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Po dłuższej przerwie proponujemy Państwu tzw. „numer poznański”. Pomysł Gazety Peters-
burskiej przygotowanej przez studentów polonistów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zrodził 
się podczas prezentacji książki „Piszę, więc jestem”, powstałej z inicjatywy studentów inspirowa-
nych przez prof. Halinę Zgółkową. 

Od dawna trwa więź duchowa i twórcza między środowiskiem UAM i petersburską Polonią. 
Wystarczy przypomnieć wspólne konferencje poświęcone m.in. językowi polskiemu i historii, 
praktyki studenckie w szkole Nr 216 im. Adama Mickiewicza... Mijały lata i zainteresowania ro-
dzące nowe inicjatywy i poczynania. Do nich zaliczamy niniejszy numer. Na czym polegał projekt? 
To swoisty Souvenir de Posen, wzorem utworu muzycznego Henryka Wieniawskiego – skrzypka-
-wirtuoza, długoletniego profesora Konserwatorium Petersburskiego, związanego ze stolicą Wiel-
kopolski – Poznaniem. Adepci dziennikarstwa poznańskiego piszą o swoim mieście, prezentują 
sprawy, o których ich zdaniem należy mówić. Proces tworzenia pisma był przyczynkiem do po-
znania przez studentów polonistyki i dziennikarstwa problematyki prasy polonijnej, do poznania 
historii Polaków w Petersburgu, ich wkładu duchowego w rozwój kulturalny miasta i na odwrót 
wkładu petersburżan w rozwój kultury Poznania i Polski (teatr i środowiska muzyczne). Z całą 
pewnością temat nie został wyczerpany. Będzie jednak swego rodzaju dopingiem w poznawaniu 
historii Polaków poza granicami Kraju. Mamy nadzieję na kontynuację projektu w postaci zapla-
nowanych spotkań w Petersburgu z teatrem „Szutnik”, czy wspólnej konferencji z dziennikarzami 
pism narodowościowych miasta.

Serdecznie dziękujemy autorom tego numeru, pani profesor Halinie Zgółkowej i wszystkim 
tym, którzy zechcieli sercem i duchem odnieść się do wspólnego projektu.

W słowie wstępnym nie możemy pominąć milczeniem sprawy Domu Polskiego. Z nieznanych 
bliżej dla Gazety powodów jest zamknięty – bodajże na długo... (o czym świadczą ważne pie-
częcie). Gazeta określa to pożarem serc petersburskich Polaków, nie mających możliwości co-
dziennych spotkań, kultywowania języka ojczystego, dbania o rozwój tradycji i po prostu pracy 
organicznej na rzecz miasta i środowisk wielonarodowościowego Petersburga. 

A może ktoś ugasi ten pożar?

teresa konopielko

Pożar serc

Henryk Wieniawski, Souvenir de Posen, op. 3 na skrzypce i fortepian
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Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. 

Jak sam pisze, jest krakowianinem w pierwszym poko-

leniu. Jego rodzice osiedlili się w Krakowie po studiach, 

oboje pracują na Akademii Górniczo-Hutniczej. Matka zajmuje 

się chemią, ojciec jest automatykiem. W latach 1987–91 byłem 

uczniem klasy humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym 

im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, jednym z najlep-

szych krakowskich ogólniaków. W tym czasie działał już w har-

cerstwie, 1984 roku wstąpił do 5 Krakowskiej Drużyny Harcer-

skiej „Piorun” im. Legionistów 1914 r. i po kilku latach został jej 

drużynowym. Był także ministrantem. Koledzy zapamiętali go 

jako bardzo religijnego. 

Przepustką do kariery – najpierw akademickiej, a potem 

także politycznej – stały się dla Dudy studia na Wydziale Pra-

wa UJ. Obronił magisterium w lutym 1997 roku i podjął pracę 

naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administra-

cyjnego, a w 2001 r. w Katedrze Prawa Administracyjnego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dorabiał wykonując zlecenia dla 

kancelarii prawnych. W styczniu 2005 r. uzyskałem stopień dok-

tora nauk prawnych na podstawie rozprawy „Interes prawny w 

polskim prawie administracyjnym“.

W 2005 r. doktor z kilkuletnim stażem wykładowcy zwró-

cił na siebie uwagę posła Arkadiusza Mularczyka z PiS, także 

prawnika po UJ. W ten sposób zaczęła się polityczna przy-

goda młodego naukowca. Najpierw pracował w PiS-owskim 

zespole piszącym ustawę lustracyjną. Skonfliktowało go to ze 

środowiskiem naukowym, które niechętnym okiem patrzyło na 

pomysły lustrowania akademików szykowane przez PiS. Mniej 

więcej w tym czasie zamarła także kariera naukowa Dudy. 

Wciąż figuruje jako asystent na liście pracowników Katedry 

Prawa Administracyjnego UJ, ale przez 10 lat nie awansował. 

Od 2005 r. zdecydowanie bardziej pochłaniała go polityka. 

Prace nad ustawą lustracyjną zostały docenione i w 2006 r. 

młody prawnik trafił do ministerstwa sprawiedliwości, gdzie 

został wiceministrem. 

1 sierpnia 2006 r. premier Jarosław Kaczyński powołał go 

na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Z tego stanowi-

ska został odwołany 15 listopada 2007 w związku z wyborem 

przez Sejm w skład Trybunału Stanu. W 2007 r. rząd PiS upadł, 

odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Duda sta-

rał się o mandat poselski, ale przegrał. Został bez politycznego 

zajęcia. Wówczas Ziobro o nim nie zapomniał – polecił Dudę 

prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który mianował go pod-

sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W lipcu 2010 r. 

po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd Prezydenta 

RP złożył dymisję.

Kim jest nowy prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej?

Polityka



www.gazetapetersburska.org

5

Śmierć prezydenta nie przerwała politycznej kariery Dudy, 

wręcz odwrotnie. W 2010 r. Jarosław Kaczyński zdecydował 

się go wystawić w wyborach na prezydenta Krakowa. Duda nie 

wszedł wówczas do drugiej tury, uzyskując trzeci wynik. Zde-

cydowanie lepiej wypadł w 2011  r., kiedy startując do Sejmu 

uzyskał aż 80 tys. głosów, szósty wynik w kraju.

W wyborach parlamentarnych 9 października 2011 roku, 

startując z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu krakowskim, 

został wybrany posłem na Sejm, zdobywając 79 981 głosów. 

Objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Odpowie-

dzialności Konstytucyjnej.

Od 27 listopada 2013 r. do 9 stycznia 2014 r. był rzecznikiem 

PiS – politycy partii chwalili go za świetną prezencję, elegancję 

i umiejętność radzenia sobie z mediami. Dziennikarze docenili z 

kolei jego pracę w parlamencie, również w 2013 r. jako jedyny 

polityk PiS znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych po-

słów rankingu „Polityki”.

25 maja 2014 r. zamienił sejmowe ławy na fotel europosła, 

zdobywając 97 996 głosów.Odniósł przy okazji kolejny spekta-

kularny sukces – startując z drugiego miejsca wyprzedził jedyn-

kę PiS w swoim okręgu i to o ponad 17 tys. głosów. Nie zdążył 

się nawet porządnie zadomowić w Brukseli, a Jarosław Kaczyń-

ski już szykował dla niego nowe zadanie. Wieczorem 11 listo-

pada 2014 r. prezes PiS prezentował kandydata na prezydenta 

w Krakowie.

W pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej 10 maja 2015 roku otrzymał 34,76 % liczby ważnych 

głosów. W ponownym głosowaniu 24 maja 2015 roku został wy-

brany na Prezydenta RP, zdobywając 51,55 % liczby ważnych 

głosów.

6 sierpnia 2015 roku objął urząd Prezydenta RP, składając 

przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Program prezydenta
Andrzej Duda ogłosił podczas konwencji wyborczej, że zde-

cydował się zawrzeć z wyborcami umowę na piśmie dotyczą-

cą «kształtu odbudowywanej, naprawianej Rzeczypospolitej». 

W umowie programowej Duda proponuje m.in. cofnięcie refor-

my emerytalnej podnoszącej wiek emerytalny do 67 lat, likwi-

dację NFZ, powstanie przy prezydencie ciał doradczych: naro-

dowej rady rozwoju i rady przedsiębiorczości, a także powrót 

do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. Realizacja 

tych propozycji oznaczałaby wycofanie się ze zmian przeprowa-

dzonych przez ostatnie kilkanaście lat.

andrzej duda zapowiedział сofnięcie reformy 
emerytalnej, likwidację nFZ, a także powrót 
do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego 
liceum.

Duda złożył też wiele obietnic różnym grupom społecznym, 

choć przyznał, że za ich zrealizowanie będzie odpowiedzialny 

rząd. Zapewniał jednak, że jako prezydent będzie wspierał rząd 

w realizacji swoich propozycji. Obiecał, że skoncentruje się na 

pomocy rodzinom, a polityka prorodzinna będzie jednym z czte-

rech filarów programu jego prezydentury. Kolejne trzy filary to 

praca, bezpieczeństwo i dialog. Przedstawiając swój program 

zapowiedział m.in. ulżenie osobom, które wzięły kredyty we 

frankach, pomoc przedsiębiorcom i wspieranie polskich marek, 

a także realizację postulatów związkowców, w tym rolników.

Wśród zapowiedzi programowych Dudy znalazło się: 500 zł 

miesięcznie na każde dziecko w biedniejszej rodzinie i 500 zł na 

drugie dziecko w zamożniejszych, wsparcie rodzin z niepełno-

sprawnymi dziećmi, uprawnienia emerytalne dla rodziców, któ-

rzy zajmowali się przez wiele lat domem.

Dodał, że jako prezydent przygotuje projekt przywrócenia 

wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. 

Jego zdaniem podniesienie wieku emerytalnego było „wielką 

niesprawiedliwością, która nigdy nie powinna być zaakcepto-

wana przez prezydenta”.

Duda zadeklarował też, że jako prezydent przedstawi pro-

gram mieszkaniowy dla młodych małżeństw; mieszkania miały-

by powstawać na gruntach Skarbu Państwa i być realizowane, 

pod nadzorem rządu, przez polskie firmy budowlane.

(na podstawie www.prezydent.pl,  
http://polska.newsweek.pl)

Polityka
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Tradycje uniwersyteckie  
miasta Poznania
Poznań to ważne centrum życia 

umysłowego, kulturalnego i go-
spodarczego oraz trzeci po Kra-

kowie i Warszawie ośrodek naukowy i 
akademicki w Polsce. Stolica wielkopol-
ski posiada bogate tradycje uniwersy-
teckie sięgające XVI wieku. W 1519 roku, 
dzięki biskupowi poznańskiemu Jano-
wi Lubrańskiemu założono w Poznaniu 
tzw. Akademię Lubrańskiego – będącą 
„duchową poprzedniczką” dzisiejszego 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
W  1611 roku na mocy przywileju kró-
la Zygmunta III Wazy, powstało także w 
Poznaniu Kolegium Jezuickie, jednakże 
zarówno Akademia Lubrańskiego jak i 
Kolegium nigdy nie otrzymały pełni praw 
akademickich, a podejmowane starania o 
przekształcenie tych instytucji w uczelnie 
wyższe kończyły się niepowodzeniem. W 
latach 1870-1876 działała w podpoznań-
skim Żabikowie również szkoła rolnicza. 

Formalne utworzenie pierwszej uczel-
ni wyższej w Poznaniu nastąpiło w maju 
1919 roku, dzięki staraniom lekarza He-
liodora Święcickiego oraz archeologa Jó-
zefa Kostrzewskiego, historyka ks. Stani-
sława Kozierowskiego i filozofa Michała 
Sobeskiego. Założona przez nich uczel-
nia początkowo nosiła nazwę Wszechni-
cy Piastowskiej, następnie od 1920 roku 
zmieniono nazwę na Uniwersytet Po-
znański a od 1955 roku Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierw-
szym rektorem uczelni został Heliodor 
Święcicki. W  początkowych latach ist-
nienia Uniwersytet Poznański składał 
się z Wydziału Prawno-Ekonomicznego, 
Wydziału Lekarskiego, Studium WF, Wy-
działu Humanistycznego, Wydziału Ma-
tematyczno-Przyrodniczego i Wydziału 
Rolniczo-Leśnego. W roku akademickim 
1919–1920 na Uniwersytecie studiowa-
ło blisko 1800 studentów i wolnych słu-
chaczy, z kolei w przededniu wybuchu 
drugiej wojny światowej na poznańskiej 
uczelni studiowało już blisko 4500 stu-
dentów. Wkroczenie wojsk hitlerowskich 
do Polski przekreśliło funkcjonowanie 
wszystkich uczelni wyższych w tym i Uni-
wersytetu Poznańskiego, którego kadra 
naukowa jak i studenci poddani zostali 
represjom. Działalność uczelni została 

wznowiona oficjalnie w 1945 roku, kiedy 
przystąpiono do odbudowy z powojen-
nych zgliszczy. 

W 1950 roku nastąpiła reorganizacja 
Uniwersytetu Poznańskiego. Z istnieją-
cych wówczas Wydziałów Lekarskiego 
i Farmaceutycznego, utworzono Akade-
mię Medyczną. Ze Studium Wychowania 
Fizycznego utworzono Wyższą Szkołę 
Wychowania Fizycznego, natomiast na 
bazie Wydziału Rolnego i Leśnego po-
wstała Wyższa Szkoła Rolnicza. Tym sa-
mym, z Uniwersytetu Poznańskiego wy-
odrębniły się instytucje dające początek 
kolejnym poznańskim szkołom wyższym. 
Jednak należy zaznaczyć, że wcześniej 
bo już w 1922 roku powstało także w Po-
znaniu Państwowe Konserwatorium Mu-
zyczne a w 1926 roku, dzięki staraniom 
Izby Przemysłowo-Handlowej utworzono 
w Poznaniu Wyższą Szkołę Handlową. W 
1946 roku powstała natomiast Państwo-
wa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, 
a w 1955 roku utworzono Politechnikę 
Poznańską będącą kontynuatorką ist-
niejącej wcześniej Państwowej Szkoły 
Budowy Maszyn (późniejszej Szkoły In-
żynierskiej). 

Dzisiaj w Poznaniu funkcjonuje 
25  uczelni wyższych, w tym 8 uczelni 
państwowych i 17 prywatnych. – są to: 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny, Po-
litechnika Poznańska, Uniwersytet Przy-
rodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Ka-
rola Marcinkowskiego, Uniwersytet Arty-
styczny, Akademia Muzyczna im. Ignace-
go Jana Paderewskiego oraz Akademia 
Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza 
Piaseckiego. W stolicy Wielkopolski dzia-
łają także wyższe uczelnie prywatne. 
Wśród najbardziej znanych wymienić na-
leży Wyższą Szkołę Nauk Humanistycz-
nych i Dziennikarstwa (obecnie Colle-
gium Da Vinci), Wyższą Szkołę Bankową, 
Wyższą Szkołę Logistyki, Wyższą Szko-
łę Umiejętności Społecznych, Wyższą 
Szkołę Zarządzania i Bankowości, Wyż-
szą Szkołę Języków Obcych, Wyższą 
Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii oraz 
Wyższą Szkołę Handlu i Usług. 

Główną i największą uczelnią Pozna-
nia jest Uniwersytet im. Adama Mic-

kiewicza w  Poznaniu. Należy on do 3 
głównych ośrodków naukowych w Pol-
sce (obok Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie). W skład Uniwersytetu wchodzi 
14  wydziałów (Wydział Anglistyki, Wy-
dział Biologii, Wydział Chemii, Wydział 
Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział 
Fizyki, Wydział Historyczny, Wydział 
Matematyki i  Informatyki, Wydział Nauk 
Geograficznych i Geologicznych, Wydział 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wy-
dział Nauk Społecznych, Wydział Neo-
filologii, Wydział Prawa i  Administracji, 
Wydział Studiów Edukacyjnych oraz Wy-
dział Teologiczny). Funkcję rektora UAM 
pełni obecnie prof. Bronisław Marciniak. 

Wiodącą uczelnią medyczną w Pol-
sce jest niewątpliwie Uniwersytet Me-
dyczny im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. Uczelnia posiada 4 wydziały 
(Wydział lekarski I, Wydział lekarski II, 
Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk 
o Zdrowiu) oraz 5 szpitali klinicznych. 
Obecnym rektorem jest prof. Jacek Wy-
socki. 

Wysoki poziom badań naukowych 
i kształcenia reprezentuje Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu. Uczelnia 
posiada 5 wydziałów (Wydział Ekonomii, 
Wydział Gospodarki Międzynarodowej, 
Wydział Informatyki i Gospodarki Elek-
tronicznej, Wydział Towaroznawstwa, 
Wydział Zarządzania. Rektorem uczelni 
jest prof. Marian Gorynia.

Poznański Uniwersytet Artystyczny 
składa sie z 8 wydziałów (Wydział Grafiki 
i Komunikacji Wizualnej, Wydział Anima-
cji, Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby 
i Działań Przestrzennych, Wydział Archi-
tektury i Wzornictwa, Wydział Architektu-
ry Wnętrz i Scenografii, Wydział Edukacji 
Artystycznej oraz Wydział Komunikacji 
Multimedialnej) Rektorem uczelni jest 
prof. Marcin Berdyszak. 

Politechnika Poznańska składa się z 
10 wydziałów (Wydział 
Architektury, Wydział 
Budownictwa i Inży-
nierii Środowiska, Wy-
dział Budowy Maszyn 
i Zarządzania, Wydział 
Elektroniki i Teleko-
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50-lecie powstania filologii rosyjskiej 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu daje możliwość, by pokazać 
oraz zaprezentować efekty pracy nauko-
wej, dydaktycznej i organizacyjnej rusy-
cystyki poznańskiej w mijającym półwie-
czu. 

Instytut Filologii Rosyjskiej jest jed-
nostką naukową-dydaktyczną, wchodzą-
cą w skład struktury Wydziału Neofilologii 
naszego Uniwersytetu. Obecnie Instytut 
tworzy 5 Zakładów: Zakład Języka Ro-
syjskiego pod kierownictwem prof. dr 
hab. Jerzego Kaliszana, Zakład Literatury 

Rosyjskiej, którym kieruje prof. dr hab. 
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Zakład 
Komparatystyki Literacko-Kulturowej, 
którego kierownikiem jest pani prof. dr 
hab. Beata Waligórska-Olejniczak, Za-
kład Pragmatyki Komunikacyjnej Języ-
ków Obcych pod kierownictwem prof. dr 
hab. Andrzeja Sitarskiego, a także Zakład 
Ukrainistyki. 

Współcześnie badania prowadzone w 
Instytucie Filologii Rosyjskiej przekracza-
ją ramy ścisłej filologii i mieszczą się w 
kręgu szeroko rozumianych nauk huma-
nistycznych. 

...Aktualnie Instytut Filologii Rosyj-
skiej wydaje znane w środowisku slawi-
stycznym polskim i zagranicznym czaso-
pismo naukowe, będące wizytówką po-
znańskiej rusycystki, Studia Rossica Po-
snaniensia, którego Redaktorem Naczel-
nym jest Pan prof. dr hab. Jerzy Kaliszan. 
Nowymi propozycjami wydawniczymi są 
czasopisma: Kultury Wschodniosłowiań-
skie – oblicza i dialog (4 numery), których 
redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. 
Wawrzyniec Popiel-Machnicki, i specjali-
styczne czasopismo ukrainistyczne: Stu-
dia Ukrainica Posnaniensia (4 numery), 

50 lat filologii rosyjskiej na Uniwersytecie 
A. Mickiewicza w Poznaniu
(fragmenty)

munikacji, Wydział Elektryczny, Wydział 
Fizyki Technicznej, Wydział Informatyki, 
Wydział Inżynierii Zarządzania, Wydział 
Maszyn Roboczych i Transportu oraz Wy-
dział Technologii Chemicznej). Rektorem 
Politechniki Poznańskiej jest obecnie prof. 
Tomasz Łodygowski. 

Uniwersytet Przyrodniczy składa się 
z 8 wydziałów (Wydział Rolnictwa i Bioin-
żynierii, Wydział Leśny, Wydział Medycy-
ny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, 
Wydział Technologii Drewna, Wydział 
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 
Wydział Melioracji i Inżynierii Środowi-
ska, Wydział Ekonomiczno-Społeczny). 
Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego 
jest prof. Grzegorz Skrzypczak.

Akademia Muzyczna im. Ignacego 
Jana Paderewskiego której rektorem 
jest prof. Halina Lorkowska składa się z 
5 wydziałów (Wydział Kompozycji, Dyry-
gentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, Wydział 
Instrumentalny, Wydział Wokalno-Ak-

torski, Wydział Dyrygentury Chóralnej, 
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, 
Wydział Instrumentów Smyczkowych, 
Harfy, Gitary i Lutnictwa).

Akademia Wychowania Fizyczne-
go im. Eugeniusza Piaseckiego składa 
się z 2 wydziałów (Wydział Wychowania 
Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji oraz 
Wydział Turystyki i Rekreacji). Rektorem 
uczelni jest prof. Jerzy Smorawiński.

Należy podkreślić, że ze względu na 
wysoką liczbę studentów, Poznań jest 
miastem o wybitnie akademickim charak-
terze. Ogólną liczbę osób studiujących na 

wszystkich poznańskich uczelniach sza-
cuje się na około 130 tys. osób, w tym na 
UAM studiuje blisko 40 tys. osób. Efektem 
tego jest bogate życie studenckie, któ-
re jest widoczne w tkance miejskiej Po-
znania. W kalendarzu kulturalnym stolicy 
wielkopolski goszczą liczne studenckie 
wydarzenia kulturalne i artystyczne, festi-
wale i konferencje naukowe oraz koncerty. 
W mieście funkcjonują studenckie chóry, 
zespoły, teatry i czasopisma, istnieje także 
studenckie radio. Poznań to także miasto 
studenckich klubów i pubów. Do najważ-
niejszych imprez akademickich i studenc-
kich zaliczyć można między innymi co-
roczne, hucznie obchodzone Juwenalia, 
Poznański Festiwal nauki i Sztuki czy Noc 
Naukowców. W Poznaniu prócz uniwersy-
tetów i szkół wyższych działa także szereg 
organizacji naukowych takich jak między 
innymi założone w 1957 roku Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czy istnieją-
cy od 1944 roku Instytut Zachodni.

Bartłomiej Garczyk

Budynek Akademii Lubrańskiego
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którego redaktorem naczelnym jest Pani 
prof. dr hab. Tatiana Kosmeda. 

Istotne znaczenie dla prowadzenia 
badań naukowych i dydaktyki, nawet w 
dobie Internetu, dla filologa ma książka. 
Jesteśmy dumni z naszego ciągle po-
większającego o nowe nabytki, księgo-
zbioru, który obecnie liczy ponad 100.000 
woluminów. Dzisiaj Instytut Filologii Ro-
syjskiej stał się miejscem krajowych i 
międzynarodowych spotkań naukowych 
rusycystów. Do najważniejszego Forum 
należy odnieść organizowaną cyklicznie 
konferencję międzynarodową „Rusycy-
styka Europejska a Współczesność „oraz 
organizowaną po raz szósty w 2015 roku 
Międzynarodową Konferencję Młodych 
Naukowców „Kultury Wschodniosło-
wiańskie – oblicza i i dialog” w Obrzycku 
k/ Poznania.

Filologia rosyjska od samego po-
czątku znalazła swoje miejsce w kręgu 
dyscyplin uniwersyteckich, kiedy to w 
roku 1965 z inicjatywy profosorów Wła-
dysława Kuraszkiewicza i Leszka Ossow-
skiego na Wydziale Filologicznym UAM 
w Poznaniu utworzono Katedrę Filologii 
Rosyjskiej. 

...Warto zwrócić uwagę, iż dzięki 
niezwykłemu autorytetowi naukowe-
mu oraz pasji organizatorskiej profesora 
Zbigniewa Barańskiego, który od same-
go początku istnienia Katedry uczynił ją 
zbiorowością pod względem naukowym 
otwartą i wrażliwą na wszystko, co dzieje 
się we współczesnej humanistyce i en-
tuzjazmowi młodych wówczas pracow-
ników Katedry, przede wszystkim profe-
sora Jerzego Litwinowa i dra Tadeusza 
Kuroczyckiego obserwuje się intensywny 
rozwój Katedry Rusycystyki...

Spadek zainteresowania studiami 
rusycystycznymi w końcowych latach 
osiemdziesiątych stał się wyzwaniem dla 
prof. Władysława Woźniewicza, który ob-
jął stanowisko dyrektora Instytutu w roku 
1987. To z jego inicjatywy i zrozumieniu 
oraz poparciu ówczesnego dyrektora In-
stytutu Filologii Angielskiej prof. Jacka 
Fisiaka powołana zostaje nowa specjal-
ność w Instytucie: filologia rosyjsko-an-
gielska... Nie bez znaczenia dla rozwoju 
specjalności filologii ukraińskiej było za-
trudnienie w Instytucie na stanowisku 
kierownika Zakładu Ukrainistyki Pani 
prof. Tatiany Kosmedy Od roku 1991 do 
roku 2008 stanowisko dyrektora Instytutu 
Filologii Rosyjskiej pełni prof. Antoni Mar-
kunas.

W skali regionalnej Instytut podej-
muje działania zmierzające do popula-
ryzacji szeroko pojętej kultury rosyjskiej, 

realiów współczesnej Rosji. Szczególnie 
dużym zainteresowaniem cieszą się do-
roczne spektakle założonego przez Panią 
dr Grażynę Jatczak Teatru studentów 
filologii rosyjskiej „Szutnik”, który działa 
nieprzerwanie od 15 lat, a także wykłady 
otwarte dla młodzieży szkół poznańskich 
i Wielkopolski oraz środowiska senioral-
nego. 

Choć sentyment do klasycznego 
modelu uprawiania nauki i edukacji po-
zostaje w umysłach pracowników szcze-
gólnie starszego pokolenia, to dzisiejszy 
Instytut otwiera się również na nowe 
prądy badawcze i edukacyjne. Wszystko 
to dzieje się dzięki nowemu pokoleniu 
pracowników naukowo-dydaktycznych, 
którzy dziś zdecydowanie przeważają w 
porównaniu z liczbą nauczycieli akade-
mickich z długoletnim stażem pracy w 
Instytucie... 

Nie bez znaczenia dla pełnego obra-
zu badań nad współczesnym językiem 
rosyjskim w ujęciu pragmatycznym są 
paradygmaty badawcze w tej dziedzinie, 
wyznaczone przez prof. Antoniego Mar-
kunasa i prof. Władysława Woźniewicza. 
O problematyce badawczej Prof.Anto-
niego Markunasa można powiedzieć, iż 
był on twórcą nowatorskich rozwiązań 
w zakresie dydaktyki języka rosyjskiego 
na filologii rosyjskiej na studiach uniwer-
syteckich w Polsce. Profesor Władysław 
Woźniewicz w swoich golottodydak-
tycznych dociekaniach naukowych, tak 
istotnych dla współczesnej dydaktyki 
języka obcego, określa na poziomie me-
todologicznym i teoretycznym zasady 
kierowania procesem glottodydaktycz-
nym.,. Tej problematyce Profesor po-
święcił, miedzy innymi, dwie publikacje 
książkowe: „Kierowanie procesem glot-
todydaktycznym” i „Metodyka lekcji ję-
zyka rosyjskiego”. 

Z istniejącego od 1969 roku Zakładu 
Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej, a od 
roku 1991 Zakładu Literatury Rosyjskiej 
w roku 200o z inicjatywy prof. Haliny 
Chałacińskiej utworzony został Zakład 
Komparatystyki Literacko-Kulturowej, 
który jest znakomitym przykładem ewo-
lucji myślenia o literaturze rosyjskiej i pro-
pozycji metodologii jej badań, która po-
zwala odnaleźć cechy integrujące pozor-
nie odległe zjawiska tak wewnątrz kultury 
rosyjskiej, jak w relacji do europejskich i 
światowych tendencji. 

Długoletnim Kierownikiem Zakładu 
Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej był 
prof. Bogdan Galster, którego zainte-
resowania naukowe skupiały się wokół 
dwóch kręgów problemowych: literatury 

rosyjskiej pierwszej połowy XIX wieku i 
polsko-rosyjskich powiązań literackich. 
Sądzę, iż profesor Bogdan Galster nale-
żał do tych polskich rusycystów, którym 
w uprawianiu tej dyscypliny był obcy jaki-
kolwiek koniunkturalizm, był autentycznie 
polskim. badaczem literatury rosyjskiej. 
Pośród zasłużonych profesorów, którzy 
na stałe wpisali się w poznańskie rusy-
cystyczne badania literaturoznawcze na-
leży wymienić prof. Jerzego Litwinowa, 
którego „Rosyjskie Manifesty literackie, 
cz. I i II i III we współautorstwie z prof. 
Zbigniewem Barańskim stały się ważną 
pozycją w badaniach literatury rosyjskiej 
na gruncie polskim i rosyjskim. Długolet-
nim Kierownikiem Zakładu Literatury Ro-
syjskiej był prof. Czesław Andruszko, (od 
roku 1993), którego zainteresowania na-
ukowe skupiły się zasadniczo na literatu-
rze rosyjskiej XX wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem twórczości Izaaka Babla 
i Andrieja Płatonowa. 

Mówiąc o tych badaczach, którzy, w 
50-letnich dziejach rusycystyki poznań-
skiej wyznaczali i wyznaczają kierunki 
eksploracji naukowych, nie wolno zapo-
mnieć o wykładowcach języka rosyjskie-
go, którzy dzięki swojemu autorytetowi i 
kompetencji dydaktycznej dbali i i z upo-
rem dbają o wysoki poziom nauczania 
języka rosyjskiego jako języka kierunko-
wego na rusycystycznych studiach neo-
folologicznych. To, miedzy innymi, dzięki 
nim, absolwenci rusycystyki poznańskiej 
są dobrze oceniani na rynku pracy i, co 
w konsekwencji od wielu lat, pomimo 
różnych niesprzyjających uwarunkowań 
zewnętrznych, na wszystkie specjalności 
w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM w 
Poznaniu przyjmujemy w wyniku rekruta-
cji ponad 300 studentów na I rok studiów 
stacjonarnych i zaocznych. 

Poznańska rusycystyka, o czym je-
stem przekonany, ma swoje indywidual-
ne oblicze, ale i swoją zbiorową osobo-
wość. I jest to, według mnie, oczywiste, 
bowiem badacze reprezentujący rusycy-
stykę poznańską wnosząc swoją indywi-
dualną otwartość i wrażliwość do badań 
naukowych, posługują się kategoriami i 
wartościami głęboko zakorzenionymi w 
polskiej tradycji intelektualnej i kultural-
nej, tym samym są także istotnym ele-
mentem szerszej zbiorowości – polskiej 
rusycystki i humanistyki z zasięgu znacz-
nie wykraczającym poza granice naszego 
kraju. 

Prof. UaM dr hab. andrzej sitarski 
dyrektor instytutu Filologii Rosyjskiej 
UaM w Poznaniu 
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Kasia – Pani Profesor nie ukrywa-
my, że książka była dla nas ogromnym 
zaskoczeniem. Stąd pytanie o pomysł 
na zebranie naszych prac i wydanie ich 
w formie książki. 

H. Zgółkowa – Dla mnie to też było za-
skoczenie, że nagle zebrał się tak dobry 
zespół na ćwiczeniach fakultatywnych, 
nieobowiązkowych. W dodatku potrafiły-
ście pisać nieprzymuszone z tygodnia na 
tydzień. Pisałyście tak jak ja oczekiwałam 
tego. Byłyście bardzo zdyscyplinowane i 
w pewnym momencie pomyślałam sobie, 
że może warto w formie nagrody zapro-
ponować wydanie tych prac. Pierwotny 
zamysł ograniczał się do zebrania tek-
stów i wydania ich we własnym gronie w 
formie arkuszy bindowanych. Ten pomysł 
jednak dojrzewał i stało się. Zaczęło się 
od rozmowy z Dyrektorem, czy znajdą się 
fundusze, ponieważ w przeciwnym ra-
zie sama opłaciłabym wydanie. Znalazły 
się… Znalazł się także bardzo dobry wy-
dawca. Byłam wręcz zaskoczona, że to 
się wszystko tak potoczyło. Wy również 
bardzo szybko podchwyciłyście temat. 
Znalazły się wreszcie osoby wyjątkowo 
zdyscyplinowane, np. Roksana, która 
wszystkich nas dopingowała i pilnowała, 
aby wszystko w odpowiednim terminie 

było zrealizowane. Później znalazła się 
fotoreporterka – Agnieszka, ilustrator – 
Magdalena, która podjęła się wykonania 
ilustracji. To wszystko zostało zrealizowa-
ne wspólnymi siłami. Co ciekawe u mnie 
w domu mówiło się tylko o książce. I ta 
piękna okładka. Chwilami sama jeszcze 
nie do końca potrafię uwierzyć w to, co 
zrobiłyśmy. nie mówiąc o Instytucie, czy 
innych osobach, które w różny sposób 
podchodzą do tej książki. Najczęściej 
jest to nieukrywana zazdrość, jednak 
taka życzliwa, której towarzyszą gratula-
cje. Jest to tym bardziej wyjątkowe, po-
nieważ jesteście na pierwszym roku, w 
dodatku książka powstała w pierwszym 
semestrze. Tego chyba jeszcze nikt nie 

dokonał. A nam się udało. Jestem Wam 
za to bardzo wdzięczna. Zadziałała tutaj 
chyba tzw. „chemia”, między współtwo-
rzącymi tę książkę. Dla mnie osobiście, 
jest to bardo ważne wydarzenie w biogra-
fii dydaktyczno – naukowej. 

Kasia – Była mowa o zajęciach fa-
kultatywnych. Pani Profesor pamięta 
pierwsze spotkanie z nami? Pozostało 
jakieś wrażenie? 

H. Zgółkowa – Pamiętam doskonale. 
Było bardzo dużo osób w sali. Od razu 
wiedziałam, że nie wszyscy wytrwają. 
Było to widać po minach, gdy popro-
siłam was o wyjęcie kartek i napisanie 
swoich imion. Ustawiliście je na ław-
kach, bym mogła zwracać się do was 
po imieniu. Drugie zaskoczenie było, gdy 
ponownie poprosiłam o wyjęcie kartek i 
napisanie tekstu o grozie. Zrobiłam to z 
pewną premedytacją, by dowiedzieć się 
jak piszecie. Taki tekst jest wymagają-
cy, groza musi być widoczna i słyszalna. 
Poza tym było też ograniczenie czaso-
we, co wzmagało drżenie waszych rąk. 
Po trzecie poprosiłam o autoprezentację 
ustną, by każdy powiedział coś o sobie. 
Obserwowałam bardzo pilnie jak stoicie, 
mówicie, gestykulujecie. To wszystko jest 

Halina Zgółkowa: 

„Życie można przeżyć na dwa sposoby: 
albo tak, jakby nic nie było cudem, albo 
tak, jakby cudem było wszystko”
Halina Zgółkowa (właściwie: Halina Maria Bułczyńska-Zgółka) 
jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Polskiej 
UAM. Od 1999 roku kieruje stworzonym przez siebie Zakładem 
Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa. Prywatnie jest 
żoną profesora Tadeusza Zgółki, matką dwojga muzyków 
oraz babcią czworga wnucząt. Jest osobą niezwykle ciepłą 
i stanowi wzór do naśladowania dla wielu studentów – i nie 
tylko. Jej wielkim zawodowym osiągnięciem jest zredagowanie 
pięćdziesięciotomowego Praktycznego słownika współczesnej 
polszczyzny. W testamencie zapisała, że chciałaby, aby na 
jej pogrzebie zabrzmiał Marsz Va pensiero z opery Nabucco. 
Jej życiowym mottem są słowa fizyka Alberta Einsteina: 
Życie można przeżyć na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie 
było cudem, albo tak, jakby cudem było wszystko. Jak sama 
przyznaje, dla niej wszystko jest cudem.



Gazeta Petersburska № 1-3 (171-173) 2015

www.gazetapetersburska.org

10

bardzo ważne w kontaktach międzyludz-
kich. Widziałam przerażenie w niektórych 
oczach i miałam przeczucie, że wielu już 
nie przyjdzie na kolejne zajęcia. Nie po-
myliłam się. Pierwsze spotkanie pamię-
tam bardzo dobrze. 

Agnieszka – Czy jakieś zajęcia 
szczególnie zapadły w pamięci Pani 
Profesor? 

H. Zgółkowa – Każde zajęcia są dla 
mnie ogromnym wyzwaniem. Staram się 
by były one spontaniczne, a jednocześnie 
metodyczne. Przypominam sobie jak po-
prosiłam was o nagranie wypowiedzi 
dzieci w wieku przedszkolnym. Te nagra-
nia miały wam uświadomić jak niekiedy 
kontakt z dzieckiem jest trudny. Trzeba 
zniżyć się do poziomu językowego takie-
go malca, żeby z nim nawiązać kontakt, 
żeby ono chciało z nami rozmawiać. To 
było celowe, ponieważ ja już miałam dla 
was kolejne zadania. Na podstawie tego 
nagrania stworzyłyście teksty o współ-
czesnym dziecku. Później tworzyłyście 
nie o nich, a dla nich. I wasze prace róż-

niły się. Bajki dla dzieci nie nawiązywały 
do tego jakie współczesne dziecko jest. 
Obudził się w was element wychowaw-
czy, by pokazać te bajki, które wy znacie 
ze swojego dzieciństwa. 

Kasia – Dzieciństwo już za nami, za 
nami również pierwszy semestr studio-
wania. Pół roku temu przekroczyłyśmy 
próg poznańskiej polonistyki. Jednak, 
gdy za kilka lat ktokolwiek zapyta nas 
jak wspominamy czas spędzony na 
tej uczelni, z pewnością wspomnimy 
o książce i czasie spędzonym z Panią 
Profesor. I tutaj nasze pytanie jak Pani 
Profesor wspomina swój pierwszy rok 
akademicki? 

H. Zgółkowa – Na-
ukę rozpoczęłam w 
1966 roku. Było to w 
gmachu Collegium 
Philosophicum przy 
ulicy Matejki. Przede 
wszystkim studiowa-
łam w innych warun-
kach niż wy. Nie było 
takich luksusów jak 
w Collegium Maius. 
Ławki były zniszczone, 
jeszcze sprzed czasów 
wojny, a korytarze były 
bardzo ciasne. Jednak 
wnętrze pozostawało 
bardzo przytulne. My 
również byliśmy przerażeni, ponieważ nie 
wiedzieliśmy, co nas czeka. Mimo to bar-
dzo ciepło wspominam początki na stu-
diach. Byliśmy niezwykle zżyci, bo rok był 
podzielony na osiem grup dziekańskich, 
które były stałe. Dzięki temu łatwiej było 
nam zorganizować wyjazdy czy spotka-
nia. Zajęcia też były inne niż dziś. Dobrze 
pamiętam profesora Tadeusza Witczaka, 

który prowadził nauki pomocni-
cze. To właśnie od niego prze-
jęłam sposób wpisywania się 
na listę obecności pod konkret-
nym numerem przez cały czas 
trwania zajęć.

Kasia – Słuchając opowie-
ści Pani Profesor, mamy wra-
żenie, że z żadnym przedmio-
tem nie miała Pani problemu, 
a polonistyka od początku 
była ogromną pasją i miło-
ścią.

H. Zgółkowa – Rozpoczy-
nając naukę, wszystko było 

dla mnie nowe. Musiałam wiele czytać, 
żeby przyswoić dany temat. Niektóre 
fragmenty podręczników znałam na pa-
mięć. Z  przedmiotami językowymi jest 
jak z matematyką – jeśli nie przeczytam, 
to nie zrozumiem. Dlatego uczyłam się 
samodzielnie. Oczywiście przeżywałam 
studenckie lęki jak każdy. Pamiętam, jak 
baliśmy się egzaminów. 

Agnieszka – Mówiła Pani Profesor 
o tym, że niektóre doświadczenia i in-
spiracje zaczerpnęła od swoich wykła-
dowców. Czy w związku z tym ma Pani 
jakiegoś ulubionego wykładowcę z 
czasów swojej edukacji? Czy ktoś sta-
nowi szczególny autorytet naukowy?

H. Zgółkowa – Bardzo trudno było-
by mi wskazać jedną osobę, która była 
dla mnie autorytetem. Od zawsze stara-
łam się szukać w ludziach same dobre 
cechy i to z ich osobowości czerpać 
to, co najlepsze. Myślę, że wiele wynio-
słam z Liceum Pedagogicznego. Miałam 
tam wspaniałych nauczycieli, którzy byli 
dla mnie wzorem, co wykorzystywałam 
w późniejszej pracy dydaktycznej i na-
ukowej. Niewątpliwym autorytetem dla 
mnie jest profesor Zenon Klemensiewicz, 
którego portret wisi w moim gabinecie. 
Nie mogę nie wspomnieć o profesorze 
Władysławie Kuraszkiewiczu, który był 
promotorem mojej pracy magisterskiej. 
Byłam jego ostatnią magistrantką. Pro-
motorką mojego doktoratu była profesor 
Monika Gruchmanowa. Teraz było nieja-
ko na odwrót – byłam jej pierwszą dokto-
rantką. Tę listę można by było znacznie 
wydłużyć. Natomiast od początku moich 
studiów wzorem dla mnie był mój mąż – 
profesor Tadeusz Zgółka. I tak też zostało 
do dziś.

Opracowały: 
agnieszka Grzybowska 

i katarzyna Hajzer

Edukacja
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Nasza przygoda z fakultetem pt.: Jak napisać dobry tekst 
rozpoczęła się na początku października 2014 roku. Przez zaję-
cia o pozornie banalnej nazwie – jak mówi sama prowadząca, 
Pani Profesor Zgółkowa, przewinęło się mnóstwo studentów.

Dla większości z nich pierwsze zajęcia były jednocześnie 
ostatnimi, bo nigdy więcej już nie pojawili się na spotkaniu. 
Jednak zaskoczeni byliśmy wszyscy jednakowo – wysoko po-
stawioną poprzeczką. Z ponad trzydziestu osób wyłoniły się 
najbardziej zdeterminowane. Tak oto powstała niewielka grupa, 
która przez cały semestr starała się sprostać nie byle jakim wy-
maganiom. 

Nie lada wyzwaniem było pokonanie stresu i pozbycie się 
nieśmiałości. Nie trudno sobie wyobrazić, jak bardzo wystrasze-
ni zmianą otoczenia, są studenci pierwszego roku. Już na pierw-
szych zajęciach zostałyśmy poproszone o krótkie wystąpienie 
przed grupą i zaprezentowanie własnej osoby, po czym napi-
sanie autoprezentacji na kartce papieru i poddanie jej wnikliwej 
analizie Pani Profesor. Pełne wahań – co powinnyśmy o sobie 
powiedzieć, a czego lepiej nie obnażać, a przede wszystkim z 
jakim to spotka się odzewem – napisałyśmy szczere i płynące 
prosto z serca słowa, które pozwoliły innym poznać nas same...

Jest jak wiatr – czasem niezauważalna. Czasem jak huragan, 
wprowadzający chaos tam, gdzie do tej pory był porządek. 
W głowie zamiast myśli stado motyli, które uspokoić mogą 
tylko ręce na klawiaturach – komputera i fortepianu [...]

k. król

Nadal pisząc tylko dla wąskiego grona odbiorców, coraz 
pewniej stawiałyśmy swoje kroki. Powstały teksty grozy, przy 
których pisaniu zadawałyśmy sobie dużo trudu, aby mroziły 
krew w żyłach i budowały napięcie, a czytelnik poczuł dreszcze 
na plecach.

[...] Czuje swąd. Widzę gęsty dym. Trzask. Kłębiasta czarna 
chmura unosi się nad koronami drzew. Znowu trzask. 
Przeraźliwe klaksony i syreny pogotowia. Kolejna fala paniki. 
Ludzie się trzęsą. Półsłówkami opowiadają o zdarzeniu. 
mówią, że samolot, że ludzie, że katastrofa... śmierć [...]

a. Grzybowska

Wydaje się, że najbardziej spontanicznym i w efekcie najbar-
dziej owocnym zadaniem, było stworzenie swoistego portretu 
współczesnego dziecka, na poczekaniu, w 10 minut i zmiesz-
czenie się z ogromem myśli w określonym limicie słów. Współ-
czesne dziecko – każdy wie jakie jest, ale czy tak łatwo napisać 
o nim kilka ciekawych i nieprzeciętnych słów? 

[...] Zabawy na podwórku są nudne. Lepiej obejrzeć coś w 
TV. Ewentualnie kino jest spoko. Można jeść wtedy popcorn. 
Piję też dużo coli. A mówią, że wojna będzie. Bo Putin to zły 
człowiek. Pani w telewizji mówiła. Ale ja się nie boję. Umiem 
strzelać. W strzelance pokonałem kolejny level[...]

k. Hajzer

Okazało się, że Pani Profesor zaplanowała dla nas ekspery-
ment. Po przestudiowaniu naszych prac, odnoszących się do 
współczesnego dziecka, zaproponowała, napisanie literatury 
skierowanej właśnie do niego. Po napisaniu sowich bajek dla 
dzieci, doszłyśmy do wniosku, że mimo, że dzieci stały się o 
wiele bardziej nowoczesne, nasze teksty były zaskakująco po-
zbawione nowoczesności, tak, jak gdybyśmy chciały pokazać 
współczesnym dzieciom kawałek naszego dzieciństwa. 

Za górami i lasami,
Był ogródek z warzywami,

Właścicielką wszystkich grządek,
Była babcia, co lubiła porządek,
Tak mówiła swoim warzywom:

Nie brudźcie się, bo was powyrywam,
Nie mieszajcie, bo wyhakam was,

Nie kłóćcie, bo pójdziecie z manatkami w las[...]
M. niepolska

Ciekawym doświadczeniem i świetnym ćwiczeniem były 
„Słowa klucze”. Naszym zadaniem było wplecenie, w około 
stuwyrazowy tekst, słowa np. szczegół dziesięciokrotnie. Zasta-
nawiałyśmy się, czy możliwym jest napisanie w tym wypadku 
czegoś sensownego. W rezultacie same byłyśmy zdziwione, jak 
sprytnie można wielokrotnie nadużyć danego słowa, nie przyku-
wając zbytniej uwagi odbiorcy. 

[...] Błahy szczegół będący wszystkim, co miałam. Wszystkim 
i jedynym zarazem, co utkwiło w mojej pamięci. Szczegół 
utkwił w mojej głowie. Wielkie oczy o niespotykanej barwie, 
bardziej złote niż piwne, bardziej żółte niż brązowe. Jeden 
mały szczegół[...]

M. Piasecka

W książce zawarto wiele innych naszych prac, wymienione 
to tylko nieliczne, których historię warto poznać, przed ich prze-
czytaniem. Największym zaskoczeniem dla nas, był sam pomysł 
wydania książki. Nigdy nie śmiałybyśmy pomyśleć o publikacji, 
aż do dnia kiedy Pani Profesor wpadła na taki pomysł i dodała 
odwagi – żeby tworzyć i się nie bać.

Pisałyśmy jeszcze wiele tekstów, niektóre nie opublikowane 
w książce, leżą w naszych teczkach z podpisem „Jak napisać 
dobry tekst” i pewnie mają nadzieję, że może kiedyś doczekają 
się swojej publikacji. 

Roksana Czeszejko-sochacka 

Jak napisać dobry tekst
Edukacja
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Skąd w Poznaniu 
tylu dobrych poetów? 
– dopytywał się swego 
czasu uznany krytyk i 
poeta Jacek Gutorow. 
Właśnie. Skąd się biorą 
poeci w (jak to ujęła Aga-
ta Bielik-Robson), stolicy 
polskiego mieszczań-
stwa? Mieście kojarzo-
nym z pracy organicznej i 
gospodarności? Mieście, 
którego władze zwykły 

mawiać, że kultura powinna na siebie zarabiać – 
kiedy poezja, nawet wśród innych dziedzin kultu-
ry niepopularnej, ambitnej, trudnej, wymagającej 
jawi się jako dziedzina szczególnie niszowa? A 
jednak, jeśli chodzi o poezję najnowszą, niewiele 
miast dorobiło się tylu nazwisk ważnych i wpły-
wowych. Wystarczy spojrzeć na same tytuły ksią-
żek – znakomite i ważne debiuty Dariusza Sośnic-
kiego i Edwarda Pasewicza to odpowiednio Mar-
lewo i Dolna Wilda, czyli nazwy dzielnic Poznania. 
Ani Sośnickiego, ani Pasewicza już w Poznaniu 
nie ma – być może owa mieszczańskość okazała 
się dla nich zbyt duszna – a jednak na pewnym 
etapie owa duszność okazała się twórcza. 

Ów twórczy ferment ma w Poznaniu solidne 
fundamenty. Pierwszym z nich jest środowisko 
polonistów Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza, a w szczególności Zakładu Poetyki i Krytyki 
Literackiej pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra 
Śliwińskiego – badacza polskiej poezji współcze-
snej, znakomitego krytyka, animatora kultury, 
oraz moderatora spotkań poetyckich. Owe spo-
tkania nie miałyby racji bytu bez Centrum Kultury 
Zamek, które od lat gości spotkania literackie, a 
przede wszystkim największe przedsięwzięcie li-
terackiego Poznania – odbywający się co dwa lata 
festiwal Poznań Poetów, od wielu lat goszczący 
poetów polskich – zarówno tych najważniejszych, 
jak i młodego pokolenia – jak i zagranicznych. 

Tegoroczny festiwal gościł min. amerykańskie-
go poetę Toma Healeya, zorganizował magiczny 
wieczór młodych, ale istotnych poetów ukraińskich 
– Ostapa Sływyńskiego i Lubowej Jakymczuk, czy 
też przedstawił najciekawszych poetów niemiec-
kich średniego pokolenia. Odbyły się czytania naj-
ważniejszych polskich poetów i pisarzy: Janusza 
Rudnickiego, Andrzeja Sosnowskiego czy Eugeniu-
sza Tkaczyszyna-Dyckiego. Stałym punktem festi-
walu jest konkurs im. Klemensa Janickiego, skie-
rowany do młodych poetów, którzy nie ukończyli 
trzydziestego piątego roku życia, którzy przesyłają 

projekt książki poetyckiej, który zostanie wydany w 
ramach konkursu przy współpracy z poznańskim 
wydawnictwem WBPiCAK (Wielkopolska Biblioteka 
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu). 
Jego seria poetycka to kolejna bardzo istotna insty-
tucja, na której opiera się życie literackie Poznania. 
Prowadzone przez uznanego i znakomitego poetę 
Mariusza Grzebalskiego, w ciągu kilku lat wypra-
cowało sobie pozycję jednego z  najważniejszych 
zjawisk we współczesnej polskiej poezji. 

Nową propozycją skierowaną do poetów i 
pisarzy jest Poznańska nagroda literacka, przy-
znawana od 2015-go roku w dwóch kategoriach. 
Pierwsza to nagroda im. Adama Mickiewicza, 
przyznawana zasłużonemu twórcy związanemu 
z Poznaniem. Drugą nagrodą jest stypendium 
im.  Stanisława Barańczaka, przyznawane jest 
szczególnie obiecującemu twórcy, który nie ukoń-
czył trzydziestego piątego roku życia. W tym roku 
otrzymała je poetka, autorka dwóch oryginalnych 
i świetnie przyjętych książek – Kira Pietrek. 

Poznań jest zatem miastem, być może, dla 
poezji niełatwym. Wydaje się jednak, że gdyby 
było zbyt łatwo, nie powstawało by w nim tyle 
dobrej poezji. 

Jakub sajkowski

Współczesna poezja w  
„stolicy polskiego mieszczaństwa”

Dobry reportaż powinien cechować się obiek-
tywnością i zachowaniem pewnego dystansu. 
Przyznaję, że niełatwo jest opisać tak uroczyste 
i podniosłe spotkanie, gdy należy się do grona 
świętujących... Najprawdopodobniej ten reportaż 
będzie reportażem tylko z nazwy, a całość przyj-
mie kształt felietonu. 

Dwudziestego siódmego marca o trzynastej 
wszyscy zaczęli się schodzić do jednego z gabi-
netów w poznańskim Collegium Maius. Na stole 
stały różne pyszności i smakołyki, a  nielicznych 
gości przybywało. Same znakomitości! pani pro-
fesor Halina Zgółkowa. pan profesor Tadeusz 
Zgółka, pan profesor Krzysztof Trybuś. pan doktor 
Skibski i gość specjalny – pani redaktor „Gazety 
Petersburskiej Teresa Konopielko. No i My. Aga-
ta, Agnieszka, Karolina, Kasia, Klaudia, Malwina, 
Magdalena, Marta, Martyna, Roksana. Wszystko 
zaczęło się od uroczystych i oficjalnych prze-

mówień. Gratulacje, podziękowania, uśmiechy, 
oklaski. Jeszcze więcej uśmiechów, wywołanych 
kolejnymi ciepłymi słowami. Dużo sympatii i rado-
ści. Nawet początkowa niezręczność i nasze skrę-
powanie szybko zniknęły. A wszystko to zanurzo-
ne w ciepłej, prawie rodzinnej atmosferze. Każdy 
ze świętujących w uroczystym i eleganckim ubra-
niu, które dodało całemu wydarzeniu uroku.

A wszystko to ze względu na takie maludy 
z  pierwszego roku, które napisały książkę. Tak, 
tak. Pierwszoroczniaki czasem też potrafią pisać. 
Zapewne nie udałoby się to bez nadzoru, pomocy 
i wskazówek pani Profesor. Całe to zacne grono 
spotkało się, aby uczcić wydanie naszej książecz-
ki. No i spałaszować tort. A należy zaznaczyć, że 
tort był wyjątkowej urody – przypominał nasze 
małe dzieło. Przypominał na tyle skutecznie, że 
w pierwszej chwili nie byłam pewna cóż to jest. 
Przyznaję się, myślałam, że to jakieś wyjątkowe 

wydanie, które w cudowny sposób rozrosło się 
i  spęczniało. To chyba najsmaczniejszy tort jaki 
jadłam. Słodki niemiłosiernie, ale za to z  naszą 
okładką. Ceremonia krojenia tortu dostarczyła 
sporo emocji. Większość z obecnych miała za-
szczyt wziąć do ręki specjalny nóż i zrobić choć 
jedno nacięcie. Nie było to łatwe zadanie. Na całe 
szczęście wszystko się udało, nie zmasakrowały-
śmy wypieku. 

Spotkanie nie było długie. Trwało około dwóch 
godzin. Było udane, dzięki sporej dawce anegdot 
pana profesora. Jeszcze więcej śmiechu dostar-
czyła nam nieoficjalna część spotkania, czyli my-
cie naczyń i porządkowanie gabinetu 304. Lepiej 
nie próbujcie myć talerzy i półmisków po takiej 
grupce w uczelnianej toalecie, mając do dyspozy-
cji tylko małą umywalkę...

Magdalena Piasecka

i jak tu napisać reportaż? 
Edukacja
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Korytarz pełen kobiet ubranych w 
eleganckie sukienki. Swoista re-
wia mody. Zamarłam, stanęłam 

w drzwiach Uniwersytetu Medycznego. 
Oto właśnie byłam na jubileuszowym, 25 
kongresie BPW (Business & Professional 
Women), czy nie tego właśnie powinnam 
oczekiwać? Mimo wszystko zdziwiłam 
się bardzo, przyglądając tym pięknym 
kobietom w różnym wieku, przechadzają-
cym się obok mnie. Odebrałam program 
i mały prezent rozdawany przy rejestracji. 
Wyruszyłam do szatni wpatrując się w 
obcasy kobiety idącej przede mną. „Dla-
czego?” – wyrzucałam sobie w myślach: 
„Dlaczego akurat dziś musiałam ubrać 
trampki?” Oddałam kurtkę do szatni, 
poprawiłam spódniczkę, wyprostowa-
łam plecy i odetchnęłam. Otaczały mnie 
dojrzałe Panie, były energiczne, a w ich 
oczach dojrzeć można było niezwykłą siłę 
i pewność siebie. Poczułam się nie na 
miejscu pod ich bacznym spojrzeniem. 
Obchodząc stoiska producentów wraz 
z Panią Teresą Konopielko, której tego 
dnia towarzyszyłam, pogłębiałam tylko to 
przekonanie. 

Był to jednak zaledwie początek i 
bardzo niejasne pierwsze wrażenie. 26 
września 2015 roku przechadzałam się 
w trampkach wśród kobiet sukcesu, wy-
kształconych i doświadczonych działaczek 
społecznych i jednocześnie matek i żon.

Zaproszono nas na salę konferencyj-
ną. Zajęłam miejsce z tyłu. Dzięki temu 
mogłam obserwować wchodzące oso-
by. Wśród nich spostrzegłam wielu za-
granicznych gości oraz wyróżniającą się 
grupkę mężczyzn – mężów, partnerów 
i polityków wspierających działania na 
rzecz kobiet.

Katarzyna Bekasiak (President Pol-
skiej Federacji Klubów BPW) uroczyście 
otworzyła konferencję wraz z Pinellą 
Bombacci (ECC) i dr Ewą Baszkowską. 
Został również odczytany list gratulacyj-
ny od Arzu Ozyol. oraz podpalono świe-
cę, jako symbol rozpoczęcia spotkania.

Pani Bekasiak szczegółowo omówiła 
działania BPW i wyjaśniła, czym ta orga-
nizacja w istocie jest. „To dynamicznie 
rozwijająca się i wpływowa organizacja o 
międzynarodowym znaczeniu” – mówiła 
z dumą podczas przemówienia. W 1930 
roku, czyli 85 lat temu, Madesin Philips 

założyła BPW w Genewie i Szwajcarii. 
Dziś wpływ jego członkiń jest zauważalny 
na całym świecie. „Zmieniałyśmy prze-
pisy prawa, uświadomiłyśmy kobietom 
istniejące nierówności, nawiązałyśmy 
współpracę z wieloma organizacjami na-
rodowymi, jak i międzynarodowymi, któ-
rych cele są zgodne z naszymi, wzmoc-
niłyśmy kobiety, by osiągały sukcesy wy-
korzystując swoje możliwości.” Jednak 
Katarzyna Bekasik apelowała również, 
by nie zapominać ile jest jeszcze do zro-
bienia, ile wysiłku wciąż należy włożyć 
w walkę z wyzyskiem, przemocą i dys-
kryminacją kobiet. To uświadomiło mi, 
jak daleko wybiegały myśli tych kobiet. 
Widziałam, że one rzeczywiście chcą nie 
tylko znaleźć się w świecie bez nierówno-
ści, ale mają zamiar działać, aż do tego 
nie dojdzie. W ich przemówieniach, wy-
powiedziach, debatach, przebrzmiewało 
nieustannie hasło przewodnie: „Razem 
możemy zmienić świat”.

Jednym z gości była dr Agnieszka 
Kozłowska – Rajewicz (Posłanka do Par-
lamentu Europejskiego), wytłumaczyła 
sytuację kobiet, których pracy często nie 
można przeliczyć na emeryturę, przez co 
otrzymują mniejszą sumę. Jest to pro-
blem, ponieważ różnica pomiędzy eme-
ryturą kobiety i mężczyzny w UE wynosi, 
aż 39%. Zaś przyczyną nieaktywności 
zawodowej w 50% przypadków u kobiet 
i tylko w 7% przypadków u mężczyzn jest 
opieka nad dziećmi. 

Monica Rensting (Women’s Business 
Research Institute, Stockholm) opowia-
dała o Szwecji i wspaniałym aktywnym 
uczestniczeniu kobiet w życiu państwa i 
tworzeniu jego struktur. Panie stanowią 
połowę, a czasem nawet większość w 
zarządach, w rządzie i na stanowiskach 
menadżerskich w sektorach publicznych. 
79 % Kobiet jest w Szwecji aktywnych 
zawodowo. Pani Monica wskazała, że 
jest to osiągalne również w Polsce.

Przerwa na kawę. Gwar rozmów, 
zapach kawy i pyszne ciasto. W tym 
miejscu mogłam przysłuchiwać się roz-
mowom starych znajomych, którzy po la-
tach rozłąki odnajdywali się w tym tłumie 
i różnorodnym dyskusjom na temat wy-
kładów. Poznałam również kobietę, któ-
ra zrobiła przepyszne placki, panią Annę 
Malechę, z kawiarni Ani, w której przepisy 

są przekazywane z pokolenia na pokole-
nia. To kobieta, która wierzy w tradycję. 
Zdradziła mi swoją najlepszą receptę, 
receptę na sukces: „praca, praca, i wy-
trwałość, bez pracy nie ma sukcesu, trze-
ba poświęcić się, naprawdę” – mówiła i 
opowiadała o ciężkich początkach swojej 
firmy, pracy na okrągło, do upadłego. 

W dalszym ciągu konferencji zajęto się 
poważniejszymi kwestiami. Dr Stana Bu-
chowska (Fundacja Lastrada) opowiadała o 
niewolnictwie w XXI wieku. „Właściwie, gdy 
zniesiono niewolnictwo na świecie było 
mniej niewolników niż dziś” – uświadamia 
Doktor Stana. Jako grupę największego 
ryzyka wskazała imigrantów. Dezorientacja 
to słabość, którą łatwo wykorzystać. Wska-
zała na nowe zjawiska, takie jak prostytucja 
weekendowa. Z powodu braku dochodów 
w rodzinie, licealna młodzież wyjeżdża do 
Berlina na kilka dni. Uświadomiła, że na 
zjawisko żebrania narażone są bardziej 
kobiety, z powodu większego bezrobocia. 
Do tych wszystkich patowych sytuacji 
doprowadza brak bliskich osób, wzorów 
i środków, przy jednoczesnych wysokich 
życiowych aspiracjach. Co ciekawe, dr 
Buchowska wykazała, że gdyby zapisać 
plusy i minusy prostytucji, przeważyłyby 
plusy. 

Prof. Małgorzata Łukowicz (AWF 
Warszawa) zajęła się tematem: Kobieta i 
mężczyzna – inna płeć, inny mózg. Pod-
czas wykładu w bardzo sprawny sposób 
wytłumaczyła funkcjonowanie i rozwój 
mózgu w trakcie życia człowieka i udo-
wodniła, że różnice są rzeczą naturalną. 

Podczas konferencji nie zabrakło 
również innych atrakcji: odbył się panel 
dyskusyjny, rozdanie nagród, a nawet 
trochę potańczyłyśmy, co udało się po-
mimo wyraźnego deficytu partnerów.

Pod koniec konferencji udzielił mi się 
entuzjazm tych osób, ich pasja i zaanga-
żowanie. Zauważyłam ile wysiłku i pracy, 
kobiety te wkładają w każdy swój dzień. 
Zrozumiałam, że właśnie stąd bierze się 
ich wewnętrzna siła, która pozwala im 
„przenosić góry” narzuconych praw i 
stawać na szczycie w dziedzinach jesz-
cze kilka dekad temu niedostępnych dla 
nich. Oto one, kobiety, które nieustannie 
„zmieniają świat”.

Malwina niepolska 

W szpilkach zmieniać świat

kobiEty biznEsu



Gazeta Petersburska № 1-3 (171-173) 2015

www.gazetapetersburska.org

14 język Polski

Nie ma wątpliwości, że Poznań jest 
interesującym miastem pod wie-
loma względami. Posiada długo-

wieczną historię, ciekawą tradycję i kultu-
rę. Powstał w X wieku, położony jest nad 
rzeką Wartą pełen licznych atrakcji i oka-
załych miejsc, dzięki czemu stanowi grat-
kę dla turystów polskich i zagranicznych. 
Jednak nie tylko muzea, parki, kościoły 
przyciągają tutaj wiele osób. Turyści za-
chwycają się Poznaniem nie tylko przez 
wzgląd na trykające się na Starym Rynku 
koziołki. Ich zainteresowanie rośnie, im 
częściej mają do czynienia z gwarą po-
znańską – bo to właśnie ona jest jedną 
z głównych atrakcji dla obcokrajowców. 
Można nawet pokusić się o stwierdzenie, 
że jest ona dla nich czymś… egzotycz-
nym.

Skąd się właściwie wzięła owa gwa-
ra? Jej źródłem jest sam język niemiecki 
i to właśnie germanizmy zajmują sporą 
(bo około 30 procent) część samej gwary. 
Popularne badejki (kąpielówki) pocho-
dzą właśnie z Niemczech. Podobnie jest 
z wyrazami takimi jak: rojber (rozrabia-
ka), fyrtel (dzielnica) czy szwamka (gąb-
ka). Wynika to z faktu, że Polska bardzo 
długo była pod zaborem pruskim i to on 
wpłynął na przenikanie wyrazów obcych 
do ojczystego języka polskiego. Co cie-
kawe, gwara jak dotąd kojarzyła się z 
ludem wieśniaczym, który zajmował ni-
skie miejsce w hierarchii społecznej. Jak 
to wyglądało z Poznaniem i ogólnie całą 
Wielkopolską? Regionalizmy stały się tak 
interesującym zjawiskiem, że przenikały 
również do inteligencji i także ona się nimi 
posługiwała. Zatem język gwarowy nie 
dotyczył tylko marginesu społeczeństwa.

Jednak zamiast się skupiać na kon-
tekstach historycznych, warto przyjrzeć 
się temu, jak gwara poznańska funkcjo-
nuje współcześnie. Bez dwóch zdań – 
ona ciągle żyje! Zarówno w języku star-
szego pokolenia, jak i tego młodszego, 
które chętnie pogłębia swoją wiedzę, 
śledząc strony w internecie poświęcone 
regionalizmom. Młodzi poznaniacy wiele 
zawdzięczają swoim dziadkom czy rodzi-
com, którzy nadal na co dzień posługują 
się zwrotami gwarowymi. Przychodzi im 
to całkowicie naturalnie. 

Z Poznania pochodzi wiele wybitnych 
osób, które zajmują się gwarą. Jest to 
choćby prof. Monika Gruchmanowa – 
językoznawczyni, która poświęciła wiele 
wysiłku badaniom gwaryzmów. Innym 
popularyzatorem gwary jest Juliusz Ku-
bel – autor „Blubrów Starego Marycha”, 
felietonów, które były chętnie słuchane 
przez poznaniaków na antenie rozgłośni 
radiowych. Co więcej, spacerując uli-
cą Półwiejską, można spotkać pomnik 
właśnie Starego Marycha – mężczyzny, 
który trzyma rower. Cykl monologów był 
tak popularny, że do dziś wydawany jest 
w formie książkowej i cieszy się sławą 
wśród czytelników. W latach 60. ubiegłe-
go wieku poznańska rozgłośnia nadawa-
ła również audycje gwarowe, które pro-
wadził Stanisław Strugarka, a nosiły one 
nazwę „Wuja Ceśku opowiada”. 

W Poznaniu gwarę można mieć na 
wyciągnięcie ręki. W odbiornikach radio-
wych, książkach, na portalach interneto-
wych czy… w kuchni. Przechadzając się 
Starym Rynkiem, na straganikach kupić 
można torby, koszulki, kubki czy magne-
sy nawiązujące do mowy poznaniaków. 

Za to idąc do kawiarni czy restauracji, 
zasmakować można prawdziwie regio-
nalnych (językowo) potraw. Czym byłby 
Poznań bez szneki z glancem (drożdżów-
ki z lukrem), pyrów z gzikiem (ziemniaków 
z twarogiem), ajntopfu (zupy jarzynowej) 
czy szagówek (klusek)? Z pewnością 
nie smakowałby tak dobrze. Wiele lokali 
kultywuje regionalną tradycję, serwując 
takie właśnie potrawy o charakterystycz-
nej nazwie. O czym warto wspomnieć, 
organizowane są tutaj Konkursy Gwa-
ry Poznańskiej. Wszystkie te elementy 
wpływają no to, że lokalna odmiana ję-
zyka poznaniaków nie umiera. Ona nie-
ustannie ożywa.

agnieszka Grzybowska

Wyjdź na spotkanie gwarze, tej!
„W antrejce na ryczce stały pyry w tytce…” tak rozpoczyna 
się najprawdopodobniej najpopularniejsza poznańska 
rymowanka. Z pozoru wydawać by się mogło, że została 
ona napisana w zupełnie obcym i niezrozumiałym języku. 
ile w tym prawdy? niewiele, bo te zaskakujące słowa 
reprezentują gwarę poznańską – językową perłę regionu.
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 Miasto to gościło w swojej historii 
wielu cesarzy: Ottona III, Napoleona Bo-
naparte, Wilhelma II. To tutaj urodził się 
Paul von Hindenburg – prezydent Nie-
miec, który walczył z Rosją pod Tannen-
bergiem. 

 Gdy zegar na poznańskim ratuszu 
wybija godzinę dwunastą, odgrywany jest 
hejnał oraz uruchamiany jest mechanizm, 
który przedstawia dwa trykające się ko-
ziołki. Legenda głosi, że kiedyś kucharz, 
przed ważną ucztą spalił swoją potrawę. 
Szybko więc ukradł dwa kozły i zaciągnął 

je do ratusza, aby uratować swój honor. 
Jednak te uciekły mu i na oczach miesz-
kańców zaczęły się ze sobą trykać. Widok 
ten tak rozczulił ludzi, że odpuszczono mu 
winę i zamówiono specjalny zegar, który 
miał przypominać o owym wydarzeniu.

Malwina niepolska

 Poznań był prekursorem w wielu dzie-
dzinach. Jako pierwsze miasto w Polsce 
miał latarnie gazowe, elektrownie, oświe-
tlenie uliczne, bank, stację benzynową 
czy elektryczną linię tramwajową. 

 Pierwszą kobietę w Polsce podejrze-
waną o bycie czarownicą spalono w oko-
licach tego miasta w 1511 roku. 

 W 2006 roku na terenie rezerwatu 
przyrody Morasko odnaleziono meteoryt. 
Waży on aż 164 kg. To największy taki 
obiekt w Polsce.

 W Poznaniu stoi pomnik Poznań-
skiej Pyry, czyli ziemniaka, który jest gła-
zem narzutowym, kształtem przypomina-
jącym to warzywo. 

 Jezioro Maltańskie to największy i je-
dyny na świecie akwen wodny, który słu-
ży jako tor kajakowy. Odbywają się tu Mi-
strzostwa Świata i Europy w kajakarstwie.

 Miasto jest ważnym ośrodkiem dla 
piłki nożnej. Na tutejszym stadionie od-
były się Mistrzostwa Europy w 2012 
roku. Lechia Poznań była siedmiokrotnie 
mistrzem Polski. Właśnie w tym miejscu 
założono pierwszą żeńską drużynę piłkar-
ską w Polsce. 

 Poznań to jedyne miasto, o którym 
wspomina się w hymnie narodowym. 
Fragment zawierający wątek miasta: 

„Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze”.

 W podziemiach poznańskiej katedry 
spoczywają ciała pierwszych historycz-
nych władców Polski: Mieszka I i Bolesła-
wa Chrobrego. Oprócz nich znalazło się 
tam jeszcze sześciu królów. Poznań uwa-
ża się za najważniejsze miasto w okresie 
kształtowania się państwa polskiego. Od-
grywało ono rolę stolicy, było ośrodkiem 
kultury i miejscem początków chrześci-
jaństwa polskiego.

atRakcjE Poznania

Ciekawostek o Poznaniu

Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917–1941 na przykła-
dzie Piotrogrodu – Leningradu Bartłomieja Garczyka jest skróconą 
wersją pracy doktorskiej autora. W porównaniu z dziełem Wielonarodo-

wy Petersburg dotyczy późniejszego okresu i – w przeciwieństwie do niego – 
nie skupia się na ogólnej charakterystyce mniejszości narodowych i diaspor, 
oraz ich wkładu w przemysł, czy życie kulturalne „północnej stolicy”, bardziej 
skupia się na problemie polityki i podejścia władz Związku Radzieckiego. W 
Wielonarodowym Petersburgu Garczyk sygnalizował, co prawda, że geneza 
obecności mniejszości narodowych w Petersburgu była przed 1917-tym ro-
kiem wynikiem, między innymi, konkretnej strategii caratu, który zdawał so-
bie sprawę z pozytywnego wpływu obecności zagranicznych specjalistów na 
rozwój kultury czy przemysłu. W niniejszym dziele kwestia odgórnej polityki i 
strategii jest jednak na pierwszym planie. 

Nie oznacza to, że autor zrezygnował z choćby krótkiej charakterystyki po-
szczególnych mniejszości narodowych – pierwsze trzy rozdziały dzieła traktują 
o tym, co autor rozwija w późniejszej pozycji Wielonarodowy Petersburg – czyli 
historia, geneza i charakterystyka polietnicznego i polikonfesyjnego Petersbur-
ga w latach 1703-1917. Rozdział pierwszy stanowi rys historyczny napływu 
do Petersburga ludności zagranicznej, a także wewnętrznych politycznych 
uwarunkowań czy geopolitycznych lub makroekonomicznych zmian, które 
o tym decydowały. Rozdział drugi dotyczy krótkiej charakterystyki ilościowej 
zagranicznych diaspor oraz ich wkładu w życie gospodarcze i kulturalne Pe-
tersburga. Część pierwsza pozycji, ogółem, stanowi logiczne i kompleksowe 
wprowadzenie w zagadnienie, które jest głównym tematem książki.

Część druga pozycji dotyczy jej głównego pro-
blemu – analizy polityki radzieckiego państwa wo-
bec mniejszości narodowych. Jako że Rosja radziec-
ka była państwem ideologicznym, autor rozpoczyna 
od zarysowania bolszewickich koncepcji ideologicz-
nych w kontekście zagranicznych diaspor. Bartłomiej 
Garczyk zwraca uwagę, że, choć od początku trak-
towana instrumentalnie i  taktycznie, polityka naro-
dowościowa z początku stanowiła kwestię wysokiej 
wagi. Państwo dbało o obcojęzyczną kulturę i oświa-
tę, a mniejszości, takie jak Żydzi, Polacy, Finowie czy Niemcy, mogły się cieszyć 
pewną autonomią, choć oczywiście w ścisłych ramach, zgodnych z ideą państwa 
ideologicznego. Autor zauważa jednak, że w ustroju stalinowskim polityka wobec 
mniejszości narodowych stawała się stopniowo coraz bardziej prowizoryczna, a 
w końcu zaczęła mieć charakter represyjny, co po 1937 roku doprowadziło do 
likwidacji kultury mniejszości narodowych. 

Przedostatni rozdział jest szczegółowym opisem represji wobec mniej-
szości narodowych, a  ostatni dotyczy wpływu coraz bardziej represyjnego 
państwa na polikonfesyjność Petersburga. Jak  zauważają recenzenci, tak 
szczegółowa analiza jest istotna i innowacyjna, szczególnie, że dotyczy nie 
tylko diaspory polskiej, ale także min. fińskiej czy niemieckiej. 

Ogólnie rzecz biorąc, niniejsze dzieło jest ciekawą i wnikliwą analizą 
przyczyn rozkładu wielonarodowej kultury Piotrogrodu i Leningradu. 

Jakub Sajkowski

Bartłomiej Garczyk, Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917–1941  
na przykładzie Piotrogrodu – Leningradu – omówienie
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Przypadkowo spotkani, podążający w różnych kierunkach, wple-
ceni w tętniące życie Poznania, wyłaniający spośród koron drzew, 
samotni na olbrzymich trawnikach parku Cytadela – Nierozpoznani. 

Mowa o rzeźbach Magdaleny Abakanowicz, które od 2002 roku 
możemy podziwiać w największym parku Poznania. Jest to jedyna 
tego typu stała ekspozycja w Polsce. Nierozpoznani z pewnością za-
imponują każdemu, kto przechadzając się po parku zwróci uwagę 
na plenerową kompozycję ponad stu żeliwnych, bezgłowych postaci! 
To wyjątkowe miejsce, które pozwala nie tylko obcować z naturą, ale 
również kontemplować sztukę. 

Roksana Czeszejko-sochacka

Nierozpoznani na Cytadeli…

Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu to niezwykłe, 
dostępne dla wszystkich miejsce. Zajmują się nim stu-
denci i pracownicy. Wszystko tutaj jest opisane, ma 
swoją historię i miejsce. Wejście jest bezpłatne. W 
ogrodzie podziwiać można szeroką gamę egzotycznych 
gatunków roślin, dzięki czemu stanowi on częsty obiekt 
wycieczek i imprez. Wnętrze dalekie jest od zgiełku 
miasta – wycisza i odseparowuje, służy mieszkańcom 
do zrelaksowania się. Dużo tu łapiących słoneczne pro-
mienie młodych dziewczyn, dzieci grających w klasy i 
starszych osób siadających na ławkach, ale nie brakuje 
miejsca na intymność i osobiste poszukiwania. W za-
kamarkach Ogrodu Botanicznego kryją się bowiem ta-
jemnice. Można tu spotkać uciekającego z oczka wod-
nego żółwia, zajrzeć pod spódnicę baletnicy-fontanny, 
przejść kamienną ścieżką w głąb nieznanej flory. Przez 
te sekrety, przestrzeń i spokój, rozpogadzam się na 
samą myśl o spacerze w te strony.

Malwina niepolska

Botanik

Mając uniwersytet tak blisko Alei Niepodległości nie można 
o nich nie usłyszeć. Nie można przejść obojętnie obok budynku, 
którego jednak można nie zauważyć. To taki paradoks, lecz, gdy 
wejdzie się pierwszy raz, później droga do Dominikanów jest jak 
droga do domu – bliska i znajoma. Klasztor jest piękny, wielki 
i majestatyczny. Ecce Mater tua, głosi łaciński napis nad wej-
ściem. Wiemy, co oznaczają te słowa. Nie na darmo łacina jest 

Dominikanie jednym z wymaganych przedmiotów każdego polonisty. Oto 
matka twoja i ty, jakby wiedziony tym przynaglającym zwrotem 
w drugiej osobie, wchodzisz do środka. 

Ojcowie Dominikanie zawsze już będą nieodłączną częścią 
mojego poznańskiego studiowania. Najbardziej magicznymi 
chwilami, jakie wiążę z tym miejscem, są roraty. Wstawanie 
wczesnym grudniowym świtem, gdy cały niemalże Poznań jesz-
cze śpi, a ulice spowija mrok było czymś, dzięki czemu Adwent 
stał się wyjątkowy. Klasztor pełen w większości młodych ludzi. 
Razem, trzymając świece śpiewamy Rorate caeli desuper… 
Części stałe również po łacinie. Wyjątkowym w tym miejscu jest 
brak towarzyszenia organ – najczęściej śpiew prowadzony jest 
a capella. 

Klasztor Matki Bożej Różańcowej to także miejsce możliwo-
ści. Wiele grup zapewnia formację i duchowy rozwój, nawiązy-
wanie przyjaźni, spotkania we wspólnotach sprawiają, że nie 
jest się samemu. Widzisz na korytarzu alma mater osobę, którą 
już znasz, tylko trochę od innej strony.

I żyje się lepiej. 
Kościuszki 99.

karolina król

atRakcjE Poznania
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Ostrów Tumski
Każde miasto posiada punkty na mapie, które przyciągają turystów. Miejsca, w 

których można zetknąć się z religią czy szeroko pojętą kulturą lub po prostu usiąść na 
ławce i zrelaksować się, oddychając innym powietrzem. Takim zakątkiem w Pozna-
niu jest Ostrów Tumski, w którym zbiega się to, co zabytkowe i nowoczesne. Jest to 
wyspa – jedyna, która przetrwała próbę czasu – otoczona przez rzekę Wartę i Cybinę. 
Malownicze miejsce, które z lądem łączą mosty. To tutaj, siedząc przy brzegu Warty, 
można odbyć najdłuższe rozmowy ze swoimi przyjaciółmi, podziwiając bezchmurne 
i gwiaździste niebo. Pośród ciemności nocy, nie sposób nie zauważyć oświetlonej, 
gotyckiej katedry – Bazyliki Archikatedralnej św. Piotra i św. Pawła. Jest to miejsce dla 
miłośników historii – to właśnie tutaj spoczywają pierwsi Piastowie. Zarówno rankiem, 
jak i nocą jest tu magicznie. Tuż obok katedry można odwiedzić nowoczesną Bramę 
Poznania ICHOT, czyli Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. Wszystko 
po to, by być świadomym tego, w jak ważnym miejscu się jest.

agnieszka Grzybowska

Kawiarnia u Przyjaciół 
Nie od dziś wiadomo, że uwielbiam kawę. Kawa, im 

bardziej gorzka, tym staje się lepsza. W Kawiarni u Przy-
jaciół kawa gorzka smakuje inaczej. Nauczyłam się pić 
kawę inaczej, ponieważ atmosfera panująca w tym miej-
scu osładza wszystko dokoła. Osładza też moją czarną, 
gorzką kawę. To miejsce jest tak wyjątkowe i niezwykłe, 
że każdy na własnej skórze powinien się o tym przekonać.

Marta szatkowska

atRakcjE Poznania

Collegium Maius
Collegium Maius – piękny neobarokowy budynek przy ul. Fredry 

w Poznaniu. To właśnie tutaj mieści się wydział Filologii Polskiej i 
Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Miejsce magicz-
ne, ponieważ pośród zgiełku i pędzących przed siebie ludzi, można 
odnaleźć tu ciszę. Nawet w roku akademickim czas w tym budynku 
płynie wolniej. Widok osoby czytającej książki w zakamarkach Ma-
iusa to codzienność. Studenci przychodzą tu nie tylko na zajęcia, 
ale także by odpocząć czy właśnie oddać się spokojnie lekturze. 
Dla mnie to miejsce wyjątkowe – drugi dom. Nie tylko za sprawą 
ogromu czasu jaki tam spędzam, ale także ze względu na ludzi, 
których spotykam i panujący tam klimat. Każdy, kto przyjedzie do 
Poznania powinien odwiedzić to niesamowite miejsce, przekroczyć 
jego próg i oddać się niecodziennej, spokojnej atmosferze.

katarzyna Hajzer

Rusałka
Rusałka mimo baśniowej nazwy jest miejscem całkiem realnym. 

To nieduże i dość płytkie jezioro otoczone urokliwym lasem. Wspa-
niałe miejsce przedmaturalnych wagarów. Choć znajduje się całkiem 
blisko pętli tramwajowej i zabudowań jest to miejsce ciche i spokoj-
ne. Można zapomnieć, że Rusałka znajduje się w mieście, a nie w 
leśnej głuszy. 

Magdalena Piasecka 



„Orle gniazdo”
Faeria barw i dźwięków pochodzących z różnych stron świata. Słowiańskie, germańskie, azja-

tyckie i południowe rysy twarzy. Ale na każdej widać radość. Radość z możliwości uczestnictwa w X 
Zlocie Młodzieży Polonijnej Orle Gniazdo, które odbywało się w Wągrowcu na przełomie lipca i sierp-
nia. Sto osób pochodzących z różnych stron świata… Czechy, Niemcy, Białoruś, Islnadia, Ukraina, 
Litwa, Włochy, Wielka Brytania, Norwegia, Holandia, Węgry, Japonia, Stany Zjednoczone, a także 
Rosja. I petersburżanie. Sto historii, sto spojrzeń na Polskę i Polaków. Wspólna radość i wspólna nie-
pewność. Niepewność i lęk o przyszłość zlotów organizowanych od 1997 roku. Bo wystarczył tylko 
jeden dzień, tylko dziesięć godzin spędzonych towarzystwie uczestników zlotu, aby przekonać się jak 
ważne jest podtrzymanie tej tradycji.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to całkowita integracja. Nie ma podziałów, granic, barier. Jest tyl-
ko sto osób z polskimi korzeniami, które czują się w Polsce jak u siebie. Są też ludzie, których polskie 
korzenie sięgają bardzo daleko w przeszłość, za to chęć poznania ojczyzny przodków, chęć nauki 
języka polskiego jest niezwykle silna. I wszysycy starają się mówić po polsku. Jedni lepiej, drudzy 
gorzej. Jedni znają język polski lepiej niż kraju, z którego pochodzą. Inni uczą się polskiego dopiero 
od roku. Są też osoby, które korzystają z języka angielskiego lub rosyjskiego, gdy brakuje im polskich 
słów. Jednak wszędzie czuć żywą miłość do jedngo z najtrudniejszych języków świata. Jako student-
ka filologii polskiej, urodzona i mieszkająca w Polsce byłam w szczerym szoku. W wielu przypadkach 
znajomość polszczyzny była doskonała, nie potrafiłam nawet domyślić się kraju pochodzenia. Nie 
byłam też jedyną studentką tego kierunku. Całkiem liczna grupa studiowała polonistykę w swoich 
krajach. W państwach, które najczęściej były określane ich drugą ojczyzną. Drugą, a nie jedyną. 
Zwłaszcza osoby, których jedno z rodziców jest Polakiem, wtedy nie ma mowy o posiadaniu jednej 
ojczyzny. Gdy pytałam jedną z uczestniczek zlotu – Natalię – czy czuje się bardziej Polką czy Holen-
derką usłyszałam, że po połowie, po równo. Nie ma możliwości wskazania narodowości, która jest jej 
bliższa. Tutaj w Wągrowcu jest Polką. W swoim rodzinnym domu w Holandii jest Holenderką. 

X Zlot Młodzieży Polonijnej
Orle Gniazdo

korowód młodzieży polonijnej w Wągrowcu

Poglądy zmieniają się, gdy i mama i tata 
pochodzą z Polski. Wtedy to jest ich ojczyzna 
numer jeden. I też polska mentalność jest 
im bliższa. Najtrudniejsza do określenia była 
sytuacja, gdy to jedno z dziadków urodziło się 
na terytorium polskim. Wtedy identyfikacja 
z krajem, w którym sami się urodzili, była 
silniejsza niż więź z Polską. Petersbużanin, 
Fryderyk, którego dziadek był z Polski pra-
gnie nauczyć się języka polskiego i w Polsce 
zamieszkać, choć polskiego uczy się dopie-
ro od roku, a obecność na zlocie jest jego 
pierwszym kontaktem z ojczyzną dziadka. 
Ale na pewno nie ostatnim. Poznałam też 
osoby, które w Rzeczpospolitej spędziły kilka 
lat swojego życia. Znają nas, Polaków, lepiej 
niż byśmy chcieli. Wiele widzieli i poznali. 
Dobre i złe strony życia w Polsce. A mimo to 
wiążą swoją przyszłość z tym państwem.



X Zlot Młodzieży Polonijnej
Orle Gniazdo

zlot orle Gniazdo

Quiz wiedzy o Polsce i Polonii

Wiele osób, które spotkałam i poznałam 
na zlocie pragnie studiować lub zamieszkać 
w granicach Rzeczpospolitej. Trochę jak 
pisklęta, które wracają do swojego rodzin-
nego gniazda. I to chyba wystarczający 
powód, aby kontynuować organizację Orlego 
Gniazda. Zlot pozwala im lepiej poznać i 
zrozumieć Polskę. A warsztaty, w których 
uczestniczą, doskonalą znajomość polsz-
czyzny oraz zaznajamiają z kulturą polską. 
Mimo to mam wrażenie, że najważniejsze 
były emocje, które towarzyszyły każdej 
minucie spędzonej we wspólnym gronie. 
Emocje, które i mnie się udzieliły już po kilku 
minutach. Sympatia. Radość. Szczęście. 
Akceptacja. Przyjaźń. Wystarczy tylko kilka 
godzin, aby przekonać się na własnej skórze 
dlaczego warto zoorganizować kolejny zlot 
za dwa lata. A może już za rok?

Magdalena Piasecka
Foto: stanisław Loba
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Ten reżyser teatralny i filmowy, produ-
cent teatralny, autor tłumaczeń, ada-
ptacji i scenariuszy, a także pedagog 

przyszedł na świat 9 października 1954 roku 
w Leningradzie. Już wybór studiów ukierunko-
wany był na rozwój w stronę desek teatralnej 
sceny. W Leningradzie ukończył równolegle 
Wydział aktorski oraz Wydział Reżyserii dra-
matu Państwowego instytutu teatru, Muzyki i 
kina. Po  wymianie studenckiej osiadł w Pol-
sce na stałe. Było to w 1977 roku, natomiast 
w 1986 zrzekł się obywatelstwa radzieckiego 
i od 1990 jest obywatelem polskim.

Lata w Poznaniu
Czas spędzony w Poznaniu był dla kori-

na czasem przewodzenia teatrowi nowemu. 
Fotel dyrektorski objął po izabelli Cywińskiej 
na jej zaproszenie. tam wyreżyserował mię-
dzy innymi Ghetto, Piękną Lucindę, Czajkę, 
Czerwone nosy. Reżyserował także króla 
Leara szekspira z tadeuszem łomnickim, 
jednak z powodu śmierci aktora do premiery 
nie doszło. to korin wiele lat starał się, by te-
atr nowy zyskał imię tadeusza łomnickiego. 
Wreszcie, w dziesiątą rocznicę śmierci akto-
ra, 22 lutego 2002 stało się to faktem. Czas 
spędzony w Poznaniu to nie tylko działania 
artystyczne. Podczas swojej dyrekcji prze-
prowadził rozbudowę teatru w historycznej 
kamienicy z okresu secesji przy ul.  dąbrow-
skiego 5 (wybudował salę prób, nową scenę 
kameralną, przebudował widownię, zaplecze 
i   foyer dużej sceny). Od 1922 roku według 
jego pomysłu funkcjonowała scena Verbum, 
czyli prowadzony przez sergiusza sternę-
-Wachowiaka i Milana kwiatkowskiego cykl 
publicznych czytań nowych sztuk teatralnych, 
połączonych z późniejszą dysputą z ważnymi 
osobistościami krajowego i światowego życia 
literacko-artystyczno-politycznego.

Loża Patronów Teatru
W 1999 roku w Poznaniu Eugeniusz ko-

rin powołał z istniejącej wcześniej Fundacji 
teatru nowego w Poznaniu klub sponsorów 
i mecenasów teatru. Celem stowarzyszenia, 
które działa po dziś dzień jest upowszech-
nianie i wspieranie sztuki teatralnej. Jego 
członkowie, pasjonaci tej dziedziny, a tak-
że producenci spektakli, szczególny nacisk 
kładą na artystów związanych z Wielkopol-
ską. Loża Patronów wyróżnia najwybitniejsze 
osiągnięcia, współpracuje także z teatrami 
polskimi i zza granicy. Organizuje konkursy i 
plebiscyty, pomagające twórcom wypłynąć, 
imprezy i spotkania artystyczne, integruje 
środowiska twórców. Jednak obszar działań 
stowarzyszenia jest niezwykle szeroki – od 
kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego, przez animację spo-
łeczno-kulturalną i edukację kulturalną, aż 
do nauki czy ekologii. Od 1994 roku Loża 
Patronów teatru przyznaje „srebrną Maskę” 
– nagrodę dla najlepszego aktora sezonu w 
teatrze nowym (w 2014 zdobyła ją antoni-
na Choroszy za rolę Lubow Raniewskiej w 
spektaklu Wiśniowy sad w reżyserii izabelli 
Cywińskiej). Za spektakle wyreżyserowa-
ne przez korina nagroda przyznana została 
pięciokrotnie – w 1996, 1998, 1999, 2000 i 
2003 roku. Eugeniusz korin jest honorowym 
członkiem tegoż stowarzyszenia.

Rosyjskie korzenie –  
poznańskie owoce
Eugeniusz korin nigdy nie zapomniał, 

skąd pochodził. Zajmował się twórcami z 
różnych krajów, tekstami w wielu językach. 
Również czas spędzony w Poznaniu obfi-
tował w realizacje artystyczne, wystawione 
później na scenie teatru nowego, których 
pochodzenie było mu bliskie. W 1996 była 

Eugeniusz Korin – 
rosyjskie korzenie, 
poznańskie owoce

każdy, dla którego teatr stał się drugim domem, znać musi postać 
wybitną i szalenie interesującą. Jej sława daleko ją wyprzedza, 
a koleje losu prowadzą przez Leningrad, Wrocław, Poznań, Warszawę 
i wracają na ziemie rosyjskie. Mowa o Eugeniuszu korinie.

to   Czajka antoniego Czechowa. dwa lata 
później korin wystawił Crocodilia, czyli coś 
niesamowitego, swoją sztukę na podstawie 
opowiadania Fiodora dostojewskiego kro-
kodyl. W 2000 roku zrealizował sny według 
Zbrodni i kary dostojewskiego.

Słowo zastygłe
korin z równie dużym powodzeniem, co 

reżyserią zajmował się adaptacjami i tłuma-
czeniami. W 1978 roku zaadaptował Śpiew 
na dziewięć wieszaków według opowiadań 
Leonida andrejewa i antona Czechowa, rok 
później kolor niebieski na podstawie opo-
wiadań Michaiła Zoszczenki. W 1995 roku 
przełożył na język polski Czajkę antoniego 
Czechowa. trzy lata później światło dzienne 
ujrzała sztuka teatralna Crocodilia…, napisa-
na według niedokończonego opowiadania 
dostojewskiego. 1999 okazał się rokiem 
adaptacji Zbrodni i kary tegoż pisarza, w ten 
sposób powstały sny. W 2002 korin przeło-
żył iwanowa antoniego Czechowa na język 
polski, a rok później to samo uczynił z Letni-
kami Maksima Gorki.

Został odznaczony między innymi Me-
dalem Wojewody Poznańskiego „ad Perpe-
tuam Rei Memoriam” (1995) oraz nagrodą 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
(2002). aktualnie mieszka w Warszawie jed-
nak dla Poznania jego owoce będą zawsze 
żywe – tak długo, jak długo będą żyli ludzie, 
równie mocno jak on kochający teatr. 

karolina król
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Nic na poważnie!
Czyli o tym, jak powstał teatr 
studencki „Szutnik”

teatry studenckie w Poznaniu mają dłu-
goletnią tradycję. na Uniwersytecie im. ada-
ma Mickiewicza na jednym tylko Wydziale 
neofilologicznym jest kilka działających 
zespołów teatralnych (np. teatr filologów 
angielskich „the shakespeers”, trupa Ro-
manistów „Les Mangeurs de Cacahuetes” 
czy teatr klasyków „sfinga”). tworząca je 
młodzież, zafascynowana językami i kultura-
mi poznawanymi w trakcie studiów, pragnie 
pogłębiać swoją filologiczną pasję. Przedsta-
wienia są do tego świetnym pretekstem. Z 
tego powodu grupy te często decydują się 
na wystawianie sztuk w językach oryginału. 

W instytucie Filologii Rosyjskiej UaM tak-
że powstał teatr, który przyjął nazwę „szut-
nik” (od ros. шутник). Pomysł na niego au-
torka niniejszego tekstu – dr Grażyna Jatczak 
przywiozła w 2002 roku aż z archangielska. 
tam wraz z gronem swoich studentów prze-
bywających na praktyce językowej spotkała 
się z członkami miejscowego akademickie-
go teatru „Балаганчик”. ich spontaniczny, 
improwizowany i niezwykle żywiołowy wy-
stęp pokazał poznaniakom, że żacy chcą 
i potrafią bawić się w sposób mądry i kre-
atywny. Zielone światło ze strony dyrekcji 
iFRos przesądziło sprawę. Opiekunką szut-
ników została założycielka trupy. i zaczęło 
się. W instytucie Filologii Rosyjskiej zabawa 
w teatr trwa nieprzerwanie już trzynaście lat. 

nazwa „szutnik” (czyli żartowniś) jest nie-
przypadkowa i oddaje charakter wykonywa-
nego przez teatr repertuaru. Zespół ma pełną 
świadomość swego braku profesjonalizmu w 
aktorskim rzemiośle. Jednak potrzeba ekspre-
sji i aktywnego kontaktu ze sztuką okazuje się 
u aktorów silniejsza od tremy i obaw związa-

nych z amatorskim charakterem działalności 
teatru. Występy na scenie młodzież traktuje 
jako swojego rodzaju żart, przygodę, ścieżkę 
towarzyszącą ich głównej drodze życiowej 
aktywności – nauce. długie (i często uciążli-
we) próby, nie są dla studentów przeszkodą 
w zdobywaniu wiedzy, a przeciwnie – wspo-
magają ich indywidualny rozwój, uczą wrażli-
wości i odpowiedzialności za słowo, a także 
pogłębiają umiejętności komunikacyjne. nie 
bez znaczenia pozostaje fakt, że grane przez 
szutników sztuki są zawsze ściśle związane 
z kierunkiem kształcenia młodych rusycystów 
i ukrainistów. teatr stanowi więc nieformalny 
element programu studiów. 

Wszystkie wystawiane przez „szutnika” 
spektakle mają przede wszystkim bawić, 
chociaż również… skłaniać do refleksji. W 
repertuarze teatru znalazły się więc sztuki 
i adaptacje utworów m.in. M. Gogola (Jar-
mark w soroczyńcach, noc wigilijna), a. 
Czechowa (Wesele, Ekscelencja i bezbron-
na istota), n. Erdmana (samobójca, Man-
dat), J. szwarca (smok, nagi król), J. Boga-
nowa (kościej nieśmiertelny), M. Bułhakowa 
(Mieszkanie Zojki), a. irwanca (na żywo). 
szutnicy przygotowali też kilka programów 
artystycznych, łączących rosyjską poezję z 
muzyką (poświeconych m.in. a. Puszkinowi, 
s. Jesieninowi, W. Wysockiemu), a także 
cykl spotkań słowno-muzycznych „Wyjęte z 
szuflady”, promujących literacką twórczość 
studentów instytutu i zakończonych wyda-
niem samodzielnej publikacji książkowej. 

Celem teatru stało się wykorzystanie 
formy scenicznej do promowania swojego 
macierzystego instytutu oraz popularyzacji 
literatur wschodniosłowiańskich zarówno 

wśród publiczności uniwersyteckiej, jak i po-
zaakademickiej. W ciągu kilkunastu lat dzia-
łalności grupa zaprezentowała 25 spektakli 
i wystąpiła ponad 90 razy – głównie w Po-
znaniu, ale również gościnnie w Warszawie, 
krakowie, we Wrocławiu i Lwowie. „szutnik” 
wziął udział w kilku festiwalach teatrów stu-
denckich (w Rzeszowie, Opolu, Lublinie, 
Złotowie). Był też pomysłodawcą i organiza-
torem i Poznańskich Uniwersyteckich spo-
tkań teatralnych, które odbyły się w 2009 
roku. Zawsze chętnie przyjmuje także zapro-
szenia od najróżniejszych poznańskich śro-
dowisk – poczynając od szkół średnich, a na 
uniwersyteckim Związku Emerytów kończąc. 
Oczywiście co roku zespół uczestniczy w 
cyklicznych wydarzeniach kulturalnych orga-
nizowanych przez Miasto i naszą Uczelnię, 
takich jak: Ukraińska Wiosna, Poznański Fe-
stiwal nauki i sztuki, dni kultury Wschodnio-
słowiańskiej, noc naukowców czy teatralna 
Wiosna Młodych. 

Pierwszy skład „szutnika” był skromny, 
bo zaledwie trzynastoosobowy. dziś chęt-
nych do grania jest znacznie więcej, choć 
ich liczba jest zmienna. Przewinęli się przez 
teatr studenci, którzy wystąpili tylko w jednej 
sztuce, ale zdarzają się też pasjonaci, którzy 
już z tytułem magistra kontynuują z nami ak-
torską przygodę. Coraz częściej bywa także, 
że chęć wspólnej zabawy z rusycystami de-
klarują słuchacze innych kierunków i uczelni, 
a nawet uczniowie szkół średnich. Co roku 
najlepsi i najwytrwalsi artyści w dowód uzna-
nia za zaangażowanie w działalność teatru 
otrzymują symboliczne kubeczki, zwane 
(rzecz jasna żartobliwie) Złotymi szutnikami.

Przykład „szutnika” prowadzi do refleksji 
na temat kondycji i roli, jaką odgrywają ama-
torskie teatry akademickie w ostatnich latach 
w Polsce. Obecnie scena nie jest miejscem 
wyrażania czy ścierania się poglądów poli-
tycznych czy światopoglądowych. Celem 
nadrzędnym w teatrze jest sztuka, edukacja 
i samorealizacja młodych ludzi, którzy propo-
nują swojemu pokoleniu alternatywny spo-
sób spędzania wolnego czasu, z pożytkiem 
dla siebie i odbiorcy. Ot, takie studenckie 
шутки, czyli żarty.

Grażyna Jatczak
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Jak zaczęła się Twoja przygoda z 
teatrem?
Aleksandra: nasz nauczyciel grama-

tyki zachęcał nas do tego żebyśmy wstąpili 
do szutnika, opowiadał nam że można tam 
spotkać ciekawych ludzi, zainteresowanych 
i Rosją i kultura i literaturą, teatrem, można 
gdzieś wyjechać i ze jest świetna atmosfera. 
Pod koniec 1 roku poszłyśmy z przyjaciółką 
do Pani doktor Grażyny Jatczak i oczywiście 
nie odmówiła nam wzięcia udziału w najbliż-
szym przedstawieniu. specjalnie dla nas, 
do istniejącego scenariusza wpisała nasze 
debiutanckie role – działaczki Greenpeace 
ratujące łabędzie. Miałyśmy po 2 zdania. tak 
to się zaczęło…

Krzysztof: Z teatrem i z „deskami” je-
stem związany w mniejszym lub większym 
stopniu od zawsze. Od najmłodszych lat 
występowałem i w przedstawieniach i „so-
lowo”. Jeśli chodzi o „szutnik”, to możliwość 
występowania zawdzięczam oczywiście 
naszej opiekunce, dr Grażynie Jatczak, któ-
ra ściągnęła mnie na próbę, znalazła rolę i 
entuzjazmem zarażała i wciąż zaraża nas 
wszystkich.

Aktorstwo – forma rozrywki czy 
poważna profesja? 
Aleksandra: Zależy od podejścia. dla 

mnie to zdecydowanie forma rozrywki, a na-
wet realizacji własnej osoby, swego rodzaju 
ekspresji. Jeżeli ktoś podchodziłby do tego 
poważnie, to znaczy ze wiąże z tym swoją 
przyszłość, karierę. Ja nie, po prostu świet-
nie sie przy tym bawię. i tak traktują „szutni-
ka” chyba wszyscy. 

Krzysztof: W przypadku naszych wy-
stępów trudno nawet mówić o aktorstwie. 
Jesteśmy grupą młodych, szalonych ludzi, 
którzy czerpią przede wszystkim radość z 
gry.  Oczywiście wszystko co robimy staramy 
się zrobić jak najlepiej, natomiast najważniej-
sza w „szutniku” jest i była zabawa. Co nie 
znaczy, że emocje płynące ze sceny nie są 
prawdziwe. Zawsze będę pamiętał np. opra-
cowany przez nas kolaż złożony z utworów 
Włodzimierza Wysockiego, niezwykłą atmos-
ferę tego występu i jedyny w swoim rodzaju 
moment, kiedy padły ostatnie słowa ze sceny 
i publiczność najpierw zastygła, a potem ze-
rwały się autentyczne, długie brawa.

Co oznacza nazwa waszej trupy?
Aleksandra: szutnik- to po rosyjsku 

żartowniś. Chodziło o połączenie teatru z 
zabawą. no i repertuar jest całkowicie ko-
mediowy.

Krzysztof: „Żartowniś” doskonale od-
zwierciedla nie tylko nasz repertuar ale tak-
że, a może nawet przede wszystkim, nasz 
zespół. na naszych próbach jest zawsze 
pełno śmiechu, żartów i drobnych lub więk-
szych szaleństw. i chyba dlatego „szutnik” 
ma już tak długą historię – w końcu robimy 
to z ogromną przyjemnością i fantazją.

Jak długo trwają przygotowania 
do występu? 
Aleksandra: wydaje mi się że od 2 do 

może 4 miesięcy. spotykamy się raz w tygo-
dniu i trenujemy. Zawsze mamy wyznaczony 
czas i zgodę na czytanie z kartek na pró-
bach, ale niestety zazwyczaj rozciągamy ten 
czas jak gumę! Czasem nawet w dniu wy-
stępu w popłochu powtarzamy sobie tekst 
za kulisami.

Krzysztof: Próby do przedstawień 
trwają zarówno krótko, jak i długo. długo, 
ponieważ ćwiczymy przez wiele miesięcy. 
a krótko, ponieważ w pełnym składzie spo-
tykamy się zazwyczaj dopiero na przedsta-
wieniu – ewentualnie na próbie generalnej. 
i co ciekawe, to właśnie próba generalna 
zawsze jest tą najmniej udaną. Jednak jak 
pokazuje nasze doświadczenie, jeśli „ge-
neralka” jest zawalona, to przedstawienie 
wychodzi świetnie.

Dlaczego filologia rosyjska?
Aleksandra: w moim przypadku to nie 

tylko rosyjska, a rosyjsko-angielska. Chcia-
łam połączyć przyjemne z pożytecznym. 

Przepiękny melodyjny, śpiewny język rosyjski 
z praktycznym i wszechobecnym angielskim. 
Mieć otwarte okna na wschód i zachód.

Krzysztof: a dlaczego nie? Rosja jest 
niezwykle ciekawym krajem, nie tylko pod 
względem kulturowym. Co ważne, dzięki 
filologiom „łączonym” (czyli np. filologii ro-
syjsko-angielskiej) mamy świetną okazję do 
lepszego poznania i skonfrontowania dwóch 
często bardzo różnych światów. a poza tym, 
nie ma co ukrywać, „szutnik” jest tylko w jed-
nym miejscu na świecie – w instytucie Filolo-
gii Rosyjskiej w Poznaniu.

Czy „Szutnik” ma na celu 
popularyzację literatury rosyjskiej? 
Aleksandra: Zdecydowanie tak! więk-

szość ludzi nawet nie wie, ile ma do zaofe-
rowania literatura rosyjska. Jest bardzo ob-
szerna i głęboka. nas samych zachęca do 
czytania i wybierania kolejnych tekstów ale 
jestem przekonana że widownia też z tego 
korzysta. Ci, którzy przychodzą na spektakl, 
a nie mają nic wspólnego z fil. rosyjską maja 
szanse poznać część tej kultury- rok temu 
wystawialiśmy bajkę łączącą najważniejsze 
motywy kulturowe baśni rosyjskich, ogląda-
jąc Mieszkanie Zojki mogli dowiedzieć się 
o realiach rosyjskich lat 20-tych minionego 
wieku. Jeśli kogoś to zainteresowało z pew-
nością sięgnie po więcej.

Krzysztof: nigdy nie myślałem o „szut-
niku” jako o teatrze, którego celem jest po-
pularyzacja literatury, czy kultury rosyjskiej, 
choć nie bez przyczyny wybieramy taki 
właśnie repertuar. sztuki, które wystawia-
my, mają dla mnie bardziej uniwersalny cha-
rakter – postawy, postaci, przemyślenia są 
wspólne zarówno dla nas, jak i dla Rosjan, 
niemców i osób z innych krajów. i chyba w 
tym tkwi prawdziwe piękno Czechowa, Erd-

Wywiad z aleksandrą Rybicką i krzysztofem Mierzyńskim – 
aktorami studenckiego teatru „szutnik”

tEatR



www.gazetapetersburska.org

23

mana, Gogola, szwarca i innych twórców, 
których mieliśmy już okazję wystawiać.

Czy chcielibyście wystawić sztukę 
w języku rosyjskim?
Aleksandra: teatr „szutnik” wystawiał 

sztuki i po rosyjsku i po ukraińsku. Obecnie 
gramy po polsku, ale planujemy w przyszłym 
roku znów przygotować coś po rosyjsku. 
najczęściej gramy po polsku, ponieważ 
sztuki grane po rosyjsku trafiały tylko do ludzi 
władających językiem rosyjskim a tych jest 
coraz mniej. spektakl po polsku mógł zo-
baczyć i zrozumieć każdy. Moim zdaniem, 
granie po rosyjsku to też wspaniała przygoda 
i dla aktorów i dla widowni, nawet jeśli nie 
znają języka. Raz widziałam spektakl szut-
nika po ukraińsku, nie zrozumiałam nic, ale 
świetnie się bawiłam.

Krzysztof: sztuki w języku rosyjskim 
wystawiamy całkiem często. nie boimy się 
żadnych wyzwań językowych. W końcu naj-
lepiej i najpełniej można oddać sens danego 
utworu, jeśli gra się go w języku oryginału. 
Zresztą chyba jednym z najbardziej udanych 
występów były krótkie opowiadania Czecho-
wa grane przez nas po rosyjsku.

Czy wasza działalność zawęża 
się tylko do Poznania? Czy 
współpracujecie z innymi 
miastami?
Aleksandra: Od kiedy gram w szutniku 

wiem, że występujemy generalnie w Pozna-
niu. Raz byliśmy na konkursie w krakowie, 
ale nie nawiązaliśmy tam żadnej współpracy 

z innymi miastami czy teatrami. nie to było 
naszym celem, ale wiem, że wcześniej „szut-
nicy” występowali w wielu polskich miastach 
a nawet na Ukrainie.

Krzysztof: działamy przede wszystkim 
w Poznaniu i okolicach, ale bardzo chętnie 
wyjeżdżamy do innych zakątków Polski, a 
nawet poza granice kraju (np. do Lwowa). 
dobry humor, choć nie pozbawiony nuty 
głębokiej zadumy, wszędzie sprzedaje się 
świetnie.

Czy bierzecie udział w festiwalach 
lub innych wydarzeniach 
kulturalnych?
Aleksandra: Ja byłam z „szutnikiem” 

tylko w krakowie, ale od starszych kolegów 
wiem, że w ciągu trzynastoletniej działalności 
„szutnik” brał udział w Przeglądach, Festiwa-

lach i wydarzeniach kulturalnych organizo-
wanych przez miasto i uniwersytet. 

Krzysztof: W historii „szutnika” znaleźć 
można sporo wyjazdów na festiwale, a na-
wet nagród. Byliśmy już między innymi w 
Opolu, Rzeszowie, krakowie, Lublinie, ale 
także w mniejszych miejscowościach, np. w 
Złotowie. Pochwalić się możemy np. nagro-
dą dla najlepszego aktora dla artura Petren-
ko, kilkoma nominacjami do nagrody najlep-
szej aktorki i mnóstwem pozytywnych opinii.

Czy możesz zdradzić co macie 
w planach na kolejny rok 
akademicki? 
Aleksandra: Chcemy zagrać coś po 

rosyjsku, albo po ukraińsku, to pozwoli nam 
trafić też to widowni po naszej wschodniej 
stronie. Jeszcze nie wiem co to będzie, 
póki co dla nas wszystkich jest to niespo-
dzianka…

Krzysztof: nasze najbliższe plany są 
owiane tajemnicą… ponieważ dopiero się 
krystalizują. Oprócz „Mieszkania Zojki” Buł-
hakowa, planujemy powrócić do nieśmiertel-
nych krótkich opowiadań Czechowa, które 
doskonale sprawdzają się na scenie – za-
równo w języku polskim, jak i rosyjskim. kto 
wie, czy nie wrócimy również do brawurowo 
uwspółcześnionej i zagranej sztuki „niedo-
rostek” denisa Fonwizina, którą graliśmy w 
latach poprzednich. Pomysłów zawsze jest 
mnóstwo.

Roksana Czeszejko-sochacka

W domach studenckich dzieją się róż-
ne rzeczy. Przyjęcia, awantury, dysputy 
naukowe, koleżeńskie plotki, dyskoteki, 
a także wystawiane są premierowe ada-
ptacje jednej ze sztuk Michaiła Bułhako-
wa. Trzydziestego maja bieżącego roku 
miałam możliwość zobaczyć premierę 
przedstawienia „Mieszkanie Zojki” w jed-
nym z poznańskich Domów Studenckich 
Hanka. Aktorami są studenci Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
dziłający w ramach Studenckiego Teatru 
Szutnik. Teatr ten tworzą studencie wie-
lu wydziałów, w  szczegółności studenci 
filologii rosyjskiej. Jednak dla udogodnie-
nia publiczności to sztukę wystawiono w 
języku polskim. 

Premiera była szczególnym dniem 
także dla trupy tearalnej. Aż pięć posta-
ci odgrywali debiutanci. Jednak nie za-

ważyło to na ocenie sztuki. Nie sposób 
zorientować się kto stanął na scenie po 
raz pierwszy. Ale z łatwością wyróżniłam 
tych aktorów, dla których występu to nie 
pierwszyzna. Stare teatralne wyjadacze w 
niczym nie odstępowały na krok zawodo-
wym aktorom. Szczególnie zapadły mi w 
pamięć trzy role – Maniuśki, Cherubina i 
kuzyna Zojki. Zaśmiewałam się do rospu-
ku śledząc miłosne perypetie Maniuśki i 
Cherubina, mimo mojej policealnej nie-
chęci do twórczości Bułhakowa. Aktorzy 
zaskoczyli mnie bardzo pozytywnie. Nie 
spodziewałam się, aż tak wysokiego po-
ziomu gry. Być może poznański Szutnik 
jest kuźnią teatralnych talentów?

Kostiumy i scenografia zdradzały 
ograniczony, studencki budżet. Mimo naj-
szczerszych starań trupy i pani reżyser – 
Grażyny Jatczak – widać było, że stroje to 

wyciągnięte z dna szafy suknie, futra i ma-
rynarki pamiętające lepsze czasy. A jedna 
z aktorek drugoplanowych nosiła buty do 
tańca towarzyskiego, choć sen tańczonych 
w sztuce nie ma. Na scenografię składały 
się różne stare meble równie rozmaitego 
wieku co pochodzenia. Choć akurat ten ar-
tystyczny nieład oddawał klimat absurdal-
nej Moskwy z czasów Bułhakowa, w której 
nawet o podstawowe meble ciężko.

Ogólny nastrój był niesłychanie rado-
sny i pozytywny. Jeszcze przed spekta-
klem w sali unosił się czar inspirującego 
poddenerwowania i produktywności. Ale 
w chwili, gdy światła zgasły, a na scenie 
pojawili się pierwsi aktorzy absurd mie-
szał się ze śmiechem, a radość i śmiech 
publiczności udzielała sie nawet zdener-
wowanym, debiutującym aktorom. 

Magdalena Piasecka

Recenzja Mieszkania Zojki

tEatR



Gazeta Petersburska № 1-3 (171-173) 2015

www.gazetapetersburska.org

24

W 2015 roku przypada 
rocznica 75-urodzin i 
50 lat pracy naukowej 

wytrawnego znawcy wschodniej 
Słowiańszczyzny, historii i kultu-
ry Rusi, Imperium Rosyjskiego i 
ZSRR oraz badacza Polonii i sto-
sunków polsko-rosyjskich – Pro-
fesora Artura Kijasa. Profesor Ki-
jas urodził się w 1940 roku w Czę-
stochowie. W 1960 roku rozpoczął 
studia na Wydziale Historyczno-
-Filozoficznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 
(równocześnie studiując peda-
gogikę na tymże Uniwersytecie). 
Tam też zetknął sie z osobą swe-
go przyszłego mistrza – profesora 
Henryka Łowmiańskiego, którego 
myśli naukowej jest kontynuato-

rem, a pod którego kierunkiem 
napisał pracę magisterską oraz 
rozprawę doktorską. Od ukończe-
nia studiów historycznych Profe-
sor Kijas jest związany z Uniwer-
sytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, gdzie rozpoczął pra-
cę w ówczesnej Katedrze Historii 
Narodów ZSRR (od 1990 r. Zakład 
Historii Europy Wschodniej UAM). 
W 1994 roku Profesor Kijas został 
mianowany profesorem nadzwy-
czajnym, a w 2005 roku został 
profesorem zwyczajnym. Obecnie 
Profesor Kijas jest związany z In-
stytutem Wschodnim UAM. 

Na uwagę zasługuje dorobek 
naukowy Profesora, w którym 
znajduje się ponad 200 prac, w 
tym między innymi – monogra-
fie, artykuły, recenzje, biogramy 
i hasła encyklopedyczne, broszu-
ry i pozostałe publikacje. Wśród 
pozycji książkowych odnotować 
wypada prace: Polacy w Kazach-
stanie (1993), Polacy w Rosji od 
XVII wieku do 1917 roku. Słownik 
biograficzny (2000), Petersburg. 

Kartki z dziejów miasta (2003), 
Polacy na Uniwersytecie Char-
kowskim 1805–1917 (pierwsze 
wydanie 2005), czy najnowszą 
pracę pt. Ruś (2014). Warto wspo-
mnieć także o pracy zbiorowej 
– w pewnym sensie pionierskiej, 
lecz przede wszystkim drastycz-
nie okaleczonej przez cenzurę 
książce pt. Zarys Dziejów ZSRR 
(Warszawa 1984), napisanej we-
spół z Józefem Morzym i Jerzym 
Ochmańskim. 

Prócz imponującej biblio-
grafii na uwagę zasługuje rów-
nież działalność dydaktyczna i 
społeczno-oświatowa profesora 
Kijasa. Wypromował on liczne 
grono uczniów: doktorów i magi-
strantów, a jego osoba cieszy się 
olbrzymim szacunkiem zarówno 
wśród kadry uniwersyteckiej jak 
i społeczności akademickiej. Jego 
znawstwo problemu, olbrzymia 
erudycja i wiedza, dokładność, 
staranność, wielka kultura oso-
bista, życzliwość i serdeczność 
wobec innych osób, chęć pomo-

cy, otwartość i tolerancja świato-
poglądowa budzi uznanie.

Profesor Kijas jest członkiem 
licznych organizacji naukowych 
i społecznych takich jak między 
innymi: Polska Akademia Nauk, 
Stowarzyszenie Współpracy 
Polska-Wschód, Poznańskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk czy 
Towarzystwo Pamięci Józefa Pił-
sudskiego. 

W październiku 2015 odby-
ło się spotkanie jubileuszowe, 
w którym udział wzięli mię-
dzy innymi: Dyrektor Instytutu 
Wschodniego UAM prof. Krzysztof 
Pietkiewicz, przedstawiciele Sto-
warzyszenia Współpracy Polska-
-Wschód prezes Józef Bryll i wi-
ceprezes Zdzisław Jacaszek oraz 
prezes Stowarzyszenia Współpra-
cy Polska-Rosja Jerzy Smoliński. 
Na uroczystym obiedzie obecni 
byli także przyjaciele jubilata i 
liczne grono uczniów Profesora. 
Zostały także odczytane listy gra-
tulacyjne.

Bartłomiej Garczyk

Profesor Artur Kijas

Książka Artura Kijasa to zwięzły i 
przejrzysty przegląd sytuacji Polaków w 
Petersburgu na tle jego bogatej historii. 
Pierwsze trzy rozdziały pozycji prezen-
tują najważniejsze etapy w historii Pół-
nocnej Stolicy, ostatni z nich zaś stanowi 
dogłębną analizę społeczności polskiej i 
jej wkładu w dzieje miasta. 

W pierwszej części autor przedsta-
wia dynamiczny rozwój miasta w XVIIII 
wieku, czyli od pierwszych lat jego po-

wstania. Artur Kijas zwraca uwagę nie tylko na na wyzwania architektonicz-
ne, ale także na trudności geopolityczne, czyli bliskość zagrożenia militarne-
go ze strony szwedzkiej. W tej, jak i w kolejnych rozdziałach autor szczególną 
uwagę zwraca na rozwój architektoniczny, naukowy, jak i kulturalny. Zaletą 
książki jest jednak także umieszczenie rozwoju Petersburga na tle aktualnej 
sytuacji politycznej, co pozwala na pełniejszy i bardziej obiektywny – choć z 
drugiej strony mroczniejszy obraz Północnej Stolicy. Autor zauważa między 
innymi, że rozwój kultury odbywał się często w kontekście brutalnej cenzury, 
tak jak w przypadku Aleksandra Radiszczewa, który swoją miażdżącą krytykę 
rosyjskiego bezprawia, pychy i nierówności społecznych, ujętych w słynnej 
Podróży z Petersburga do Moskwy przypłacił karą śmierci, zamienioną na 
zesłanie do Wschodniej Syberii. 

W kolejnym rozdziale Artur Kijas opisuje rozwój Petersburga w XIX wieku. 
Autor uważa ten okres w historii miasta za czas „niespotykanego rozwoju”. 
Tak jak w poprzednim rozdziale autor sporo miejsca poświęca bogactwu ży-

cia kulturalnego miasta, nie zapominając również o zdarzeniach tragicznych, 
takich jak śmierć Puszkina w 1837 roku. Zwraca uwagę na wszechobecność 
Petersburga w twórczości wybitnych twórców, takich jak Mikołaj Gogol, Alek-
sander Puszkin czy Fiodor Dostojewski. W tym rozdziale więcej miejsca autor 
poświęca także rozwojowi przemysłu, a także związanym z nim przemianom 
społecznym, takich jak rozwój ruchów proletariackich. 

XX wiek opisany jest w kolejnym rozdziale jako okres, w którym Pe-
tersburg mierzy się z wieloma zawirowaniami. Dynamiczny rozwój miasta 
zostaje spowolniony poprzez I Wojnę Światową i rewolucję bolszewicką, a 
w drugiej połowie lat trzydziestych życie kulturalne i naukowe toczy się na 
tle krwawego terroru stalinowskiego. Po zawirowaniach II Wojny Światowej, 
natomiast, zdaniem autora, miasto musi „długo leczyć rany”. Rozdział jed-
nak kończy się optymistyczną konkluzją – wraz z końcówką XX wieku, kiedy 
wraca stara nazwa miasta (w czasach sowieckich miasto było przecież naj-
pierw nazywane Piotrogrodem, potem Leningradem), miasto zaczyna znowu 
„zachwycać turystów”. 

W ostatnim rozdziale dotyczącym sytuacji diaspory polskiej w Petersburgu 
autor opisuje ponad dwieście lat ich stałej obecności oraz wkład w naukowe i 
kulturalne życie Petersburga, aż do tragedii roku 1938-go roku i masowych wy-
siedleń dokonywanych przez aparat stalinowski. Artur Kijas ponownie pozwala 
sobie jednak na radośniejszą konkluzję – zauważa, że z początkiem XXI wieku 
Petersburska Polonia „powoli odbudowuje swoje struktury”. 

Jakub sajkowski

artur kijas, Petersburg. kartki z dziejów miasta,  
dom Wydawniczy Harasimowicz, Poznań, 2003 

Petersburg. Kartki z dziejów miasta Artura Kijasa
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Bartłomiej Garczyk, Wielonarodowy Petersburg – omówienie

Wielonarodowy Petersburg Bartłomieja Garczyka to kompleksowe stu-
dium byłej stolicy Rosji w latach 1703-1917, jako miasta nie tylko budowa-
nego na wzór miast zachodnich, europejskich, ale i miasta, w którym dzięki 
wieloetnicznemu i wielokulturowemu charakterowi mieszają się języki i wy-
znania religijne. 

Wstęp stanowi krótkie przedstawienie stanu badań. Rozdział pierwszy 
natomiast opisuje okoliczności polietnicznego i polikonfesyjnego charakteru 
Petersburga. Początkową część książki wzbogacają znakomite, ironiczne i 
efektowne cytaty z min. Mikołaja Gogola, czy duńskiego podróżnika Pedera 
von Havena (Wszak chyba nie znajdzie się drugiego takiego miasta, gdzie 
ludzie mówią w tak wielu językach, przy czym tak źle (…) mówiący po rosyj-
sku Niemiec i mówiący po niemiecku Rosjanin popełniają tak wiele błędów, 
że ich mowa z powodzeniem mogłaby zostać wzięta za obcy język). Wstawka 
o „obcym języku” jest, co prawda, nieco złośliwa, ale, paradoksalnie, ideal-
nie wpisuje się w tezę Bartłomieja Garczyka – autor, co prawda, analizuje 
poszczególne diaspory Petersburga osobno, ale zwraca uwagę, że razem 
stanowią zupełnie unikalną społeczność „petersburżan”. 

Struktura książki jest logiczna i klarowna. W rozdziale pierwszym autor 
zwraca uwagę na genezę powstania diaspor i napływu obcokrajowców, która 
jest niejednorodna – obcokrajowcy pojawili się nad Newą już podczas budo-
wy miasta, gdyż, jak się okazało, w Rosji, wraz z postępem robót, zaczęło bra-
kować wykwalifikowanych robotników. Później cudzoziemcy byli wielokrot-
nie zapraszani do Petersburga jako specjaliści oraz mieli nieoceniony wpływ 
na rozwój wielu gałęzi przemysłu w Rosji. Była jeszcze i inna przyczyna – roz-
rastanie się imperium Rosyjskiego, które inkorporowało coraz więcej nacji.

Z wielonarodowością związana jest natomiast wielokonfesyjność – w Pe-
tersburgu mieszały się przecież, oprócz prawosławnych Rosjan, społeczność 
żydowska, luterańscy Finowie, muzułmanie, czy katolicy. 

Kolejny rozdział w sposób precyzyjny 
i przejrzysty opisuje rozmieszczenie po-
szczególnych diaspor. W trzecim rozdziale 
znalazło się szczegółowe przedstawienie 
charakterystyki poszczególnych grup naro-
dowościowych, takich jak wspomniani już 
Niemcy, następnie Polacy, Żydzi, Finowie, 
czy Tatarzy, oraz inne, mniej liczne narodo-
wości. Autor bardzo skrupulatnie opisuje nie 
tylko wielkość, historię czy to, jakimi czyn-
nościami, zawodami i specjalnościami się parały owe diaspory, ale także 
zwraca uwagę na wkład, jaki dane nacje miały w życie Petersburga – nie 
tylko wspomniany już rozwój przemysłu, również kulturę i sztukę. 

Czwarty rozdział jest obszerną analizą życia religijnego Petersburga, 
ze szczegółowym opisem charakterystyki oraz składu narodowościowego 
wyznawców danej religii. Oprócz prawosławia, autor podejmuje temat spo-
łeczności protestanckiej, katolickiej, a także judaistycznej i muzułmańskiej, a 
nawet najmniej licznej – buddyjskiej. 

Zamiast podsumowania autor proponuje krótką podróż o dzisiejszym 
Petersburgu. Jak zauważa – liczne diaspory nadal są w Petersburgu obec-
ne, choć niestety w dużo mniejszym stopniu, a „wielokulturowa dusza Sta-
rego Petersburga została utracona”. Jak pokazują jednak liczne ilustracje 
– które są kolejnym atutem książki – spacerując po Petersburgu można się 
natknąć na liczne pomniki obecności różnorodnych kultur i wyznań. 

Jakub sajkowski

Bartłomiej Garczyk, Wielonarodowy Petersburg,  
Wydawnictwo PtPn, 2015

Takie epitafium było umieszczone na postu-
mencie prawosławnego krzyża na cmentarzu 
obozowym w Strzałkowie – Łężcu. Obóz jeniecki 
i internowanych funkcjonował z kilku miesięczną 
przerwą w latach 1914 do 1921. Zorganizowany 
został na ziemiach zajętych przez Prusaków tuż 
za kordonem i opłotkami wsi Łężec. W czasie 
Wielkiej Wojny jeńcami byli przede wszystkim 
żołnierze rosyjscy, francuscy, angielscy, belgijscy, 
holenderscy, kanadyjscy. Do 1918 roku w obozie 
zmarło z chorób 506 osób. Pierwszy pochówek na 
przy obozowym cmentarzu miał miejsce 15 lutego 
1915 roku. Od listopada 1918 roku obóz stał się 
miejscem koszarowania Wojska Polskiego. Trwało 
to jednak krótko, gdyż nowa wojna na wschod-
nich rubieżach Rzeczpospolitej wezwała polskich 
żołnierzy na front. W obozie znacznie zniszczo-
nym, po przez demontaż baraków, pojawili się 
nowi jeńcy a później i internowani. Byli nimi żoł-
nierze bolszewiccy i internowani Ukraińcy, Biało-
rusini i biali Rosjanie. Obóz to przede wszystkim 
różnorodność religii. Śmierć zbierała swoje żniwo. 
Ludzie umierali z powodu słabego zaopatrzenia, 
brudu, głodu, co było przyczyną panujących epi-
demii tyfusu plamistego, czerwonki, gruźlicy czy 
„hiszpanki”.

W latach 1919–1922 cmentarz miał status 
cmentarza wojskowego. Pochowano na nim oko-
ło 7600 zmarłych. Do 1933 roku pieczę nad tym 
miejscem sprawowało państwo polskie na mocy 

prawa o grobownictwie wojennym. W następnych 
dziesięcioleciach do końca XX stulecia cmenta-
rzem opiekowali się okoliczni mieszkańcy. Nie do-
puścili do jego zlikwidowania, jak to miało miejsce 
gdzie indziej. Chociażby w Dzień Zaduszny odwie-
dzano mogiły zapalając świece. Mimo wszystko 
przyroda „zrobiła swoje”. Cmentarz zarósł dziki-
mi krzewami i chwastami. Dopiero w końcu lat 
dziewięćdziesiątych pomyślano o porządkowaniu 
tego miejsca. Ogrodzono teren, wykonano chod-
nik do przedwojennego pomnika, ustawiono tabli-
cę informacyjną. Jednak to wszystko za mało aby 
to miejsce nazwać cmentarzem. 

I tak cztery lata temu młodzież międzyna-
rodowa: Polacy, Rosjanie, Ukraińcy – uczestnicy 
Międzynarodowego Obozu Archeologicznego, or-
ganizowanego przez Stowarzyszenie Współpracy 
Polska-Wschód wspólnie z Muzeum Okręgowym 
w Koninie, postanowiła zająć się tym miejscem: 
uporządkować, usunąć zbędną roślinność, prze-
prowadzić metodą archeologiczną badanie zgod-
ności miejsc pochówków z istniejącymi planami 
– i co najważniejsze – poznać historię tego miej-
sca, zafałszowaną przez badaczy historyków- po-
lityków. 

Pierwsze prace, po uzyskaniu odpowiednich 
zezwoleń i wsparcia Wojewody Wielkopolskie-
go i miejscowych samorządów, wolontariusze 
z Kijowa, Briańska i Konina rozpoczęli w lip-
cu 2014  roku. Efektem ich mozolnej pracy były 

pierwsze wytyczenia mogił wycinając uciążliwe 
chaszcze. Z pomocą pasjonatów z Wielkopolskie-
go Forum Eksploracyjno – Historycznego przepro-
wadzono poszukiwania przedmiotów metalowych 
tam ówcześnie pozostawionych. Na jednej z mogił 
z 1919 znaleziono metalową ikonę św. Siergieja 
Radoneżskiego i wiele guzików, sprzączek itp. 
Sprawą istotną tego społecznego przedsięwzięcia 
jest to, że administracje przekonały się, iż warto 
tę inicjatywę wesprzeć i kontynuować do końco-
wego efektu W lipcu tego roku przez tydzień na 
cmentarzu pracowali młodzi wolontariusze z tych 
samych miast, kontynuując zamierzone wcześniej 
prace. Znaleziono miejsce cmentarnej kostnicy i 
miejsce w którym znajdował się drewniany krzyż, 
odsłonięto także część głównej alei cmentarza. 
Młodzież postanowiła zwrócić się do Wojewody 
Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na ponow-
ne umieszczenie krzyża w odnalezionym przez 
nich miejscu. Już wykonany drewniany krzyż 
został poświęcony przez księży: prawosławne-
go i katolickich. Oczekując wydania stosownego 
zezwolenia krzyż został przeniesiony do kościoła 
parafialnego w Strzałkowie. Pragnieniem młodych 
wolontariuszy jest aby krzyż ten był świadectwem 
ich dobrej woli pojednania. Czego dali wyraz w 
modlitwie, w czasie uroczystości poświęcenia 
znaku swojej wiary.

Zdzisław Jacaszek – Wiceprezes sWPW

Oni też oddali życie za swoją ojczyznę
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Нашей целью является показать, с какими 
культурными ценностями представители Польши 
и России ассоциируют слово женщина. Группи-
руя и анализируя ассоциации, мы предпримем 
попытку “заглянуть” в сознание молодого со-
временного представителя русского и польского 
обществ. 

Для осуществления поставленной задачи в 
2011–2013 годах был проведен свободный ассо-
циативный эксперимент среди 100 анкетирован-
ных поляков (50 женщин и 50 мужчин) и 200 рос-
сиян (100 женщин и 100 мужчин) до 30 года жиз-
ни. 

Исследования были проведены с помощью 
анкет, в которых респонденты должны были ука-
зать слова и выражения, ассоциирующиеся им 
со словом женщина.

От русских женщин мы получили 385 ответов, 
из них 149 ответов – разные (то есть такие, ко-
торые выступали однократно и не повторялись).

Все ответы, полученные от русских женщин, 
мы распределили на 6 групп. Наиболее частот-
ной группой, которую нам удалось выделить 
среди ответов россиянок, является группа КРА-
СОТА, включающая в себя 153 ответа, что со-
ставляет 40% от всех ответов россиянок. Дан-
ную группу, в свою очередь, мы разбили на три 
подгруппы. Первая подгруппа – ВНУТРЕННИЕ 
КАЧЕСТВА, вторая подгруппа – ИДЕАЛ, третья 
подгруппа – ВНЕШНОСТЬ. 

Второй по частотности, а соответственно 
по значимости, группой, которую мы выделили, 
является группа СЕМЕЙНЫЙ БЫТ. В общей 
сложности данная группа включает в себя 93 от-
вета-реакции, что составило 24% всех ответов 
россиянок. Данная группа состоит из трех под-
групп: первая – СЕМЬЯ, вторая – ДОМ, третья 
– ЖЕНА. 

Третью группу, выделенную нами, мы назва-
ли ИСТОЧНИК ЖИЗНИ. Данная группа вклю-
чает в себя 75 ответов, что составляет 19% от 
общего количества ответов, полученных от рос-

сиянок. Четвертая выделенная нами группа под 
названием СИЛА включает в себя 46 ответов, 
что составляет 12% от всех ответов россиянок. 
Пятой по частотности группа является группа 
ПРОБЛЕМЫ. В неё входит 11 ответов, что со-
ставляет 3% от всех ответов русских женщин. 
Последняя выделенная нами группа, под назва-
нием ДРУГОЕ, включает в себя 7 ответов-реак-
ций, что составляет 2% от всего количества от-
ветов, полученных от респонденток из России.

От российских мужчин в общей сложности 
мы получили 311 ответов-реакций, из них 160 – 
разные. Нами было выделено 8 групп. Наиболее 
частотной из них является группа КРАСОТА, 
включающая в себя 123 ответа-реакции, что 
составило 40% от всех ответов, полученных от 
русских мужчин. В данной лексико-тематиче-
ской группе нами были выделены три подгруппы. 
Первая из них – ВНЕШНЯЯ КРАСОТА, вторая – 
КРАСОТА ДУШИ, третья – МУЗА.

Второй по частотности группой является 
группа СЕМЕЙНЫЙ БЫТ, включающая в себя 
58 ответов, что составило 19% от всех ответов, 
полученных от русских мужчин. Третьей по ча-
стотности группой является группа ИСТОЧНИК 
ЖИЗНИ. Она включает в себя 48 ответов-реак-
ций, что составляет 15% от общего количества 
ответов, полученных от русских мужчин. Следу-
ющей, четвертой группой является группа ЖЕ-
НА-ПОДДЕРЖКА, включающая в себя 35 ас-
социатов, что составляет 11% от всех ответов, 
полученных нами от русских мужчин.

 Пятой группой, которую нам удалось вы-
делить, является группа ПРОБЛЕМЫ, включа-
ющая в себя 16 ответов, что составляет 5% от 
всех ответов, полученных от русских мужчин. 
Шестой группой, которую нам удалось выделить, 
является группа СИЛА, включающая в себя 14 
ответов, что составляет 4% от всех ответов, по-
лученных от русских мужчин. Далее по частот-
ности следует группа под названием ВНЕШНИЙ 
ВИД, включающая в себя 11 ответов-реакций, 
что составляет 4% от всех ответов, полученных 
от русских мужчин. Последняя в данном списке 
группа ДРУГОЕ включает в себя 6 ответов, что 
составляет 2% от всех мужских ответов.

От полек мы получили 457 ответов-реакций, 
из них 209 ответов – разные. В общей сложно-
сти нами было выделено 9 лексико-тематиче-
ских групп. Некоторые из них, в свою очередь, 
мы разбили на несколько подгрупп, каждая из 
которых получила отдельное название. Итак, 
наиболее частотной группой, выделенной нами 
среди ответов полек, является группа PIĘKNO, 
включающую в себя 133 ответа, что составляет 
29% от всех ответов польских женщин. Данную 
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(ПО ДАННЫМ СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
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в Москве. В настоящий 
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ше, в городе Познань. 
Закончила Гданьский 
университет, аспирант-
ка филологического 
факультета Универ-
ситета имени Адама 
Мицкевича в Познани. 
Занимается женской 
тематикой и сопоста-
вительным анализом 
языковых концептов 
в русском и польском 
языках. Первый раз 
приехала в Польшу 
в пятилетнем возрасте, 
в общей сложности жи-
вёт там большую часть 
своей жизни.

anastasia Oshchepkova

Таб. 1. Лексико-тематические группы – нумерация согласно частотности 
ответов по отношению к той или иной лексико-тематической группе

Частот-
ность ЛТГ Россиянки Россияне Польки Поляки

1 КРАСОТА КРАСОТА PIĘKNO PIĘKNO
2 СЕМЕЙНЫЙ БЫТ СЕМЕЙНЫЙ БЫТ RODZICIELKA DOM RODZINNY
3 ИСТОЧНИК ЖИЗНИ ИСТОЧНИК ЖИЗНИ SILNA CIAŁO
4 СИЛА ЖЕНА-ПОДДЕРЖКА DOM RODZINNY INNE
5 ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ WYGLĄD PROBLEMY
6 ДРУГОЕ СИЛА UWODZICIELKA
7 ВНЕШНИЙ ВИД WREDNA
8 ДРУГОЕ TOWARZYSKA
9 STEREOTYPY
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группу, в свою очередь, мы разбили на четыре подгруппы. 
Первая подгруппа – DELIKATNOŚĆ, вторая – MUZA, третья – 
CZYSTOŚĆ, четвeртая – ŻYCIOWA ENERGIA.

 Следующей по частотности является группа RODZICIELKA, 
включающая в себя 88 ответов-реакций, что составило 19% 
от всех ответов польских женщин. Группа RODZICIELKA, ана-
логично предшествующей, разбита на несколько подгрупп. 
Первая из них – DAWCZYNI ŻYCIA, а вторая – OPIEKUNKA.

Третью группу, включающую 52 ответа (11% от всех от-
ветов полек), мы назвали SILNA. Четвертая группа DOM 
RODZINNY, включающая 51 ответ-реакцию (11% от всех отве-
тов полек), состоит из четырех подгрупп. Первая – RODZINA, 
вторая – KREWNI, третья – ŻONA, четвертая – DOM.

Пятая группа носит название WYGLĄD и включает в себя 
43 ответа-реакции, что составляет 9% от всех ответов полек. 
Данная группа состоит из трeх подгрупп: CIAŁO, SYLWETKA, 
UBRANIA /DODATKI.

Следующая выделенная нами группа. UWODZICIELKA 
включает в себя 34 ответа-ассоциации, что составляет 8% от 
всех ответов полек. Седьмая группа WREDNA включает 30 
ответов (7% от всех ответов). Восьмая группа TOWARZYSKA 
включает 16 ответов-ассоциаций, что составляет 4% от всех 
ответов полек. Последняя группа STEREOTYPY включает 
10 ответов-реакций (2% от всех ответов полек).

От польских мужчин мы получили 222 ответа, из них – 
118 разные. Наиболее частотной группой является группа 
PIĘKNO, включающая в себя 91 ответ, что составляет 41% 
от всех ответов, данных польскими мужчинами. Данную груп-
пу мы разбили на три подгруппы: MUZA-UWODZICIELKA, 
CZYSTOŚĆ, WYGLĄD. 

Следующей по частотности группой является группа DOM 
RODZINNY, включающая в себя 52 ответа-реакции (24% от 
всех ответов поляков). Данная группа состоит из двух под-
групп: RODZINA и DOM. Третья группа – CIAŁO (36 ответов-
реакций, что составило 16% от всех ответов польских муж-
чин).

Четвёртая группа под названием INNE включает в себя 
27  ответов, что составляет 12% от всех ответов польских 
мужчин. Последняя группа PROBLEMY, она включает 16 от-
ветов-реакций, составляет 7% от всего количества ответов 
данных польскими мужчинами. 

Наиболее частотной группой, выделенной нами как у по-
ляков, так и у россиян, является ЛТГ КРАСОТА/PIĘKNO. 

Данная ценность известна человечеству издавна. С опи-
санием красоты мы встречаемся уже у Платона, считавше-
го еe способной оказывать сильное влияние на человека. 
На вершину своей пирамиды ценностей наряду с Добротой 
и Истиной он ставил именно Красоту, рассматривая эти три 
ценности, как нечто целостное и неделимое1. Интересно, что 
поляки и россияне сконцентрировались именно на данной те-
матике.

Бердяев писал, что „всe гармоничное в жизни – есть 
красота”2. Философ замечал также, что красота далеко не 
объективна. Обращение многих мыслителей к тематике кра-
соты доказывает еe значимость в жизни.

Хочется добавить, что у красоты множество обликов, каж-
дая последующая эпоха порождает свой канон красоты. Она 

1  См. R. Kazibut, Mechanizmy Roberta Boyle`a. Od chaosu „Rzeki 
Heraklita” do piękna zegara ze Strasburga, [в:] Scripta Neophilologia 
Posnaniensia, t. XII: Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze, pod red. 
S. Puppla, Poznań 2012, c. 51.
2 Н. Бердяев, Экзистенциальная диалектика божественного и чело-
веческого, Москва 2010, с. 352.

проходит свой исторический путь от эпохи классической про-
порции до современности с ее новыми идеалами. Истории из-
вестны случаи, когда смена идеала красоты была связана с 
полной сменой идеалов и ценностей. Таким этапом является 
эпоха декадентства, в которой красота является неотъемле-
мой частью искусства. Это эпоха отличалась безоговорочным 
стремлением к внешней красоте, постоянным поиском некон-
венциалых подходов, восприятием жизни, как произведения 
искусства3.

Вместе со сменой канонов красоты меняются также и тре-
бования к женской красоте. Данные изменения прослежива-
ются в искусстве, литературе, а в современном мире – также 
в рекламе и СМИ. 

„Женская красота оценивается постоянно. Женщины пре-
жде всего воспринимаются визуально”4, – сообщает Н. Ару-
тюнова. Данное высказывание подтверждается результатами 
различных исследований, в том числе приведенными нами 
выше (группы ВНЕШНИЙ ВИД, WYGLĄD). Исследовательни-
цей А. Киррилиной была проанализирована одна из рубрик 
газеты „Комсомольская правда”. В данной рубрике публико-
вались пожелания и поздравления по случаю дня рождения 
ребенка. Мальчикам желали расти здоровыми и счастливы-
ми, а девочкам – расти красивыми, счастливыми и умными5. 
Опираясь на данный пример, можно еще раз доказать, что 
красота для будущих женщин является одной из главных цен-
ностей, а также показателем счастья.

Кроме выделенной нами ЛТГ КРАСОТА/PIĘKNO, как сре-
ди польских, так и русских респондентов прочную позицию 
занимают ЛТГ СЕМЕЙНЫЙ БЫТ/DOM RODZINNY, ИСТОЧ-
НИК ЖИЗНИ/RODZICIELKA, СИЛА/SILNA, наличие которых 
подтверждает присутствие в сознании респондентов таких 
стереотипов, как стереотип женщины-хозяйки, жены, матери 
и воспитательницы, а также сильной, самостоятельной жен-
щины, способной справляться с различными трудностями.

Стоит обратить особое внимание на сходство реакций в вы-
деленных нами группах ИСТОЧНИК ЖИЗНИ/RODZICIELKA, 
где мы получили следующие ответы: мать, дети, дает жизнь, 
ребенок, а в польских ответах – matka, dzieci, dawczyni życia, 
córka.

Не стоит забавать о сходстве ответов, сконцентриро-
ванных нами в группе ПРОБЛЕМЫ/PROBLEMY: ревность, 
хитрость, настроение, нервы, а также: zazdrość, zemsta, 
pamiętliwa, niezdecydowanie, humorzasta.

В группе СИЛА/SIŁA также прослеживается параллель 
в ответах российских мужчин и женщин: сильная, ум, ответ-
ственность, карьера, саморазвитие, работает, а также анало-
гичные им ответы польских респондентов (но только женщин): 
silna, inteligencja, przebojowość, kobieta sukcesu, szefowa.

Названия лексико-тематических связаны с конкретными 
стереотипами женщины. Многочисленные совпадения в отве-
тах польских и российских респондентов указывают на сход-
ства, присутствующие в их восприятии женщины. Несомнен-
но, факторами, влияющими на столь схожие ответы поляков 
и россиян, являются христианская религия и славянское про-
исхождение наших народов.

3 См. H. Ciszek, Piękno na wspak – przyczynek do tematu o pięknie 
w ujęciu dekadentyzmu, [в:] Scripta Neophilologia Posnaniensia, t. XII: 
Etos piękna…, указ. соч., c. 123.
4 Н. Арутюнова, Мужчины и женщины. Конкурс красоты, [в:] Gender – 
forschung In der slawistik, pod red. J. van Leeuwen-Turnovcova, Wien 
2002, c. 67.
5 А. Кириллина, Манифестация гендерных стереотипов в россий-
ской прессе: журналистская и читательская переписка, [в:] Gender – 
forschung…, указ. соч., с. 56.
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Z nów było tak samo. Pod 
koniec letniego, słonecz-
nego dnia siedziałam w 

ogrodzie i  obserwowałam pszczoły 
baraszkujące w kwiatach. Zasiadłam 
w starym, wiklinowym fotelu bujanym. 
Był prawie tak stary jak ja. Trzeszczał 
wniebogłosy przy każdym ruchu. 
Pod nogami leżała Luna. Z pyskiem 
opruszonym szlachetnym srebrem i 
zmęczonym spojrzeniem przysypiała 
w ostatnich promieniach słońca. Wie-
czory nie były już tak ciepłe jak jeszcze 
kilka tygodni temu. Obie, czekając na 
zimę, korzystałyśmy z resztek lata, ile 
tylko się dało. Jak co roku przyjdzie 
prędzej niż się tego spodziewamy. Jak 
zawsze... Jak wszystko co niechciane. 
W tyle ogrodu pracowała ta  ostatnia 
fajtłapa zwana dalej moim mężem. 
I jego brodę pokryło srebro. Pasuje 
mu ona. Mężczyźni już tak mają – ze 
śmiercią im do twarzy. Pewnie dlate-
go się żenią. I to tak młodo. Jakoś 
do teraz nie wiem, dlaczego wyszłam 
za tego dziada, mając dwadzieścia 
lat. A  zastanawiam się nad tym już 
całkiem długo, bo od pół wieku. On 
do teraz nie umie porządnie skopać 
grządki. Kocham drania. 

Słońce ukryło się za żywopłotem, 
zanim skończyłam myśl. Luna wlazła 
do domu i czekała na mnie w kuchni. 
Nieodzowny element każdego wieczo-
ru, którego nie spędzam na dyżurze. 
Pies warujący przy misce i patrzący 
na mnie wdzięcznym wzrokiem. To 
nasza Luna numer cztery. Poprzed-
nia miała więcej białych plam, za to 
ta jest zdecydowanie bardziej ruda 
i wyrozumiała. Nie obraża się na mnie, 
gdy wracam z dyżuru o piątej nad ra-
nem, choć przecież od dawna jestem 
na emeryturze. Fajtłapa też wrócił do 
domu. Patrzy na mnie tęsknym wzro-
kiem i zezuje na lodówkę. Drugi nie-
odzowny element każdego wieczoru, 
którego nie spędzam na dyżurze. Ro-
bię kolację dla nas obojga, a Luna mi 
się przygląda spod rudych brwi i czeka 
na swoją kolej. 

Nasz dzień to pasmo powtarzal-
nych rytuałów. Fajtłapa pozmywał po 
kolacji, ja nakarmiłam Lunę i poszłam 
wziąć kąpiel. W tym czasie ten stary 
drań, i prawie tak samo stara suczka, 
zasiedli przed telewizorem. To prawie 

nowy rytuał. Luna numer dwa i Luna 
numer trzy przychodziły za mną do 
łazienki i drzemały na dywaniku obok 
wanny. Ale Luna numer cztery tak 
jak Luna numer jeden wolą odgłosy 
strzelaniny i dywanik pod telewizorem. 
Niewdzięcznice.

Kolejny rytuał – książka. Suczka 
i jej pan chrapią przed telewizorem. 
Obudzi ich dopiero głośna rockowa 
wstawka na koniec odcinka. Ja tym 
czasem oddaję się lekturze. Gorąca 
kąpiel z pianą i dobry dramat psycho-
logiczny – oto kwintesencja życia. Po 
raz dwudziesty ósmy czytam ten sam 
dreszczowiec. Po raz pierwszy czy-
tałam go, jeszcze będąc uczennicą 
klasy biologicznej w (prawie) elitarnym 
liceum. Nie mogłam spać po nocach, 
nie doczytawszy do  końca. A potem 
też nie mogłam zasnąć – zwyczajnie z 
przejęcia. Zanim dochodzę do mojego 
ulubionego momentu, z dołu dobiega 
szczek Luny. Nie docenia kunsztu gi-
tarzysty i jak co wieczór obszczekuje 
napisy końcowe. Fajtłapa człapie się 
po schodach na piętro. Zaraz zacznie 
dobijać się do łazienki. Potem pona-
rzeka, ile to ja wody co dzień marnuje. 
Od dwunastych urodzin wierzy wyłącz-
nie w krótkie, zimne i ożywcze prysz-
nice. Twierdzi, że właśnie to trzyma go 
w formie. Według mnie jedyną formę 
jaką ma mój mąż to kulistą. Zaokrągla 
się już nawet na twarzy. Potem mniej 
więcej przypomina tamtego chudego 
chłopca, którego poznałam na pierw-
szym roku. Niestety, odrobinę niżej 
wygląda jak na dwa dni przed poro-
dem. Ewentualnie jakby połknął piłkę 
lekarską. Niżej jest lepiej, choć z pew-
nością mniej jędrnie niż w radosnych 
latach wiecznych studiów, których do 
dziś nie skończył. Ale co się nawygra-
żał to jego. Czasem do dziś mówi, że 
jeszcze zrobi ten dyplom i  pewnego 
dnia obudzę się obok Pana Inżyniera. 
Koniecznie przez duże „I”. A ile waży? 
Nie mam pojęcia. Od dnia ślubu wciąż 
niezmiennie twierdzi, że ma sześćdzie-
siąt cztery kilogramy. Jeśli tak, to ja 
dalej mam pięćdziesiąt sześć. 

Wychodzę z łazienki i drepczę 
do sypialni. Lunka już tam czeka. 
Dziewczynka siedzi na  posłaniu i pa-
trzy na mnie ciemnobrązowymi oczy-
ma. Jest w nich tyle miłości, ciepła 

i  szczerości. Drapię ją za uszkiem 
jak każdego wieczoru i kładę się do 
łóżka. Kończę rozdział, potem jeszcze 
jeden, a potem i trzeci. Na drugim 
końcu korytarza słyszę szum bieżą-
cej wody i marudzenie Fajtłapy. Jak 
ja kocham tego drania. Potem słyszę 
tylko brzdęk wazonu uderzającego o 
ziemię i głośne „Szlag!”. Słyszę kroki 
po schodach. Idzie na dół po zmiotkę 
i szufelkę. Wiedziałam, że wkrótce za-
pomni i wpadnie na ten wazon. Nigdy 
go nie lubiłam, tylko czekałam, aż się 
zbije. To prezent ślubny od jego matki. 
Dlatego postanowiłam ustawić go na 
korytarzu, tuż przy włączniku światła. 
Lunka dzielnie podnosi się z posłania 
i idzie towarzyszyć w poszukiwaniu 
szufelki. Szuka jej od dwunastu minut. 
Szufelka jest w tym samym miejscu od 
czasów Luny numer dwa. Niech szu-
ka, znajdzie. Pewnie po cichu modli 
się, abym już spała i nie słyszała jego 
tańców z wazonem. Spełniam jego ży-
czenie i udaję, że śpię. Rano dowiem 
się, że pewnie Lunka na starość nie 
dowidzi i wlazła, niezdara, w wazon. 
Jaka strata! 

Dalej udaję, że śpię. W końcu 
suczka i jej pan wchodzą do sypialni. 
Słyszę szelest pościeli i  sunię mosz-
czącą się na posłaniu. Przytulam się 
do tego starego drania. Czy zawsze 
był tak  kudłaty? Nie mam pojęcia. 
Wiem, że nadal używa tych samych 
perfum, które dostał ode  mnie na 
pierwszą rocznicę ślubu. Wytrwały, nie 
powiem. I jak go tu nie kochać? W 
końcu zasypiam. 

Budzę się. Znów śniłam ten sam 
sen. Ten, w którym jestem stara, a 
moim mężem jest niezdarny brat naj-
lepszej przyjaciółki z roku. Ostatnio 
nawet opowiedziałam go mojej babci. 
Twierdzi, że to sen proroczy i że za 
pięćdziesiąt lat będę mieszkać w ma-
łym domku z dużym ogrodem, mając 
czwartego psa o tym samym imieniu. 
No i co najlepsze, będę żoną tego 
fajtłapy, na którego patrzeć nie mogę 
i który zawsze nam przeszkadza, gdy 
kujemy na kolokwium z anatomii. Cie-
kawe kiedy on się uczy i jak ma plan 
skończyć swoje studia, skoro całymi 
dniami jedynie dokazuje mnie i swojej 
siostrze. Właśnie! Dziś jest kolokwium 
z anatomii. Trzeba wstawać. 
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T a siedziała przy wielkim stole, w oknie 
i wyglądała na zewnątrz. Był koniec 
lata, może początek jesieni. Dwadzie-

ścia parę stopni, ale wieczory były już chłodne. 
A zieleń roślin stała się jakaś przytłumiona i da-
leko jej było do zieleni sprzed dwóch tygodni. 
Ta siedziała w oknie i wyglądała na zewnątrz. W 
głębi ogrody, Tamta stała na czubkach palców 
i rozwieszała pranie. Od kilku tygodni już tylko 
Tamta mogła rozwieszać i ściągać pranie. Dla Tej 
trzymanie rąk w górze było już zbyt dużym ob-
ciążeniem. Tamta spojrzała w okno. Zachodzą-
ce promienie słońca skrzętnie ukryły załzawiony 
wzrok Tej przed Tamtą. 

Ta siedziała przy wielki stole, w oknie i 
pracowała. Ten stół był jednocześnie kuchnią, 
jadalnią i pracownią obu kobiet. Ta siedziała 
przy wielkim stole i niezdarnie kroiła warzywa na 
nadzienie do naleśników. Naleśniki zawsze były 
ich kością niezgody. Ta jadała tylko nieduże pla-
cuszki, za to bardzo puszyste i grubiutkie. Tam-
ta zajadała się cienkimi jak papier i większymi 
od obiadowego talerza. Jeden talerz pełen był 
papirusów, drugi pełen był małych racuszków. 
Tylko farsz uwielbiały ten sam. Ale z każdym 
miesiącem kawałki warzyw stawały się coraz 
większe, a drobnych skaleczeń na dłoniach Tej 
wciąż przybywało. Tamta siedziała przy wielkim 
stole, z dala od okna i pracowała zanurzona w 
ekranie komputera. Z każdym miesiącem brała 
coraz bardziej ambitne teksty i z powodzeniem 
je redagowała. Nie proponowała, że pomoże 
w  przyrządzeniu posiłku. Nie podnosiła noża, 
który spadł dwunasty raz od śniadania. Nie po-
dawała warzyw i kolejnych składników. Utkwiła 
wzrok w monitorze. A niebieskawa łuna moni-
tora skrzętnie ukryły załzawiony wzrok Tamtej 
przed Tą.

Nie były parą, choć tak je postrzegano. Dwie 
kobiety tuż po trzydziestce nie powinny mieszkać 
same, w wielkim starym domu, z ogrodem, na 
obrzeżach miasta. Obie pracujące. Ale w domu. 
Jedna redagująco-pisząca, druga pisząco-
-ilustrująca. Intelektualistki, psia ich  mać. Wy-
kształcone, ambitne. Nigdy nie wychodziły, nie 
zapraszały znajomych. Nie  randkowały. Sąsiedzi 
mieli pole do popisu. Nic dziwnego, że po kilku 
tygodniach od  wprowadzenia się do  Tamtej do 
Tej okrzyknięto je parą. A sąsiadka z narożnika 
widziała nawet, jak się przytulały! Tej, nie chcia-
ło się prostować. Tamta po prostu się tym nie 
przejmowała. Ba! Przez kilka pierwszych tygodni 
uważano je za siostry. Ta miała młodszą siostrę, 
również blondynkę. Potem jakoś się rozniosło, że 
studiowały razem i tak się poznały. A sąsiadka 
z  narożnika twierdziła, że znają się jeszcze ze 
szkoły! Ale zapomniała, z której.

Ta bardzo długo mieszkała sama w tym wiel-
kim domu z ogrodem. Kiedyś nawet odwiedzali 
ją  goście. Głównie Tamta przyjeżdżała. Parę in-
nych kobiet w ich wieku. Jedna sporo młodsza. 
Siostra. Potem Tamta przyjeżdżała codziennie. 
Czasem zostawała na noc. Czasem przyjeżdżała 
w środku nocy i zostawała na kilka dni. Czasem 
przyjeżdżała pięć minut po chwili, w której am-
bulans zabrał Tą. To właśnie tej nocy, gdy ambu-
lans odjechał z piskiem opon, gdy Tamta dopiero 
wysiadała z zdezelowanego samochodu podjęła 
decyzję. Rano, Ta zamieszkała u Tej. Aby zawsze 
być przed ambulansem. 

Ta siedziała przy wielkim stole, w oknie i pra-
cowała. Ilustrowała starą baśń z końca ubiegłego 
wieku. Zakochana w swojej własnej miękkiej kre-
sce wybierała najmniej ważne postaci i nadawała 
im wygląd oraz dodatkowe cechy osobowości. 
Ożywiała i katalogowała. Brudna po same łokcie 
od farb, kredy, tuszu i pasteli. Tamta siedziała 
w wielkim ogrodzie otoczona drzewami starszy-
mi od niej samej i czesała psa. Była zbyt pode-

nerwowana, aby skupić się na pracy. Cały dzień 
wszystko leciało jej z rąk, nie wyłapywała nawet 
najbardziej drażniących i rażących błędów w naj-
prostszych tekstach. Dziś był jej wielki wieczór.

Ta siedziała przy wielkim stole, w oknie i 
pracowała. Właśnie kończyła dialogi swojego 
najnowszego opowiadania. Oderwała wzrok od 
monitora aby spojrzeć w głąb domu. Na środku 
holu stała Tamta w czerwonej sukience i szalu, 
który Ta podarowała jej wiele lat temu. Dziś był 
jej wielki wieczór. Cały dzień wszystko leciało jej 
z rąk, popełniała nawet najbardziej drażniące i 
rażące błędy w najprostszych tekstach. Dziś był 
ten  gorszy dzień, gdy kule nie wystarczały i Ta 
musiała poruszać się na wózku.

«To dziś. Dziś jest mój wielki dzień» «Domy-
śliłam się. Wiem.» «Wychodzę.» «Wiem.» «Nie 
czekaj na mnie z kolacją. Ze śniadaniem raczej 
też nie.» «Domyślam się.» «Wychodzę.» «Wiem.»

Ta siedziała przy wielkim stole, w oknie i nie 
pracowała. Rozmyślała. Od czterech lat miesz-
kają razem. Żadna z nich nie założyła rodziny, z 
wyboru. Były we dwie i tylko we dwie. Tak bar-
dzo niepodobne do siebie. Szarooka blondynka i 
brązowooka brunetka. Blada i śniada. Z piegami 
i bez. Tak bardzo do siebie podobne. Zakochane 
w literaturze i fotografii. Nie lubiące ludzi, wielbią-
ce samotność. Intelektualistki, ambitne i wytrwa-

łe. Oddane sobie nawzajem całym sercem. Ta 
nie czekała z kolacją. Nie zamierzała czekać ze 
śniadaniem. Podjęła decyzję. To dziś postanowiła 
umrzeć. Mają ponad trzydzieści lat. Jedna z nich 
musi wreszcie zacząć żyć. Mają ponad trzydzie-
ści lat. Jedna z nich musi wreszcie przestać żyć. 
Tamta nie wróci na noc. Poszła na kawę z tym 
zabawnym pisarzem. Kto pija kawę o dwudzie-
stej trzydzieści? Ta nie miała nic przeciwko temu. 
Pisał dobre książki. Potrzebował ilustracji i redak-
cji. Nic dziwnego, że trafił pod ten adres. Poznali 
się w normalnej sytuacji. On był normalny. Tamta 
była normalna. Czas na normalne zakończenie tej 
historii. To dziś postanowiła umrzeć.

Ta siedziała przy wielkim stole, w oknie i pra-
cowała. Wymyślała kolejne historię, opowiadanie, 
baśnie i fabuły całych powieści. Wszystko notowa-
ła. Każdy pomysł, każdy koncept. Pisała czym prę-
dzej, jak najwięcej. Nie sypiała, pisała, ilustrowała 
tworzyła. Jakby ścigała się z czasem. Potem przy-
rządzała naleśniki. Cienkie jak papier i większe od 
talerza obiadowego. Nie miała już siły przyrządzać 
dwóch rodzajów naleśników, więc jadła te, których 
nie znosiła. Jadła te, które uwielbiała Tamta. Tamta 
siedziała przy wielkim stole, z dala od okna i prze-
łykała naleśniki cienkie jak papier doprawione solą 
z jej własnych łez. Patrzyła na Tą, gdy rzucała się 
w wir pracy i tworzyła kolejne słodko-gorzkie histo-
rie. Patrzyła na drżące dłonie, pochyloną sylwetkę, 
ziemistą cerę. Patrzyła na setki niedokończonych 
ilustracji, tysiące bohaterów budzonych do życia 
i uśmiercanych jednego poranka. I przełykała 
naleśniki cienkie jak papier doprawione solą z jej 
własnych łez. 

Dwadzieścia jeden miesięcy później Tam-
ta stoi nad grobem. Marmurową płytę położyli 
dopiero przed tygodniem. Czysta i niezroszona 
łzami. Patrzy na grawerowane cyfry i liczby, ob-
racając w palcach pierścionek z brylantem. Nie-
dużym, klasycznym. Ale nie sposób pomylić go z 
żadnym innym pierścionkiem. Z daleka emanuje 
od niego blask obietnicy i nadziei. Od Tamtej też 
odbija się blask radości i szczęścia. Gdy Tamta 
otrzymała pierścionek była szczerze zaskoczona. 
Wróciła do ich wspólnego domu. Zalewała się 
łzami szczęścia i radości. Nic nie powiedziała tyl-
ko wyciągnęła przed siebie dłoń. Ta spojrzała na 
nią smutnym wzrokiem. «Wiedziałaś?» «Domyśli-
łam się.» Nie rozmawiały więcej tego dnia. Ani 
następnego. W następnym tygodniu Ta odebrała 
wyniki najnowszych badań. Prościutko z  kliniki. 
Wróciła do ich wspólnego domu. Zalewała się 
łzami smutku i pożegnania. Nic nie powiedziała 
tylko wyciągała przed siebie dłoń. Tamta spoj-
rzała na nią smutnym wzrokiem. «Wiedziałaś?» 
«Domyśliłam się.»

tWóRczość
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– Petersburg? Ze „Zbrodnią i 
karą”, z tym, że mówią, że nie ład-
nie tam pachnie latem, ze św. Pio-
trem? Czemu? To znaczy z Pio-
trem I no i może z Raskolnikowem 
– to jest chyba to co kojarzy mi się 
najsilniej.

– Czytałaś?
– Tak, tak, w liceum i tak mi 

utkwiło w pamięci. Nigdy w sumie 
nie byłam w Petersburgu, ale ten 
opis w książce wydawał się bar-
dzo malowniczy.

– A może przychodzą ci do gło-
wy jakieś zabytki związane z Pe-
tersburgiem?

– Hm, jest takie muzeum, bar-
dzo tam znane, ale wyleciało mi z 
głowy jak się nazywa…

– Ermitaż?
– Tak, właśnie to muzeum mia-

łam na myśli!
– — — — — — — — —
– z imieniem…
– jakim?
– Patryk…
– no dobrze, słyszałaś w ogóle kie-

dyś o tym mieście?
– tak, gdzieś się obiło o uszy.
– a wiesz gdzie leży? W jakim pań-

stwie?
– oj, tego to nie wiem.
– — — — — — — — —
– Z moimi studiami… ja nie je-

stem dziś przygotowana… może 
białe noce?

– No dobrze, coś jeszcze?
– Niestety nie…
– — — — — — — — —
– no właśnie średnio cokolwiek mi 

się kojarzy
– a samo miasto ci coś mówi?
– oczywiście!
– a gdzie ono leży? 
– Petersburg? no to jakoś mi za-

chodnio brzmi trochę. 
– coś jeszcze ci przychodzi do gło-

wy jak słyszysz tę nazwę?
– nie wiem, może coś ze św. Pio-

trem?
– — — — — — — — —

– a to może ja o coś zapytam. 
chciałabym się coś więcej dowiedzieć 
na temat istnienia instytutu Polskiego 
w sankt Petersburgu, kto z polaków 
był pierwszym, który tym instytutem 
zarządzał, czy w internecie jest więcej 
niż aktualności sprzed najświeższej 
połowy roku…

– a skąd u Pani takie zainteresowa-
nie Petersburgiem?

– tak, po prostu.
– była Pani w Petersburgu?
– nie, nie byłam niestety, chciałam 

kiedyś się tam wybrać ze stypendium, 
ale niestety mnie nie wypuścili.

– jakieś jeszcze skojarzenia z tym 
miastem? Może jakiś zabytek?

– zdecydowanie Ermitaż.
– — — — — — — — —
– Z czym mi się kojarzy? Nie 

wiem, taki krajobraz… dostojne-
go miasta nad morzem, zabytko-
wego…

– Nad jakim morzem?
– Ojej, nie wiem, ale tak mi się 

kojarzy.
– A jaka rzeka przepływa przez 

to miasto?
– Newa? Nie..
– Tak, zgadza się.
– Tołstoj się chyba dział w Pe-

tersburgu, cała odbudowa tego 
miasta, car, no właśnie – Newski 
Prospekt jest w Petersburgu, wiem, 
że to całe miasto było budowane 
na modę zachodnią a jeżeli chodzi 
o zabytki to pewnie jakieś pałace.

– A jeszcze jakiś pisarz, czy ar-
tysta związany z tym miastem?

– Tołstoj, to chyba jedyna postać.
– — — — — — — — —
– duże miasto w Rosji…
– co jeszcze?
– W „bondzie” były ładne ujęcia 

takie, jak z tej bramy wyjeżdżali! coś 
takiego było.

– a muzycznie coś ci się kojarzy? 
Może jakieś postaci?

– niestety nie.
– zabytki?
– teatr Maryjski – rewelacja.

PUSTKA
– Opowiedz mi coś!
– Co?
– Coś. Ładnego i romantycznego. Coś o Po-

czątku. 
– Dawno, dawno temu. Naprawdę dawno 

temu… Na Początku żyła w spokoju Pustka. No, 
może w zbyt dużym spokoju. Była bardzo samot-
na. A przez to stała się smutna. Każdego poranka 
stawała się coraz smutniejsza. Błąkała się po świe-
cie i mimo bólu, obserwowała szczęśliwych ludzi. 
Tylko wtedy mogła przestać myśleć o samotności. 
Smutnych ludzi omijała z daleka. Nie chciała… 
Ba, nie potrafiła się z nimi utożsamiać. 

– Pustak?
– Pustka. Pusta Pustka.
– Jak wyglądała?
– Miała ogromne, szare oczy. Zawsze pełne 

łez, choć wciąż puste. Nosiła szare stroje, dłu-
gie i powłóczyste spódnice, często ciągnące się 
po ziemi, połatane swetry i zniszczone koszule z 
dziurawymi kieszeniami. Była przeraźliwie chuda. 
Wychudzona. Jej kości policzkowe rzucały cienie 
na całą twarz

– Ojej…
– Po długim czasie zobaczyła Miłość. Rado-

sną, szczęśliwą, starającą się każdemu pomagać.
– O!
– Pustka kochała obserwować ludzi, którzy 

znajdywali się w pobliżu Miłości. Miłość roztacza-
ła wokół siebie czar, pewien urok, który wnosił w 
otoczenie światło i ciepło. Pustka postanowiła być 
blisko Miłości. Chciała się zaprzyjaźnić. Po prostu. 
A Miłość, jak to Miłość, z wielką przyjemnością za-
znajomiła się z Pustką. Kochała pomagać. Istniała 
po to, aby pomagać. Od Początku. I wiedziała, że 
oto przed nią stoi największe wyzwanie. Cały czas 
były blisko siebie. Rozmawiały ze są o przeżytych 
chwilach, minionych czasach. Pustka opowiadała 
o latach samotności, smutku i cierpienia. Miłość 
powtarzała, że bywa niedoceniania, a nawet i 
niechciana. Mówiły o osobach, które widziały, o 
swoich zwycięstwach i porażkach. I po pewnym 
czasie… Bardzo długim czasie, choć dla tych 
dwóch były to ułamki sekundy… Pustka zaczęła 
się zmieniać.

– Naprawdę?!
– Nabrała rumieńców i kolorów. Zaczęła nosić 

barwne szaty – głównie żółte i pomarańczowe. Za-
wsze soczyste. Często wkładała zieleń, a jej oczy 
stały się błękitne jak niebo w południe w środku 
lata. Pustka nie była już pusta. Znalazła przyja-
ciółkę. Była szczęśliwa i szczęściem się stała. Od 
tamtej chwili nazywana jest radością. Do Końca.

Pytamy o Petersburg
Może nie każdy wie, ale nazwa Petersburg wcale nie pochodzi od imienia Patryk 
a jego położenie geograficzne to z pewnością nie niemcy i nie austria... 

Przepytaliśmy prawie pięćdziesiąt przypadkowych osób, na ulicach Poznania, 
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie „Z czym kojarzy ci się Petersburg?”

tWóRczość
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– — — — — — — — —
– Proszę państwa, Petersburg, 

czyli Leningrad – inaczej rzecz bio-
rąc, kojarzy mi się z galerią… jak 
ona się nazywa? Poza tym kojarzy 
mi się z miastem Leningrad i z tym, 
że tam Niemcy walczyli ze wszyst-
kich sił a z kolei Rosjanie się ab-
solutnie bronili, tu była ta granica, 
której Niemcy nie byli w stanie po-
konać podczas II Wojny Światowej. 
Jak wybudowano to miasto to Piotr 
I zapragnął, kierując się wzorem 
zachodnich władców, zbudować 
sobie to miasto na bagnach.

– Może jakieś zabytki przychodzą 
pani do głowy?

– Właściwie to wszystko tam jest 
zabytkiem, bardzo chciałabym to 
wszystko zobaczyć, tylko, że do 
Rosjan czuję lekką niechęć zwłasz-
cza do obecnie tam panującego i 
myślę, że Rosjanie chcieli być cią-
gle imperialni, Katarzyna Wielka 
przecież zdobyła te okolice o które 
teraz jest wojna, Krym i te sprawy…

– — — — — — — — —
– nie wiem nic chyba o Petersburgu.
– to miasto to dawny leningrad, pa-

mięta Pan?
– Pamiętam…
– nad jaką rzeką leży?
– nad Wołgą? ja się historią specjal-

nie nie interesuje.
– — — — — — — — —
– Z Rosją, ze szlachtą rosyjską, 

która była bardzo wykształcona, 
mówiąc szczerze i bardzo bogata i 
dbała o swoje miasto.

– — — — — — — — —
– Moje pierwsze skojarzenie z Pe-

tersburgiem? Rosja, zbudowana przez 
cara i ludzi zaprzęgniętych do niewolni-
czej pracy, wiele osób przy tym zmarło. 
Przemianowany na leningrad podajże, 
więcej chyba nic, ale na pewno było 
centrum europejskim w pewnym mo-
mencie.

– skąd tyle wiesz o tym mieście?
– z historii i książek, ale to niewiele, 

czuję się teraz bardzo źle z tym ile po-
wiedziałem!

– czytałeś może jakiegoś rosyjskiego 
pisarza?

– no tak, kilku – bułhakowa, dosto-
jewskiego, bakunina, czechowa…

– — — — — — — — —
– Rosja, Pałac Zimowy, galerie, 

nic więcej.

– A gdzie leży Petersburg w sen-
sie geograficznym?

– Północna Rosja.
– Nad jaką rzeką?
– Nie kojarzę… dawno była ta 

geografia…
– — — — — — — — —
– Po pierwsze to z Rosją, to wia-

domo, z „jeźdźcem miedzianym”, z 
Piotrem Wielkim, potem z rozbudową 
przez katarzynę ii i to chyba tyle mojej 
wiedzy o Petersburgu.

– — — — — — — — —
– Co ja wiem? Piękne miasto! 

Piękna stolica, ani razu nie byłem 
w Petersburgu, ale w Moskwie tak. 
Tam charakter ma przede wszyst-
kim budownictwo, które wywodzi 
się od Piotra I, to jest charakter 
wenecki budowy, te lwy, te most-
ki, to wszystko pochodzi właśnie 
z Wenecji. Tak ogólnie tylko wiem, 
bo nie było okazji pojechać do Pe-
tersburga. Ale tam jest coś, czego 
wy nie wiecie na pewno – wspaniała 
opera! Wysoki poziom artystyczny! 
W tej chwili jest nawet wyższy po-
ziom, niż w Moskwie, teraz właśnie 
przewaga jest w Petersburgu, jeśli 
chodzi o wartość, ze śpiewakami 
to samo – tam można zaobserwo-
wać taką piękną śpiewaczkę, aj raz 
zgrzeszyć i umrzeć! Anna Netrebko 
się nazywa, sopran, zdolna aktor-
sko i do tego ładna, no cudów nie 
ma, ja mam 85lat, ale dalej mnie się 
kobiety podobają!

– — — — — — — — —
– o, piękne miasto! dużo kultury, 

dużo sztuki, cerkwi – niestety zamknię-
tych, no po prostu jechać i tam żyć! 
kapiące złotem, ale też pomieszane z 
biedą.

– była Pani w Rosji?
– tak, ale o Petersburg tylko zaha-

czyłam.
– kiedy to było?
– ojej, dawno temu, jakoś rok 1990, 

na prawie dwa tygodnie, tyle co pamię-
tam to, że taksówką mogłam zjeździć 
za śmieszne pieniądze cały Petersburg! 

– — — — — — — — —
– Ojej chyba nic nie wiem o tym 

mieście…
– A wiesz w jakim kraju leży?
– W Austrii?
– — — — — — — — —
– dostojewski, bieda, Piotr i, literatu-

ra rosyjska w całości.

– a jaka rzeka tam przepływa?
– o, nie mam pojęcia.
– — — — — — — — —
– Miasto w Rosji, stolica za cza-

sów Piotra I, zbudowana na ba-
gnach, przykład barokowej zabu-
dowy w Rosji.

– Artyści? Pisarze? Zabytki?
– No to pewnie jakiś pałac carski.
– Dodasz coś jeszcze?
– Wielu ludzi zginęło budując to 

miasto!
– — — — — — — — —
– Wenecja Północy, car Piotr, kiedyś 

leningrad, albo stalingrad, tak jakoś 
chyba się nazywał.

– znasz jakieś zabytki związane z 
tym miastem?

– opery, balety, coś takiego.
– a położenie geograficzne Peters-

burga?
– W Rosji, blisko Estonii.
– a jakieś nazwiska, postaci?
– czajkowski… i to chyba wszystko.
– — — — — — — — —
– Fontanny w Petersburgu, białe 

noce, car Mikołaj, córka Anastazja, 
która zaginęła, Kościół Isakowski, 
Sobór, Muzeum Puszkina i Dosto-
jewskiego, byłam tam kiedyś jak 
miałam chyba pięć lat…

– — — — — — — — —
– newski Prospekt, Pałac zimowy, 

to tyle, więcej nie mam skojarzeń, nigdy 
nie byłem w Rosji.

– a nie chciałby ksiądz wybrać się do 
Petersburga?

– nie… boję się! 
– — — — — — — — —
– Była Pani w Petersburgu?
– Tak, w zeszłym roku prywatnie, 

nie z wycieczką, bardzo mi się po-
dobało, piękne puste drogi, wyma-
gające remontu niektóre miejsca, 
ale zabytków nie wymienię bo trze-
ba by było sięgnąć do książek i po-
czytać trochę o historii. 

– — — — — — — — —
– coś tam wiem o Petersburgu, byłem 

jakiś czas temu, to był chyba 1998 rok, 
na dwa, trzy dni, bardzo mi się podobało.

– jakie postaci kojarzą się Panu z 
tym miastem?

– na zasadzie wolnego skojarzenia 
to car Piotr i, ale kojarzy mi się jeszcze 
rzeka – newa – jeśli dobrze pamiętam 
i zima! straszliwa zima bo właśnie w 
grudniu byłem wtedy.

Roksana czeszejko-sochacka
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Jak to się stało, że wyjechała Pani do Rosji, 
żeby uczyć języka polskiego?

– W czasie studiów uczyłam w szkole polonijnej 
w Brukseli i bardzo mi się to spodobało. Po 
powrocie do Polski uczestniczyłam w fakul-
tecie Język polski jako obcy, który prowadziła 
prof. Halina Zgółkowa. Moja przygoda z Sankt 
Petersburgiem zaczęła się w 1999 r. Cztery 
seminarzystki prof. Haliny Zgółkowej odby-
wały praktyki pedagogiczne nad Newą, w 
szkole nr 216, gdzie wówczas nauczany był 
język polski. Podczas naszego pobytu pla-
cówka otrzymała imię Adama Mickiewicza. 
Już wtedy zakochałyśmy się w Petersburgu, 
mieście kanałów, mostów, w którym miesz-
kańcy stali w kolejkach, by kupić karnety na 
cały sezon artystyczny do teatru czy filhar-
monii. Rozpoczęłyśmy przygodę, która nie za-
kończyła się po miesiącu praktyk. Kilkanaście 
lat temu wielu absolwentów naszego wydzia-
łu wyjeżdżało, by uczyć języka polskiego jako 
nauczyciele albo lektorzy. Ministerstwo, po 
kursach i egzaminach, kierowało ich do pracy 
w różnych krajach i miastach. Moje koleżanki 
z seminarium magisterskiego wyjechały do 
Saratowa i Usola Syberyjskiego. Moim pierw-
szym kierunkiem był Archangielsk, natomiast 
rok później, w 2001 roku, rozpoczęłam pracę 
w Petersburgu.

Jak wyglądały początki pracy w Petersbur-
gu? Był to trudny czy łatwy start?

– W 1999 r., po uzyskaniu zaproszenia, wizy, 
załatwieniu wielu formalności wyjechałyśmy 
pociągiem do Petersburga pod koniec sierp-
nia. Już pociąg i droga trwająca dobę stano-
wiły dla nas atrakcję. Wrzesień powinien być 
chłodniejszy niż w Polsce, ale trafiła nam się 
prawdziwa złota jesień. Odkrywałyśmy Pe-
tersburg jak Wenecję Północy. W Rosji pra-
cuje się i uczy w szkołach od poniedziałku 
do soboty. Wraz z koleżankami zajmowały-
śmy się dydaktyką, ale miałyśmy też czas i 
sporo chęci, entuzjazmu, by przygotowywać 
obowiązkowe zajęcia, a także programy ar-
tystyczne, konkursy, spotkania promujące 
polską kulturę, co udawało się dzięki po-

mocy Konsulatu RP. Oprócz tego w wolnych 
chwilach zwiedzałyśmy miasto, w którym 
znajduje się niezliczona liczba muzeów, ga-
lerii, teatrów. Mieszkanie zapewnili nam na-
uczyciele pracujący w szkole, a serdeczną 
opieką otoczyła nas Pani Teresa Konopielko. 
Była naszym dobrym duchem, dzięki niej, tra-
fiając do ogromnego miasta, mogłyśmy czuć 
się bezpiecznie. Do Petersburga wróciłam już 
za rok jako lektor archangielski, a po dwóch 
latach – petersburski.

W jaki sposób odbywało się nauczanie języ-
ka polskiego? Czy różniło się ono w Archan-
gielsku i Petersburgu?

– Język polski jako obcy nauczany jest za grani-
cą w różny sposób. Lektorat języka polskiego 
gwarantuje naukę języka, a program studiów, 
np. filologii słowiańskiej albo polskiej, obej-
muje literaturę, gramatykę, wiedzę o kraju i 
kulturze. W Archangielsku język polski zaczął 
być nauczany dzięki prof. Tadeuszowi Zgółce, 
najpierw w ramach lektoratu, a następnie 
polonistyki. Studenci chętnie przyjeżdżali na 
praktyki do Polski, bardzo szybko uczyli się 
naszego języka, niektórzy mieli polskie korze-
nie. Inaczej było w Petersburgu – polonistyka 
stanowiła część studiów slawistycznych. Stu-
denci, którzy od pierwszego roku uczyli się 
bułgarskiego, mieli od trzeciego roku polski i 
odwrotnie. Podobnie uczono serbskiego oraz 
czeskiego. W Petersburgu pracowali poznań-
scy wykładowcy, przyjeżdżano tu na konfe-
rencje naukowe oraz wymiany studenckie. 
Z pewnością niewielka odległość od Polski 
i urok tego miasta sprawiły, że rozwijała się 
współpraca. Ułatwienie stanowiły zbiory bi-
blioteki katedry, w której pracowałam, skryp-
ty do nauki polskiego oraz sporo literatury.

A co z językiem rosyjskim? Odczuwała Pani 
jakąś barierę językową w kontakcie z lekto-
rami z różnych krajów?

– Jeśli chodzi o wyjazd studencki, raczej nie 
miałyśmy takich problemów. Nasze roczniki 
uczyły się jeszcze języka rosyjskiego w szko-
le. Oczywiście wydawało się nam, że znamy 

go dobrze. Na początku pobytu w Peters-
burgu okazało się, że rozumiałyśmy prawie 
wszystko, ale mówiłyśmy raczej dziwnie, łą-
cząc słowa rosyjskie z polskimi. W przełama-
niu bariery językowej pomaga przede wszyst-
kim rozmawianie w danym języku, spotkania 
z ludźmi, poznawanie kultury danego kraju, 
języka, także dzięki prasie, radiu i telewizji. 
Z czasem można oglądać i rozumieć już nie 
tylko w teatrze spektakle baletowe, ale też 
klasykę rosyjską. Pamiętam, że zarówno w 
Archangielsku, jak też w Petersburgu lektorzy 
bardzo się lubili, pomagaliśmy sobie i spę-
dzaliśmy ze sobą dużo czasu. Staraliśmy się 
rozmawiać ze sobą na co dzień po rosyjsku, 
co wynikało z szacunku dla ludzi i miejsca. 
Pomagało to też w szybkiej nauce i wzajem-
nej mobilizacji. W Petersburgu mieszkałam 
blisko lektorów z Czech, Serbii, Francji, Ka-
talonii i Bułgarii. W Archangielsku pracowali 
głównie lektorzy ze Skandynawii i Polski.

Dostrzegła Pani duże różnice pomiędzy ży-
ciem w Poznaniu a Petersburgu?

– Oczywiście, że tak. Poznaniacy żyją znacznie 
wolniej, odległości w mieście są mniejsze, 
ogromne miasto powoduje, że chodzi się 
szybciej, a wszędzie jest tłok, od Newskiego 
Prospektu po stacje metra. W Petersburgu 
same odległości między przystankami trolej-
busowymi, autobusowymi czy tramwajowymi 
są 2-3 razy większe. Kiedy wróciłam do Po-
znania, początkowo nie mogłam się do tego 
przyzwyczaić i często wydawało mi się, że 
nie ma sensu wsiadać do tramwaju. Dziwiło 
mnie, że Warta jest taka mała i płytka, a ulice 
są puste. Oczywiście, w porównaniu do Pe-
tersburga. Tam chodzi się zawsze szybko, w 
metrze należy iść po prawej stronie, nawet na 
schodach ruchomych, by nie blokować drogi 
tym, którzy spieszą się bardziej od nas. Różni-
ce zawsze zaskakują i czegoś uczą. Moi stu-
denci z Archangielska, którzy odwiedzali Pol-
skę, byli zachwyceni Poznaniem, Wielkopol-
ską. Bardzo podobał się im Rogalin z dębami i 
Kórnik z kwitnącymi magnoliami czy rododen-
dronami. Wszędzie robili zdjęcia, by podczas 

„NIE MOżNA BAć SIę 
 ani Wschodu, ani Zachodu”

…czyli o tym, czym Petersburg zaskakuje, za co się go kocha i z jakiego powodu się do niego wraca.

Rozmowa przeprowadzona z dr katarzyną Zagórską, wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej  
i klasycznej Uniwersytetu im. adama Mickiewicza w Poznaniu, która pracowała jako lektor języka  
polskiego w archangielsku oraz Petersburgu w latach 2000–2002
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długiej rosyjskiej zimy oglądać piękną polską 
wiosnę. Nie dowierzali, że w Polsce z jednego 
miejsca do drugiego można przyjechać w tak 
krótkim czasie i nie trzeba zabierać garnka z 
ugotowanymi ziemniakami, jadąc pociągiem 
w Tatry tylko całą noc, a nie 30 godzin. To dla 
mnie miłe i czasem zabawne wspomnienia. 
Petersburg ze swoją bogatą ofertą kulturalną 
jest – moim zdaniem – rosyjska stolicą kul-
tury. W Ermitażu mogłam zobaczyć obrazy 
ukochanego przeze mnie Rembrandta, ale 
także zapoznać się z ikonami i malarstwem 
rosyjskim. To są naprawdę ogromne zbiory, 
więc jeśli ktoś kocha sztukę, teatr, kulturę, 
w tym mieście znajdzie coś dla siebie. Takich 
miast jak Petersburg jest na świecie zapewne 
kilka, można w nich odnaleźć swoje miejsce, 
przynajmniej na pewien czas. Sporym utrud-
nieniem, jak w każdym ogromnym mieście, 
jest komunikacja. Codziennie do centrum, 
gdzie mieści się uczelnia, dojeżdżaliśmy ok. 
1,5 godziny w jedną stronę. Za to o poranku 
można było zobaczyć wędkarzy wracających 
z połowu, z całym rynsztunkiem. To był niesa-
mowity widok – mieszkaliśmy przecież nad 
Zatoką Fińską, czyli przy trasie wyjazdowej z 
Petersburga w kierunku Finlandii.

Jak Pani przyznała, Petersburg jest stolicą 
kultury. Zapewne korzystała Pani z dobro-
dziejstw, jakie dawało to miasto. W jaki spo-
sób organizowała sobie Pani czas wolny?

– Budynki Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu 
Państwowego położne są bardzo malowni-
czo, nad Newą, przy Korpusie Mendelejewa, 
koło Rosyjskiej Akademii Nauk, blisko – jak 
na realia dużego miasta – pałaców, muzeów 
i parków. W oddali można już było dostrzec 
sam Ermitaż. Kiedy pracuje się jako lektor, 
czasu wolnego nie ma za dużo, a soboty nie 
są wolne. Czasem zostawałam w centrum, 
ponieważ nie zdążyłabym dojechać do domu 

i wrócić, by skorzystać z oferty kulturalnej. 
Każdy humanista byłby zachwycony teatrami, 
księgarniami, czytelniami, muzeami, których 
jest wiele w Petersburgu, a oferta pozostaje 
bogata. Każdego dnia jest z czego wybierać! 
Najpierw, kiedy nie znałam dobrze rosyj-
skiego, lubiłam spektakle baletowe. Były za-
chwycające! Później odkrywałam spektakle 
rosyjskojęzyczne – zarówno te offowe, jak i 
klasyczne. Swoje miejsce odnalazłam m.in. 
w Ermitażu, w teatrach, filharmoniach. Takich 
ulubionych miejsc jest wiele. Kiedy wraca-
łam później do Petersburga, czułam się jak u 
siebie, nawet spacer hałaśliwym i tętniącym 
życiem Newskim Prospektem dawał mi sporo 
radości.

Co było największą wadą podczas miesz-
kania w Rosji? O czym powinien wiedzieć 
turysta?

– Rosja, choć tak się kiedyś wydawało, wcale 
nie jest krajem tanim, a miasta, szczególnie 
Petersburg i Moskwa, są bardzo drogie. Minu-
sem były przede wszystkim godziny szczytu, 
kiedy wszędzie panował i pewnie nadal pa-
nuje niesamowity tłok i hałas. Miasto pełne 
jest petersburżan, turystów, przyjezdnych 
pracowników czy studentów z całego świata. 
Często z lektorami jechaliśmy razem mar-
szutką (mały busik) albo tramwajem, co trwa-
ło bardzo długo, ale i tak nie mogliśmy wejść 
do pierwszego czy drugiego przyjeżdżającego 
metra, bo się nie mieściliśmy, tylu ludzi cze-
kało na peronie. Niejednokrotnie wzajemnie 
się wpychaliśmy, by dostać się do środka, 
zaczynając od osób, które miały zajęcia naj-
wcześniej. Wtedy też trudno było się poruszać 
po Petersburgu bez znajomości rosyjskiego, 
dziś miasto jest dobrze oznakowane, coraz 
więcej młodych osób mówi po angielsku. Nie 
znając rosyjskiego alfabetu, można przeczy-
tać nazwy ulic czy nazwy stacji metra, kolejki 
podmiejskiej, przystanki autobusu, by doje-
chać za miasto, do Peterhofu czy Pawłowska.

Pod względem turystycznym – co koniecz-
nie trzeba zobaczyć w Petersburgu?

– Petersburg jest nazywany Wenecją Północy. 
Pełen jest kanałów, po których można pływać 
stateczkami turystycznymi. W czerwcu, gdy 
rozpoczynają się białe noce, prawie całą noc 
jest jasno. To coś niesamowitego. Skoro trudno 
zasnąć w tym literackim mieście, spaceruje 
się albo odmraża lodówkę. Warto pamiętać, 
że piękne zwodzone mosty w nocy podnoszą 
się, więc nieświadomy tego turysta może nie 
wrócić do domu. Musi czekać kilka godzin, gdy 
będzie możliwość przejazdu. Atrakcjami są, jak 
już mówiłam, teatry, galerie, muzea. Nie moż-
na zapomnieć o tradycyjnej rosyjskiej kuchni, 
oczywiście najlepsze są domowe pierogi, za-
piekane z przeróżnymi farszami – z kapustą, 

serem, rybami, mięsem. Podczas antraktu 
podaje się szampana i kanapkę z łososiem 
czy kawiorem - niekoniecznie na studencką 
kieszeń! W mieście znajduje się wiele kawiar-
ni. Były to, jak pamiętam, miejsca, w których 
Rosjanie bardzo chętnie spędzali czas, rozma-
wiając, spotykając się z bliskimi, czy czytając 
książki. I oczywiście jedząc torty.

Czy praca konsulatu ułatwiła Pani każdora-
zowy pobyt w Rosji?

– Zdecydowanie tak. W pracy lektora opieka 
konsularna jest bardzo ważna. Najpierw trze-
ba załatwić wiele formalności, a uczelnie i 
ministerstwa współpracują z konsulatami. 
Na wyjazd do Rosji konieczna była wiza, 
zaproszenie, zgoda na pracę, często lektor 
pomaga studentom oraz środowiskom polo-
nijnym, organizuje staże czy wyjazdy na kursy 
językowe. Kilkanaście lat temu nie mieliśmy 
łatwego dostępu do sieci i materiałów elek-
tronicznych. W zdobyciu pomocy dydaktycz-
nych, podręczników, filmów, książek, cza-
sopism niezastąpiony był konsulat. Na jego 
pomoc i wsparcie zawsze można było liczyć, 
za co chciałabym podziękować osobom, które 
nas wtedy wspierały, jak też wszystkim, któ-
rzy obecnie pomagającym lektorom uczącym 
języka polskiego na całym świecie.

Zachęca Pani swoich studentów i młodych 
ludzi do podejmowania takiego wyzwania, 
jakim jest wyjazd ze swojego ojczystego 
kraju?

– Wyjazdy uczą odwagi, pomysłowości, wy-
magają nieco fantazji. Na pewno w czasie 
studiów warto podejmować takie wyzwania. 
Nie można bać się ani Wschodu, ani Zacho-
du. Wiem, o czym mówię, ponieważ uczyłam 
języka polskiego w szkole polonijnej w Bruk-
seli, uczyłam też studentów w Archangielsku 
i Petersburgu. Musiałam sama podróżować, 
poznałam wielu ludzi, zwiedziłam wiele 
miejsc. Niewątpliwie atutem jest znajomość 
języka obcego, ale pomaga także otwartość, 
szacunek do innych, chęć zrozumienia innych 
kultury i osób. Kiedy mieszka się daleko od 
kraju, rodziny, przyjaciół, poznajemy siebie i 
doceniamy wiele szczegółów codziennego 
życia. Nawet jeśli nie czujemy się pewnie, nie 
znamy dobrze języka angielskiego, francu-
skiego, rosyjskiego czy niemieckiego, warto 
czas studiów wykorzystać na staż czy dłuższą 
podróż, na nietypową pracę, wolontariat. Mło-
dy humanista nie ma nic do stracenia, a wiele 
do zyskania. Zachęcam studentów, żeby ko-
rzystać z takich możliwości, bo jeśli nie teraz, 
to kiedy? To, co się zrobi w tym wieku, będzie 
później procentowało.

agnieszka Grzybowska  
i katarzyna Hajzer
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Kiedy myślimy o czymś słodkim z 
Wielkopolski, to tylko na myśl przycho-
dzą Rogale Marcińskie. Corocznie są 

one wypiekane na 11 li-
stopada, kiedy Poznań 
świętuje imieniny Mar-
cina – patrona miasta, a 
zjada się ich wówczas 
kilkaset ton. Pozna-
niacy tego dnia biorą 
udział w pochodzie od 
kościoła św. Marcina 
do Zamku Cesarskie-
go, w czasie którego 
oczywiście zajadają się 
rogalami Marcińskimi. 
Sławne rogale są w 
kształcie podkówki, ob-

lane lukrem i posypane skórką pomarań-
czową lub makiem. Ich środek wypełnia 
słodka masa, odzwierciedlająca idealnie 
wielkopolski zbytek. Składają się na nią 
zmielone migdały, biały mak, daktyle, 
wanilia, cukier, ser, śmietana, rodzynki 
oraz masło. Rogale są równie pyszne, 
jak… kaloryczne.

Czy kuchnia tego regionu to tylko 
gzik, pyry i rogale? Oczywiście, że nie! 
To także historia i tradycja zamieszczona 
na talerzu, pod która znajduje się o wiele 
więcej. Wystarczy to odkryć i na własną 
rękę przekonać się, jak smakuje cała 
Wielkopolska. 

Marta szatkowska 

– Jak można opisać kuchnie poznań-
ską? – Pyry, Pyry… i jeszcze raz pyry? 
jak się okazuje, to o wiele więcej. 

Kuchnia wielkopolska to kuchnia z 
tradycją i zdecydowanym charakterem. 
Kojarzy się przede wszystkim z pyrami, 
czyli ziemniakami, do których zamiło-
wanie Wielkopolan pojawiło się dopiero 
w XIX wieku. Przywędrowały one z Nie-
miec. Najpierw służyły jako pasza dla 
zwierząt, a potem zaczęto przygotowy-
wać z nich wiele różnorodnych potraw. 
Poza pyrami, regionalnymi potrawami 
Wielkopolski są produkty mięsne. Przed 
zaborem pruskim ludność jadała prze-
różne mięsiwa: dziczyznę, wołowinę, 
wieprzowinę oraz drób. Nie stroniono też 
od gorzałki i miodu pitnego. 

Wracając do wspomnianych ziem-
niaków, to tradycyjną zupą sporządzaną 
na ich bazie jest zupa o nazwie ślepe 
ryby. To prosta zupa warzywna z prze-
wagą pyr, a mimo to rzadko spotykana 
w poznańskich restauracjach. Nazwa 
pochodzi stąd, że zazwyczaj nie była 
gotowana na mięsie, więc nie zawierała 
tłuszczu. Jeżeli była przygotowana z 
zasmażką, nazywano ją ślepymi rybami 
z myrdyrdą.

Aż się uszy trzęsą, 
takie to dobre

Innym bardzo popularnym daniem w 
Poznaniu są pyry z gzikiem. Gzik to nic 
innego jak ser twarogowy ze śmietaną, 
szczypiorkiem i cebulą, doprawiony solą 
i pieprzem, a podany najlepiej z młodymi 
ziemniaczkami. Ta na pierwszy rzut oka 
mało wyrafinowana potrawa zdobywa 
serca mieszkańców Wielkopolski oraz 
przyjezdnych gości.

Kolejną potrawą są plyn-
dze lub plendze. To placki 
ziemniaczane podawane 
ze śmietaną i cukrem lub 
innymi dodatkami. Nie mniej 
znane i lubiane są kopytka, 
które w Wielkopolsce nazy-
wa się szagówkami.

Pomimo, że na stołach 
w niemal całej Wielkopolsce 
króluje pyra, prawdziwą fu-
rorę robią także pyzy droż-
dżowe, zwane również klu-
chami czy parowcami. Idealnie zastępują 
ukochane przez mieszkańców ziemniaki, 
a w połączeniu z kaczką i modrą kapu-
stą nie mają sobie równych. Kombinacja 
ta stanowi tradycyjny niedzielny posiłek, 
zajmuje również stałe miejsce w kartach 
menu poznańskich restauracji serwują-
cych regionalne potrawy.

kucHnia Polsk
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Rozwiąż rebus a poznasz imiona 
patronów Poznania

Rozwiąż krzyżówkę obrazkową

Magdalena Piasecka

James Bond spotyka na pustyni wielbłąda.
– My name is Bond. James Bond. – 
przedstawia się tajny agent.
– My name is Błąd. Wiel Błąd. – odpowiada 
zwierzę.

Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki! – Nie gadaj tyle synu tylko 
ciągnij!

Nauczycielka języka 
polskiego pyta się uczniów: 
– Jak brzmi liczba mnoga do 
rzeczownika «niedziela»? 
– Wakacje, proszę pani!

Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową:
– Dziesięć litrów benzyny, szybko!– Pali się, czy co?
– Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
– Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
– To bardzo mądre ptaki. Odlatują, 
gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!
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