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Zapomniana ksi´˝niczka

C Z E K A M Y

Z wieloma rzeczami si´ nie zgadzam

felieton / feature

Poznaƒ przez du˝e P
Poznaƒ to od stuleci solidna i bogata
firma. Przywilej bycia motorem przemian
w Polsce od zawsze wp´dza∏ w kompleksy nie tylko sto∏ecznà Warszaw´. Poznaƒ
do dziÊ ma dobre statystyki i swojà dum´.
Tyle ˝e na poczàtku XXI wieku to ju˝ nie
wystarcza. To za ma∏o, by byç przyk∏adem
dla innych.
Ostatnimi laty Poznaƒ porównywany jest prywatnie i publicznie do Wroc∏awia i Krakowa. Dla spostrzegawczych
to smutny sygna∏ zmiany w kraju pewnej tendencji. Z miasta, do którego równali inni, Poznaƒ sta∏ si´ miastem równajàcym do lepszych, równiejszych.
To, co my – poznanianie – traktowaliÊmy jeszcze do niedawna za oczywisty,
nieosiàgalny dla innych przywilej, staje
si´ dziÊ przymiotem i wyró˝nieniem innych. Poznaƒ nie Êciga si´ ju˝ z Warszawà. Poznaƒ Êciga Wroc∏aw i Kraków.
To oni kreujà si´ na nowo. Wroc∏awia
jest wi´cej w Poznaniu ni˝ Poznania we
Wroc∏awiu.
T´ niebezpiecznà tendencj´ trzeba
zmieniç. Nie narzekaniem, wytykaniem
palcami, ale konkretnymi dzia∏aniami,
z których dotàd s∏yn´liÊmy. „Merkuriusz”
nie ma pieni´dzy do zainwestowania, ale
mo˝e zainwestowaç w Poznaƒ swoje po-

4

mys∏y. Lepsze czy gorsze, ale konkretne,
które jutro, za rok albo za pi´ç lat mogà
odmieniç to miasto w oczach jego goÊci,
turystów, sàsiadów i nas samych. Mamy
pomys∏y, z których mogà powstaç realne
gmachy przysz∏oÊci. Mamy pomys∏y, jak
pomóc miastu wyjÊç z cienia innych,
w którym – mam nadziej´ – tylko przyczailiÊmy si´ do ataku. Poznaƒ potrze-

buje wizjonerów, mened˝erów, oddanych
sprawie wolontariuszy.
Poznaƒ – jak sugeruje „Gazeta Wyborcza” – wcale nie jest na zakr´cie. Poznaƒ jest na prostej, tyle ˝e uÊpiony, pogrà˝ony w samozadowoleniu, bez jasnej
wizji swojej przysz∏oÊci nie mo˝e znaleêç
peda∏u gazu. Nie mo˝e albo boi si´ nacisnàç peda∏ „do dechy”. Mo˝e jedzie,
ale na ja∏owym biegu.
Poznaƒ ze swoimi tradycjami i kuturà
mo˝e byç dzisiaj sobà, co nie znaczy, ˝e nie
mo˝e staraç si´ równaç do Barcelony, Bilbao, Bazylei albo Düsseldorfu. SolidnoÊç,
gospodarnoÊç, umi∏owanie porzàdku i tradycji to przecie˝ nie jedyne cechy, z których
byliÊmy i znów mo˝emy byç w niedalekiej
przysz∏oÊci s∏awni i dumni.
Cyfry i liczby w przychylnych Poznaniowi statystykach sà martwe. Poznaƒ
nie mo˝e byç martwym, poprawnym statystycznie, zimnym miastem. Potrzebuje ludzi, którzy tchnà w niego nowego
ducha. Czas goniç najlepszych. Czas
zmieniaç Poznaƒ. Najwy˝szy czas na
lepszy Poznaƒ. W czasach Êwiat∏owodów
i satelit decyzje, które od∏o˝ymy na jutro,
b´dà spóênione. Nadszed∏ czas, byÊmy
znów wzi´li si´ do roboty. Dobrej roboty
w firmie Poznaƒ – firmie nas wszystkich.
Przemys∏aw Grociak

wywiad / iterviev

Startuje Pani w wyborach na prezydenta Poznania, mimo i˝
jest Pani tutaj osobà ma∏o znanà. Dlaczego?
Ca∏e ˝ycie mieszkam w Poznaniu i wydaje mi si´, ˝e dobrze czuj´ puls i mo˝liwoÊci tego miasta. Chcia∏abym, by Poznaƒ szybciej si´ rozwija∏ i by∏ inny. A poniewa˝ przez wiele lat
zajmowa∏am si´ zarzàdzaniem du˝ymi organizacjami, chc´ si´
tym doÊwiadczeniem podzieliç z moim miastem. Chc´ nim zarzàdzaç, bo wiem, jak to robiç.
Jakie sà Pani zwiàzki rodzinne z Poznaniem?
Wprawdzie urodzi∏am si´ w Szamotu∏ach, ale czuj´ si´ zwiàzana z Poznaniem ka˝dà czàstkà mojego ˝ycia. Z rodzinà mieszkamy tu od dwóch pokoleƒ. Ca∏à edukacj´ odebra∏am w Poznaniu. Tutaj te˝ zdoby∏am pierwsze doÊwiadczenia zawodowe.
Pracowa∏a Pani w Wielkopolskim Banku Kredytowym, potem
zosta∏a Prezesem Pekao, S.A., który Pani sprywatyzowa∏a
i wprowadzi∏a na gie∏d´. Po takim sukcesie bankowcy myÊlà
o karierze w bankach centralnych w Europie. Skàd Pani ciàg
do polityki?
˚yjemy w czasach wielkiej transformacji. Ludzie, którzy
zrozumieli, na czym polega wartoÊç wolnego rynku i demokracji, troch´ irytujà si´ jakoÊcià dokonujàcych si´ zmian. I ja
do tej grupy nale˝´. Wydawa∏o mi si´, ˝e polskiej polityce przyda si´ kompetencja, a nie tylko du˝o dobrych ch´ci. To oczywiÊcie przek∏ada si´ na moje plany i marzenia o Poznaniu.
O ile w naszym modelu demokracji proces wy∏aniania kandydatów do takich funkcji, jak prezydent du˝ego miasta, jest procesem politycznym, o tyle piastowanie funkcji prezydenta jest
bardziej wyzwaniem przywódczym i mened˝erskim.
Rozumiem, ˝e w bankowoÊci nie chce lub nie mo˝e Pani wi´cej osiàgnàç i szuka Pani dla siebie innej szansy na realizacj´?
BankowoÊç jest bardzo dynamicznà, wcià˝ rozwijajàcà si´
dziedzinà. Ale jak d∏ugo mo˝na w niej pracowaç? Do niedawna by∏o to ca∏e moje ˝ycie: dwa sprywatyzowane banki, za∏o˝one towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Wszystkie instytucje finansowe, dla których pracowa∏am, dalej Êwietnie prosperujà. Takie doÊwiadczenie warto, a nawet trzeba przenosiç
na inne dziedziny. Mam takà potrzeb´.

Z wieloma rzeczami
si´ nie zgadzam
Wywiad z Marià Pas∏o-WiÊniewskà, pos∏ankà, kandydatkà
Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Poznania
Platforma Obywatelska w Poznaniu wydaje si´ mieç kilku polityków, którzy mogliby powalczyç o poznaƒskà prezydentur´:
Waldy’ego Dzikowskiego, Marka Woêniaka czy Grzegorza Ganowicza. Dlaczego PO zdecydowa∏o si´ w∏aÊnie na Panià?
Przesz∏am ca∏y proces wy∏aniania kandydata w PO, a to
jest przecie˝ partia silnie demokratyczna. MyÊl´, ˝e przekona∏am ludzi w Platformie nie tylko do mojej wizji Poznania, ale
tak˝e do tego, ˝e jestem w stanie jà zrealizowaç. Poznaƒ potrzebuje dziÊ mened˝era.
Czyli przysz∏y Poznaƒ widzi Pani jako korporacj´ biznesowà,
a nie tylko jako oÊrodek w∏adzy decyzyjnej.
Rzàdzenie miastem to jest swoiÊcie rozumiany biznes, majàcy na celu maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwaƒ jego
mieszkaƒców. Korporacje majà bardzo wiele grup klientów, do
których adresujà swojà ofert´. Miasto musi zaspokoiç potrzeby
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wielu grup mieszkaƒców: m∏odzie˝y poszukujàcej dobrej edukacji, studentów oczekujàcych najwy˝szej jakoÊci kszta∏cenia,
ludzi wykszta∏conych, którzy szukujà szans rozwojowych i dobrze p∏atnych miejsc pracy, a tak˝e ludzi starszych, którzy chcà
tutaj godziwie prze˝yç jesieƒ ˝ycia. ˚adnej z tych potrzeb nie
wolno lekcewa˝yç.
Od czerwca, kiedy zosta∏a Pani oficjalnà kandydatkà PO na
prezydenta Poznania, min´∏y trzy miesiàce. Pani przeciwnicy
twierdzà, ˝e ten czas Pani straci∏a. To zaplanowany krok strategii czy b∏àd Pani sztabu wyborczego?
Nie mam poczucia, ˝e straci∏am ten czas. Spotka∏am si´
z setkami poznanian, którym mog∏am przedstawiç swojà wizj´.
Ws∏uchiwa∏am si´ w opinie na temat funkcjonowania miasta.
Czy nie boi si´ Pani zarzutów braku doÊwiadczenia w samorzàdzie?
A czy jest ono niezb´dne? Uwa˝am, ˝e zdecydowanie wa˝niejsze jest doÊwiadczenie w zarzàdzaniu, kierowaniu du˝ymi zespo∏ami ludzi. Ten zarzut ∏atwo zresztà odwróciç: mo˝na powiedzieç, ˝e w∏adza w mieÊcie, sprawowana przez kilka lat, zu˝ywa
si´ i nie jest w stanie wprowadziç do miasta Êwie˝ego ducha.
Czego wi´c Poznaƒ potrzebuje?
Inwestorów w bran˝ach, które wykorzystujà wiedz´. W Poznaniu istnieje wielki potencja∏ intelektualny. Poznanianie powinni jak najszybciej zarabiaç tyle, co przeci´tny Europejczyk.
Takich rozwiàzaƒ mo˝na skutecznie poszukiwaç w intelektualnych bran˝ach.
Dzisiaj wiele funkcji biznesowych jest lokowanych w tzw.
nowych krajach, czyli krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej
i dalekiej Azji. Polska po przystàpieniu do Unii Europejskiej jawi si´ na tej mapie jako bardzo atrakcyjny rynek. Wiem to
z autopsji, bo sama poszukiwa∏am inwestorów na Êwiecie.
Przyprowadzi∏am na polski rynek miliardy dolarów, które musieliÊmy mieç, budujàc kapita∏owo najwi´kszy bank w Europie
Ârodkowo-Wschodniej. To nie inwestorzy b´dà szukaç nas, tylko my musimy ich znaleêç.
Mówi Pani o inwestorach, wiedzy, potencjale poznaƒskiej m∏odzie˝y akademickiej. A co z robotnikami Poznania? Wiele firm
zagranicznych, które ju˝ zainwestowa∏y w Poznaniu, narzeka na brak wykwalifikowanych robotników.
To oczywiste, ˝e nie zamierzam wypraszaç z Poznania tych
zak∏adów, które si´ u nas ulokowa∏y. Ale w bran˝ach opartych
na wiedzy, np. informatycznej czy telekomunikacyjnej, absolwenci wy˝szych uczelni b´dà dobrze zarabiaç. To b´dzie wywo∏ywa∏o presj´ na budownictwo mieszkaniowe, na wyposa˝enie mieszkaƒ, rozwijaç si´ b´dzie rynek us∏ug. Wówczas zarobi i krawiec na lepszych garniturach, i murarz na dodatkowych mieszkaniach. Bran˝e te, silnie ze sobà powiàzane, wywo∏ajà koniunktur´. Podobnie jest z wywo∏aniem koniunktury
w kulturze i przez kultur´.
Wyrazi∏a Pani publicznie potrzeb´ organizacji w Poznaniu raz
do roku Êwiatowego wydarzenia, a raz na pó∏ roku imprezy
o randze europejskiej. O jakich wydarzeniach Pani myÊli? Jak
chce Pani zatrzymaç zagranicznego turyst´, który po dwóch,
trzech godzinach sp´dzonych na Starym Rynku wyje˝d˝a
z Poznania?
Mamy w Poznaniu bardzo du˝o niedocenianych instytucji
kultury. Mamy artystów i ludzi sztuki, których trzeba wydobyç
na Êwiat∏o dzienne. PowinnoÊcià miasta jest chwaliç si´ tymi
ludêmi i jak najwi´cej o nich mówiç. Musimy kreowaç wydarzenia w kulturze, bo to stworzy mark´: Poznaƒ.
Czy samorzàdy powinny mieç wp∏yw na telewizj´, skoro media mogà wykreowaç mark´ np. Poznania.
Jestem zwolenniczkà wolnoÊci mediów i wolnoÊci dziennikarzy. Samorzàd powinien byç otwarty dla mediów, wspó∏pra-

cowaç z nimi, udost´pniaç maksimum informacji o mieÊcie,
a nie wtràcaç si´ do programów czy do zarzàdzania mediami.
W∏adze Poznania powinny kreowaç i wspieraç wszystkie wydarzenia, które mogà byç atrakcyjne dla mediów. „Ça Ira” Rogera Watersa, wystawiana w Poznaniu, przebi∏a si´. Takich wydarzeƒ musi byç wi´cej.
Czy b´dzie Pani stara∏a si´ o powrót do polityki prawdziwej
inteligencji? Czy przywróci Pani wiar´ w wybory, wiar´, ˝e
oddany g∏os w wyborach mo˝e coÊ zmieniç?
Jecha∏am kiedyÊ taksówkà i kierowca narzeka∏, co si´ w Poznaniu dzieje, a w∏aÊciwie, co si´ nie dzieje. Przypomnia∏am
mu, ˝e w∏adza jest w jego r´kach. To on ma prawo decydowaç,
komu jà oddaç. Zach´cam poznanian, by z tego korzystali.
W ksià˝ce „Sceny z ˝ycia bankowego” podkreÊla Pani, ˝e pasjonujà Panià przemiany. Od czego zacz´∏aby Pani zmiany
w Poznaniu, b´dàc jego prezydentem?

Trzeba by energicznie wziàç si´ za realizacj´ mojej strategii,
bo nie ma ju˝ dnia do stracenia. Zmobilizowaç aparat wykonawczy, poznaç ludzi pracujàcych w urz´dzie i dopasowaç ich
kompetencje do celów i zadaƒ, które muszà wykonywaç. Wierz´, ˝e w ka˝dej spo∏ecznoÊci sà ludzie ambitni, dà˝àcy do sukcesu, chcàcy mieç wp∏yw na rzeczy, które dziejà si´ wokó∏ nich.
Mówi Pani publicznie, ˝e nie jest Pani solistkà, ˝e b´dzie Pani budowa∏a zespo∏y ludzkie, zespo∏y fachowców i doradców.
Skàd ich Pani weêmie, by tworzyç nowà polityk´ Poznania?
Ze wszystkich Êrodowisk, których kompetencje pozwolà
zrealizowaç t´ polityk´. JeÊli b´dziemy przebudowywaç system
finansowania kultury – bo musimy stawiaç na rozwój kultury
– trzeba znaleêç mened˝erów kultury, by potrafili porozumieç

ko sprzeciw spo∏eczny, ale rodzi te˝ korupcj´ albo domniemania korupcji, które sà bardzo destrukcyjne. Absolutnie niezb´dne jest wspó∏dzia∏anie w tym zakresie z ca∏à aglomeracjà
poznaƒskà, a wi´c równie˝ z otaczajàcymi Poznaƒ gminami.
˚ycie Poznaniaków od dawna wykracza poza granice administracyjne miasta. Chodzi te˝ o przygotowywanie terenów pod
budownictwo tam, gdzie Poznanianie chcà mieszkaç. PowinnoÊcià w∏adzy jest wskazanie terenów inwestycyjnych i oferty
dla developerów, nie zapominajàc jednoczeÊnie o budownictwie socjalnym. To samo dotyczy infrastruktury – choçby planu rozwoju komunikacji miejskiej, instalacji burzowych – za
którà w∏adza publiczna jest absolutnie odpowiedzialna. W innych krajach tej samej strefy klimatycznej ulice nie majà dziur

po zimie, a u nas jest to tradycjà. Wprowadzono w mieÊcie monopol w∏adzy publicznej na pewne rodzaje us∏ug. A monopol
publiczny jest tak samo, z∏y jak monopol prywatny. Potrzebna
jest konkurencja.
Poznaƒ stawia na sport. W∏adze majà s∏aboÊç do kibiców pi∏karskich, dobrze zdajàc sobie spraw´ z pozytywnego prze∏o˝enia tego uczucia w wyborach samorzàdowych. Pani te˝
chce byç kibicem pi∏ki no˝nej?
By∏am nim wczeÊniej. W Poznaniu jest wiele dyscyplin
sportowych, które miasto powinno wspieraç i promowaç. Najwi´cej mówi si´ o futbolu. Nie mam nic przeciwko temu jako
kibic „Kolejorza”. Ale kocham lekkoatletyk´ – „królowà sportu”. Sama t´ dyscyplin´ w przesz∏oÊci uprawia∏am, biega∏am
na krótkich dystansach. Imponujà mi w mieÊcie dzia∏acze ˝u˝la, którzy reaktywujà stadion na Gol´cinie i Êciàgajà t∏umy
kibiców na zawody. Zas∏ugujà na wi´ksze wsparcie w∏adzy publicznej. Za chwil´ ruszà inwestycje na termach maltaƒskich
i powstanie tam aquapark. MoglibyÊmy dzi´ki temu staç si´
najlepszym w Polsce p∏ywackim oÊrodkiem szkolenia m∏odzie˝y. Takie mo˝liwoÊci nale˝y wykorzystywaç maksymalnie,
jak najwi´cej Êrodków wyciàgajàc z Unii Europejskiej. Unia
dostrzega, ˝e wi´kszoÊç mieszkaƒców zjednoczonej Europy
mieszka w miastach. I do nich b´dzie przesuwaç swoje Êrodki. Przysz∏e lata majà byç erà miast. Musimy byç do tego przygotowani.
W jednym z wywiadów powiedzia∏a Pani, ˝e chcia∏aby Pani,
by Poznaƒ za cztery lata sta∏ w jednym szeregu z Barcelonà,
Düsseldorfem czy Goeteborgiem. Czy to realne?
W sferze budowania marki – absolutnie tak. Mo˝liwe te˝
jest bardzo powa˝ne zaawansowanie poziomu zamo˝noÊci
mieszkaƒców, zbli˝enie do poziomu tamtych miast. Mo˝e nie
zdà˝ymy w cztery lata, ale mo˝emy zrobiç du˝y krok naprzód.
Mamy to w swoich r´kach.
Marzy mi si´ stworzenie czegoÊ sensownego na tzw. „wolnych torach” mi´dzy poznaƒskimi dworcami. Dyskusja nad finansowaniem stadionu na Bu∏garskiej urasta do racji stanu.
OczywiÊcie, ˝adne miasto nie ma nadmiaru Êrodków. Ale zapominamy o takim finansowaniu, jak partnerstwo publiczno-prywatne. Wykorzystajmy potencja∏ prywatnego kapita∏u.
Jakie cechy, które predysponujà Panià do ubiegania si´ o najwy˝sze stanowisko w mieÊcie, uwa˝a Pani za najbardziej cenne?
Najtrudniej jest oceniaç siebie. Ale spróbuj´. Jestem konsekwentna. Lubi´ i umiem s∏uchaç. Potrafi´ gromadziç màdrych, ambitnych ludzi. Prezydent nie musi si´ na wszystkim
znaç. Musi umieç pozyskaç tych, którzy sà mu potrzebni.
Na co wi´c si´ Pani w Poznaniu nie zgadza?
Nie zgadzam si´, ˝e ˝yjemy w Poznaniu z dnia na dzieƒ bez
jasnej wizji, czym nasze miasto b´dzie w przysz∏oÊci. Nie zgadzam si´ z tym, ˝e chorzy czekajà w kolejkach na operacj´. Nie
zgadzam si´ na to, ˝e nie jesteÊmy czystym, estetycznym miastem, o jakim mówi tradycja, ˝e turysta nie ma gdzie w mieÊcie
zaparkowaç. Nie zgadzam si´ na niszczenie terenów zielonych,
na to, ˝e rzeka, która przep∏ywa przez serce naszego miasta,
jest odgrodzona od mieszkaƒców. Nie zgadzam si´, ˝e nie mo˝emy z poznaƒskiego lotniska polecieç tam, gdzie byÊmy chcieli. Nie zgadzam si´, by najlepsi absolwenci poznaƒskich uczelni musieli wyje˝d˝aç do Warszawy, Dublina czy Londynu w poszukiwaniu pracy. Nie zgadzam si´ na niezadowolenie starszych
ludzi, którzy kiedyÊ budowali to miasto. Nie zgadzam si´, by
Êwiatowe imprezy w Poznaniu odbywa∏y si´ raz na osiem lat,
i to w okresie przedwyborczym. Nie zgadzam si´, by nasi rdzenni artyÊci znajdowali uznanie dopiero poza Poznaniem. Na zbyt
wiele rzeczy w moim mieÊcie si´ nie zgadzam.
rozmawiali: Mariola Zdancewicz i Przemys∏aw Grociak

wywiad / iterviev

si´ ze Êrodowiskiem twórców. B´dziemy pozyskiwaç inwestorów w nowoczesnych bran˝ach i musimy znaleêç ludzi, którzy
rozumiejà, na czym polega proces inwestycyjny, wiedzà, jakiej
oferty potrzebuje inwestor, by u nas chcia∏ ulokowaç swój biznes. Tacy ludzie sà w Poznaniu. Majà gotowe pomys∏y. Potrafià si´ sami organizowaç w stowarzyszenia, fundacje. Trzeba
im zapaliç zielone Êwiat∏o i pozwoliç dzia∏aç.
Wspomnia∏a Pani o straconych szansach Poznania. MyÊl´, ˝e
przyczyny le˝à tak˝e w nieuregulowanych kwestiach w∏asnoÊci prywatnej w mieÊcie. Jak zamierza Pani podejÊç do tego
tematu?
Priorytetem musi byç praca nad planem zagospodarowania przestrzennego miasta. Nie mo˝e byç tak, ˝e tylko 30% terenów Poznania ma dopracowany plan, a w pozosta∏ej
cz´Êci mamy do czynienia z kompletnà partyzantkà. Ta partyzantka w pozyskiwaniu terenów na ró˝ne cele wywo∏uje nie tyl-
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na mapie Europy
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Ka˝dy naród, ka˝de paƒstwo ma swojà kolebk´, miejsce, gdzie wszystko si´ zacz´∏o, od którego wywodzi si´ jego to˝samoÊç.
Kiedy myÊlimy o Polsce, a ÊciÊlej o jej historii, pojawia si´ Kraków, Warszawa, nieraz
Gniezno. Czy jest w tych rozwa˝aniach miejsce na Poznaƒ? Chyba nie zawsze. Czyja to
wina? Umówmy si´, ˝e dzisiaj nie b´d´ si´
zastanawia∏ nad tà kwestià.
W bie˝àcym roku, w maju, min´∏a druga
rocznica naszego wstàpienia do Unii Europejskiej. W zwiàzku z tym publikatory szeroko
komentowa∏y to wydarzenie. OkolicznoÊciowe
artyku∏y, programy telewizyjne, specjalne
opracowania. Zaczà∏em si´ wtedy zastanawiaç, jak to by∏o na przestrzeni wieków z tà
naszà bytnoÊcià w Europie? W pierwszej
chwili wydaç by si´ mog∏o, ˝e wszystko ju˝ na
ten temat wiemy. Ale czy do koƒca?
JeÊli nie liczyç wielkich podbojów i przymusowego jednoczenia narodów pod wspólnà koronà, to tak na prawd´ mo˝na zanotowaç dwa znaczàce momenty scalania si´
paƒstw na naszym kontynencie. Ten drugi,
pe∏en napi´ç i dyskusji, znamy doskonale, bo
odbywa si´ na naszych oczach. JesteÊmy nie
tylko obserwatorami tego dynamicznego procesu, ale i jego uczestnikami. Spieramy si´,
niekiedy k∏ócimy, ale cz´sto wi´cej w tym polityki ni˝ zdrowego rozsàdku. Jednak to
wszystko dzieƒ dzisiejszy. A jak wyglàda historia naszego uczestnictwa w strukturach europejskich? S∏owo historia jest tu jak najbardziej na miejscu, bowiem to jest ju˝ nasze
drugie wstàpienie do europejskich struktur.
A pierwsze? Otó˝ pierwsze przyj´cie Polski do
grona narodów wspólnoty mia∏o miejsce w roku 966! Zaskoczenie? Jestem przekonany, ˝e
nie dla wszystkich. W zasadzie jest to data,
którà doskonale znamy, ale chyba nie ka˝dy
zdaje sobie spraw´ z donios∏oÊci tego wyda-

rzenia. Otó˝ chrzest, który przyjà∏ wtedy
Mieszko I wraz z ca∏à dru˝ynà, mia∏ decydujàce znaczenie dla naszych dalszych dziejów.
To by∏ moment, od którego staliÊmy si´ pe∏noprawnym europejskim narodem. Spowodowa∏ on, ˝e znaleêliÊmy si´ we wspólnym, wiodàcym na kontynencie obozie chrzeÊcijaƒskim. By∏ to tak˝e decydujàcy krok na drodze
do dalszego kszta∏towania si´ kraju. Do stworzenia wi´zi ponadplemiennej, a tak˝e decydujàcy krok do koronowania przez Cesarza Ottona III pierwszego polskiego monarchy – Boles∏awa Chrobrego – i utworzenia na naszych
ziemiach królestwa. Mieszko I i jego otoczenie
doskonale zdawali sobie spraw´, ˝e wstàpienie do istniejàcego uk∏adu sprawi, i˝ niejako
automatycznie przestaniemy byç postrzegani
jako zacofany, pogaƒski kraj, a zaczniemy zaliczaç si´ do elitarnego grona wyznawców
ogólnie akceptowanej religii. Powodowa∏o te˝
wzrost autorytetu Piastów oraz skutkowa∏o zu-

pe∏nie innymi relacjami w stosunkach z sàsiadami, i to nie
tylko na p∏aszczyênie politycznej, ale tak˝e handlowej.
W tym miejscu nale˝y przypomnieç, ˝e by∏o to
wydarzenie równie wa˝ne nie tylko dla Polski,
bowiem ziemie te nigdy nie wchodzi∏y w sk∏ad
Imperium Romanum i fakt przyj´cia przez
Mieszka I chrztu by∏ istotnym elementem na
drodze do chrystianizacji ca∏ej Europy.
Dlaczego o tym wszystkim pisz´? Otó˝
dlatego, ˝e ten prze∏omowy fakt z 966 roku,
o czym nie zawsze si´ pami´ta, mia∏ miejsce
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. W pierwszej stolicy Polski! Tutaj w∏aÊnie w owym czasie rezydowa∏ ksià˝´ Mieszko I.
Miejsce na budow´ siedziby ksi´cia wybrane zosta∏o ze znawstwem. Dwie rzeki –
Warta i Cybina – spotykajàc si´ w miejscu nazwanym póêniej Ostrowem Tumskim, utworzy∏y
wysp´. Zresztà tym terenem ludzie interesowali
si´ od dawna, poniewa˝ osadnictwo datuje si´
tutaj znacznie wczeÊniej. W okresie tworzenia
si´ nowej struktury doceniono doÊç szybko tak˝e znakomite jego po∏o˝enie geopolityczne. Co
prawda gród posadowiony by∏ na obrze˝ach rodzàcego si´ paƒstwa Polan, ale stanowi∏ ju˝
wtedy wa˝ny w´ze∏ komunikacyjny i by∏ oknem
w kierunku Cesarstwa.
Szybki rozwój grodu zapewnia∏y te˝ wspomniane rzeki. Dodaç by do nich jeszcze wypada∏o Bogdank´ i Wierzbak. Najwi´ksze
z nich umo˝liwia∏y ˝eglug´ i po∏ów ryb, natomiast wszystkie stanowi∏y si∏´ nap´dowà dla
okolicznych m∏ynów. Po∏o˝enie by∏o zatem ze
wszech miar znakomite.
Wróçmy jednak jeszcze na chwil´ do aktu
chrztu. Wszystko dokona∏o si´ za sprawà czeskiej ksi´˝niczki Dobrawy. Przybywajàc na te
tereny i poÊlubiajàc rok wczeÊniej Mieszka I,
w naturalny sposób sta∏a si´ ambasadorem
nowej wiary w tym rejonie Europy. Po dwóch
latach od donios∏ego momentu chrztu Poznaƒ
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kami, ale równie˝ bardzo wysoko usytuowanà
w hierarchii spo∏ecznej w∏adz´ koÊcielnà.
Na takie potrzeby osada by∏a jednak zbyt
ma∏a. Dynamiczny rozwój wymusi∏ wzniesienie nowych, bardziej nowoczesnych obwa∏owaƒ, a do tego obejmujàcych znacznie wi´kszà
przestrzeƒ. Wzmocni∏y one gród pod wzgl´dem
militarnym i zapewni∏y jego szybki rozwój.
Ziemie polskie nigdy nie nale˝a∏y do spokojnych terenów. Najazdy wrogich paƒstw,
wewn´trzne walki – choçby te o sukcesje do
tronu polskiego – wreszcie epidemie przetaczajàce si´ przez Europ´ i dziesiàtkujàce ludnoÊç dotyka∏y tak˝e i pierwszà stolic´ Polski.
Miasto jednak zawsze znajdowa∏o si∏y, by podnieÊç si´ i nie zejÊç na margines prowincjonalnoÊci, z której bardzo trudno by∏oby si´ ju˝ potem podnieÊç. Przecie˝ takiego losu nie unikn´∏o bardzo wiele innych miejscowoÊci, kiedy
to w ciàgu kilku lat z pot´˝nych i wielkich, decydujàcych cz´sto o losach kraju miast, sta∏y
si´ jedynie zapomnianymi podmiotami ˝yjàcymi gdzieÊ na marginesie przemian i post´pu.
Zresztà proces ten dotyczy∏ nie tylko miast, ale
wr´cz ca∏ych narodów, które w ciàgu wieków
raz na zawsze znik∏y z mapy Europy.
Poznaƒ jest jednym z nielicznych miast
polskich, których znaczenie jest tak wielkie od
czasów powstawania naszej paƒstwowoÊci a˝
do dnia dzisiejszego. To, ˝e miasto po wszystkich katastrofach, wojnach potrafi∏o zaleczyç

rany i stanàç w szeregu najwa˝niejszych
oÊrodków w kraju, to – byç mo˝e – nie tylko
sprawa bystrych umys∏ów, które zrodzi∏a ta
ziemia, ale tak˝e opiekuƒczej roli dobrego ducha ksi´˝nej Dobrawy, która przed ponad tysiàcem lat przyby∏a tutaj, przywo˝àc klucze do
bramy, za którà sta∏a Europa.
Cz´sto zdarza si´, ˝e przybywajàc do
miejsca naznaczonego historià, zastanawiamy si´, jak wyglàda∏a okolica w dawnych czasach. W czasach, kiedy wokó∏ by∏ zupe∏nie inny Êwiat, a horyzont zdobi∏ las drzew, a nie
wie˝owców. Na szcz´Êcie kolebka naszej paƒstwowoÊci, jakà jest Ostrów Tumski, opar∏a
si´ cywilizacyjnej ekspansji. Troch´ tu jak na
starej, pokrytej sepià fotografii, którà niespodziewanie znajdujemy na dnie szuflady. Na tej
historycznej wyspie w pewien sposób czas
przystanà∏. Przystanà∏ poÊród starych kasztanowców kryjàcych koÊció∏ek NajÊwi´tszej Marii Panny, Pa∏ac Arcybiskupi, okoliczne kanonie, budynek Akademii Lubraƒskiego i tylko
wie˝e katedry wyrastajà ponad krajobraz, kierujàc swoje barokowe he∏my ku niebu. Nieraz
tylko na dawnym bruku zagrajà ko∏a pojazdu,
ale chwile to rzadkie, i po minucie znów mo˝na zapaÊç w mi∏à zadum´, tak bardzo potrzebnà nam w tym nakr´conym Êwiecie.
Taki w∏aÊnie jest dziÊ Ostrów Tumski, serce Poznania, kolebka Paƒstwa Polskiego.
Andrzej B∏aszczak
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sta∏ si´ tak˝e siedzibà biskupstwa i wtedy jego znaczenie wzros∏o jeszcze bardziej. Uwa˝a si´, ˝e by∏o to poczàtkowo biskupstwo
o charakterze ogólnopaƒstwowym, misyjnym,
podleg∏e bezpoÊrednio papiestwu, a nie metropolicie. Kroniki piszà: „episkopatus poloniese”, co potwierdza∏o by powy˝sze przypuszczenia. Dla Mieszka I by∏a to bardzo wygodna sytuacja, bo nie wiàza∏o to jednoczàcego si´ kraju z ˝adnym z metropolitów niemieckich. Gwarantowa∏o na tym polu podleg∏oÊç jedynie Papie˝owi. Warto te˝ wspomnieç
o jeszcze jednym istotnym aspekcie zachodzàcych przemian. Otó˝ przybywajàce do Poznania duchowieƒstwo, sta∏o si´ zaczynem
rozwoju intelektualnego. Byli to bowiem ludzie
wszechstronnie wykszta∏ceni. Przywieêli ze sobà pierwsze ksi´gi liturgiczne. DziÊ powiedzielibyÊmy, ˝e nieÊli ze sobà kaganek oÊwiaty. I nie ma w tym ˝adnej przesady, bowiem
znajomoÊç ∏aciny, jedynego j´zyka pisanego,
da∏a podstawy rozwoju nauczania.
Dla Mieszka I duchowni stanowili tak˝e wielkie oparcie w kszta∏tujàcej si´ dyplomacji, a Poznaƒ w owym okresie by∏ jedynym oÊrodkiem
w kraju, stojàcym na takim poziomie rozwoju.
Te wypadki spowodowa∏y, ˝e za∏o˝ony
w IX wieku gródek szybko zyska∏ na znaczeniu
i sta∏ si´ oÊrodkiem wiodàcym. Gromadzi∏ bowiem ju˝ nie tylko ksià˝´cà Êwit´ wraz z w∏adcà i jego urz´dnikami, rycerstwem, rzemieÊlni-

historia / history

Zapomniana Ksi´˝niczka?
Nie bez powodu w tytule pojawi∏ si´ znak
zapytania, choç wiem doskonale, ˝e na szcz´Êcie nie wszyscy zapomnieli o ksi´˝nej sprzed
ponad tysiàca lat. Ksi´˝nej, której wk∏ad w histori´ naszego narodu jest przecie˝ ogromny.
Przyst´pujàc do pisania tego tekstu, myÊla∏em, czy mo˝na by jednym s∏owem scharakteryzowaç czeskà ksi´˝niczk´ Dobraw´ i to, co za jej
sprawà si´ dokona∏o. Doszed∏em jednak do wniosku, ˝e w zasadzie nie ma takiej potrzeby. Zresztà by∏oby to doÊç nietaktownym uproszczeniem. Zdecydowanie lepiej b´dzie choçby w kilku zdaniach przybli˝yç
t´ postaç. Przybli˝yç w∏aÊnie tym, którzy zapomnieli. W rozwa˝aniach pomóg∏ mi rektor stojàcego na Ostrowie Tumskim koÊcio∏a NajÊwi´tszej Marii Panny, ks. infu∏at Antoni
Wa˝biƒski, cz∏owiek na swój sposób zafascynowany osobà ksi´˝nej.
Ksi´˝na Dobrawa by∏a córkà króla
Czeskiego Boles∏awa I Okrutnego
i bratanicà Êw. Wojciecha. Gal Anonim nazywa jà „chrystianissima”,
a w dalszych zdaniach u˝y∏ okreÊlenia „ksi´˝na – aposto∏ka”. Jedno
jest pewne, nie by∏y to s∏owa na
wyrost. Rola Dobrawy w budowaniu
Polski Piastów, Jagiellonów – naszej
Polski – jest nie do przecenienia. By∏y to przecie˝ ziemie nigdy nie spenetrowane przez Rzymskie Legiony.
Na dobrà spraw´ dopiero wys∏anie
przez cesarza Nerona kupców w stron´
dalekiego Ba∏tyku da∏o jakieÊ poj´cie
o tych niedost´pnych terenach i zaowocowa∏o powstaniem „Szlaku Bursztynowego”.
Chrystianizacja obszarów podleg∏ych Imperium odbywa∏a si´ w zupe∏nie inny sposób. Do tego papiestwo w pewnym sensie sta∏o si´ spadkobiercà dawnych
italskich w∏adców, a to zdecydowanie u∏atwia∏o przenikanie nowej religii do krajów Europy Zachodniej podleg∏ych kiedyÊ Imperium. Natomiast pozosta∏e narody, ˝yjàce
gdzieÊ na obrze˝ach, by∏y w zupe∏nie
innej sytuacji. Im potrzebny by∏ w∏aÊnie ktoÊ na miar´ ksi´˝nej Dobrawy, wnoszàcej w rozleg∏e pó∏nocne puszcze chrzeÊcijaƒski kaga-
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nek. Jak wiadomo Êlub Mieszka I i ksi´˝nej
mia∏ miejsce w roku 965. Samo ma∏˝eƒstwo
by∏o tak˝e zawarciem sojuszu pomi´dzy Piastami i PrzemyÊlidami. Fakt poÊlubienia chrzeÊcijanki wskazuje na to, i˝ Mieszko I mia∏ niewàtpliwie w swoich zamiarach zmian´ wiary. Po
Êlubie Mieszko I rozpoczà∏ starania w Rzymie
o pozyskanie misji dla Polski. Jednak sytuacja
w Europie by∏a w tym czasie doÊç skomplikowana i sam akt chrztu odby∏ si´ w 966 roku, jeszcze
przed przybyciem rzymskich emisariuszy i biskupa Jordana.
Istnieje przekonanie, do którego przychyla si´ wielu naukowców, ˝e ksi´˝na Dobrawa by∏a te˝ fundatorkà pierwszego na naszych ziemiach koÊcio∏a – KoÊcio∏a NajÊwi´tszej Marii Panny
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu (patrz
Merkuriusza nr 4).
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II w jednej z homilii powiedzia∏: „Ksi´˝na Dobrawa da∏a w darze naszemu krajowi chrzeÊcijaƒstwo”.
To wa˝ne s∏owa i nie wypada
o nich zapominaç.
Co jakiÊ czas powraca jak bumerang sprawa wzniesienia na
Ostrowie Tumskim pomnika ksi´˝nej Dobrawy. Wielkim or´downikiem tej idei jest kurator koÊcio∏a
NajÊwi´tszej Marii Panny ks. infu∏at
Antoni Wa˝biƒski. Jednak z niewiadomych powodów ca∏a sprawa odk∏adana jest w nieskoƒczonoÊç. MyÊl´,
˝e w dobie obecnych przemian i ch´ci
przemyÊlanego promowania
miasta, rajcowie docenià wag´ tematu. By∏aby to sposobnoÊç do przypomnienia Polsce
o roli Poznania w tworzeniu si´ naszej
paƒstwowoÊci.
Ze swej strony gazeta „Merkuriusz” postanowi∏a wokó∏ tej sprawy skupiç grono ˝yczliwych ludzi i publikatorów, mogàcych pomóc
tej inicjatywie.
Ks. biskup Marek J´draszewski, kanclerz Kurii Poznaƒskiej pra∏at Ireneusz
Dosch i oczywiÊcie kurator koÊcio∏a
N.M.P. ks. infu∏at Antoni Wa˝biƒski sà g∏´boko przekonani
o s∏usznoÊci tej idei.
Andrzej B∏aszczak

KOMPLEKS BIUROWY
KLASY A
POZNA¡
ul. MARCELI¡SKA 90

• 22500 M POWIERZCHNI U˚YTKOWEJ
• SALE KONFERENCYJNE
• 450 MIEJSC PARKINGOWYCH
• 3-KONDYGNACYJNY GARA˚ PODZIEMNY
• KLIMATYZACJA CA¸EGO OBIEKTU
• NAJWY˚SZY STANDARD WYKO¡CZENIA WN¢TRZ
• OTWARTA POWIERZCHNIA BIUROWA
• KORZYSTNA LOKALIZACJA W POBLI˚U
PORTU LOTNICZEGO ¸AWICA
• RESTAURACJA
WYNAJEM: 48 61 860 22 25, 48 61 860 22 33

Inwestor: PGK Centrum Sp. z o.o., 60-324 Poznaƒ, ul. Marceliƒska 90, tel. 48 61 860 22 25, fax 48 61 860 22 20
biurowiec@pgk-centrum.pl, www.pgk-centrum.pl
Generalny projektant: CDF Architekci, 60-324 Poznaƒ, ul. Marceliƒska 90, tel. 48 61 860 21 21, fax 48 61 860 21 20
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WYBIERZ ˚YCIE
– kampania w walce
z rakiem szyjki macicy
Wed∏ug oceny aktualnej sytuacji epidemiologicznej stanu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka
szyjki macicy w Polsce, przeprowadzonej przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polska stoi na czele krajów najwy˝szego ryzyka zachorowaƒ i umieralnoÊci kobiet na nowotwory z∏oÊliwe szyjki macicy.
W gorszej sytuacji, wÊród paƒstw europejskich, jest
tylko Rumunia.
Du˝y stopieƒ zachorowalnoÊci polskich kobiet
wynika z rozpowszechnienia czynników rozwoju
raka szyjki macicy, wÊród których sà: zaka˝enie wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego), wczesne rozpocz´cie wspó∏˝ycia, du˝a liczba partnerów czy niski status socjo-ekonomiczny. Przyczynà niepokojàcych statystyk jest tak˝e niedostateczna liczba kobiet obj´tych dotychczas badaniami cytologicznymi,
które – wykonywane regularnie – sà najskuteczniejszym sposobem wykrywania choroby. A wykrywaç
trzeba, poniewa˝ „cichy zabójca”, jak nazwano ten
rozwijajàcy si´ d∏ugo i zwykle bezboleÊnie nowotwór,
co roku staje si´ tragedià 4000 Polek. Po∏owa
z nich umiera, poniewa˝ za póêno dociera do gabinetów lekarskich.
W odpowiedzi na z∏e statystyki, Ministerstwo
Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zorganizowa∏y Kampani´
Spo∏ecznà „Wybierz ˝ycie”, która ma zach´ciç kobiety do zg∏oszenia si´ na bezp∏atne badania cytologiczne. Wszystkie Polki w wieku od 25 do 59 lat, a wi´c
te, u których ryzyko zachorowaƒ jest najwi´ksze, zostanà powiadomione o badaniach listownie. Jeden
z pomys∏odawców, prof. dr hab. Marek Spaczyƒski
– Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego,
szef Centralnego OÊrodka Koordynujàcego Program
Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce –
mówi o ambitnym celu przedsi´wzi´cia, jakim jest
zmniejszenie o po∏ow´ liczby zachorowaƒ i zgonów
na nowotwory szyjki macicy do roku 2014.
W trosce o zdrowie kobiet z Wielkopolski, w tym
z powiatu poznaƒskiego, a tak˝e spokój ich rodzin,
Jan Grabkowski – Starosta Poznaƒski, Przewodniczàcy Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego – przyjà∏ Honorowy Patronat nad tà wa˝nà Akcjà. Starostwo Powiatowe w Poznaniu w∏àczy∏o si´ czynnie w szlachetnà Kampani´, pomagajàc w rozpowszechnianiu materia∏ów promocyjnych,
g∏ównie wÊród mieszkanek powiatu poznaƒskiego.
Wszystkie podj´te dzia∏ania majà na celu zwi´kszenie ÊwiadomoÊci kobiet – mieszkanek naszego
regionu – w zakresie profilaktyki choroby i zach´cenie ich do regularnego badania, b´dàcego podstawà tej profilaktyki.
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Za pracà i pieni´dzmi mo˝na pojechaç bardzo daleko. Anglia,
Irlandia, Stany Zjednoczone i Niemcy od wielu lat witajà ˝àdnych przygód i pieni´dzy Polaków. Jednak dla wielu eldorado, kraina mlekiem
i miodem p∏ynàca, raj utracony sà znacznie bli˝ej, ni˝ mogliby si´ tego spodziewaç – w Poznaniu.

Przyciàga m∏odych ludzi
Ma∏gorzata Halec, M. Szyperska, Irena i Marek Szymaƒscy – osoby, które na pierwszy rzut oka nic nie ∏àczy, a jednak. Wszyscy oni przyjechali do Poznania rozpoczàç nowe ˝ycie. Jedni – jak Pani Szyperska
– nie mieli wyjÊcia, jej firma zmienia∏a siedzib´ i przeprowadzka by∏a
konieczna, drudzy – jak mieszkajàce od 20 lat w Poznaniu ma∏˝eƒstwo
Szymaƒskich – szukajà tu miejsca dla swojej rodziny. Sà te˝ i tacy jak
Ma∏gorzata Halec – Pilczanka – która przyjecha∏a do Poznania po pó∏rocznym pobycie w Wielkiej Brytanii, bo tu – jak mówi – ma szans´

kupili mieszkanie na nowo wybudowanym osiedlu. Sà szcz´Êliwi. – Wiem,
˝e teraz jestem na górze, ale je˝eli nie b´d´ si´ dalej rozwijaç, to ktoÊ mo˝e zajàç moje miejsce. Plusem Poznania jest to, ˝e jeÊli komuÊ zale˝y na
pracy, zawsze jà znajdzie – podkreÊla pani Szyperska.
Podobne zdanie o Poznaniu ma mieszkajàca tu od pó∏ roku Ma∏gorzata Halec. Zaraz po skoƒczeniu resocjalizacji w S∏upsku wyjecha∏a do
Anglii. Po pó∏ roku wróci∏a, by zdawaç w Poznaniu egzaminy do Policji.
Niestety, nie uda∏o si´. – Mimo wszystko zosta∏am w Poznaniu. Nie
chcia∏am wyje˝d˝aç za granic´, bo tam nie przygotowa∏abym si´ do
egzaminów. W Poznaniu zaÊ by∏o ∏atwo o prac´, nie najatrakcyjniejszà, ale zawsze – t∏umaczy Ma∏gorzata Halec. Teraz najwa˝niejsze sà
dla niej przygotowania si´ do nowego naboru do Policji. – Poznaƒ pod
wzgl´dem stosunku do pracowników zbli˝a si´ do paƒstw zachodnich
– mówi. – Jest wi´ksze ni˝ gdzie indziej ich upodmiotowienie, choç
wymagania sà wysokie, jak wsz´dzie.

Zagwarantowaç lepsze ˝ycie
Wystarczajàco atrakcyjny
Niskie bezrobocie (w maju 5,8%), piàte, pod wzgl´dem liczby ludnoÊci miasto w Polsce (pod koniec 2005 r. 567,9 tys. osób), du˝y i liczàcy si´ oÊrodek akademicki, fabryka Volkswagen, centra badawcze
Glaco-Smith-Kline, Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒskie. To wszystko
sprawia, ˝e w oczach cz´Êci Polaków Poznaƒ jawi si´ jako miasto mo˝liwoÊci. Billboardy przekonujà – „Tu warto ˝yç”. I faktycznie, wiele osób
w to uwierzy∏o. W oddalonym o 3 godziny jazdy województwie zachodniopomorskim Poznaƒ ma „dobry pijar”. – Wszyscy moi znajomi
wybierali si´ na studia do Koszalina, Szczecina lub S∏upska, a ja czu∏am, ˝e staç mnie na wi´cej; wybra∏am Poznaƒ – wspomina Karolina,
lektorka w prywatnej szkole j´zykowej.
Podobnego zdania sà niezale˝ni eksperci i instytuty badawcze, które w swoich rankingach wysoko oceniajà stolic´ Wielkopolski. W opublikowanym w 2003 r. przez Centrum Badaƒ Regionalnych rankingu
potencja∏u rozwojowego Poznaƒ uplasowa∏a si´ na 2 miejscu ekstraklasy. Za g∏ówne atuty miasta uznano: aktywnoÊç gospodarczà i spo∏ecznà mieszkaƒców, du˝y potencja∏ rynku lokalnego, jakoÊç si∏y roboczej, korzystny klimat spo∏eczny i rozbudowywanà infrastruktur´ technicznà. Miasto zdoby∏o równie˝ wysokà ocen´ wiarygodnoÊci kredytowej (A3) nadanà w kwietniu 2006r. przez agencj´ ratingowà Moody’s
Investors Service, czwartà pozycj´ wÊród miast wojewódzkich charakteryzujàcych si´ najwy˝szà atrakcyjnoÊcià inwestycyjnà i najni˝szym
stopniem ryzyka inwestycyjnego wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych.
Nawet jeÊli obraz Poznania, rysujàcy si´ w umys∏ach niepoznanian,
czasem mija si´ z prawdà, to jednak jest na tyle atrakcyjny, ˝e decydujà si´ tu przyjechaç. Czyste ulice, dobrze skoordynowana komunikacja miejska, odrestaurowane zabytki, du˝o zieleni, to najcz´Êciej wymieniane przez przyjezdnych i nowych poznanian pozytywne strony miasta. Jedyne, na co narzekajà, to – jak pokaza∏y badania przeprowadzone
przez Centrum Badaƒ nad JakoÊcià ˚ycia – z∏e warunki dla komunikacji rowerowej w mieÊcie.

Zbli˝a si´ do paƒstw zachodnich
Pani Szyperska z m´˝em mieszkajà w Poznaniu od 1,5 roku. Jest
specjalistà HR w firmie z zachodnim kapita∏em. – Po przyjeêdzie rozpocz´∏am studia zaoczne na Akademii Ekonomicznej i widz´, jak wiele mo˝liwoÊci daje du˝e miasto – opowiada. WczeÊniej mieszka∏a w 25-tysi´cznym mieÊcie w województwie zachodniopomorskim; mia∏a prac´,
ale bez mo˝liwoÊci rozwoju. WiadomoÊç o przeniesieniu firmy do Poznania przyspieszy∏a decyzj´ o przeprowadzce. Wzi´li z m´˝em kredyt,

Czujà si´ poznanianami
Z regu∏y przyje˝d˝ajàcy zach´cajà do wyjazdu równie˝ swoich najbli˝szych. DwadzieÊcia lat temu z Nowej Huty do Poznania przyjechali paƒstwo Szymaƒscy wraz z dwiema córkami. Najm∏odsza chorowa∏a na astm´ i poznaƒskie powietrze mia∏o jej pomóc wyzdrowieç.
– Okres przeprowadzki przypad∏ na bardzo niepewne czasy – wspomina Irena Szymaƒska. W 1985 ceny nieruchomoÊci zmienia∏y si´ z dnia
na dzieƒ. MusieliÊmy jednoczeÊnie sprzedaç mieszkanie w Hucie i kupiç dom w Poznaniu, inaczej stracilibyÊmy znacznà cz´Êç pieni´dzy. Nie
mieliÊmy dobrego zdania o poznanianach. Po przyjeêdzie doceniliÊmy
ich sumiennoÊç, pracowitoÊç, uczciwoÊç i przedsi´biorczoÊç. Zmieni∏o
si´ ˝ycie naszej rodziny. OtworzyliÊmy hurtownie AGD, o czym na po∏udniu nigdy byÊmy nie pomyÊleli. Poznaƒ sprzyja∏ prywatnym inicjatywom – mówi pani Irena.
W ciàgu nast´pnych lat sprowadzili do Poznania reszt´ rodziny.
– Gdy rodzina jest z˝yta, to chce byç razem – podsumowujà. Mimo
˝e komunikacja na linii Poznaƒ – Kraków jest cz´sta, to wszyscy czujà si´ poznanianami. Tu chcà
mieszkaç, wychowywaç dzieci, praR E K L A M A
cowaç i dzia∏aç na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej. – W czasie upa∏ów
podlewa∏am dzikie ró˝e w parku
obok naszego domu – Êmieje si´
pani Irena. – KtoÊ mo˝e si´ dziwiç,
ale chcia∏am, ˝eby moja okolica by∏a zadbana.

Spirala sukcesu
W ramach migracji wewn´trznych w 2005 roku do Poznania przyjecha∏o 12 488 osób, a z zagranicy –
154 osoby. Przyje˝d˝ajà gotowi zrobiç wszystko, by zagwarantowaç sobie lepsze ˝ycie. To dobre pobudki,
zw∏aszcza ˝e miastu zale˝y na osobach przedsi´biorczych. Ich pomys∏y,
wysi∏ek i sukces przek∏adajà si´ na
dobre wskaêniki gospodarcze miasta.
Te z kolei przyciàgajà kolejnych ludzi,
dla których Poznaƒ ma staç si´ ziemià obiecanà, krainà miodem i mlekiem p∏ynàcà, eldorado i rajem utraconym.
Dorota Iwaszko

✁

na rozwój. Co takiego ma w sobie to miasto, ˝e przyciàga ludzi, chcàcych z nim zwiàzaç swojà przysz∏oÊç?
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Rocznie do Poznania przyje˝d˝a ponad 12 tysi´cy osób
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Mamy kolejny, trzeci z rz´du rok wyborczy oraz czwarte wybory – samorzàdowe. Uwzgl´dniajàc referendum akcesyjne do UE (2003 r.), to jest siódmy rok
pod rzàd, w którym odbywa si´ w Polsce g∏osowanie powszechne. Ciàg dalszy
maratonu coraz bardziej um´czonej demokracji, „pi´trowy”, bo naraz wybieramy w∏adze kilku szczebli.
Ka˝dy zdrowy umys∏owo cz∏owiek
w Polsce widzieç ju˝ musi, jak beznadziejnie upierdliwy jest system demokratyczny. Nic si´ nie da zrobiç-po-prostu,
wszystko si´ pieprzy, a z∏odzieje
i zwyrodnialcy nazbyt cz´sto ogrywajà
„demokratyczne paƒstwo prawne” (Konstytucja RP). Winnych nie ma, i nie ma
kogo powiesiç dla higieny moralno-psychicznej.
Na ca∏ym Êwiecie wiadomo, ˝e demokracja do dupy jest. Wiadomo te˝, ˝e
wszystkie inne systemy sà jeszcze bardziej do... niczego. Bo tylko w demokracji kryzys nast´puje zanim, na przyk∏ad, jedni porzàdni obywatele spalà,
wymordujà i zgwa∏cà innych porzàdnych obywateli. I obywatelki, z jakiegoÊ
tam powodu. Mo˝na wi´c mu zapobiec.
Czy demokracja to pomys∏ uniwersalny,
dla wszystkich, zawsze i wsz´dzie? Niezbyt udany jej eksport do Iraku czy
Afganistanu da si´ zwaliç na metod´
i zacofanie... Ale w takim choçby Kongo, gdzie dwie prawie równe spo∏ecznoÊci z zapa∏em mordujà si´ od lat (ok.
4 mln ofiar), demokratyczne wybory
wygra∏a ostatnio, z niewielkà przewagà,
jedna z nich. Do czego u˝yje demokratycznie zdobytej w∏adzy? Najpewniej do
„legalnej” masakry przegranych...

ALI BABA

i 40
ROZBÓJNIKÓW
Czy demokracja jest dla nas? Jej kryzys w Polsce to nie jest pogwa∏cenia procedur, tylko odmowa uczestnictwa
– 60% absencja wyborcza oznacza antydemokratyczne desinteressement. Lepszy
pewnie surowy w∏adca, byle sprawiedliwy, który zadba o potrzeby ludu bez zawracania mu g∏owy. Ale i bez partyjniactwa, politykierstwa i pow-szechnej prywaty. Porzàdek a nie wolnoÊç, sytoÊç zamiast praw cz∏owieka, i sprawiedliwoÊç –
za kar´ ∏amanie ko∏em lub stryczek.

Wszyscy ju˝ wiedzà, ˝e dzisiejsza polityka to jedno wielkie szambo, nie dla
porzàdnych ludzi, reagujàcych na nià
z obrzydzeniem. Tylko dla psychopatów
albo z∏odziei, nienadajàcych si´ do niczego innego. W sonda˝ach opinii politycy làdujà na samym dnie skali zaufania i uznania, obok gangsterów. Media
donoszà o tym z luboÊcià, bo rywalizujàc
z funkcjonariuszami polityki o w∏adz´
nad ludêmi, mogà im w ten sposób dokopaç. Media taplajà si´ w politycznym
szambie z jakàÊ masochistycznà, nieomal erotycznà pasjà – jak ryby bez wody, tak one bez codziennej fontanny gnojówki ˝yç zda∏oby si´ ju˝ nie potrafià.
KtoÊ, kto w takim samospe∏niajàcym si´ klimacie b´dzie próbowa∏ myÊleç i dzia∏aç inaczej, traktujàc polityk´, „du˝à” czy „ma∏à” (lokalnà), jako
s∏u˝b´ dobru wspólnemu, majàcà êród∏o w poczuciu odpowiedzialnoÊci za
wspólnot´, oberwie ze wszystkich
stron. Lud uzna go za nast´pnego ∏ajdaka, tylko bardziej cwanego, a media
i politycy skombinujà na niego haki,
którymi zostanie wciàgni´ty w g∏àb
szamba, do ich poziomu.
Jednak bez takich heroicznych prób,
za jakiÊ czas Ali Baba i 40 rozbójników,
albo inny z∏oczyƒca, fanatyk, kapuÊ czy
psychol z kolesiami, z ∏atwoÊcià si´gnà
po w∏adz´. Ca∏kowicie legalnie – b´dà
po prostu jedynym g∏osujàcym elektoratem, na siebie.
Malkontenci i sceptycy powiedzà, ˝e
zawsze mówili, ˝e chodzenie na wybory nie ma sensu. Bo znowu wyjdzie, ˝e
mieli racj´.
Lech Mergler

Jubileusz Krzysztofa Wodniczaka
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Krzysztof Wodniczak, niezale˝ny dziennikarz, animator kultury muzycznej, producent audycji radiowych i telewizyjnych.
– Nie tylko krezusi uwielbiajà jubileusze – mówi jubilat i kierujàc si´ tymi s∏owami, postanowi∏ swoje szeÊçdziesi´ciolecie
zamieniç w swego rodzaju spektakl artystyczny, który odb´dzie
si´ na Scenie Pod Lipami w Poznaniu.
JakiÊ czas temu Krzysztof Wodniczak ustanowi∏ dla artystów
swoje w∏asne nagrody, zwane od jego nazwiska „Wodnikami”,
i w∏aÊnie te wyró˝nienia wr´czone zostanà 29 wrzeÊnia na Scenie RozmaitoÊci w Poznaniu. ArtyÊci nominowani sà w trzech
kategoriach: wokalistek, wokalistów i zespo∏ów.
A oto kandydaci do nagrody „Wodnika” w poszczególnych
grupach:

Wokalistki – nominuje Zdzis∏awa SoÊnicka – Gra˝yna ¸obaszewska, Halina Fràckowiak, Natalia Janowska, Anna Pietrzak,
Krystyna Proƒko.
WokaliÊci – nominuje Krzysztof Cugowski – Piotr Bugzel,
Wojciech Korda, Andrzej Rybiƒski, Józef Skrzek, Piotr Szultz.
Zespo∏y – nominuje Jerzy Kossela (za∏o˝yciel „Niebiesko-Czarnych” i „Czerwonych Gitar”) – Affabre Concinui, Konsonans,
Kwartet Jorgi, Mr Zoob, Sun Flower Orchestra.
Laureatów poznamy zatem 29 wrzeÊnia, a w kolejnym numerze „Merkuriusza” znajdzie si´ relacja z tej uroczystoÊci i rozmowa z Krzysztofem Wodniczakiem.
(red)

Ju˝ od pó∏tora wieku poznanianie korzystajà z gazu. Najpierw
by∏ to gaz uzyskiwany z w´gla, zwany Êwietlnym lub miejskim. Po ponad stu latach zastàpi∏ go gaz ziemny. Firma, która zaopatruje Poznaƒ w gaz, znajduje si´ do dziÊ w tym samym miejscu – przy ul. Grobla. I choç ju˝ nie wytwarza si´
tam od ponad trzydziestu lat gazu, nadal firm´ t´ ludzie nazywajà gazownià.
Poznaƒ w pewnych okresach mia∏ szcz´Êcie do odwa˝nych,
z wyobraênià i otwartych na nowoÊci ojców miasta. Oko∏o roku
1850 w∏adze Poznania zacz´∏y rozwa˝aç wprowadzenie zdobywajàcego popularnoÊç w Europie oÊwietlenia gazowego.
W 1853 r. rozpocz´to pertraktacje z angielskim in˝ynierem,
dr. Johnem Mooré, który wybudowa∏ i prowadzi∏ na w∏asny rachunek gazowni´ w G∏ogowie. Magistrat prowadzi∏ jednoczeÊnie
– mówiàc j´zykiem dzisiejszym – stosowne badania marketingowe. Ich wynik nie by∏ pomyÊlny. Tylko policja wyrazi∏a ch´ç
za∏o˝enia w gmachu jej prezydium jednej lampy gazowej – na
prób´. Wi´cej reflektantów na nowe êród∏o Êwiat∏a nie by∏o.
Ojcowie miasta nie przej´li si´ tym i zaryzykowali. Podpisano kontrakt z dr. Mooré, wzi´to kredyt i zacz´to budow´ gazowni i sieci gazowej. 14 listopada 1856 r. nastàpi∏ fina∏: ruszy∏a produkcja gazu z w´gla kamiennego w nowoczesnym zak∏adzie przy ul. Grobla. Tego dnia wieczorem ulice i place Poznania pierwszy raz oÊwietli∏o 414 latarni gazowych. Nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç, by do gazowego oÊwietlenia przekonali
si´ mieszkaƒcy Poznania. W 1857 r. by∏o ju˝ oko∏o 1500 p∏o-

16

Gazowni

mieni gazowych w ró˝nych instytucjach, placówkach handlowych i us∏ugowych oraz w domach prywatnych. Szybko wi´c
zbudowano drugi zbiornik gazu i doprowadzono gazociàgi do
kolejnych dzielnic. Na koniec 1857 r. gazownia mia∏a ju˝ w rejestrze 2 800 lamp gazowych w budynkach i mieszkaniach. Po
dwóch latach poznaƒska gazownia miejska zacz´∏a przynosiç
przyzwoity dochód. Odwaga ojców miasta zosta∏a nagrodzona.
Wybudowany zosta∏ bardzo nowoczesny zak∏ad. Mi´dzy innymi zastosowano tutaj po raz pierwszy cement Vicata. Powszechnie stosowany dzisiaj cement portlandzki wprowadzono
do budownictwa znacznie póêniej. (Z cementem Vicata zwiàzana jest mi´dzy innymi postaç Wielkopolanina gen. Ignacego
Pràdzyƒskiego, który zastosowa∏ ten budulec w obiektach hydrotechnicznych Kana∏u Augustowskiego). Gazownia poczàtkowo wytwarza∏a gaz z w´gla sprowadzanego z Anglii drogà wodnà, barkami p∏ynàcymi Odrà i Wartà z portu w Szczecinie. W∏aÊnie dlatego zlokalizowano jà nad brzegiem Warty. Niestety,
Warta ze wzgl´du na okresowe niskie stany wód by∏a cz´sto nie˝eglowna. Dlatego od 1859 r. oprócz w´gla z Anglii, zacz´to
u˝ywaç dowo˝ony kolejà w´giel z Górnego Âlàska. Pierwsze dwa
dziesi´ciolecia przynios∏y szybki rozwój poznaƒskiej gazowni,
rós∏ bowiem popyt na gaz. W 1868 trzeba by∏o zbudowaç trzeci zbiornik – wykona∏a go fabryka Cegielskiego.
Dwa dni po oddaniu tego zbiornika do u˝ytku
Hipolit Cegielski dokona∏ ˝ywota…
Kryzys dotknà∏ gazowni´ w latach 1887-88, i to z kilku naraz powodów. Zu˝yte urzàdzenia nie pozwala∏y produkowaç ju˝ gazu,
wymaganej czystoÊci i jakoÊci. W 1888 r. powódê zala∏a teren gazowni, unieruchamiajàc
jà na osiem dni. And last but not least – coraz
silniej dawa∏o si´ odczuç konkurencj´ oÊwietlenia elektrycznego. W tej sytuacji miasto
przeprowadzi∏o wielkim kosztem modernizacj´
gazowni. JednoczeÊnie zacz´to szeroko propagowaç nowe zastosowania gazu – jako taniego i wygodnego êród∏a energii cieplnej dla
przemys∏u i dla domowych kuchni i ∏azienek.
Gmach dyrekcji Wielkopolskiej Spó∏ki Gazownictwa
i jej oddzia∏u – Zak∏adu Gazowniczego Poznaƒ. Na
pierwszym planie: pomnik latarnika

fot. © M. Fiszer/Wielkopolska Spó∏ka Gazownictwa (4x)
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Zbiornik gazu zbudowany przez Zak∏ady Cegielskiego w 1926 r.
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w Poznaniu-Kotowie). Wokó∏ gazowni powsta∏o w Poznaniu
wiele firm gazowniczych – tworzà one niema∏y sektor gospodarki miasta.
Za∏oga gazowni poznaƒskiej to kolejne pokolenie doskona∏ych specjalistów. Ludzie ci pomyÊlnie kontynuujà bogatà tradycj´ tego silnie wpisanego w histori´ i krajobraz gospodarczy
miasta zak∏adu. Trudno przeceniç rol´ poznaƒskiej gazowni
w rozwój przemys∏u i popraw´ warunków bytowych mieszkaƒców. Najwi´kszym odbiorcami gazu ziemnego w Poznaniu
sà m.in.: Volkswagen Poznaƒ, huta szk∏a Illinois Owens w Antoninku, fabryka Malta Decor, Kompania Piwowarska.
Gazownia mia∏a jednak tak˝e i niekorzystny wp∏yw na rozwój miasta. Ten zlokalizowany w sàsiedztwie Starówki ucià˝liwy, generujàcy brud obiekt przemys∏owy „zdegradowa∏” okolice ulic Grobla, ¸aziennej i Mostowej. Jednak od ponad trzydziestu lat nie wytwarza si´ tam ju˝ gazu klasycznego i ten rejon miasta nabiera nowego blasku. DziÊ gazownia przyczynia
si´ do ochrony Êrodowiska naturalnego Poznania, dostarczajàc
ekologiczne paliwo. Po dawnej gazowni pozosta∏o kilka bardzo
wartoÊciowych i pi´knych zabytków XIX-wiecznej architektury
przemys∏owej. Umiej´tne wpisanie ich w projekt rewitalizacji
zaniedbanych nadwarciaƒskich terenów mi´dzy Starówka a
Ostrowem Tumskim to obecnie wielkie wyzwanie dla architektów, urbanistów i poznaƒskiego samorzàdu.
Gazownia poznaƒska stanowi obecnie cz´Êç Zak∏adu Gazowniczego Poznaƒ, oddzia∏u Wielkopolskiej Spó∏ki Gazownictwa,
nale˝àcej do Grupy Kapita∏owej PGNiG SA. Pod wieloma wzgl´dami jest dziÊ najlepszà gazowà spó∏kà dystrybucyjnà w Polsce.
Kulminacja obchodów jubileuszu poznaƒskiej gazowni nastàpi
w listopadzie 2006 r.
Leszek ¸uczak
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Nastàpi∏ te˝ renesans oÊwietlenia gazowego
dzi´ki wynalezieniu bardziej wydajnego ˝arowego Êwiat∏a gazowego. Sprzeda˝ gazu znów
posz∏a w gór´.
W latach 20. i 30. XX w. gazownia poznaƒska by∏a najnowoczeÊniejszym i najbardziej znaczàcym obiektem polskiego gazownictwa. By∏o to owocem màdroÊci i zapobiegliwoÊci w∏adz miasta i Êwietnych kadr kierowniczych. Zainstalowano wiele nowych urzàdzeƒ, ulepszono system ch∏odzenia odbieralników oraz sposób gaszenia koksu. Du˝y nacisk k∏adziono tak˝e wtedy na szkolenie specjalistów, zw∏aszcza tzw. gazmistrzów. W latach dwudziestych uruchomiono czynne ca∏à
dob´ pogotowie gazowe, by podnieÊç bezpieczeƒstwo u˝ytkowników gazu. W okresie mi´dzywojennym gazownia by∏a cz´Êcià miejskich Zak∏adów Si∏y, Âwiat∏a i Wody (elektrownia, gazownia i wodociàgi).
Gazownia poznaƒska w latach mi´dzywojnia stosowa∏a nowoczesne jak na tamte czasy
narz´dzia marketingowe. Na przyk∏ad najlepszym odbiorcom udzielano rabatu, po ni˝szej
cenie kupowa∏ gaz przemys∏ oraz osoby prywatne posiadajàce w swych domach gazowe
centralne ogrzewanie. Otwarto wielkà sal´ wystawowà, w której demonstrowano urzàdzenia
gazowe dla domu. Odbywa∏y si´ tam pokazy
gotowania i pieczenia na gazie. Uczestnicy pokazów mogli odczytaç na gazomierzach, ile gazu zu˝ywa si´
na przygotowanie obiadu lub upieczenie placka, albo ile kosztuje podgrzanie gazem wody do kàpieli. Te pokazy i liczne reklamy dawa∏y dobre efekty. Liczba odbiorców gazu szybko ros∏a. W 1939 r. tylko 4,4 proc. obywateli Poznania mieszka∏o
w budynkach nie zaopatrzonych w gazowà instalacj´. Sieç gazowa w Poznaniu liczy∏a w tym˝e roku 249 km.
W 1945 r. sprawnie uporano si´ ze zniszczeniami wojennymi. Dynamiczny rozwój miasta i jego przemys∏u szybko zaczà∏ wyprzedzaç mo˝liwoÊci produkcyjne gazowni przy ul. Grobla. Dlatego w r. 1966 oddano do u˝ytku drugà gazowni´
– przy ul. Gdyƒskiej. By∏ to obiekt w pe∏ni zautomatyzowany,
wytwarzajàcy 240 tys. m2 dwugazu na dob´.
Nadszed∏ jednak w koƒcu schy∏ek ery gazu produkowanego z w´gla. Na poczàtku lat 70. do Poznania doprowadzono
gazociàgi z gazem ziemnym. W 1973 r. po 117 latach s∏u˝by
wygaszono gazowni´ przy ul. Grobla. Ten sam los spotka∏ gazowni´ przy Gdyƒskiej w 1985 r. – jej urzàdzenia sprzedano
do Chin. Kilkunastu pracowników poznaƒskiej gazowni przez
d∏ugi czas pracowa∏o przy monta˝u tych urzàdzeƒ, a potem
nadzorowa∏o ich prac´ w Paƒstwie Ârodka.
Gazownia poznaƒska od czasu zaprzestania wytwarzania
gazu zajmuje si´ ju˝ tylko obs∏ugà odbiorców gazu ziemnego.
W latach 90. zmodernizowano sporà cz´Êç sieci gazowej, stale rozbudowuje si´ jà, doprowadzajàc gaz do nowych osiedli.
W ostatniej dekadzie dokona∏a ogromnego post´pu w technologii budowy i konserwacji gazociàgów oraz technik pomiaru
zu˝ycia gazu. Oferuje tak˝e klientom nowe mo˝liwoÊci zastosowanie gazu ziemnego, np. w systemach klimatyzacyjnych,
czy jako paliwa dla silników samochodowych (pierwszà stacj´
tankowania spr´˝onego gazu ziemnego otwarto w maju 2005 r.
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RECEPTA
na uzdrowienie hokeja w Poznaniu
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rozmowa z Mariuszem Czerkawskim
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˚yjemy w kraju, gdzie hokej na lodzie nie jest sportem narodowym, tak jak w Czechach czy na S∏owacji. Czy dlatego
trudniej by∏o Panu si´ przebiç do Êwiatowej elity?
Droga by∏a ci´˝ka. Szwedom czy Czechom na pewno ∏atwiej o sukces w hokeju. Liga s∏owacka i czeska sà obserwowane przez skautów i menad˝erów.
To ligi bardzo mocne, gdzie utalentowani zawodnicy sà szybciej dostrzegani. Mnie pomog∏y Mistrzostwa Âwiata Juniorów w 1990 roku,
gdzie uda∏o mi si´ zab∏ysnàç i dzi´ki temu zosta∏em zauwa˝ony przez
poszukiwaczy talentów.
By∏ czas, kiedy federacje hokejowe
Kanady i Stanów Zjednoczonych nie
godzi∏y si´ na zmiany terminów rozgrywek kolidujàcych z Olimpiadami
Zimowymi, czy te˝ Mistrzostwami
Âwiata. Teraz to si´ zmieni∏o i na
najwi´kszych sportowych imprezach mogà wyst´powaç najlepsi hokeiÊci na Êwiecie. Z czego wynika∏a
kiedyÊ taka postawa federacji?
Obawiam si´, ˝e kolejna Olimpiada Zimowa mo˝e byç ostatnià, na
której pojawià si´ zawodowcy. Coraz
cz´Êciej s∏ychaç g∏osy niezadowolenia za strony w∏aÊcicieli klubów
w Lidze NHL, którzy wyk∏adajà przecie˝ wielkie pieniàdze na pozyskanie
zawodników i ich szkolenie. Chcà
bowiem osiàgaç najlepsze wyniki w
rozgrywkach i zdobyç Puchar Stanleya. Dotychczas zgadzali si´ na wyjazdy najlepszych, którzy chcieli reprezentowaç swój kraj, ale kilku
z nich wraca∏o z Mistrzostw Âwiata
czy Olimpiady z kontuzjà. Po powrocie cz´sto nadawali si´ tylko do rehabilitacji, czym os∏abiali swój klub,
który zmuszony by∏ im p∏aciç normalne pensje. Konflikt ten jest dziÊ
dosyç powa˝ny. OczywiÊcie to wspania∏e móc na wielkich zawodach oglàdaç najlepszych, ale ju˝
obecnie na Mistrzostwa Âwiata mogà jechaç tylko ci, których
kluby wczeÊniej odpad∏y z rozgrywek o Puchar Stanleya. Na
razie mo˝emy cieszyç si´ jeszcze z perspektywy wyjazdu najlepszych na Olimpiad´ w 2010 w Vancouver.
Rozumiem intencje, ale w pewien sposób jest to ze szkodà
dla idei sportu.
Na pewno. To zrozumia∏e, ˝e kibice na Êwiecie chcieliby oglàdaç najlepszych. Ale na przyk∏ad Olimpiada kojarzy si´ nadal ze
sportem czystym, amatorskim, choç – jak dobrze wiemy
– o amatorstwie w dzisiejszych czasach doÊç trudno mówiç.
Gdzie w nast´pnym sezonie b´dzie gra∏ Mariusz Czerkawski?
Najprawdopodobniej wróc´ do Europy na jeden lub dwa
sezony. Wprawdzie dalej móg∏bym graç w NHL, ale ostatnio

interesuje mnie liga szwajcarska. Z niej mam trzy propozycje.
(W kilkanaÊcie dni po tej rozmowie Mariusz Czerkawski podpisa∏ kontrakt ze szwajcarskim klubem S.C. Rapperswil i zar´czy∏ si´ w Poznaniu – przyp. Redakcji).
A kluby skandynawskie ju˝ Pana nie interesujà?
Gra∏em cztery lata w Szwecji
i wiem ju˝, jak to tam wyglàda.
OczywiÊcie liga jest na wysokim poziomie. Ale mnie ogromnà radoÊç
sprawiajà przede wszystkim wyst´py przed publicznoÊcià. W Szwecji
trzeba mi´dzy meczami pokonywaç
wielkie odleg∏oÊci. Wielogodzinne
przejazdy, pokonywanie szos w zadymie Ênie˝nej, albo us∏anych jesiennymi liÊçmi, zaczyna∏y mnie ju˝
irytowaç. A cz∏owiek potrzebuje radoÊci z tego, co robi.
Czy sàdzi Pan, ˝e polski hokej wyjdzie z do∏ka? Czy to tylko kwestia
pieni´dzy?
Pieniàdze oczywiÊcie sà potrzebne, bo jeÊli sà, to mo˝na te˝ wymagaç. JeÊli sà lodowiska, jeÊli jest niezb´dna infrastruktura, a wspomniane pieniàdze sà dobrze zainwestowane w szkó∏ki, trenerów i sprz´t,
to ca∏a sprawa mo˝e wyglàdaç obiecujàco. Mam wielkà nadziej´, ˝e
w Polsce ten sport wyjdzie wreszcie
z zapaÊci. Razem z KrzyÊkiem Oliwà
nie b´dziemy przecie˝ grali wiecznie.
Powoli koƒczymy sportowe kariery
i chcielibyÊmy pociàgnàç innych we
w∏aÊciwym kierunku rozwoju hokeja
w Polsce. Przecie˝ szansa na to, ˝e
zagram jeszcze kiedyÊ w polskiej lidze, jest nik∏a. Ale móg∏bym skoncentrowaç si´ na dzia∏aniach w ramach Polskiego Zwiàzku Hokeja na
Lodzie i pomóc w organizacji polskich klubów. Mam nadziej´, ˝e
to si´ uda.
To chyba nie∏atwe zadanie?
Wiemy z KrzyÊkiem, ˝e nasze pomys∏y dla niektórych
w kraju sà nieco rewolucyjne. W Polsce wszyscy dopiero si´
uczà wielkiego sportu, dlatego przekonanie do naszych idei mo˝e nie byç ∏atwe. Szkolàc m∏odzie˝, nie zawsze ci, którzy majà wielkie doÊwiadczenie, potrafià przekazaç wiedz´ najm∏odszym. Weêmy przyk∏ad Poznania. ˚eby coÊ mo˝na by∏o tu zrobiç dla hokeja, musi najpierw powstaç lodowisko z prawdziwego zdarzenia. Jest dziÊ nie do pomyÊlenia w Europie, by
miasto – nawet dziesi´ç razy mniejsze od Poznania – nie mia∏o lodowiska! W Czechach czy na S∏owacji nawet najmniejsze
osady posiadajà taki obiekt. Dlatego trzeba myÊleç o m∏odzie˝y. Taki jest mój plan.
rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak

PompatycznoÊç i blichtr przeciwstawiony zosta∏ ∏achmanom i upodleniu. Powaga i majestat star∏y si´ z gwa∏townoÊcià
pe∏nà nienawiÊci. NienawiÊci i przemocy, ale to naturalne. Przecie˝ ka˝da rewolucja to nie zabawa w kotka i myszk´. To tragedia i t´ tragedi´ uda∏o si´ Januszowi Józefowiczowi pokazaç.
Spektakularnà rol´ odegra∏ w przedstawieniu równie˝ pojazd,
ró˝owy, kiczowaty Fiat 126p – kabriolet, uosobienie PRL-u, pe∏niàcy rol´ karety dla króla i królowej. Pojazd, na którym wy∏adowali swojà wÊciek∏oÊç rewolucjoniÊci, demolujàc go w jednej ze scen.

kultura / culture

Od kilku lat w prasie na plan dalszy schodzi to wszystko, co
posiada mi∏e i przyjazne oblicze, co cieszy oko i pozwala nam
zapomnieç, choçby na chwile, o ciemnej stronie ˝ycia. Dosz∏o
do tego, ˝e wzorem innych krajów doczekaliÊmy si´ wyspecjalizowanej prasy, epatujàcej z∏em, przemocà i jak najdalej posuni´tà pod∏oÊcià. Socjologowie stanowczo twierdzà, i˝ ca∏a ta sytuacja jest jak najbardziej prawid∏owa, ˝e dobro wcale nas nie
interesuje, ˝e jedynie z∏o opisywane ze szczegó∏ami i niebywa∏à egzaltacjà mo˝e nas poruszyç.
Na co dzieƒ kultura traktowana jest po macoszemu i je˝eli
ju˝ znajduje swoje miejsce
w gazetach, to zwykle na
ostatnich stronach. Ale cuda si´ zdarzajà i wiadomoÊç o tym spektaklu w
kilku dziennikach wyp∏yn´∏a na czo∏ówki. Czy w tym przypadku by∏ to cud? Chyba nie. To rozmiar wydarzenia i wielkie nazwisko artysty spowodowa∏o, i˝ wywiady z tymi, którzy zazwyczaj majà niewiele do powiedzenia, a równoczeÊnie za wszelka
cen´ chcà mówiç, zesz∏y w wielu gazetach wyjàtkowo na plan
dalszy. A có˝ tak poruszy∏o wszystkich? Niebywa∏e, ale opera!
A ÊciÊlej mówiàc jej prapremiera. Nie przypominam sobie, aby
Êwiatowa prapremiera dzie∏a zagranicznego artysty o takiej s∏awie odby∏a si´ w Polsce, a do tego w Poznaniu.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e na planie widowiska przebywa∏em codziennie do póêna w nocy i pozna∏em dok∏adnie kulisy ca∏ego
przedsi´wzi´cia. Widzia∏em, jak rodzi si´ prawie ka˝da minuta
przedstawienia. Jak wielkim wysi∏kiem Janusz Józefowicz wraz
z ca∏ym zespo∏em buduje swojà wizj´ tego, co muzycznie stworzy∏ Roger Waters, a s∏owem opatrzy∏ Etienne Roda-Gil. A trzeba przyznaç, ˝e by∏a to wizja nieco szalona. W tym miejscu musz´ jednak od razu zaznaczyç, ˝e tylko takie szokujàce pomys∏y,
choç niekiedy kontrowersyjne, godne sà uznania, i tu w pe∏ni
zgadzam si´ z re˝yserem. Do tego pami´taç trzeba, ˝e spektakl
zosta∏ pomyÊlany tak, by poruszenie wywo∏aç nie tylko u polskiego widza, bowiem jak wiadomo „Ça - Ira” pojedzie w Êwiat,
zatem przes∏anie si∏à rzeczy musia∏o byç bardziej uniwersalne.
– Drodzy Paƒstwo, niestety do jednej ze scen b´dziemy musieli wywo∏aç sztuczny deszcz, ale prosz´ si´ nie obawiaç, jutro
podczas prapremiery nie b´dzie ju˝ takich problemów, bo synoptycy twierdzà, ˝e b´dzie la∏o – powiedzia∏ podczas próby generalnej Janusz Józefowicz.
Ale prognozy si´ nie sprawdzi∏y. Wieczór by∏ ciep∏y i spokojny, ale tylko w przypadku pogody, bo na czterech estradach
przygotowanych do spektaklu by∏o niezwykle goràco. Goràco
i dynamicznie, g∏ównie za sprawà tancerzy z teatru „Buffo”. Eksplodowa∏y nie tylko petardy i sztuczne ognie. Ca∏a opera pe∏na
by∏a tempa i niezwyk∏ych zwrotów, a uwaga widzów wystawiona zosta∏a na nie lada prób´. ArtyÊci Êpiewali, niekiedy jednoczeÊnie, nie tylko ze wspomnianych estrad, ale... z nieba, bo
Êwiat wyobra˝eƒ re˝ysera pow´drowa∏ tak˝e wysoko ponad g∏owy publicznoÊci. Kiedy pi´kny blond Anio∏ WolnoÊci, z rozpostartymi czerwonymi flagami skrzyde∏, Êpiewajàc, pojawia∏ si´
co jakiÊ czas na tle nocnego nieba, widzowie wstrzymywali oddech. Nie inaczej by∏o, gdy ca∏a grupa czarnoskórych niewolników, bestialsko zamkni´tych w klatce, znika∏a w granatowych
przestworzach, wykrzykujàc zza krat wstrzàsajàcà pieÊƒ. Zresztà fragmentów do g∏´bi poruszajàcych by∏o zdecydowanie wi´cej. Ca∏oÊç wzmocniono dramatycznymi obrazami pojawiajàcymi si´ na wielkim ekranie, który jednoczeÊnie pe∏ni∏ rol´ kurtyny. Grozy wielu scen dope∏niali tak˝e ˝o∏nierze. Na bia∏o ubrani
˝o∏dacy z maskami zas∏aniajàcymi oczy, strzelajàc do walczàcego o wolnoÊç t∏umu, przypominali Êlepe, anonimowe narz´dzie zbrodni na us∏ugach nieomylnej w∏adzy.

The bad news is a good news?

Widowisko dowiod∏o, i˝ nawet bardzo wysokie ceny biletów
nie odstraszajà poznanian, którzy – jak widaç – spragnieni sà
wielkich wydarzeƒ artystycznych. Przyznam, i˝ po rozmowie
z producentem Markiem Szpendowskim, kiedy dowiedzia∏em
si´, ˝e widowni´ przygotowano na czternaÊcie tysi´cy osób, mia∏em wàtpliwoÊci, czy wielki plac nie b´dzie Êwieci∏ ∏ysymi plamami. Ale jak˝e mi∏o napisaç, ˝e si´ myli∏em. PublicznoÊç stawi∏a si´ prawie w komplecie, a goràczkowe poszukiwania biletów tu˝ przed spektaklem dowiod∏y, i˝ ch´tnych nie brakowa∏o.
– Ludzie albo to pokochajà, albo znienawidzà, ale nie mogà
pozostaç oboj´tni – powiedzia∏ o swojej operze „Ça-Ira” Roger
Waters, i nie pomyli∏ si´. Przy czym jednego jestem pewien, ˝e
tych, którzy wyszli nie tylko poruszeni, ale i pe∏ni uznania dla
artysty, by∏a zdecydowana wi´kszoÊç. A Êwiadczy∏y o tym choçby d∏ugotrwa∏e owacje po zakoƒczeniu przedstawienia.
Nie wiem, czy wielkà kilkunastometrowà gilotynà, która
znienacka pojawi∏a si´ na scenie pod koniec spektaklu, Êci´te
zosta∏o raz na zawsze ca∏e z∏o tego Êwiata, ale jestem przekonany, i˝ u wielu ludzi pojawi∏a si´ refleksja. Refleksja, która powracajàc cz´Êciej ni˝ zwykle, pozwoli nam zadaç sobie pytanie:
„The bed news is a good news?”. Bo na przekór powszechnym
twierdzeniom uwa˝am, ˝e jest w naszych sercach tak˝e miejsce na dobroç, na dobre wiadomoÊci, bo „Ça-Ira” pokaza∏a nam,
jak wiele zale˝y w∏aÊnie od nas.
P.S. Szkoda tylko, ˝e w niektórych dziennikach, za sprawà
tego spektaklu, a za pomocà jadowitych artyku∏ów mo˝na by∏o
zauwa˝yç ch´ç za∏atwienia byç mo˝e zupe∏nie prywatnych porachunków pomi´dzy... ale to ju˝ bez trudu odczytaliÊcie zapewne Paƒstwo sami.
Andrzej B∏aszczak
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O tym, ˝e nie wszystko pi´kne, co si´ Êwieci, wiemy doskonale, jednak dopiero konfrontacja tego powiedzenia z rzeczywistoÊcià uÊwiadamia sens tych s∏ów i to, jak ró˝nie patrzymy na
Êwiat. Bo przecie˝ z jednej strony luksusowe warunki, cisza, spokój i wygoda bez wàtpienia sprawiajà nam radoÊç. Mo˝e nawet
radoÊç to w tym przypadku nie do koƒca odpowiednie okreÊlenie,

Jeszcze podczas trwania koncertu, oko∏o godz. drugiej w nocy, uda∏o mi si´ porozmawiaç z twórcà, organizatorem i w pewnym sensie m´˝em opatrznoÊciowym ca∏ego przedsi´wzi´cia, Panem Henrykiem Szopiƒskim.
Oto, co powiedzia∏: „Pochodz´ z bardzo umuzykalnionej rodziny i to w pewien sposób przesàdzi∏o o tym, co teraz robi´. Do
tego dosz∏a jeszcze fascynacja bluesem. Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e majàc
niespe∏na 19 lat zosta∏em dyrektorem „Domu Polskiego” w moim
rodzinnym Zakrzewie. By∏em wtedy najm∏odszym dyrektorem
w Polsce. Pe∏nym ch´ci i zapa∏u do dzia∏ania. Chcia∏em w jakiÊ
sposób spopularyzowaç Zakrzewo. Tak powsta∏ pomys∏ na zorga-

Tuwim pod parà
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mo˝e raczej powinienem napisaç... wywo∏ujà uÊmiech. W niektórych przypadkach natomiast luksusy zupe∏nie si´ nie liczà,
a kluczem do takiego postrzegania Êwiata bywa s∏owo: nostalgia.
To ona powoduje, ˝e niekiedy wszelkie udogodnienia XXI wieku
stajà si´ niczym, ˝e liczy si´ zupe∏nie coÊ innego.
Z takà sytuacjà spotka∏em si´ tego lata. A by∏o tak:
Stoi na stacji lokomotywa
Ci´˝ka, ogromna i pot z niej sp∏ywa
T∏usta oliwa.
Stoi i sapie, dyszy i dmucha
Blues z rozgrzanego jej brzucha bucha
Tak w∏aÊnie by∏o 15 lipca, tyle ˝e wagonów naliczy∏em dwanaÊcie, a nie „ze czterdzieÊci”. Ale za to, co to by∏y za wagony!
Wagony pe∏ne radoÊci i muzyki! Muzyki czarnej, wr´cz osmolonej jak parowa, dymiàca lokomotywa – „Pi´kna Helena” – do której zosta∏y podoczepiane.
Ale to widzieli wszyscy bioràcy udzia∏ w imprezie, ja natomiast chcia∏bym napisaç o pewnym, ma∏o widocznym aspekcie
tego przedsi´wzi´cia.
Tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e cz´Êç tego wydarzenia, zwanego „Bluesowym Expresem” (patrz Merkuriusz nr 5), mia∏em okazj´ obejrzeç
nie z wagonu, ale niejako od kuchni.
Tu s∏owo wyjaÊnienia. Otó˝ nazwa dotyczy nie tylko pociàgu,
który wyrusza rokrocznie z Poznania do Zakrzewa. „Blues Expres”
to wielkie, muzyczne zjawisko zaczynajàce si´ na peronie w stolicy Wielkopolski, a koƒczàce maratonem muzycznym nad jeziorem Proboszczowskim w Zakrzewie.
Ale wróçmy do zasadniczego tematu. Do Zakrzewa dojecha∏em samochodem i pojawi∏em si´ na miejscu dwie godziny przed
przyjazdem Expresu.
Ca∏y ten czas sp´dzi∏em w „Domu Polskim”, gdzie mieÊci∏o
si´ „centrum dowodzenia”. To by∏o niezwykle ciekawe doÊwiadczenie. Dzwoni∏ fax, telefony komórkowe, odzywa∏a si´ krótkofalówka, a gromada m∏odych, niezwykle sympatycznych ludzi, których tam zasta∏em, radzi∏a sobie z tym wszystkim bez najmniejszych problemów, i to pod okiem jedynej doÊwiadczonej osoby,
Pani Barbary Szopiƒskiej.
Czas up∏ywa∏. Przyje˝d˝a∏y kolejne kapele majàce wystàpiç
nad jeziorem. Radio Merkury na ˝ywo nadawa∏o relacje z pociàgu. Czu∏o si´ w powietrzu mi∏e napi´cie, które zawsze towarzyszy wielkim imprezom, a jednoczeÊnie wszystko odbywa∏o si´ tak
spokojnie, jakby ci m∏odzi ludzie robili to wszystko od ko∏yski.

nizowanie bluesowego festiwalu. Ale pomys∏ to dopiero poczàtek,
bo ktoÊ musia∏ to wszystko zrobiç. W zasadzie od razu wiedzia∏em, ˝e mog´ realizowaç takà imprez´ jedynie z m∏odzie˝à. To, ˝e
pracujà tu tak m∏odzi ludzie, nikogo w Zakrzewie nie dziwi. Od lat
wiadomo, ˝e kiedy koƒczy si´ rok szkolny, dos∏ownie zaraz po rozdaniu Êwiadectw, m∏odzie˝ ca∏y swój wolny czas poÊwi´ca na prac´ przy tej imprezie. Organizacjà imprezy zajmuje si´ oko∏o
70 osób, z czego 95% to m∏odzi wolontariusze. Ju˝ kolejne pokolenia pracujà przy festiwalu. Dzia∏amy wspólnie, kiedy oni chodzà do gimnazjum i liceum. Potem najcz´Êciej wyje˝d˝ajà, choç
cz´Êç z nich na czas „Expresu” i tak powraca. Sà tacy, co podj´li
prac´ za granicà i – prosz´ sobie wyobraziç – niekiedy biorà urlop,
i przyje˝d˝ajà, bo wiedzà, ˝e na pewno b´dà przydatni. Przecie˝
wszystko robimy sami. Kosimy traw´, grabimy jà, potem stawiamy namioty, scen´. Pracy jest mnóstwo, ale ka˝dy dzieƒ koƒczy
si´ ogniskiem i Êpiewem. Stanowimy jednà wielkà rodzin´. Do tego wszyscy zdajemy sobie spraw´, ˝e to najlepszy sposób na promocje Zakrzewa. Ale te˝ w pewnym sensie i tych miejscowoÊci,
w których „Blues Expres” zatrzymuje si´ po drodze i koncertuje.
Siedem stacji i siedem koncertów. Kilka lat temu jedna z dziewczyn pisa∏a w Poznaniu prac´ magisterskà o naszym festiwalu.
Przeprowadza∏a wtedy ankiet´ i okaza∏o si´, ˝e 93% mieszkaƒców naszej miejscowoÊci popiera t´ ide´. Na te dwa dni zje˝d˝a
do Zakrzewa coraz wi´cej osób, i to nie tylko z kraju, ale tak˝e
z za granicy. Co ciekawe, przez te 14 lat nie by∏o ani jednej bójki,
choç pojawiajà si´ przecie˝ tysiàce ludzi, a do tego kieruje tym
wszystkim m∏odzie˝. Zresztà nie wyobra˝am sobie, by mogli to robiç doroÊli, za pieniàdze. Chyba nic by z tego nie wysz∏o. Entuzjazmu nigdy nie kupi si´ za pieniàdze”. Tyle Pan Henryk Szopiƒski.
Móg∏by ktoÊ zapytaç, dlaczego pisz´ o tym wszystkim dopiero teraz, skoro „Bluesowy Expres” wyruszy∏ z Poznania do Zakrzewa 15 lipca. Wbrew pozorom odpowiedê jest prosta. Otó˝
kilkanaÊcie dni temu rozpoczà∏ si´ rok szkolny i – jak zawsze
– wraz z nim, rozgorza∏y dy˝urne dyskusje i narzekania, ˝e m∏odzie˝ jest pusta, g∏upia, i ˝e umie tylko rozrabiaç, klàç, piç i niszczyç wszystko, co napotka na swojej drodze. Do tego, ˝e jest nadpobudliwa i bez pomocy psychologów tego problemu si´ nie
rozwià˝e, ˝e...
OczywiÊcie, jak co roku obok takiej litanii narzekaƒ nie pojawi∏a si´ lista z propozycjami dla m∏odych ludzi, bo jak wiadomo od zawsze, najwi´ksze doÊwiadczenie mamy g∏ównie
w narzekaniu.
Ale jeÊli mimo wszystko znalaz∏by si´ ktoÊ, kto miast sm´ciç,
chcia∏by naprawd´ coÊ po˝ytecznego zrobiç dla m∏odych ludzi,
daç im mo˝liwoÊç odkrycia w sobie pasji, zaprezentowania si´
z jak najlepszej strony, to zapraszam do Zakrzewa, do Pana Henryka Szopiƒskiego, który od czternastu lat robi to znakomicie.
Andrzej B∏aszczak

prac rzemieÊlniczych, to ca∏e po∏acie wiklinowych upraw wokó∏ miasta jak gàbka ch∏on´∏y wod´ i przyczynia∏y si´ do osuszania podmok∏ych terenów. Z roku na rok obszar plantacji coraz bardziej powi´ksza∏ si´ i w krótkim czasie Nowy TomyÊl sta∏
si´ wiklinowym zag∏´biem. OczywiÊcie zapotrzebowanie na ten
surowiec w owym okresie by∏o zdecydowanie wi´ksze ni˝
obecnie, bo wszelkiego rodzaju kosze, koszyki i kufry stanowi∏y podstawowe przedmioty pomagajàce w transporcie. Czasy
jednak si´ zmieni∏y. WymyÊlono szereg innych, wygodniejszych
opakowaƒ i wydawaç by si´ mog∏o, ˝e tego typu surowiec nie
jest ju˝ dziÊ do niczego potrzebny. Ale to nieprawda, bo choç
wraz z latami zmieni∏a si´ moda i wzornictwo, to wiklina znów
powróci∏a do ∏ask. Wykorzystuje si´ jà do tworzenia przeró˝nych przedmiotów u˝ytkowych i ozdobnych, jednak w naszej
ÊwiadomoÊci kojarzy si´ nadal przede wszystkim z koszykiem.
Kiedy s∏yszymy koszyk, to w zasadzie wiemy, o co chodzi,
ale jak nazwaç wiklinowe monstrum, wa˝àce 12 ton? Tak, tak,
to nie pomy∏ka: 12 ton. Od 1 wrzeÊnia tyle w∏aÊnie wa˝y najwi´kszy na Êwiecie kosz-gigant, stojàcy na pl. Niepodleg∏oÊci
w Nowym TomyÊlu. Powsta∏ stosunkowo szybko, bo zaledwie
w kilka dni, ale pracowa∏o przy nim kilkudziesi´ciu plecionkarzy. To dzi´ki niemu ka˝dy, kto weêmie do r´ki „Ksi´g´ Rekordów Guinesa”, dowie si´, ˝e jest na Êwiecie kolejne miasto, które mo˝e poszczyciç si´ swoim – naj…. Doskona∏y pomys∏
i – jak ju˝ wspomnia∏em – Êwietna oprawa ca∏ej uroczystoÊci,
a do tego udany, trzy dni trwajàcy Jarmark Chmielowo-Wilkiniarski i Êwietna zabawa.
Nale˝y tylko przyklasnàç takim inicjatywom, a b´dàc w okolicy, warto wybraç si´ do Nowego TomyÊla, by na w∏asne oczy
zobaczyç wiklinowego giganta.
Andrzej B∏aszczak
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Najwi´kszy na Êwiecie but, garnek, patelnia. Najwi´ksza
pizza, placek. Pami´tam, jak kiedyÊ w jednym z maleƒkich
w∏oskich miasteczek korowód mieszkaƒców ciàgnà∏ si´ przez
wàskie uliczki. Bito niecodzienny rekord, by∏a to najd∏u˝sza na
Êwiecie kie∏basa z∏o˝ona z serdelków.
Mania nietypowych rekordów ogarn´∏a niemal ca∏y Êwiat.
PrzeÊcigaç si´ mo˝na dos∏ownie w ka˝dej dziedzinie. Mo˝na
by zapytaç: – Po co to wszystko? – Ale czy warto na takie pytanie odpowiadaç? W wielu przypadkach liczy si´ nie tylko wpis
w Ksi´dze Rekordów Guinessa, ale wa˝na jest przede wszystkim inicjatywa i zaanga˝owanie. Wspólny cel jednoczàcy spo∏ecznoÊç. Cz´sto przy takiej okazji pojawia si´ has∏o: promocja. Promocja to dziÊ bardzo modne s∏owo, ale moim zdaniem,
nie przez wszystkich i nie do koƒca w∏aÊciwie rozumiane. Jednak nie ma si´ co dziwiç, w koƒcu tak wielu zachowaƒ przysz∏o nam si´ uczyç od podstaw. Proces to d∏ugi, ˝mudny, i do
tego cz´sto naje˝ony wszelakimi przeciwnoÊciami. Jedno natomiast jest pewne: zdecydowanie ∏atwiej o powodzenie wszelakich inicjatyw w mniejszych spo∏ecznoÊciach, które dzi´ki temu majà okazj´ pokazaç si´ Êwiatu.
MieliÊmy na to dowód 1 wrzeÊnia w Nowym TomyÊlu.
Zarówno prezentacja g∏ównej atrakcji – ale o niej póêniej –
jak i ca∏a trzydniowa impreza, zas∏ugujà na s∏owa uznania.
Zresztà Jarmark Chmielowo-Wikliniarski to impreza z wieloletnia tradycjà. Jej poczàtków mo˝na szukaç w latach mi´dzywojennych, kiedy to od roku 1936 organizowano podobne
festyny. Tradycja uprawy wikliny natomiast w tym rejonie si´ga jeszcze czasów napoleoƒskich. KorzyÊç z plantacji by∏a tu
podwójna, bo oprócz tego, ˝e pozyskiwano cenny surowiec do

Wiklinowe
Szaleƒstwo
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Na zdj´ciu grupa „dobra na wszystko”
z naszym z/cà redaktora naczelnego na czele; a krzy˝yk na czole to
nie rogi, tylko znak, ˝e to on

GALL ANONI
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wspólnych królów, poprzez wygrane lub przegrane, wojny i bitwy, czasem nawet przeciw sobie – przynajmniej
w sensie politycznym (II wojna Êwiatowa) i o znaczenie
tej przesz∏oÊci dla m∏odych, odpowiedzia∏a, ˝e to wa˝ne
i ˝e Polak i W´gier to nadal dwa bratanki.
Jednak wspólne przedsi´wzi´cia w parlamencie europejskim nie nale˝à do udanych, zauwa˝am. Czy wi´c
ró˝nià nas unijne pieniàdze i inne „dobra”? Mówi si´
te˝ o t´sknotach do dawnych Austro-W´gier? – Tak,
mówi moja rozmówczyni, teraz, dziÊ W´grzy spoglàdajà na bogaty Zachód, który jest ich snem.
Austro-W´gry bardzo dobrze mieszczà si´ w tej
perspektywie. A kiedy powiedzia∏a, ˝e „wy te˝ patrzycie z nostalgià na dawne polskie ziemie na wschodzie”
zrozumia∏am, ˝e jednak chodzimy swoimi drogami
a szablony nie pasujà ju˝ do niczego. Atomizujemy si´,
a Zachód zwiera solidarnie szyki w wa˝nych, a mo˝e
i nie tylko sprawach.
Mo˝e trzeba si´ upiç jak Bela – smutny w´gierski
król na wygnaniu w Polsce?
Wi´c wspólnie z grupà „dobrà na wszystko” piliÊmy wspania∏y w´gierski tokaj najzwyczajniej z gwinta przed sklepem, budzàc weso∏oÊç jednych, zdziwienie innych, niestety bez bratanków, ale za to z du˝à
frajdà i jestem pewna, ˝e nigdzie ju˝ nie b´dzie mi tak
smakowa∏ jak tam.
tzw. redakcja, czyli Mariola Zdancewicz
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Par´ lat temu, mo˝e trzy lub cztery, w Zakopanem
u sióstr Urszulanek spotka∏am dwoje naukowców
z W´gier. Przy pianinie i lampce wina rozmawialiÊmy
o zmianach zbyt wolnych, o du˝ych oczekiwaniach,
o niejasnej przysz∏oÊci.
Teraz jadàc na W´gry na krótko, najbardziej by∏am
ciekawa ludzi.
Budapeszt pojawi∏ si´ jakoÊ niespodziewanie
i brzydko. Siermi´˝ne Êlady przesz∏oÊci po jedynie
s∏usznym ustroju by∏y zbyt wyraêne. By∏am wÊciek∏a.
Obskurna ∏awka z lat 50-tych, na której przysiad∏am,
z∏agodzi∏a mój nastrój, przecie˝ to prawie zabytek.
Powoli wchodzi∏am w rytm miasta, fotografujàc jego zabytki i histori´.
T∏umy turystów z Zachodu, którym obrzyd∏y wymuskane, skoƒczone w swej architektonicznej poprawnoÊci w∏asne miejsca i kraje momentami by∏y
trudne do omini´cia.
Mocno starsza pani z Anglii dopytywa∏a si´ w tramwaju jak dojechaç do zamku, w którym si´ zatrzyma∏a, a zdumiona, ˝e ustàpi∏am jej miejsca pyta∏a
„a gdzie?, a skàd?, ach z Polski!”.
Zachowany na wzór Pary˝a Budapeszt odkrywa∏
swojà urod´ i przyciàga∏. ZaÊ oglàdany nocà ze Wzgórza Gellerta – zapiera∏ oddech.
Zapyta∏am m∏odà W´gierk´ polskiego pochodzenia
o wspólnà histori´, która trwa od Galla Anonima, poprzez

NIM I TOKAJ Z GWINTA
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Du˝o mówi si´ o zagro˝eniach w mieÊcie. Temat ten generuje
lato, turyÊci, przebywanie na powietrzu. Co mo˝na w tej chwili zrobiç w zakresie zwi´kszenia bezpieczeƒstwa?
Jednà ze skutecznych metod jest monitoring wizyjny miejsc
szczególnie zagro˝onych. Monitoring Poznania rozpoczà∏ si´ szeÊç
lat temu od Kaponiery i mo˝na powiedzieç, ˝e pierwszy etap prac
zosta∏ zakoƒczony w ubieg∏ym miesiàcu. Poczàtki nie by∏y ∏atwe.
W najwi´kszych miastach Polski wprowadzano tak zwane SWD
czyli Systemy Wspomagania Dowodzenia, w ramach których, za
du˝e pieniàdze rzàdowe budowano centra dowodzenia i m.in.
elementy monitoringu miasta. Poznaƒ mia∏ byç równie˝ obj´ty
tym systemem, ale skoƒczy∏y si´ pieniàdze i w Poznaniu ju˝ go
nie wprowadzono. MusieliÊmy polegaç na sobie.
Przyj´liÊmy wtedy koncepcj´, ˝e chcemy objàç monitoringiem
najbardziej newralgiczne punkty we wszystkich dzielnicach miasta. OparliÊmy nasz system na dwóch elementach. Pierwszy to
centra dozoru w poszczególnych komisariatach dzielnicowych
(sukcesywnie, po kolei, w poszczególnych latach) i kamery w najbardziej newralgicznych punktach w ka˝dej dzielnicy; drugi to ring

Bezpieczny Poznaƒ

ZNAJDè PRZESTRZE¡ DLA SIEBIE

o rozwoju systemu monitoringu w mieÊcie mówi
za-ca Prezydenta m. Poznania Tomasz Jerzy Kayser
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Êwiat∏owodowy – sieç Êwiat∏owodów ∏àczàca wszystkie s∏u˝by odpowiedzialne za bezpieczeƒstwo w mieÊcie. Prace nad ringiem
zacz´∏y si´, gdy Policja chcia∏a po∏àczyç systemem ∏àcznoÊci Êwiat∏owodowej swoje komendy i skierowa∏a do miasta proÊb´ o pomoc finansowà. Postawi∏em wtedy warunek - miasto pomo˝e, je˝eli tym systemem Policja po∏àczy nie tylko siebie, ale tak˝e inne
s∏u˝by ratownicze. Policja wyrazi∏a zgod´ i miasto sfinansowa∏o
ring, który po∏àczy∏ i Pogotowie Ratunkowe, i Stra˝ Po˝arnà, ale
tak˝e inne jednostki – jak np. MPK – które sà zaanga˝owane
w dzia∏ania ratownicze dla m. Poznania.
W czym to procentuje?
Po pierwsze oczywiÊcie w znacznie lepszym skomunikowaniu s∏u˝b ratowniczych, które majà ∏àcza o wysokiej przepustowoÊci, umo˝liwiajàce od razu przej´cie obrazu wizyjnego. Dzi´ki ringowi w przypadku zerwania ∏àcznoÊci na jednym odcinku,
jest jeszcze drugi odcinek. To poprawa i jakoÊci, i szybkoÊci,
i pewnoÊci systemu ∏àcznoÊci. Ale ring tak˝e pozwala na przepuszczanie obrazu - pakietów o du˝ej pojemnoÊci. Okaza∏o si´,
˝e ring znakomicie wspó∏pracuje z systemem monitorowania.
Czy to poprawia równie˝ bezpieczeƒstwo?
Obraz z monitoringu jest obserwowany na dzielnicy, ale tak˝e w Komendzie Miejskiej Policji, gdzie jest osobny punkt odbioru, a w przysz∏ym roku tak˝e pojawi si´ punkt odbioru w Komendzie Stra˝y Miejskiej. W trzech miejscach mo˝e byç oglàdany ten sam obraz, co zwi´ksza skutecznoÊç dzia∏ania systemu monitoringu. Podstawowy ci´˝ar analizy obrazu spoczywa na komisariatach dzielnicowych,
ale kiedy jest prowadzona akcja wymagajàca Êledzenia obrazu z ró˝nych fragmentów miasta, z ró˝nych dzielnic, i akcja ta jest koordynowana przez Komend´ Miejskà Policji, to w tym momencie system
pozwala na przej´cie sterowania kamerami przez
centrum dowodzenia, które mo˝e przejàç kierowanie
ca∏ym systemem w Poznaniu z jednego miejsca.
Ale jest te˝ pewien warunek, ˝e ktoÊ musi Êledziç
to na bie˝àco.

SkutecznoÊç monitoringu zwi´ksza si´ oczywiÊcie w miar´
zwi´kszenia osób, które mogà Êledziç obraz. Zwi´ksza si´ tak˝e
wtedy, kiedy ten obraz mo˝e byç równolegle odbierany przez ró˝ne podmioty. Z jednej strony jest to kwestia osób patrzàcych na
system, a z drugiej strony te˝ wra˝liwoÊci tych osób. Miasto Poznaƒ podpisa∏o porozumienie z Komendà Miejskà Policji i w dwóch
dzielnicach, gdzie jest najwi´cej zdarzeƒ obserwowanych na monitoringu, trzy razy w tygodniu oÊmiogodzinne dy˝ury pe∏nià tak˝e stra˝nicy Stra˝y Miejskiej. Okaza∏o si´, ˝e stra˝nik miejski zauwa˝a inne zjawiska ni˝ policjant. Policjant skupiony jest bardziej
na przest´pstwach o wi´kszym ci´˝arze gatunkowym, stra˝nik
zauwa˝a tak˝e wykroczenia przeciwko porzàdkowi. Z punktu widzenia bezpieczeƒstwa zaniedbania porzàdkowe bardzo cz´sto
skutkujà powa˝niejszymi przest´pstwami. Wa˝ne wi´c jest to, ˝e
monitory Êledzà ludzie patrzàcy na ró˝ne aspekty tego samego
obrazu. Na dzielnicy policjanci, znajàc swój rejon, tak naprawd´
wiedzà ju˝, na co zwracaç uwag´. Ta sama twarz, która mo˝e dla
osoby z centrum dowodzenia nic nie mówi, policjantom na dzielnicy powie ju˝ znacznie wi´cej. System umo˝liwia po∏àczenie dozoru lokalnego, gdzie zauwa˝a si´ inne rzeczy, z dozorem centralnym, wtedy kiedy to jest potrzebne.
Kiedy ten system zacznie funkcjonowaç?
Funkcjonuje ca∏y czas, tylko stopniowo poszerzamy go o kolejne fragmenty miasta. Prawie zakoƒczono wyposa˝anie centra-
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mi dozoru wszystkich dzielnic Poznania. Zosta∏a nam tylko Komenda Poznaƒ Pó∏noc, dla której w tym roku Miasto zakupi∏o
obiekt i osobno dofinansuje budow´ punktu dozoru monitoringu.
System odpowiada parametrom stosowanym w stolicach
europejskich. Nie jest tani w budowie, poniewa˝ kamery m.in.
umo˝liwiajà bardzo du˝e zbli˝enia i majà du˝à dok∏adnoÊç.
Kosztowne jest tak˝e jego utrzymanie przez Policj´. W Poznaniu jest zapotrzebowanie na monitoring, ale z uwagi na mo˝liwoÊci finansowe Policji i Miasta system ten obejmuje tylko
miejsca najbardziej newralgiczne. Wiadomo, ˝e przy tych parametrach system ten nie jest odpowiedni dla pokrycia wszystkich ulic miejskich – nigdzie nie jest to mo˝liwe – dla ulic
o mniejszych zagro˝eniach by∏oby to za drogie i nieadekwatne
do poziomu zagro˝enia. Ale ten system umo˝liwia pod∏àczenie
podsystemów, majàcych w∏asnych operatorów i oddzielne centra dozoru. Mamy ju˝ inicjatywy w niektórych spó∏dzielniach
mieszkaniowych, gdzie spó∏dzielnia tworzy lokalny system monitoringu, z w∏asnym systemem dozoru. Kiedy pracownik w ramach systemu lokalnego widzi, ˝e coÊ si´ dzieje, mo˝e przes∏aç wyselekcjonowany obraz on-line bezpoÊrednio do Policji,
umo˝liwiajàc sprawniejszà akcj´ organów porzàdkowych.
Kto b´dzie finansowa∏ utrzymanie systemu?
Miasto w 100% finansuje budow´ tego systemu. W∏aÊcicielem staje si´ Policja i utrzymanie jest w r´kach w∏aÊciciela.
Policja aktywnie wspó∏uczestniczy w dokumentacji i opracowaniu zasad, natomiast zakupy urzàdzeƒ i budow´ pokrywa
miasto. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e sà to du˝e koszty dla Policji

i prowadzimy rozmowy dotyczàce partycypacji finansowej miasta tak˝e w utrzymaniu tego systemu. To by oznacza∏o oczywiÊcie zwolnienie tempa inwestycji, ale mamy ÊwiadomoÊç, ˝e
inwestujàc w ten system, musimy widzieç koszt nie tylko samej inwestycji, ale i utrzymania. Mamy wiele wniosków o dodatkowe kamery. Z uwagi jednak na bardzo du˝e koszty utrzymania, ka˝dy punkt, który pojawia si´ na mapie systemu centralnego, musi uzyskaç pozytywnà opini´ s∏u˝b odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo. Ten system selekcji wynika ze ÊwiadomoÊci, ˝e za ka˝dà decyzjà sà potem du˝e koszty. W najbli˝szym czasie kamery stanà na Âródce. Przygotowujemy pod
Êrodki unijne projekt pokrycia monitoringiem Traktu Królewsko-Cesarskiego, czyli pasma od koÊcio∏a Êw. Jana Jerozolimskiego, przez poznaƒskà Âródk´, poprzez ul. 27 Grudnia, Dàbrowskiego, do ulicy KoÊcielnej. Pozwoli to na obj´cie monitoringiem kolejnych bardzo newralgicznych punktów. ChcielibyÊmy do tego etapu monitoringu zdobyç pieniàdze z Unii Europejskiej, wykorzystujàc znaczenie Traktu jako turystycznego
produktu narodowego o szczególnej atrakcyjnoÊci turystycznej,
a jednoczeÊnie wa˝nego dla zachowania polskiego dziedzictwa
kulturowego i historycznego.
Jakie b´dà kwoty od Unii?
Na to pytanie precyzyjnà odpowiedê uzyskamy
po wykonaniu dokumentacji. Na pewno mówimy
o kwocie rz´du kilku milionów z∏otych.
Poznaƒ stanie si´ miastem nowoczesnym, ale czy
bezpiecznym?
Bezpieczeƒstwo tak naprawd´ ma dwa oblicza – to skala przest´pczoÊci ale tak˝e poczucie
bezpieczeƒstwa wÊród mieszkaƒców. Mo˝na powiedzieç, ˝e monitoring dzia∏a w obu tych aspektach – realnie zmniejsza przest´pczoÊç, z drugiej
zaÊ strony sam fakt kamery zwi´ksza poczucie
bezpieczeƒstwa ludzi. Monitoring zmniejsza przest´pczoÊç nie tylko przez mniejszà iloÊç wydarzeƒ,
ale tak˝e pozwala zwi´kszyç skutecznoÊç dzia∏ania policji – nie tylko odstrasza przest´pców,
ale u∏atwia ich wykrywanie.
Wiadomo, ˝e wÊród punktów,
które sà najniebezpieczniejsze,
R E K L A M A
jest równie˝ Stary Rynek i par´ bardzo popularnych miejsc,
ale równie niebezpieczne sà
blokowiska. Czy bierzecie Paƒstwo pod uwag´, ˝e to sà miejsca generujàce przest´pczoÊç?
Czy to ju˝ jest w gestii spó∏dzielni? Jak Paƒstwo do tego
podchodzicie?
Nie dzielimy miasta w zale˝noÊci od charakteru budownictwa. Zawsze decydujàca jest
opinia s∏u˝b porzàdkowych i ratowniczych odnoszàca si´ do
kryterium poprawy bezpieczeƒstwa. Pierwszeƒstwo majà miejsca o najwi´kszym zagro˝eniu.
Dotyczy to rodzaju pope∏nianych przest´pstw i ich nasilenia. Na szcz´Êcie w tym rankingu poznaƒskie blokowiska nie
dominujà.
rozmawia∏a
Mariola Zdancewicz
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Ostatnie dwa lata nie by∏y dla integracji europejskiej zbyt udane. Uznane za historyczny wr´cz prze∏om rozszerzenie Unii
Europejskiej o 10 nowych krajów wywo∏a∏o spore k∏opoty w rodzinie europejskiej.
˚artobliwie nieco mo˝na skonstatowaç, i˝
„Matce Brukseli” przyby∏o 10 nowych,
wcale nie najsilniejszych dzieci, w sytuacji,
gdy pozosta∏à 15-tk´ dopad∏a zadyszka,
nie mówiàc ju˝ o strachu przed „Nuworyszami ze Wschodu”. Na dodatek – ku zaskoczeniu wszystkich – „Nowi” od samego poczàtku okazali si´ byç bardzo samodzielni, a niektórzy spoÊród nich nawet
krnàbrni i nieznoÊni. ˚eby tego by∏o ma∏o,
w tym samym prawie czasie bracia i siostry z Francji i Holandii odrzucili Traktat
ustanawiajàcy Konstytucj´ dla Europy. Do
tego dosz∏y spory o intensywnoÊç relacji
i zaanga˝owania w kontaktach z „Wielkim
Bratem” z Waszyngtonu.
Próbujàc odpowiedzieç na pytanie, co
dalej z integracjà europejskà, nale˝y odwo∏aç si´ do naukowej prognozy rozwoju
Unii Europejskiej w przysz∏oÊci. Badania
w tym zakresie prowadzà do wyró˝nienia
kilku zasadniczych stanowisk. Pierwsze
zak∏ada os∏abienie Unii na rzecz paƒstw
cz∏onkowskich. Oznacza ono dominacj´
wspó∏pracy mi´dzyrzàdowej i zasadniczà
redukcj´ kompetencji dotychczasowych instytucji UE. Symbolem tego podejÊcia by∏aby zmiana dotychczasowej aksjologii integracji europejskiej, mogàca doprowadziç
do dekonstrukcji, dekompozycji, a nawet
rozpadu systemu Unii Europejskiej. Drugie stanowisko sprowadza si´ do zachowania status quo i kontynuacji ewolucyjnej rozbudowy dotychczasowego dorobku
integracyjnego. Trzecie natomiast opiera
si´ na przekonaniu, ˝e paƒstwa cz∏onkowskie, jak i Unia, zdecydujà si´ na dokonanie prze∏omu, odbudowy projektu europejskiego, czy te˝ nawet „skoku” integracyjnego o charakterze wr´cz konstytucyjnym, który w praktyce przybraç mo˝e
kszta∏t federacji niezale˝nych krajów cz∏onkowskich, opartej na ideologii federalizmu
mi´dzyrzàdowego.
Opisane powy˝ej stanowiska prowadzà do wyró˝nienia nast´pujàcych scenariuszy. Pierwszy z nich – nazywany negatywnym „scenariuszem hamowania” –
opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e proces przekazywania przez paƒstwa cz∏onkowskie
kompetencji do podejmowania decyzji instytucjom Unii i Wspólnot, osiàgnàwszy
okreÊlony punkt, zostanie zahamowany,
po czym nastàpi lub nastàpiç mo˝e (nie
musi) jego stagnacja. Zak∏ada si´ tu nawet, ˝e niewydolne, technokratyczne
struktury, wyeksponowanie interesów narodowych oraz odrzucenie kompromisu
w stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi, a tak˝e wp∏ywy z zewnàtrz

mogà nie tylko zatrzymaç („utrzymywaç
w stanie letargu”), ale równie˝ odwróciç
proces integracji europejskiej. Unia Europejska mo˝e staç si´ bezsilnà, regionalnà ONZ, opanowanà przez proces dywersyfikacji i atomizacji.
Sama Unia mo˝e doprowadziç do rozprz´˝enia wewn´trznego wynikajàcego
z usankcjonowania traktatowego mechanizmów jednoczesnej integracji, jak i dezintegracji. W tym uj´ciu scenariusz „jednej Unii stanowiàcej system wielu ÊciÊlejszych unii” móg∏by okazaç si´ nieuniknio-
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ny. Nie mo˝na przecie˝ wykluczyç, ˝e grupy poszczególnych paƒstw zdecydujà si´
na utworzenie „kr´gów tematycznych”
(„kó∏ zainteresowaƒ”), które realizowa∏yby
okreÊlone zadania integracyjne. Takimi kr´gami mog∏yby byç np. Unia Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Unia Socjalna, Unia
Ekologiczna czy Unia Obronna. Kulminacjà tego procesu by∏oby zjawisko ucieczki
paƒstw cz∏onkowskich poza sfer´ funkcjonowania Wspólnot i Unii. W tak zarysowanym scenariuszu wydarzeƒ sonda˝e
opinii publicznej pokazywaç b´dà najpewniej, jak z∏o˝ona, niezrozumia∏a, niewydajna i niedemokratyczna Unia (lub
wieloÊç unii) traciç b´dzie poparcie obywateli. W konsekwencji b´dzie mog∏o
dojÊç do jej samorozwiàzania.
Drugi scenariusz – nazywany scenariuszem „modyfikacji i trwania” – opiera
si´ na wprowadzeniu w ˝ycie precyzyjnego podzia∏u w∏adzy integracyjnej pomi´dzy krajami cz∏onkowskimi a instytucjami
UE. Zak∏ada si´ tu dalsze i równoleg∏e
rozwijanie modelu integracji europejskiej
opartej na mi´dzyrzàdowoÊci i metodzie
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wspólnotowej (supranarodowej) przy dalszym braku okreÊlenia celu ostatecznego
integracji europejskiej (finalite politique).
Trzeci scenariusz – nazywany „rozwojowym” – oparty zosta∏ na takich podstawach jak: przejrzystoÊç (transparencja)
system instytucjonalnego oraz decyzyjnego; akceptacja Unii przez obywateli; wi´ksza personalizacja dzia∏aƒ integracyjnych;
wzmocnienie demokratycznej legitymizacji; poszukiwanie kompromisów i wspólnych preferencji. Gwarancjà realizacji wymienionych tu za∏o˝eƒ staç si´ ma rewitalizacja (a mo˝e nawet konstytucjonalizacja) integracji europejskiej, w postaci zunifikowanego traktatu (nazywaç by si´
móg∏ np. „Paktem Odnowy”), na który
zgodzà si´ wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie. Scenariusz ten wbrew pozorom nie
jest modelem budowy superpaƒstwa europejskiego. Wykracza on jednak dalece
poza tradycyjny sposób postrzegania paƒstwa i stosunków mi´dzynarodowych.
Odrzuca si´ tu alternatyw´: paƒstwo narodowe albo federacja narodów/regionów
(Stany Zjednoczone Europy). Przestarza∏a
wydaje si´ te˝ wàtpliwa sprzecznoÊç pomi´dzy Europà Ojczyzn, a Ojczyznà Europejskà. PodejÊcie rozwojowe opiera si´ na
powolnym kszta∏towaniu Unii opartej na
zachowaniu zdobyczy europejskiego paƒstwa narodowego, ale w innym formacie
– poza jego granicami narodowymi. Czy
w formie federacji paƒstw narodowych?
Tego dzisiaj nie da si´ przesàdziç. Bez
wàtpienia scenariusz ten zak∏ada rozbiórk´ budowli europejskiej i podj´cie si´ jej
rekonstrukcji w oparciu o to, co z niej pozosta∏o, z wykorzystaniem nowych technik i elementów.
Póki co Unia Europejska wzbogacona o nowe kraje cz∏onkowskie przejÊç
musi przez najtrudniejszy w swej historii
proces przywracania równowagi. Zaburzenia zwiàzane z powi´kszaniem sk∏adu
cz∏onkowskiego, trudnà sytuacjà gospodarczà, kryzysem bud˝etowym, skomplikowanà sytuacjà mi´dzynarodowà (relacje z USA, Rosjà i Chinami) ulegnà
z pewnoÊcià skumulowaniu. W rezultacie koƒcowym efektem tego nie powinna
byç stagnacja czy nawet upadek Unii Europejskiej, a raczej wyjÊcie z kryzysu poprzez nowà jakoÊç integracji europejskiej,
kszta∏tem i formà dopasowanej do wyzwaƒ wspó∏czesnego Êwiata.
Bioràc pod uwag´ wszystkie wy˝ej wymienione argumenty nale˝y za∏o˝yç, ˝e
Wspólnoty, a potem Unia Europejska, zawsze znajdowa∏y si∏y, by pokonaç zagro˝enia i podjàç nowà debat´ nad swoim
kszta∏tem. Wypada mieç tylko nadziej´, ˝e
êród∏a europejskiego pragmatyzmu i kompromisu nie zostanà wyczerpane.
Zbigniew Czachór
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The Union itself may lead to an internal confusion resulting from treaty-based
sanctioning of the mechanisms of simultaneous integration and disintegration. With
this respect the scenario of ‘one Union constituting a system of numerous closer
unions’ might prove inevitable. After all one
cannot exclude a possibility of a group of
particular states deciding to form ‘thematic circles’ to implement particular integration-related tasks. Such circles could include the Internal Safety Union, the Social
Union, the Environmental Union or the Defense Union. This process would be crowned with the member states’ retreat outside the sphere of influence of the Communities and the Union. In this scenario public opinion polls will certainly indicate how
the complex, unintelligible, inefficient and
undemocratic Union (or numerous unions)
will lose the citizens’ support. This may result in the Union’s self-dissolution. The second scenario, referred to as ‘modification
and staying put’, is based on introducing a
precise distinction between integration power as exercised by the member countries
and the EU institutions. One assumes further and simultaneous development of the
European integration model based on intergoverning and the commonwealth method
(supra-national) accompanied by a non-existing ultimate goal of European integration
(finalite politique).
The third scenario, referred to as ‘developmental’, is based upon: - transparency
of the institutional and decision-making systems; – the citizens’ approval of the Union;
– more personalised integration activities;
– reinforcing democratic legitimization; – looking for compromise and shared preference. The above stated assumptions are to be
implemented by means of revitalising (if not
constitutionalising) European integration in
the form of a unified treaty (with a suggested name of ‘Restoration Pact’) adopted by
all member countries. Surprisingly, this scenario is not about building a European su-

per power. However, it goes beyond the traditional perception of a state and international relations. It rejects the alternative: a national state or a federation of nations/regions
(United States of Europe). The dubious discrepancy between a Europe of Mother Countries and a European Mother Country also seems obsolete. The developmental approach calls for slow molding of the Union
based on maintaining the achievements of
the European national state but in a different format, outside its national boundaries.
Would it be a federation of national states?
It is too early to decide. Undoubtedly, this
scenario calls for disintegrating the European building and reconstructing it with reference to whatever has been left of it, employing new technologies and elements.
So far the European Union, enriched
with new member countries, must undergo the hardest ever process of regaining balance. Disturbances accompanying the
Union’s extension, a difficult economic situation, a budget crisis, a complicated international situation (relations with US,
Russia and China) will certainly accumulate. The result should not be stagnation or
even a decline of the European Union but
rather overcoming the crises by means of
a new quality of European integration, the
shape and form in compliance with challenges of the modern world.
Bearing in mind all the above stated
arguments one should assume that the
Communities and then the European Union
have always proved strong enough to overcome the threats and initiate a new debate on their condition. One should hope that
the sources of European pragmatism and
compromise will not be exhausted.
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The last two years have not been very
successful with respect to European integration. EU’s epoch-making accession of 10
new countries caused considerable problems
in the European family. One could state facetiously that ‘Mother Brussels’ gained 10
not necessarily most robust children in a situation when the remaining 15 were not in
their best shape. The ‘core’ of EU was subject to feebleness, breathlessness and maybe even infection, not to mention fear if not
panic accompanying the ‘new rich from the
East’. On top of that, quite surprisingly the
‘new’ seemed quite self-reliant from the very beginning while some proved even insolent enough to seem obnoxious. To add insult to injury, almost at the same time brothers and sisters from France and Holland rejected a Treaty establishing Europe’s Constitution. This was topped with disputes about
the intensity of the relations and involvement
with ‘the Big Brother’ from Washington D.C.
In an attempt to answer the question
about the future of European integration one
should refer to a scientific forecast of EU’s
future development. Relevant research indicates several distinct standpoints. The first
one assumes the Union’s impairment for
the benefits of its member countries. This
would indicate dominant inter-governmental co-operation and significantly reduced
competence of EU’s existing institutions.
This approach would be epitomized by
a change of the existing axiology of European integration, capable of disintegrating
the EU system. The second standpoint is
brought down to maintaining the status quo
and continuing an evolutionary development of the existing integration achievement. The third standpoint is based upon
an assumption that both the Union and its
member countries will opt for a breakthrough, a restoration of the European project
or even an integration ‘leapfrog’ of an outright constitutional nature which in fact may
assume the form of a federation of independent member states based upon the ideology of inter-governmental federalism.
The above standpoints involve the following scenarios: the first one, referred to
as a negative ‘impeding scenario’, is based
upon an assumption that the process of
transferring decision-making competence
from the member countries to the Union’s
and Communities’ institutions, after reaching a certain point will be impeded and
then followed (not necessarily) by a period
of stagnation. It is even assumed that inefficient, technocratic structures, emphasizing national interests and rejecting compromise in relations among member countries as well as an external influence may
not only halt (‘halt in lethargy’) but also reverse integration processes in Europe. The
Union may become a helpless, regional
rendition of UN, overwhelmed with diversification and atomization processes.
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Lata 80. dla Poznania by∏y latami sukcesów na krajowym rynku artystycznym:
niebywale popularny by∏ Kabaret Tey, orkiestra Zbigniewa Górnego, sukcesy odnosi∏ Teatr Nowy, a na listach przebojów
zespó∏ Lombard, którego by∏a pani wokalistkà. Dzisiaj muzycznie, poza poznaƒskim Êrodowiskiem hip-hopu, niewiele si´ w Poznaniu dzieje. Jakie sà
wed∏ug Pani tego przyczyny?
MyÊl´, ˝e dzisiejsza kondycja ca∏ej
muzyki polskiej, wy∏àczajàc mo˝e wspomniany nurt hip-hopu, jest nieco s∏absza. Du˝y nacisk k∏adzie si´ w Êrodowisku na muzyk´ popularnà, której cz´Êç
nazwa∏abym muzykà niedobrà. MyÊl´, ˝e
Poznaƒ jest raczej kalkà tego, co dzieje
si´ w ca∏ej Polsce. Ale faktem jest, ˝e
gdzieÊ zawsze zaczyna si´ ognisko, które przynosi zmiany. KiedyÊ takim ogniskiem by∏ w∏aÊnie Poznaƒ. Mam nadziej´, ˝e takie ognisko gdzieÊ w koƒcu si´
rozpali, bo pora ju˝ na zmiany. Pora na
muzyczny ferment. Mo˝e brakuje naszemu poznaƒskiemu Êrodowisku mened˝erów majàcych mniej komercyjne podejÊcie do sztuki. Mo˝e mened˝erowie
zach∏ysn´li si´ faktem, ˝e ze sztuki mo˝na i trzeba zawsze robiç dobrze prosperujàcy biznes. Mamy biznes, tylko ˝e
sztuka nam si´ gdzieÊ ulotni∏a. Biznes
i sztuka powinny si´ przynajmniej rów-

Czy podró˝ujàc po kraju przy
okazji tras koncertowych zauwa˝a Pani dystans, jaki zaczyna dzieliç Poznaƒ od najlepszych?
MyÊl´, ˝e Poznaƒ nie spad∏
w rankingu. Mam wra˝enie, ˝e
to w∏aÊnie inne miasta dobi∏y do
czo∏ówki, w której zawsze by∏
Poznaƒ. W latach 90., w czasach transformacji gospodarczej,
to my i Trójmiasto poszliÊmy
najdalej. Dzisiaj inni odrabiajà
starty. I nie mówi´ tego z poczucia patriotyzmu lokalnego.
Znam ludzi, którzy nadal twierdzà, ˝e Poznaƒ jest najpi´kniejszym miastem w tym kraju.
Mo˝e dzisiejszy Poznaƒ zatrzyma∏ si´ troch´ w rozwoju. Mo˝e potrzebuje zmian. Nie znam
jednak ich mechanizmów. Zadaje mi Pan trudne pytania, jak
dla artysty. OczywiÊcie, marzy
mi si´ usprawniona komunikacja w Poznaniu. Jego parali˝
komunikacyjny jest mojà najwi´kszà bolàczkà. To, ˝e podobnie jest w Warszawie czy
w Krakowie, nie powinno byç
dla nas ˝adnym usprawiedliwieniem. Wprawdzie urodzi∏am
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nowa˝yç. Mo˝e powstanie jakiÊ nurt alternatywny. Przyznam szczerze, ˝e czekam na to z niecierpliwoÊcià.
Jest Pani w∏aÊciwie takim ostatnim pomostem ∏àczàcym rynek polskiej muzyki rockowej z Poznaniem. Mówi si´, ˝e
jak rock i Poznaƒ to tylko Ostrowska.
Czy to jednak nie zatrwa˝ajàce?
Na szcz´Êcie ja tego tak nie odczuwam. By∏oby to dla mnie du˝e obcià˝enie. W∏aÊciwie przykro sobie to uÊwiadomiç. Ale muzyka to ca∏y czas p∏ynna
materia. Szcz´Êliwie jest w Poznaniu
jeszcze Acid Drinkers, Tymoteusz i silne
Êrodowisko hip-hopowe. Jest Mezo, Peja. Nie jest to mój gatunek, (....) ale dla
m∏odzie˝y to oni sà dziÊ muzycznà wizytówkà Poznania. Mowy nie ma o muzycznej pró˝ni.
Odnosz´ jednak wra˝enie, ˝e Poznaƒ
nie tylko muzycznie spad∏ w rankingu.
Inne miasta, ˝eby wymieniç tylko Kraków czy Wroc∏aw, sà bardziej przedsi´biorcze i kreatywne. Odbywa si´ w nich
wiele nowych, artystycznych imprez.

si´ w Szczecinku, ale czuj´ si´
tak˝e Poznaniankà. Przyjecha∏am tutaj tu˝ przed stanem wojennym i w∏aÊnie w tamtych,
trudnych czasach stanu wojen-

MA¸GORZAT OSTROW
wywiad z Ma∏gorzatà Ostrowskà, piosenkarkà
nego najbardziej doceni∏am Poznaƒ. Je˝d˝àc w latach 80. z koncertami po kraju, widzia∏am wsz´dzie chaos, widzia∏am,
jak trudno by∏o codziennie ˝yç, i to abstrahujàc od polityki. W Poznaniu by∏o
∏atwiej wszystko sobie zorganizowaç, na
przekór krà˝àcym po kraju dowcipom
o jego mieszkaƒcach.
Muzyka to pewien stan ducha. Pani
w muzyce zawsze jest dynamiczna, cz´-

sto drapie˝na. Prawdziwa rockmenka.
To Pani prawdziwy obraz?
I tak, i nie. Na pewno jest prawdziwy, bo na scenie do niczego si´ nie zmuszam. Jak ka˝da kobieta mam jednak
jeszcze kilka innych twarzy. Przyznaj´ si´
do innych osobowoÊci. DziÊ, mieszkajàc
w podpoznaƒskim Puszczykowi, jestem
zupe∏nie innym cz∏owiekiem ni˝ na scenie. Mam okresy aktywne i dynamiczne,

si´ uznana, dojrza∏a artystka, którà jest
Ma∏gorzata Ostrowska?
Bardzo trudno. Na szcz´Êcie spo∏eczeƒstwo starzeje si´ dziÊ w sposób zatrwa˝ajàco szybki i mam nadziej´, ˝e
w koƒcu doczekamy momentu, kiedy
dojrza∏y artysta b´dzie jeszcze królowa∏,
a artysta m∏odego pokolenia b´dzie
przede wszystkim fermentem. Bo tak –
byç mo˝e – byç powinno. Mnie, przyznaj´, trudno dotrzeç do m∏odocianego
odbiorcy. Zresztà, raczej nie próbuj´ –
mam swojà publicznoÊç.
Nikt z nas nie jest nieÊmiertelny. Co
jeszcze chce Pani zdà˝yç zrobiç w muzyce? Czy chce Pani sobie jeszcze coÊ
udowodniç?

Sobie nie musz´ ju˝ niczego udowadniaç, albo musz´ udowodniç sobie
wszystko. Nigdy nie pojmowa∏am sztuki jako walki. KiedyÊ wycofa∏am si´ z ˝ycia muzycznego, poniewa˝ nasz rynek
sta∏ si´ na tyle agresywny, ˝e by∏o to dla
mnie zbyt m´czàce. Nie lubi´ biç si´
o swojà pozycj´. Scena nie jest polem
walki. Scena jest miejscem, gdzie si´
przekazuje uczucia i emocje komuÊ,
komu na nich zale˝y. Nigdy nie b´d´ si´
bi∏a o odbiorców. Nie lubi´ i nie chc´
niczego nikomu udowadniaç. Chcia∏abym po prostu nagraç jeszcze par´ fajnych p∏yt. Ta najbli˝sza niech b´dzie dla
mnie super.
rozmawia∏: Przemys∏aw Grociak

wywiad / iterviev

ale czasami potrafi´ zajàç si´ kuchnià
czy ukochanym przeze mnie ogrodem.
Lubi´ przycinaç ró˝e czy kosiç traw´ wokó∏ domu. Potrafi´ budowaç, malowaç
i uk∏adaç terrakot´. Te kilka osobowoÊci
jest niezb´dnych do normalnego ˝ycia.
A wi´c Lubi Pani odpoczywaç od bycia
piosenkarkà?
Jak ka˝dy od swojego zawodu. Mam
do niego zdrowy dystans.
Aktorzy cz´sto generujà sztuczne emocje. Czy muzycy te˝ mogà byç nieprawdziwi? Tym bardziej, ˝e ˝yjemy dziÊ
w czasach, kiedy opakowanie jest cz´sto wa˝niejsze od zawartoÊci?
Teoretycznie jest to mo˝liwe, choç
trudno mi w to uwierzyç. Moje koncerty
te˝ wyglàdajà ró˝nie. Czasami si´ d∏ugo
rozkr´cam, trudniej mi si´ pracuje z publicznoÊcià. Ale jak si´ lubi Êpiewaç, to
dzia∏a to na cz∏owieka dopingujàco. Dla
biznesu muzyk pewnie te˝ potrafi przymusiç si´ do okreÊlonej pracy, udajàc kogoÊ, kim nie jest. Dla mnie jest to niemo˝liwe, kiedy na scenie wykonuj´ utwory, do których w wi´kszoÊci sama napisa∏am teksty. Tekst jest dla mnie bardzo
wa˝ny. S∏owa oddajà konkretne, osobiste uczucia i prze˝ycia. Nie potrafi∏abym
byç nieszczera Êpiewajàc w∏asne teksty.
W muzyce jestem uzale˝niona od emocji.
W∏aÊnie spotka∏am takiego producenta,
który rozbudza we mnie jej nowe pok∏ady. To rodzaj motywujàcej, pozawerbalnej
energii, z którà muzyk musi mieç kontakt.
To kawa∏ek kosmosu, z którym mamy
szcz´Êcie czasami si´ spotkaç.
Czy jest jednak mo˝liwe, by Ma∏gorzata
Ostrowska zmieni∏a gatunek muzyczny?
Absolutnie tak. Unikam szufladkowania artysty, co jest domenà dziennikarzy. Artysta tworzy i wykonuje. Piszàc
tekst czy wykonujàc danà piosenk´, nigdy nie myÊl´ o konkretnym gatunku mu-

OWSKICH
zycznym. Nie przepadam wprawdzie za
country i nie widz´ si´ w hip-hopie, bo
by∏abym nieszczera. Hip-hop jest dla
mnie zbyt odleg∏y w sensie pokoleniowym. Moje pokolenie wyra˝a∏o si´ w rocku. Lubi´ hip-hop i doceniam wartoÊç tej
muzyki w przekazie tekstowym. To symbol walki i niezgody tego pokolenia. To
przypomina mi czasy, które prze˝ywaliÊmy w latach 80., s∏uchajàc rocka.
Dzisiejszy rynek muzyczny to du˝a konkurencja, wszechobecna komercja i kult
m∏odoÊci. Jak na tym rynku odnajduje
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informacje / info

Hotel HP Park*** Poznań
Pozna
ul. abpa. A. Baraniaka 77
61-131 Poznań
Pozna
tel.: +48 61 87 41 100
tel.: +48 61 87 41 200
e-mail: hppoznan@beph.pl
www.HotelePark.pl

WHEN IN NEED
Police
Ambulance
Fire brigade
Weather forecast
Yellow pages
Local operators
International operators
Time
International Area Codes
Trunk Area Codes
Radio Taxi
061
061
061
061

11

822
822
851
821

PUBLIC TRANSPORTATION
Central Bus Station:
Poznaƒ, 17 Towarowa St.,
tel. 061 833 15 11
Train information:
international connections
locai connections
tel. 94 36, 061 863 38 15
tel. 863 38 15 14
Bus information:
tel. 061 664 25 25
Fly information:
0801 30 09 52, 0801 30 09 53
061 858 55 00, 061 847 24 83

RENT-A-CAR
HOTEL POZNA¡ – 1 W∏. Andersa Sq.,
tel. 061 853 17 02;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 4 pm.,
Saturday 10 am – 2 pm.
Sunday only on request

30

Stanis∏aw Nagórski & Synowie
¸´czyca k. Poznania, 33/28 Pó∏nocna St.
tel./fax 061 810 65 83

Restauracja
Piwnica Murna
3A Murna St.
tel. 061 851 86 64

RESTAURANTS

HOTELS

Restauracja Magdy Gessler
94 Stary Rynek
tel.061 855 33 58
fax 061 855 33 47

Hotel Edison
Baranowo, Przeêmierowo
061 814 27 51, fax 061 814 16 85
www.hoteledison.com.pl

AUTO SERVICE
997
999
998
92 21
89 13
90 59
99 51
92 26
95 70
95 70
22 22
23 33
55 15
62 16

Poznaƒ, ¸awica APT, 285 Bukowska St.
tel. 061 868 41 77;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 6 pm.,
Saturday, Sunday only on request
e-mail: poznan@herz.com.pl

Restauracja Piano Bar
& Browar Pub
S∏odownia
Poznaƒ, 42 Pó∏wiejska St.
tel./fax 061 859 65 70 Stary Browar

Salon Win CH King Cross (5)
Poznaƒ, 156 Bukowska St.
tel./fax 061 886 00 80
SPRZEDA˚ HURTOWA: (4)
Suchy Las, 22 Sprzeczna St.
tel. 061 811 78 47, fax 061 811 78 48
Ristorante Pizzeria
Poznaƒ, 41 Garbary St.
tel.061 852 34 10
Suchy Las, 20 Szkolna St.
tel.061 892 60 36
Restauracja Aplauz (2)
8/10 27 Grudnia St.
tel. 061 851 01 58
www.aplauzrestauracjca.pl
kuchnia europejska
z elementami kuchni
po∏udniowoamerykaƒskiej
Blue Note Poznaƒ Jazz Club
76/78 KoÊciuszki St.
tel./fax 061 851 04 08

Hotel Meridian (3)
Poznaƒ, Litewska St.
tel. 061 841 12 01, 061 847 15 64
www.hotelmeridian.com.pl
open from 1 pm till 1 am
Hotel Domina Prestige Poznaƒ (1)
Poznaƒ, 2 Âw Marcin St.
tel. 061 859 05 90
fax 061 859 05 91
e-mail: prestige@dominahoteis.pl
www.dominahotels.com
Hotel Dorrian
Poznaƒ, 29 Wyspiaƒskiego St.
tel. 061 867 45 22, 061 662 66 66
e-mail: rezerwacja@dorian.pl
Hotel Trawiƒski
Poznaƒ, 2 ˚niwna St.
tel. 061 827 58 00
fax 061 820 57 81
www.hoteltrawinski.com.pl
e-mail:office@hoteltrawinski.com.pl
Royal-Hotel***
Poznaƒ, 71 Âwi´ty Marcin St.
tel./fax 061 858 23 00
www.hotel-royal.com.pl
Hotel HP Park*** Poznaƒ
Poznaƒ, 77 abpa. A. Baraniaka St.
tel. 061 874 11 00
tel. 061 874 12 00
www.hotelepark.pl
e-mail: hppoznan@beph.pl

DOOKO¸A ÂWIATA

