nie po wta rza ła z na ci skiem – że naj waż niej si są na -
uczy cie le, bo to oni, a nie urzęd ni cy ani pro gra my de cy du ją
o ja ko ści szko ły. Opo wia da ła się za jak naj dłuż szym kształ -
ce niem ogól nym, od chu dze niem pro gra mów (uczyć ma ło,

ale in try gu ją co). Po par ła ją dr Chmu ra -rut kow ska pod -
kre śla jąc, że wła śnie obec na re for ma zo sta ła pod ję ta bez
udzia łu na uczy cie li, któ rych trak tu je się jak cy bor gów, ma -
ją cych wy ko ny wać po le ce nia z gó ry. Mó wi ła, że dziś w de -
mo kra tycz nym kra ju ma my szko łę nie de mo kra tycz ną,
w któ rej dys kry mi no wa ne są dzie ci bied ne, dra ma tycz nie
szwan ku je ko mu ni ka cja, nie ma du cha współ pra cy, tyl ko
„de mon kla so wo -lek cyj ny ob ja wia się w 45-mi nu to wych
drgaw kach” – jak brzmia ła jej barw na me ta fo ra. Z prof. Dy -
la kiem zga dza ła się co do te go, że nie ko rzy sta się w oświa -
cie z wy ni ków ba dań na uko wych. Mó wi ła tak że, że każ de
dziec ko wno si do szko ły swo ją kul tu rę, mie sza się to jak

w ty glu i sta no wi wiel kie bo gac two szko ły, zaś na uczy ciel
po wi nien tyl ko tą mie szan ką kul tu ro wą mą drze za rzą dzać.
Prof. An drzej czak mó wi ła o czte rech kul tu rach: Zeu sa
(wła dzy), Dio ni zo sa (wol no ści), Ate ny (wie dzy) i Apol la
(ról), do wo dząc, że w złej szko le do mi nu je ta ostat nia. Prof.
Dy lak naj sze rzej przed sta wił in ne, re wo lu cyj ne idee szkół
(nie któ re są re ali zo wa ne w świe cie) jak: szko ła bez bu dyn -
ku ja ko kor po ra cja na uczy cie li; szko ła bez pod ręcz ni ków;
szko ła, w któ rej cał ko wi cie zre wi do wa no li stę przed mio -
tów i szko ła bez sys te mu kla so wo -lek cyj ne go. Usi ło wał
prze ko nać, że szko ła jest two rem sto sun ko wo no wym
w dzie jach ludz ko ści i że nie na le ży jej trak to wać or to dok -
syj nie.

W dys ku sji za bra li głos na uczy cie le. Naj go rę cej za -
brzmiał głos na uczy ciel ki, ja ko od po wiedź na roz wa ża nie,
czy szko ła po win na wy cho wy wać: wła dza kła mie, ile wle -
zie, w do mu się kła mie, te le wi zja kła mie – jak mam wy cho -
wy wać do war to ści? – py ta ła. By ły też gło sy, zwra ca ją ce
uwa gę na to, że w Pol sce są bar dzo róż ne szko ły, tak że
awan gar do we i że do wie lu szkół nie pa su ją obie go we kry -
tycz ne opi nie. Fu tu ry stycz nie za brzmia ła wy po wiedź dr.
Ką ko le wi cza z WSe, któ ry wska zu jąc na szyb kość zmian
tech no lo gicz nych po stu lo wał, by m.in. uczyć ob co wa nia ze
sztucz ną in te li gen cją, bo to cze ka dzi siej szych uczniów.
Uczest ni czą ca w spo tka niu dy rek tor ka szko ły, ko rzy sta jąc
z obec no ści władz WSe pro si ła o otwar cie so lid nych stu -
diów po dy plo mo wych, do sko na lą cych na uczy cie li. 

Czy de ba ta udzie li ła od po wie dzi na py ta nie, ja kiej edu -
ka cji po trze bu ją Po la cy? De ba tu ją cy zgo dzi li się co do jed -
ne go – że po win na to być szko ła, w któ rej re ali zu je się
pra wo każ de go dziec ka do mak sy ma li za cji roz wo ju. Na -
stęp na de ba ta od bę dzie się 11 grud nia i po świę co na zo sta -
nie imi gra cji. maj

Edukacja budzi emocje
Szkoła bez klas, ba – bez budynku; zupełnie nowe przedmioty; zamiast lekcji przerywanych

dzwonkiem zespołowa praca nad projektem – takie rewolucyjne propozycje padły podczas V debaty
akademickiej (20. XI) odbywającej się pod hasłem Jakiej edukacji Polacy potrzebują?

y Szkoła jest tworem stosunkowo nowym
w dziejach ludzkości i nie należy 
jej traktować ortodoksyjnie
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z po znań skie go uni wer sy te tu wy szedł i za szedł wy so -
ko, bę dąc sę dzią a po tem pre zy den tem Mię dzy na ro -
do we go Try bu na łu Spra wie dli wo ści

w Ha dze – pierw szym Po la kiem na tym sta no wi sku. Funk -
cje te peł nił przez 21 lat, do 1967 ro ku. 

W li ście do rek to ra z 1949, kie dy uznał, że nie mo że łą czyć
dwóch tak od po wie dzial nych funk cji w Ha dze i w Po zna niu
pi sze, a żal po że gna nia z uni wer sy te tem wy da je się więk szy
niż du ma z wy bo ru do MTS: Zrze kam się z cięż kim uczu ciem
czło wie ka, któ ry był na tej ka te drze w Po zna niu pierw szym
pro fe so rem, po świę cił ca ły okres mię dzy dwie ma woj na mi
świa to wy mi za da niu po sta wie nia jej na na le ży tym po zio mie
(..). Suk ces Pol ski po le ga ją cy na dwu krot nym mnie wy bo rze
i za szczyt oso bi sty nie mo gą zmniej szyć uczu cia ża lu, z ja kim
wno szę tę re zy gna cję. Dzie więt na ście lat ży cia i pra cy zwią -
za ły mnie z wy dzia łem na za wsze.

W tecz ce z tą re zy gna cją jest i je go ja ko dzie ka na Wy dzia -
łu Praw no -eko no micz ne go Uni wer sy te tu Po znań skie go re -
ko men da cja dla Ja na No wa ka, sta ra ją ce go się o sty pen dium
roc ke fel le ra. To pi smo z ro ku 1939, któ re dia me tral nie zmie -
ni lo sy i dzie ka na i mło de go dok to ra…

Po li tyk czy praw nik?
Uro dził się w 1884 ro ku. Od po cząt ku wy ka zy wał nie prze -

cięt ne zdol no ści i by ło ja sne, że zaj dzie wy so ko. Stu dio wał
pra wo w War sza wie i Kra ko wie, po tem w He idel ber gu i Pa -
ry żu. Wy kła dał w kra kow skim Ba ra neum, w Pio tro gro dzie
na wyż szych kur sach dla Po la ków. To nie wie le, jak na tak
zdol ne go praw ni ka, ale Wi niar ski miał tak że tem pe ra ment
po li ty ka, co znaj dzie swój wy raz choć by w udzia le mło de go
praw ni ka w kon fe ren cji po ko jo wej w Pa ry żu w 1919 ro ku.
Ma jąc 27 lat na pi sał pra cę, któ ra sta ła się gło śna: o za tar gu
ro syj sko -fin landz kim (tak jak by prze czu wał swo je przy szłe
lo sy roz jem cy mię dzy na ro da mi). Cho dzi ło w nim o za kres
od ręb no ści Fin lan dii. Pi sał w niej tak: or ga nizm pań stwo wy
mło dy, ale na sta rym pniu skan dy naw skich tra dy cji pań stwo -
wych wy ro sły (..) zna lazł się w ze tknię ciu z or ga ni zmem pań -
stwo wym ro syj skim, sta no wią cym pod wszel ki mi wzglę da mi
naj zu peł niej szą je go an ty te zę.

Miał tem pe ra ment praw ni ka i po li ty ka, a jed no cze śnie
wszy scy wi dzie li w nim sę dzie go – oso bę, któ rej moż na po -
wie rzyć roz strzy ga nie draż li wych kwe stii. Bo czyż nie ta ką
by ła dzia łal ność ko mi sji sza cun ko wej głów ne go Urzę du Li -
kwi da cyj ne go, któ ra za raz po I woj nie mia ła oce niać od szko -
do wa nia dla Niem ców opusz cza ją cych Pol skę? Za cho wał się
al bum, po da ro wa ny ja ko pa miąt ka, a w nim pa no wie z ko -
mi sji przy au to mo bi lu lub przy za bu do wa niach dwor skich
m.in. przy pa ła cu w Cza czu, wów czas w peł nej kra sie. Wi -
niar ski za darł z „War sza wą”, bo uwa żał, że pań stwo po win -
no nie szczę dzić na wy ku py wa nie ma jąt ków z rąk Niem ców
i po zby wać się tych, któ rzy już wów czas otrzy my wa li sy gna -
ły z Ber li na, aby zo sta wa li, bo „kie dyś” te zie mie zno wu bę -
dą nie miec kie… W War sza wie te go pro ble mu nie ro zu mie li.
Wi niar ski zresz tą był en de kiem o zde kla ro wa nych kon ser -
wa tyw nych po glą dach (choć ze Stron nic twa Na ro do we go go
wy rzu co no, bo był zbyt umiar ko wa ny, by nie rzec - wy wa żo -
ny). Po za ma chu ma jo wym był w za rzą dzie an ty -pił sud czy -

kow skiej Or ga ni za cji Obro ny Pań stwa. Był już wów czas,
od 1921 ro ku, za trud nio ny na Uni wer sy te cie Po znań skim. 

Wrze śnio wy brydż
„Sę dziow skiej roz wa gi” wy ma ga ła też lon dyń ska ko mi sja

dla re je stra cji fak tów i zbie ra nia do ku men tów o kam pa nii
wrze śnio wej. Bo le sny i bu dzą cy kon tro wer syj ne opi nie te -
mat. W brą zo wej pa pie ro wej tecz ce „Old Sty le Do cu ment
wal let” za cho wał się m.in. list do at taché woj sko we go
przy am ba sa dzie rP w Bu ka resz cie z proś bą o prze słu cha -
nie pew ne go ofi ce ra, czy praw dą jest, że min. Bec ko wa wy -
wio zła 580 tys. do la rów i że otrzy mał po le ce nie od sta wie nia
do gra ni cy urzą dze nia miesz ka nia b. pre mie ra Skład kow -
skie go…Al bo te ze zna nia, bę dą ce barw nym „fil mo wym” ob -
raz kiem pew ne go mo men tu: W noc 1 wrze śnia 1939
Lesz czyń ski (dy rek tor li nii okrę to wej Gdy nia -Ame ry ka) grał
w brid ge’a w Klu bie 11 Li sto pa da w to wa rzy stwie min. Ro ma -
na, wi ce mi ni stra Pia sec kie go i min. Ulry cha. W no cy pod czas
brid ge’a Lesz czyń ski otrzy mał te le fon od dzien ni kar ki, że woj -
ska nie miec kie prze kro czy ły gra ni cę (..). Gra ją cy to zba ga te li -
zo wa li, brid ge’a nie prze rwa li, a Ro man oświad czył, że to
nie miec ki bluff”. gdy Lesz czyń ski te le fo no wał póź niej z po -

Z sędziowską rozwagą
i temperamentem polityka

Z jednej teczki spuścizny profesora wysypują się kremowe kartoniki z wytłaczanymi herbami
i koronami – to zaproszenia na bankiety i spotkania dyplomatyczne na najwyższym szczeblu;

z drugiej – luźne karteczki, będące gęstymi zapisami codzienności bombardowań w Londynie i nader
skromnej wojennej Wigilii. Życie prof. Bohdana Winiarskiego obfitowało w kontrasty. 

y 24.12.1943
Wi gi lia by ła w do mu: źdźbło sia na pod ser we tą,

ka wa łek wę go rza w ga la re cie ja ko ry ba, klu ski z ma kiem,
śliw ki su szo ne i po szkla necz ce Xe re su. Po dzie li li śmy się
opłat kiem. Ja nusz wy grze bał okra wek opłat ka z kra ju.
Ja nusz do stał w pre zen cie pięk ny pa pier li sto wy, 
Ma ciek – książ kę, ja al bum To pol skie go.

y Miał temperament prawnika i polityka,
a jednocześnie wszyscy widzieli 
w nim sędziego
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twier dzo ną wia do mo ścią, słu żą ca nie chcia ła bu dzić ro ma -
na, bo by ła 5. 30 ra no…Ko mi sja dzia ła ła bez prze ko na nia.
Za cho wał się zgryź li wy list o cho ro bach jej człon ków, któ -
ry mi uspra wie dli wia li swą nie obec ność na spo tka niach. 

Po wy sie dle niu z Po zna nia Wi niar ski z sy nem Ma cie jem
w 1940 ro ku prze do stał się do Fran cji, po tem do An glii. Gdy -
by ktoś chciał pi sać o ży ciu Po la ków w Wiel kiej Bry ta nii w cza -
sie oku pa cji – mó wi kie row nik Ar chi wum PAN dr Ja ro sław
Ma ty siak – to znaj dzie tu ko pal nię in for ma cji, tak że w ob szer -
nych li stach.

Dzien nik bom bar do wa nia
Na luź nych kart kach Boh dan Wi niar ski za czął pi sać coś

w ro dza ju dzien ni ka, głów nie o bom bar do wa niach Lon dy -
nu. Pierw szy wpis po cho dzi z 8.9.40 r: wczo raj wie czo rem
roz po czął się gwał tow ny na lot na Lon dyn (..) po ło ży łem się
przed dwu na stą (…) za czą łem czy tać „Ce za ra”, ale wkrót ce
prze sta łem ro zu mieć co czy tam. Obu dzi łem się przed ósmą
zmę czo ny i nie wy spa ny. Oka za ło się, że spa łem w cią gu wal -
ki, któ ra trwa ła do ra na. 88 sa mo lo tów – z te go po tem od dział
pol ski strą cił 11. A póź niej pi sze, że „łóż ko jeź dzi ło wy raź nie
tam i z po wro tem lub Nic, sto lik tak się trzę sie, że mu szę koń -
czyć pi sa nie, bio rę książ kę i idę na dół. Czy tał du żo – na kart -
kach i w ka len da rzach za pi su je li stę lek tur: to głów nie
eko no mia, hi sto ria i pra wo. W cza sie bom bar do wań za cho -
wy wał sto ic ki spo kój. Nie tyl ko wte dy: za raz po wkro cze niu
Niem ców do Po zna nia zo stał aresz to wa ny ja ko za kład nik
i uwię zio ny w Zło tej Sa li po znań skie go ra tu sza. Tam, nie tra -
cąc spo ko ju, za czął … pi sać wspo mnie nia Nad Pi są, Wis są
i Na rwią, któ re póź niej uka za ły się dru kiem w Łom ży. 

W Lon dy nie na ro dził się po mysł kon fe de ra cji pol sko -cze -
cho sło wac kiej. ro lę ne go cja to ra rów nież po wie rzo no Wi -
niar skie mu. Po mi nąw szy ideę, ska za ną od po cząt ku

na klę skę, im po nu je sta ran ne przy go to wa nie da nych o struk -
tu rze de mo gra ficz nej i go spo dar czej Cze cho sło wa cji, po uf -
ne roz wa ża nia o wyż szo ści ich prze my słu, o moż li wo ści
uza leż nie nia się od Cze cho sło wa cji, o spo so bach zmu sza nia
ich, by ku po wa li ry by pol skie a nie nie miec kie…. Wi niar ski
za wsze był so lid nie przy go to wa ny i ce nił to. W do bie, w któ -
rej ty le rze czy się re for mu je i wy wra ca z nie spo ty ka ną gdzie
in dziej po chop no ścią, wie le po my słów pra gnie się re ali zo wać
le d wie się je po my śla ło, a cza sem na wet za nim się po my śla -
ło – pi sał o re for mie stu diów praw ni czych w 1936 r.

Li sty, li sty…
W spu ściź nie po Boh da nie Wi niar skim opa sła tecz ka

obej mu je ko re spon den cję. Są tam ca łe pacz ki li stów od lu -
dzi „zwy kłych” i nie zwy kłych. Czy pa trząc na po nu ry po -
mnik Sta ni sła wa Mi ko łaj czy ka w Po zna niu moż na by
przy pusz czać, że pre mier rP na uchodź stwie po tra fił pi sać
żar to bli wie do przy ja cie la: z tre ści pi sma Pa na Pro fe so ra wno -
szę, że ofen sy wa zdro wia u Pa na Pro fe so ra idzie na przód, tak
chy ba jak Niem cy roz pacz li wie, wg na szych pol skich ko mu ni -
ka tów, po su wa ją się na przód al bo gdy po wia do mo ściach
o po da niu się do dy mi sji „PP Min Za le skie go, Sey dy oraz gen.
Sosn kow skie go” w lip cu 1942 w związ ku z kon tro wer sja mi
w po li ty ce wo bec ZSrr wpla ta uwa gę: go rą co da je nam się
moc no we zna ki. Z mó zgu w gło wie zro bi ło się coś w ro dza ju
ga la re ty, a ta ki stan nie sprzy ja po lo to wi my śli.

Hon du ras, Pe ru i Ko lum bia
Wresz cie Mię dzy na ro do wy Try bu nał Spra wie dli wo ści

w Ha dze, a w nim eg zo tycz nie dla nas brzmią ce spo ry: Ko -
lum bia prze ciw Pe ru, Hon du ras prze ciw Ni ka ra gui czy Fran -
cja prze ciw ko Sta nom Zjed no czo nym. Za cho wa ne
w spu ściź nie tecz ki za wie ra ją sen ten cje wy ro ków, ale tak że
no tat ki przy go to waw cze – nie do od cy fro wa nia dla nie spe -
cja li sty nu me ry prze pi sów i ca su sów. Spra wa Kam bo dży
prze ciw Taj lan dii (cho dzi ło o spor ny ob szar wo kół pew nej
świą ty ni) zo sta ła roz strzy gnię ta na ko rzyść Kam bo dży, a że
Taj lan dia wów czas pro wa dzi ła z Pol ską oży wio ny han del,
„za ka rę” wstrzy ma ła eks port kau czu ku w prze ko na niu, że
to wła dze Pol ski na ka za ły „swo je mu” sę dzie mu ta ki wy rok.
W spra wie etio pia i Li be ria prze ciw rPA w 1962 ro ku (cho -
dzi ło o prze stęp stwa apar the idu) MTS – wbrew ocze ki wa -
niom kra jów Trze cie go Świa ta – opo wie dział się za rPA.
Przy czy ną był brak prze pi su w pra wie mię dzy na ro do wym,
któ ry umoż li wił by tym dwóm kra jom wy to cze nie ta kie go
pro ce su. „Ci od apar the idu to ban da łaj da ków, ale z ju ry dycz -
ne go punk tu wi dze nia nie moż na by ło wy dać in ne go wy ro -
ku” – mó wił póź niej pro fe sor, praw nik do szpi ku ko ści, co
wca le nie ozna cza, że po zba wio ny emo cji, lecz te zo sta wia
przed drzwia mi sa li są do wej, choć at mos fe ra po wy ro ku by -
ła ta ka, że mógł się oba wiać o swo je ży cie. 

Ma ria ry bic ka

y Po znań ski od dział Ar chi wum PAN za wie ra 197 ze -
spo łów ar chi wal nych. To spu ści zny wy bit nych po -

znań skich uczo nych. Do ku men ty, fo to gra fie, li sty, no tat ki
za wie ra ją in for ma cje waż ne, a cza sem za baw ne i wzru -
sza ją ce. Mó wią to, cze go nie po wie krót ka not ka bio gra -
ficz na. W ko lej nych nu me rach „Ży cia” bę dzie my po przez
frag men ty tych spu ścizn po ka zy wać syl wet ki uczo nych,
aby w ten spo sób i ci wiel cy po przed ni cy mo gli być obec -
ni w ob cho dach 100-le cia na sze go uni wer sy te tu.

y Przy pa dek skar gi Etio pia i Li be ria prze ciw RPA
opi su je prof. Jan San dor ski w swo jej książ ce po -

świę co nej praw ne mu aspek to wi biografii prof. Wi niar -
skie go. Przy da ła by się mo że ob szer niej sza, bo był
Wi niar ski czło wie kiem wiel kim, jed nym z naj więk szych,
zwią za nych z na szym uni wer sy te tem. Po po wro cie z Ha -
gi, 2 la ta przed śmier cią, wy ko rzy stu jąc swo je zna jo mo -
ści, jesz cze gro ma dził dla Ka te dry Pra wa
Mię dzy na ro do we go UAM bi blio te kę, a ile to zna czy ło
w 1967 ro ku – wia do mo. A mo że po wsta ły by pra ce ma -
gi ster skie, opar te na zło żo nej w Ar chi wum PAN spu ściź -
nie? By ło by to spła tą pew ne go dłu gu: prof. Wi niar ski jest
dok to rem ho no ris cau sa uni wer sy te tu we Wro cła wiu, ale
nie UAM… Gro zi tyl ko jed no nie bez pie czeń stwo: za czy -
ta nia się na amen w ar cy cie ka wych do ku men tach, bę dą -
cych śla dem ży cia barw nej, nie tu zin ko wej po sta ci…

Boh dan wi niar ski z ko mi sją sza cun ko wą GUl w dro dze z Ko ni na do war sza wy 
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Jak wydziały zaliczyły… (cz. 4)

Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole dziekańskim z nowymi pomysłami i pootwierał
nowe drogi, w nowych warunkach. Na ile postawione przed wydziałem „Zadania do wykonania”

zostały zrealizowane? Co przyniosło największe zadowolenie? Co przybliża wydział do celów i zadań
dalekosiężnych? Jakie zadania swojej aktualności wciąż nie tracą, a przeciwnie – wymagają dalszego

wysiłku? Co napawa optymizmem, co obawą? Co nakazuje korygowanie planów? Co na dziś jest
zadaniem palącym? 

KOlejne wyPOwieDzi DzieKanÓw BęDzieMy PUBliKOwać 
sUKCesywnie na łaMaCH „ŻyCia UniwersyteCKieGO”. 
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wie le wy kła dów otwar tych, tak że w mniej szych ośrod kach, pro -
wa dzi li za ję cia w ra mach Uni wer sy te tu Otwar te go. Ogrom nym
po wo dze niem cie szy ły się spo tka nia z o. prof. Pio trem Na wro -
tem SVD, świa to wej sła wy znaw cą mu zy ki ba ro ku In dian w Bo -
li wii. Zna czą cym wy da rze niem był kon cert pt. „gdy mu zy ka sta je
się ję zy kiem ewan ge li za cji”, w cza sie któ re go po raz pierw szy
w Po zna niu za brzmia ły zre kon stru owa ne przez o. prof. Pio tra
Na wro ta utwo ry w ję zy ku In dian Bo li wii i Mek sy ku.

Cie szy my się rów nież wzo ro wą pra cą pra cow ni ków na sze go
dzie ka na tu, któ ry w mi nio nym ro ku za jął dru gie miej sce w ran -
kin gu „Przy ja zny Dzie ka nat”. Na pod kre śle nie za słu gu je dzia łal -
ność na uko wa i spo łecz na na szych stu den tów, cze go wy ra zem
by ło przy zna nie dwoj gu spo śród nich sty pen dium mi ni ste rial ne -
go. War to pod kre ślić udział gru py stu den tów w wy jaz dach (m.in.
do rwan dy, Izra ela) w ra mach dzia łal no ści Aka de mic kie go Ko ła
Mi sjo lo gicz ne go. 

Dzię ki współ pra cy z peł no moc nicz ką rek to ra ds. stu den -
tów nie peł no spraw nych oraz psy cho lo gicz nym kon sul tan tem ds.
pro ce su stu dio wa nia opra co wa li śmy pro jekt umoż li wia ją cy stu -
den to wi ze znacz ną nie peł no spraw no ścią fi zycz ną pod ję cie stu -
diów po przez ich in ter ne to wą trans mi sję, in dy wi du al ne
kon sul ta cje z pro wa dzą cy mi za ję cia oraz po moc asy sten tów.

Nie ste ty, nie uda ło się nam po zy skać zna czą cych środ ków fi -
nan so wych w ra mach pro jek tów gran to wych. Nie po kój bu dzi
rów nież nie ja sna przy szłość zwią za na z pro jek tem no wej usta wy
o szkol nic twie wyż szym. Sta je my tak że przed ko niecz no ścią prze -
pro wa dze nia waż ne go dla roz wo ju wy dzia łu re mon tu bu dyn ków
dy dak tycz nych. z

Ks. PrOF. Paweł wyGralaK, 
dzie kan wy dzia łu teo lo gicz ne go UaM 

Pierw szy rok ka den cji ze spo łu dzie kań skie go mi nął nad zwy -
czaj szyb ko. U je go po cząt ku okre śli li śmy pod sta wo we ce -
le, któ re są waż ne dla roz wo ju na sze go wy dzia łu. Za le ża ło

nam przede wszyst kim na pod nie sie niu ja ko ści kształ ce nia,
umię dzy na ro do wie niu pro wa dzo nych ba dań na uko wych i pro -
ce su na ucza nia oraz po zy ska niu środ ków fi nan so wych ze źró deł
po za uczel nia nych. Chcie li śmy tak że pod jąć dzia ła nia ma ją ce
na ce lu po ka za nie na szej obec no ści na uni wer sy te cie oraz w spo -
łecz no ści mia sta Po zna nia. 

Po ro ku mo że my ze spo ko jem po wie dzieć, że spo ro z przy ję tych
za ło żeń uda ło się nam zre ali zo wać. Zo sta li śmy lau re ata mi uczel -
nia ne go kon kur su na pro jek ty do ty czą ce pod no sze nia ja ko ści
kształ ce nia. go ści li śmy na wy dzia le pra cow ni ków na uko wych
z za gra ni cy (Sta nów Zjed no czo nych, Kir gi sta nu, Nie miec, Sło wa -
cji), któ rzy prze pro wa dzi li za ję cia z na szy mi stu den ta mi. Na wią -
za li śmy współ pra cę z ośrod ka mi teo lo gicz ny mi w Niem czech,
Hisz pa nii i Sło wa cji. Na si stu den ci oraz pra cow ni cy na uko wi i ad -
mi ni stra cji wy jeż dża li za gra ni cę w ra mach pro gra mu
erASMUS+. Na ła mach wy da wa nych przez nasz wy dział pu bli -
ka cji go ści li śmy teo lo gów z za gra ni cy. Mi mo że uda ło się nam wie -
le osią gnąć w kwe stii umię dzy na ro do wie nia, to cią gle stoi
przed na mi za da nie opra co wa nia ofer ty za jęć w ję zy kach ob cych,
aby przy cią gnąć na wy dział stu den tów za gra nicz nych. 

Zgod nie z na szy mi za ło że nia mi sta ra li śmy się być wi docz ni
w spo łecz no ści na sze go re gio nu. Pra cow ni cy wy dzia łu wy gło si li
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PrOF. an Drzej stel MaCH, 
dziekan wydziału nauk Politycznych i Dziennikarstwa

UaM

wy dział Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa na le ży
z pew no ścią do wy dzia łów z wciąż ro sną cym po ten cja -
łem, za rów no na uko wym, jak i dy dak tycz nym. Szczy -

ci my się tak że suk ce sa mi w za kre sie współ pra cy z oto cze niem
spo łecz no -go spo dar czym. Wszyst kie te osią gnię cia są przede
wszyst kim re zul ta tem ogrom nej pra cy ca łe go na sze go ze spo łu. 

Ka te go ria A uzy ska na w te go rocz nej pa ra me try za cji po twier -
dzi ła po zy cję wy dzia łu, tak że wśród po dob nych jed no stek w Pol -
sce. Wśród naj waż niej szych za dań po zo sta je w tej ma te rii
nie ustan nie wzmoc nie nie umię dzy na ro do wie nia wy ni ków ba -
dań pro wa dzo nych przez pra cow ni ków na uko wych Wy dzia łu.
WNPiD otrzy mał środ ki na zwięk sze nie mię dzy na ro do we go od -
dzia ły wa nia oraz di gi ta li za cję wy da wa nych przez nas cza so pism.
Waż nym za da niem na dal po zo sta je zin ten sy fi ko wa nie sta rań
o po zy ska nie środ ków na ba da nia, m.in. z NCN. Pra cow ni cy
WNPiD apli ku ją w pra wie wszyst kich kon kur sach i wie lo krot -
nie ta kie gran ty otrzy mu ją. 

Do suk ce sów za li czyć też moż na po zy ska nie środ ków na wspie -
ra nie wy so kiej ja ko ści w na ucza niu i ba da niach w ob sza rze stu -
diów do ty czą cych Unii eu ro pej skiej. Na wy dzia le funk cjo nu ją
dwie Ka te dry Je an Mon net. Ka te dra „The chan ging per spec ti ve
of the eu ro pe an in te gra tion pro cess in the Mul ti -Spe ed eu ro pe -
an Union”, oraz Ka te dra „eu ro pe an Union – eco no mic De ve lop -
ment, Young eu ro pe ans and In no va tions in Cri sis over co ming
and Union’s Su sta ina bi li ty”, a tak że Je an Mon net Mo du le.

W ob sza rze dzia łań zwią za nych z dy dak ty ką ogrom nym suk ce -
sem by ło po zy ska nie środ ków z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza
edu ka cja roz wój. Na Wy dzia le re ali zo wa nych jest obec nie pięć pro -
jek tów o łącz nej war to ści prze kra cza ją cej 10 mln zł. Są to: „La bo ra -
to rium In no wa cji Spo łecz nych”; „Mo del Scien ce Shop na Wy dzia le
Na uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa UAM”; „MPK – Dzien ni kar -
stwo i Ko mu ni ka cja Spo łecz na”; „Aca de my of go od go ver nan ce
and Ci vil So cie ty – no wy mię dzy na ro do wy pro gram stu diów
na WNPiD UAM” oraz naj więk szy z nich „Po most na ry nek pra cy

III”. Stu den ci WNPiD mo gą ko rzy -
stać z sze ro kiej ga my pro po zy cji
na sta wio nych na roz wój ich kom -

pe ten cji i umie jęt no ści. Trze ba też
za zna czyć, że wie lu z nich re ali zu je,

w trak cie stu diów na WNPiD, z po wo -
dze niem swo je pa sje i za in te re so wa nia.

Współ pra ca z oto cze niem spo łecz no -go spo -
dar czym re ali zo wa na jest na WNPiD od wie lu lat. Kon fe ren cje
i se mi na ria, de ba ty oks fordz kie, tar gi sta ży i pra cy, kon kurs sta -
żo wy „Bra ins At tack!” wy kła dy otwar te, spo tka nia ze zna czą cy -
mi po sta cia mi ze świa ta po li ty ki, biz ne su, me diów czy or ga ni za cji
po za rzą do wych na le żą od lat do dzia łań stan dar do wych
na WNPiD. Waż nym pro jek tem, wpi su ją cym się w re ali za cję
trze ciej mi sji uczel ni, któ re go re ali za cja roz po czę ła się w 2016 r.
jest „UAM uni wer sy te tem par ty cy pa cyj nym – roz wój mo de lu
współ pra cy uczel ni z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym”
w ra mach pro gra mu Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
„Dia log” o war to ści 1 277 041,17 zł. głów nym ce lem pro jek tu
jest po szu ki wa nie spo so bu ko mu ni ko wa nia się uni wer sy te tu z je -
go oto cze niem po to, aby uczel nia jak naj le piej wy peł nia ła swo -
je funk cje dy dak tycz ne, na uko we i kul tu ral ne.

Zrów no wa żo ny roz wój wy mie nio nych wy żej ob sza rów dzia -
ła nia na le ży do naj waż niej szych za dań władz dzie kań skich.
Do rów nie waż nych na le ży dba łość o roz wój i za do wo le nie z po -
dej mo wa nych dzia łań pra cow ni ków i stu den tów wy dzia łu, bez
ich za an ga żo wa nia trud no by ło by mó wić o suk ce sach WNPiD.
To wła śnie lu dzie na tym wy dzia le spra wia ją, że re ali za cja co -
dzien nych obo wiąz ków przy no si tak wie le sa tys fak cji.

Je stem bar dzo dum ny z mo ich wszyst kich współ pra cow ni ków,
któ rzy swą za an ga żo wa ną po sta wą przy czy nia ją się do dy na micz -
ne go roz wo ju wy dzia łu i two rzą wy jąt ko wą at mos fe rę wza jem -
nej życz li wo ści i współ pra cy. Mam ogrom ne szczę ście, że ota cza ją
mnie nie tyl ko bar dzo dy na micz ni na ukow cy, ale przede wszyst -
kim za an ga żo wa ni i wraż li wi lu dzie. Ta at mos fe ra udzie la się tak -
że stu den tom. Je stem rad z ich osią gnięć w stu dio wa niu, ale
naj bar dziej so bie ce nię ich za an ga żo wa nie w ży cie spo łecz no ści
wy dzia ło wej i uczel nia nej. z
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Jak pod kre śla po my sło daw ca i re ży ser pro jek tu Ver ba Sa -
cra Prze my sław Ba siń ski, waż nym za ło że niem Fe sti wa lu
jest do cie ra nie ze sztu ką sło wa do mło dzie ży, to też już

w pierw szym dniu (6 XI), w ra mach Fe sti wa lo wej Szko ły Czy -
ta nia Kla sy ki Pol skiej (7–29 XI) zre ali zo wa no warsz ta ty dla
uczniów, pod czas któ rych ak tor Te atru No we go w Po zna niu,
Ja nusz An drze jew ski przed sta wił frag men ty utwo rów Jo se pha
Con ra da. Do od bio ru tek stów przy go to wał uczniów znaw ca
twór czo ści au to ra prof. Wie sław ra taj czak (IFP UAM), któ re -
go zda niem pro fe sjo nal ne gło śne czy ta nie jest bar dzo po moc -
ne, gdyż ujaw nia naj waż niej sze wa lo ry tej pro zy. A – jak
pod kre śla – Con rad wart jest czy ta nia, bo wiem do ty ka ne przez
nie go pro ble my, jak zde rze nie cy wi li za cji, kul tur, in ność, od -
po wie dzial ność, wy czu cie za gro żeń wpi sa nych w ży cie itp., są
wciąż ak tu al ne. Ja nusz An drze jew ski włą czył się też we wspól -
ne czy ta nie We se la w DK „Sto krot ka”, któ ry od 5 lat współ pra -

cu je z Fe sti wa lem. We se le czy ta no tak że m.in. w: DK „Ja giel -
lon ka”, ODK „Słoń ce”, ra dzie Osie dla Ostrów Tum ski, gmin -
nym Ośrod ku Kul tu ry w Ko mor ni kach, DK „Nad Wi ryn ką”
w Łę czy cy, DK „Dwo rek” w głu cho wie oraz w Po bie dzi skim
Ośrod ku Kul tu ry (9 XI). Frag men ty We se la w Po bie dzi skach
w in ter pre ta cji Woj cie cha Pszo nia ka, od twór cy po sta ci Dzien -
ni ka rza i Stań czy ka w fil mo wej ada pta cji An drze ja Waj dy
z 1972 r., prze pla ta ne wy stę pa mi po bie dzi skie go Ze spo łu Pie -
śni i Tań ca „Wi wa ty”, po zwo li ły prze nieść się oczy ma wy obraź -
ni na we se le Lu cja na ry dla i Ja dwi gi Mi ko łaj czy ków ny
w pod kra kow skich Bro no wi cach. Je stem bar dzo szczę śli wy, że
mo głem tu przy je chać – stwier dził W. Pszo niak – To, co się tu -
taj dzie je, to jest wła śnie to naj waż niej sze. To z te go po tem się
ro dzi wszyst ko, pi sa rze, ak to rzy, wszyst ko. To jest ta sól zie mi.

Już po raz 17. w ra mach Fe sti wa lu od był się ogól no pol ski
kon kurs na ar ty stycz ną in ter pre ta cję tek stu re li gij ne go i kla -

Tym ra zem ocza ro wał Con rad
Jak co roku w listopadzie i grudniu ważnym elementem kalendarza imprez kulturalnych w Poznaniu
był program realizowanego nieprzerwanie od 16 lat Festiwalu Sztuki Słowa Verba Sacra. W związku

z ustanowieniem roku 2017 Rokiem Conrada oraz wyborem Wesela Stanisława Wyspiańskiego
do Czytania Narodowego wiele uwagi poświęcono właśnie tym autorom.

fot.  łukasz woźny



g r U D Z I e ń 2 0 1 7  | ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  1 9

sycz ne go, któ re go pa tro na mi są Mie czy sław Ko tlar czyk oraz
ro man Brand sta et ter. Swo je moż li wo ści w za kre sie sztu ki
sło wa w fi na le za pre zen to wa ło na ży wo w Pa ła cu Dzia łyń -
skich 10 osób: Mag da le na Czaj kow ska, em ma Her dzik, Ka -
zi mierz Do ni mir ski, Mi chał Ku rek, grze gorz Mar gas,
Ka ro li na Mar tin, Ka ta rzy na Miesz czak, An drzej Pe tri,
Krzysz tof Sta nio i ewa Trze wi carz (11 XI).

W pro gra mie Fe sti wa lu zna la zła się też ko lej na pre zen ta -
cja w ka te drze po znań skiej. Frag men ty Księ gi Wyj ścia prze -
czy tał Da riusz Be re ski z Te atru im. Ho rzy cy w To ru niu,
Mistrz Mo wy Pol skiej Vox Po pu li 2012 oraz lau re at Na gro -
dy Spe cjal nej im. r. Brand sta et te ra w 2003 r. Wy bo ru frag -
men tów Księ gi do ko nał au tor ko men ta rza bi blij ne go
i tek stów do me dy ta cji ks. prof. Ja nusz Le mań ski (Uni wer -
sy tet Szcze ciń ski). Kon we niu ją cą z tek stem jaz zo wą opra wę
mu zycz ną skom po no wa ła prof. Ka ta rzy na Stro iń ska -Sie rant
(Aka de mia Mu zycz na w Po zna niu). 

Naj więk szym wy da rze niem Fe sti wa lu by ła tra dy cyj nie
Wiel ka ga la Sło wa w Au li Uni wer sy tec kiej (29 XI), któ rej
go ść mi by li Da nu ta Sten ka, Ma riusz Bo na szew ski i Krzysz -
tof gosz ty ła oraz kom po zy tor i pia ni sta jaz zo wy, lau re at na -
gro dy gram my Wło dek Paw lik. Bo ha te rem wie czo ru był
jed nak Jo seph Con rad i frag men ty je go po wie ści. Wy bo ru
tek stów do ko nał prof. Wie sław ra taj czak, któ ry przy bli żył
tak że w swo im ko men ta rzu skom pli ko wa ną dro gę ży cio wą
pi sa rza oraz wska zał głów ne te ma ty je go utwo rów. Mo rze
i mó wie nie to dwa ży wio ły pro zy Jo se pha Con ra da – za uwa -
żył, do da jąc, że ża den in ny twór ca li te ra tu ry nie dys po no -
wał ta ką wie dzą o róż no rod no ści kul tur i ludz kich
do świad czeń. Uro dzo ny 160 lat te mu pi sarz przez 20 lat
prze mie rzał i po zna wał świat ja ko ma ry narz, ofi cer, a wresz -
cie ka pi tan w ma ry nar ce bry tyj skiej, to też głów ną tkan ką je -
go pro zy sta ły się trud i pięk no pra cy na mo rzu, kon fron ta cja
wła snej – pol skiej i eu ro pej skiej – kul tu ry z in ny mi, eg zo -

tycz ny mi, ob ra zy świa ta w ca łej je go róż no rod no ści, nie zli -
czo ne spo tka nia, wy słu cha ne opo wie ści. Jak pod kre ślił prof.
ra taj czak, re pre zen tu ją cy róż ne kul tu ry, gru py i kla sy spo -
łecz ne wy ra zi ści „opo wia da cze” po wie ścio wych hi sto rii, czę -
sto dra ma tycz nych, przej mu ją cych, mó wią o tym, co
pod sta wo we, naj waż niej sze, po nad cza so we, naj głę biej ludz -
kie w na szym ży ciu. 

Ostat nim punk tem pro gra mu Fe sti wa lu by ło ko lej ne spo -
tka nie z Bi blią. Frag men ty Księ gi Ka płań skiej od czy tał Mi chał
Cho ro siń ski, lau re at grand Prix kon kur su VS w 2002 r. Wy -

bo ru frag men tów do ko nał ks. Prof. Ja nusz Na wrot (WT
UAM). Przed sta wił on też teo lo gicz ną wy kład nię sta ro te sta -
men to wych tek stów. Jaz zo wą „do po wiedź” mu zycz ną, skom -
po no wa ną spe cjal nie do Księ gi Ka płań skiej, za pew ni ła
po now nie prof. Ka ta rzy na Stro iń ska -Sie rant wraz z ze spo łem.

Po dob nie jak wszyst kie wcze śniej sze, te go rocz ny Fe sti wal
Sztu ki Sło wa Ver ba Sa cra od by wał się m.in. pod pa tro na tem
rek to ra Uni wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza. W Poznaniu, jak
pod kre ślił dy rek tor Fe sti wa lu Prze my sław Ba siń ski, jest to
ewe ne ment na ska lę eu ro pej ską, że uni wer sy tet wspie ra kon -
se kwent nie te go ty pu pro jekt. 

Da nu ta Cho de ra -le wan do wicz

y Conrad wart jest czytania, bowiem
dotykane przez niego problemy, jak
zderzenie cywilizacji, kultur, inność,
odpowiedzialność, wyczucie zagrożeń
wpisanych w życie itp., są wciąż aktualne

fo
t.

  ł
u

ka
sz

 w
o

źn
y



n a s z  u n I w e R s y t e t  P O l s K a / n i e M C y

2 0 |  ŻYCIE UNIWERSYTECKIE |  g r U D Z I e ń 2 0 1 7

Był pan pro mo to rem nada nia dok to ra tu ho no ris cau sa
UaM prof. rol fo wi Fie gu tho wi. nada nie tej naj wyż szej
god no ści aka de mic kiej by ło uko ro no wa niem do tych cza -
so wej, bar dzo roz le głej współ pra cy te go wszech stron ne -
go uczo ne go z UaM, a szcze gól nie z wy dzia łem Fi lo lo gii
Pol skiej i Kla sycz nej. ja kie ele men ty tej współ pra cy za słu -
gu ją na szcze gól nie pod kre śle nie?

Przede wszyst kim wier ność pa tro no wi na szej uczel -
ni – Mic kie wi czo wi, ja ko te ma to wi ba dań, bo wła śnie
w roz wo ju no wo cze snej mic kie wi czo lo gii pro fe sor Fie guth
ma wiel kie osią gnię cia i suk ce sy. Pu bli ka cjom na te mat
Mic kie wi cza to wa rzy szy ły też ini cja ty wy ba dań na uko wych
po dej mo wa nych wspól nie ze śro do wi skiem na szych pro -
fe so rów, m.in. z już nie ży ją cy mi – prof. Zo fią Tro ja no wi -
czo wą i prof. To ma szem Po krzyw nia kiem. Pro fe sor Fie guth
był też go ściem III Kon gre su Po lo ni sty ki Za gra nicz nej
w Po zna niu w 2006 r., współ or ga ni zo wał wraz z mał żon ką
Hil dą Fie guth po znań ską kon fe ren cję „Nor wid -ar ty sta”
w ma ju 2008 r. oraz brał udział w sze ro ko za kro jo nych ba -
da niach nad kla sy cy zmem, ini cjo wa nych przez In sty tut Fi -
lo lo gii Pol skiej UAM. Ostat nie la ta przy nio sły
in ten sy fi ka cję tej współ pra cy. O nad zwy czaj nej ak tyw no -
ści pro fe so ra świad czy przy jazd do Po zna nia w 2010 r.
na kon fe ren cję po świę co ną Mi ło szo wi, któ ra oka za ła się
ko lej ną spo śród wie lu, w ja kich wziął udział w cza sie ob -

cho dów ro ku Mi ło sza w Pol sce i eu ro pie. W 2015 r. oma -
wiał w In sty tu cie Fi lo lo gii Pol skiej UAM re zul ta ty ba daw -
cze ogło szo ne w książ ce Za pro sze nie do „Qu ida ma”. Por tret
po ema tu Cy pria na Nor wi da, książ ce, jak na roz pra wę na -
uko wą zu peł nie nie zwy kłej, za chę ca ją cej swym po wab nym
sty lem do czy ta nia jed ne go z naj trud niej szych utwo rów po -
ety. W ro ku 2016 mo gli śmy uczest ni czyć w po znań skim se -
mi na rium pro fe so ra na te mat po ezji Kniaź ni na.
Po zo sta je my do dzi siaj pod wra że niem za pre zen to wa nej
wte dy mo no gra fii, jesz cze nie wy da nej, o zbio rach li rycz -
nych Kniaź ni na. Jest to przej mu ją ce świa dec two po ezji
daw nej rzecz po spo li tej, po wsta ją cej w do bie dzie jo wej ka -
ta stro fy.
Pro fe sor Fie guth, je den z naj wy bit niej szych po lo ni stów
za gra nicz nych, ce nio ny jest w Pol sce ja ko ba dacz, znaw ca,
tłu macz i po pu la ry za tor naj wspa nial szych pol skich dzieł
li te rac kich w świe cie. Któ rym twór com i okre som li te rac -
kim po świę cił naj wię cej uwa gi i któ rych au to rów naj peł -
niej wpro wa dził do hu ma ni sty ki eu ro pej skiej?

Po za wspo mnia nym Mic kie wi czem, któ ry jest naj więk -
szą mi ło ścią je go na uko we go ży cia, zaj mo wał go szcze gól -
nie Nor wid, a tak że gom bro wicz i Mi łosz, Ko cha now ski,
ró że wicz, Her bert i Przy boś. Moż na po wie dzieć, że je go
Mic kie wicz jest przed sta wi cie lem li te ra tu ry świa to wej,
choć ta jem ni cy wiel ko ści au to ra Bal lad i ro man sów szu ka

Polskie miłości 
niemieckiego uczonego

z prof. Krzysz to fem Try bu siem roz ma wia Da nu ta Cho de ra -Le wan do wicz
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w po dej ściu pol skie go twór cy do ro dzi mej tra dy cji, wska -
zu jąc na na wią za nia do po etów re ne san su, ba ro ku i oświe -
ce nia. W tym wła śnie przy wią za niu do pol skich tra dy cji
li te rac kich, któ re po zwa la ją naj le piej okre ślić miej sce w hi -
sto rii li te ra tu ry naj wy bit niej sze go „po ety Po la ków” – to
okre śle nie rol fa Fie gu tha – kry je się prze sła nie książ ki
o twór czo ści Mic kie wi cza Roz pierz chłe ga łąz ki z 2002. Me -
to da, ja ką po słu żył się czy ta jąc Mic kie wi cza, jest zu peł nie
od mien na od tej, ja ką sto so wał ba da jąc po ezję Nor wi -
da – w przy pad ku te go po ety po stu lo wał wyj ście z pol skie -
go krę gu tra dy cji. Ana li zo wał po ezję au to ra Qu ida ma
w kon tek ście twór czo ści Bau de la ire’a i Wik to ra Hu go. gdy -
bym miał wska zać, któ rym okre som w li te ra tu rze pol skiej
po świę cił naj wię cej uwa gi, to po wie dział bym, że pra ce pro -

fe so ra kon cen tru ją się przede wszyst kim na li te ra tu rze
kształ to wa nej po re wo lu cji fran cu skiej i po II woj nie świa -
to wej. Te dwa kry tycz ne okre sy w dzie jach eu ro py okre śli -
ły na za wsze kształt jej kul tu ry. Ja ko wy bit ny tłu macz
pro fe sor Fie guth przy swo ił na uce i li te ra tu rze nie miec kiej
licz ne pol sko ję zycz ne pra ce na uko we z za kre su li te ra tu ro -
znaw stwa – m. in pra ce ro ma na In gar de na, a przede
wszyst kim dzie ła li te rac kie, tak że te o naj wyż szym stop niu
trud no ści w prze kła dzie, jak Va de -me cum – zbiór stu wier -
szy Nor wi da czy Trans -Atlan tyk gom bro wi cza, za ra zem
dzie ła naj wyż szej wa gi dla kul tu ry eu ro pej skiej.
Czym wy róż nia się po dej ście na ukow ca z nie miec do li te -
ra tu ry pol skiej na tle sto sun ku in nych eu ro pej skich ba da -
czy do na sze go do rob ku li te rac kie go?

rolf Fie guth uro dził się w 1941 r. w Ber li nie, po znał – i to
do sko na le – ję zyk i li te ra tu rę pol ską przede wszyst kim
na uni wer sy te tach swo je go kra ju, a dro gę je go na uko we go
roz wo ju kształ to wał bio top wła ści wy po ko le niu nie miec -
kich in te lek tu ali stów uro dzo nych w cza sie woj ny, dą żą cych
do prze zwy cię że nia tra gi zmu nie miec ko -pol skiej prze szło -
ści. Ja ko po lo ni sta i ru sy cy sta prze ko nu je nas i bu dzi po -

dziw przede wszyst kim kom pa ra ty stycz ną kom pe ten cją
swych prac po świę co nych li te ra tu rze pol skiej i ro syj skiej,
wzmoc nio ną eru dy cją sla wi sty wy cho wa ne go i wy kształ -
co ne go w nie miec kim krę gu kul tu ro wym. Nam, ba da czom
z Pol ski, wy da je się kon ty nu ato rem wy sił ków, któ re po dej -
mo wa li owia ni le gen dą prze szło ści Sa mu el Lin de, Alek san -
der Brückner czy też rów nie wiel ki na szych cza sów – Karl
De de cius.
Czy wspa nia łe do ko na nia nie miec kie go po lo ni sty współ -
pra cu ją ce go z wie lo ma uni wer sy te ta mi eu ro pej ski mi,
w tym pol ski mi, uwzględ nio ne są w pro gra mie stu diów
po lo ni stycz nych? 

Stu den ci po lo ni sty ki ma ją do stęp do pu bli ka cji prof. Fie -
gu tha, o któ rych tu wspo mnia łem, mo gą też uczest ni czyć
w spo tka niach kon fe ren cyj nych z je go udzia łem. Tak by ło
zresz tą w cza sie kon fe ren cji w paź dzier ni ku te go ro ku, de -
dy ko wa nej na sze mu no we mu dok to ro wi ho no ro we mu.
Kon fe ren cja ta, za ty tu ło wa na „Wiel kie wier sze – no we lek -
tu ry”, zgro ma dzi ła licz ne au dy to rium, a stu den ci sta no wi li
je go spo rą część i bra li udział w dys ku sji nad przed sta wia -
ny mi re fe ra ta mi. Wśród re fe ren tów i dys ku tan tów był też
sam głów ny bo ha ter, któ ry nie za do wo lił się ro lą oso by wy -
róż nio nej – po sta no wił wy stą pić ze swo im re fe ra tem, tak
jak in ni uczest ni cy te go zgro ma dze nia. Do ro bek na uko wy
pro fe so ra jest ogrom ny, wy kra cza da le ko po za wy mie nio -
ne tu książ ki. Trud no mi so bie wy obra zić, aby do brze wy -
kształ co ny po lo ni sta nie uwzględ nił w swych stu diach
nad li te ra tu rą pol ską licz nych ko men ta rzy rol fa Fie gu tha
do ty czą cych Ko cha now skie go, Mic kie wi cza, Nor wi da czy
Mi ło sza. Spo śród mo no gra fii i ksią żek na uko wych pro fe -
so ra zwłasz cza jed nej wró żę, że sta nie się kla sycz ną po zy -
cją w ba da niach po rów naw czych nad dzie ja mi li te ra tu ry
pol skiej, waż ną nie tyl ko dla po lo ni stów, ale i stu den tów
wie lu in nych fi lo lo gii, rów nież dla sze ro kie go krę gu czy tel -
ni ków. My ślę tu o książ ce Gom bro wicz z nie miec ką gę bą
i in ne stu dia kom pa ra ty stycz ne, wy da ną przez Wy daw nic -
two Na uko we UAM w 2012 ro ku. rolf Fie gut ja wi się w niej
ja ko sla wi sta o sze ro kich, eu ro pej skich ho ry zon tach, for -
mu łu ją cy ory gi nal ną kon cep cję po rów naw czej „kon fron -
ta cji mię dzy kul tu ro wej”, któ ra wy kra cza po za du al ne uję cia
twór czo ści li te rac kiej, od sła nia jąc roz le głe kon tek sty spo -
tkań po etów i ich tek stów, uczest ni czą cych w pro ce sie prze -
ni ka nia się kul tur na ro do wych. War to się z ni mi spo tkać
w tej prze strze ni. z

y Właśnie w rozwoju nowoczesnej
mickiewiczologii prof. Fieguth 
ma wielkie osiągnięcia i sukcesy

J e śli ktoś się cie szy na wi dok tek tu ro -
wych pu deł wy peł nio nych szpar ga ła mi
to na pew no pra cow ni cy po znań skie go

od dzia łu Ar chi wum PAN. Wła śnie w ta kich
pu dłach tra fi ła tam 23 li sto pa da spu ści zna
po prof. Ja nie Wi kar ja ku, wy bit nym fi lo lo -
gu kla sycz nym z UAM, zmar łym w 1983 ro ku. To bar dzo
cen ny na by tek. Do ku men ty, któ re po da ro wa ła nam wnucz -
ka pro fe so ra – mó wi dr Ja ro sław Ma ty siak, kie row nik Ar -

chi wum – nie zo sta ły jesz cze zin wen ta ry zo -
wa ne, ale już zdą ży łem się zo rien to wać, że
są tam cie ka we ma te ria ły do ty czą ce taj ne -
go na ucza nia, a ta kich za cho wa ło się w ogó -
le bar dzo ma ło. Do Ar chi wum tra fi ła też
ostat nio spu ści zna po prof. Iza be li Skier -
skiej, przed wcze śnie zmar łej w wie ku 47 lat
me die wi st ce z UAM. Przy oka zji re mon tu
wil li na tra fio no tak że na kar to ny z do ku -
men ta mi do ty czą cy mi prof. Ka ro la Ma ria -
na Po spie szal skie go, któ re wzbo ga ci ły już

zło żo ną w Ar chi wum spu ści znę po tym wy bit nym hi sto ry -
ku i praw ni ku, wiel ce za słu żo nym dla do ku men ta cji zbrod -
ni hi tle row skich. maj 

Zachowana 
przeszłość
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Książ ka, z któ rej po cho dzi cy tat w ram ce to Po dró że nie od -
kry te. Dzien nik eks pe dy cji Bro ni sła wa Grąb czew skie -
go 1889-1890; jest pan jej współ au to rem. to wła ści wie
księ ga; wy glą da im po nu ją co. ide al na na pre zent świą tecz -
ny dla ko ne se ra.

Z pre zen tem mo że być kło pot (śmiech), bo wy dru ko wa -
na zo sta ła w 200 za le d wie eg zem pla rzach, z cze go więk -
szość tra fi do naj waż niej szych bi blio tek i ośrod ków
na uko wych, a do sprze da ży tyl ko kil ka na ście sztuk, więc
jest to rze czy wi ście bi blio fil ski ra ry tas. Jed nym z wa run -
ków uzy ska ne go gran tu z NCN by ła wła śnie wy so ka ja kość
ar ty stycz na dzie ła. Stąd w ze spo le obec ność prof. Kon stan -
cji Ple ska czyń skiej z Uni wer sy te tu Ar ty stycz ne go w Po zna -
niu, któ ra opra co wa ła gra ficz nie książ kę, na da jąc jej
wy jąt ko wy cha rak ter rów nież po przez do bór szla chet nych
ma te ria łów i tra dy cyj nych tech nik wy ko na nia.
a skąd za in te re so wa nie po sta cią Bro ni sła wa Grąb czew -
skie go, wiel kie go co praw da po dróż ni ka, lecz nie ma ją ce -
go nic wspól ne go z Po zna niem?

Pe wien zwią zek jest. Pierw sza pu bli ka cja grąb czew skie -
go w ję zy ku pol skim uka za ła się wła śnie w na szym PTPN
w 1891 ro ku. grąb czew ski pod ko niec XIX wie ku na le żał
do czo łów ki wy bit nych po dróż ni ków na świe cie, ale je go
do ko na nia bar dziej zna ne są w ro sji czy Wiel kiej Bry ta nii
niż w Pol sce. Za in te re so wa łem się tą po sta cią pod czas wy -
pra wy na uko wej do Pa ki sta nu i chiń skie go Tur kie sta nu.
Z Po zna nia po cho dził prof. Fle szar, któ ry w 1961 ro ku po -
je chał do Le nin gra du, tam ze tknął się z dzien ni kiem eks -
pe dy cji grąb czew skie go i w ar ty ku le na pi sał, że to
nie zwy kle cen ny dla ba da czy do ku ment, wart prze ba da nia
i opu bli ko wa nia. Mo im mi strzem był prof. Wie sław Ol -
szew ski, hi sto ryk i je den z naj lep szych znaw ców Orien tu.
Wspie rał nas w po my śle do tar cia do dzien ni ka eks pe dy cji,
choć nie ste ty nie do cze kał na sze go dzie ła na za koń cze nie 3-
let nie go gran tu. 

w koń cu do tar li ście do dzien ni ka…
…choć nie by ło to ta kie pro ste. Po uzy ska niu gran tu za -

czę ły się żmud ne ne go cja cje z ro sja na mi, któ rzy do tam tej
po ry ni ko mu nie udo stęp ni li do ku men tów, choć sta ra li się
o to Ame ry ka nie, Fran cu zi i Bry tyj czy cy.
Dla cze go wam się uda ło?

Chy ba uda ło się prze ko nać na szych ro syj skich part ne -
rów, że te go ty pu pu bli ka cja bę dzie waż na za rów no dla nas
jak i dla nich. My ślę, że mie li śmy też tro chę szczę ścia i na -
tra fi li śmy na gro no przy chyl nych nam osób. 
jak wy glą dał ten dzien nik?

Za ku pi li śmy ko pię po nad 900 kart sta ran nie wy ka li gra -
fo wa ne go pi sma. Ory gi nał dzien ni ka ucho dził za za gi nio -

ny. By ło za gad ką, czy ko pi sta sta ran nie prze pi sał tekst
z ory gi na łu? I pro szę so bie wy obra zić, że zna leź li śmy ten
ory gi nał! ro biąc kwe ren dę na tra fi łem na książ kę Ar tio ma
rud nic kie go, za stęp cy dy rek to ra ar chi wum ro syj skie go
MSZ, z cy ta ta mi z dzien ni ka. Jed nak on miał w przy pi sach
in ną sy gna tu rę! Idąc tym tro pem skon tak to wa li śmy się
z prof. rud nic kim, a on udo stęp nił nam rę ko pis, prze cho -
wy wa ny w Mo skwie. Po cząt ko wo mie li śmy wąt pli wo ści,
czy to ory gi nał, bo pi sa ny był pió rem. Nie wy obra ża li śmy
so bie, by w tak trud nych wa run kach ro bić no tat ki ina czej
niż ołów kiem. Ale w dzien ni ku zna leź li śmy frag ment,
w któ rym grąb czew ski, bę dąc w Ty be cie na pi sał, że tem -

z dr. Ada mem Ple ska czyń skim roz ma wia Ma ria Ry bic ka

Prze żył dro gę zni kąd do ni kąd

y Był synem powstańca styczniowego 
ze Żmudzi, któremu władze carskie
skonfiskowały majątek. Stąd życiowy
wybór Bronisława – służba w wojsku

Bro ni sław Grąb czew ski (po pra wej) i Fran cis youn ghus band ze swo imi eki pa mi po dróż ni czy mi. Po„wma new ro wa niu” w ty bet spo tka li się raz jesz cze… w at mos fe rze
życz li wo ści.
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pe ra tu ra spa dła do mi nus 50 st. C i atra ment za ma rza mu
w ka ła ma rzu. A osta tecz nym do wo dem by ła ana li za gra fo -
lo gicz na, któ ra po nad wszel ką wąt pli wość po twier dzi ła, że
ma my do czy nie nia z ory gi na łem. 
tłu ma czem tek stu – i kie row ni kiem gran tu – był prof.
waw rzy niec Po piel – Mach nic ki z in sty tu tu Fi lo lo gii ro syj -
skiej i Ukra iń skiej. Pra ca tyl ko żmud na czy też trud na?

Prof. Po piel - Mach nic ki po wie dział, że grąb czew ski pi -
sał po ro syj sku, ale my ślał po pol sku, o czym świad czy czę -
sto np. szyk zda nia. Pro fe sor jest li te ra tu ro znaw cą, więc
na pew no du że wa lo ry li te rac kie tych dzien ni ków czy ni ły
tłu ma cze nie przy jem niej szym niż gdy by to by ło tyl ko su -
che spra woz da nie. Ale w tek ście by ło np. du żo ter mi nów
per skich, arab skich, chiń skich... Nie mó wiąc już o na zwach
geo gra ficz nych, któ re grąb czew ski za pi sy wał cy ry li cą, fo -
ne tycz nie, zresz tą czę sto na kil ka spo so bów. 
Czy tam te na zwy: ara -Ket, Bu rin -Kuz, Cha fa łung, Psz ka…
brzmią bar dzo eg zo tycz nie.

Jest ich po nad 700 i mu sia ły zo stać do kład nie prze ana li -
zo wa ne. W Pe ters bur gu zdo by li śmy też praw dzi wy ra ry -
tas – ma py grąb czew skie go z je go po dró ży. To m.in. dzię ki
nim uda ło się okre ślić fak tycz ną tra sę eks pe dy cji. W książ -
ce umie ści li śmy rów nież po nad set kę zdjęć zro bio nych
przez grąb czew skie go. Zo sta ły one uzu peł nio ne zdję cia -
mi, któ re za mie ścił w swo ich po dróż ni czych książ kach, na -
pi sa nych gdy za miesz kał w War sza wie w mię dzy woj niu.
Prof. Ple ska czyń ska do ko na ła upo rząd ko wa nia i kry tycz -
nej ana li zy tych zdjęć, co nie by ło pro ste, tak że dla te go że
grąb czew ski cza sem dość swo bod nie pod pi sy wał swo je fo -
to gra fie.
roz ma wia my o książ ce, plot ku je my o jej bo ha te rze, ale
nie przed sta wi li śmy go jesz cze.

Był sy nem po wstań ca stycz nio we go ze Żmu dzi, któ re mu
wła dze car skie skon fi sko wa ły ma ją tek. Stąd ży cio wy wy -
bór Bro ni sła wa – służ ba w woj sku, któ ra by ła szan są na lep -
szy byt. Ta ką dro gę wy bie ra ło wte dy wie lu Po la ków.
Po ukoń cze niu szko ły jun krów wy brał służ bę w Azji Środ -
ko wej, ale naj szyb ciej jak się da ło skoń czył z re gu lar ną ar -
mią i prze szedł do ad mi ni stra cji woj sko wej, jak pi sze:
„zmu sza ją cej do ob jeż dża nia wio sek mie sią ca mi ca ły mi dla
usta no wie nia po dat ków, roz są dza nia spo rów itd. Ca ły mi
mie sią ca mi nie wi dy wa łem ab so lut nie ni ko go po za kra jow -
ca mi”. Wiel kie prze strze nie i gó ry uwio dły go. To wte dy
spo tkał ka pi ta na ga mo wa, słyn ne go łow cę ty gry sów,
od któ re go uczył się sztu ki prze ży cia w eks tre mal nych wa -
run kach. Po zna wał zwy cza je miej sco wej lud no ści, a po ja -
kimś cza sie swo bod nie mó wił w ję zy kach tur kij skich

i po per sku. Wszyst ko to przy da ło się póź niej, kie dy zor -
ga ni zo wał swo je trzy naj słyn niej sze eks pe dy cje na po gra -
ni czu Chin, Ty be tu i Afga ni sta nu. Dzia ło się to
w kul mi na cyj nym mo men cie tzw. Wiel kiej gry czy li wal ki
o wpły wy na Wscho dzie mię dzy ro sją a Wiel ką Bry ta nią.
Mia ły więc one i swo je po li tycz ne ob li cze, a grąb czew ski
stał się na wet sym bo lem im pe rial nych za ku sów ro sji. An -
gli cy go nie na wi dzi li.
eks pe dy cje by ły nie bez piecz ne?

Naj więk sze chy ba nie bez pie czeń stwo spo tka ło go wła -
śnie przez An gli ka Fran ci sa Youn ghus ban da, też szpie ga
i po dróż ni ka. To on w trak cie oso bi ste go spo tka nia zło śli -
wie na mó wił grąb czew skie go na dro gę przez Ty bet, ta jąc
przed nim to, co sam na pi sał w jed nym z li stów, że to dro -
ga „zni kąd do ni kąd, któ ra na ra ża na nie sły cha ne tru dy,
a eks pe dy cje na stra ty”. grąb czew ski nie miał pra wa prze -
żyć tej wy pra wy. A jed nak prze żył. To tam wła śnie za ma -
rzał mu atra ment w ka ła ma rzu. Ży cio rys je go był
skom pli ko wa ny, z wie lo ma bia ły mi pla ma mi – chciał bym
go kie dyś w peł ni opi sać. Za chę cam do prze czy ta nia opi su
wy pra wy, któ ry bę dzie do stęp ny tak że w In ter ne cie. 
Czy był awan tur ni kiem?

Co to, to nie. Był ry zy kan tem, nie raz ocie rał się o śmierć
i wy cho dził z te go ca ło dzię ki swo jej in te li gen cji i od wa dze.
Przy zna wa li to na wet je go kon ku ren ci. ra dził so bie w naj -
róż niej szych sy tu acjach, spo ty ka jąc się z han dla rza mi nie -
wol ni ków, krwa wy mi wschod ni mi de spo ta mi, dzi ki mi
zwie rzę ta mi. Nie dał się za bić Afgań czy kom, ani póź niej
pod czas re wo lu cji bol sze wi kom. Po tra fił być uj mu ją cy, ce -
ni li go kir gi scy ko czow ni cy i pe ters bur ska so cje ta. Jak na pi -
sał o nim pe wien An glik: ma ce chy, któ re są po łą cze niem
za cho wa nia twar de go i pro ste go żoł nie rza oraz tej ele gan cji,
z któ rej sły nę ła pol ska ary sto kra cja. W wy pra wach dbał o ży -
cie swo ich lu dzi, a do lu dów, któ re spo ty kał od no sił się
z życz li wo ścią i praw dzi wym za in te re so wa niem. W tam tych
cza sach ta ka po sta wa „bia łe go czło wie ka” nie by ła po wszech -
na. Był na pew no sil ną, fa scy nu ją cą oso bo wo ścią. z

25 grud nia 1889 r.
Dzi siaj jest dzień Świąt Bo że go Na ro dze nia. Wi gi lię spę dzi li śmy przy ogni sku,
przy akom pa nia men cie szu mu i wy cia wia tru, któ re go po ry wy roz no si ły da le -
ko po po lu nie tyl ko iskry, ale i ca łe pa lą ce się pnie. O go dzi nie 11 w no cy wiatr
ucichł, ter mo metr za czął szyb ko opa dać i ra no o świ cie po ka zy wał – 25 st. C.
Dzi siaj o godz. 10 ko zac ki kon wój wy stro jo ny był w ga lo wy ubiór do wspól nej
mo dli twy. Zło ży łem ży cze nia z oka zji świę ta i po wo ty wie za pro po no wa łem lu -
dziom po pół czar ki spi ry tu su i chleb z so lą. Po śnia da niu i her ba cie, przy czym
każ dy z ko za ków do stał ta lerz su szo nych mo re li w po sta ci pre zen tu, urzą dzi -
łem strze la nie z na gro da mi. Ko za cy strze la li mar nie, ale nie któ rzy z nich wy -
strze la li na gro dy, co do star czy ło wszyst kim du że go za do wo le nia.

U C H w yCO n e  w  K a D r z e

tak widzą filmowcy wielkopolskie Centrum zaawansowanych
technologii
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46stu den tów z North Ca ro li na Sta te Uni ver si ty
(NCSU) prze by wa ło w Po zna niu w ra mach „In te -

gra ted One -Se me ster Stu dent Stu dy Abro ad Pro gram in
Po znan, Po land”. Pro gram po wstał z ini cja ty wy prof. Ste -
fa na Fran ze na z NCSU, we współ pra cy z prof. Boh da nem
Skal skim z Wy dzia łu Che mii UAM i przy wspar ciu władz
obu uczel ni z pro rek to rem UAM prof. ry szar dem Na skręc -
kim i dr. Mla de nem A. Vo uk (wi ce kanc le rzem ds ba dań
NCSU) na cze le. 

Z Boh da nem zna my się od wie lu lat i mam wra że nie, że
rów nież przy jaź ni my – mó wił prof. Fran zen – W Po zna niu
czu ję się bar dzo do brze. Gdy bym zli czył czas, któ ry łącz nie
tu spę dzi łem, to by ło by to w su mie 1,5 ro ku, mo że wię cej.
Na UAM pro wa dzi łem ba da nia na uko we, a na stęp nie
przez 5 lat ko or dy no wa łem pro gram fi nan so wa ny przez Na -
tio nal Scien ce Fo un da tion, w trak cie któ re go stu den ci re ali -
zo wa li swo je pro jek ty ba daw cze. Nie ste ty, ten pro gram
skoń czył się. 

W mię dzy cza sie prof. Fran zen po dró żo wał ze swo imi
stu den ta mi, m.in. do Chin pro wa dząc dla nich pro jek ty
edu ka cyj ne. Jak mó wi, do po szu ki wań ko lej nych pro gra -

mów sty pen dial nych mo ty wo wa li go sa mi stu den ci. Kształ -
ce nie w USA jest bar dzo dro gie. NCSU jest uni wer sy te tem
sta no wym, cze sne nie jest wy so kie, nie mniej jed nak stu -
den tów nie stać na kosz tow ne wy jaz dy za gra nicz ne. Oni nie
są bo ga ci – mó wił prof. Fran zen – dla czę ści z nich po byt

w Pol sce był pierw szą po dró żą za gra nicz ną, a by li też i ta cy,
któ rzy wcze śniej nie le cie li sa mo lo tem. Dla te go za sad ni cza
idea, któ ra to wa rzy szy ła prof. Fran ze no wi, to stwo rzyć pro -
gram, z któ re go stu den ci bę dą mo gli sko rzy stać bez opłat.
Uczest ni cy przy jeż dża ją do Pol ski i w ra mach cze sne go

Ame ry ka nin w Po zna niu
Ten program okazał się sukcesem! Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w Poznaniu. Gdybym miał szukać

teraz, na gorąco, jakiś minusów, to powiem: „za krótko”, dlatego już zdecydowałem, że w przyszłym roku
wydłużymy czas pobytu tak, aby program realizować w spokojniejszym tempie – mówił w holu

Prywatnego Akademika Polonez prof. Stefan Franzen. W holu faktycznie było tego dnia „gorąco”. 
Blisko pięćdziesięcioosobowa grupa amerykańskich studentów szykowała się do powrotu do domu.

Na podłogach stały już spakowane walizki, w tle słychać było pośpieszne rozmowy i ustalenia. 
Nie wszystko przecież uda się zabrać np. książki, ubrania, czy rzeczy codziennego użytku. 

O tym wszystkim decydowano na krótko przed wylotem do USA. 

y Program zobligował do przygotowania
we współpracy z NCSU wszystkich
podstawowych kursów w języku
angielskim, co daje gwarancję jakości
i podnosi atrakcyjność uniwersytetu

fot.  łukasz woźny
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na NCSU ma ją opła co ne kosz ty po dró ży, za kwa te ro wa nia,
za jęć, a tak że wy ciecz ki po Pol sce. Na UAM bra li udział
w spe cjal nie dla nich przy go to wa nych za ję ciach w ję zy ku
an giel skim m.in. na Wy dzia le Bio lo gii, Che mii, Fi zy ki oraz
Ma te ma ty ki i In for ma ty ki. W tym ro ku przy go to wa no bli -
sko 20 ta kich kur sów; w tym tak że za ję cia z ję zy ka pol skie -
go, hi sto rii czy sto sun ków mię dzy na ro do wych.
Na po cząt ku pol skich wy kła dow ców wspie ra li ich ame ry -
kań scy ko le dzy, któ rzy przy je cha li wraz ze stu den ta mi.
Wspól nie oma wia li pro gra my za jęć oraz kry te ria eg za mi -
nów i za li czeń. 

Stu den ci są bar dzo za do wo le ni z ja ko ści kur sów. Wie dzie -
li śmy, że bę dą od po wie dzial nie pod cho dzić do na uki, w koń -
cu w nich za in we sto wa li śmy… Jed nak na tłok za li czeń
i eg za mi nów oraz sto sun ko wo krót ki czas po by tu spra wi ły,
że dla wie lu był to ner wo wy okres. Dla te go w przy szłym ro -
ku wy dłu ży my czas po by tu do 19 ty go dni – mó wił prof.
Fran zen – Uwa żam, że dla stu den tów rów nie waż ne, co na -
uka, są po dró że. Więk szość z nich o Pol sce nie wie dzia ła pra -
wie nic. Po cząt ko wo do wy jaz du pod cho dzi li bar dzo
scep tycz nie. Dzi siaj są bar dzo za do wo le ni – mó wią, że Pol -
ska to pięk ny kraj. Mam już chęt nych do ko lej nej edy cji, zgło -
si ło się 50 osób na 80 pla no wa nych miejsc. Za pew ne moi
ko le dzy z NCSU, któ rzy by li tu taj w sierp niu, zro bi li nam do -
brą re kla mę. 

rów nież dla na sze go uni wer sy te tu pły ną z te go pro jek tu
ko rzy ści, twier dzi prof. Boh dan Skal ski. Do tych czas
na UAM nie by ło tak licz nej gru py ame ry kań skich stu den -
tów. Pro gram zo bli go wał do przy go to wa nia we współ pra -
cy z NCSU wszyst kich pod sta wo wych kur sów w ję zy ku
an giel skim, co da je gwa ran cję ja ko ści i pod no si atrak cyj -
ność uni wer sy te tu ja ko uczel ni go to wej przy jąć ko lej nych
za gra nicz nych stu den tów. Ma cie tu taj do sko na łe wa run -
ki – do da wał prof. Fran zen – Wra że nie ro bi kam pus na Mo -
ra sku, no wo cze sne bu dyn ki, świet nie wy po sa żo ne
la bo ra to ria, wszyst ko na naj wyż szym eu ro pej skim po zio mie.
UAM ma ogrom ny po ten cjał; to uni wer sy tet z usta lo ną re -
no mą, po ło żo ny w pięk nym i, co ma zna cze nie, bez piecz nym
mie ście.

Prof. Fran zen za po wia da, że w przy szłym ro ku za re zer -
wu je spe cjal ne fun du sze na … wyj ścia do re stau ra cji.
Wspól ne po sił ki sprzy ja ją po zna wa niu się – mó wi – Za póź -
no zo rien to wa li śmy się, że to mo że być pro blem dla na szych
stu den tów. Oni są nie śmia li, bo nie mó wią po pol sku. Po sta -
no wi li śmy, że bę dzie my im fun do wać po sił ki, na któ re bę dą
mo gli za pra szać swo ich pol skich ko le gów. Mo że też do udzia -
łu w za ję ciach pro wa dzo nych dla Ame ry ka nów uda się za -
pro sić pol skich stu den tów – do po wia da prof. Skal ski. 

Prof. Fran zen jest nie tyl ko uzna nym che mi kiem, ale
i po li glo tą, zna ją cym 10 ję zy ków. Ję zyk pol ski jest nie zwy -
kle trud ny. Po wie dział bym na wet, że trud niej szy niż chiń -
ski, oczy wi ście za wy jąt kiem ka li gra fii – do da je – Ja ko
Ame ry ka nin wła ści wie nie mu siał bym po zna wać no wych ję -
zy ków. Po sta no wi łem jed nak pod jąć ten wy si łek, po nie waż
uwa żam, że to po ma ga na wią zy wać kon tak ty. Mam głę bo -
kie prze świad cze nie, że wszyst kie kon flik ty, któ re obec nie ob -
ser wu je my na świe cie, wy ni ka ją z fak tu, że lu dzie nie
po tra fią ze so bą roz ma wiać, nie ro zu mie ją się. Je śli wło ży li -
by więk szy wy si łek w na ukę ję zy ków, to je stem prze ko na ny,
że nie by ło by ty lu wo jen na świe cie. Dla te go też są dzę, że to,
co ro bię tu taj dla tych mło dych lu dzi, jest o wie le waż niej sze
od mo ich pro jek tów na uko wych. Da ję im szan sę, bo ję zyk to
szan sa. z

aU  l a  KO n  C e r  tO  wa

yPod zna kiem kil ku waż nych dat i rocz nic, roz po czę ła Fil har -
mo nia Po znań ska 71. se zon ar ty stycz ny. 70 lat te mu

(2. V 1947) za po cząt ko wa no Kon cer ty Tar go we. W ich 125 edy cji
(6. X) – w klam rze utwo rów Woj cie cha Ki la ra: Ora vy, exo dus i Vic -
to rii – za brzmia ły: IV Sym fo nia na for te pian i or kie strę Ka ro la Szy -
ma now skie go oraz Te Deum An to ni na Dwo rza ka. Mi nę ło bo wiem
wła śnie 85 lat, gdy w Po zna niu (9. X 1932) – pod dy rek cją grze go -
rza Fi tel ber ga i z udzia łem kom po zy to ra ja ko so li sty – od by ło się
pra wy ko na nie pierw sze go dzie ła oraz mi ja 125 lat od da ty po wsta -
nia dru gie go. Te raz par tię for te pia no wą sym fo nii Szy ma now skie -
go z fil har mo ni ka mi po znań ski mi za grał Pe ter Ja blon ski – zna ny
w świe cie ar ty sta z pol ski mi ko rze nia mi, uro dzo ny w Szwe cji. Czte -
ro czę ścio wą, mo nu men tal ną kan ta tę Dwo rza ka, za śpie wał Chór
Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej z so li sta mi Jo an ną Za wart ko (so -
pran) i To ma szem Wi ją (bas -ba ry ton), ko lej ny raz na es tra dzie au li
UAM po twier dza jąc zna ko mi tość ze spo łu, kie ro wa ne go przez Vio -
let tę Bie lec ką. Ca ło ścią dy ry go wał Ma rek Pi ja row ski, ko men to wał
pro gram prof. Da niel go lia nek.

Przed kon cer tem przed sta wi cie le Fun da cji roz wo ju Mia sta Po -
zna nia, wrę czy li Le onar do wi Szy mań skie mu do rocz ną Na gro dę
im. edwar da ra czyń skie go – za wie lo let nią i wszech stron ną dzia -
łal ność spo łecz ną.

y „Tan go, tan go, tan go…” – pod tak nie co dzien nym ty tu łem
Fil har mo nia aż dwu krot nie za peł ni ła au lę me lo ma na mi.

W pią tek (20. X) na co ty go dnio wym spo tka niu i w so bo tę (21. X)
na 462 Kon cer cie Po znań skim. Po pu lar ny la ty no ski ta niec,
od pew ne go cza su awan sem spo łecz nym zdo by wa tak że es tra dy
kon cer to we. Na na szej – nie po raz pierw szy – za go ścił za spra wą
dwóch Ar gen tyń czy ków: słyn ne go Asto ra Piaz zol li (1921 -1992)
i co raz bar dziej zna ne go w świe cie 52-let nie go Mar ti na Pal me -
ri’ego. W urok mu zy ki pierw sze go wpro wa dził słu cha czy du et re -
we la cyj nych Wło chów: Ma rio Ste fa no Pie tro dar chi (ban do ne on)
i Lu ca Lu ci ni (gi ta ra), wspar ty po znań ską pa rą tan ce rzy – Mag da -
le ną Sa mo lik i Lesz kiem Sien nic kim. Po tem do łą czy li Chór Ka me -
ral ny UAM pod dyr. Krzysz to fa Szy dzi sza i na stęp ni so li ści:
skrzy pek Mar cin Her man, kon tra ba si sta Pa tryk Pi ła sie wicz i so -
pra nist ka Ma rze na Mi cha łow ska, a przy for te pia nie usiadł sam
Mar tin Pal me ri. I w tym wo kal no – in stru men tal nym wy ko na niu,
za brzmia ło po raz pierw szy – de dy ko wa ne uni wer sy tec kim ka me -
ra li stom i ich twór cy, na 25-le cie dzia łal no ści – je go „Lau da te pu -
eri na chór mie sza ny i tan go qu in tet”. Dru gą od sło nę kon cer tów
wy peł ni ła Mi sa z Bu enos Aires, opar ta na tra dy cyj nych 6 czę ściach
sta łych mszy rzym sko -ka to lic kiej. Mi sa Tan go – jak się zwy kło ją
na zy wać – Mar tin Pal me ri skom po no wał w 1996 r. i dzi siaj jest
naj słyn niej szym dzie łem te go ar ty sty, wy ko ny wa nym na obu pół -
ku lach. Wzbu dzi ło za chwyt tak że pa pie ża Fran cisz ka. Chór Ka -
me ral ny UAM przy po mniał – pre zen to wa ny już kie dyś
utwór – z so pra nist ką M. Mi cha łow ską, ban do ne oni stą M. S. Pie -
tro dar chim i z kom po zy to rem przy for te pia nie oraz z or kie strą fil -
har mo ni ków pod dyr. Prze my sła wa Ney man na. Kon cer ty
po prze dza ło cie ka we sło wo wpro wa dza ją ce i ob szer ny tekst w pro -
gra mie o hi sto rii tan ga oraz o ich twór cach współ cze snych, au tor -
stwa dr. Ja ku ba Ka sper skie go.
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t o mistrz dia lo gu, jed na ją cy so bie es -
ty mę part ne rów nie tyl ko głę bo ką
wie dzą o dzie jach Pol ski, ale i sza -

cun kiem oraz sym pa tią do nas. Z wie lo ma
czo ło wy mi uczo ny mi pol ski mi łą czy ły go
wię zy na uko wej współ pra cy i przy jaź ni: na -
le że li do nich m.in. Be ne dykt Zien ta ra, ge -
rard La bu da, Wła dy sław Mar kie wicz,
Hen ryk Sam so no wicz, Bog dan Wa cho -
wiak, Ja cek Sta szew ski, ed mund Cie ślak,
Je rzy Strzel czyk. rów nież dla pi szą ce go te
sło wa la ta spę dzo ne z nim w Niem czech,
Wło szech i Szwaj ca rii sta no wi ły czas nie -
zwy kle owoc ny. Był czło wie kiem o twar -
dych za sa dach mo ral nych, strze gą cym
za sad aka de mic kiej hie rar chii, trwa łym
w przy jaź ni, rze czo wym w dys kur sie. Mą -
drze i z umia rem ko rzy stał z da rów ży cia, ce nił ży cie aka -
de mic kie i naj czyn niej uczest ni czył w je go bo ga tym
ry tu ale. Był nad zwy czaj nym mów cą i za słu żo nym wy cho -
waw cą swo ich uczniów. 

Sza cu nek dla Klau sa Ze rnac ka miał też wy miar In sty -
tu cjo nal ny: uczo ny był człon kiem za gra nicz nym PAN,
dok to rem ho no ris cau sa UAM i Uni wer sy te tu War szaw -
skie go, przez wie le lat współ prze wod ni czył Wspól nej
Pol sko -Nie miec kiej Ko mi sji ds Pod ręcz ni ków z Hi sto rii
i geo gra fii, afi lio wa nej przy UNeSCO. Ja ko prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Hi sto rycz nej w Ber li nie wspie rał ba da nia
pol skich hi sto ry ków. W ostat nich la tach ży cia zwią zał się
z Cen trum Ba dań Hi sto rycz nych PAN w Ber li nie, był
w nim pa tro nem cy klicz nych se mi na riów, któ re ry chło
na zwa no „Klaus Ze rnack Col lo qu ium”. Czyn nie uczest -
ni czył w pol skim ży ciu na uko wym. Sze reg waż nych tek -
stów Ze rnac ka zo stał udo stęp nio ny czy tel ni ko wi
pol skie mu w spe cjal nym to mie Po znań skiej Bi blio te ki
Nie miec kiej. Je go odej ście sta no wi za rów no dla hu ma ni -
sty ki pol skiej jak i nie miec kiej nie za prze czal ną i nie po -
we to wa ną stra tę. Na le ży wie rzyć, że waż ny i jak że trud ny
dia log hi sto rio gra ficz ny bę dą kon ty nu ować Je go ucznio -
wie, któ rych jest ca ły le gion: Nie któ rzy z nich – Chri stian
Lu eb ke, An dre as La va ty, Mi cha el g. Mu el ler czy Jorg
Hack mann na le żą już dziś do czo łów ki hu ma ni stów swo -
je go kra ju.

Klaus Ze rnack uro dził się w Ber li nie i tam
też roz po czął stu dia hi sto rii, fi lo zo fii i fi lo lo -
gii. Ukoń czył je w Münster u Wer ne ra Con -
ze go i Her ber ta Lu da ta. Uzu peł nił je
na skan dy na wi sty ce w Up psa li u Wi lia ma Fo -
er ste go. Skan dy na wi sty ka się przy da ła, kie dy
mło dy adept wie dzy za czął od wy jaz du
do Up psa li, gdzie przy go to wał dok to rat, któ -
ry obro nił w Münster. Miał więc mi strzów
zna ko mi tych. Naj wię cej za wdzię czał Lu da to -
wi i Han so wi ro oso wi, w któ re go ka te drze
po wsta ła zna ko mi ta ha bi li ta cyj na pra ca po -
świę co na wie com u Sło wian za chod nich
i wschod nich. Po krót kim epi zo dzie na Uni -
wer sy te cie we Frank fur cie K. Ze rnack przy jął
w ro ku 1984 kie row nic two Ka te dry Hi sto rii
No wo żyt nej w In sty tu cie im. Fry de ry ka Me -

inec ke go na Wol nym Uni wer sy te cie w Ber li nie Za chod -
nim. Kie ro wał nią aż do przej ścia na eme ry tu rę
w ro ku 1996. Okres ber liń ski przy niósł mu świa to wą sła -
wę. Ukształ to wał też je go na uko we pa sje.

W tym miej scu moż na za le d wie po bież nie scha rak te ry -
zo wać te ma ty kę je go prac i okre ślić prze ni ka ją ce je idee
prze wod nie.

Klaus Ze rnack od waż nie wal czył o uj mo wa nie prze szło -
ści w spo sób in te gral ny. Zwal czał mi ty i ste reo ty py. Wska -

zy wał na szcze gól ną od po wie dzial ność hi sto ry ka wo bec
czy tel ni ka za re zul tat ba da nia. Pi sał: „Na uka słu ży in te re -
so wi pu blicz ne mu je dy nie wte dy, kie dy z po mo cą rze czo -
wej kom pe ten cji wy stę pu je prze ciw ko wszech obec no ści”.
Waż ną pod sta wą my śli teo re tycz nej Ze rnac ka tkwi ło na -
wią zu ją ce do tez pol skie go hi sto ry ka Oska ra Ha lec kie go,
prze świad cze nie, że naj waż niej szym tren dem w hi sto rii
ostat nie go ty siąc le cia sta no wi eu ro pe izo wa nie się eu ro py.

Klaus Ze rnack (1931 – 2017)

Zwal czał mi ty i ste reo ty py
W dniu 2 listopada 2017 r. zmarł Klaus Zernack, nestor historyków niemieckich, jeden

z najwybitniejszych współczesnych mediewistów swojego kraju, znawca historii Polski
i autor fundamentalnych dzieł z zakresu historii stosunków niemiecko-polskich. Był

badaczem, który wciąż szukał odpowiedzi na pytanie o „prehistorię” bogatego
sąsiedztwa, które na przemian zbliżało i oddalało od siebie Polaków i Niemców. 

y Mądrze i z umiarem korzystał z darów
życia, cenił życie akademickie i najczynniej
uczestniczył w jego bogatym rytuale
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A za tem nie kon ty nu acja kul tu ro wa, lecz akul tu ra cja, ma -
ją ca za sku tek chry stia ni za cję i na cjo na li za cję ca łej eu ro -
py mu si być sub stan cją, nad któ rą po win ny kon cen tro wać
się do cie ka nia hi sto ry ka eu ro py Wschod niej. Ten ka non
pro wa dził go do kon sta ta cji, że w pro ce sie ro dze nia się
chrze ści jań skiej ro dzi ny na ro dów eu ro py, któ ry do ko nał
się w okre sie od IX do XIII w., ak tyw nie uczest ni czy ło wie -
le na ro dów, wiel kich i ma łych, ale two rzą cych rów no rzęd -
ny układ na ma pie na sze go kon ty nen tu. Oczy wi ście z tą
praw dą wią za ła się in na: ta, że w mia rę upły wu cza su ma -
la ła od por ność na tę za sa dę rów no rzęd no ści. Na po lach
eu ro py Środ ko wo -Wschod niej po wsta wa nie na ro dów do -
ko ny wa ło się w to ku wstrzą sów, któ ry mi by ły ko lej no epo -
ki two rze nia się na ro dów (IX i X. w.). czas for mo wa nia się
świa do mo ści na ro do wej (w XII – XV w.) oraz kształ to wa -
nia się pań stwa na ro do we go. Po wsta wał świat wiel kich
mo carstw, w któ rym ab so lu ty stycz ne pań stwa za stę po wa -
ły in te gru ją cą ro lę go spo dar ki, osad nic twa i ru chów spo -
łecz nych. Wiel ką za wa dą w nor mal nym ukła da niu się
sto sun ków pol sko -nie miec kich by ło ich uj mo wa nie z per -
spek ty wy pru skiej. Pru sy nie by ły na ro dem; by ły „pań -
stwem po mię dzy na ro da mi” (ein Zwischenstück).
Pru skość Nie miec bu dzi ła de mo ny. Bu rzy ła za sa dę rów -
no rzęd no ści w prze strze ni mię dzy na ro do wej. re wo lu cja
fran cu ska i roz bio ry Pol ski nią de fi ni tyw nie za chwia ły;
sta no wi ła si łę na pę do wą „ne ga tyw nej” po li ty ki nie miec -
kiej, sprzy ja ła ta kiej sa mej po li ty ce w Pol sce. Wa run ki dla
po li ty ki part ner skiej po wsta ły teo re tycz nie po ro ku 1945,
prak tycz nie do pie ro w wy ni ku prze obra żeń ro ku 1989.

Te zy o jed no ści hi sto rii kon ty nen tu i o po trze bie ba da -
nia dzie jów pol skich z uwzględ nie niem eu ro pej skie go
kon tek stu, o wpły wie ne ga tyw nej po li ty ki mo carstw na lo -
sy pol skie, o „ne ga tyw nej po li ty ce” Prus i ro sji wo bec
spra wy pol skiej co naj mniej od wie ku XVIII oraz o prze -
słan kach re wo lu cji 1989 r. dla eu ro py i na uk o prze szło -
ści w na szych kra jach pi sał Klaus Ze rnack w swo im opus
ma gnum „Po len und rus sland. Zwei We ge der eu ro pa -
eischen ge schich te”, któ re uka za ło się w ro ku 1998 i od ra -
zu zo sta ło wy da ne w prze kła dzie pol skim (2000).
Ob szer na książ ka jest syn te zą doj rza łe go fi lo zo fa, w któ -
rej au tor śle dzi wie lo wie ko wą hi sto rię Po la ków i ro sjan,
po łą czo nych szcze gól ną struk tu rą wza jem nych od nie sień.
Pre zen tu je są siedz two Pol ski i ro sji z ca łym ba ga żem pro -
ble mów, nie tyl ko po li tycz nych czy mi li tar nych, ale i spo -
łecz nych, kul tu ral nych, re li gij nych. Ob ser wu je je
kry tycz nie i z du że go dy stan su, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem ro li Prus i Nie miec w dzie jach tych państw. Hi -
sto ria Pol ski i ro sji przez ca łe ty siąc le cie sta no wi dlań
pre tekst do no we go, nie ste re oty po we go spoj rze nia
na dzie je tej czę ści eu ro py, two rzy zwień cze nie stu let nich
ba dań nad Wscho dem. Jak ca ła twór czość Ze rnac ka jest
nie ty le re je stra cją fak tów, chro no lo gicz nym za pi sem zda -
rzeń, ile opo wia da niem o lo gi ce pro ce sów „dłu gie go trwa -
nia”, wy kła dem, w któ rym prze wa ża ją wąt ki na tu ry
me to do lo gicz nej i po le micz nej. 

Lek tu ra tek stów Klau sa Ze rnac ka uczy, że – po pierw -
sze – na uko we upra wia nie ba dań wy ma ga in te gral ne go
uję cia te ma tu, że – po dru gie – sa ma ba da na ma te ria ma
swój czas, że każ da epo ka od no wa pi sze hi sto rię
i – po trze cie – że so lą tej na uki jest dar pro wa dze nia rze -
tel nej kry tycz nej ana li zy źró dło wej. U Klau sa Ze rnac ka
dy rek ty wy te wi docz ne są z kry sta licz ną wy ra zi sto ścią. 

Hen ryk Ol szew ski

aU  l a  KO n  C e r  tO  wa

yri chard egarr, bry tyj ski dy ry gent, kla we sy ni sta i pia ni sta – we
wszyst kich tych trzech ro lach – był (13. X) bo ha te rem wie czo ru

fil har mo ni ków, po świę co ne go pa mię ci Chri sto phe ra Ho gwo oda, nie -
daw no zmar łe go wiel kie go mu zy ka i mu zy ko lo ga an giel skie go, przez
kil ka se zo nów tak że I za gra nicz ne go dy ry gen ta go ścin ne go na szej or -
kie stry. Pro gram kon cer tu sta no wił wy raź ny ukłon dla je go es te ty ki
my śle nia o mu zy ce. r. egarr – na stęp ca Ho gwo oda w kie ro wa niu or -
kie strą The Aca de my of An cient Mu sic – naj pierw od kla we sy nu po -
pro wa dził Su itę Hen ry Pur cel la z se mi -ope ry „Fa iry Qu een” (Kró lo wa
wró żek), po tem ja ko so li sta i dy ry gent za pre zen to wał XII Kon cert for -
te pia no wy W. A. Mo zar ta; na ko niec za dy ry go wał II Sym fo nią ro ber -
ta Schu man na. A do wpro wa dze nia słow ne go Mar le ny
gna to wicz -Drob nik do dał jesz cze tak że kil ka wła snych re flek sji i aneg -
dot o Pur cel lu.

yLe d wie ostat ni słu cha cze Kon cer tu Po znań skie go wsta li z krze -
seł (21. X), a już au la za peł ni ła się go ść mi Kon cer tu głów ne -

go 25-le cia Chó ru Ka me ral ne go UAM oraz je go twór cy i do tąd
dy ry gen ta, prof. Krzysz to fa Szy dzi sza. Wśród go ści – obok obec ne go
rek to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go – je go po przed ni cy, po cząw -
szy od prof. Ste fa na Jur gi, za któ re go ka den cji ro dził się chór, któ ry bły -
ska wicz nie doj rze wał i swy mi umie jęt no ścia mi zdo by wał es tra dy
kra jo we, a wkrót ce za gra nicz ne – z cza sem na wszyst kich pię ciu kon -
ty nen tach! 

Ju bi le uszo wy wie czór był więc nie tyl ko po pi sem kunsz tu obec ne go
ze spo łu i je go so li stów, zna ko mi cie wy czu wa ją cych puls ży cia es tra do -
we go XXI wie ku, lecz też oka zją do wspo mnień i oso bi stych re flek sji
śpie wa ków, utrwa lo nych na fil mie Mar ci na Ja nusz kie wi cza. „Mu zycz -
ny cock ta il” pierw szej czę ści przy po mniał kil ka pol skich i ob cych prze -
bo jów chó ru, wśród nich in sce ni za cję Te re sy No wak „Pta sie go ra dia”
P. Sa la be ra i B. Sa wic kiej -Stę piń skiej do słów J. Tu wi ma oraz – wy ko -
na ny ra zem ze spo rą gro ma dą b. śpie wa ków – słyn ny Song Cha syd ski
gi la Al de my. Po prze rwie kró lo wa ła mu zy ka Piaz zol li i Pal me ri’ego
w ryt mie tan ga (na tu ral nie łącz nie z je go utwo rem – de dy ka cją), a dłu -
gi wie czór 25-le cia za mknę ło – znów wspól nie za śpie wa ne – Cre -
do z Mi sa Tan go. Za po wia da li (z hu mo rem i wdzię kiem) ewa
Jar ma kow ska -Ko la nus i grze gorz Si kor ski. 

yNaj star si słu cha cze mu zy ki nie pa mię ta ją, kie dy ostat ni raz
opusz cza li au lę z t a k i m ba ga żem wra żeń, jak (27. X) po spo -

tka niu z Pret ty Yen de. 32-let nia so pra nist ka, uro dzo na na głę bo kiej
pro win cji rPA, ab sol went ka w 2011 r. Aka de mii Mło dych Ar ty stów
przy me dio lań skiej La Sca li, od kil ku se zo nów – omal dzień
po dniu – zdo by wa naj więk sze sce ny i es tra dy eu ro pej skie, a w ubr.
trzy krot nie po ja wi ła się w tzw. gwiaz dor skich ro lach ope ro wych w no -
wo jor skiej MeT. Po dro dze wy gra ła kil ka kon kur sów mię dzy na ro do -
wych, a dwa dni po po znań skim i za ra zem pol skim de biu cie ode bra ła
w Ham bur gu pre sti żo wą na gro dę TV Nie miec kiej „echo Klas sik”.
Na kon cert u nas – z fe no me nal nie te go dnia gra ją cy mi fil har mo ni ka -
mi pod ba tu tą Łu ka sza Bo ro wi cza – Pret ty Yen de przy go to wa ła aż sześć
(!) wiel kich arii z oper gio achi no ros si nie go, Vin cen so Bel li nie go, Ju -
le sa Mas se ne ta i ga eta no Do ni zet tie go (dwie), a słyn ną fi na ło wą sce -
ną z „Łu cji z Lam mer mo or” do pro wa dzi ła – wy da wa ło się
już – do ze ni tu en tu zjazm pu blicz no ści. Tym cza sem – po ru szo na nim
ar tyst ka – od wdzię czy ła się jesz cze jed ną, efek tow ną arią gia co mo
Mey er be era z ope ry „Di no rah”. Wie czór, któ ry na dłu go po zo sta nie
w pa mię ci, ko men to wał Ja cek Mar czyń ski, au tor „Pry wat ne go al fa be -
tu śpie wa ków”- książ ki, w któ rej m.in. za warł zgo ła fil mo wą opo wieść
o nie sa mo wi tej ka rie rze afry kań skiej ar tyst ki. (rp)
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Ka te dra w Ko lo nii sły nie ze zło te go re li kwia rza au -
tor stwa Mi ko ła ja z ver dun, w któ rym od wie ków
prze cho wy wa ne są re li kwie trzech Kró li. li czę,
że na po czą tek opo wie mi pan hi sto rię tej re li -
kwii…

Z przy jem no ścią, lecz przede wszyst kim
zde fi niu ję kim oni na praw dę by li. Bo nie by li
kró la mi. Kie dy czy ta my ewan ge lię św. Ma te -
usza, któ ry ja ko je dy ny z ka no nicz nych ewan -
ge li stów pi sze o tych po sta ciach nie
znaj dzie my w niej ani sło wa o kró lach, któ rzy
przy by li do Dzie ciąt ka Je zus. go ście ze Wscho du
na zwa ni są ma ga mi i każ dy, kto żył w I wie ku, czy li
wów czas kie dy spi sa no te ewan ge lię, wie dział by do -
brze, co pod okre śle niem „ma go wie” się kry je. Ma go wie
by li ka płań ską ka stą Me dów wy wo dzą cych się z na ro du
Per sów, a do te go bie gły mi astro lo ga mi. Sto li cą Me dów by -
ła roz sła wio na przez bi blij ną kró lo wą es te rę ek ba ta na,
w któ rej za miesz ki wa ła du ża spo łecz ność ży dow ska. Daw -
na ek ba ta na to dzi siej sze mia sto Ha ma dan w Ira nie,
a w rzym skich czy ra weń skich ka ta kum bach do dziś moż -
na oglą dać wcze sno chrze ści jań skie mo zai ki, przed sta wia -
ją ce ma gów odzia nych w ty po wo per skie sza ty i fry gij skie
ka pe lu sze. Mo zai ki te wy ko ny wa no mię dzy III a IV wie -
kiem i za rów no dla ich au to rów, jak i po zo sta łych chrze ści -
jan, by ło oczy wi ste, że dzi siej si „Trzej Kró lo wie” by li
wła śnie ma ga mi, wy znaw ca mi Za ra tu stry. Pro rok ten żył
oko ło 500 ro ku przed Chry stu sem i gło sił na dej ście „Zwia -
stu na Zba wie nia”, któ re go na zy wał Sa oshy ant, któ ry miał
się na ro dzić z dzie wi cy „kie dy na nie bie uka że się no wa
gwiaz da”. Swo ich uczniów, ma gów, uczył jak czy tać
z gwiazd, by nie prze oczyć na dej ścia Sa oshy ant. Na krót ki
czas przed da tą, któ ra zna na jest nam ja ko Bo że Na ro dze -
nie, na nie bie uka za ła się su per no wa w kon ste la cji Or ła,
a orzeł był sym bo lem bo ga ma gów Ahu ra Maz da – więc
ma go wie od czy ta li to zja wi sko ja ko sy gnał, że nad szedł Sa -
oshy ant.
a jak z tych da nych zdo ła li od czy tać, że mu szą wy ru szyć
aku rat do pań stwa Ży dów by od dać po kłon „zwia stu no wi
zba wie nia”?

Praw do po dob nie wie dzie li, że tak że wspól no ta ży dow -
ska w ek ba ta nie cze ka na wy peł nie nie iden tycz ne go pro -
roc twa. Ży dzi cze ka li prze cież na Me sja sza, któ ry miał
przyjść do nich. Wróć my jed nak jesz cze do okre śle nia
„Trzej Kró lo wie”. Ter tu lian, zna ny pi sarz chrze ści jań ski
z III wie ku, wpadł na po mysł po łą cze nia hi sto rii o przy by -
ciu ma gów z bi blij nym pro roc twem za war tym w psal -
mie 72, któ re go 7 wers mó wi, że kró lo wie Tar szisz
i da le kich wysp, kró lo wie Sa by i Sze by przy bę dą, by zło żyć
po kłon Me sja szo wi. Jed nak to pro roc two nie wy da je się być
po wią za ne z opo wie ścią z ewan ge lii św. Ma te usza. My ślę,
że spo koj nie mo że my je zi gno ro wać. Bo św. Ma te usz na pi -
sał, że ma go wie z Per sji przy by li zo ba czyć Je zu sa, a nie kró -
lo wie. Z te go też po wo du mo że my za ło żyć, że po spo tka niu
z Dzie ciąt kiem ma go wie wró ci li do Per sji, tam ży li, tam

umar li i tam zo sta li po cho wa ni. Zresz tą do kład nie to
sa mo mó wi tra dy cja. „Mar ty ro lo gia Ko loń ska”,

któ rą spi sa no w opar ciu o du żo star szą tra dy cję
me dio lań ską, gło si, że w la tach póź niej szych
ma go wie zo sta li ochrzcze ni przez św. To ma sza
Apo sto ła. Mie li się z nim spo tkać, kie dy przez
Per sję po dró żo wał do In dii. „Mar ty ro lo gia” ta
mó wi tak że, że w ro ku 54 ży ją cy jesz cze ma -
go wie spo tka li się w mie ście Sa wa (dzi siej sze

Sa veh w pół noc nym Ira nie), by tam świę to wać
ko lej ną rocz ni cę na ro dze nia Chry stu sa.

na zwa sa wa po ja wia się tak że w dzien ni kach po -
dróż nych Mar co Po lo. au tor pi sze, że wła śnie tam

oglą dał trzy gro bow ce, w któ rych po śmier ci zło żo no
cia ła mę dr ców. za pi sał rów nież, że oglą dał ich cał kiem do -
brze za cho wa ne szcząt ki. za pi su te go czę sto uży wa się ja -
ko ar gu men tu do pod wa ża nia au ten tycz no ści re li kwii
z Ko lo nii.

A to jest aku rat hi sto ria, fa scy nu ją ca zresz tą, któ ra wbrew
po zo rom rów nież po twier dza tra dy cyj ny prze kaz. W la -
tach 90. ka na dyj ski dzien ni karz Paul Wil liam ro berts, któ -
ry po je chał do Ira nu, by zwe ry fi ko wać ten frag ment
dzien ni ka Mar co Po lo, opi sał ją w książ ce „Jo ur ney of Ma -
gi”, któ ra cza sa mi przy po mi na po wieść przy go do wą, ale jest
bar dzo do brze udo ku men to wa na i do kład na. ro berts od -
na lazł sta ry me czet, któ ry wcze śniej był chrze ści jań skim
sank tu arium wbu do wa nym w ory gi nal ną za ra tu strań ską

świą ty nię ognia. We wnątrz by ły dwa sta re gro bow ce z miej -
scem na trze ci. Wszyst ko wy glą da ło tak, jak opi sał to Mar -
co Po lo. Ist nie je du że praw do po do bień stwo, że to
praw dzi we gro bow ce ma gów.
jak re li kwie Mę dr ców ze wscho du we szły w po sia da nie
Ko ścio ła?

Dzię ki św. He le nie, mat ce ce sa rza Kon stan ty na Wiel kie -
go, któ ra przy wio zła je do Kon stan ty no po la z Zie mi Świę -
tej oko ło 326 ro ku. Nie wie my nie ste ty co dzia ło się z ni mi
wcze śniej.
ale wie my, jak re li kwie tra fi ły do Ko lo nii.

Ok. 345 ro ku bi skup Me dio la nu otrzy mał je od ce sa rza.
W tam tym cza sie Me dio lan był jed nym z czte rech miast ce -
sar skich w im pe rium, więc za pew ne z te go wzglę du zo sta -
ły po da ro wa ne wła śnie tam tej sze mu bi skup stwu. re li kwie
mia ły spo cząć w ka te drze, ale we dług tra dy cji wznie sio no
dla nich cał kiem no wą świą ty nię zna ną ja ko ba zy li ka Św.

Kości Trzech Króli
z Mi cha elem He se man nem, hi sto ry kiem, roz ma wia alek san dra Po lew ska

y Na krótki czas przed datą, która
znana jest nam jako Boże Narodzenie,
na niebie ukazała się supernowa
w konstelacji Orła, a orzeł był
symbolem boga magów Ahura Mazda
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eu stor giu sza. W IV wie ku stwo rzo no też do ku men ta cję re -
li kwii Mę dr ców. By ła do brze za bez pie cza na i roz bu do wy -
wa na. Miesz kań cy Me dio la nu po noć aż do XII wie ku nie
wie dzie li, że ma ją w swym mie ście ta ki skarb. Do wie dzieć
się mie li o nim do pie ro w 1164 ro ku, kie dy to ar cy bi skup
Ko lo nii, ra inald von Das sel, kie ru ją cy kan ce la rią Fry de ry -
ka Bar ba ros sy, po sta no wił wy wieźć je z pod bi te go przez ce -
sa rza nie miec kie go Me dio la nu do Ko lo nii.
Czym kon kret nie są te re li kwie?

re li kwiarz otwie ra no kil ka ra zy przez ostat nie osiem
wie ków. Wszyst kie pro to ko ły z tych otwarć mó wią o tym,
że we wnę trzu znaj du ją się ko ści trzech męż czyzn w róż -
nym wie ku. Je den z nich był star cem, dru gi w si le wie ku,
a trze ci mło dzień cem. Za pi sa no w nich też, że ko ści by ły
owi nię te kosz tow ny mi sza ta mi. W 1904 ro ku, kil ka z tych
re li kwii tj. dwie ko ści nóg star ca, kość udo wa męż czy zny
w śred nim wie ku i kark mło dzień ca zwró co no ba zy li ce św.
eu stor giu sza w Me dio la nie i do dziś są tam one czczo ne.
Czy re li kwie Mę dr ców zo sta ły pod da ne współ cze snym ba -
da niom?

W 1981 ro ku zba da no tka ni ny, w któ re owi nię te by ły ko -
ści. Ba da niom prze wo dził prof. Da niel de Jon ghe z Kró lew -
skie go Mu zeum Sztu ki i Hi sto rii w Bruk se li, uzna ny
na are nie mię dzy na ro do wej i ce nio ny eks pert w dzie dzi nie
ar che olo gii tek styl nej. Do szedł do kon klu zji, że tka ni ny są
po cho dze nia orien tal ne go i zo sta ły wy two rzo ne mię -
dzy I a II, a naj póź niej w IV wie ku na szej ery. Je dwab ny
frag ment ba da nej tka ni ny był iden tycz ny z ubra nia mi po -
cho dzą cy mi z I wie ku. In ne czę ści zaś by ły iden tycz ne
z tka ni na mi zna le zio ny mi w Pal mi rze w wie ży zbu do wa -
nej w 103 ro ku i znisz czo nej w ro ku 272. A Pal mi ra, po -
dob nie jak wspo mnia ne już ek ba ta na czy Sa veh,
znaj do wa ła się na Szla ku Je dwab nym. Ko lej na tka ni na by -

ła bar wio na praw dzi wą pur pu rą, zdo bio na zło ty mi nić mi
i zi den ty fi ko wa no ją ja ko pro dukt warsz ta tów ce sar skich
z wcze sne go okre su bi zan tyj skie go. Na to miast ana li za che -
micz na, któ rą wy ko na no w la bo ra to riach Bay er Ag w Le -
ver ku sen po twier dzi ła au ten tycz ność pur pu ry po cho dzą cej
ze sub stan cji wy dzie la nej przez pur pu ro we śli ma ki, któ rej
uży wa no wy łącz nie do bar wie nia szat ce sa rzy i se na to rów
Ce sar stwa rzym skie go. By ło to im po nu ją ce po twier dze nie
tra dy cji, że trzej Mę dr cy zmar li i zo sta li po cho wa ni w I wie -
ku, w jed nym z miast Szla ku Je dwab ne go, a ich re li kwie zo -
sta ły od zy ska ne i czczo ne przez ce sa rzo wą He le nę
w IV wie ku. Bo w owe rzym skie ma te rie ko ści Mę dr ców
i zło żo ne z ni mi je dwa bie zo sta ły za pew ne do dat ko wo owi -
nię te.
Ba dał pan re li kwie Mę ki Chry stu sa. nie my ślał pan ni gdy,
by zba dać tak że re li kwie ma gów? a póź niej tak że o tym
na pi sać?

Pi sa łem już o nich w książ ce „Mi riam z Na za re tu”. Któ -
re goś dnia mógł bym na pi sać ca łą książ kę tyl ko na ich te -
mat, ale w tym ce lu mu siał bym prze pro wa dzić wie le ba dań
w Ira nie, co jest ra czej trud ne z po wo dów po li tycz nych. Nie
chcę być aresz to wa ny ja ko szpieg w Is lam skiej re pu bli ce
Ira nu. Po za tym je stem hi sto ry kiem. Nie mam kwa li fi ka cji
do prze pro wa dza nia ba dań me dycz nych czy che micz nych
re li kwii, a na wet dla uzy ska nia do stę pu do nich po trze bu -
ję po zwo le nia Ka pi tu ły Ko loń skiej, któ ra pre fe ru je ich kult,
ale ba da nia już nie ko niecz nie, cho ciaż wszyst ko wska zu je
na au ten tycz ność re li kwii. Cóż, ale przy naj mniej każ dy mo -
że je zo ba czyć. Frag men ty płót na i ma łe pu deł ko z ko ść mi
pal ców Mę dr ców jest eks po no wa ne w skarb cu ka te dry i co
ro ku, 6 stycz nia, otwie ra ne jest okno świą ty ni, w któ rym
wy sta wia ne są trzy czasz ki. z

fot.  łukasz woźny
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Po noć do dziś, w książ kach wy po ży cza nych z uczel nia -
nej bi blio te ki zna leźć moż na na nie sio ne przez mło de -
go Ba rań cza ka ko rek ty. Bo po pra wiał je za wsze, gdy

tyl ko ja kieś do strzegł. Sta ni sław Ba rań czak roz po czął stu dia
po lo ni stycz ne na UAM w ro ku 1964 i jak twier dzą je go ko le -
dzy z ro ku, od ra zu za czął ucho dzić za ge niu sza. Je go sio stra,
Mał go rza ta Mu sie ro wicz, lu bi ma wiać, że mia ła waż ki wkład
w osią gnię cia je dy ne go bra ta. Do kład niej opi sa ła ca łą spra -
wę w swej ma łej au to bio gra fii: Al fa be tu na uczy łam go już, gdy
miał 4 la ta. Uży wa łam do te go ce lu nie kon wen cjo nal nych po -
mo cy na uko wych – by ły to mia no wi cie pięk ne i dłu gie, ró żo -
we dżdżow ni ce -ro sów ki. Usta wia łam je pa tycz kiem w róż ne
kształ ty i tą me to dą po glą do wą na uczy łam bra cisz ka wszyst -
kich li ter. Skła dać je na uczył się sam, tak, że ja ko pię cio la tek
czy tał już bie gle i chęt nie. Czy tał, czy tał i czy tał – i tak mu zo -
sta ło. Uwa żam, że wiel kie są mo je za słu gi dla Li te ra tu ry Pol -
skiej Wy so kiej.(…) Pię cio let ni Sta siu lek, za bra ny prze ze mnie
do szko ły, wpra wił pa nią Tec laff [su ro wą na uczy ciel kę pi sar -
ki – przyp. au tor ki] w po dziw, bio rąc ży wy udział w lek cji, czy -
ta jąc na ochot ni ka z czy tan ki i pi sząc bie gle na ta bli cy, co
praw da pi smem dru ko wa nym. 1 Do dać mu szę, że z oso bli -
wych źró deł pi sa nych, prze cho wy wa nych do dziś przez Mał -
go rza tę Mu sie ro wicz, wy ni ka, że jej młod szy bra ci szek bar dzo
szyb ko od krył swe po wo ła nie za wo do we. W jej cy to wa nej
wy żej książ ce, znaj du je my bo wiem zdję cie kró ciut kie go li ści -
ku na pi sa ne go przez kil ku let nie go Sta sia nie co nie pew ny mi
jesz cze, dru ko wa ny mi li te ra mi, w któ rym chło piec stwier dza:
JESTEM GRZECZNY I PEWNO BĘDĘ POETĄ BO UMIEM
RYMOWAĆ. PA PA, CAŁUSÓW 122. DO WIDZENIA.
STAŚ. 2

szcze niak o dwa la ta młod szy
A sko ro już o li stach pi sa nych przez przy szłe go wiel kie go
po etę i tłu ma cza mo wa, war to przy to czyć frag ment in ne -
go, na pi sa ne go przez mło de go Ba rań cza ka do sio stry
na chwi lę przed roz po czę ciem stu diów. Mo że my bo wiem
dzię ki nie mu do wie dzieć się cze goś o ro dzin nych re la cjach
przy szłych ge niu szy. Psy cho pa ta przy był w pią tek póź nym
wie czo rem (gdy byś by ła sie dział by po tem chy ba do pół no cy,
bo już by ła 21), w to wa rzy stwie te go z bród ką – pi sał Sta -
szek w ro ku 1963 – Wła ści wie drzwi otwo rzy ła Ma ma i mu -
sia ła mu wi docz nie oka zać swo ją an ty pa tię, mó wiąc, że
wy je cha łaś, bo gdy chwi lę póź niej wy sze dłem do nie go
na scho dy, był wprost nie sa mo wi cie wście kły. Ten dru gi stał
jak mu mia i nie ode zwał się ani ra zu w cią gu ca łej roz mo -
wy. Nie chcia łem ru gać Psy cho pa ty przy tym dru gim, bo ja -

koś głu pio mi by ło pod je go nie ru cho mym, mu mio wa tym
spoj rze niem; na to miast po wie dzia łem mu (Psy cho pa cie), że -
by był tak ła skaw i po sta rał się – oczy wi ście tyl ko, gdy bę dzie
miał czas i ze chce się w ogó le po fa ty go wać! – przy nieść mi
„Wil ka ste po we go”, któ re go to on po dob no p o ż y c z y ł,
a któ ry jest mi w tej chwi li nie zbęd nie po trzeb ny, gdyż pi szę
aku rat re fe rat na te mat mi sty cy zmu we współ cze snej pro zie
nie miec kiej. Nic się nie zmie szał i obie cał przy nieść książ kę
w naj bliż szym cza sie. Nie wiem dla cze go nie wziął Si me no -
na, cho ciaż mu to za pro po no wa łem; w ogó le spra wiał wra -
że nie, jak by chciał jak naj prę dzej odejść. W każ dym ra zie
te raz jest nie dzie la, go dzi na pra wie dru ga, a jak do tąd go nie
wi dać. Obie cu ję Ci, że te raz – je śli się w ogó le zja wi, bo mo -
że wo li stra cić Si me no na i Ja me sa, a za trzy mać so bie Hes se -
go, Ver cor sa i Ca ry’ego – że te raz za ła twię spra wę
de fi ni tyw nie, na wet gdy by i tym ra zem przy szedł z tam tym
Hin du sem. Wczo raj dość dłu go de ba to wa li śmy z Ma mą
nad Two im cha rak te rem: Ty masz po pro stu za wie le za ufa -

nia do lu dzi, któ rych na wet nie znasz do brze, zbyt wie le
masz współ czu cia dla roz ma itych, dość prze cięt nych typ ków,
któ rzy twier dzą lub oka zu ją, że są za kom plek sie ni czy za pi -
ci, czy co tam jesz cze in ne go. Wiem do kład nie co w tej chwi li
my ślisz: je steś znie cier pli wio na, że szcze niak młod szy od Cie -
bie o dwa la ta, pra wi Ci mo ra ły; ale nie za leż nie od te go, co
o tym są dzisz, da ję Ci sło wo ho no ru, że te wszyst kie drob ne,
smar ka te du cho wo su kin syn ki, „ni hi li ści”, „fi lo zo fo wie”, ten
ca ły „świat ar ty stycz ny” jest Cie bie nie wart. 3 Po miń my roz -
wa ża nia po ety nad tym czy „smar ka te du cho wo su kin syn -
ki” by li war ci wzglę dów je go sio stry czy nie, a skup my się
na książ kach, o któ rych mło dy Ba rań czak pi sze w tak krót -
kim frag men cie, tak wie le. Bo przez pry zmat ksią żek wspo -
mi na ją Stasz ka tak że je go ko le dzy z ro ku.

Od Be atle sów do szek spi ra
Po pierw sze, Sta szek Ba rań czak ja wi się we wspo mnie niach
ko le gów ja ko ten, któ ry za wsze, wszyst ko co trze ba, miał
prze czy ta ne. A na stu diach po lo ni stycz nych na le ża ło prze -
czy tać po nad sto ksią żek rocz nie. Po nie waż ko le dzy Ba rań -

Zielonymi zgłoskami pisane
Pół wieku temu w czytelni poznańskiej Biblioteki Uniwersyteckiej leżała księga, do której wpisywali się

studenci korzystający akurat z jej zasobów. Spośród typowych nazwisk, jakie pojawiały się na jej
stronicach, takich jak choćby Kowalski czy Malinowski, co jakiś czas wyzierały nazwiska wybitne:

William Szekspir, Albert Einstein albo Jonathan Swift. Zawsze zanotowane były zielonym długopisem.
Zawsze małymi literkami. Dokładnie takimi samymi, jakimi pisał student polonistyki Stanisław

Barańczak.

y Sta szek Ba rań czak ja wi się we wspo mnie -
niach ko le gów ja ko ten, któ ry za wsze,
wszyst ko co trze ba, miał prze czy ta ne
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czak owej set ki nie ste ty nie po chło nę li, on chęt nie opo wia -
dał im treść każ de go prze czy ta ne go ty tu łu i na wet do kła -
dał do stresz czeń roz ma ite spo strze że nia przy dat ne póź niej
na za li cze niach czy eg za mi nach. Przy ja cie le mło de go Ba -
rań cza ka opo wia da ją, że wie le ra zy słu cha li owych stresz -
czeń i ro bi li z nich no tat ki, sie dząc w ga bi ne cie
den ty stycz nym ma my Stasz ka, pa ni Zo fii Ba rań czak, gdy
ta nie mia ła już pa cjen tów. Z uśmie chem do da wa li też, że
wła ści wie to bar dziej stu dio wa li u Ba rań cza ka niż u swo -
ich pro fe so rów. W swo im stu denc kim po ko ju (w ro dzin -
nym miesz ka niu przy ul. Ko ściusz ki) miał mnó stwo
ksią żek. Te któ re nie mie ści ły się na pół kach by ły ukła da ne
na pod ło dze i aby po ru szać się po po miesz cze niu trze ba
by ło cho dzić „ko ry ta rza mi” mię dzy ni mi. Prócz ksią żek
miał też Ba rań czak trąb kę, na któ rej grał. I spo rą ko lek cję
płyt. A w tym m.in. pły ty uko cha nych Be atle sów, któ rych
pio sen ki z upodo ba niem prze kła dał na pol ski i wy ja śniał
póź niej zna jo mym o czym opo wia da tekst „She lo ves you”
al bo „Yestar day”. Nie im pre zo wał. Był ra czej do ma to rem.
Dyk to wa ne to by ło jed nak nie ty le je go nie chę cią do to wa -
rzy stwa, co pro ble ma mi z błęd ni kiem. Cho ry błęd nik oca -
lił go też od służ by woj sko wej.

te atr Ósme go Dnia
Lech ra czak, twór ca Te atru Ósme go Dnia i przy ja ciel Ba -
rań cza ka z ro ku, opo wia dał dzien ni ka rzom, jak któ re goś

1 Mał go rza ta Mu sie ro wicz, „Tym ra zem se rio”, Aka pit Press, Łódź 1994
2 Mał go rza ta Mu sie ro wicz, „Tym ra zem se rio”, Aka pit Press, Łódź 1994
3 Mał go rza ta Mu sie ro wicz, „Tym ra zem se rio”, Aka pit Press, Łódź 1994
4 Mał go rza ta Mu sie ro wicz, „Tym ra zem se rio”, Aka pit Press, Łódź 1994
5 Mar cin Kąc ki, „Po znań”, Wy daw nic two Czar ne, Wo ło wiec 2017

dnia Sta szek przy szedł na pró bę i bar dziej stwier dza jąc niż
py ta jąc, rzu cił: „Mo że pod rzu cę wam tek sty?” Pod rzu cił.
Wkrót ce zo stał kie row ni kiem li te rac kim, a pierw szy spek -
takl te atru, opar ty o twór czość Man delsz ta ma i Ach ma to -
wej, skon stru owa no z tek stów, któ re Ba rań czak oso bi ście
prze tłu ma czył. Na tu ral nie w ży ciu mło de go ge niu sza o za -
cię ciu po etyc kim nie mo gło za brak nąć mi ło snych unie sień.
Ale opo wiem o tym, jesz cze raz, sło wa mi słyn nej sio stry
pi sar ki: Ma ma wy da ła sta now czy za kaz za wie ra nia związ -
ków mał żeń skich przed dy plo mem – za pi sa ła w cy to wa nej
tu pu bli ka cji Mał go rza ta Mu sie ro wicz – więc Staś po pro -
stu zro bił w rok dwa la ta stu diów, na pi sał wspa nia łą pra cę
ma gi ster ską i już mógł się że nić z Anią. Wy pro wa dzi li się
do wy na ję te go po ko ju w Pusz czy ków ku. 4 Lech ra czak na -
to miast, przed ter mi no wy dy plom Ba rań cza ka sko men to -
wał na stę pu ją co: Ja ko ge niusz, szyb ciej skoń czył stu dia, ale
bra kło eta tu na uczel ni, więc da li go do bi blio te ki. 5 Na szczę -
ście na krót ko. W 1973 ro ku obro nił dok to rat po świę co ny
twór czo ści Mi ro na Bia ło szew skie go, a w 1981 roz po czął
pra cę na wy dzia le sla wi sty ki Uni wer sy te tu Ha rvar da.

aleksandra Polewska
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