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29 czerwca

Przed Katedrą Gnieźnieńską

Logistyka to niewątpliwie najważniejszy element wszelkiego planowania. Kwestia
zapewnienia sprawnego transportu oraz zagwarantowania zaopatrzenia wielokrotnie
przesądzała o powodzeniu lub klęsce wielkich operacji – wypraw podróżniczych czy
kampanii wojennych. Dotyczy to także objazdów naukowych Studium Europy Wschodniej,
które ze względu na swój charakter łączą obie wspomniane powyżej przedsięwzięcia.
Organizacja wyprawy, w której udział biorą studenci dojeżdżający z Warszawy, Ostroga,
Iwano-Frankiwska i Kijowa jest, jak się okazuje, inicjatywą wymagającą sprawnego
reagowania na problemy komunikacyjne. Odległość i konieczność przekraczania granic
państwowych sprawia, że zebranie wszystkich uczestników w jednym miejscu o określonej
porze okazuje się być nie lada wyzwaniem. Tym bardziej jeśli moment spotkania zostaje
wyznaczony na niedzielę rano.
W związku z problemami na granicy ukraińsko-polskiej studenci przybywali o różnych
porach i dołączali do objazdu w różnych miejscach. Trzymając sie jednak zasady - „Show
must go on” - plan objazdu był realizowany z żelazną konsekwencją od pierwszej minuty
jego rozpoczęcia bez względu na stan osobowy, zaś kolejni dojeżdżający studenci dołączali
do grupy w trakcie całego dnia.
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Studenci spieszą na zwiedzanie Gniezna

Rozpoczęło się więc od sesji referatowej w Gnieźnie – w Instytucie Kultury Europejskiej z
udziałem studentów studiujących w Warszawie, którym na szczęście udało się przybyć na
miejsce bez żadnych komplikacji. Zaczęło się bez taryfy ulgowej – na pierwszy ogień poszły
referaty o ciężkim kalibrze merytorycznym: Polityka historyczna i polityka kulutralna państw
(Anastasia Samsonenka), Sakralizacja terytoriów w pamięci zbiorowej (Sergii Brovinschi),
Turystyka kulturowa (Kyrylo Chernyshov).
Następnie zapoczątkowano zwiedzanie miasta Gniezna inaugurując je wizytą w Muzeum
Powstania Państwa Polskiego. W tym czasie dołączyli juz do nas studenci z Ostroga, którzy
dzięki temu mieli okazję zobaczyć jedyne w swoim rodzaju muzeum – wielkie w formie, a
puste w treści. Będące efektem walki, jaką władze PRL toczyły z Kościołem muzeum to
miało być instrumentem propagandy komunistycznej ostatecznie przesądzającym o świeckim
charakterze powstania państwa polskiego. Przestronne, ale puste sale nie przekonywały
jednak o zwycięstwie tej narracji historycznej historii, czego nie poprawiły nawet
prezentowane w trójwymiarze krótkie filmy historyczne.
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Kuba Sadowski przed Muzeum Początków Państwa Polskie opowiada o PRLowskiej narracji
historycznej

Konkurencyjną wersję genezy państwa polskiego mogliśmy poznać w Muzeum Archidiecezji
Gnieźnieńskiej dokąd przeszliśmy po chwili i gdzie tamtejszy przewodnik przekonywał nas o
nierozerwalności powstania monarchii pierwszych Piastów z historią Kościoła. Która z obu
prezentowanych wersji bardziej przekonała studentów nie trudno było zgadnąć po oklaskach,
jakie za swoją opowieść zdobył katolicki przewodnik.

W Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej
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Z powodu nieobecności części studentów, którzy mieli komunikaty na temat zabytków
Gniezna byliśmy zmuszeni przerwać zwiedzanie. Udało się jedynie zrealizować komunikat
nt. Archikatedry Gnieźnieńskiej i stojącego u jego podnóża pomnika Bolesława Chrobrego
(Anastasiya Samsonenka). Aby móc obiektywnie, nie jako z góry, jeszcze raz spojrzeć na
jakże przecież istotną kwestię gnieźnieńskiego miasta jako ośrodka łączącego świecką i
duchową idee początków pastwa polskiego postanowiliśmy udać się na wieżę Katedry
Gnieźnieńskiej, skąd mogliśmy spojrzeć na pierwszą stolicę Polski z lotu ptaka. Jak się
okazało wejście na wieżę było pierwszym sprawdzianem sprawności fizycznej i kondycji
uczestników objazdu.

Na wieży widokowej Katedry Gnieźnieńskiej

Wieczorna oferta Gniezna nie była dla nas na tyle atrakcyjna byśmy zdecydowali się na
odłożenie w czasie zakwaterowania w hotelu. Zmęczeni po ponad dobie podróży studenci
woleli odpocząć niż podbijać legendarną siedzibę pierwszych Piastów. Tuż po dotarciu do
hotelu dotarli do nas studenci z Iwano-Frankiwska i Kijowa. W komplecie więc udaliśmy się
na spoczynek zmykając pierwszy dzień objazdu.
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30 maja

Przed Operą w Bydgoszczy

Smaczne i pożywne śniadanie w „Starej Kamienicy”, gdzie spędziliśmy noc w Gnieźnie
sprawiło, że puściliśmy w niepamięć (przynajmniej na chwilę...) trudy dnia poprzedniego.
Punktualnie rozpoczęta sesja referatowa wywołała dyskusje m.in. na temat roli
współczesnych mitów historycznych (Maryna Babinska), Mierzenia czasu w praktykach
społecznych (Olena Romanenko), Palimpsestów pamięci zbiorowej (Tetiana Kovalenko). Po
merytorycznej dyskusji opuściliśmy Gniezno kierując się w stronę Bydgoszczy.

Sesja referatowa w Centrum Kultury Europejskiej w Gnieźnie
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Sesja referatowa w Centrum Kultury Europejskiej w Gnieźnie

Po drodze studenci, którzy z powodu wczorajszego spóźnienia nie mogli przedstawić
komunikatów na temat zabytków przedstawili swoje pracę w autobusie - dzięki temu
poniedziałek, a więc początek tygodnia rozpoczęliśmy z czystym kontem, bez żadnych
zaległości.
Pogoda sprzyjała dłuższemu pobytowi w Bydgoszczy – powitanie uczestników objazdu przez
Pana Twardowskiego oraz słoneczna atmosfera udzieliła się kadrze, która zdecydowała, że
po zwiedzeniu miasta z zaplanowanymi komunikatami na temat zabytków, zamiast jechac
dalej do Torunia, spędzimy nieco dłużej czasu na bydgoskiej starówce.
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Pan Twardowski kłania się studentom Studium Europy Wschodniej

Komunikat na temat bydgoskich zabytków

Późnym popołudniem udaliśmy się do Torunia, gdzie zakwaterowani zostaliśmy w dwóch
blisko siebie położonych hostelach. Studenci różnie wykorzystali wieczorny czas – jedni
rozpoczęli zwiedzanie miasta Kopernika na własną rękę podziwiając m.in. wieczorną
iluminację świetlną toruńskich wodotrysków, inni udali się na zasłużony spoczynek.
26

31 maja

Pod kościołem św. Jakuba w Toruniu

Tuż po przebudzeniu grupa niezmordowanych uczestników objazdu krajowego ochoczo
udała się do autobusu celem dotarcia na poranną sesję referatową zaplanowaną w Bibliotece
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tuż przed wyjazdem nad naszym autobusem chwilowo
wydarzyła sie burza z piorunami, ale po wyjściu z autokaru znów pojawiło się słońce.

Sesja referatowa w Bibliotece UMK
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W przygotowanej specjalnie na nasze przybycie sali referaty przedstawili reprezentanci
Gruzji – Giorgi Bendaliani i Elena Moysinian, a także Eldanie Abdurashytova. Po
wystąpieniu Pani Moysinian, dotyczącym początków państwowości i chrześcijaństwa w
Polsce i w Rosji, wywiązała się ciekawa dyskusja, której punktem kulminacyjnym było
zagadnienie dot. tego, kto w ma większe prawo do odwoływania się do spuścizny Rusi
Kijowskiej – Ukraina czy Rosja. Nim spór na dobre się zaczął kierownik objazdu w osobie
Jakuba Sadowskiego był zmuszony go przerwać z uwagi na upłynięcie czasu przeznaczonego
na sesję. A szkoda!
Po sesji referatowej zadanie zostało jasno określone – szturm komunikatowy na Toruń.
Rozpoczęliśmy pochodem na Rynek Staromiejski, gdzie pierwsze salwy komunikatowe
oddały Elena Moisinyan (pomnik Mikołaja Kopernika i Rynek Staromiejski) oraz Oleksandra
Votsko (kościół św. Ducha). Następnie dokonalismy najazdu na Muzeum Okręgowe w
Ratuszu, jednak nie było tam wiele do zdobycia, gdyż pozbawieni przewodnika przeszliśmy
po przestronnych komnatach niepokojeni przez nikogo. Nie odmówiliśmy sobie za to wejścia
na wieżę widokową Ratusza skąd podziwiać mogliśmy panoramę tego jakże uroczego
miasta.

Na Rynku Staromiejskim w Toruniu
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Po krótkiej przerwie na obiad (trzymając się zasady, że pokój jest jedynie czasem, by
przygotować się do wojny) najechaliśmy na dobrze bronioną Bazylikę Katedralną. Tam
przekupiwszy strażnika (parafialnego zarządcę Pana Zdzisława) nie tylko przejęliśmy
wysoką wieżę katedralna i skryty w niej prawdziwy skarb – drugi co do wielkości w Polsce
dzwon Tuba Dei – ale także zażądaliśmy projekcji filmu i to w trójwymiarze! Pan Zdzisław,
rad-nierad, żądaniom naszym sprostać musiał, mimo że sprzęt na którym wyświetlano to
prawdziwe arcydzieło edukacyjne przez chwilę ośmieliło się protestować. Żaden jednak
mechanizm nie oparł się jeszcze twardej pięści Pana Zdzisława, więc i przestarzały projektor
musiał ustąpić przed siłą uderzeń parafialnego majstra. W ten sposób przeniesieni zostaliśmy
w czasie i przestrzeni – do średniowiecza i początków miasta toruńskiego oraz daleko na
obrzeża naszej galaktyki, by móc obejrzeć istotę przewrotu kopernikańskiego.

Pokaz filmu w Katedrze Gnieźnieńskiej

Dalej kroczyliśmy już od zwycięstwa do zwycięstwa zdobywając kolejne toruńskie zabytki:
historyzujące gmachy poczty i Wydz. Filologicznego UMK (Eldanie Abdurashytova) i sądu i
aresztu (Lilia Karpiuk), a także kościół Wniebowzięcia NMP (Oleksandra Votsko), secesyjny
gmach Teatru im. Wiliama Horzycy Lilia Karpiuk). Nasz przemarsz na chwile jedynie
powstrzymały obwarowania miejskie (Kateryna Makhova), ale sprytnie wynajdując boczną
uliczkę wpadliśmy pustosząc wszystkie zabytki na Rynku Nowomiejskim. Nie oparły się
nam: dawny kościół ewangeliczny (Kateryna Makhova), kościół farny św. Jakuba (Natalia
Shkleda) oraz, last but not least, kościół garnizonowy św Katarzyny (Anastasiia Romanska).
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Zloty osioł w Toruniu domaga się należytej uwagi

Mimo, że triumfalny marsz po zabytkach Torunia zakończył się późnym popołudniem dla
studentów nie oznaczało to złożenia broni. O dziwo, młodzież wciąż odczuwała głód wiedzy
o mieście Kopernika i jego wieczornych atrakcjach. O tym jednak, kto i jakie nieoficjalne
komunikaty wygłosił późną wieczorową porą wszystkie toruńskie kroniki milczą. Niestety, ta
również nie należy do wyjątków.
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1 czerwca

Pod pomnikiem św. Wojciecha w Inowrocławiu

Jak się okazało nad ranem triumfalny pochód po zabytkach Torunia nie obył się bez ofiar.
Jedna ze studentek z powodów zdrowotnych musiała opuścić szeregi zastępu objazdowego.
Jak jednak przystało na miasto, które kilkaset lat temu znajdowało się we władaniu Zakonu
Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego toruński Narodowy Fundusz
Zdrowia świadczył profesjonalne usługi medyczne. Dalszy jednak udział studentki w
kampanii objazdowej okazał się niemożliwy, więc eskortowana przez specjalnie
oddelegowany oddział została przetransportowana do Warszawy.
Stan liczbowy objazdu nie uległ jednak zmianie za sprawą posiłków jakie przybyły prosto z
Kijowa. Jako ostatnia uczestniczka w Inowrocławiu dotarła do nas Bozhena Demych, która
istotnie wzmocniła wartość bojową naszego objazdu.
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Przeliczenie składu osobowego objazdu przez kierownika objazdu

Naszym łupem padły więc zabytki w Inowrocławiu, dokąd z samego rana dojechaliśmy z
Torunia. Słaby opór naszym komunikatom stawiały dwa położone tuż obok siebie kościoły:
Najświętszej Marii Panny i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, które chyba tylko dla
zmylenia przeciwnika nazwały się podobnie (zwieść temu nie dał się jednak przedstawiający
oba obiekty Vitaliy Yarmolenko). W następnej kolejności oceniliśmy znajdujące się na
inowrocławskim Placu Kasprowicza pomniki dotychczasowych bohaterów miasta
(aktualnych jedynie do chwili do naszego przybycia) – cesarza Wilhela I, Józefa Piłsudskiego
i żołnierzy Armii Czerwonej (Giorgi Bendaliani). Następnie studenci mogli odetchnąć w
Parku Solankowym, po czym udać się na Rynek, gdzie o nieistniejącym pomniku Germenii
opowiedział ponownie Giorgi.

W Parku Solankowym w Inowrocławiu
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Kolejnym celem naszej wyprawy była Kruszwica, zdobyć nam przyszło Mysią Wieżę, na
którą po krótkim komunikacie (Serhii Yevtushok) wspięliśmy się (kto rozum ma niech
przeliczy zdobyte do tej pory wieże!). Następnie przejęliśmy Kolegiatę św. Piotra i Pawła
(Serhii Yevtushok).

Na Mysiej Wieży w Kruszwicy

Po Kruszwicy udaliśmy się do Strzelna. Niestety z uwagi na opóźnienie nie spotkaliśmy się
tam z czekającym na nas wcześniej przewodnikiem. Poradzić więc musieliśmy sobie sami
nawiedzając Bazylikę św. Trójcy i Rotundę św. Prokopa, o których opowiedział Demian
Shevko.
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Przed Sanktuarium w Licheniu

Kolejnym naszym punktem był Licheń zniesmaczając nas rozmiarami sanktuarium.
Pozbawione gustu, obraźliwe dla zmysłu estetycznego rozwiązania architektoniczne i
dekoracyjne wzbudzały jednoznaczne uczucia..
Wieczorem dotarliśmy do Hotelu Bursztyn w Kaliszu. Nie oznaczała to bynajmniej końca
dzisiejszego dnia. Przestronna sala restauracyjna aż się prosiła o zorganizowanie wieczoru
integracyjnego. Od pomysłu do jego realizacji minęła jedynie chwila i pomieszczenie
zapełniło sie studentami. Dość powiedzieć, że najbardziej towarzyscy i wytrwali uczestnicy
opuścili lokal późną nocą...
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2 czerwca

Cmentarz żołnierzy sowieckich w Kaliszu

Wczorajsza bursztynowa noc zdecydowanie wpłynęła na morale drużyny objazdowej.
Wspólne rozmowy, pierwsza wymiana refleksji i spostrzeżeń na temat wydarzeń ostatnich
dni i związanych z nimi przeżyć (przede wszystkim trudy wejść na wieże widokowe...)
wpłynęło pozytywnie na grupę.

Andrzej Buczyński przed Wydziałem Pedagogiczny-Artystystycznym UMK w Kaliszu
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Sesja referatowa na Wydziale Artystycznym UMK w Kaliszu

Efekt wczorajszej integracji dało się zauważyć już na porannej sesji referatowej, na której
studenci znacznie śmielej brali udział w dyskusji zadając referentom pytania, które można
byłoby usłyszeć, jak stwierdził dr Sadowski bazując na swoim doświadczeniu, na kolokwium
habilitacyjnym. Sakralizacja państwa i jego dziejów jako praktyka legitymizacji reżimu
politycznego (Vitalij Yarmolenko), Przestrzeń wyobrażona wspólnoty a historiografia
wspólnoty kulturowej (Iryna Shelepova), Biblioteki, archiwa i internet jako szczególne
zasoby pamięci zbiorowej (Ihor Kucherenko), Rytuały w przestrzeni publicznej (Anfisa
Ykovyna) – to tytuły przedstawianych referatów, które wzbudziły zainteresowanie i skłoniły
studentów do wyrażania własnych opinii. Stymulatorem intelektualnych rozważań były
dźwięki pianina dobiegające z sąsiedniej sali kameralnej, gdzie ktoś najywraźniej pilnie
przygotowywał się do występu na najbliższym festiwalu Jazz Jamboree.

Sesja referatowa na Wydziale Artystycznym UMK w Kaliszu
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Po sesji od razu przystąpiliśmy do kaliskiej kampanii komunikatowej zaczynając od kościoła
Wniebowzięcia NMP (Oleksandra Bebyk), następnie poszukując nieistniejącego obelisku
carskiego (Natalia Churiy) i soboru św. Piotra i Pawła (Iryna Shepelova). Niestety, istniejąca
cerkiew prawosławna była zamknięta, więc musieliśmy zadowolić się jedynie informacjami
zawartymi w komunikacie (Iryna Shelepova). Dzięki miejscowemu taksówkarzowi
dostrzegliśmy gimnazjum rządowego, skryte za wysokim murem (Ihor Kucherenko).
Problemów dostarczył również kościół garnizonowy św. Wojciecha i św. Stanisława
(Bozhena Demych), który położony był niedaleko od kościoła św. Stanisława. Szybkie
zorientowanie się w pomyłce pozwoliło uniknąć odczytu komunikatu pod niewłaściwym
obiektem. Przechodząc przez Most Kamienny zgodnie już jednak z oczekiwaniami nie
odnaleźliśmy nieistniejącego pomnika Aleksandra III.

Natalia Churiy opowiada o nieistniejącym obelisku carskim w Kaliszu

Dzięki sprawnemu przejściu mogliśmy nieco więcej czasu poświęcić na obiad (pełne
szaleństw 2 godziny!). Po pokrzepieniu znów podjęliśmy trud zwiedzania przechodząc od
gmachu Teatru im. Bogusławskiego (Bozhena Demych) do cmentarza żołnierzy sowieckich
(Oleksadnra Moisiuk). Zadbane nagrobki i pomnik chwały Armii Czerwonej zadaje kłam
obecnej propagandzie rosyjskiej utrzymującej, że w Polsce cmentarze sowieckich żołnierzy
są dewastowane i niszczone. Potem udaliśmy się pod cmentarz grecko-prawosławny, który
niestety mimo zapewnień parafii był zamknięty, co wywołało zdziwienie osoby
odpowiedzialnej, z która skontaktowaliśmy się telefonicznie. Dylemat zamkniętych drzwi od
cmentarza będzie zapewne obiektem wewnętrznego śledztwa parafialnego ze względu na
ogromne zdziwienie opiekuna cmentarza. Niestety mimo szczerych chęci nie byliśmy w
stanie odpowiedzieć na pytania stróża, kto ośmielił się zamknąć cmentarną furtkę. Nie
przeszkodziło nam to rzecz jasna wysłuchać stosownego komunikatu (Anfisa Yakovina).
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Przed cmentarzem grecko-prawosławnym w Kaliszu

Anfisa Yakovina opowiada o cmentarzu grecko-prawosławnym w Kaliszu
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Spod cmentarz grecko-prawosławnego pojechaliśmy do Szczypiorna, gdzie odwiedziliśmy
ukraiński cmentarz wojskowy. Furtka, na szczęście, była tym razem otwarta. Tam też
dojechał do nas pracownik lokalnego Muzeum Historii Szczypiorna, dokąd też się udaliśmy.
Całkowicie oddolna, obywatelska inicjatywa zorganizowania muzeum gromadzącego
informacje na temat obozu internowania w Szczypiornie oraz związaną z nią historię
polskiej piłki ręcznej, zrobiło na studentów spore wrażenie. Z pomocą lokalnych sponsorów i
ograniczonej, ale jednak, pomocy miasta udało się zgromadzić całkiem interesującą
ekspozycję. Ze Szczypiorna nasze koordynaty wskazywały Poznań jako ostatni punkt na
mapie objazdowej. Tam też udaliśmy się w strugach deszczu, który spadł tuż po tym jak
opuściliśmy Kalisz.

Przed Muzeum Historii Szczypiorna w Kaliszu
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3 czerwca

Na dachu Bramy Poznania

Skalarna wielkość fizyczna mierząca odstępy pomiędzy zdarzeniami zachodzącymi w tym
samym miejscu to ten element objazdu, który zawsze pozostaje w permanentnym
niedostatku. Czas, bo o nim mowa, nie był naszym sprzymierzeńcem od samego początku
dnia, ze względu na wspomniane odstępy pomiędzy zdarzeniami, których dziś akurat nam nie
brakowało.

Przed Pałacem w Rogalinie
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Rozpoczęliśmy za samego rana od wyjazdu do Rogalina, gdzie mieliśmy umówione
zwiedzanie tego zabytkowego pałacu. Uważnie i z zaciekawieniem słuchane informacje o
właścicielach obiektu przez studentów na tyle ujęło panią przewodnik, że poświęciła niemal
dwa razy więcej czasu oprowadzenie niż było przewidziane!

Przed Pałacem w Rogalinie

W przyrodzie jednak nie tylko nic nie ginie, ale również niczego nie może być w nadmiarze.
Dlatego też czas poświęcony na dłuższe zwiedzanie rogalińskiego pałacu musiał zostać
nadrobiony krótszym pobytem na Zamku w Kórniku – następnego punktu naszego objazdu.
W telegraficznym, bo zaledwie półgodzinnym, skrócie studenci zostali oprowadzeni po
rezydencji rodu Działyńskich.

Na Zamku w Kórniku
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Przed Zamkiem w Kórniku

Nie mieliśmy czasu nawet odetchnąć, bo znów wracaliśmy do Poznania na kolejne
umówione spotkanie. Tym razem w Bramie Poznania, gdzie czekała na studentów
niespodzianka – wizyta prowadzona w języku rosyjskim jako pilotażowa forma zwiedzania
tego obiektu. Nowoczesne ekspozycje, interaktywne wizualizacje, quiz historyczny na temat
historii Poznania i Wielkopolski zrobiło na nas duże wrażenie.

Makieta grodu poznańskiego w Bramie Poznania
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Interaktywne zwiedzanie Bramy Poznania

Na tym tle zwiedzanie Ratusza w Poznaniu (do którego udaliśmy się po krótkiej przerwie
obiadowej) zorganizowanego jak klasyczne muzeum z gablotami i tablicami informacyjnymi
nie mogło wywołać wśród studentów niczego innego jak znudzenie.

Na Starym Rynku w Poznaniu
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Po tej prawdziwej sztafecie obiektów rozpoczęliśmy już „właściwe” zwiedzanie – z
własnymi komunikatami. Poza Ratuszem, o którym opowiedziała Lesia Shykiriava, czekał
nas prawdziwie kościelny maraton – Bazylika Katedralna (Andrij Savchuk), Kościół
Dominikanów, Franciszkanów (Ivanna Kuliushyk), Fara Poznańska (Lesia Shykiriava).

Przed Kościołem Dominikanów w Poznaniu

Po tym całym dniu wrażeń czekała nas już tylko… przeprowadzka. Niezmordowani
przeszliśmy poznańskie stare miasto by zakwaterować się w drugim hostelu. Krótkie
odświeżenie i znów byliśmy gotowi do kolejnego zwiedzania – tym razem już
pozaprogramowego. Oprowadzanie okazało się krótkie i zakończyło się w jednym z lokali na
poznańskim rynku. Tam przejmując niemal całą przestrzeń pod parasolami do późnych
godzin wieczornych dzieliliśmy się swoimi komunikatami na tematy wszelakie…
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4 czerwca

W Parku Mickiewicza w Poznaniu

Ostatnia, wieńcząca objazd. piąta sesja referatowa odbyła się w Muzeum Literackim Henryka
Sienkiewicza mieszczącym się na Starym Rynku w Poznaniu. Ołeksandra Moisiuk
opowiedziała o procesie kreowania miejsc pamięci zbiorowej, Lesia Shyriakiva o
architekturze jako materialnym nośniku pamięci zbiorowej, Yanina Botenko o historyzmie
jako rezerwuarze form nadawanych architekturze, zaś Ivanna Kuliushuk przedstawiała
zabytki jako pomnikach historii o specjalnym statusie.

Sesja referatowa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza
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Zakończenie sesji było także okazją do podsumowania całości objazdu. Kadra naukowa
wysoko oceniła studentów i jak wynikało z oklasków – studenci podobne zdanie mieli o
kadrze. Ochów i achów mogłoby nie być końca, ale na szczęście pozostały nam jeszcze
ostanie punkty w naszym objazdowym programie.

Zdjęcie 40 Sesja referatowa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza

W dobry humorach, choć nie bez żalu z powodu nieuchronnego końca wspólnej wyprawy
przystąpiliśmy do ostatniej serii komunikatów zabytkach Poznania. Zaczęliśmy od Zamku
Królewskiego (Natalia Shkleda), a następnie rozłożywszy się w parku Mickiewicza w bardzo
przyjemnych okolicznościach przyrody wysłuchaliśmy informacji o Zamku Cesarskim
(Yanina Butenko), Teatrze Wielkim im. S. Moniuszki (Andrii Savchuk) i gmachu dawnej
Komisji Kolonizacyjnej (cyrylo Chernyshkov).
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W Parku Mickiewicza w Poznaniu

Przechodząc ulicą Fredry dotarliśmy do Kościoła Najświętszego Zbawiciela (Yanina
Butenko), następnie do Teatru Polskiego (Kyrylo Chernyshkov) i nieistniejącego pomnika
cesarza Wilhelma I (Tetiana Kovalenko). Oficjalny program objazdu zakończyliśmy na Placu
Wolności, o którym opowiedziała Tetiana Kovalenko. Miejsce symboliczne biorąc pod
uwagę przypadającą dziś rocznicę pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II Wojnie
Światowej oraz właśnie rozpoczynającej się manifestacji opozycji pod nazwą Komitetu
Obrony Demokracji odwołującej się do wydarzeń sprzed 27 lat. Oba wydarzenia były zatem
bezpośrednim odniesieniem do tematu naszego objazdu – pamięci historycznej.
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Tetiana Kovalenko przedstawia komunikat

Jak się jednak okazało czekał nas jeszcze jeden ważny komunikat.. Tuż po wykonaniu
pamiątkowego zdjęcia podeszli do nas aktywiści promujący… płodność. Młodzi
wolontariusze bez zbędnych wstę[ów udzielili uczestników objazdu krótkiego kursu na temat
przyczyn niepłodności u mężczyzn i kobiet. Palenie papierosów, noszenie ciasnej bielizny
czy też przegrzewanie jąder prowadzi do zmniejszenia powodzenia zapłodnienia.
Skonsternowani nowozdobytą wiedzą pożegnaliśmy się i zakończyliśmy krajowy objazd
naukowy Studium Europy Wschodniej roku 2016.

Na Placu Wolności w Poznaniu
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