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Witold Szab³owski, Zabójca z miasta moreli. Reporta¿e
z Turcji, Wydawnictwo Czarne, Warszawa 2014, ss. 192.
Recenzowana ksi¹¿ka pt. Zabójca z miasta moreli. Reporta¿e z Turcji w ostatnich kilku miesi¹cach cieszy siê wielk¹ popularnoœci¹. Pierwsza edycja ksi¹¿ki
pojawi³a siê na rynku piêæ lat temu. Natomiast wydanie drugie, rozszerzone jest
dostêpne w ksiêgarniach od zesz³ego roku. W tym miesi¹cu Zabójca z miasta moreli ukaza³ siê po niemiecku i rosyjsku. Autor ksi¹¿ki z niecierpliwoœci¹ czeka
i zapowiada wydania w jêzykach estoñskim, czeskim i gruziñskim. Witold Szab³owski jest przedstawicielem m³odego pokolenia polskich pisarzy. Z wykszta³cenia politolog. Od 2006 roku dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Studiowa³
w Warszawie i Stambule. Nie tylko, nie jest mu obca tematyka turecka. Pisa³ tak¿e, o Rumunach, Polakach czy Albañczykach. Tereny tzw. „kot³a ba³kañskiego”
opisywa³ w Tañcz¹cych NiedŸwiedziach. Laureat wielu nagród. Autor ksi¹¿ki zosta³ uhonorowany Nagrod¹ Dziennikarsk¹ Parlamentu Europejskiego za reporta¿
Dziœ przyp³yn¹ tu dwa trupy. Recenzowana ksi¹¿ka zosta³a wyró¿niona Nagrod¹
im. Beaty Pawlak. Doceniono j¹ tak¿e na Wyspach Brytyjskich w postaci nagrody
brytyjskiego PEN-Clubu. Warto dodaæ, ¿e kunszt dziennikarski Szab³owskiego
zosta³ doceniony nagrod¹ Melchiora 2007. Dziennikarz jest nazywany specjalist¹
od zadañ trudnych i nietypowych. Szab³owski potwierdza to i sam dodaje „Rzeczywiœcie jest tak, ¿e gdyby Wyborcza dosta³a informacjê, ¿e ufoludki chc¹ siê
z nami skontaktowaæ, myœlê, ¿e w kosmos wys³ano by mnie. Sam te¿ szukam na
reporta¿e tematów i miejsc nietypowych. Pasjonuje mnie pokazywanie œwiata
od drugiej strony, nie od strony pyska, który widz¹ wszyscy, ale od ogona”
(www.podroze.pl). Autor stara³ siê zaprezentowaæ Turcjê, t¹ nieznan¹ i nawet
czasem przera¿aj¹c¹ dla œwiata Zachodu. Przera¿enie mog¹ wzbudzaæ zabójstwa
dla honoru, tematy tabu i brak edukacji seksualnej, problem emigrantów, aspekty
religijne oraz ich wp³yw na ¿ycie codziennie Turków. Bardzo wymown¹ i skondensowan¹ opini¹, która wprowadzi w tematykê ksi¹¿ki jest wypowiedŸ Jacka
Hugo-Badera: „To ksi¹¿ka o tym jak niewygodnie jest staæ w rozkroku. Nie jest to
jednak poradnik fitnessowy, jeno porywaj¹ca opowieœæ o ¿yciu pomiêdzy dwoma
nieprzystaj¹cymi œwiatami” (www.culture.pl).
Ksi¹¿ka rozpoczyna siê krótk¹ wypowiedzi¹ tureckiego poety, który rozwa¿a
nad rozdart¹ natur¹ Turków. Literat porównuje naród turecki do cieœniny Bosfor,
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a œciœlej mówi¹c do dwóch jej brzegów: europejskiego i azjatyckiego. Czytelnik
mo¿e szybko siê zorientowaæ, ¿e zostanie przeniesiony w kraj charakteryzuj¹cy
siê ró¿norodnoœci¹. W obrêbie samej religii i ich wyznawców s¹ widoczne rozbie¿noœci. Prom stanowi tutaj symbol, który jest platform¹ dla ró¿nych klas spo³ecznych. „Biznesmeni razem z ¿ebrakami, kobiety w czadorach z kobietami w mini,
niewierz¹cy z imamami, prostytutki z derwiszami, œwiêci z nie œwiêtymi. Ca³a
Turcja na jednym promie” (Szab³owski, 2014, s 5). Najlepiej w tym miejscu ³¹czy
siê tradycja z nowoczesnoœci¹. Utwór jest podzielony na 13 ró¿nych reporta¿y:
I – Poeta; II – Architekt; III – Seksuolog; IV – Kierowca, V – Premier; VI – Kurdyjka; VII – Feministka; VIII – Prostytutka; IX – Emigrant; X – Mesjasz;
XI – Wiêzieñ; XII – P³ywaczka; XIII – Fabrykant. Ka¿dy z nich jest inn¹ opowieœci¹. Pojedynczy rozdzia³ nie jest relacj¹ tylko jednego zdarzenia. Przeplata siê
w nim czêsto wiele ludzkich historii. Bohaterami nie s¹ mityczne postacie, lecz
¿ywe osoby opowiadaj¹ce o swoich losach, które odda³y cz¹stkê siebie, tym samym tworz¹c ksi¹¿kê.
Pierwsza czêœæ ksi¹¿ki przybli¿a czytelnikowi kilka sylwetek, m.in. postaæ
Ataturka d¹¿¹cego do europeizacji Turcji, Hikmeta jednego z najwybitniejszych
poetów tureckich oraz jego pradziadka Mustafê Celadeddina (Konstantego Borzêckiego). Autor najwiêksz¹ uwagê skupia na pokrewieñstwie wspomnianego
tureckiego poety z Polsk¹. Rozdzia³ przeplata wzajemnie ówczesna sytuacja polityczno-gospodarcza Turcji z ¿yciem literata. Perypetie zwi¹zane z ucieczk¹ od
s³u¿by wojskowej w Turcji, romanse i zderzenie z prawdziwym obliczem Rosji
z lat 50. powoduj¹, ¿e miejscem destylacji poety staje siê Polska. Dok³adny opis ¿ycia zawodowego i uczuciowego bohatera pojawia siê tak szczegó³owo ze wzglêdu
na powi¹zania z Polsk¹. Reporta¿ysta przedstawia za¿y³e stosunki polsko-tureckie u schy³ku XIX wieku i wspólnego, ówczesnego wroga, jakim by³a Rosja.
W drugiej czêœci ksi¹¿ki mi³oœnicy architektury sprzed setek lat znajd¹ coœ dla
siebie. Reporta¿ysta spotyka przewodnika, który z wielkim zaanga¿owaniem
opowiada o bol¹czkach i sukcesach architekta Sinana. Architekt do dziœ cieszy
siê wielk¹ s³aw¹ i jest nazywany tureckim Micha³em Anio³em. Dlaczego? Pracê
rozpocz¹³ od budowy wielu meczetów, mostów, szkó³ koranicznych, ³aŸni i akweduktów. Mia³ zaszczyt pracowaæ i tworzyæ dla samego Su³tana Sulejmana Wspania³ego. Niedoœcignionym arcydzie³em w oczach Sinana by³a Hagia Sofia, która
sta³a siê ob³êdem artysty. Jego jedynym marzeniem by³o zbudowanie budowli
wiêkszej, wy¿szej i piêkniejszej ni¿ Koœció³ M¹droœci Bo¿ej. Przewodnik opowiada o ¿alu i niedosycie architekta, który ubolewa³ nad tym, ¿e ¿adna inna budowla nie wzbudza³a takiego zachwytu i podziwu jak Hagia Sofia. Opowieœæ
koñczy siê puent¹ o tym, jak ¿¹dza, ambicja i poczucie bycia najlepszym mo¿e
destruktywnie wp³ywaæ na ¿ycie cz³owieka. Przedstawia tak¿e oblicze Turków,
rozdartych miêdzy Wschodem a Zachodem, którzy czuj¹ siê dowartoœciowani
s³ysz¹c podziw „Ludzi z Zachodu”. Spotkanie z przewodnikiem ukazuje towarzyskoœæ i kontaktowoœæ Turków z turystami. Nie jest trudno na ulicach Stambu³u
znaleŸæ chêtne osoby do rozmowy.
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A¿ cztery rozdzia³y Zabójcy z miasta moreli traktuj¹ o sferze obyczajów
spo³eczeñstwa tureckiego. Autor przeprowadza rozmowy z pogranicza intymnoœci, ale tym samym zrzuca zmowê milczenia na tematy tabu i bardzo przejrzyœcie
zwraca uwagê na zachowania, które w XXI wieku nie powinny mieæ miejsca. Po
przeczytaniu historii zawartych w rozdzia³ach nasuwaj¹ siê refleksje na temat
zró¿nicowania mieszkañców Turcji zachodniej i wschodniej. Pytania, czym motywowane s¹ gwa³ty, zbrodnie dla honoru czy sprzedawanie w³asnych ¿on do
domów publicznych. Mowa tu przede wszystkim o mê¿czyznach. Religia, tradycja, zacofanie cywilizacyjne, bieda, a mo¿e temperament? Czynników jest wiele,
a jednoznacznej odpowiedzi brak. Autor podejmuje problematykê homoseksualizmu, braku edukacji seksualnej i obrzezania. W¹tkiem godnym uwagi jest historia
dwóch kobiet, które przez splot trudnych sytuacji ¿yciowych sta³y siê prostytutkami. Relacje pe³ne sprzecznoœci. Islam i prostytucja? Ka¿dy przeciêtny czytelnik
bêdzie argumentowa³ swoj¹ wypowiedŸ, ¿e wspomniana religia wyklucza istnienie uprawiania nierz¹du.
Rozdzia³ VII zatytu³owany Feministka Autor poœwiêca ¿onie Ataturka, Latife
Ussaki. Dziennikarz opisuje sylwetkê kobiety, wypomina jej inteligencjê, szczer¹
mi³oœæ do mê¿a i brak urody. Jednak to nie Pani Latife jest tutaj najwa¿niejsza,
lecz jej wp³yw na mê¿a i kszta³towanie nowego pañstwa tureckiego. W¹tek dotycz¹cy reform i zbli¿ania Turcji do Europy jest kontynuowany w V czêœci ksi¹¿ki
zatytu³owanej Premier. Jeden z najd³u¿szych rozdzia³ów traktuje o by³ym premierze, a obecnym prezydencie Turcji Recep’ie Tayyip’ie Erdogan’ie. Cz³onkostwo
Turcji w Unii Europejskiej jest aktualnym i czêstym tematem w debacie publicznej. Omawiany rozdzia³ i wszystkie poprzednie ³¹czy jeden wspólny element jakim jest paradoks. Radykalny islamista, obecny prezydent Turcji zmienia siê
w demokratê „pchaj¹cego swój kraj do Wspólnoty Europejskiej”. Czy jest to mo¿liwe? Jak powiedzia³ Szablowski: „To siê w Turcji nie k³óci, to siê mieœci, oni
z tym ¿yj¹”. Prezydent ma swoich zwolenników, którzy wierz¹ w jego przemianê.
Nie brakuje tak¿e przeciwników, dobrze znaj¹cych tureck¹ mentalnoœæ i oskar¿aj¹cych prezydenta o spisek.
¯ale, smutki, a nawet nienawiœæ Turków do œwiata zachodu i wschodu przeplataj¹ siê w trzech kolejnych rozdzia³ach. „Wszyscy nas nienawidz¹ i opluwaj¹.
I Wschód i Zachód. Wschód mówi, ¿e jesteœmy za bardzo zachodni. A Zachód
– ¿e jesteœmy za bardzo orientalni” (Szab³owski, 2014, s. 46). W rozdzia³ach jest
mowa o zaufaniu, jakim Turcja obdarzy³a Zachód, nadziei na lepsze ¿ycie i wykorzystaniu geopolitycznego po³o¿enia tego pañstwa na rzecz interesów miêdzynarodowych graczy. Miêdzy wierszami ujawnia siê niekryta wy¿szoœæ Turków. Oni
wci¹¿ ¿yj¹ sukcesami dawno nieistniej¹cego ju¿ Pañstwa Osmañskiego. Z ³atwoœci¹ przychodzi im mówienie o swojej supremacji nad Amerykanami, Arabami czy
Kurdami.
Jedna z ostatnich czêœci zbioru reporta¿ów mo¿e cieszyæ siê najwiêkszym zainteresowaniem szczególnie Polaków. Szab³owski po wielu staraniach spotka siê
z rodzin¹ Mehmeta Ali Agcy, który dokona³ nieudanego zamachu na papie¿a Jana
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Paw³a II. Rodzina zgadza siê na rozmowê tylko dlatego, ¿e dziennikarz jest Polakiem i pochodzi z kraju papie¿a, który wybaczy³ zamachowcowi próbê zabójstwa.
Reporta¿ysta zebra³ informacje z pierwszej rêki o dzieciñstwie, edukacji i dzia³alnoœci Agcy w Szarych Wilkach. Bracia i wujowie wypowiadaj¹ siê nienagannie
o tureckim zamachowcy. Podkreœlaj¹ jego dobroæ i wra¿liwoœæ. Niewygodne pytania dotycz¹ce zamachu na papie¿a Jana Paw³a II, zabójstw i dzia³alnoœci w organizacji terrorystycznej s¹ nieaprobowane przez cz³onków rodziny. Z pewnoœci¹
Agca inaczej jest postrzegany przez najbli¿sz¹ rodzinê i resztê œwiata, który widzi
w nim zamachowca. Czytelników z pewnoœci¹ ciekawi tytu³ ksi¹¿ki. Rozdzia³ pt.
Wiêzieñ wyjaœnia sk¹d pomys³ na Zabójcê z miasta moreli.
Uznanie budzi nieprzeciêtny podzia³ na czêœci, b³yskotliwe po³¹czenie pojedynczych reporta¿ów opisuj¹cych sferê obyczajowoœci i interesuj¹ca treœæ poszczególnych tekstów. Ponadto, powi¹zanie pracy reportera z pasj¹ podró¿nika.
Godnym podziwu jest dotarcie do ka¿dego bohatera poszczególnej historii.
O ponadprzeciêtnych walorach recenzowanej ksi¹¿ki stanowi¹ g³ównie aktualnoœæ i ranga podjêtej problematyki. Kwestia przyjêcia Turcji do Unii Europejskiej jest bie¿¹cym zagadnieniem. Reporta¿e przybli¿aj¹ czytelnikom codzienne
¿ycie, a przede wszystkim mentalnoœæ i praktykowane tradycje w Turcji. Rodzi to
pytania czy rzeczywiœcie Turcja jest gotowa na przyjêcie do Wspólnoty Europejskiej czy naród jest w stanie sprostaæ europejskim standardom? Szab³owski prezentuje w swej ksi¹¿ce du¿e zró¿nicowanie tego pañstwa. Prozachodnia czêœæ
kojarzona ze Stambu³em oraz tradycyjny i konserwatywny wschód. Z pe³nym
przekonaniem Zabójcê z miasta moreli. Reporta¿e z Turcji mo¿na zarekomendowaæ nie tylko mi³oœnikom Turcji.
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Simon Flynn, Naukowa lista przebojów. Wybór fascynuj¹cych faktów, anegdot i ¿artów ze skarbnicy nauki,
przek³ad A. Sobolewska, Wyd. WAB, Warszawa 2014,
ss. 291.

Czy wiesz jak ciep³o jest w niebie?
Mo¿na na to pytanie znaleŸæ dowód naukowy. Wynik z pewnoœci¹ zaskoczy,
ale fakt, ¿e w piekle jest ch³odniej ni¿ w niebie chyba zadziwi totalnie. To nie bêd¹
pogl¹dy, wyobra¿enia czy mistyczne olœnienia. Na kartach ksi¹¿ki Simona
Flynne’a znajdziemy liczne dowody naukowe!
Ale czy twierdzenia w nauce mog¹ byæ prawdziwe nawet bez dowodu? Oczywiœcie! Niektórzy badacze nie mieli czasu ani ochoty zajmowaæ siê dowodzeniem
i uczynili to dopiero po latach ich nastêpcy. Zreszt¹ sama prawda w nauce ma te¿
swoje specyficzne za³o¿enia, interpretacje i losy: w ksi¹¿ce znajdziemy kilka klasyfikacji, które da siê uj¹æ w syntezê – nie do wiary (!), to ju¿ kiedyœ by³o (..!),
zawsze o tym wiedzia³em!
Podane w formie anegdot, dykteryjek, wspominków, obtoczone humorem s¹
znakomitym deserem dla ciekawych umys³ów i oczu g³odnych dobrej ksi¹¿ki.
Jest ona swoistym ¿artem, a sam tytu³ nawi¹zuj¹cy do listy przebojów podpowiada subiektywny dobór zestawu zawartoœci. Nie jest to s³aboœæ ksi¹¿ki, a raczej
walor zachêcaj¹cy czytelnika do szperania w po³yskuj¹cej zawartoœci jak w gnieŸdzie sroki (Science Magpie – to tytu³ oryginalny ksi¹¿ki).
Autor ma stopieñ naukowy z chemii i filozofii, pracuje jako nauczyciel w brytyjskiej szkole. T¹ ksi¹¿k¹ popularyzuje naukê w oryginalny sposób. Ukazuje
odkrywców takich, jakimi oni nie wydaj¹ siê byæ z kart podrêczników czy artyku³ów naukowych. To nie stateczni i u³o¿eni mêdrcy, lecz niepokorne umys³y,
karmione sceptycyzmem, zuchwa³oœci¹ intelektualn¹ i brakiem pokory! Siedz¹cy
w kawiarniach, pisz¹cy na marginesach czytanych ksi¹¿ek czy serwetkach, opowiadaj¹cy o sobie w anegdotach przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Ksi¹¿ka nie jest jednak przypadkowym zbiorem. Choæ znajdziemy w niej przyk³ady najczêœciej czerpane z nauk przyrodniczych, to s¹ tam i inne smakowitoœci
wyjaœniaj¹ce sens prezentowanej listy. Autor przybli¿a spory o prawdê, rewolucjê
paradygmatów, biblijne Ÿród³a wiedzy o cz³owieku, ale i prezentuje „listê” naukowej literatury piêknej. Rozsiewaj¹c zainteresowanie odkryciami naukowymi
ostrzega jednak czytelników: „uciekajcie ode mnie na imprezach…” (s. 261). To
znamienne dla ludzi z pasj¹! Takich nauczycieli chcia³oby siê mieæ w ka¿dym
przedmiocie i ka¿dej szkole. Monotematycznych? Pustelników swoich pasji?!
Nie, nie! Inspiratorów, dobrych duchów rozwoju intelektualnego i zainteresowa-
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nia œwiatem nauki, spiritus movens edukacji i kreatywnoœci kolejnych pokoleñ.
Wiedza o œwiecie nie rozwija siê wszak liniowo, co ukazuje Autor przybli¿aj¹c
czytelnikom T. Kuhna, z nadziej¹ (miêdzy wierszami) na chowanie kolejnych rewolucjonistów naukowych.
Ale czy uprawiana dyscyplina naukowa mo¿e mieæ jakiœ zwi¹zek z przekonaniami politycznymi? ród³em odpowiedzi jest przypomniana przez Autora ankieta rozes³ana w 1969 roku do 60 tysiêcy naukowców amerykañskich. Jej wyniki
zaprezentowano w „Science” trzy lata póŸniej i zadziwiaj¹ do dziœ wskazan¹ prawid³owoœci¹. Im bli¿ej danej dziedzinie do dyscypliny czysto intelektualnej, tym
bardziej jej przedstawiciele s¹ podatni na liberalne pogl¹dy polityczne (s. 179).
Wyk³adowcy nauk humanistycznych i spo³ecznych byli (s¹) bardziej liberalni od
przedstawicieli nauk œcis³ych. Z kolei poœród tych drugich lekarze, geolodzy i in¿ynierowie byli bardziej podatni na konserwatyzm od matematyków i fizyków.
Tej typologii towarzyszy jeszcze drugi wymiar – potencjalizacji osi¹gniêæ. Oznacza to, ¿e im wy¿ej w hierarchii osi¹gniêæ plasuje siê dany badacz, tym bli¿sze mu
orientacje liberalne. I odwrotnie – „szeregowi” naukowcy orientuj¹ siê zwykle na
konserwatyzm w polityce.
Choæ trudno krótko wskazaæ co jest w ksi¹¿ce, to wiadomo czego w niej na
pewno nie znajdziemy: niczego na temat obwodów elektrycznych! Autor, jak sam
otwarcie przyznaje, po prostu tego nie lubi! Z tej informacji mo¿na wyci¹gn¹æ
prosty wniosek – pasjê i zainteresowanie czerpiemy od nauczycieli. Jeœli nim jesteœ to przyjmij na swoje barki t¹ wielk¹ odpowiedzialnoœæ za losy swojego
przedmiotu w umys³ach i drodze ¿yciowej podopiecznych. Ale jeœli czujesz, ¿e
chcia³byœ poznaæ naukê z innej strony, ciekawszej ni¿ podrêczniki i niebanalnej,
to poczytaj i siêgnij dalej. Tak, bo to nie jest podrêcznik, nie jest to te¿ literatura
Ÿród³owa w sensie stricte – ale jednak Ÿród³o dla wyzwolenia zainteresowania
i dalszej podró¿y umys³u po obszarach, do których ktoœ wczeœniej nie zachêci³,
albo wystarczaj¹co nie nasyci³.

Piotr LISSEWSKI
Poznañ
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Z akademickiego podwórka. Wyk³adowcy o studentach,
red. Piotr Lissewski, Dominika Naro¿na, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznañ 2014
Autorzy kochaj¹ swoich studentów
Przed kilku laty, na zajêciach radiowej pracowni dziennikarskiej, zaproponowa³em studentom zaliczenie w formie stworzenia dŸwiêkowego portretu wyk³adowcy. To mia³ byæ portret lubianego, cenionego, podziwianego, szanowanego
itp., itd. pedagoga. To mia³a byæ opowieœæ o tej szczególnej wiêzi, jaka powstaje
w procesie dydaktycznym miêdzy uczniem i mistrzem. Opowieœæ o integracji
i budowaniu relacji miêdzy wyk³adowc¹ a studentem, która bardzo czêsto pozostawia emocjonalne piêtno zarówno po jednej jak i drugiej stronie, i to na wiele lat.
Efekt tych portretów-reporta¿y przeszed³ najœmielsze oczekiwania. Ujawni³ coœ,
z czego nie zdajemy sobie sprawy. Pokaza³ jak oni-studenci nas postrzegaj¹, oceniaj¹ i zapamiêtuj¹ (to oczywiœcie dzia³a w obie strony). Zatem inicjatywa napisania krótkich wspomnieñ o naszej pracy dydaktycznej i owej wiêzi, jaka tworzy siê
podczas zajêæ z pewnoœci¹ wzmocni integracjê œrodowiska akademickiego
i ods³oni jeszcze jedn¹ przyjazn¹ twarz naszej uczelni.
Zacz¹³em czytaæ, z pewn¹ rezerw¹, te profesorskie, i nie tylko, wspomnienia
i po trzech pierwszych, wpad³em w prawdziw¹ czytelnicz¹ pasjê. Zag³êbi³em siê
w tê wyœmienit¹ lekturê, pisan¹ lekko, z wdziêkiem, z dystansem, merytorycznie
nienagann¹. Odkry³em, dziêki niej, kilkanaœcie specyficznych „œwiatów” naszej
uczelni, o których nie mia³em zielonego pojêcia – prócz tego, ¿e s¹. W tych opowieœciach dostrzeg³em rzecz najwa¿niejsz¹ – Autorzy kochaj¹ tych swoich studentów, to widaæ, s³ychaæ i czuæ… Wybaczaj¹ im niewiedzê i brak przygotowania
oraz sumiennoœci. Œledz¹ ich sukcesy i martwi¹ siê pora¿kami. S¹ dumni z ich doros³ych osi¹gniêæ i szczyc¹ siê nimi. Mówi¹: „To by³ mój student…”, i s¹ szczêœliwi, kiedy po latach, niektórzy z nich chwal¹ siê, ¿e ten czy inny Profesor by³ ich
mentorem a dziœ autorytetem. ¯artobliwe wspomnienie prof. Bogus³awa Mroza
czy ciep³e i czu³e prof. Anny Sza³ek. Cudowna opowieœæ Jacka Zydorowicza
œwiadcz¹ca o wysublimowanym poczuciu humoru i umi³owaniu wampirów;
wspomnienia prof. Artura Jazdona o tym, do czego mo¿e s³u¿yæ biblioteka;
wycieczka ze œwietn¹ przewodniczk¹ prof. Ew¹ Kraskowsk¹ do Collegium Polonicum w S³ubicach; rzecz O odwadze, kiedy by³a w cenie prof. Lecha Trzeciakowskiego (jak¿e zas³u¿onego dla naszej uczelni), który „pokrzepia³ i podtrzymywa³
w wierze”. Wzrusza fakt, ¿e Lucyna Bakiera nadal utrzymuje kontakty towarzyskie i zawodowe ze swoimi by³ymi studentami, podkreœlaj¹c rangê doœwiadczeñ,
które wspó³tworz¹ aktywnoœæ dydaktyczn¹. Kapitalna jest charakterystyka stworzona przez dra hab. Roberta Zaw³ockiego klasyfikuj¹cego zdaj¹cych egzaminy
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magisterskie, na Wydziale Prawa i Administracji, od „ka³asznikowa” do „pacjenta”. Wspomnienia Macieja GuŸniczaka, Wojciecha Lipoñskiego z jego mottem
„pamiêtaj, jesteœ kimœ wiêcej ni¿ myœlisz” – czyta siê jak krymina³, a Pocz¹tki dr
Dominiki Naro¿nej i historia o studentach prawa prof. Joanny Haberko to kolejne
przyk³ady wiêzi jaka tworzy siê pomiêdzy pedagogami i studentami. No i te studenckie problemy na Wydziale Prawa...
Czytam dalej, ani na chwilê owego czytania nie przerywaj¹c i coraz szerzej
gêba mi siê œmieje, i coraz czulej moje wspomnienia o¿ywaj¹. To naprawdê, nie
zdradzaj¹c treœci kolejnych opowiadañ, wyœmienita lektura i jak¿e inspiruj¹ca!
Jak u dra Piotra Lissewskiego – Jak têcza na niebie.
Wiêc na koniec mojej impresji cytat z Dawida Drzazgi, który ubra³ swoj¹ opowieœæ w formê wiersza:
„zaoferuje wyœmienity nektar
– pokarm dla bogów i much”
Przeczyta³em jednym tchem, co niniejszym podpisem potwierdzam.

Zbigniew GROCHAL
Poznañ

