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Szanowni Paƒstwo!
Niezmiernie cieszymy sie z faktu, ˝e w Nowym Roku mo˝emy Paƒstwu przybli˝yç nasz magazyn. Ten
presti˝owy miesi´cznik wydawany jest przez wysoce profesjonalnà kadr´ dziennikarskà, a naszà mi-
sjà – promocja Poznania i Wielkopolski w kraju i za granicà. Obecnemu od nieomal roku na rynku
„Merkuriuszowi” zaufa∏o ju˝ wiele presti˝owych firm i instytucji (w tym urz´dy paƒstwowe i samo-
rzàdy), co pozwala nam wierzyç, ˝e mo˝emy mieç wp∏yw na pozytywne zmiany w naszym mieÊcie
i regionie. Na naszych ∏amach goÊcili  politycy, artyÊci i sportowcy, mi´dzy innymi minister Êrodowi-
ska – Jan Szyszko, Grzegorz Turnau, Ma∏gorzata Ostrowska, Janusz Józefowicz, Roger Waters, czy Ro-
bert Kubica. Piszà w naszej gazecie takie gwiazdy publicystyki jak Wac∏aw Wilczyƒski, Kamila Wil-
czyƒska, Leszek Mazan, Lech Mergler, czy Zygmunt Broniarek. Otrzymujemy wyrazy uznania za wy-
soki poziom edytorski i merytoryczny.

Zapraszamy Paƒstwa do kontaktu z nami – czytaj, przyjdê, pisz, mailuj, dzwoƒ!
Z pozdrowieniami Redakcja

Redakcja • HOTEL TRAWI¡SKI, ul. ˚niwna 2, 61-683 Poznaƒ • tel. 061 827 59 42 • www.merkuriusz.media.pl
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Panie Ministrze, jakim dla polskiego bu-
downictwa b´dzie rozpoczynajàcy si´
rok? Na jakie zmiany mo˝emy liczyç?

Jestem przekonany, ˝e b´dzie to dobry
rok dla ca∏ego budownictwa. Obecnie
prze˝ywamy okres du˝ego wzrostu gospo-
darczego, wzrostu inwestycji zagranicz-
nych, przynoszàcych miejsca pracy w za-
awansowanych technologiach, roÊnie od-
setek Polaków, oceniajàcych optymistycz-
nie przysz∏oÊç, spada systematycznie bez-
robocie, ale w samym budownictwie bra-
kuje ju˝ 150 tys. pracowników. Buduje-
my z roku na rok coraz wi´cej mieszkaƒ.
We wszystkich formach budownictwa
wielorodzinnego odnotowaliÊmy wzrost:
u deweloperów 14,3%, w budownictwie
komunalnym i spo∏ecznym 9,9% a w spó∏-
dzielczym 0,1%. Do koƒca listopada
2006 r. wydano 153,3 tyÊ. pozwoleƒ na
realizacj´ mieszkaƒ tj. o 35% wi´cej
w stosunku do poprzedniego roku.

To dlaczego dro˝ejà mieszkania?
Obecnie najdynamiczniej rozwijajàcym

si´ rynkiem mieszkaniowym jest system
deweloperski, ale nale˝y z przykroÊcià
przyznaç, ˝e w ostatnim roku ceny miesz-
kaƒ wzros∏y o kilkadziesiàt procent. Do
przyczyn tego zjawiska zaliczy∏bym: sto-
sunkowo ∏atwo dost´pny kredyt hipotecz-
ny, nap´dzajàcy popyt przy ma∏ej poda˝y,
niewielki procent pokrycia powierzchni
gmin miejscowymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego, a z tym zwiàzany
brak terenów budowlanych uzbrojonych
oraz przyspieszone decyzje o zakupie
mieszkania wywo∏ane obawà o wzrost
stawki VAT do 22% po 2008 roku.
A co z problemem braku gruntów pod bu-
downictwo? 

PrzygotowaliÊmy w resorcie budow-
nictwa w ekspresowym tempie projekt
ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
Êciami gruntowymi Skarbu Paƒstwa na ce-
le budownictwa mieszkaniowego, który
jest w uzgodnieniach mi´dzyresortowych.
Zak∏ada on, ˝e Agencja NieruchomoÊci
Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego
i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przy-
gotujà wykazy gruntów ze swojego zasobu
nadajàcych si´ pod budownictwo miesz-
kaniowe, które zostanà odrolnione z mocy
ustawy i przekazane bezp∏atnie gminom
pod warunkiem, ˝e na tych gruntach zo-
stanà w ciàgu dwóch lat wybudowane bu-

dynki mieszkalne. JeÊli gmina nie wyrazi
zainteresowania, grunty z wykazu zostanà
wystawione na przetarg na wieczyste u˝yt-
kowanie dla innych ch´tnych do realizacji
budownictwa mieszkaniowego. Gminie
lub innemu inwestorowi przeka˝emy tyl-
ko tyle ziemi, ile potrzeba dla wybudo-
wania budynków w ciàgu dwóch lat. Je-
Êli w tym terminie inwestor nie wywià˝e
si´ z umowy, grunt wraca do Skarbu Paƒ-
stwa. Warunki sà jasne – nie bierz, jeÊli
nie masz pewnoÊci, ˝e jesteÊ w stanie
wywiàzaç si´ w umowy. Nagrodà po
skoƒczeniu inwestycji mieszkaniowej jest
przeniesienie w∏asnoÊci gruntu ze Skarbu
Paƒstwa na inwestora po 5 latach od za-
koƒczenia budowy.
Mówi∏ Pan, ˝e brak gruntów budowla-
nych to brak m.in. miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego.

To prawda i dlatego w tym tygodniu
skierujemy nowelizacj´ ustawy o zago-
spodarowaniu przestrzennym pod obrady
na KRM. Nowelizacja dotyczy g∏ównie
uproszczeƒ i skrócenia procedur plani-
stycznych, ale na tym nie koniec. W mie-
siàcu lutym umieÊcimy na stronie inter-
netowej za∏o˝enia do nowej ustawy o pla-
nowaniu przestrzennym, które planujemy
przekazaç pod obrady Rady Ministrów
w lipcu. Zak∏adajà one, mówiàc w wiel-
kim skrócie u∏atwienie lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego o znaczeniu krajo-

wym i regionalnym, zwiàzanych z wyko-
rzystaniem Êrodków unijnych, a tak˝e in-
tegracj´ i uporzàdkowanie systemu pla-
nowania przestrzennego. Przewiduje si´,
˝e tylko w ciàgu dwóch lat od wejÊcia
w ˝ycie nowej ustawy b´dzie mo˝liwym
lokalizowanie inwestycji budowlanych
w drodze decyzji administracyjnych po-
przez wydawanie, tak jak obecnie, decy-
zji o warunkach zagospodarowania i za-
budowy terenu lub decyzji o lokalizacji in-
westycji celu publicznego. W tym okresie
gminy powinny opracowaç i uchwaliç po-
zosta∏e miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego. JednoczeÊnie, w cià-
gu tych dwóch lat zostanà opracowane
w ministerstwie krajowe standardy urba-
nistyczne, okreÊlajàce powszechnie obo-
wiàzujàce warunki sytuowania obiektów
budowlanych. Zapobiegnie to sytuacji,
w której po wygaÊni´ciu mo˝liwoÊci loka-
lizowania inwestycji na podstawie decyzji
administracyjnych, brak planu miejsco-
wego uniemo˝liwi jakàkolwiek dzia∏alnoÊç
inwestycyjnà.

Pani redaktor, innymi ucià˝liwymi
barierami dla rozwoju budownictwa sà
równie˝ niejasne, nieprecyzyjne lub ma-
∏o przyjazne przepisy regulujàce proces
inwestycyjny.
Mówi Pan o Prawie budowlanym. Czy ist-
nieje koniecznoÊç kolejnego nowelizowa-
nia tej przestarza∏ej regulacji?

Budownictwo bli˝sze ludziom
Rozmowa z Andrzejem Aumillerem, Ministrem Budownictwa
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Prawo budowlane obchodzi w tym ro-
ku 80-lecie powstania. Natomiast ustawa
z 1994 r. do tej pory by∏a 37 razy noweli-
zowana. Okaza∏o si´, ˝e nie jest potrzebna
kolejna nowelizacja, lecz nowa ustawa Pra-
wo budowlane – stanowiàca swoistà kon-
stytucj´ procesu projektowania, realizacji,
utrzymania i remontu obiektów budowla-
nych. Od po∏owy stycznia na stronie inter-
netowej Ministerstwa umieszczone sà za-
∏o˝enia do ustawy, które zapowiadajà da-
lekoidàce zmiany. Na przyk∏ad rezygnuje-
my z procedury pozwolenia na budow´ do-
mu jednorodzinnego na rzecz formy zg∏o-
szeniowej. Starosta lub prezydent b´dà
mieli trzydzieÊci dni na zaj´cie stanowiska
(w razie odmowy – w formie sprzeciwu),
natomiast jeÊli nie b´dzie odzewu, przyj-
muje si´ tzw. „milczàcà zgod´”. Inne pro-
ponowane regulacje dotyczà m.in.: ograni-
czenia zakresu regulacji przepisów ustawy
Prawo budowlane i rozporzàdzeƒ wyda-
nych na jej podstawie do materii ÊciÊle nor-
matywnej, poszerzenia zakresu przedsi´-
wzi´ç - obiektów budowlanych nie wyma-
gajàcych pozwolenia na budow´ na rzecz
wprowadzenia jedynie zg∏oszeƒ budowy
obiektu wraz z projektem budowlanym lub
samych zg∏oszeƒ wraz z informacjà o za-
kresie i sposobie realizacji robót budowla-
nych. Przewiduje si´ te˝ dalsze uproszcze-
nie procedur administracyjnych poprze-
dzajàcych rozpocz´cie budowy, ogranicze-
nie zakresu ingerencji organów admini-
stracji publicznej w proces budowlany do
przypadków naruszenia prawa. Zak∏ada si´
dzia∏ania na rzecz dalszego podwy˝szenia
bezpieczeƒstwa w budownictwie m.in. po-
przez okreÊlenie przez projektanta w doku-
mentacji projektowej etapów budowy, wy-
magajàcych przeprowadzenia przez pod-
miot zewn´trzny, kontroli zgodnoÊci budo-
wy z projektem i bezpieczeƒstwa wykony-
wania robót. Przewiduje si´ równie˝ pod-
noszenie sprawnoÊci funkcjonowania or-
ganów nadzoru budowlanego.
Samo dobre prawo mo˝e nie wystarczyç.
Mamy obecnie niewystarczajàcà iloÊç
ràk do pracy w budownictwie. Jak temu
zaradziç?

Trzeba zreformowaç system szkolnic-
twa; b∏´dem by∏o likwidowanie szkó∏ przy-
gotowujàcych do zawodu. Teraz firmy go-
towe sà nawet fundowaç stypendia dla
uczniów, w zamian za podj´cie pracy po
skoƒczeniu edukacji. Mieszkania b´dà po-
trzebne zawsze! Potrzebujemy wi´c fa-
chowców. Problem odp∏ywu wykwalifiko-
wanych kadr do krajów Unii Europejskiej
nie dotyczy jednak tylko resortu budow-
nictwa i jako taki musi byç rozwiàzany
kompleksowo – nie poprzez samodzielne
inicjatywy ministra odpowiadajàcego za
budownictwo i gospodarowanie prze-

strzenne, lecz przede wszystkim systemo-
we rozwiàzania podejmowane przez re-
sorty odpowiadajàce za funkcjonowanie
rynku pracy i kszta∏cenie zawodowe.
W zwiàzku z tym podj´liÊmy wspó∏prac´
mi´dzyresortowà. RównoczeÊnie przystà-
piliÊmy do uruchomienia nauki zawodu
np. absolwentów liceów przez Internet
(Ministerstwo b´dzie w∏aÊcicielem platfor-
my e-learningowej). Za jej pomocà przy-
szli „budowlaƒcy” uzyskajà swój login, któ-
ry umo˝liwi korzystanie z lekcji, ka˝da
z nich b´dzie zakoƒczona testem. Ucznio-
wie b´dà mieli równie˝ dost´p do filmo-
wych wyk∏adów prowadzonych przez naj-
lepszych wyk∏adowców. Po pozytywnym
zakoƒczeniu cz´Êci testowej w Internecie
uczniowie skierowani zostanà na praktyki
finansowane przez Ministerstwo Pracy. Eg-
zamin z praktycznej nauki zawodu powin-
na przeprowadziç najbardziej odpowied-
nia do tego Izba In˝ynierów Budownictwa. 
Wiemy, ˝e polskie budownictwo ma
ogromne zaleg∏oÊci. Ale jak b´dzie wy-
glàda∏o nadrabianie tych zaleg∏oÊci
w praktyce?

Niedawno wesz∏a w ˝ycie ustawa
o dop∏atach do kredytów mieszkaniowych.
Efektem b´dzie wyp∏yw pieniàdza na ry-
nek. Nast´pny mechanizm – ∏atwo do-
st´pny kredyt mieszkaniowy, wynikajàcy
z nadp∏ynnoÊci finansowej banków i in-
nych instytucji finansowych, powoduje
tworzenie ogromnego popytu na mieszka-
nia. Jak roÊnie popyt, to musza wzrosnàç
ceny – to normalny proces rynkowy. A tym-
czasem nie ma stymulatorów poda˝y. Trze-
ba wi´c szybko okreÊliç definicj´ budow-
nictwa spo∏ecznego, która umo˝liwi nam
zachowanie ni˝szej stawki VAT w budow-
nictwie mieszkaniowym od 2008 r.
Mówi∏ Pan, ˝e ceny rosnà, bo roÊnie po-
pyt. A co ze stymulacjà poda˝y? Z nià
wià˝e si´ przecie˝ definicja budownic-
twa spo∏ecznego. Kiedy wi´c poznamy
t´ definicj´?

Gdyby o definicji tej decydowa∏o Mini-
sterstwo Budownictwa powsta∏aby ona ju˝
dawno, niestety nasza rola jest tu drugo-
planowa, a decyduje Ministerstwo Finan-
sów. FinansiÊci jak to w ˝yciu bywa patrzà
na problem troch´ jednostronnie, chcà aby
obni˝ona stawka VAT-u, obj´∏a znaczàcà,
ale tylko cz´Êç nowobudowanych miesz-
kaƒ, my stoimy na stanowisku, aby niski
VAT objà∏ prawie ca∏e budownictwo mie-
szkaniowe, z wy∏àczeniem jedynie szcze-
gólnych oznak luksusu, co wedle naszych
szacunków mog∏oby dotyczyç zaledwie kil-
ku procent nowych mieszkaƒ. Taka polity-
ka jest propoda˝owa, a w naszych warun-
kach to jest najwa˝niejsze. Polska znajdu-
je si´ w gronie paƒstw europejskich zaj-
mujàcych koƒcowe lokaty jeÊli chodzi

o iloÊç mieszkaƒ na tysiàc mieszkaƒców
i brakuje nam zarówno mieszkaƒ skrom-
nych jak i o wysokim standardzie. MyÊl´
jednak, ˝e mimo nieco ró˝niàcych si´ sta-
nowisk osiàgniemy konsensus bez spe-
cjalnych problemów, bowiem du˝e wp∏y-
wy do bud˝etu osiàgniemy tylko wtedy,
gdy zrozumiemy jakie efekty mno˝nikowe
daje dla gospodarki budownictwo. To
prawdziwe ko∏o nap´dowe dla gospodar-
ki. Rozwój budownictwa to wzrost zapo-
trzebowania na materia∏y budowlane i wy-
koƒczeniowe, to wzrost produkcji przemy-
s∏u meblarskiego i w∏ókienniczego, to osza-
∏amiajàcy wzrost zapotrzebowania na
sprz´t AGD (pralki, lodówki, telewizory,
zmywarki). 
Panie Ministrze jest Pan wielkim optymi-
stà. Nie uwa˝a Pan jednak, ˝e propono-
wane zmiany mogà nie sprostaç oczeki-
waniom spo∏eczeƒstwa?

Wed∏ug mnie wszystko idzie w do-
brym kierunku. Kwestia gruntów b´dzie
rozwiàzana, kwestia planowania prze-
strzennego wymaga czasu, ale te˝ da si´
to zrobiç. O pieniàdze z bud˝etu na bu-
downictwo równie˝ si´ nie martwi´. Naj-
wi´kszego przyrostu mieszkaƒ upatruj´
w rozwoju budownictwa czynszowego dla
tych, których nie staç na w∏asne mieszka-
nie. Ten sektor rozwinie si´ równie˝ za
sprawà zagranicznych inwestorów, ponie-
wa˝ jesteÊmy cz´Êcià globalnej gospodar-
ki, która obejmuje tak˝e sektor budownic-
twa. Przeszkodà w rozwoju tej formy bu-
downictwa sà niep∏acàcy lokatorzy (ich za-
d∏u˝enie na koniec 2006r. osiàgn´∏o 2,2
mld. z∏.) i lokatorzy z orzeczonà eksmisjà
(13,9 tyÊ. wobec 19,9 tyÊ. wniosków
o eksmisj´ skierowanych do sàdów). Pro-
blem z zabezpieczeniem mieszkalnictwa
socjalnego dla eksmitowanych ustawo-
dawca pozostawi∏ w gestii gminy. Dlatego
przygotowaliÊmy ustaw´ o finansowym
wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkaƒ chronionych, noclegowni i do-
mów dla bezdomnych, którà w grudniu
ubieg∏ego roku Sejm i Senat przyj´∏y bez
wi´kszych poprawek. Program bezzwrot-
nej, finansowej pomocy dla jednostek sa-
morzàdu terytorialnego oraz organizacji
charytatywnych, realizujàcych inwestycje
prowadzàce do stworzenia dachu nad g∏o-
wà najubo˝szym b´dzie uruchomiony
w najbli˝szych miesiàcach. To tylko jedna
z naszych propozycji. Jest poczàtek zmian,
na które wszyscy oczekiwaliÊmy. Budow-
nictwo to nie tylko potrzeba stworzenia
warunków dla realizacji mieszkaƒ przez fir-
my budowlane i deweloperów. To równie˝
wymagajàcy rozwiàzania problem naj-
ubo˝szych, którym nale˝y si´ pomoc od
paƒstwa.

rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
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Budowa domu to dla wielu ludzi jed-
no z najwa˝niejszych w ˝yciu wyzwaƒ.
Wymaga odpowiednio przemyÊlanego pro-
jektu, starannego doboru materia∏ów, zna-
lezienia solidnego wykonawcy... Cz´sto,
w ferworze prac budowlanych, umyka
nam jednak to, co najwa˝niejsze. Dwie
przeprowadzone przeze mnie rozmowy,
majà na celu przypomnienie prawdy –
oczywistej, a cz´sto zapomnianej – ˝e po-
stawienie budynku to dopiero poczàtek, bo
prawdziwy dom buduje si´ nie z cegie∏,
lecz z rodzinnego ciep∏a, zrozumienia i mi-
∏oÊci majàcych w nim zamieszkaç ludzi...

Marta i Damian
Marta (28), Damian (29) i ich dzieci:
Agnieszka (9), Sonia (8), Mateuszek (5),
Ania (4), KrzyÊ (2), PiotruÊ (7 miesi´cy)
M.R.: JesteÊcie szcz´Êliwi?

M. (Êmiech): OczywiÊcie! Nigdy nie
mieliÊmy co do tego wàtpliwoÊci! Mamy
wielkà, kochajàcà si´ rodzin´.
M.R.: Czym si´ zajmujecie?

M.: Mà˝ nie ma sta∏ej pracy, pracuje
dorywczo, troch´ w tartaku, troch´ na bu-
dowie. Ja zajmuj´ si´ dzieçmi w domu.
M.R.: Jak wyglàda Wasz dom?

D.: Mamy szeÊcioro dzieci, mieszka-
my w ma∏ym wielkopolskim miasteczku
razem z moimi rodzicami, bratem i sio-
strà. Nasza ósemka zajmuje dwa pokoje.
M.R.: Ile czasu sp´dzacie razem?

M.: Z dzieçmi sp´dzam prawie ca∏y
czas, wstaj´ przed piàtà, gotuj´ mleko,
bo wszystkie dzieci pijà rano mleko.
NajwczeÊniej budzi si´ najm∏odszy Pio-
truÊ, potem reszta maluchów, ka˝de o in-
nej porze. Przy takiej liczbie dzieci za-
wsze jest du˝o roboty, trzeba ugotowaç,
upraç, posprzàtaç. Babcia troch´ pomo-
˝e, ale wiadomo, ma ju˝ swoje lata...

D.: Od poniedzia∏ku do soboty jad´
do pracy pociàgiem o 5.20, wracam do

domu czasem o szóstej, czasem o ósmej
wieczorem, starsze dzieci czekajà, m∏od-
sze najcz´Êciej ju˝ Êpià. To brzmi przy-
gn´biajàco, ale nie jest tak êle, sà jesz-
cze niedziele, wtedy jest wielka radoÊç,
ca∏y dzieƒ jesteÊmy razem.
M.R.: Co jest dla Was najwa˝niejsze?

M.: Odpowiedê jest oczywista – na-
sze dzieci. To, ˝eby mia∏y co jeÊç, ˝eby
by∏y zdrowe i weso∏e. ChcielibyÊmy, ˝e-
by nigdy nie czu∏y si´ gorsze tylko dlate-
go, ˝e sà z wielodzietnej rodziny. Chce-
my je dobrze wychowaç, ˝eby wyros∏y
na dobrych i màdrych ludzi.
M.R.: Co jest Waszym najwi´kszym pro-
blemem i jak sobie z nim radzicie?

M.: Pieniàdze. Wiadomo jak jest,
przy takiej du˝ej rodzinie ka˝dy grosz si´
liczy. Jak robi´ zakupy, to musz´ si´ dwa
razy zastanowiç, ale dzieciom nigdy jesz-
cze niczego nie zabrak∏o, jakoÊ dajemy
sobie rad´. Czasem jest ci´˝ko, nie po-
wiem, ale ja nie jestem z tych, co usià-
dà i b´dà si´ nad sobà u˝alaç, ˝e nie ma
na to, czy na tamto. Nie mo˝na si´ za∏a-
mywaç, trzeba zawsze myÊleç nie o so-
bie, tylko o dzieciach, bo one – choçby
nie wiem co – muszà mieç jedzenie,
ubrania, zabawki i przybory do szko∏y.
W tym roku zaraz przed Êwi´tami wszyst-
kie dzieci dosta∏y anginy, masa pieni´dzy
posz∏a na lekarstwa, ale jakoÊ tak nam
si´ uda∏o gospodarzyç, ˝e wszystkie dzie-
ci dosta∏y zamówione u Gwiazdora pre-
zenty, by∏y zachwycone. W takich chwi-
lach myÊl´ sobie, ˝e z ka˝dym proble-
mem mo˝na sobie poradziç, trzeba tylko
mocno chcieç.
M.R.: Czym jest dla Was domowoÊç?

D.: Wszystkim. Czujemy jà najbardziej
w te niedziele i Êwi´ta sp´dzane razem,
jak siadamy wszyscy przy stole, kiedy ma-
my dla siebie du˝o czasu-bycie razem to
dla nas najwi´ksze szcz´Êcie.

DOM 
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Aleksandra i Marcin
Aleksandra (26) i Marcin (29), bezdzietni
M.R.: JesteÊcie szcz´Êliwi?

A.: Tak, mam wiele celów i marzeƒ,
a szcz´Êcie to dla mnie nie osiàganie ce-
lu, ale owa droga do jego osiàgni´cia,
poszczególne ma∏e szczyty przed osià-
gni´ciem tego ostatecznego, b´dàcego
obiektem pragnieƒ i dà˝eƒ.

M.: Ja te˝ jestem szcz´Êliwy, mam
wiele powodów do szcz´Êcia: mi∏oÊç, ro-
dzina, zdrowie, dostatnie ˝ycie... 
M.R.: Czym si´ zajmujecie?

A.: Jestem psychologiem, pracuj´ ja-
ko koordynator w poznaƒskiej filii nie-
mieckiej agencji doradztwa personalnego.

M.: Jestem ekonomistà, piastuj´ sta-
nowisko National Distributive Sales Ma-
nagera w jednym z mi´dzynarodowych
koncernów bran˝y spo˝ywczej.
M.R.: Jak wyglàda Wasz dom ?

M.: Mieszkamy w Poznaniu. Na ra-
zie mamy mieszkanie w apartamentow-
cu, ale w pierwszej po∏owie nadchodzà-
cego roku mamy zamiar kupiç du˝y
dom. Nie mamy jeszcze w∏asnych dzie-
ci, co nie oznacza wcale, ˝e nie mamy
du˝ej rodziny. Wcià˝ (i myÊl´, ˝e to nig-
dy si´ nie zmieni) bardzo mocno czuje-
my si´ dzieçmi naszych rodziców. Zrezy-
gnowa∏em niedawno z lukratywnej pro-
pozycji pracy w Warszawie, nie chcia∏em
si´ przeprowadzaç, ˝adne pieniàdze nie
wynagrodzi∏yby mi roz∏àki z rodzinà. Mam
te˝ ukochanà cioci´ i dwoje rodzeƒstwa,
dzwonimy do siebie codziennie i spo-
tykamy si´ wszyscy co najmniej raz
w tygodniu.

A.: Tak, to prawda, ja musz´ jeszcze
dodaç, ˝e moja mama jest (jakkolwiek
banalnie to zabrzmi) mojà najlepszà
przyjació∏kà, potrafimy wisieç na telefo-
nie po trzy godziny dziennie. Mój tato
pod wieloma wzgl´dami stanowi dla
mnie wzór. Mam te˝ wspania∏ych kuzy-
nów (z których Pawe∏ jest wspania∏ym
powiernikiem) oraz babci´, której za-
wdzi´czam opiek´ i ciep∏o w okresie
dzieciƒstwa. Acha, no i jeszcze – co bar-

dzo wa˝ne – moi rodzice wprost za Mar-
cinem przepadajà.
M.R.: Ile czasu sp´dzacie razem ?

A.: Oboje wracamy z pracy oko∏o
osiemnastej. Lubimy sp´dzaç wieczory
w domu, ale cz´sto te˝ wchodzimy razem
do kina, na kolacje do restauracji albo spo-
tykamy si´ z przyjació∏mi. Bardzo lubimy
aktywny wypoczynek, dlatego ch´tnie jeê-
dzimy na rolkach i gramy razem w tenisa.

M.: Wolne weekendy i urlopy sp´dza-
my zawsze razem. Bardzo cz´sto wyje˝-
d˝amy, oboje uwielbiamy podró˝e, dlate-
go wcià˝ wynajdujemy coraz to nowsze
zakàtki Êwiata do odwiedzenia.
M.R.: Co jest dla Was najwa˝niejsze?

A.: Zdrowie naszej rodziny i nasze
w∏asne.

M.: Tak, bez niego nic w ˝yciu nie
cieszy.
M.R.: Co jest Waszym najwi´kszym pro-
blemem i jak sobie z nim radzicie?

A.: Chyba ciàg∏y brak wolnego czasu
i dylemat jak go sp´dzaç: razem czy
osobno – oddajàc si´ w∏asnym pasjom.
Ka˝de z nas czeÊç swojego wolnego cza-
su poÊwi´ca na samorealizacj´. Marcin
skoƒczy∏ niedawno studia MBA (Execu-
tive Master of Business Administration),
które zabiera∏y mu znacznà cz´Êç wol-
nego czasu. Ja te˝ ukoƒczy∏am ostatnio
podyplomowe studia z zakresu psycho-
logii zarzàdzania zasobami ludzkimi.
W weekendy oboje szlifujemy znajomoÊç
j´zyka angielskiego i hiszpaƒskiego –
s∏owem czasu tylko dla nas dwojga po-
zostaje niewiele.
M.R.: Czym jest dla Was domowoÊç?

A.: DomowoÊç – to w∏aÊnie to ro-
dzinne ciep∏o, które wieczorami zatrzy-
muje nas w domu, które pomaga zapo-
mnieç o codziennych problemach, za-
wodowych wyzwaniach.

M.: Tak, domowoÊç, to ta si∏a, która
nie pozwala nudziç si´ w d∏ugie zimowe
wieczory sp´dzane wspólnie w domu, si-
∏a, która ka˝e nam szukaç inspiracji do
dalszego dzia∏ania w domu, nie na ze-
wnàtrz. Maja Ró˝alska

M Z UCZUå
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Przeciwnicy niedzielnych zakupów zapewne
si´ zmartwià. W najbli˝szych latach podwoi
si´ liczba poznaƒskich centrów handlowych.
Powstanà nowoczesne galerie handlowe na
Piàtkowie, Ratajach i Górczynie. Firmy bu-
dowlane nie b´dà mia∏y na co narzekaç.
Mieszkaƒcy Poznania zapewne te˝. 

Poznaƒ zawsze by∏ du˝ym oÊrodkiem
handlowym i kupieckim. Pod koniec XIX
wieku powsta∏ imponujàcy, jak na tamte

czasy Bazar Poznaƒski, gdzie znajdowa∏y
si´ liczne polskie sklepy, hotel oraz biura
wielu firm. W przedwojennym Poznaniu
funkcjonowa∏o kilka znaczàcych domów
towarowych. Po wojnie zosta∏ wybudowa-
ny Okràglak, który przez wiele lat by∏ dla
poznaniaków g∏ównym miejscem zaku-
pów. Póêniej zbudowano prowincjonalnà
kopi´ warszawskiej Êciany wschodniej,
czyli popularnà Alf´. W latach 70-tych po-
stanowiono stworzyç w centrum nowo-
czesne ciàgi handlowe. Przebudowano
sklepy na Êw. Marcinie oraz na ulicy Gwar-
nej. Modernizacja by∏a powa˝nym przed-
si´wzi´ciem budowlanym, gdy˝ ∏àczono ze
sobà sàsiadujàce w ró˝nych kamienicach
sklepy – by uzyskaç wi´kszà powierzchni´
handlowà. Wzd∏u˝ ca∏ych ciàgów zamon-
towano zadaszenie z neonami. W nowych
czasach nasta∏a moda na markety, a póê-
niej hipermarkety. Jak grzyby po deszczu
powstawa∏y proste, zazwyczaj wyk∏adane
blachà hale. Takie by∏o Jumbo, Makro czy
Pozperito. Stawiono je na obrze˝ach mia-
sta, cz´sto w pobli˝u du˝ych osiedli miesz-
kaniowych. Siedem lat temu na ratajskim
Franowie niemiecki inwestor Metro Real
Group wybudowa∏ obiekt, który przyçmi∏
wszystko – M1. By∏ to najwi´kszy w Eu-
ropie, a na pewno tej Êrodkowo-wschod-
niej, obiekt handlowy. Galeria z dziesiàt-
kami markowych sklepów, przestronnymi
holami i licznymi ∏awkami dla zm´czonych
zakupami ludzi. Nie zapomniano o ga-
stronomii i miejscu zabaw dla dzieci. S∏o-
wo galeria przesta∏o kojarzyç si´ wy∏àcz-
nie ze sztukà. Rodzimi inwestorzy w od-

powiedzi na to wyzwanie zbudowali Cen-
trum Handlowe Panorama oraz Kupiec
Poznaƒski. Powsta∏ wreszcie Stary Browar
– uznany przez Mi´dzynarodowà Rad´
Centrów Handlowych za najlepszy tego ty-
pu obiekt na Êwiecie!

W ostatnich latach otwarto kolejne ga-
lerie – King Cross Marcelin i Poznaƒ Plaza,
nie wspominajàc hipermarketów Auchan
z du˝ymi pasa˝ami handlowymi. Ale jak
si´ okazuje w najbli˝szych latach powsta-
nà nast´pne centa handlowe, a raczej han-
dlowo-rozrywkowe. Na wiosn´ ma byç go-
towe nowe skrzyd∏o Starego Browaru, gdzie
b´dzie si´ mieÊciç m.in. Multikino i delika-
tesy Alma. Widaç ju˝ konstrukcje noÊne
Galerii Pestka powstajàcej mi´dzy Makro
a Plazà. Na 40 tys. m2 znajdà sí  m.in. du-
˝y salon z ekskluzywnà elektronikà Saturn,
Praktiker, C&A oraz market spo˝ywczy Ca-
refour. Nie zabraknie te˝ licznych restaura-
cji, a do dyspozycji kupujàcych zostanie od-
dane 900 miejsc parkingowych w pod-
ziemnym gara˝u. Obiekt, którego inwesto-
rem jest niemiecka firma Walther Moebel
ma zostaç oddany do u˝ytku na wiosn´
przysz∏ego roku. Natomiast jesienià 2008
roku b´dziemy mogli zrobiç zakupy w Ga-
lerii Malta po∏o˝onej przy ul. Baraniaka. Na
terenie o powierzchni 8 ha, hiszpaƒska fir-
ma Neinver planuje budow´ obiektu o po-
wierzchni blisko 126.000 m2, z czego po-
∏owa to powierzchnia handlowa. W chwili
obecnej dobiegajà koƒca prace ziemne,
przystosowujàce podmok∏e tereny maltaƒ-
skie pod budow´. W Galerii Malta znajdzie
si´ kolejne w Poznaniu kino wielosalowe,

klub fitness, sztuczne lodowisko, restaura-
cje i ponad 200 markowych sklepów. Nie
zabraknie tu marketu spo˝ywczego – po-
wierzchnie wydzier˝awi∏ ju˝ rodzimy Piotr
i Pawe∏. Zaprojektowano te˝ wielopozio-
mowy parking na 1800 samochodów.
Nieopodal Galerii Malta ma powstaç Cen-
trum ¸acina – spektakularny projekt fran-
cuskiej firmy Apsys. Inwestor zas∏ynà∏ bu-
dowà Manufaktury w zabytkowej fabryce
Poznaƒskiego w ¸odzi. Na poznaƒskiej
¸acinie zamierza wybudowaç trójkondy-
gnacyjny obiekt o powierzchni u˝ytkowej
85 tys. m2, w którym znajdzie si´ Aleja
Mody z 230 markowymi sklepami m.in.
New Yorker, Quasi i KappAhl. Ponadto b´-
dzie tu hipermarket Carrefour, liczne re-
stauracje i czternastosalowe kino. Dodat-
kowo na terenie obiektu planuje si´ utwo-
rzenie kilkupoziomowego parkingu na trzy
tysiàce miejsc, budow´ hotelu o wysokim
standardzie oraz obiektu biurowego. Ca∏oÊç
projektu dope∏nià urzàdzone tereny zielo-
ne o charakterze rekreacyjnym, place
i skwery. Kolejnym nowoczesnym cen-
trum handlowym b´dzie Metropolis. Pow-
stanie ono na Górczynie pomi´dzy ulica-
mi Hetmaƒskà, Dmowskiego i Krauthofe-
ra. Pierwotnie mia∏a tu powstaç Galeria
Hetman z 70 tys. m2 powierzchni han-
dlowej. Obiekt chcia∏a wybudowaç ame-
rykaƒska firma Polimenii. Budowa jednak
nie ruszy∏a, gdy˝ grunty zosta∏y przej´te
przez Echo-Investment, który zrealizuje
w∏asny projekt. Wiadomo jedynie, ˝e ma
byç porównywalny z innymi du˝ymi in-
westycjami tego developera – centrum
Galaxy w Szczecinie czy Pasa˝em Grun-
waldzkim we Wroc∏awiu.

Poznaƒ bez wàtpienia staje si´ mia-
stem europejskim. Podwojenie nowo-
czesnej powierzchni handlowej jest naj-
lepszym tego dowodem. O nasze port-
fele coraz mocniej bijà si´ Êwiatowe
koncerny. Czy aby na pewno ich nie za-
wiedziemy?

Ola Sarnej

JESZCZE B¢DZIE PRZEPI¢KNIE
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M.R.:  Azbest znany jest ju˝
od staro˝ytnoÊci. Cesarz Ka-
rol Wielki wprawia∏ swych go-
Êci w zdumienie, gdy w trak-
cie biesiady kaza∏ wrzucaç do
ognia obrusy utkane z w∏ó-
kien azbestowych, pe∏ne resz-
tek jedzenia, po czym po-
nownie nakrywaç nimi sto∏y.
Równie˝ dziÊ azbest wywo∏uje wiele emocji. Prosz´ powiedzieç,
czym jest azbest i  czym si´ charakteryzuje?

Z.H.: Azbest to nazwa handlowa uwodnionych krzemianów
magnezu, ˝elaza, wapnia i sodu. Sà to minera∏y w∏ókniste. Ich
ig∏y dostajà si´ do organizmu cz∏owieka wraz z wdychanym po-
wietrzem i spo˝ywanym pokarmem.
M.R.: Jakie skutki dla zdrowia cz∏owieka przynieÊç mo˝e bez-
poÊredni kontakt z wyrobami azbestowymi? Na czym polega
ich szkodliwoÊç?

Z.H.: Najgroêniejsze dla zdrowia sà ig∏y o Êrednicy poni˝ej
3 mikrometrów i o d∏ugoÊci powy˝ej 5 mikrometrów. ¸atwo
wnikajà wg∏àb p∏uc i sà powodem pylicy azbestowej, raka p∏uc
i bardzo z∏oÊliwych mi´dzyb∏oniaków op∏ucnej i otrzewnej. Te
ostatnie wyst´pujà g∏ównie u osób powy˝ej 65 roku ˝ycia, po-
niewa˝ rozwijajà si´ przez 10-30-50 lat od ustania nara˝enia.
Ig∏y azbestu sà tak˝e obecne w po˝ywieniu zanieczyszczonym
glebà lub py∏em ulicznym, zawierajàcym czàstki ok∏adzin ha-
mulcowych, ale najwi´ksze zagro˝enie drogà pokarmowà jest
udzia∏em u˝ytkowników wody wodociàgowej, rozprowadzanej
rozpadajàcymi si´ rurami azbestowo-cementowymi. W USA
st´˝enie w∏ókien azbestu powy˝ej 10 mikrometrów d∏ugoÊci
nie mo˝e  przekraczaç 7 milionów w∏ókien w litrze wody do pi-
cia. Ma to chroniç przed polipami jelit, rakiem jelita grubego
i rakiem ˝o∏àdka.
M.R.:  Czy sà w Poznaniu budynki, które zbudowane zosta∏y
przy u˝yciu du˝ej iloÊci azbestu?

Z.H.: IloÊç wyrobów zawierajàcych azbest zabudowanych
w obiektach budowlanych szacuje si´ na oko∏o 15 milionów

ton na terenie ca∏ego kraju,
1,1 mln ton w w wojewódz-
twie wielkopolskim, co stawia
ten region na czwartej pozy-
cji w Polsce pod wzgl´dem
obcià˝enia problemami usu-
wania wyrobów azbestowych
(za mazowieckim, lubelskim
i ∏ódzkim).

M.R.:  Jaka jest skala tego zagro˝enia?
Z.H.: W mojej opinii, najwi´ksze zagro˝enie azbestem wià˝e

si´ z bezmyÊlnym wyburzaniem wielkich obiektów budowlanych.
Przed chmurami py∏u zawierajàcego groêne dla ˝ycia sk∏adniki,
pracowników chronià kosztowne zabezpieczenia (o ile sà stoso-
wane), ale nic nie chroni przejezdnych, przechodniów, a zw∏asz-
cza ludzi zamieszka∏ych, uczàcych si´ i pracujàcych w strefie ra-
˝enia takiej rozbiórki. Py∏ z ig∏ami azbestu wdziera si´ przez okna,
osiada na parapetach, a tak˝e wbija si´ w dywany, narzuty, wy-
Êcie∏ane meble, poÊciel, odzie˝. Medycynie znane sà przypadki
zachorowaƒ na azbestozale˝ne nowotwory z∏oÊliwe u osób, któ-
re w dzieciƒstwie tylko sporadycznie czyÊci∏y odzie˝ roboczà za-
nieczyszczonà azbestem, a wi´c ich nara˝enie by∏o krótkotrwa-
∏e. Tymczasem ig∏y azbestu wprowadzone do naszego domu i je-
go otoczenia (gleba, te˝ wnoszona na butach) w nast´pstwie ata-
ku z powietrza, stanowià zagro˝enie utrzymujàce si´ przez wie-
le lat. Dzikie, a nawet legalne – tyle ˝e nieodpowiedzialnie pro-
wadzone – wyburzenia nagle sprowadzajà na wielu ludzi ryzyko
mierzone doÊwiadczeniami mieszkaƒców azbestowej gminy
Szczucin w Ma∏opolsce, gdzie cz´stoÊç zgonu z powodu mi´dzy-
b∏oniaka op∏ucnej by∏a wÊród m´˝czyzn ok. 68-krotnie a wÊród
kobiet ponad 32-krotnie wy˝sza od  ogólnokrajowej.

Warto równie˝ dodaç, ˝e na zabójcze dzia∏anie dymu tyto-
niowego sk∏adajà si´ m.in. zawarte w nim ig∏y azbestu, co jest
wa˝nà informacjà dla palaczy i ich ofiar przebywajàcych w stre-
fie oddzia∏ywania eternitu w stanie widocznego rozpadu. Wi-
dzàc nowe êród∏o ska˝enia powietrza azbestem, tym bardziej
warto rzuciç palenie. rozmiawia∏a Maja Ró˝alska

UWAGA!
AZBEST!

Rozmowa z doktorem Zbigniewem Ha∏atem
– epidemiologiem, prezesem Stowarzyszenia Ochrony
Zdrowia Konsumentów, w latach dziewi´çdziesiàtych

g∏ównym inspektorem sanitarnym i zast´pcà
ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych
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W dzisiejszych czasach moda obecna jest w ka˝dej nieomal
dziedzinie ˝ycia. Dotyczy to równie˝ wn´trz mieszkalnych
i nie omija ∏azienek. Jak powinno wyglàdaç to niezwykle wa˝-
ne miejsce?

¸azienka rzeczywiÊcie mo˝e byç ciekawym pomieszcze-
niem w ka˝dym domu. Wielu z nas ma w pokoju wygodny fo-
tel czy swój ulubiony obraz na Êcianie. Z kuchni coraz cz´Êciej
robimy integralnà cz´Êç pokoju. Zastanówmy si´ wi´c, czy ∏a-
zienka nie mo˝e byç równie przyjemnym miejscem. Nie jestem
„kreatorem mody ∏azienkowej”, ale jedno jest dla mnie szcze-
gólnie widoczne – wiele osób, które znam, stara si´ doprowa-
dziç to do niedawna wstydliwe pomieszczenie do estetycznej
perfekcji. W naszym s∏owniku pojawi∏ si´ nowy termin – salon
kàpielowy. Wygodny fotel czy obraz ulubionego artysty to przed-
mioty, które ostatnio doÊç ∏atwo znaleêç w dobrych ∏azienkach.
Do tego dochodzà oczywiÊcie sprz´ty i wyposa˝enie projekto-
wane przez najwi´ksze s∏awy Êwiatowego designu.
Jacy projektanci kszta∏tujà wizerunek ∏azienki? Do niedawna
prym w tej dziedzinie wiedli W∏osi. A jak to wyglàda dziÊ? 

W∏osi oczywiÊcie nie chcà ∏atwo oddaç pola innym projek-
tantom, ale w czo∏ówce znajdujà si´ równie˝ Francuzi, Skan-
dynawowie i Niemcy. Konkurencja jest coraz mocniejsza. Np.
Philippe Starck projektuje dla naszej marki Axor od 10-ciu lat
i niezmiennie cieszy si´ zas∏u˝onà popularnoÊcià. Kolejny Fran-
cuz – Jean Marie Massaud to odkrycie ostatniego sezonu i ku
naszej radoÊci znajduje uznanie równie˝ na polskim rynku. 
Kto wyznacza Êwiatowe trendy i ma wp∏yw na to, co oglàda-
my w salonach sprzeda˝y? 

Pewne ramy kszta∏tujà Êwiatowe tendencje. Mog´ ze swo-
jej strony powiedzieç, ˝e Hansgrohe, oferujàc armatur´ ∏a-
zienkowà od ponad 100 lat, nauczy∏o si´ ju˝ dobrze rozpo-

znawaç potrzeby i gusta klientów. Proponujemy produkty i roz-
wiàzania, które majà za zadanie zwi´kszaç komfort u˝ytkowa-
nia i sprawiaç coraz wi´cej przyjemnoÊci. B´dàc troch´ nie-
skromnym, musz´ przyznaç, ˝e w wielu przypadkach to w∏a-
Ênie Hansgrohe jest – jak to Pani trafnie okreÊli∏a – wyznacz-
nikiem tego, co oglàdamy w salonach sprzeda˝y. Panel prysz-
nicowy czy nowoczesne g∏ówki, w∏aÊciwie ju˝ dyski pryszni-
cowe Raindance AIR mieszajàce wod´ z powietrzem to przed-
mioty, które popularyzujemy na rynku. Z satysfakcjà stwier-
dzam, ˝e Polacy cenià sobie innowacje i z zainteresowaniem
„testujà” je w swoich ∏azienkach.
W wielu krajach przed zakupem armatury w∏aÊciciele swoich
domów najpierw udajà si´ do architektów wn´trz. Czy ob-
serwuje Pan w Polsce równie˝ takie tendencje?

Zdecydowanie tak. Wielu z naszych klientów wychodzi
z za∏o˝enia, ˝e jeÊli mieszkanie czy dom ma byç miejscem do-
brze i ciekawie urzàdzonym, to jego zaprojektowanie musi byç
powierzone specjalistom. Wspomina∏em ju˝ o tym, ˝e coraz
cz´Êciej chcemy, aby wn´trze ∏azienki by∏o równie komfortowe
jak pokój czy kuchnia, co sprawia, ˝e ka˝dy detal staje si´ istot-
ny. Oprócz czysto wizualnych czy u˝ytkowych powodów archi-
tekt wn´trza pomimo kosztów, które musimy ponieÊç, korzy-
stajàc z jego porad, mo˝e sprawiç, ˝e o wielu problemach
w ogóle si´ nie dowiemy. Zapewnienie odpowiedniego prze-
p∏ywu i ciÊnienia wody dla instalacji, w∏aÊciwe wyprowadze-

nie przy∏àczy do baterii podtynkowych, czy te˝ zapewnienie we
w∏aÊciwym miejscu kabla zasilajàcego automatyk´, bàdê pod-
Êwietlenie panela prysznicowego to tematy, którymi nie b´-
dziemy si´ interesowaç, korzystajàc z us∏ug architekta.
Czy mo˝na mieç ∏adnà ∏azienk´ w ma∏ym mieszkanku?

L.M.: ¸adnà ∏azienk´ mo˝na mieç w ka˝dym mieszkaniu.
Musimy pami´taç o tym, ˝e ∏adna to przede wszystkim taka,
która sprawia, ˝e z przyjemnoÊcià z niej korzystamy. Reszta to
kwestia umiej´tnego zestawienia sprz´tów, materia∏ów i kolo-
rów. Nie ma przeszkód, aby tych zasad trzymaç si´ w niewiel-
kim wn´trzu.
Co zrobiç wi´c, aby mieç ∏adnà, funkcjonalnà i niedrogà ∏a-
zienk´?

Osoby, które nie majà doÊwiadczenia w wyposa˝aniu
wn´trz, a chcà uzyskaç niez∏y efekt bez pomocy architekta, za-
ch´cam do zakupu przynajmniej kilku czasopism zajmujàcych
si´ tematem wyposa˝enia wn´trz dost´pnych na naszym ryn-
ku. Z w∏asnego doÊwiadczenia wiem, ˝e kilka wieczorów ta-
kiej lektury i przeglàdania zaprezentowanych tam wizualizacji
pozwala uniknàç podstawowych b∏´dów i stworzyç coÊ na-
prawd´ przyjemnego. 

Poza tym zapraszam do odwiedzenia naszej sta∏ej wysta-
wy w Tarnowie Podgórnym, którà nazwaliÊmy „Aquademià”,
lub jednej z wielu ekspozycji w salonach ∏azienkowych.

rozmawia∏a Mariola Zdancewicz

POLACY LUBIÑ INNOWACJE
rozmowa z prezesem firmy HANSGROHE Lechem Mielnikiem
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Wp∏ywowy amerykaƒski magazyn TIME uzna∏ ostatnio Ciebie za

cz∏owieka roku. Bo to w∏aÊnie Ty tworzysz dzisiaj globalnà sieç,

jakà jest Internet. Nie informatycy, nie redaktorzy portali, ale Ty

decydujesz o obliczu sieci. Role odwróci∏y si´ i nie jesteÊ ju˝

konsumentem – jesteÊ twórcà.

Na dobre wszystko zacz´∏o si´ 6 lat temu – 15 stycz-

nia 2001 roku, kiedy powsta∏a Wikipedia – wolna ency-

klopedia. Powo∏a∏ jà do ˝ycia Jimmy Wales przy wydat-

nej pomocy Larrego Sangera. Ci dwaj Amerykanie wpadli

na niezwyk∏y pomys∏, polegajàcy na tym, ˝e to sami inter-

nauci b´dà pisaç i weryfikowaç has∏a w sieciowej encyklo-

pedii. Uznali bowiem, ˝e wiedza pasjonatów jest najwi´k-

szym skarbem, i nie pomyli si´. Szybko zacz´∏y powstawaç

has∏a z najró˝niejszych dziedzin, takich jak nauki przyrodni-

cze, nauki humanistyczne, kultura, technika i wiele innych.

Po roku istnienia tego niezwyk∏ego projektu by∏o ich ju˝

20 tysi´cy. Od poczàtku precyzyjnie okreÊlono zasady funk-

cjonowania Wikipedii. Wszystkie artyku∏y powinny byç obiek-

tywne, tak by prezentowa∏y aktualny stan wiedzy na opisy-

wany temat. Ka˝dy mo˝e je edytowaç, a wszystkie wpisy sà

udost´pniane innym u˝ytkownikom na zasadzie wolnej li-

cencji, która pozwala na dowolnà ich dystrybucj´. Wikipe-

dia jest wi´c prawdziwie wolnà encyklopedià dost´pnà dla

ka˝dego. Od samego poczàtku

˝ajà bowiem swoje dzie∏o za dobro publiczne. Wikipedia

utrzymuje si´ wy∏àcznie z darowizn jej zwolenników. Przy-

znacie, ˝e to zgo∏a odmienne podejÊcie od tego, które pre-

zentuje Bill Gates – twórca Microsoftu.

Obserwujàc dynamiczny rozwój Wikipedii, specjaliÊci od

marketingu zacz´li zastanawiaç si´, jak reprezentowany

przez ten fenomen mechanizm przekuç na pieniàdze. I wy-

myÊlili. Powsta∏y liczne komercyjne portale, które wykorzy-

stujà naszà sk∏onnoÊç do autoprezentacji. Serwisy, w któ-

rych podobnie jak w Wikipedii, to my decydujemy o ich za-

wartoÊci. Ale tak naprawd´ wszystko ma s∏u˝yç jednemu –

wciÊni´ciu nam reklam, sprzedaniu towaru. Do najbardziej

znanych na Êwiecie przedsi´wzi´ç tego typu nale˝y zaliczyç

Flickr i YouTube. Ten pierwszy jest obecnie w∏asnoÊcià Ya-

hoo, a drugi Google, a wi´c potentatów noÊników reklamy

internetowej.
Flickr jest serwisem wymiany zdj´ç. Ka˝dy mo˝e za∏o-

˝yç tu w∏asnà galeri´ fotograficznà, a przy okazji blog i kon-

to e-mailowe. Poznaje te˝ liczb´ osób oglàdajàcych po-

szczególne jego zdj´cia. Wreszcie, ka˝dy u˝ytkownik serwi-

su mo˝e je skomentowaç, a my mo˝emy dowiedzieç si´,

kim on jest. Niestety doÊç cz´sto sà to fotografie robione

pomyÊlana by∏a jako projekt mi´dzynarodowy. Dzisiaj mamy
229 edycji j´zykowych, w których zamieszczono ∏àcznie ponad
4,5 miliona artyku∏ów. Polska Wikipedia powsta∏a we wrzeÊniu
2001 roku i jest obecnie czwartà co do wielkoÊci na Êwiecie.
Posiada prawie 330 tysi´cy hase∏, z których codziennie korzy-
sta ponad 120 tysi´cy osób. Sà to g∏ównie uczniowie i studen-
ci, ale te˝ i dziennikarze. Wikipedia sta∏a si´ bowiem g∏ównym
êród∏em wiedzy. Dlatego te˝ wypada si´ w niej znaleêç. Za-
mieszczajà tu artyku∏y o sobie wszyscy, którzy uwa˝ajà, ˝e zro-
bili coÊ wa˝nego – zespo∏y muzyczne, kluby sportowe, a nawet
miasta. Nad czystoÊcià formy czuwa w ka˝dym kraju grupa ad-
ministratorów-wolontariuszy. Nie chodzi tutaj o cenzurowanie,
ale raczej o porzàdkowanie zasobów poprzez przypisywanie do
odpowiedniej kategorii, czy uaktywnianie linków. Bo fenome-
nem tej encyklopedii jest niespotykana samodyscyplina auto-
rów, którym nie przychodzà do g∏owy ró˝ne wyg∏upy. Najwi´k-
szà jej si∏à jest jednak uruchomienie w nas ch´ci podzielenia
si´ w∏asnà wiedzà. Na ca∏ym Êwiecie codziennie z Wikipedii ko-
rzysta 50 mln osób. Samo utrzymanie niezb´dnych serwerów
poch∏ania znaczàce sumy, a przecie˝ dost´p do stron jest bez-
p∏atny i nie ma na nich ˝adnych reklam. Pomys∏odawcy uwa-

zwyczajnym telefonem komórkowym. Zadziwiajàca jest te˝
ogromna iloÊç autoportretów roznegli˝owanych dziewczyn, któ-
re wyzywajàcymi, pozami kuszà nie tylko swoich znajomych.
Flickr sta∏ si´ bowiem swoistym miejscem do flirtowania –
miejscem spotkaƒ towarzyskich m∏odych ludzi. 

Podobnà konstrukcj´ ma YouTube, który jest serwisem pre-
zentacji filmów i reklamuje si´ has∏em „transmituj si´”. Ka˝dy
mo˝e tu zamieÊciç 10 minutowy film, a jest ju˝ ich kilka mi-
lionów. Przewa˝ajà jednak proste rejestracje karaoke lub po-
dobnych wyczynów. U˝ytkownicy serwisu cz´sto zamieszcza-
jà te˝ ulubione teledyski lub zabawne fragmenty programów
telewizyjnych, jak choçby programy wyborcze Kononowicza –
egzotycznego kandydata na prezydenta Bia∏egostoku. Najwa˝-
niejsza jest bowiem mo˝liwoÊç podzielenia si´ z innymi swo-
imi osiàgni´ciami lub fascynacjami, choç bywa, ˝e talentem
i wiedzà. I tym ró˝ni si´ obecne oblicze Internetu od tego
sprzed lat. Jedni nazywajà je szumnie generacjà Web 2.0, choç
inni uwa˝ajà, ˝e to tylko Êmietnik, który zrobi∏ zawrotnà karie-
r´. Tak czy inaczej – to Ty jesteÊ jego autorem.

Ola Sarnej

Przydatne adresy:
• www.wikipedia.pl • www.flickr.com • www.youtube.com
• www.myspace.com • www.googlevideo.com

GENERACJA
WEB 2.0
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felieton / feature

Stare, starsze êle dziÊ si´ kojarzy,
obciachowe jest, won, na drzewo... Na
widoku ma prawo zostaç tylko nowe al-
bo m∏ode, bo jest kul. Mo˝e wi´c wy-
szed∏em z obiegu, skoro takie nowe
mnie w∏aÊnie odstr´cza, a stare (star-
sze) kr´ciç zaczyna. Preferuj´ stare do-
my, stare drzewa i ogrody, stare meble
(ale nie maniakalnie), starà muzyk´
i inne stare, przechodzone rzeczy, z wi-
docznymi Êladami u˝ywania. I posia-
dam te˝ zami∏owanie do starych bab
zasadniczo. W tym, co ju˝ nie nowe,
nie m∏ode, znajduj´ jakàÊ histori´, d∏u˝-
szà w∏asnà opowieÊç, czasem tajemni-
c´. Jest ju˝ przesz∏oÊç, która mia∏a czas
nadaç w∏aÊciwoÊci, to˝samoÊç, osobo-
woÊç. OkreÊlonoÊç, która nie jest seryj-
nà urodà nowych rzeczy lub ludzi spod
modnej, seryjnej sztancy, bez indywi-
dualnoÊci. 

Ta ewolucja gustów idzie jednak w
przysz∏oÊç, bowiem w Êwiecie cywili-
zowanym zbli˝a si´ czas dominacji
starszyzny. Tutejsze powodzenie mo-
heru to tylko przejaw i zapowiedê zja-
wisk szerszych. Oto populacje m∏od-
sze, ale leniwe i wygodne, od pó∏tora
pokolenia si´ s∏abo rozp∏adniajà. Star-
szego zaÊ namno˝y∏o si´ tyle, ˝e dziÊ

równowaga demograficzna jest naru-
szona, a b´dzie bardziej. Zaraz wy-
ciàgniemy masowo ∏apy po emerytu-
ry. Obok efektu cieplarnianego, to b´-
dzie najwi´kszy kataklizm wspó∏cze-
snej cywilizacji. Transformacji ulegnie
popyt, wi´c i poda˝. Coraz liczniejsze
staruchy b´dà wszak wola∏y to, co jak
oni sami, nieco przechodzone ju˝ jest,
a nie m∏ode, wi´c i wkurzajàce. 

Na przyk∏ad na te nowe cha∏upy,
zw∏aszcza jednorodzinne, patrzeç si´
nie da. One sà takie nowe, tak si´
Êwiecà od tej swojej Êwie˝ej nowoÊci,
b∏yszczà, jakby krzyczeç chcia∏y: „pa-
trzcie, patrzcie, najbardziej, najzupe∏-
niej, do samego koƒca , do ostatniej
Êrubki nowy jestem.” Na takich do-
mach czerwona dachówka jest czer-
wona bardziej, a ceg∏a bardziej cegla-
sta. Miewam koszmar, ˝e kiedy pró-
buj´ wejÊç do takiego domu, bo sku-
si∏ mnie ∏adny obrazek i w∏aÊnie go za-
kupi∏em, okazuje si´, ˝e to atrapa, jak-
by teatralna dekoracja, w której
wszystko jest bardziej, ale na niby. Bo
jest tylko scenografià przygotowanà do
sesji zdj´ciowej dla potrzeb ilustrowa-
nego magazynu i programu TV o no-
wych domach. Horror... Na szcz´Êcie

si´ budz´ w moim w∏asnym, starym,
rozgrzebanym domu.

Taki dom oznacza wyrok do˝ywot-
niego... remontowania. Wed∏ug no-
wych budowlanych standardów stary
dom to w∏aÊciwie tylko skorupa kon-
strukcyjna, niemal stan surowy otwar-
ty. Ca∏a reszta substancji zwykle na-
daje si´ do wymiany. Takie remonto-
wanie to zaj´cie przeraêliwie upierdli-
we jest (przekleƒstwo: mieszkaç i re-
montowaç), ale stary dom posiada du-
sz´ i potencja∏ mo˝liwych, ciekawych
odkryç. W przypadku mojego tajem-
nicà okaza∏ si´ jego rzeczywisty wiek.
Wed∏ug dokumentacji i napisu na
frontonie, ma lat nieca∏e pi´çdziesiàt.
Ale pod tynkiem znajdujà si´ ceg∏y za-
bytkowe (chyba), o po∏ow´ ci´˝sze ni˝
wspó∏czesne, o nietypowych dziÊ roz-
miarach: 7x14x28 cm, wypalone nie-
mal jak klinkier. Sà w ró˝nych odcie-
niach i fakturach, nierówne i nieg∏ad-
kie, ka˝da troch´ inna. Majà wyt∏o-
czony rok i miejsce produkcji – 1889
w Psarskiem. 

Uderzone dzwonià i ponoç pocho-
dzà z rozbiórki poznaƒskiej Cytadeli... 

Lech Mergler

KUP PAN CEG¸¢...
czyli nadchodzi starsze
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Kogo kszta∏ciç w XXI wieku, czy konstruk-
cje oferty dydaktycznej uniwersytetu sà do-
pasowane do potrzeb?

To pytanie trzeba rozpatrywaç na kilku
p∏aszczyznach. Pierwsza z nich, to stwier-
dzenie pewnego oczywistego faktu, miano-
wicie, ˝e Polska jest to kraj technologicznie
zacofany i rolà wydzia∏ów przyrodniczych
powinno byç niwelowanie tego technolo-
gicznego zacofania. Czyli oferta dydaktycz-
na powinna byç pewnà koncepcjà, jak wy-
dzia∏y przyrodnicze mogà zmniejszyç ten
dystans, który dzieli polski przemys∏ od
przemys∏u w krajach europejskich, czy Ja-

ponii, czy Stanów Zjednoczonych. Potrzeb-
ni b´dà przede wszystkim specjaliÊci, umie-
jàcy adaptowaç nowe osiàgni´cia nauki do
ró˝nych dziedzin gospodarki i ˝ycia spo-
∏ecznego, specjaliÊci potrafiàcy sprawnie po-
ruszaç si´ na tzw. rynku wiedzy. Dzisiaj ist-
nieje ogromna dysproporcja pomi´dzy mo˝-
liwoÊciami najlepszych instytutów nauko-
wych, najlepszych wydzia∏ów uniwersytec-
kich, a potrzebami przemys∏u. Ci ludzie po-
winni tak naprawd´ stanowiç pewien po-
most, który b´dzie pokazywa∏, ˝e to jest
mo˝liwe do zrobienia i ˝e takie zapotrzebo-
wanie istnieje. 
I pokazaç szans´ dla firm, które powinny
je wykorzystywaç...

Tak jest. To jest jakby jeden aspekt.
Drugi ∏àczy si´ z poj´ciem takim, które na-
zywa si´ po angielsku knowledge workers
(pracownicy wiedzy). Czyli tak naprawd´
w XXI wieku spo∏eczeƒstwo w coraz wi´k-
szym stopniu musi korzystaç z tzw. pra-
cowników wiedzy, osób których zadaniem
b´dzie udost´pnianie i dostarczanie wiedzy
innym. To jest zadanie uniwersytetu –
kszta∏ciç ludzi, którzy b´dà umieli na tym
rynku wiedzy si´ poruszaç, którzy b´dà po-
kazywaç innym w jaki sposób t´ wiedz´
mo˝na zdobyç i wykorzystaç najtaniej, naj-
bardziej efektywnie, ekonomicznie. 
Czy to jest stanowisko, które mo˝e zajmo-
waç i powinien ka˝dy z wydzia∏ów?

Na pewno ka˝dy wydzia∏ przyrodniczy,
czy w szczególnoÊci mówimy tu o Wy-
dziale Fizyki. Przy czym oczywiÊcie nie
mo˝na tu si´ ciàgle poruszaç w kanonie
takiej dydaktyki XX wiecznej, gdzie fizyka
dzieli∏a si´ na fizyk´ doÊwiadczalnà i fizy-
k´ teoretycznà. 
Czyli Pan uwa˝a, ˝e ka˝dy kto koƒczy Wy-
dzia∏ Fizyki powinien takà wiedz´ cz´Êcio-
wo mieç?

Tak, ale to zale˝y równie˝ od tego, co
taki wydzia∏ mo˝e studentom zaoferowaç.
I tutaj ja przytocz´ koƒczàc jakby taki
wst´p, powiedzenie Johana Wolfganga Go-
ethego, który si´ tymi zagadnieniami inte-
resowa∏: „Sama wiedza nie wystarczy, trze-
ba jeszcze umieç jà stosowaç”. To jest pew-
na wyk∏adnia tego, co powinniÊmy robiç.
Druga p∏aszczyzna dyskusji na temat oferty
dydaktycznej, zwiàzana jest z wprowadza-
niem, czy wdra˝aniem trójstopniowego spo-
sobu kszta∏cenia . Ciàgle pojawiajà si´ py-
tania dlaczego Polska potrzebuje trójstop-
niowego poziomu kszta∏cenia? Najcz´Êciej
pojawia si´ odpowiedê, i˝ wesz∏a do zjed-
noczonej Europy, czyli do tego wy˝szego ob-
szaru naukowego. I to nie jest odpowiedê
prawdziwa. Polska potrzebuje trójstopnio-
wego systemu kszta∏cenia, ze wzgl´du
przede wszystkim na masowà dost´pnoÊç
studiów. Z drugiej strony to próba zacho-
wania elitarnego charakteru kszta∏cenia
akademickiego, wymaga podzia∏u studiów
na trzy etapy. O czym za chwil´. 
Tu nast´puje selekcja w sposób naturalny,
prawda?

Tak, masowa dost´pnoÊç studiów to
jest najwa˝niejszy paradygmat podzia∏u sys-
temu kszta∏cenia na wspomniane stopnie.
Drugim wa˝nym aspektem jest tempo roz-
woju nauk przyrodniczych. Jest ono tak
szybkie, i˝ zmusza do cz´stej rewizji pro-
gramów nauczania. Im studia sà krótsze,
tym cz´Êciej mo˝emy rewidowaç te progra-
my nauczania, wzbogacaç je o nowe treÊci.
Nauka si´ rozwija, a my ciàgle kszta∏cimy
wed∏ug tego samego schematu. Trzecim
aspektem sà wymogi szybko zmieniajàcego
si´ rynku pracy. Do przesz∏oÊci nale˝à realia
Êredniowiecznej Europy, kiedy przez wiele
lat dziad, ojciec i syn wykonywali ten sam
zawód, socjologowie mówià, ˝e za 20, 30

lat ka˝dy doros∏y cz∏owiek w ciàgu swojego
˝ycia b´dzie musia∏ przynajmniej dwa, trzy
razy zmieniç zawód. Nie prac´, ale zawód,
czyli szybko zmieniajàcy si´ rynek pracy wy-
maga od nas wi´kszej modu∏owoÊci pro-
gramów studiów. ˚eby mo˝liwoÊci wyboru
sta∏y si´ adekwatne do potrzeb rynku pra-
cy. Kolejny, czwarty ju˝ aspekt, paradygmat
zwiàzany z trójstopniowym systemem
kszta∏cenia, zwiàzany jest z mobilnoÊcià
studentów. Im krótszy b´dzie etap kszta∏-
cenia, tym ∏atwiej przyzwyczaiç studenta do
mobilnoÊci mi´dzy kierunkami studiów, za-
równo w kraju mi´dzy uniwersytetami i wy-
dzia∏ami tego samego uniwersytetu, jak
i mobilnoÊci mi´dzy ró˝nymi krajami, ró˝-
nymi uczelniami za granicà, ale równie˝
mobilnoÊci pomi´dzy kolejnymi stopniami
kszta∏cenia. Student mo˝e skoƒczyç na
pewnym etapie – na studiach pierwszego
stopnia, zdobyç jakieÊ doÊwiadczenia za-
wodowe, a nast´pnie po dwóch, czy
trzech latach mo˝e zaczàç kolejny etap.
Czyli owa mobilnoÊç studiów równie˝ wy-
musza ten trójstopniowy system kszta∏ce-
nia. Podsumowujàc. Nadrz´dnym celem
tego trójstopniowego systemu kszta∏cenia
powinno byç to, aby ka˝dy stopieƒ kszta∏-
cenia przygotowa∏ absolwenta do dwóch
rzeczy: do wejÊcia na rynek pracy i do dal-
szego kszta∏cenia. 

Teraz przechodzàc ju˝ do naszej oferty
dydaktycznej, tzn. Wydzia∏u Fizyki. Jak
prawie wszystkie uczelnie wy˝sze w Polsce
od 1 paêdziernika 2007 roku zmieniamy
ca∏à ofert´ kszta∏cenia. Wszystkie studia re-
alizowane na Wydziale Fizyki b´dà studia-
mi trójstopniowymi, lub dwustopniowymi
z mo˝liwoÊcià kontynuacji na studiach trze-
ciego stopnia. Czyli studia pierwszego stop-
nia koƒczone licencjatem (3 lata), studia
drugiego stopnia zakoƒczone magisterium

Kogo kszta∏ciç w XXI wieku?
rozmowa z prof. Ryszardem Naskr´ckim, dziekanem Wydzia∏u Fizyki UAM
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(2 lata)i te najbardziej elitarne trzeciego
stopnia, czyli doktoranckie. Ca∏a ta ewolu-
cja polega na tym, ˝e nie b´dzie ju˝ jedno-
litych studiów magisterskich od pierwszego
do piàtego roku. 
Czyli po prostu studia mo˝na skoƒczyç
wczeÊniej, majàc ju˝ pewnà wiedz´...

Tak... Teraz co proponujemy? Proponu-
jemy cztery kierunki studiów, w ramach któ-
rych utworzona dziesi´ç specjalnoÊci. Dwa
z nich to takie, które mo˝na studiowaç na
wielu uniwersytetach w Polsce, czyli astro-
nomia i fizyka oraz dwa kierunki tzw. auto-
nomiczne, które mo˝na studiowaç wy∏àcz-
nie w Poznaniu, tak jest w przypadku aku-
styki oraz biofizyki, którà mo˝na studiowaç
poza stolicà Wielkopolski jedynie na Uni-
wersytecie Jagielloƒskim. 

OczywiÊcie te kierunki studiów dopre-
cyzowujemy w ramach specjalnoÊci. Na
kierunku studiów akustyka oferujemy dwie
specjalnoÊci, niezwykle praktyczne, nie-
zwykle doskonale dopasowujàce si´ do po-
trzeb rynku pracy. Sà to: protetyka s∏uchu
i ochrona przed ha∏asem, tu sama nazwa
wszystko mówi i nie wymaga dodatkowego
komentarza oraz re˝yseria dêwi´ku. Oby-
dwa kierunki, obydwie specjalnoÊci istniejà
na wydziale od kilku lat i tak naprawd´ nie
wymagajà reklamy. 

Natomiast kierunek biofizyka to jest ab-
solutne novum i tutaj oferujemy studentom
trzy specjalnoÊci. Pierwsza – biofizyka mo-
lekularna, specjalnoÊç niezwykle akade-
micka. Stanowi ona jakby po∏àczenie wie-
dzy fizycznej, biologicznej, chemicznej
w kontekÊcie biofizyki. Ma to byç w za∏o˝e-
niach specjalnoÊç kszta∏càca ludzi do dal-
szych badaƒ, naukowców. Poza tym dwie
specjalnoÊci bardzo rynkowe, a mianowicie
fizyka medyczna , którà prowadzimy rów-
nie˝ od kilku lat i doskonale si´ ona wkom-
ponowuje w potrzeby rynku pracy. Absol-
wenci tej specjalnoÊci znajdujà prac´ nie tyl-
ko w szpitalach klinicznych, lecz równie˝
w ró˝nych firmach, które sprzedajà sprz´t
jako serwisanci. Stosunkowo ∏atwo jest zna-
leêç prac´ po tej specjalnoÊci. No i trzecia
specjalnoÊç to jest optyka okularowa. Te
specjalnoÊci protetyka s∏uchu i ochrona
przed ha∏asem, re˝yseria dêwi´ku, fizy-
ka medyczna, czy optyka okularowa, to
sà przyk∏ady tzw. zawodów eksperckich,
w których pewnych umiej´tnoÊci manual-
nych mo˝na nauczyç si´ w miar´ szybko,
nawet w szkole Êredniej, jednak, aby wyko-
nywaç ten zawód, to tak naprawd´ po-
trzebna jest wiedz akademicka, która sta-
nowi pewnà podbudow´ tego zawodu. Ta-
kim dla mnie najbardziej spektakularnym
przyk∏adem zawodu eksperckiego jest chi-
rurg, który pewnych czynnoÊci manualnych
nabywa w przeciàgu kilku miesi´cy, ale nikt
podejrzewam nie chcia∏by byç operowany

przez chirurga, który przez kilka miesi´cy
uczy si´ tego zawodu, poniewa˝ ta podbu-
dowa wiedzà akademickà, której potrzeba
do jego wykonywania jest ogromna. Stàd
równie˝ wspomniane wczeÊniej specjalno-
Êci równie˝ stanowià przyk∏ady zawodów
eksperckich. DziÊ równie˝ rolà takiego wy-
dzia∏u, jakim jest Wydzia∏ Fizyki jest poka-
zanie w jaki sposób powinniÊmy kszta∏ciç
przedstawicieli grupy zawodów eksperckich.

JeÊli chodzi o dwa pozosta∏e kierunki,
to astronomia proponuje dwie specjalnoÊci
które powinny rynkowo wzbogaciç t´ ofer-
t´ dydaktycznà. Mianowicie pierwsza ze
specjalnoÊci to astronomia z informatykà,
czyli po∏àczenie z jednej strony pewnego ka-
nonu wiedzy astronomicznej z zupe∏nie za-
awansowanymi metodami informatyczny-
mi. Absolwent takiej specjalnoÊci b´dzie
w stanie z jednej strony poruszaç si´ swo-
bodnie w obszarze wiedzy astronomicznej,
jednak z drugiej strony w zakresie informa-
tyki. Druga specjalnoÊç zupe∏nie nowa dzie-
dzina w Polsce to jest astronomia i zasto-
sowania sztucznych satelitów w ró˝nych ob-
szarach: geodezji, geologii, telekomunikacji
itd. I znów pewna szeroka mo˝liwoÊç do-
stosowania do potrzeb, wi´c myÊl´, i˝ jej
absolwenci bardzo szybko odnajdà swoje
miejsce na rynku pracy.

Wreszcie kierunek fizyka, tu proponuje-
my trzy specjalnoÊci. Pierwsza to jest fizy-
ka ogólna, czyli specjalnoÊç która ma kszta∏-
ciç ludzi, którzy na kolejnych etapach
kszta∏cenia b´dà rozwijaç si´ czy to w kie-
runku fizyki doÊwiadczalnej, czy fizyki teo-
retycznej. I dwie specjalnoÊci bardzo po-
trzebne, mianowicie informatyka stosowa-
na, czyli doskonale wykszta∏cony informa-
tyk, znajàcy podstawy fizyki akademickiej,
co sprawia, ˝e jest w stanie pracowaç w in-
stytucjach, gdzie sà one bardzo wa˝ne. Dla-
czego nie zawsze mo˝na zatrudniç zwy-
czajnych informatyków? Wyobraêmy sobie,
˝e zaczniemy budowaç elektrowni´ ato-
mowà – potrzebni b´dà tam informatycy,
ale tacy, którzy majà pewne podstawy fi-
zyki. Trzecia specjalnoÊç - nanotechnolo-
gia. Sà to studia na kierunku fizyka ma∏o-
materia∏owa, które majà rozwijaç badania
technologiczne w obszarze nowych mate-
rii. Dzisiaj tak naprawd´ wiemy, ˝e rozwój
przemys∏u jest mo˝liwy tylko wówczas,
gdy rozwijajà si´ technologie produkcji no-
wych materia∏ów, inteligentnych materia-
∏ów i na pewno nanotechnologia stanowi
taki w∏aÊnie przyk∏ad. 

Podsumowujàc. Oferta dydaktyczna
obraca si´ wokó∏ trzech takich przedrost-
ków: bio-, info-, nano-. Ca∏y rozwój tech-
nologiczny z punktu widzenia ogólnego
b´dzie si´ dokonywa∏ w tych trzech ob-
szarach. Wydaje nam si´, ˝e to jest bar-
dzo rzetelna oferta dla studentów, których

chcemy zach´ciç do studiowania na na-
szym wydziale.
JeÊli móg∏by Pan jeszcze wspomnieç o
tych proporcjach i wspó∏pracy pomi´dzy
uniwersytetami ... Paƒstwo macie bo-
wiem pewnà elit´ intelektualnà u siebie,
prawda?

No w∏aÊnie, dlaczego warto zostaç stu-
dentem takiego wydzia∏u jak nasz? Z jednej
strony proponujemy studia, które skierowa-
ne sà do pasjonatów, na co wskazujà takie
specjalnoÊci jak fizyka teoretyczna. Z dru-
giej zaÊ strony przedstawiamy ofert´ dla
przeci´tnego kandydata, mianowicie w tym
kontekÊcie, i˝ on po studiach pierwszego
stopnia powinien byç dobrze postrzegany
na rynku pracy. Wydzia∏ nasz posiada w tej
chwili podpisane umowy z ponad 40 uni-
wersytetami europejskimi. W zasadzie ka˝-
dy student, który osiàga u nas dobre wyni-
ki w nauce i zna j´zyk obcy (angielski, nie-
miecki, francuski) jest w stanie sp´dziç je-
den semestr lub jeden rok na studiach na
jednym z tych uniwersytetów.Wysy∏amy stu-
dentów na sta˝e zagraniczne do instytutów
naukowych, do Zjednoczonego Instytutu Ba-
daƒ Jàdrowych w Dubnej (Rosja), do Euro-
pejskiej Organizacji Badaƒ Jàdrowych
CERN w Genewie, do centrów naukowych
KfK w Julich i DESY w Niemczech. Sà to
miejsca, gdzie Ci m∏odzi ludzie mogà si´
otrzeç o wielkà nauk´, o wielki Êwiat, o in-
ny wymiar uprawianej nauki. Posiadamy
równie˝ umowy z innymi jednostkami kra-
jowymi, ale bardzo wa˝nymi. Mamy umo-
w´, na mocy której mo˝emy wysy∏aç stu-
dentów do Instytutu Fizyki Molekularnej
PAN na sta˝e uniwersyteckie. Mamy umo-
wy z zak∏adami przemys∏owymi, takim
przyk∏adem mo˝e byç umowa z Jeleniogór-
skimi Zak∏adami Optycznymi, w ramach
których mo˝na odbywaç praktyki, praktyki
magisterskie. Równie˝ mamy umow´ z pry-
watnà klinikà Intermedica, gdzie nasi stu-
denci równie˝ mogà odbywaç sta˝e. 

Dla studentów najlepszych mamy oczy-
wiÊcie propozycj´ studiów dalszych. Wy-
dzia∏ nasz, jako jeden z nielicznych w Pol-
sce posiada prawo doktoryzowania w trzech
dyscyplinach naukowych, a sà to: astrono-
mia, biofizyka i fizyka. Obecnie na wydzia-
le mamy ponad 100 doktorantów, którzy
rzeczywiÊcie z tej oferty korzystajà i przygo-
towujà prace doktorskie w tym zakresie.

Tak wi´c to w∏aÊnie pokazuje pewnà
kompleksowoÊç dzia∏aƒ. Tak jak studia
pierwszego stopnia powinny byç masowe,
przygotowujàce absolwenta przede wszyst-
kim do rynku pracy. Studia drugiego stop-
nia ju˝ powinny byç w du˝ym stopniu,
a trzeciego stopnia ju˝ absolutnie ÊciÊle eli-
tarne. To doskonale pokazuje, jakie nastà-
pià zmiany w sposobie kszta∏cenia.

rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
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Aktualne rocznicowo-historyczne obchody ku pami´ci i na
czeÊç to dla ogó∏u nudy na pudy i zawracanie g∏owy. CoÊ, od
czego uciekaç jak najszybciej za pomocà telewizyjnego pilota.
Bowiem dziedzina, w której prywatyzacja posun´∏a si´ najda-
lej, to prywatyzacja ÊwiadomoÊci i stylu ˝ycia, zainteresowaƒ,
uwagi, emocji, wra˝liwoÊci, z ma∏ymi wyjàtkami. Normalnie
jest robiç kas´, a potem jà przepieprzyç, choçby dla przyjem-
noÊci, natomiast sprawy ogó∏u pozostawiç karierowiczom albo
nawiedzonym... Sfera publiczna ma∏o dziÊ kogo obchodzi, na-

wet ju˝ nie brzydzi, mimo ˝e w mediach niekoniecznie to wi-
daç (widaç za to choçby na ulicach – znikoma liczba flag
w prywatnych oknach w Êwi´ta narodowe). Niestety, nieste-
ty.... bo ni cholery nie wiadomo, jak ma dzia∏aç demokracja
w warunkach zwisu na wszystko, co poza w∏asnym progiem.... 

Tutejsze rozwa˝ania sà zatem doÊç ekskluzywne, dla nie-
zbyt du˝ego grona zainteresowanych. 

1. Zastanawiam si´, skàd mój w∏asny dystans, iryta-
cja, niech´ç wobec tych w∏aÊnie niedawnych, rocz-
nicowych obchodów – stanu wojennego albo Po-

znaƒskiego Czerwca ’56...? Poczucie wyobcowania, nawet by-
cia oszukanym? Dlaczego mnie to tak wkurza? 

W czerwcu ’56 by∏em ma∏ym dzieckiem, zajmowaliÊmy
z rodzicami jeden pokój w wielkim mieszkaniu w kamienicy
przy ulicy Kochanowskiego, w samym centrum walk. Ponoç
ma∏o wtedy nie zginà∏em z powodu serii z ckm, która przesz∏a
po oknach mieszkania. 25-lecie Czerwca ’56 po∏àczone z po-
stawieniem Poznaƒskich Krzy˝y prze˝ywa∏em wi´c jako rocz-
nic´ osobistà. W drugi dzieƒ stanu wojennego z kolei, w po-
niedzia∏ek 14 grudnia ’81, przyszed∏em rano do pracy w jed-
nej z wi´kszych, poznaƒskich fabryk (ponad 2 tys.
za∏ogi) i jak wszyscy przypià∏em sobie znaczek
„SolidarnoÊci”. Ale to by∏a najwi´ksza wspólna ak-
cja oporu w pracy, póêniej ju˝ niezbyt byli ch´tni.
Potem mnie wsadzili obowiàzkowo do wojska,
gdzie mog∏em widzieç i s∏yszeç, jak wyglàda za-
plecze stanu wojennego.

Nigdy nie by∏em po drugiej stronie barykady, ale
to, co si´ dzieje i jak si´ dzieje wokó∏ tych dwóch
wydarzeƒ, to nie jest moja prawda. I myÊl´, ˝e do-
minujàcy przekaz jest prawdà tylko niektórych, po-
k∏óconych zresztà ze sobà, grup i Êrodowisk. A z opi-
niami i oczekiwaniami du˝ej cz´Êci publicznoÊci zde-
cydowanie si´ on rozmija. Nie tylko z powodu spry-
watyzowania ÊwiadomoÊci, wr´cz przeciwnie: to
w∏aÊnie interesowna jednostronnoÊç przekazu pu-
blicznego, zionàcego wÊciekliznà, sprzyja prywaty-
zacji ÊwiadomoÊci w obronie przed fa∏szem i ja∏o-
woÊcià. Lud, ziewajàc („znowu pieprzà...”), zmienia
kana∏ telewizyjny. 

2. W pewnym stopniu, zachowujàc oczy-
wiste proporcje, sytuacja w obszarze
komunikacji publicznej przypomina tro-

ch´ t´ z czasów komuny: lud wie swoje, a w∏adza
i media swoje. Sprawa jest powa˝na: obraz stanu
wojennego, stosunek doƒ i ocena dotyka podstaw

to˝samoÊci III (i pó∏) Rzeczpospolitej, jej mitu za∏o˝ycielskie-
go, genezy powstania i sensu istnienia. 

Od lat w okolicach 13 grudnia og∏aszane sà ró˝ne badania
i sonda˝e, z których wynika, ˝e znaczna cz´Êç narodu, nawet
wi´kszoÊç, uznaje dziÊ koniecznoÊç czy zasadnoÊç stanu wo-
jennego, uwa˝a, ˝e Jaruzelski mia∏ wtedy racj´ i nale˝y daç mu
spokój. Lud pot´pia ówczesne przest´pstwa i nadu˝ycia re˝i-
mu, ale „oddolnà” ocen´ polityczno-historycznà ma w∏asnà,
wytrwa∏à i od lat niezmiennà. I innà ni˝ wszystkie obecne eli-

ty polityczno-medialne, tràbiàce swoje z coraz wi´kszà zaja-
d∏oÊcià. Bo im dalej od stanu wojennego (25 lat) i upadku ko-
muny (niemal lat 18), tym bardziej aktywizuje si´ instrumen-
talny antykomunizm. Im dalej od czasów komuny, im mniej ko-
muny i postkomunistów, tym wi´cej antykomunizmu. Zupe∏nie
jakby o˝y∏a „myÊl” Józefa Wissarionowicza (ksywa Stalin) a’re-
bours. Ten˝e satrapa, by „uzasadniç” swój terror, wywodzi∏, ˝e
im d∏u˝ej trwa proces „budownictwa socjalistycznego”, czyli
im wi´cej lat mija od rewolucji (wielkiej, paêdziernikowej), tym
bardziej zaostrzajà si´ sprzecznoÊci socjalizmu (dialektyka).
Oznacza to, ˝e „wrogowie socjalizmu” sà coraz bardziej wÊcie-
kli, zdeterminowani, aktywni, agresywni, groêni itd. Wi´c trze-
ba ich wykrywaç, Êcigaç i t´piç z tym wi´kszà determinacjà,
zachowujàc rewolucyjnà czujnoÊç. 

3.MyÊl Józefa, zapewne ˝ywio∏owo zosta∏a zaadapto-
wana do naszych warunków w postaci uchwalanych
lub coraz liczniej projektowanych odwetowo-restryk-

cyjnych aktów prawnych (dekomunizacja, deubekizacja, lustra-
cja, itd.). Ma∏o kogo to obchodzi, poza frustratami i cz´Êcià elit,
które zajmujà si´ rozrabianiem siebie nawzajem w imi´ walki

z komunà i jej agentami. Ostatnio rozrabiajà si´
w coraz w´˝szym gronie, g∏ównie centro- i prawicy,
narodowej i katolickiej, co by∏ych komuchów, libe-
ra∏ów, demokratów, lewic´ pewnie cieszy. 

Stan wojenny to dla ca∏ej generacji zbiorowe
doÊwiadczenie, dzi´ki któremu zaistnia∏a ona jako
wspólnota – doÊwiadczenia walki i cierpienia,
wspólnie prze˝ytej traumy i triumfu. I ka˝da taka
generacja pisze histori´ od nowa, po swojemu, co
te˝ jakby oznacza, ˝e nie ma jednej historii, jed-
nego opisu dziejów, lecz sà one ró˝ne. Obecny jed-
nak, epigoƒski antykomunizm, b´dàcy przede
wszystkim socjotechnikà walki o w∏adz´ lub utrzy-
manie jej, ma∏o ma wspólnego z przes∏aniem wal-
ki „SolidarnoÊci” z czasów sprzed i stanu wojen-
nego. Jest to styl historycznego pieniactwa do upa-
d∏ego, w którym nie chodzi o jakiekolwiek zrozu-
mienie, tylko o to, ˝eby „nasze” by∏o na wierzchu,
za ka˝dà cen´. I ˝ebyÊmy „my” byli na wierzchu,
a „oni” zostali pogn´bieni. Histeria i nerwica, po-
czucie krzywdy i pretensje do Êwiata rzàdzà takà
historià. To mi´dzy innymi dlatego, z powodu nie-
dajàcego si´ rozbroiç poczucia zapiek∏ej krzywdy,
przekszta∏conego w zmasowany odwet, niejedna
w dziejach rewolucja wolnoÊci koƒczy∏a jako kosz-
marna dyktatura.
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4. Dzisiejsza jednostronnoÊç publicznego przekazu,
w tym o stanie wojennym i dziejach najnowszych,
oznacza mi´dzy innymi i to, ˝e pewne tematy sà ta-

bu, pewne pytania albo hipotezy nie mogà zostaç postawione,
bo to szarganie Êwi´toÊci, inne to obraza itd. W ogóle raczej nie
ma pytaƒ jako mo˝liwoÊci, ˝e nie wiadomo, co one ze sobà przy-
niosà – wiadomo, co przynieÊç majà, czyli to odpowiedzi sà go-
towe, znane i zadane. Nie jest wi´c mo˝liwa otwarta, publiczna
komunikacja, debata, poszukiwanie, spór racji, punktów widze-

nia. Nie ma autentycznoÊci, nie ma prawdziwego dramatu, gdzie
bohater móg∏ ró˝nie postàpiç, bo nie wiedzia∏, bo ró˝ne racje mo-
g∏y decydowaç. DziÊ jest sztampa, nuda, zad´cie, nieznoÊny dy-
daktyzm i proste oceny. 

Sens obchodów rocznicowych to uczciç ofiary i bohaterów
oraz kultywowaç pami´ç zdarzeƒ. Ale tak˝e odrobiç lekcj´ hi-
storii – zbiorowo przypomnieç sobie, czego uczy nas jako wspól-
not´ (naród albo spo∏eczeƒstwo) upami´tniane wydarzenie. Czy
temu rzeczywiÊcie s∏u˝y robienie z historii trywialnego komiksu
propagandowego, prostego intelektualnie jak konstrukcja cepa?
Przypomina on tà konstrukcjà swój negatywny odpowiednik –
komunistyczny komiks propagandowy... Czy im g∏upiej i bardziej
prostacko b´dziemy myÊleç o historii, tym wi´cej z niej zrozu-

miemy i tym wi´cej nas ona

nauczy? JeÊli nie jesteÊmy w stanie uczyç si´ na takich do-
Êwiadczeniach, to lepiej od razu wracajmy na drzewa. Nie
musi te˝ byç g∏upiej, ˝eby by∏o wznioÊlej czy dostojniej. Mo-
im zdaniem my wszyscy, uczestnicy tamtych wydarzeƒ, na-
uczyliÊmy si´ wi´cej i lepiej, ju˝ wtedy umieliÊmy o wiele wi´-
cej i lepiej, ni˝ jest w stanie pojàç obecna propaganda. 

W komiksie nie wyst´pujà zdania z∏o˝one, podrz´dnie czy
wspó∏rz´dnie, warunkowe, narracja to proste i zdecydowane
˝o∏nierskie s∏owa, albo jak z policyjnego raportu, zero tole-
rancji dla komplikacji. W komiksie nie ma u∏amków, sà tylko
liczby naturalne. Szklanka jest pe∏na lub pusta, nie mo˝e byç
pe∏na lub pusta w po∏owie, ˝adnych subtelnoÊci: tylko czar-
ne albo bia∏e, swój lub wróg, my albo oni, bohater al-
bo zbrodniarz, jak protest to od razu
powstanie. Deficyt s∏ów, deficyt wy-
obra˝eƒ. W komiksie nie ma te˝
obowiàzku ˝elaznych regu∏ logi-
ki, zasady niesprzecznoÊci itd.
Jak nasi walà, to zas∏uga, jak
w nas walà, to zdrada albo
zbrodnia...

5. Taki j´zyk i lo-
gika (antylogi-
ka paradok-

salna) tworzenia histo-
rii przede wszystkim
wyrzuca znakomità

wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa poza jej ramy. Mo˝e dlatego jest dla niej
fa∏szywa, obca, wi´c i nudna. W czarno-bia∏e, topornie kreÊlone
schematy „my-oni” wpisaç si´ mogà nieliczni. To tylko nowy ste-
reotyp g∏osi mniej wí cej, ̋ e w PRLu prawie wszyscy, czyli porzàdni
ludzie, g∏ównie cierpieli przeÊladowania, wi´c byli przeciw i knuli
spiskujàc na pohybel komunie. MniejszoÊç, która mia∏a z komuny
jakieÊ korzyÊci, to wys∏ugujàcy sí  i gn´biàcy wí kszoÊç zdrajcy. Pro-
ste jak m∏otek...? Tylko dlaczego zatem, w drugiej po∏owie lat 70-
tych w Poznaniu, ca∏a opozycja demokratyczna liczy∏a raptem ok.

20 osób, w tym 2 cz∏onków KORu (a nie 400 tys. osób), co bar-
dzo zresztà przygn´bia∏o samà opozycj´? Donosili o tym w swoich
raportach tajni wspó∏pracownicy policji politycznej, których by∏o
znacznie wi´cej, ni˝ samych inwigilowanych. A informacj´ t´ po-
da∏ Teatr Ósmego Dnia w swym najnowszym spektaklu „Teczki”,
opartym na treÊci SBeckich materia∏ów o cz∏onkach Teatru. 

Nie warto polemizowaç z komiksowà wizjà historii PRL,
trzeba porzàdnie rozliczyç si´ z tà epokà, uwzgl´dniajàc wszyst-
kie konteksty dziejowe i widzàc ró˝ne beneficja, które by∏y –
jednak!!! – udzia∏em wi´kszoÊci obywateli. W swej masie ani
bohaterów, ani zdrajców, lecz zwyk∏ych Êmiertelników, spo-
∏ecznych konformistów, budujàcych krok po kroku ˝ycie swo-
je i kraju, tak jak to by∏o mo˝liwe. Idàcych na ró˝ne, nieko-
nieczne ∏adne, kompromisy. Do czasu. 
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Komunizm przegra∏, bo nie sta∏a za nim histo-
ryczna racja, a nie dlatego, ˝e by∏ niemoralny, czy
„zbrodniczy”. Nie jesteÊmy umys∏owym przedszko-
lem. Przegrywa si´ z powodu s∏aboÊci, niewy-
dolnoÊci, a nie niecnoty... I komunizm, nie zmar-
twychwstanie z powodu prawdy o tym, jak funk-
cjonowa∏ naprawd´, wr´cz przeciwnie. 

6. Pytaniem o tabu jest choçby kwestia
spo∏ecznego poparcia, jakim mog∏y si´
„cieszyç” w∏adze PRL w czasie „Soli-

darnoÊci” lat 80-81, zanim wprowadzi∏y stan wo-
jenny i póêniej. Z perspektywy obecnej propagan-
dy, mówienie o takim poparciu brzmi jak delirium,
poniewa˝ z definicji by∏a to zdrada narodowa. ˚e-
by je móc postawiç, trzeba w tych zdarzeniach zo-
baczyç tak˝e konflikt spo∏eczny, a nie tylko zbrod-
niczy zamach. Ma to zwiàzek z kwestia poprzed-
nià – czy widzimy w PRLu jedynie wi´zienie, czy
tak˝e miejsce normalnego z grubsza ˝ycia, w któ-
rym prawie wszyscy ludzie mieli coÊ wartoÊciowe-
go do stracenia? Wiarygodnà wiedzà empirycznà
nie dysponujemy, wynikami badaƒ czy sonda-
˝y, mo˝emy jedynie wnioskowaç w oparciu o inne
informacje. 

Samych cz∏onków partii z rodzinami by∏y gru-
be miliony (PZPR to wtedy ponad 2,5 mln cz∏on-
ków), i to nie by∏y spo∏eczne do∏y, choç wielu nie
popiera∏o w∏adz, a po 13 grudnia ok. miliona rzu-
ci∏o legitymacje. A s∏u˝by mundurowe? Ilu poza ni-
mi ludzi tak˝e ch∏odno kalkulowa∏o swoje interesy
˝yciowe, kariery? Ilu, majàc w pami´ci drama-
tyczne doÊwiadczenia historyczne, zwyczajnie si´ ba∏o, i za-
miast ryzykownej konfrontacji o wolnoÊç, popiera∏o bezpie-
czeƒstwo i Êwi´ty spokój? Ilu – widzàc, ˝e sama „S” coraz bar-
dziej nabiera narodowo-katolickiego charakteru, a jej przy-
wódcy „rosnà” w poczuciu abstrakcyjnej si∏y (uwzgl´dniajàc
konteksty geopolityczne) – dystansowa∏o si´ wobec zwiàzku?
Nigdy si´ tego nie dowiemy do koƒca, ale sà to pytania szale-
nie wa˝ne, które gra∏y jako czynniki wspó∏sprawcze w tym dra-
matycznym konflikcie spo∏ecznym.

Na ile wi´c w koƒcu by∏o tak, ˝e jedne masy ludzi, wi´k-
szoÊç, by∏y „za”, ale inne masy ludzi, mniejszoÊç – „przeciw”,
choç w znacznej mierze mniej jawnie? 

Niepr´dko te˝ wyjdzie na jaw, jakie by∏y zagro˝enia ze stro-
ny tzw. „betonu” partyjno-policyjno-wojskowo-aparatczikow-
kiego i jego bazy, jakie scenariusze prowokacji i gry o w∏adz´
by∏y szykowane z tamtej strony za plecami Kiszczaka, Jaru-
zelskiego czy Rakowskiego. I ile one mog∏y kosztowaç w glo-
balnym bilansie strat? Mo˝e oni byli groêniejsi ni˝ „sojusznicy”
z Uk∏adu Warszawskiego?

7. Ka˝dy dramatyczny konflikt w historii najnowszej
Polski oznacza liczenie ofiar. Stan wojenny to
sprawdzone grube kilkadziesiàt ofiar Êmiertelnych

bezpoÊredniej przemocy aparatu policyjno-wojskowych repre-
sji w ciàgu kilku lat. Klimat i okolicznoÊci w tej sprawie, szcze-
gólne zapami´tanie w poszukiwaniu kolejnych ofiar, wskazujà
na ˝ywe trwanie polskiego zami∏owania do martyrologii. 

Dlaczego? Im wi´cej ofiar, tym wi´ksze spotka∏o nas okro-
pieƒstwo, tym wi´ksze nasze cierpienie jako ofiar. I tym wi´k-
szy nasz heroizm, a wi´c i zas∏uga – nas jako walczàcych z re-
˝imem. I tym wi´ksza pod∏oÊç ICH jako oprawców. Zatem tym
wi´ksze, podwójne nasze prawo do odwetu, kary, wyrównania

rachunków... Odwet to rodzaj kontynuacji rytua∏u
heroiczno-martyrologicznego, TO dzieje si´ dalej,
mimo ˝e dawno ju˝ po zwyci´stwie i mo˝na by za-
czàç ˝yç normalnie, zapomnieç. Odwet, czyli zwy-
ci´stwo si´ dope∏nia i jest go jakby wi´cej... Wi´c
zwyci´˝anie trwa jakby dalej... JeÊli nie mamy nic
innego, tylko nasze ju˝ dokonane zwyci´stwo, mar-
tyrologi´ i heroizm, to chcemy nimi ˝yç. Wielu lu-
dzi zap∏aci∏o zbyt wysokà cen´ polskiej transfor-
macji, by mogli nie mieç poczucia krzywdy. Choç
to niekoniecznie Ci najbardziej skrzywdzeni naj-
g∏oÊniej pragnà odwetu. 

OsobiÊcie uwa˝am, ˝e najgorsze jest to, i˝
w wi´kszoÊci przypadków sprawcy unikn´li kar za
zwyk∏e przest´pstwa kryminalne, jakimi by∏y te za-
bójstwa, nie wynika∏y one bowiem z generalnej lo-
giki politycznej ówczesnego re˝imu. 

8. Wydaje mi si´, choç to nie chodzi
o umniejszenie pami´ci ofiar, ˝e polski
stan wojenny to jedna z najmniej okrut-

nych w nowoczesnych dziejach, a jednoczeÊnie
skutecznych, policyjno-wojskowych pacyfikacji na
tak wielkà skal´ masowego, wolnoÊciowego ruchu.
Na pewno nie by∏oby to mo˝liwe, gdyby w∏adze
Êwiadomie ku temu nie dà˝y∏y. Choçby parali˝
wszelkich form ∏àcznoÊci i komunikacji wyelimino-
wa∏ w ogromnym stopniu przemoc bezpoÊrednià.
Drugà stronà tej sytuacji by∏a konsekwentna po-
stawa non violence, walki bez przemocy, ze strony
w∏adz i cz∏onków podziemnej „SolidarnoÊci”. Nie
by∏o ani jednej próby, pomys∏u, idei, samoobrony

poprzez przemoc, atak, u˝ycie broni... O akcjach terrorystycz-
nych nie wspominajàc. I to nasza zas∏uga. Byç mo˝e z obu po-
wodów unikn´liÊmy wyniszczajàcej konfrontacji wewn´trznej,
której d∏ugofalowe skutki polityczne by∏yby prawdopodobnie
koszmarne. Niezale˝nie od dramatu ofiar i ich bliskich. 

I to jest zupe∏nie przemilczany fenomen stanu wojennego,
na skal´ bez ma∏a Êwiatowà: samoograniczajàca si´ przemoc
i taka˝ walka z nià.

W imi´ rzetelnoÊci ogólnej, politycznej oceny uwzgl´dnij-
my fakty i liczby. Przez kilka lat stanu wojennego zgin´∏o na te-
renie ca∏ego kraju tylu mniej wi´cej ludzi, ilu w jeden dzieƒ
w Poznaniu w czerwcu ’56... W czasie przewrotu majowego
w 1926 r. ofiar by∏o ponad cztery razy wi´cej... W Chile re˝im
Pinocheta zamordowa∏ ponad trzy tysiàce przeciwników,
a w Argentynie junta wojskowa i szwadrony Êmierci zabi∏y kil-
kadziesiàt tysi´cy ludzi. Po wojnie domowej w Hiszpanii od-
by∏o si´ pi´çdziesiàt tysi´cy egzekucji przeciwników Franco.
Obecnie w Iraku liczba ofiar Êmiertelnych dochodzi do stu
dziennie, a sporadycznie si´ga nawet 200. 

Przy tak wielkiej, rozp´dzonej machinie pacyfikujàcej prze-
mocy, jakà uruchomi∏ stan wojenny – dziesiàtki, jeÊli nie (w po-
rywach) setki tysi´cy ludzi z bronià na ulicach – liczba jego
ofiar jest bardzo niska. W Êwiàteczny weekend tylu ludzi zgi-
n´∏o w Polsce w wypadkach drogowych. Jaruzelskiemu nie
chodzi∏o o pogrom spo∏eczeƒstwa, opozycji nie zale˝a∏o na ko-
lejnej w narodowych dziejach demonstracji heroizmu bez
wzgl´du na koszty. 

I ca∏e szcz´Êcie
Lech Mergler

Poglàdy autora nie sà zwiàzane z poglàdami redakcji, która
nie ponosi za nie odpowiedzialnoÊci.18
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Opakowanie pe∏ni wiele
funkcji. Podstawowà jest ochro-
na towaru przed uszkodzeniem
– i to nie tylko tym mechanicz-
nym podczas transportu. Opa-
kowania chronià równie˝ wyro-
by spo˝ywcze przed kontaktem
z bakteriami, a nawet czystym powietrzem, które w swej istocie
przyspiesza proces starzenia si´ ˝ywnoÊci. Pe∏nià te˝ funkcj´
u˝ytkowà, jak choçby dozowniki p∏ynnego myd∏a, dezodoranty
w sprayu, czy puderniczki. Pe∏nià wreszcie niebagatelnà rol´
promocyjnà towaru. Ich wyglàd i estetyka majà bardzo du˝y
wp∏yw na naszà ostatecznà decyzj´ wyboru. Dlatego te˝ projek-
tanci opakowaƒ starajà si´ zaspokoiç potrzeby estetyczne po-
tencjalnej grupy odbiorców. Inaczej wyglàdajà kartoniki cze-
koladek Merci, a inaczej Z∏ote Runo. Z innych mate-
ria∏ów wykonane sà opakowania perfum, a z in-
nych p∏ynu do mycia naczyƒ. Daje to pro-
jektantom ogromne mo˝liwoÊci. Na
szcz´Êcie mamy za sobà sier-
mi´˝ny okres realnego so-
cjalizmu, gdzie opakowania
pe∏ni∏y wy∏àcznie funkcj´
u˝ytkowà. Mleko sprzeda-
wane by∏o w pospolitych
i zwrotnych butelkach, a s∏o-
ik po musztardzie w niejed-
nym domu zast́ powa∏ szklan-
k´. Zdarza∏o si´, ˝e i mas∏o
kupowane by∏o na wag´. Za-
ledwie przez 15 lat sytuacja
diametralnie odwróci∏a si´.
Najpierw zagraniczne koncer-
ny zacz´∏y rozpieszczaç nas
ferià barw, kszta∏tów i u˝ytych
materia∏ów – jak choçby pusz-
kà aluminiowà. Póêniej polscy
producenci zacz´li post´powaç
w podobny sposób. Obecnie
nikt z nas nie rozró˝nia krajo-
wych od zagranicznych wyro-
bów. W tym czasie sporo na-
uczyliÊmy si´ – równie˝ w dzie-
dzinie designu. Dlatego w ubie-
g∏ym roku bran˝owy miesi´cznik
Packaging Polska og∏osi∏ konkurs
na najlepsze polskie opakowanie.
Szukamy pere∏ – mówi Renata
Mataczyƒska, manager konkur-
su ART OF PACKAGING 2006.
Chcemy promowaç wyjàtkowe
w formie i wartoÊci u˝ytkowej opa-
kowania. Ocenimy nie tylko de-
sign, ale równie˝ rozwiàzania kon-
strukcyjne i zastosowane materia-
∏y, tak˝e pod kàtem ekologii. Z my-
Êlà o m∏odych, ambitnych twórcach
og∏osiliÊmy konkurs Debiuty 2006.
Nagrodzonym autorom umo˝liwimy
odbycie sta˝u w agencjach projek-
towych, a tak˝e pomo˝emy zaistnieç
w bran˝y.

Od kilkunastu lat przechodzimy gwa∏-
townà transformacj´. Polskie spo∏eczeƒstwo
podzieli∏o si´ na garstk´ bogatych i ca∏à rzesz´

biednych, a tak˝e licznà, nie-
zbyt zamo˝nà klas´ Êrednià.
Nasuwa si´ pytanie, czy staç
nas na ∏adne kartoniki z naj-
zwyklejszà polopirynà w Êrod-
ku? Bo aspiryna Bayera mo˝e
byç pe∏na bajerów – choç ni-

czym nie ró˝ni si´ od polskiego specyfiku. A mo˝e zmierzamy
w kierunku amerykaƒskich absurdów? Bo tam, istotnà cz´Êç
Êlicznego opakowania zajmuje informacja, ˝e znajdujàcy si´ 
w Êrodku zegar mo˝e wskazywaç innà godzin´, ni˝ widniejàca
na... pude∏ku? Czy wreszcie, nie wkurza nas ciàg∏e „ulepsza-

nie” towarów i zmienianie wyglàdu ich opakowaƒ? Spe-
cjaliÊci od globalnego marketingu zapewne wiedzà

swoje. Bez wzgl´du na szerokoÊç geograficznà
i specyfik´ kulturowà majà gotowà recept´

na sukces. Polscy projektanci, wycho-
wani na Malczewskim, Witka-

cym, ale i Tomaszewskim, ma-
jà nie lada zadanie. Muszà

zaspokoiç oczekiwa-
nia odbiorców, ale
przede wszystkim
zleceniodawców –
zazwyczaj m∏odych
„dobrze” wykszta∏-
conych yuppies.

Do konkursu
ART OF PACKAGING
zg∏oszono prawie 200
prac – mówi Maciej
Karwowski z biura
konkursu. Prezentujà
one bardzo wysoki po-
ziom. Jury, w którym
zasiadajà m.in. Werner
Sobotka z Wy˝szej Sz-
ko∏y Nauk Poligraficz-
nych w Wiedniu, Miro-
s∏aw Boruc z Instytutu
Marki Polskiej oraz Gra-
˝yna Kulczyk, b´dzie je
oceniaç w oÊmiu katego-
riach, ka˝da dla innej gru-
py produktów – m.in. opa-
kowanie smaku, urody
i zdrowia. Pod koniec lute-
go, podczas uroczystej ga-
li, poznamy najlepsze opa-
kowania ubieg∏ego roku –
mo˝e nawet dzie∏a sztuki. 

Polska jest wa˝nym
krajem Unii Europejskiej,
o du˝ych aspiracjach i nie
mniejszych tradycjach. Cie-
kawe, czy dorobiliÊmy si´
ju˝ w∏asnej szko∏y designu
opakowaƒ? ART OF PACKA-
GING jest pierwszà powa˝nà
próbà odpowiedzi na to pyta-
nie. Czekamy wi´c z niecier-

pliwoÊcià na jego wyniki – cie-
kawe, czy znajdziemy prawdziwà

per∏´, czy tylko „musztardówk´”?
Jerzy Jernas 19

Wszyscy prze˝ywamy ekscytujàce chwile podczas otwierania
prezentów gwiazdkowych. Prze˝ywamy je równie˝, gdy rozpako-
wujemy nowy telewizor, telefon komórkowy, czy butelk´ koniaku.
Opakowanie sta∏o si´ najlepszà wizytówkà towaru – a zdarza si´,
˝e i dzie∏em sztuki. 
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Awentyn to najbardziej zielone wzgó-
rze Rzymu, przypominajàce niemal wy-
sp´. Przesiàkni´te zapachami pinii i po-
maraƒczy. Tchnie zawsze spokojem i ci-
szà, przerywanà jedynie szorstkimi kon-
certami cykad. Na Awentyn najcz´Êciej
spoglàda si´, stojàc poÊród ruin pa∏aców
cesarskich na Palatynie. 

Kiedy by∏em tam po raz ostatni, mo-
jà w´drówk´ rozpoczà∏em od wielkiej,
wype∏nionej dr˝àcym powietrzem prze-
strzeni Cirkus Maximus, do której przy-
lega niewielki park, pokryty grubym dy-

wanem szyszek i igliwia. Kiedy minà∏em
ten pachnàcy zakàtek, zaczà∏em mozol-
nà wspinaczk´ kamiennym szlakiem Via
di Santa Sabina. O tych kilkunastu mi-
nutach w´drówki móg∏bym napisaç bar-
dzo wiele, lecz dziÊ zajm´ si´ tylko nie-
wielkà enklawà zajmujàcà sam szczyt
Aventynu. Napisa∏em enklawà nie bez
powodu, ta skromna przestrzeƒ stanowi
bowiem stref´ ex terytorialnà, nie nale-
˝àcà do paƒstwa w∏oskiego. Znajduje si´
ona we w∏adaniu Zakonu Kawalerów
Maltaƒskich. Tutaj w otoczonych mura-
mi budynkach ma swojà siedzib´ Wielki
Mistrz Zakonu, a w pa∏acowych salach
rozwieszone sà portrety wszystkich ko-
lejnych zwierzchników rycerskiego brac-
twa. To tu zapadajà najwa˝niejsze decy-
zje, dotyczàce dzia∏alnoÊci zakonu i ju˝
choçby z tego powodu Aventyn to miej-
sce fascynujàce i tajemnicze zarazem.

Kiedy w Polsce pada has∏o zakon ry-
cerski, najcz´Êciej myÊlimy o Rycerzach
NajÊwi´tszej Marii Panny, zwanych
Krzy˝akami. Natomiast o innych wie si´
niewiele.

W Poznaniu mówiàc Malta, mamy
zwykle na myÊli jezioro, stok narciarski
i ca∏e rekreacyjne otoczenie tak pi´knie
i szcz´Êliwie po∏o˝one w Êrodku miasta,
ale czy zastanawialiÊcie si´ Paƒstwo cza-
sem nad genezà tej nazwy? O tej fascy-
nujàcej historii opowie nam ju˝, w pe-
wien sposób spadkobierca tamtych dzie-

jów, ks. pra∏at Kazimierz Królak, pro-
boszcz koÊcio∏a Êw. Jana Jerozolimskie-
go za Murami, stojàcego na poznaƒskiej
Komandorii.

Otó˝ za Bramà Warszawskà, przy
drodze do Giecza i Âremu, gdzie kiedyÊ
by∏ cmentarz pogaƒski, wznosi∏ si´ ju˝
w XII w. jeden z najstarszych koÊcio∏ów
w Polsce – pod wezwaniem Êw. Micha∏a
– przy którym istnia∏o przytulisko dla w´-
drowców. Pierwsze zapisy o koÊciele
spotykamy pod datà 1142, a je˝eli wie-
rzyç D∏ugoszowi, to dok∏adnie 6 maja
1170 roku przy tym koÊciele za∏o˝ono
szpital, i to on w∏aÊnie by∏ magnesem,
który sprawi∏, ˝e w 1187r., czyli sie-
demnaÊcie lat po za∏o˝eniu wspomnia-
nego przytuliska, biskup poznaƒski Ra-
dwan oraz Mieszko III Stary Êciàgn´li
z Jerozolimy Rycerski Zakon Szpitalni-
ków Êw. Jana Chrzciciela. Stanis∏aw Kar-

wowski w swej ksià˝ce Komandoria i Ko-
Êció∏ Êw. Jana Jerozolimskiego w Poz-
naniu napisa∏: „Z dokumentów funda-
cyjnych wynika, i˝ zadaniem Kawalerów
Êw. Jana by∏o odprawianie regularnego
nabo˝eƒstwa w koÊciele Êw. Micha∏a
– od poczàtku XIII w. zwanym Êw. Jana
– oraz utrzymywanie przytuliska i szpi-
tala dla ubogich pielgrzymów i chorych”.
W∏aÊnie za sprawà Maltaƒczyków koÊció∏
zmieni∏ patrona ze Êw. Micha∏a na pa-
trona kawalerów – Êw. Jana Chrzcicie-
la. Natomiast kiedy rycerze przy-
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byli do Poznania zwali si´ jeszcze Joan-
nitami i dopiero w 1237 roku zmienio-
no nazw´ zakonu, ale ich g∏ówne zada-
nie nie uleg∏o zmianie, a by∏a nim obro-

na wiary i opieka nad
chorymi. 
I tak na przestrzeni

wieków od 1187 roku
do 1832 kawalerowie
spe∏niali w naszym
mieÊcie swojà powin-
noÊç. Kres ich dzia-
∏alnoÊci nastàpi∏ do-
piero w czasie kasa-
cji zakonu. Podzieli-
li oni wtedy los Je-
zuitów, którzy rów-
nie˝ w tym czasie
znikn´li z mapy

Poznania. Na ich
powrót czekaç trzeba

by∏o a˝ do 1992 roku, czyli
160 lat, kiedy to zosta∏a reakty-

wowana dzia∏alnoÊç Kawalerów Mal-
taƒskich przy naszym koÊciele. Podpisa-
no wtedy umow´ pomi´dzy parafià
a Fundacjà Âwi´tego Jana Jerozolim-
skiego – Pomoc Maltaƒska. Na mocy tej
umowy powsta∏a Specjalistyczna Przy-
chodnia Onkologiczna – Pomoc Maltaƒ-
ska. W tej chwili funkcjonuje ona w ra-
mach dzia∏alnoÊci charytatywno-opie-

kuƒczej parafii. Przed powo∏aniem do ˝y-
cia tej placówki myÊleliÊmy d∏ugo, jakie-
go typu specjalnoÊci powinny si´ tutaj
znaleêç, i w koƒcu zapad∏a decyzjà, ˝e
b´dzie to placówka onkologiczna, której
celem jest wczesne wykrywanie zmian
nowotworowych. Warto zaznaczyç nie-
bagatelnà rol´ tego niepublicznego za-
k∏adu leczniczego, który funkcjonuje na
zasadzie dobrowolnych ofiar pacjentów
i dotacji Maltaƒczyków.  Natomiast pa-
rafia u˝ycza pomieszczeƒ. Miesi´cznie
z pomocy tej przychodni korzysta oko∏o
czterystu pi´çdziesi´ciu do pi´ciuset lu-
dzi. Szczególny podziw budzà lekarze,
bo nie otrzymujà tutaj ˝adnego wyna-
grodzenia, pracujàc jako wolontariusze. 

Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e maltaƒczy-
cy prowadzà równie˝ Warsztaty Terapii
Zaj´ciowej przy koÊciele pod wezwaniem
Objawienia Paƒskiego na ¸awicy oraz
Dom Pomocy w Puszczykowie przy pa-
rafii Êw. Józefa. 

Niewiele mówiliÊmy dotàd o samym
budynku koÊcio∏a, a warto. Wybudowa-
ny pierwotnie w stylu romaƒskim, na
przestrzeni wieków by∏ kilkukrotnie roz-
budowywany. Zacz´∏o si´ to od roku

1512, kiedy to komandorem by∏ Stani-
s∏aw Duski. Dobudowana zosta∏a wte-
dy póênogotycka wie˝a i boczna nawa.
A w 1736 r. komandor Stanis∏aw Micha∏
Dàbrowski – herbu Junosza, postawi∏ ba-
rokowà kaplic´, Êw. Krzy˝a, zwanà Ka-
plicà Maltaƒskà. Ten˝e komandor zmar∏
12 grudnia 1740 roku w pobliskim Kla-
sztorze Reformatów i zosta∏ pochowany
we wspomnianej kaplicy. Cennym zabyt-
kiem Êwiàtyni jest umieszczony w o∏ta-
rzu g∏ównym tryptyk – Âwi´ta Rozmowa.
Jest to póênogotycka praca malowana
na desce technikà temperowà z poczàt-

ków XVI w. Warto te˝ zwróciç uwag´ na
oÊmiobocznà chrzcielnic´ wykonanà
z piaskowca z wybità datà 1522. Ale po-
wróçmy jeszcze do Kaplicy Maltaƒskiej.
Znajduje si´ tam wizerunek Chrystusa
ukrzy˝owanego sprzed 1724 r. Jest to
krzy˝, którego historia wydaje si´ doÊç
niezwyk∏a. Otó˝ pierwotnie umieszczona
by∏a ona na krzy˝u przy drodze z Poz-
nania do Swarz´dza i pewnego dnia
podczas silnej wichury spad∏a. By∏o to
18 lipca 1724 r. Jak piszà kroniki: „wi-
cher tego dnia by∏ niezmierny, który wie-
˝e tumskie z kretesem wywróci∏, Ratusz
Poznaƒski uszkodzi∏, wie˝´ na koÊciele
Dominikanów obali∏, a wierzchnie skle-
pienie koÊcielne zawali∏, u Fary Poznaƒ-
skiej wie˝´ zrzuci∏ i insze niezmierne po
koÊcio∏ach porobi∏ szkody”. Wspomnia-
ny krucyfiks zosta∏ ocalony i ostatecznie
znalaz∏ si´ w Kaplicy Maltaƒskiej ko-
Êcio∏a na Komandorii.

Na koniec warto tylko powiedzieç, ˝e
w okresie, kiedy nie by∏o na Komandorii
rycerzy, pami´ç o nich by∏a nadal ˝ywa.
Dowodem na to mogà byç uroczystoÊci
z 25 czerwca 1988 roku, kiedy to ob-
chodzono 800 lecie sprowadzenia Joan-
nitów. Inicjatorem tamtych obchodów
by∏ kawaler maltaƒski Marcin Libicki. 

Tyle ks. pra∏at dr. Kazimierz Królak
– Kanonik Gremialny Kapitu∏y Katedral-
nej Kapelan Konwentury ad honorem
Kawalerów Maltaƒskich, proboszcz pa-
rafii p.w. Êw. Jana Jerozolimskiego za
Murami. 

Ja ze swej strony mog´ jedynie za-
prosiç na spacer Êladami Zakonu Ry-
cerskiego, który ponad 800 lat temu za-
wita∏ na wzgórze nieopodal Ostrowa
Tumskiego.

Andrzej B∏aszczak 21
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ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – BOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA

DO WYLOT PRZYLOT NR LOTU SAMOLOT CZ¢STOTLOWOÂå

Warszawa 05.50 06.50 LO3942 AT7 1 2 3 - 5 6 7
05.55 06.45 LO3942 E70 - - - 4 - - -
09.05 10.05 LO3958 AT7 1 - - - 5 - 7
09.05 10.05 LO3958 AT5 - - 3 - - 6 -
10.30 11.30 LO3946 J32 - - - 4 - - -
12.25 13.25 LO3948 AT5 - 2 - - - - -
13.25 14.25 LO3944 AT5 1 2 3 4 5 6 7
18.05 19.05 LO3950 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Frankfurt 07.40 09.35 LO401 / LH2281 AT5 1 2 3 4 5 6 7
12.35 14.30 LO363 / LH2275 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Monachium 07.00 08.45 LO369 / LH227 AT5 1 2 3 4 5 6 7
12.55 14.25 LH3171 / LO5367 DH4 1 2 3 4 5 6 7
17.05 18.35 LH3169 / LO5369 DH4 1 2 3 4 5 6 7
18.50 20.35 LO371 / LH2237 AT5 1 2 3 4 5 - 7

Kopenhaga 14.05 15.15 SK1756 DH4 1 2 3 4 5 - 7
Dublin 10.40 12.20 EI365 320 - 2 - - - - -

20.30 22.10 EI365 320 - - - - - 6 -
20.20 22.10 FR1975  * 738 - 2 - - - - -
20.40 22.30 FR1975 738 - - - 4 - - -
10.05 11.55 FR1975 738 - - - - - 6 -

Londyn Luton 11.35 12.35 W6 509 320 - 2 - - - 6 -
17.10 18.10 W6 509 320 1 - - 4 - - -
18.20 19.20 W6 509 320 - - - - - - 7

Londyn Stan. 16.05 17.05 FR2337 ** 738 1 - 3 - - - 7
15.55 16.55 FR2337 738 - 2 - 4 5 6 -

Liverpool 14.45 16.10 FR9629 ***** 738 1 - 3 - - - -
15.05 16.30 FR9629 *** 738 - - - - - 6 -
15.40 17.05 FR9629 **** 738 - - - - - 6 -

PRZYLOTY DO POZNANIA
Warszawa 07.35 08.40 LO3957 AT7 1 - - - 5 - 7

07.35 08.40 LO3957 AT5 - - 3 - - 6 -
08.45 09.50 LO3945 J32 - - - 4 - - -
10.55 12.00 LO3947 AT5 - 2 - - - - -
16.35 17.40 LO3949 AT5 1 2 3 4 5 6 7
19.50 20.55 LO3955 AT5 1 2 3 4 5 6 7
22.45 23.50 LO3941 AT7 1 2 - 4 5 6 7
22.45 23.35 LO3941 E70 - - 3 - - - -

Frankfurt 10.25 12.20 LO402 /  LH2280 AT5 1 2 3 4 5 6 7
16.00 17.55 LO364 / LH2274 AT5 1 2 3 4 5 6 7

Monachium 09.30 11.25 LO370 / LH2270 AT5 1 2 3 4 5 6 7
10.55 12.25 LH3170 / LO5368 DH4 1 2 3 4 5 6 7
15.05 16.35 LH3168 / LO5370 DH4 1 2 3 4 5 6 7
21.20 23.10 LO372 / LH2236 AT5 1 2 3 4 5 - 7

Kopenhaga 12.30 13.40 SK1755 DH4 1 2 3 4 5 - 7
Dublin 06.20 09.55 EI364 320 - 2 - - - - -

16.10 19.45 EI364 320 - - - - - 6 -
16.15 19.55 FR1974 * 738 - 2 - - - - -
16.35 20.15 FR1974 738 - - - 4 - - -
06.00 09.40 FR1974 738 - - - - - 6 -

Londyn Luton 08.00 11.05 W6 510 320 - 2 - - - 6 -
13.35 16.40 W6 510 320 1 - - 4 - - -
14.45 17.50 W6 510 320 - - - - - - 7

Londyn Stan. 12.40 15.40 FR2336 ** 738 1 - 3 - - - 7
12.30 15.30 FR2336 738 - 2 - 4 5 6 -

Liverpool 11.05 14.20 FR9628 ***** 738 1 - 3 - - - -
11.25 14.40 FR9628 *** 738 - - - - - 6 -
12.00 15.15 FR9628 **** 738 - - - - - 6 -

* Uwaga – rejs FR1975
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006

** Uwaga – rejs FR2337
nie operuje w poniedzia∏k
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006***
– do 11 XI 2006

* Uwaga – rejs FR1974
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006

** Uwaga – rejs FR2336
nie operuje w poniedzia∏ki
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006

*** do 11 XI 2006

**** od 18 XI 2006

***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006

ObjaÊnienia kodów
i symboli:
AT5 – ATR 42-500
EI – Aer Lingus
AT7 – ATR 72-200
FR – Ryanair
DH4 – Dash 8 Q-400
LH – Lufthansa
E70 – Embraer E-170
LO – LOT
J32 – Jetstream J-32
SK – SAS
320 – Airbus A-320
W6 – Wizzair
738 – Boeing 737-800

BARANOWO
62-081 Przeêmierowo
tel. 061 814 27 51, fax 061 814 16 85
e-mail:recepcja@hoteledison.com.pl
http://www.hoteledison.com.pl

• Najlepsze ceny
• Bogactwo wra˝eƒ kulinarnych
• Luksusowe pokoje i apartamenty
• Nowoczesne sale konferencyjne
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Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy na do-
bre wpisa∏a si´ w krajobraz naszego ˝ycia.
Trudno wyobraziç sobie styczniowà niedzie-
l´ bez przyklejania czerwonych serduszek,
bez koncertów, aukcji, transmisji telewizyj-
nych, no i bez charakterystycznego: „Sie ma”.
Coroczny fina∏ sta∏ si´ wielkà fetà narodowà,
która jednoczy Polaków – bez wzgl´du na to
gdzie mieszkajà, co robià i w jakim sà wieku.

Dzi´ki tej gigantycznej akcji charyta-
tywnej wyposa˝ono (choç trafniejszym
stwierdzeniem by∏oby – wyposa˝yliÊmy)
wiele polskich szpitali w najnowoczeÊniej-
szy sprz´t medyczny. Za niebagatelnà
kwot´ 64 mln USD zakupiono 17 tysi´cy
urzàdzeƒ, g∏ównie przeznaczonych do le-
czenia dzieci. Statystycznie ujmujàc: co-
dziennie od 15 lat do ka˝dego polskiego
szpitala trafiajà trzy urzàdzenia kupione
przez Orkiestr´. Fundacja Jurka Owsiaka
prowadzi równie˝ Uniwersytet Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy, gdzie od-
bywajà si´ kursy pierwszej pomocy przed-
medycznej. Sà one organizowane nie tyl-
ko dla wolontariuszy z Pokojowego Patro-
lu, ale równie˝ dla Policji i innych s∏u˝b
mundurowych, i to zgodnie z najwy˝szy-
mi Êwiatowymi standardami. I w ogóle
wszystko by∏oby Êwietnie, Owsiak by∏by
cacy, by∏by bohaterem narodowym, gdyby
nie fakt, ˝e jego Orkiestra organizuje ka˝-
dego lata Przystanek Woodstock. 

Obraz tarzajàcej si´ w b∏ocie, rozne-
gli˝owanej m∏odzie˝y, k∏óci si´ z podnio-
s∏ym charakterem styczniowej imprezy.
Padajà wtedy ostre s∏owa o rozwydrze-
niu, narkomani, pijaƒstwie, seksie i Bóg
wie czym jeszcze. I na nic si´ zdajà in-
formacje Policji, ˝e to najbezpieczniejsze
miejsce w Polsce. Na nic te˝ zapewnie-
nia uwielbianego w styczniu Owsiaka, ˝e
wszystko jest w porzàdku. Po prostu, ja-
ko spo∏eczeƒstwo nie chcemy Przystan-
ku Woodstock i tyle.

Mimo wszystko ka˝dego lata Wielka
Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy przez dwa
tygodnie buduje w szczerym polu wyso-
kà na kilkanaÊcie pi´ter estrad´, aby za-
prosiç do siebie trzysta tysi´cy m∏odzie-
˝y. W ten sposób fundacja Owsiaka dzi´-
kuje wolontariuszom za prac´ podczas
styczniowej zbiórki pieni´dzy. Trzeba
przyznaç, ˝e ten najwi´kszy w Europie
festiwal rockowy jest Êwietnie zorgani-
zowany. Przez ca∏à dob´ dzia∏a gigan-
tyczna aleja gastronomiczna, gdzie za

niewielkie pieniàdze mo˝na kupiç ciep∏à
straw´. Jest poczta, sà automaty telefo-
niczne, a nawet bankomaty. Jest te˝
ogromna iloÊç ciàgle oczyszczanych
przenoÊnych toalet. Jest wreszcie – bu-
dzàca najwi´cej kontrowersji – ca∏odo-
bowa wioska piwna. Ale wierzcie mi, ˝e
nikt niepe∏noletni nie kupi tu piwa, co ra-
czej jest praktykà w naszych sklepach.
Nad ca∏oÊcià imprezy sprawuje piecze
Pokojowy Patrol. Sà to m∏odzi, bardzo
dobrze wyszkoleni wolontariusze, którzy
ka˝demu udzielajà odpowiedniej infor-
macji, a jeÊli potrzeba, to równie˝ pierw-
szej pomocy medycznej. W nocy ca∏y
ogromny teren jest oÊwietlony i dyskret-
nie obserwowany przez Pokojowy Patrol.
Praktycznie nie ma tutaj Policji, bo nie
potrzeba. Na Przystanku nie ma agresji.
Owsiakowi udaje si´ zapanowaç nad gi-
gantycznym t∏umem i urzeczywistniç ha-
s∏o wymalowane na estradzie: „Mi∏oÊç,
Przyjaêƒ i Muzyka”. Bo czy si´ komuÊ
podoba, czy nie, Owsiak stara si´ byç
wychowawcà m∏odzie˝y. Wbrew obrazo-
wi wykreowanemu przez media uczy od-
powiedzialnoÊci, ˝yczliwoÊci i tolerancji.
Uczy nawet sprzàtania po sobie. Ka˝dy
mo˝e wziàç specjalnie przygotowany wo-
rek i pozbieraç do niego puste puszki czy
butelki plastikowe, aby w ten sposób za-
robiç choçby na Êniadanie.

Przystanek Woodstock to jednak
przede wszystkim muzyka rockowa.
Wszyscy wykonawcy wyst´pujà za sym-
boliczne 100 z∏ i zwrot kosztów przejaz-
du. Mimo to chcà tu wyst´powaç naj-
wi´ksze polskie zespo∏y, takie jak Hey,
T.Love, D˝em, Pi˝ama Porno, KSU czy
wiele innych. Na tych samych zasadach
biorà udzia∏ w imprezie grupy z Francji,
Holandii i Niemiec ze s∏ynnym Die Toten
Hosen na czele. Po prostu wszyscy chcà
wystàpiç dla tej niezwyk∏ej publicznoÊci.
Zm´czonej upa∏em, umorusanej w b∏ocie
i niewyspanej – ale przede wszystkim nie-
chcianej. Bo w Polsce, tak samo jak pod
ka˝dà szerokoÊcià geograficznà, kultura
rockowa jest nietolerowana przez establi-
shment, gdy˝ jest kulturà wolnoÊci.

Ale to w∏aÊnie muzycy rockowi 15 lat
temu postanowili udowodniç nowej w∏a-
dzy, ˝e nie sà gorsi od niej, i zorganizo-
wali Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej Pomo-
cy. Nie przypuszczali, ˝e s∏owa ich pio-
senki: Kocham Ci´, jak Irlandi´... nabio-
rà dzisiaj zupe∏nie innego znaczenia.

Jerzy Jernas

NIECHCIANE OBLICZE
Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy 
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Mimo up∏ywu 25 lat, zupe∏nie innych realiów, wspomnienie
stanu wojennego jest ciàgle ˝ywe w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej,
a zdania na jego temat podzielone. Wyra˝a si´ to min. w sporze
o to czy gen. Wojciech Jaruzelski rzeczywiÊcie ratowa∏ kraj przed
obca interwencjà, czy tylko ulega∏ naciskom „sojuszników”, dla
których takie rozwiàzanie by∏o po prostu wygodniejsze. Poniewa˝
brak na ten temat êróde∏, dyskusja pozostanie nierozstrzygni´ta.
Dlatego te˝ swe refleksje chcia∏bym poÊwi´ciç innym problemom.
Pod wieloma wzgl´dami stan wojenny okaza∏ si´ dla ówczesnych
w∏adz sukcesem. Najwa˝niejszà i jak na polskie warunki niespo-
tykanà kwestià by∏o utrzymanie przez ponad rok zakrojonych prze-
cie˝ na ogromnà skal´ przygotowaƒ w absolutnej tajemnicy. Na
podkreÊlenie zas∏uguje te˝ fakt, ˝e ju˝ po jego wprowadzeniu po-
nad po∏owa spo∏eczeƒstwa uzna∏a jego koniecznoÊç. By∏ to nie
tyle wyraz sympatii dla socjalizmu co raczej efekt prowadzonej
systematycznie akcji zm´czenia spo∏eczeƒstwa. Jest oczywiste,
˝e gdyby do takiego rozwiàzania dosz∏o w drugiej po∏owie 1980 r.,
w∏adza mia∏aby przeciwko sobie zdecydowanà wi´kszoÊç naro-

du. Rodzàcy si´ ruch zawodowy „SolidarnoÊç” posiada∏ wtedy
ogromne mo˝liwoÊci mobilizacyjne i to nie tylko swych cz∏onków,
ale i ogó∏u pracujàcych. Jak si´ wydaje nie wszyscy przywódcy
PZPR zdawali sobie wówczas z tego spraw´, nawo∏ujàc do rady-
kalnych dzia∏aƒ wobec opozycji. Do tych, którzy jà trafnie anali-
zowali nale˝a∏ gen. W. Jaruzelski, odpowiadajàcy tym, którzy do-
magali si´ natychmiastowego wprowadzenia stanu wojennego
i rozprawy z opozycjà, ˝e mo˝na go wprowadziç, lecz jak wyeg-
zekwuje si´ jego rygory, gdy na ulicy znajdzie si´ ca∏y naród. W∏a-
dze potrzebowa∏y czasu, by nie tylko os∏abiç, ale i rozcz∏onkowaç
chwilowy monolit, jakim by∏a „SolidarnoÊç” w koƒcu 1980 r. Dzi´-
ki wielorakim dzia∏aniom, w tym oczywiÊcie Êwiadomemu anta-
gonizowaniu kierownictwa zwiàzku przez SB, zadanie to zosta∏o
z sukcesem wykonane. Âwiadczy o tym chocia˝by przebieg pierw-
szego zjazdu „SolidarnoÊci”, na którym uwidoczni∏y si´ nie tylko
znaczne ró˝nice programowe, co na tym etapie by∏o raczej natu-
ralne, zwiàzek wch∏onà∏ przecie˝ wszystkie nurty niezadowolo-
nych, dla których wspólnym mianownikiem by∏ tylko przeciwnik,
jakim by∏a PZPR. Jednak nurty te ró˝ni∏y si´ znaczàco tak˝e
w kwestii taktyki dzia∏ania zwiàzku. Musia∏o to rodziç wzajemne
oskar˝enia o zbytnià uleg∏oÊç czy zbytni radykalizm w stosunku
do w∏adz paƒstwowych. Umiej´tnie grano tak˝e na osobistych
ambicjach poszczególnych przywódców, co musia∏o na tym eta-
pie os∏abiaç zwiàzek a w przysz∏oÊci zaowocowa∏o jego rozpadem
na wiele organizacji, cz´sto rywalizujàcych ze sobà. JednoczeÊnie
w∏adze potrzebowa∏y wystarczajàco d∏ugiego czasu, by dopro-
wadziç do takiego zm´czenia spo∏eczeƒstwa, by zaproponowane

rozwiàzanie si∏owe przyj´∏o wr´cz z ulgà. I to tak˝e po cz´Êci si´
uda∏o. JeÊli gen. Jaruzelski obawia∏ si´ pod koniec 1980 r. ˝e
w przypadku wprowadzenia si∏owego rozwiàzania na ulice wyj-
dzie ca∏y naród, to pod koniec 1981 r. niebezpieczeƒstwo takie,
jeÊli rzeczywiÊcie istnia∏o, by∏o zdecydowanie mniejsze, a mo˝na
zaryzykowaç tez´, ˝e zdolnoÊci mobilizacyjne zwiàzku, mo˝liwoÊç
takà wyklucza∏y. O pogodzeniu si´ znacznej cz´Êci spo∏eczeƒstwa
z wprowadzeniem stanu wojennego zadecydowa∏o nie tylko ca∏-
kowite zaskoczenie, okres przedÊwiàteczny, czy wreszcie ostra zi-
ma, ale tak˝e przekonanie cz´Êci Polaków, ˝e okres strajkowego
chaosu, ogromnych braków w zaopatrzeniu itp. z jakimi mieliÊmy
do czynienia w 1981 r., obcià˝a nie tylko w∏adz´ ale i w pewnym
stopniu „SolidarnoÊç”. Mimo tego nie uda∏o si´ ca∏kowicie rozbiç
zwiàzku, o czym Êwiadczy fakt, ˝e w∏adze nie zdecydowa∏y si´
na reaktywowanie „SolidarnoÊci” pod w∏asnà kontrolà, do czego
si´ intensywnie przygotowywano, typujàc w poszczególnych za-
k∏adach pracy osoby, które mia∏y zastàpiç dawnych liderów. Na-
tomiast doÊç skutecznie zniech´ci∏y znacznà liczb´ pracujàcych

do anga˝owania si´ w odbudow´ zwiàzku ju˝ po zakoƒczeniu sta-
nu wojennego. Nie oznacza∏o to jednak pogodzenia si´ z nowà
sytuacjà. Mimo wysi∏ków w∏adz, starajàcych si´ zdeprecjonowaç
legend´ „SolidarnoÊci”, proces ten nie powiód∏ si´ i nie uda∏o si´
z Lecha Wa∏´sy i innych przywódców ruchu uczyniç „osób pry-
watnych”, a ze zwiàzku tylko wspomnienia z przesz∏oÊci. 

Trwajàca kilka miesi´cy wojna nerwów – wyra˝ajàca si´
w s∏ynnym haÊle „wejdà – nie wejdà”, przy pewnej cyklicznoÊci
powtarzania si´ tej sytuacji, doprowadzi∏a do pewnego uÊpienia
czujnoÊci nie tylko spo∏eczeƒstwa ale i przywódców zwiàzkowych,
dla których pierwsze sygna∏y o nadzwyczajnych ruchach wojska
i milicji, a nawet przerwach w ∏àcznoÊci nie okaza∏y si´ wystar-
czajàce, i stàd zdecydowana wi´kszoÊç zosta∏a internowana
w Gdaƒsku. Zatrzymania obj´∏y licznà grup´ osób, czasem tak˝e
przypadkowych, na danym etapie uwa˝anych za groêne dla w∏a-
dzy. JeÊli dodamy tragiczny obraz g∏odu i ch∏odu podczas nad-
chodzàcej zimy, jaki malowa∏a re˝imowa propaganda, to ∏atwo
wyobraziç sobie skutki spo∏eczne. Stàd te˝ protesty przeciwko
wprowadzeniu stanu wojennego by∏y zdecydowanie mniejsze od
oczekiwaƒ i to obu stron. Na dodatek kilka gestów wykonanych
przez WRON jak aresztowanie tak˝e osób poprzedniego kierow-
nictwa, oskar˝anego o doprowadzenie kraju do ruiny, mog∏o byç
odbierane jako zapowiedê rzeczywiÊcie nowego etapu w sprawo-
waniu w∏adzy. Na dodatek stopniowo ∏agodzono rygory, oddajàc
cz´Êç uprawnieƒ zarezerwowanych dotychczas dla MO lub SB
administracji cywilnej. W ten sposób cz´Êç spo∏eczeƒstwa zosta-
∏a w∏àczona w system represji, cz´sto podÊwiadomie przejmujàc24

Refleksje dotyczàce stanu wojennego
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t´ rol´. Byç mo˝e zadzia∏a∏ tutaj mechanizm szczególnego do-
wartoÊciowania, uzyskania nagle dodatkowej w∏adzy nad resztà
spo∏eczeƒstwa. Tak by∏o np. z uzyskiwaniem zgody na zmia-
n´ miejsca pobytu. W ten sposób nie by∏o to tylko, jak pisze
prof. A. Paczkowski, „wojna polsko-jaruzelska”, ale jesli ju˝ to
„wojna polsko-polska”. 

Trudno znaleêç natomiast takie argumenty, które w pewnym
stopniu usprawiedliwia∏yby w∏adze. Najpowa˝niejszym oskar˝e-
niem dla ekipy wprowadzajàcej stan wojenny jest fakt, ˝e poza
przed∏u˝eniem w∏adzy PZPR, nie przyniós∏ on innych efektów.
Szumnie reklamowane zmiany czy póêniej kolejne etapy reformy
by∏y tylko kamufla˝em majàcym wytworzyç wra˝enie, ˝e coÊ si´
zmienia. W tym wzgl´dzie rzàdzàcy nie mieli nie tylko pomys∏ów,
ale i odwagi, by takà prób´ podjàç. Zmarnowano te˝ entuzjazm
ludzi, którzy w „karnawale” SolidarnoÊci poczuli si´ nareszcie
u siebie, co zacià˝y na naszej historii w przysz∏oÊci. Dla cz´Êci
spo∏eczeƒstwa wszelka aktywnoÊç oka˝e si´ nieistotna, czego naj-
lepszym dowodem b´dzie stosunkowo niska frekwencja w wy-
borach 1989 r. Wytworzone wówczas podzia∏y okaza∏y si´ trwa-
∏e, niektóre funkcjonujà nawet dziÊ. 

Stanis∏aw Jankowiak 

Prof. Stanis∏aw Jankowiak – pracownik Zak∏adu Naj-
nowszej Historii Polski w Instytucie Historii UAM w Poz-
naniu. W latach 2000-2006 naczelnik Oddzia∏owego
Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
w Poznaniu. Autor lub wspó∏autor artyku∏ów nauko-
wych, ksià˝ek, w tym podr´czników.
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Hotel HP Park*** PoznaHotel HP Park*** Poznań
ul. abpa. A. Baraniaka 77ul. abpa. A. Baraniaka 77

61-131 Pozna61-131 Poznań
tel.: +48 61 87 41 100tel.: +48 61 87 41 100
tel.: +48 61 87 41 200tel.: +48 61 87 41 200

e-mail: hppoznan@beph.ple-mail: hppoznan@beph.pl
www.HotelePark.plwww.HotelePark.pl

WHEN IN NEED
Police 997
Ambulance 999
Fire brigade 998
Weather forecast 92 21
Yellow pages 11 89 13
Local operators 90 59
International operators 99 51
Time 92 26
International Area Codes 95 70
Trunk Area Codes 95 70
Radio Taxi 061 822 22 22

061 822 23 33
061 851 55 15
061 821 62 16

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

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

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

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

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

Dom Vikingów
Poznaƒ, 62 Stary Rynek.
tel./fax 061 852 71 53
www.domvikingów.pl

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

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

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

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

Domina Poznaƒ Residence (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
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