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Fragment wiersza Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego wprowadza nastrój  towarzyszący pol-
skim świętom Bożego Narodzenia. Jakże musiał 
za nimi tęsknić Fryderyk Chopin, cytując w swym 
Scherzu h-moll op. 20 właśnie naszą piękną kołysan-
kę! Chwałę Chrystusa głoszono w pieśniach z okazji 
jego narodzin od czasów przybycia chrześcijaństwa 
do Rzymu. Zwyczaj składania sobie życzeń i podar-
ków datuje się od 46 roku przed naszą erą, gdy Ce-
zar wprowadził kalendarz juliański, zaczynający się 
1 stycznia (choć samą tę datę 
ustalono jako początek roku 
w roku 153 p.n.e.). Pierwszą 
wzmiankę o śpiewie w dniu 
narodzin Chrystusa zawiera 
Ewangelia św. Łukasza. Auto-
rem pierwszej kolędy był we-
dług tradycji Franciszek z Asy-
żu, a jego zakon (przybyły do 
Polski w XIII wieku) szczególnie 
podtrzymuje zwyczaje związa-
ne z adoracją żłóbka (również 
w Poznaniu rozbrzmiewają pie-
śni przy okazałej szopce w ko-
ściele Franciszkanów przy pla-
cu Bernardyńskim). W XV wie-
ku teksty (najczęściej łacińskie 
i czeskie) zaczęto zastępować 
rodzimymi słowami. Późniejsze 
polskie kolędy nie tylko były 
pieśniami religijnymi, lecz wni-
kały w naszą tradycję poprzez 
taneczne rytmy: wędrówki do 
Betlejem odbywały się w ryt-
mie m.in. poloneza. Utwór „Bóg 
się rodzi” z tekstem Franciszka 
Karpińskiego pełnił rolę pie-
śni niepodległościowej, dostoj-
nym polonezem jest również 

„W żłobie leży” (przypisywane 
Piotrowi Skardze, a stworzona na melodię polone-
za koronacyjnego Władysława IV).  „Przybieżeli do 
Betlejem” to krakowiak, „Hej w dzień narodzenia” – 
mazur, a „W dzień Bożego Narodzenia” – oberek. Na 
Podhalu żłóbek nazwano jasłem, stąd wzięły się na-
sze „jasełka”. Adoracja figurki Dzieciątka Jezus przy-
bierała w pieśniach także formę kołysanki, jak w ko-
lędzie „Jezus malusieńki” czy wspomnianej już „Lu-
lajże Jezuniu”.

W okresie baroku powstawały pieśni paster-
skie o treści związanej z Bożym Narodzeniem. 
Treść tych pastorałek została spolszczona: Betle-
jem przybrało kształt szopy otoczonej świerka-
mi i otulonymi śniegiem jodłami, a pastuszko-
wie otrzymali imiona Bartka, Wojtka czy Marcina. 
W naszej kulturze możemy się poszczycić zbio-
rem około 500 kolęd i pastorałek, co zdecydowa-
nie wyróżnia Polskę wśród innych krajów.

W okresie zaborów kolędy śpiewano ku po-
krzepieniu serc. Podczas okupacji dla Polaków były 
otwarte tylko dwa poznańskie kościoły: Matki Bo-
skiej Bolesnej na Łazarzu i św. Wojciecha.

Wykonywanie polskich kolęd miało wtedy spe-
cjalną wymowę dla wszystkich. W latach 50. w roz-
głośni Polskiego Radia w Poznaniu działał znany 
chór prowadzony przez Ludomira Szopińskiego. Dy-
rygent ten skomponował w czasie II wojny przejmu-
jącą kolędę do tekstu ojca Mateusza Jeża z klaszto-

ru jezuitów w Nowym 
Sączu „Nie było miej-
sca dla Ciebie w Betle-
jem”. Zyskała ona nie-
zwykłą popularność 
w obozach i łagrach.

Poznańską spe -
cjalnością są chóry, 
które regularnie pre-
zentują kolędy od Wi-
gilii aż do 2 lutego, 
czyli święta Matki Bo-
skiej Gromnicznej.

Wiele z nich ( jak 
Poz n a ń s k i e  Sł ow i -
ki profesora Stefana 
Stuligrosza) uczestni-
czy w uroczystych pa-
sterkach. Zespół ten 
pomiędzy świętami 
a Nowym Rokiem od 
lat zaprasza do Auli 
Uniwersyteckiej na 
Słowicze Kolędowanie. 
Chóry Uniwersytec-
kie Jacka Sykulskiego 
i Krzysztofa Szydzisza 
proponują koncerty 
noworoczne. 

Chór Katedralny 
księdza Szymona Daszkiewicza nie tylko towarzy-
szy liturgii pieśniami bożonarodzeniowymi, lecz za-
wsze w okresie przedświątecznym odbywa po Euro-
pie tournee kolędowe (podobnie jak Słowiki profe-
sora Stefana Stuligrosza i Poznański Chór Chłopię-
cy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego). Jako dziecko 
uwielbiałam w wigilię poszukiwać na falach radio-
wych kolęd z różnych stron świata. Wielokrotnie to-
warzyszyłam też chórowi mojego ojca, Jerzego Kur-
czewskiego, w podróżach po Europie i wiem, jak ser-
decznie przyjmowane są nasze kolędy i pełne ener-
gii góralskie pastorałki. Wszyscy i zawsze wzruszali 
się jednak najbardziej, słuchając najsławniejszej ko-
lędy świata „Cicha noc, święta noc”. Jej tekst napisał 
w 1816 roku Joseph Mohr, wikary kościoła w au-
striackim Mariapfarr.  W dwa lata później pokazał 

„Cichą noc” Franzowi Xavierowi Gruberowi, organi-
ście kościoła św. Mikołaja w Oberndorfie. Ten skom-

Właśnie ojciec kiwa na matkę,
że już wzeszła Gwiazda na niebie,
że czas się dzielić opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie
i serca drżą uroczyście
jak na drzewach przy liściach liście.
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa.
Na oknach pelargonie
Blask świeczek złotem zasnuwa,
A z kąta, z ust brata płynie
kolęda na okarynie:
Lulajże Jezuniu,
moja perełko,
lulajże Jezuniu,
me pieścidełko.
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ponował melodię i w 1818 roku obaj wykonali 
kolędę z towarzyszeniem gitary podczas paster-
ki w owym wiejskim kościółku.

Poznańska tradycja kolędowa żyje także po-
przez liczne płyty. W tym roku będzie można po-
słuchać nowych nagrań kolęd i utworów adwen-
towych w wykonaniu Chóru Katedralnego i Or-
kiestry Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, 
Chóru Akademickiego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza pod dyrekcją Jacka Sykulskiego oraz 
Orkiestry Sił Powietrznych.

Ksiądz Szymon Daszkiewicz kontynuuje pięk-
ną tradycję swego poprzednika, księdza Zdzisła-
wa Bernata, dokonując regularnie nagrań ko-
lęd. Na najnowszej płycie umieścił obok polskich 
pieśni wybrane kolędy zagraniczne. Opracowań 
utworów na chór i orkiestrę dokonali Aleksander 
Radzewski oraz Antoni i Aleksander Grefowie 
(ten ostatni poprowadził oba zespoły). W części 
a capella Chórowi Katedralnemu towarzyszy na 
organach Krzysztof Lesiewicz. Nieco inną w kli-
macie propozycją jest najnowsza płyta chóru aka-
demickiego pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, któ-
ry odszedł od bardzo tradycyjnego sposobu pre-
zentacji kolęd. Krążek ten nosi nazwę „Can you 
hear the Christmas?” i zawiera kolędy od czasów 
średniowiecza (jak „Maria Matrem Virginem”) po 
polską „Oj maluśki maluśki”. Płyta ma niepowta-
rzalny klimat: od akcentów góralskich do wschod-
nich, angielskich i niemieckich. Ciepłemu brzmie-
niu chóru przeciwstawiają się wyraziste, wykorzy-
stujące różne techniki wo-
kalne, głosy solowe, co sta-
nowi dobrą propozycję dla 
odbiorców poszukujących 
nowego brzmienia kolęd. 
W klasyczny sposób brzmią 
te pieśni w wykonaniu Or-
kiestry Wojsk Powietrznych. 
Może nie każdemu odpo-
wiada taka propozycja, ale 
jeżeli sobie uświadomimy, 
jak bliskie śpiewowi jest 
wykonanie na instrumen-
tach dętych, to warto po-
słuchać Orkiestry.

Gdy więc w wigilię Bo-
żego Narodzenia zapadnie 
zmrok i zaczniemy składać 
sobie życzenia, może bę-
dzie Państwu towarzyszyć 
jedna z tych płyt. Oby Państwa spotkało w życiu 
prywatnym i zawodowym to, co najlepsze! Życzę 
też, aby w następnym roku nie zabrakło wspania-
łych muzycznych przeżyć, które, kończąc słowami 
mistrza Gałczyńskiego, będą Państwo chcieli oca-
lić od zapomnienia.   



Wiele substancji, związków chemicz-
nych czy ich mieszanin – otrzymywa-

nych syntetycznie lub z naturalnych źródeł 
– okazuje się nieodzownym atrybutem bożo-
narodzeniowej atmosfery. Wśród świątecz-
nych wyrobów szczególne miejsce zajmują 
pierniki: te małe, smakowite ozdoby cho-
inkowe czy doskonałe miodowe ciasta to 
odpowiedniki średniowiecznych chlebów 
o szczególnym przeznaczeniu. Dzisiejsze 
pierniki, czyli dawniejsze chleby pieczone 
z dodatkiem miodu, pieprzu i miejscowych 
ziół, były cenione przez wiele kolejnych po-
koleń Polaków nie tylko za wspaniały smak, 
ale również za trwałość. Przepisów na świą-
teczne pierniki można znaleźć wiele, każdy 
dom ma swoją sprawdzoną, najlepszą re-
cepturę. W każdej z nich nieodzownym do-
datkiem do mąki okazuje się miód i korzen-
na przyprawa zawierająca: cynamon, imbir, 
gałkę muszkatołową, anyż, goździki, karda-
mon, wanilię i pieprz. 

Wymienione przyprawy to produkty po-
chodzenia roślinnego – zawierają one mie-
szaniny szczególnych związków chemicz-
nych, charakteryzujących się dużą ilością 
związków lotnych, olejków eterycznych czy 

związków podrażniających nasze recepto-
ry. Święta pozbawione tych chemicznych 
przypraw straciłyby swój charakterystyczny 
smak i zapach. 

Cynamon
Cynamon, przyprawa przewożona z Cej-

lonu, uzyskiwany jest z wysuszonej kory cy-
namonowców. Swoje szczególne właściwo-
ści zawdzięcza pochodnym kwasu cynamo-
nowego, a ostro pachnący olejek stosuje się 
również w przemyśle perfumeryjnym. 

Imbir
Imbir to roślina z rodziny imbirowa-

tych, pochodząca z tropikalnej Azji i Oce-
anii. W Polsce coraz powszechniej używa 
się kłączy tej rośliny do celów spożywczych. 
Azjaci określają imbir jako „powodujący 
ogień w ciele”, dlatego ta przyprawa stoso-
wana jest jako środek silnie rozgrzewający 
i pobudzający. Naukowcy ustalili, że korzeń 
imbiru zawiera skoncentrowaną mieszan-
kę wielu biologicznie aktywnych związków, 
m.in. olejków eterycznych, alkoholi i ginge-
rolu (związku fenolowego). 

Gałka muszkatołowa
Gałka muszkatołowa, tak powszechna 

na naszych stołach, jest owocem muszkato-

łowca, wiecznie zielonego drzewa rosnące-
go pierwotnie na Molukach (Wyspach Ko-
rzennych). Ma intensywny korzenny zapach 
i słodkawy, lekko gorzki smak (dzięki obec-
ności terpenów i mirystycyny). 

Anyż
Anyż pochodzi z kolei znad Morza Śród-

ziemnego. Jego nasiona, zawierające ane-
tol, charakteryzują się słodkawym smakiem 
i silnym zapachem. Anyż powszechnie uży-
wany jest jako aromat, działa bardzo dobrze 
na trawienie. 

Goździki
Goździki to wysuszone pąki kwiatowe 

goździkowca korzennego, wiecznie zielone-
go drzewa uprawianego głównie w Indone-
zji i na Madagaskarze. Pachną bardzo silnie 
(dzięki eugenolowi), mają korzenny, lekko 
piekący smak, działają dietetycznie: pobu-
dzają trawienie i wzmagają apetyt. 

Kardamon
Kardamon to przyprawa otrzymywa-

na z roślin z rodziny imbirowatych. Pocho-
dzi z lasów Półwyspu Indyjskiego. Obecnie 
jest szeroko uprawiana w południowych In-
diach. Ma bardzo mocny, ale przyjemny cy-
trynowo-imbirowy zapach i ostry smak. Kar-
damon zawiera dużą ilość związków terpe-
nowych, nadających mu (zwłaszcza po pod-
grzaniu) ową charakterystyczną woń. Przy-
prawa ta służy również do otrzymywania 
eliksirów miłosnych i amuletów, uważa się 
bowiem, że dodana do pierników i podana 
bliskiej osobie pomoże zdobyć jej serce. 

Wanilia
Wanilia wreszcie otrzymywana jest 

z pnącza wanilii płaskolistnej (rośliny z ro-
dziny storczykowatych, pochodzącej 
z Ameryki Środkowej i Południowej). Su-
szone i odpowiednio preparowane torebki 
nasienne zawierają blisko 170 substancji za-
pachowych, w tym dużą ilość waniliny. 

Chemia zawarta w produktach natu-
ralnych wnosi w święta niepowtarzalny 
nastrój, aromat i smak. Życzę miłośnikom 
wszechobecnej wokół nas chemii cudow-
nej świątecznej atmosfery, pełnej nadziei 
i oczekiwania, refleksji nad tym, co najważ-
niejsze i najcenniejsze w naszym życiu, jak 
również wielu chwil relaksu w gronie ro-
dzinnym i najbliższych przyjaciół.    

Grzegorz Schroeder

Chemia 
w Êwiàtecznych przysmakach
Boże Narodzenie to w polskiej tradycji nie tylko wielkie święto Kościoła, ale 

także niezwykłe i niepowtarzalne święto domowe i rodzinne. Ta szczególna 

gwiazdkowa atmosfera poprzedzona jest wielkimi przygotowaniami 

kulinarnymi opartymi na rodowej tradycji i wypróbowanej przez pokolenia 

recepturze. Gotowane, smażone czy pieczone często tylko ten jeden raz 

w roku potrawy sprawiają, że każdy na nie czeka, licząc godziny do momentu 

podania ich na stół. 

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
jest dziekanem Wydziału Chemii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu.
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W Dzień Bożego Narodzenia
Radość wszelkiego 
stworzenia.
Ptaszki w górę podlatują 
Jezuskowi podśpiewują...
Zapach świerku się unosi
Pokój, radość w domach gości.

Domowego ciepła  
i rodzinnej atmosfery
w te wyjątkowe dni
Wszystkim Państwu
życzą 
Dyrektor i pracownicy 
Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Poznaniu
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Dyrekcja oraz Pracownicy  
Wielkopolskiego Parku Narodowego

Wszystkim 
Czytelnikom 
„Merkuriusza”, 
Partnerom  
i Sympatykom 
Wielkopolskiego 
Parku Narodowego 
składamy życzenia 
spokojnych  
i radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia  
oraz wszelkiej  
pomyślności w  
Nowym Roku 2008



Miło mi powitać Pań-
stwa w najpiękniejszym 
miesiącu roku. Grudzień 
to okres radości zwią-
zanej z przeżywaniem 
świąt Bożego Narodze-

nia, czas spotkań w gronie osób naj-
ważniejszych w naszym życiu. Świę-
ta sprawiają, że czas ma inny wymiar. 
Przełom roku jest zawsze pełen re-
fleksji nad jego przemijaniem.

Pojęcie czasu jest wciąż obecne w na-
szym życiu. Ludzie zajmowali się jego 

odmierzaniem od zarania dziejów. Rozwój 
cywilizacji oraz postęp techniczny spowo-
dowały, że czas płynie coraz szybciej. Nigdy 
sekunda nie miała takiego znaczenia jak 
dzisiaj. Gdy ludzie odmierzali czas z dokład-
nością wschodzącego i zachodzącego słoń-
ca, za zegarek wystarczał im gnomon, obe-
lisk wbity w ziemię. Pojawienie się gnomo-
nu rozpoczęło w dziejach ludzkości wyścig 
wynalazców, zmierzających do stworzenia 
coraz doskonalszych przyrządów odmie-
rzających czas. Przy ówczesnym tempie ży-
cia zegary słoneczne zdawały się być niemal 
doskonałe, miały jednak zasadniczą wadę – 
potrzebowały Słońca. 

Poszukiwanie innego rozwiązania za-
owocowało powstaniem zegarów wodnych, 
ogniowych czy choćby piaskowych. Ten 
ostatni nabrał rangi symbolu upływającego 
czasu. Klepsydry były dokładniejsze i moż-
na było korzystać z nich bez względu na 
porę dnia, jednak nie pokazywały godzin. 
Do tego było potrzebne bardziej precyzyj-
ne urządzenie – zegar mechaniczny.

To benedyktyni skonstruowali prymityw-
ny budzik mechaniczny, który nazwano bu-
dzikiem zakonnym. Nie wskazywał on go-

dziny, lecz podobnie jak klepsydra odmierzał 
odcinek czasu, a w wyznaczonym momen-
cie uruchamiał dźwignię dzwonka. Dlaczego 
właśnie benedyktyni? Sam św. Benedykt pisał 
blisko piętnaście wieków temu, że „lenistwo 
jest wrogiem duszy”. W związku z tym zago-
spodarowanie czasu miało znaczenie niezwy-
kłe. Reguła benedyktyńska przewidywała bo-
wiem sześć nabożeństw w ciągu dnia i jedno 
w nocy, reszta doby podzielona była pomię-
dzy odpoczynek i pracę. 

Budzik zakonny był kolejnym rozdzia-
łem w rozwoju zegarmistrzostwa. Musia-
ło jednak upłynąć wiele czasu, aby pojawił 
się pierwszy zegar mechaniczny. Jego wy-
nalazcą był przypuszczalnie Gerbert z Auril-
lac (ok. 935-1003), późniejszy papież Sylwe-
ster II, jeden z najbardziej wykształconych 
ludzi epoki – fizyk, matematyk i mechanik. 

Pod koniec XIII wieku miejskimi zegara-
mi na wieży mogły pochwalić się już Anglia, 
Francja i Włochy. Od tego momentu udo-
skonalanie zegarów stało się wyzwaniem. 
Powstały skomplikowane konstrukcje astro-
logiczno-planetarne, jak te w Pradze, Stras-
burgu czy Genewie. Wskazywały aktualny 
czas, wschody i zachody słońca, zmiany faz 
księżyca, bieg planet oraz daty świąt rucho-
mych. To istne dzieła sztuki, które można 
podziwiać do dziś.

Dalszy postęp w tej dziedzinie dokonał 
się w kierunku uwolnienia zegarów z mu-
rów wysokich wież. Próba pomniejszenia 
zegara wieżowego, a zarazem udostępnie-
nia go szerszym, ale nadal jedynie elitarnym 
kręgom, zaowocowała skonstruowaniem 
zegara domowego. 

Niedokładność wskazań zegarów w XV 
wieku dochodziła do kilkudziesięciu minut 
na dobę. Kolejne stulecia przynosiły co-
raz piękniejsze i coraz dokładniejsze pereł-
ki sztuki zegarmistrzowskiej. Z biegiem lat 
obok zegarów mechanicznych pojawiły się 

najpierw elektryczne, później zaś elektro-
niczne i atomowe. Perfekcja tych ostatnich 
jest wręcz trudna do wyobrażenia: w ciągu 
300 lat ich dopuszczalny błąd to zaledwie 
jedna sekunda.

Tempo naszego życia sprawiło, że do-
skonałe i piękne zegary zostały zdegrado-
wane. Niegdysiejsi „przyjaciele domu” dziś 
stali się zbędnymi, zakurzonymi przedmio-
tami. Ich miejsce zajęły zegary nowoczesne, 
bardziej dokładne i niezawodne, jednak cał-
kowicie pozbawione „duszy”. 

Na szczęście są jeszcze ludzie potrafią-
cy docenić piękno zegarów. I są też miejsca, 
w których można ożywić takiego „przyja-
ciela”. Mam przyjemność zajmować się od-
nawianiem i naprawą starych zegarów od 
wielu lat. Dzięki tej pasji doświadczam przy-
jemności uczestniczenia w tworzeniu pew-
nego rodzaju historii. Za każdym razem jest 
to niesamowite doświadczenie. Zachwyca-
ją nas techniczne nowinki współczesnego 
świata, ale zapewniam – daleko im do arcy-
dzieł sprzed wieków…

Jeśli będziecie się Państwo kiedyś zasta-
nawiać nad wyrzuceniem z domu starego 
zegara,  pomyślcie przez chwilę, ile szczęśli-
wych minut komuś odmierzył  i ile jeszcze 
może dopisać wam w swej historii. A gdy 
wasz zegar przestanie odmierzać minuty, 
zrobię wszystko, by przywrócić mu daw-
ną świetność. Wystarczy zatelefonować lub 
przywieźć go do mojej pracowni.

Z głębi serca życzę Państwu dużo rado-
ści na każdą minutę tego roku, a nadcho-
dzący rok niech będzie wam dane przeżyć  
w szczęściu i zdrowiu.    

Bronisław Komasa 

Gnomon i inne zegary

PPHU WALLDI
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 174
61-507 Poznań
tel/fax +48 61 833 22 29
kom. +48 501 102 302
sklep@zegarmistrz.info
www.e-watch.pl
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Przygotował
Stanisław 

Furmaniak

Gwiazdka tu˝, tu˝... 
nadszedł wspomnieƒ czas

Chyba każdy z nas czeka na ten magiczny okres, jakim są święta Bożego 
Narodzenia. Czekamy na pierwszą gwiazdkę na niebie, zapach pieczonego 
ciasta, barszcz z uszkami, na symboliczne podzielenie się opłatkiem, na…
W tym szczególnym czasie wracamy myślami do lat dziecięcych, do świąt 
spędzonych z rodzicami, dziadkami…
Poprosiliśmy znane osoby, aby opowiedziały naszym czytelnikom, czym dla 
nich są święta Bożego Narodzenia.

Ryszard Grobelny
prezydent Poznania:
Nie będę oryginalny, gdy stwier-

dzę, że Boże Narodzenie ma dla mnie 
osobiście, tak jak dla większości z nas, 
wymiar duchowy, religijny i rodzinny. 
Mimo że dzieciństwo mam już daw-
no za sobą, niezmiennie się cieszę na 
Gwiazdkę i nadal jestem wrażliwy na 
magię tych świąt. Dużo pracuję i na co 
dzień nie mogę poświęcać mojej rodzi-
nie tyle czasu, ile bym pragnął. Boże Na-
rodzenie to dla mnie czas święty, w tych 
dniach grzejemy się w cieple miłości 
naszych bliskich i poświęcamy się reli-
gijnej refleksji. Wszystkim Państwu ży-
czę, byśmy ten czas dobrze i w pełni 
wykorzystali.

Anna Streżyńska
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
Święta Bożego Narodzenia dla mnie to okres dziękczynienia za to, co dobrego spo-

tkało mnie w kończącym się roku. Czas podsumowań i oczywiście czas spotkań z rodzi-
ną, którą na co dzień widuję rzadko, a jeszcze rzadziej mam czas wysłuchać. Każdy rok 
przynosi coś dobrego, za co warto podziękować – Bogu, innym ludziom, sobie same-
mu. W Polsce nie ma osobnego Święta Dziękczynienia, a przecież to, że żyjemy wresz-
cie w wolnym kraju, że nasze dzieci mają te same szanse co ich europejscy rówieśnicy, 
że mamy pracę albo właśnie dostaliśmy szansę, żeby ją zmienić na lepszą – to wszystko 
są powody do podziękowań, ale i do sformułowania planów na przyszłość w postaci ży-
czeń świątecznych oraz w postaci modlitwy.

W moim domu święta są skromne, więc nie tracimy czasu na walkę w supermar-
ketach i przy kuchni, staramy się zrelaksować i porozmawiać. Lubię święta za to, że są 
okazją do wymiany setek krótkich sygnałów z dalszymi i bliższymi przyjaciółmi i znajo-
mymi. Sygnał ten, zwykle SMS, to w gruncie rzeczy sposób powiedzenia innym, że choć 
życie układa się tak, że nie ma czasu na bezpośredni kontakt, wciąż są w moim sercu 
i świadomości. Mnie samej taki sygnał wystarcza, żeby wiedzieć o czyjejś nieustającej 
życzliwości, nawet jeśli mijają miesiące od ostatniego spotkania.

Krystyna Kofta
pisarka:
Boże Narodzenie to najpiękniejsze i najbardziej wzruszające święta. Nazwałabym je 

świętami bliskości. Ludzie w tych dniach są dla siebie lepsi, bardziej czują cudzą radość, ale 
też i cierpienie. Wszyscy stajemy się wrażliwsi. Opłatek nawet dla niezbyt pobożnych jest 
wyrazem głębokich uczuć. 

Nawet jeśli jesteśmy oddaleni od swoich bliskich, myślimy o sobie. To jedno wolne na-
krycie na stole w naszym domu, tak jak i w domu moich rodziców, przeznaczone jest dla 
tych, którzy odeszli. Ich duchy są z nami poprzez naszą pamięć. Są obecni przez opowiada-
ne historie, tradycję obu naszych rodzin, inną, lecz połączoną. Dwanaście dań, tak jak było 
u mnie, makiełki, nieznane w domu mojego męża, zupa z karpia, rzadko na innych stołach 
jadana, u nas jest zawsze. To także dzień wspomnień. Zwłaszcza dla mnie, bo urodziłam się 
w wigilię Wigilii, 23 grudnia w nocy. Moja matka upiekła pierniki i urodziła mnie, a więc to 
już wystarczy za odpowiedź, czym dla mnie są te święta – są także moimi urodzinami!
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wą nie miał chyba pomysłu 
na zainteresowanie słucha-
czy, bo nagle rzucił w eter: 
„A wiecie, że zbliżają się 
święta Bożego Narodze-
nia i Polacy nie wyobrażają 
sobie świątecznego stołu 
bez potrawy z karpia? War-
to byłoby im przypomnieć, 
że złowione karpie muszą 
mieć co najmniej 25 centy-
metrów i że wolno zabrać 
do domu tylko cztery…”. 
Natychmiast rozdzwoni-
ły się telefony, a ich treść 
wprawiła prowadzącego 
w niemałe zakłopotanie.

Pierwsza zadzwoniła – sądząc po głosie 
– 20-latka. Powiedziała, że jej facet jest 

Polakiem, w minionym roku była podczas 
świąt w Polsce i sama jadła karpia. Z jej en-
tuzjastycznej relacji wyłoniły się prawdziwie 
białe święta (zdaje się, że usiłowała wymó-
wić nazwę „Szczyrk”) z choinką, śniegiem, 
pasterką, kuligiem i imponderabiliami, któ-
rych Polakom nawet na wyjeździe przypo-
minać nie trzeba.

Dziewczyna na antenie była wniebo-
wzięta i powiedziała, że nie wyobrażała 
sobie wcześniej, że ludzie mogą w czysto-
ści i dumie spędzać wieczór przed Bożym 
Narodzeniem, czyli Wigilię. Że przyjęto ją 
jak członka rodziny i choć nikt poza jej 
chłopakiem nie potrafił dogadać się z nią 
w języku angielskim, to podczas „łamania 
ciastka każdy z każdym” składali jej życze-
nia po polsku, a ona, sierota, nawet się po-
płakała.

Prowadzący audycję pominął milcze-
niem wątek wzruszenia. W końcu zawodo-
wiec i nie będzie mu jakaś panienka tema-
tu wywracać. Szybko wrócił do karpia. - Na-
prawdę Polacy go jedzą? Przecież jest nie-
jadalny… – zarzucił haczyk. Rozanielona 
wspomnieniami 20-latka, chyba dobrze się 
mająca u boku polskiego bojfrenda, powie-
działa, że karp jest jak najbardziej jadalny 
oraz że zupa z buraków jest super. Zagalo-
powała się kulinarnie, wspominając jeszcze 
o „zgniłych ogórkach”, mając zapewne na 
myśli ogórki kiszone. 

Tu prowadzący wydał odgłos paszczą, 
że „błeee…” i rozłączył dziewczynę. „Zgniłe 
ogórki” skomentował dowcipem, którego 
nie zrozumiałem, bo powołał się na amery-
kański talk-show. Po chwili wrócił do karpia 
i polskich obyczajów. I że on rozumie, że sa-
lomona się zjada i innego coda też, ale żeby 
karpia?!

W tym momencie zadzwonił facet, któ-
ry okazał się wędkarzem, działaczem miej-
scowego klubu wędkarskiego z okolic Kil-
larney. Wędkarz powiedział, że często spo-
tyka Polaków nad jeziorem, ale oni wcale 
nie łowią karpi, tylko spinningują. A karp 
jak wiadomo nie jest rybą drapieżną i na 
żadną błystkę się nie połaszczy. Radiowiec 
zapytał, czy Polacy wykupują licencje na po-
łów ryb czy też kłusują. Działacz odparł, że 
jeszcze dwa lata temu jacyś ludzie na jego 
widok uciekali znad brzegu, ale teraz Pola-
cy poznali zasady i wykupują dzienną albo 
długoterminową licencję.

W tym momencie nasz spiker jeszcze 
nie uznał się za pokonanego i przypomniał 
sobie, co czytał w jakiejś gazecie: że Pola-
cy schwytali, zamordowali i zjedli łabędzia. 
Nie pamiętał już gdzie i kiedy to było. Ocze-
kiwałem radosnego wysypu telefonów od 
słuchaczy, że to skandal 
i w ogóle „Wyspa 
dla Wyspia-
rzy”, ale 

zadzwoniła do studia jakaś babka i powie-
działa, że Polacy pracują w brygadzie jej 
męża i niejeden raz byli u nich w domu na 
party. I ona nawet ich pytała o te nieszczę-
sne łabędzie, bo też o tym słyszała. Mówi-
li, że to nieprawda. A w ogóle to jest nie-
możliwe, bo wraz z mężem była niedaw-
no w Warszawie, Krakowie i Auschwitz 
i jest pod wielkim wrażeniem tej wyciecz-
ki, uczynności i kultury Polaków. Na koniec 
powiedziała, że w Polsce czuła się jak w Sta-
nach, bo policjanci noszą przy sobie broń.

Audycja trwała, temat zszedł z karpia na 
Polaków. Cieszę się, że w czwarte (od 2004 
roku) święta Bożego Narodzenia nie mamy 
do czynienia z propagowaniem mitów na 
temat Polski, ale z dyskusją na temat Pola-
ków. Diabeł nie jest już straszny. Irlandczycy 
nas poznali i zaakceptowali. Przez te cztery 
lata (tyle co kadencja parlamentarna) zrobi-
liśmy w Irlandii dla Polski więcej niż posło-
wie i ambasadorowie razem wzięci.

Zobaczycie, dojdzie do tego, że Irland-
czycy zaczną jeść karpia, zakąszać „zgniłymi 
ogórkami”, a na skoczni w Innsbrucku poja-
wi się jakiś Małysz z Glendalough w górach 
Wicklow.  

Kadencja karpia
Jacek Rujna

Korespondencja  z 
 Irlandii



21 grudnia 2007 roku ostatecznie znik-
nie kontrola graniczna na przejściach 

z Czechami, Litwą, Niemcami i Słowacją. Je-
dynie na lotniskach do końca marca 2008 
nadal będziemy kontrolowani przez służby 
graniczne. Zmiany są bezpośrednim następ-
stwem wejścia Polski i ośmiu innych państw 
(Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, 
Słowenia, Węgry) do strefy Schengen.

Pierwsze próby regulacji w sprawie uła-
twienia obywatelom przekraczania wspól-
nej granicy pojawiły się już w 1984 roku, 
kiedy Niemcy i Francja zawarły porozumie-
nie w Saarbrücken. Uregulowania te doty-
czyły jedynie kontroli na drogowych przej-
ściach granicznych.

Wkrótce okazało się, że pomysł godny jest 
uwagi i można zastosować go w krajach Be-
neluksu. Wykorzystano część rozwiązań z Sa-
arbrücken i 14 czerwca 1985 roku w miejsco-
wości Schengen w Luksemburgu kraje Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Francja i ówczesny 
RFN podpisały porozumienie o stopniowym 
znoszeniu kontroli na wspólnych granicach.

W 1986 roku wprowadzono zwykłą 
kontrolę wzrokową pojazdów przekracza-
jących granice ze zmniejszoną prędkością, 
a 26 marca 1995 roku całkowicie zaniecha-
no kontroli granicznej między państwa-
mi-sygnatariuszami umowy z Schengen. 
W tym samym roku pełnoprawnymi człon-
kami Układu z Schengen zostały Hiszpania 
i Portugalia. W 1997 roku dołączyły Włochy 
i Austria, w 2000 roku Grecja, w 2001 Dania, 

Finlandia, Szwecja oraz Islandia i Norwegia 
(dwa ostatnie pozostają poza Unią Europej-
ską).

Polska zabiegając o członkostwo 
w Układzie z Schengen musiała przejść 
dość długą drogę dostosowywania własne-
go ustawodawstwa i infrastruktury do unij-
nych standardów.

Wprowadzono obowiązek wizowy dla 
obywateli 15 państw, wobec których Pol-
ska stosowała dotychczas ruch bezwizo-
wy. Rozpoczęto rozbudowę i wzmacnianie 
infrastruktury związanej z ochroną granic. 
Ruszyły też przygotowania polskiej admini-
stracji do skutecznego egzekwowania pra-
wa wspólnotowego oraz przyjęcia unijnych 
rozwiązań legislacyjnych. 

Przystępując 1 maja 2004 roku do Unii 
Europejskiej Polska zobowiązała się do przy-
jęcia stosownych przepisów. Dokumentem 
strategicznym w tej kwestii stał się „Plan dzia-
łania w zakresie wdrażania dorobku prawne-
go Schengen w Polsce” przyjęty 15 sierpnia 
2001 roku przez Komitet Integracji Europej-
skiej. Corocznie aktualizowany plan wyzna-
czał zarówno priorytety, jak i instrumen-
ty wdrażania zapisów Traktatu z Schengen 
w Polsce, wskazując terminy wykonania po-
szczególnych zadań. Wprowadzono również 
Strategię Zintegrowanego Zarządzania Gra-
nicą,  jako program dostosowania polskich 
granic do wymagań Schengen. Na ten cel 
Polska otrzymała z Funduszu Schengen ok. 
313 milionów euro.

W programie dla uczestnictwa Rzecz-
pospolitej Polskiej w realizacji tytułu IV Kon-
wencji Wykonawczej Schengen zawarty zo-
stał projekt budowy polskiego komponen-
tu Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). 
Projekt ten określał zadania stojące przed 
Polską, których wykonanie jest niezbędne 
dla pełnego stosowania dorobku prawnego 
Schengen, w tym do wprowadzenia swo-
body przemieszczania się wewnątrz tery-
torium Unii Europejskiej oraz jednoczesne-
go wzmocnienia ochrony jej zewnętrznych 
granic. 14 sierpnia 2007 r. weszła w życie 

„Ustawa o udziale Rzeczpospolitej Polskiej 
w Systemie  Informacyjnym Schengen (SIS) 
i Systemie Informacji Wizowej (VIS)” mająca 
na celu wymianę danych o wizach między 
państwami członkowskimi. Ustawa określi-
ła zasady i tryb udziału Polski w obu syste-
mach informacyjnych.

Przystąpienie Polski do Układu 
z Schengen daje szereg korzyści, 

zarówno państwu jako organizacji 
politycznej, jak i zwykłemu 

obywatelowi. 

Obywatele Polski uzyskują możliwość 
swobodnego podróżowania po obszarze 
państw – członków układu. Zniesiona zo-
staje kontrola graniczna, dzięki czemu znik-
nie konieczność oczekiwania na odprawę. 
Zyskają niewątpliwie firmy logistyczne, dla 

Co da nam Schengen?Co da nam Schengen?
Michał Kawczyński
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których czas dotarcia do klienta ma istotne 
znaczenie. Granicę z państwem unijnym bę-
dącym w systemie Schengen można będzie 
przekroczyć w dowolnym miejscu. To dobra 
informacja dla turystów, którzy będą mogli 
swobodnie przekraczać granicę.

Wraz ze zniesieniem kontroli granicz-
nych nastąpi ujednolicenie procedur wi-
zowych oraz zasad wydawania ich oso-
bom spoza Układu. Polska zniosła obowią-
zek wizowy wobec obywateli państw, któ-
re objęte są ruchem bezwizowym z Unią 
Europejską.

Jednocześnie poprawie ulegnie poziom 
bezpieczeństwa publicznego, a to dzięki 
ściślejszej współpracy służb odpowiedzial-
nych za bezpieczeństwo oraz zwalczanie 
i zapobieganie przestępczości. Ma to za-
pewnić system SIS II, który wypracował naj-
lepsze praktyki działania, wspólne szkole-
nia i wymianę doświadczeń funkcjonariu-
szy policyjnych i granicznych państw człon-
kowskich.

Należy jednak pamiętać, że zniesie-
nie kontroli na granicach wewnętrznych 
Unii Europejskiej spowoduje jednocześnie 
zwiększenie kontroli mobilnych poprzez 
zespoły patrolowo-interwencyjne. Ich za-
daniem będzie kontrolowanie, czy obco-
krajowcy z państw trzecich posiadają do-
kumenty uprawniające do wjazdu i przeby-
wania w strefie Schengen. Pracę strażników 
granicznych będą usprawniać tzw. schenge-
n-busy (około 30 sztuk) – samochody wy-
posażone w sprzęt kontrolny, czyli kompu-
ter podłączony do baz danych zawierają-
cych informacje o osobach poszukiwanych, 
urządzenia do sprawdzania odcisków pal-
ców, jak również minilaboratoria do wykry-
wania narkotyków. 

Na granicy wewnętrznej będą też wpro-
wadzane wspólne międzynarodowe patro-
le, które mają pomóc we wzajemnym prze-
szkoleniu funkcjonariuszy z prawa obowią-
zującego po stronie polskiej, czeskiej, li-
tewskiej i słowackiej. Podobna współpraca 
funkcjonuje już na granicy polsko-niemiec-
kiej. Ma ona na celu głównie zapobieżenie 
nielegalnej imigracji, ale też próbom prze-
mytu papierosów czy alkoholu (rozszerze-
nie strefy nie oznacza wolnego przepływu 
towarów akcyzowych). Na zewnętrznych 
przejściach granicznych z Rosją, Ukrainą 
i Białorusią kontrole wjazdowe będą bar-
dziej dokładne. Zwiększono tam już liczbę 
strażników granicznych do blisko 10 tysięcy. 
Planowane są też cztery nowe przejścia na 
granicy z Ukrainą.

Dla Polaków przy przekraczaniu granicy 
zewnętrznej UE dokumentem niezbędnym 
będzie nadal  paszport, ale w niektórych 
przypadkach także wiza.

Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini będą 
musieli się jednak liczyć ze wzrostem kosz-
tów i wzmożoną kontrolą. Wiza schenge-
nowska kosztować będzie obywateli Biało-
rusi 60 euro, a Rosjan i Ukraińców 35 euro. 
Na tych odcinkach granicy będą też obo-
wiązywać dwustronne umowy o tzw. ma-
łym ruchu granicznym, dzięki którym oby-
watele tych krajów będą mogli poruszać się 
na obszarze do 30 kilometrów w głąb Polski 
bez posiadania wizy. Nie będzie to jednak 
uprawniało do przekraczania granic Polski 
z innymi krajami Schengen.

Ciekawym rozwiązaniem jest Karta Pola-
ka, która ma ułatwić podróżowanie naszym 
rodakom zza wschodniej granicy. Taka karta 
może być przyznana na 10 lat wyłącznie oso-
bie, która nie posiada obywatelstwa polskie-

go albo zezwolenia na osiedlenie się w Pol-
sce, ale deklaruje przynależność do narodu 
polskiego i spełnia łącznie kilka warunków. 
Musi m.in. wykazać swój związek z polsko-
ścią poprzez podstawową znajomość języ-
ka polskiego, wiedzę o tradycji i zwycza-
jach polskich oraz udowodnić polskie po-
chodzenie (co najmniej jedno z rodziców 
lub dziadków albo dwoje pradziadków było 
narodowości polskiej lub posiadało obywa-
telstwo polskie). Ewentualnie można oka-
zać zaświadczenie organizacji polskiej lub 
polonijnej potwierdzające pełne zaangażo-
wanie w działalność na rzecz języka, kultury 
polskiej lub polskiej mniejszości narodowej 
przez co najmniej trzy ostatnie lata.

Posiadający Kartę Polaka mogą ubiegać 
się o zwolnienie z opłaty za wydanie wizy 
pobytowej długoterminowej, uprawniającej 
do wielokrotnego wjazdu na teren RP lub re-
fundację tej opłaty. Poza tym posiadacz Kar-
ty może w Polsce np. prowadzić działalność 
gospodarczą, a także podejmować studia. 
Uzyskuje ulgę na przejazdy kolejowe i dar-
mowe wejścia do muzeum. Nie ma obowiąz-
ku ubiegania się o pracę w Polsce.

Przystąpienie Polski do strefy Schen-
gen ma znaczenie symboliczne, ale przede 
wszystkim praktyczne. Stajemy się pełno-
prawnymi obywatelami jednego wspólne-
go dla Europejczyków organizmu politycz-
nego, wspólnej ojczyzny, jaką jest dla nas 
Unia Europejska.   

Michał Kawczyński
Politolog, Specjalista ds marketingu 
i zarządzania zasobami ludzkimi, 
prowadzi firmę AMG REK-BUD świad-
cząc usługi z branży reklamowej i bu-
dowlanej.

Co da nam Schengen?Co da nam Schengen?

R E K L A M A

13

E
uropa

Wójt Gminy  Przewodniczący 
Suchy Las Rady Gminy Suchy Las 
Grzegorz Wojtera Jarosław Ankiewicz

Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 
Przyniosą Państwu wiele radości i optymizmu.

Niech w nadchodzącym Nowym Roku 
Szczęście, pomyślność oraz zdrowie

Nigdy Państwa nie opuszczą.

Czytelnikom „Merkuriusza” życzą
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WspółpracaZ prorektorem ds. rozwoju uczelni i do-
skonalenia kadr Akademii Ekonomicznej 
prof. dr. hab. Markiem Ratajczakiem roz-
mawiała Mariola Zdancewicz

 Panie Rektorze, już dawno po 
uroczystościach rozpoczęcia roku aka-
demickiego, a zbliża się końcówka roku 
kalendarzowego. Proszę powiedzieć, co 
się dzieje na uczelni w sensie inwestycyj-
nym?

Jeśli chodzi o sferę inwestycyjną, to 
nasza uczelnia, podobnie jak wiele innych, 
ma pewne założenia rozwoju bazy mate-
rialnej: chodzi o nowy budynek, w którym 
ma się mieścić Centrum Edukacyjne Usług 
Elektronicznych. Dla tej inwestycji ubiega-
my się o dofinansowanie ze środków UE 

i zostaliśmy już umieszczeni na tzw. liście 
indykatywnej. Jeżeli wszystko dobrze pój-
dzie, możemy liczyć na dotację w grani-
cach 9 milionów euro. W tej chwili jeste-
śmy na etapie przygotowań do sfinalizo-
wania projektu od strony formalno-praw-
nej. Inwestycja, o której mówię, jest zlo-
kalizowana przy ul. Towarowej na działce 
bezpośrednio przylegającej do istniejące-
go budynku uczelni. Pewne prace są już tu 
realizowane, ale musimy otrzymywać ze-
wnętrzne środki finansowe dla zrealizowa-
nia całego przedsięwzięcia.

 Jeśli wspomnieliśmy o UE, to 
jednym z ważniejszych zadań i ambicji 
uczelni jest osiągnięcie rangi uniwersy-
tetu –  nie tylko ze względów ambicjo-
nalnych, ale również łatwiejszego dostę-
pu do środków unijnych.

W kategoriach formalnych status uczel-
ni nie ma aż tak istotnego wpływu na moż-
liwość ubiegania się o środki unijne. Nie-
wątpliwie czasami pomaga, jeśli chodzi 
o przedsięwzięcia kierowane do konkret-
nego segmentu szkolnictwa wyższego. Ist-
nieje przekonanie, że określona obecnie 
w ustawie o szkolnictwie wyższym grada-
cja szkół jest nieprzypadkowa i może wpły-
wać na dostęp do środków budżetowych, 
stąd uczelnie, które mają takie możliwości, 
starają się swój status podnieść. My również 
chcielibyśmy zostać tzw. uniwersytetem 
przymiotnikowym, Uniwersytetem Ekono-
micznym, i jesteśmy na dobrej drodze, by to 
się stało. Z tą ideą wiążą się zmiany struk-
tury organizacyjnej, które zaczęły obowią-
zywać od roku akademickiego 2006/2007. 

Obok trzech wydziałów wcześniej istnieją-
cych (Ekonomii, Towaroznawstwa i Zarzą-
dzania) utworzono dwa nowe (Gospodarki 
Międzynarodowej oraz Informatyki i Go-
spodarki Elektronicznej) – między innymi 
po to, by zwiększyć liczbę uprawnień do 
nadawania stopnia doktora, ponieważ usta-
wa przewiduje dla uniwersytetu przymiotni-
kowego jako warunek formalny, podstawo-
wy, przynajmniej 6 takich uprawnień. Obec-
nie, po uzyskaniu ich przez Wydział Infor-
matyki i Gospodarki Elektronicznej mamy 
tych uprawnień już 5 (podwójne posiada 
Wydział Zarządzania). „Na dniach” spodzie-
wamy się uzyskania takich uprawnień przez 
Wydział Gospodarki Międzynarodowej: wte-
dy spełnialibyśmy ten podstawowy, formal-
ny wymóg, żeby ubiegać się o zmianę sta-
tusu na Uniwersytet Ekonomiczny. Oczywi-

ście to nie jest taka prosta sprawa, ale kwe-
stia ustawy, która musi być przyjęta przez 
Sejm i podpisana przez prezydenta. A więc 
nie wystarczy uzyskać  6 uprawnień i po ty-
godniu, dwóch czy trzech można się nazy-
wać uniwersytetem. To jest cała procedura, 
ale jak powiedziałem, wszystko wskazuje na 
to, że najpóźniej w początkach przyszłego 
roku kalendarzowego podstawowy wymóg 
formalny będziemy spełniać.

 Wspomniał Pan Rektor o śro-
dowiskowych studiach doktoranckich. 
Co to za inicjatywa?

Obowiązująca obecnie ustawa o szkol-
nictwie wyższym z 27 lipca 2005 stwarza 
możliwość współpracy uczelni w różnych 
obszarach, między innymi poprzez organi-
zowanie studiów o charakterze środowisko-

wym, zwłaszcza na tzw. trzecim poziomie 
kształcenia, czyli studiach doktoranckich. 
Nauki ekonomiczne są obecne na bardzo 
wielu uczelniach, na niektórych jako odręb-
ne wydziały, a na innych jako kierunki stu-
diów poza wydziałami ekonomicznymi. Aby 
kadra akademicka prowadząca tam zajęcia 
mogła się rozwijać, są także potrzebni przy-
gotowujący rozprawy doktorskie młodsi lu-
dzie. W tej chwili droga do kariery akade-
mickiej wiedzie w Polsce najczęściej przez 
studia doktoranckie, które mogą być orga-
nizowane jedynie na uczelniach z upraw-
nieniami habilitacyjnymi. Jeśli chodzi o na-
uki ekonomiczne, Akademia Ekonomicz-
na w Poznaniu jest jedyną taką uczelnią 
w Wielkopolsce. W związku z tym pojawia 
się problem czysto formalny – rekrutowa-
nia ludzi z innych uczelni do zespołów eko-

Uczelniena dobrej drodze
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Współpracanomicznych w sytuacji, gdy doktorant nie 
może oficjalnie studiować w swej uczel-
ni na studiach o charakterze ekonomicz-
nym. W przeszłości rozwiązywano to w róż-
ny sposób, my zaproponowaliśmy naszym 
partnerom (na razie z trzech uczelni: UAM, 
Politechniki i AR w Poznaniu) stworzenie 
studiów środowiskowych dla doktorantów 
stacjonarnych. Stosowne porozumienie re-
gulujące kwestie formalne zostało podpi-
sane przez rektorów wymienionych uczelni 
oraz rektora Akademii Ekonomicznej. Osoby 
uczestniczące w tych studiach biorą udział 
w wykładach organizowanych dla dokto-
rantów w naszej uczelni. My jesteśmy od-
powiedzialni również za ostateczne rozlicze-
nie studiów poprzez wydanie świadectwa 
ukończenia studiów doktoranckich. Stypen-

dia doktorskie i inne świadczenia materialne 
na rzecz doktorantów finansuje uczelnia ma-
cierzysta, a więc ta, która rekrutowała daną 
osobę. Jeśli chodzi o przewód doktorski, to 
porozumienie z naszymi partnerami stano-
wi, że przewód w pierwszej kolejności powi-
nien być przeprowadzony w naszej uczelni. 
Jeżeli jednak uczelnia partnerska ma upraw-
nienia do doktoryzowania (jak Politechnika 
Poznańska, która ma już takie uprawnienia 
w zakresie zarządzania), a doktorant i opie-
kun/promotor chcą przeprowadzić przewód 
właśnie na niej, to oczywiście zostanie tam 
przeprowadzony, choć same studia odbywa-
ją się na AE w Poznaniu. Ta umowa ma, po 
pierwsze, służyć umacnianiu współpracy po-
między uczelniami (tego nam potrzeba i to 
bardzo), po drugie, to jest pewien sposób 
na unikanie sytuacji trudnych do rozwiąza-

nia w kategoriach formalnych. Oto przykład: 
istnieje na Akademii Rolniczej katedra typo-
wo ekonomiczna. Jak rekrutować doktoran-
ta, skoro AR nie ma uprawnień do studiów 
w zakresie nauk ekonomicznych? Inicjatywa 
ta, będąca jedną z pierwszych tego rodzaju 
w Polsce, jest także bardzo istotna dla wize-
runku poznańskiego środowiska akademic-
kiego, ponieważ pokazuje, że środowisko to 
występuje z czymś nowym, mogącym przy-
nieść pożytek dla wszystkich. Oczywiście 
w pewnych obszarach uczelnie siłą rzeczy 
konkurują, ale w innych mogą współpraco-
wać i wykorzystywać efekt synergii.

 Jestem pełna podziwu dla 
tego pomysłu. Z jednej strony uczelnie 
są bardzo nowoczesne i „sięgają gwiazd”, 
a z drugiej ich współpraca bywa trudna. 

Tak, to wymaga wielu rozmów, bo 
jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. 
Wspomniane porozumienie wymagało 
oczywiście wielu rozmów, propozycji zmian 
i korekt stworzonego dokumentu. Co jed-
nak najważniejsze, istniała wola porozumie-
nia świadcząca, że wszyscy dostrzegli tu ko-
rzyści. Rozwiązuje to wspomniane wcześniej 
problemy związane z przypisaniem studiów 
doktoranckich do konkretnych dziedzin na-
uki i uzależnieniem praw do ich prowadze-
nia od uprawnień do nadawania konkret-
nych stopni naukowych. Ma to bardzo istot-
ne znaczenie zwłaszcza obecnie, gdy studia 
doktoranckie są znacznie bardziej sformali-
zowane niż to miało miejsce w przeszłości. 
Dzięki porozumieniu o utworzeniu środo-
wiskowych studiów doktoranckich każda 
z partnerskich uczelni może rekrutować 

doktorantów i bez problemów znajdzie dla 
nich miejsce na tych właśnie studiach. 

 Panie Rektorze, chciałam jesz-
cze zapytać, czy to pierwszy projekt ta-
kiej współpracy?

Staramy się aktywnie współpracować 
z innymi uczelniami. Wydaje mi się, że Po-
znań w ogóle jest przykładem dobrego 
współdziałania  środowiska akademickie-
go.  W ramach uczelni publicznych bardzo 
ważną rolę w tym zakresie odgrywa Ko-
legium Rektorów. Przykładem współpra-
cy, w której uczestniczy nasza uczelnia, są 
granty międzyuczelniane, granty nauko-
wo-badawcze, przyznawane we współpra-
cy AE z AR.

 A jak się Państwo dzielicie pie-
niędzmi?

Tu chodzi o coś innego, sponsorami 
tych grantów są uczelnie. To nie jest tak, że 
my wspólnie się ubiegamy o grant (oczy-
wiście są i takie sytuacje, których jestem 
gorącym zwolennikiem). Pewne tematy 
z różnych powodów nie dojrzały jeszcze 
do tego, aby ubiegać się o grant ministe-
rialny – głównie chodzi o podział na róż-
ne dziedziny czy obszary nauki (zwłaszcza 
w badaniach interdyscyplinarnych). Mówi-
my więc tutaj o grantach, sponsorowanych 
tak naprawdę przez uczelnie, i staramy się 
stymulować współpracę między uczelnia-
mi. W tym roku sfinalizowaliśmy też (w sen-
sie oficjalnego podpisania umowy) współ-
pracę z UAM, Politechniką i UM, związaną 
z powstaniem w naszym mieście filii kor-
poracji Telcordia, jednego z największych 
na świecie producentów oprogramowania 
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dla sektora telekomunikacyjnego. Ta umo-
wa ma przede wszystkim pozwolić na pro-
wadzenie wspólnej działalności badawczej 
oraz opracowanie nowych programów na-
uczania. Takie programy interdyscyplinarne 
kładą nacisk na całą sferę szeroko rozumia-
nej informatyki.

 Rozumiem, że Telcordia jest 
jedną z instytucji finansujących projekt?

Tak to należy postrzegać, gdyż ta firma 
nie będzie tylko odbiorcą, ale również doło-
ży się finansowo. To zabiegi również o pie-
niądze unijne, bo w ramach tych fundu-
szy też istnieją pewne priorytety. Nie da się 
ukryć, że klasycznie rozumiane nauki eko-
nomiczne, czy szerzej rozumiane nauki spo-
łeczne raczej nigdzie nie są teraz traktowa-
ne jako pierwszoplanowe, a nacisk kładzie 
się na nauki techniczne, ścisłe i wszystko, co 

kojarzy się z informatyką. Mamy tu swoje 
trzy grosze do wtrącenia, ponieważ obszar 
informatyczny naszej uczelni jest tradycyj-
nie dosyć silny, mamy naprawdę czym się 
pochwalić.

 To, co Pan był uprzejmy po-
wiedzieć, brzmi imponująco. W związku 
z tym, że zbliżają się święta, czego moż-
na Państwu życzyć?

(śmiech) Sądzę, że lista rzeczy mogła-
by przypominać koncert życzeń i pewnie 
byłaby długa. Powiedziałbym tak: nale-
żałoby nam życzyć (nam wszystkim jako 
przedstawicielom szkół wyższych) czasem 
mniej emocjonalnej dyskusji w pewnych 
sprawach dotyczących uczelni. Niestety 
istnieje tendencja do przedstawiania trud-
nych skądinąd zagadnień w kategoriach 
sensacji: na przykład obecna dyskusja na 

temat powszechnej odpłatności za studia 
– można o tym rozmawiać spokojnie, a nie 
w taki sposób, że powstaje wrażenie, że 
ma być to jedynie sposób na wyciągnięcie 
dodatkowych pieniędzy z kieszeni poten-
cjalnych studentów i ich rodzin, a że jeśli ją 
wprowadzimy, nagle w Polsce nie wiado-
mo ilu ludzi przestanie studiować. A więc, 
więcej spokoju w dyskusjach, przydałoby 
się więcej pieniędzy (mówi się o podwyż-
kach dla nauczycieli, ale mało kto pamię-
ta, że szkolnictwo wyższe nie jest już czę-
ścią sfery budżetowej i że w związku z tym 
nauczyciele akademiccy tudzież pozostali 
pracownicy uczelni nie są objęci central-
nymi regulacjami wynagrodzeń). Podsu-
mowując: więcej spokoju i więcej pienię-
dzy, a z resztą to my już sobie poradzimy 
(śmiech).   

W Bożego Narodzenia dni magiczne,
Niechaj szczęściem serce gra,
Niech zdrowie Państwa otacza,
I na dni przyszłości trwa.
Niech nadchodzące Święta  
przyniosą wszystkim czytelnikom  
Mekuriusza i mieszkań  com Kórnika
wiele spokoju, radości i wszelkiego dostatku
A Nowy Rok niech spełnia marzenia.
życzy
Burmistrz Kórnika
Jerzy Lechnerowski
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Święta Bożego Narodzenia 
wypełnia niezwykły czar.  
Cicha melodia kolęd, pachnąca 
lasem choinka, śnieg łagodnie 
osiadający na parapecie, zapach 
wypiekanych specjałów...
Jak dobrze wtedy, w rodzinnym 
gronie, przy wspólnym stole 
cieszyć się tą niemal magiczną 
atmosferą. 

Na ten wy jątkowy czas  
chciałbym życzyć Państwu  
wielu głębokich i radosnych 
przeżyć, spokoju i odpoczynku  
oraz wiary w to, że nadchodzący  
Nowy 2008 Rok przyniesie  
ze sobą same sukcesy oraz 
spełnienie wszelkich planów.

Jan Grabkowski
Starosta Poznański 



Terapia przez rękodzieło – Terapia przez rękodzieło – Terapia przez rękodzieło – 
Małgorzata Maklakiewicz

Skazani 
na sztukę

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza po raz 

kolejny gościł w swych murach prace arty-
styczne więźniów Zakładu Karnego w Ra-
wiczu. – Kontakt z zakładem w Rawiczu jest 
wynikiem prowadzonego przez nasz Uniwer-
sytet kierunku resocjalizacji – mówi dziekan 
wydziału prof. Wiesław Ambrozik. – Mamy 
podpisaną umowę w ramach pracy w Cen-
tralnym Ośrodku Szkolenia Kadry Więziennej. 
Jesteśmy zainteresowani działaniami wycho-
wawczymi, a precyzyjniej mówiąc resocjali-
zacyjnymi. Trzeba pamiętać, że nie można re-
socjalizować nikogo w izolacji od społeczeń-
stwa. Pojęcie resocjalizacji wyraźnie wskazuje, 
że ma to być ponowne uspołecznienie, przy-
stosowanie do życia społecznego. Może się 
to dokonać tylko w kontakcie ze społeczeń-
stwem. Wszystkie inicjatywy na terenie za-
kładu karnego w Rawiczu są sposobem prze-
łamywania dotychczasowej koncepcji, która 
polega na izolacji. Stąd nasza współpraca.

Na wystawie możemy oglądać pejzaże, 
portrety, szkice, przedmioty wykonane z gli-
ny, wikliny, tkactwo, witraże i zegary. Twór-
czość artystyczna skazanych realizowana 
jest w dwóch nurtach: działalności kultural-
no-oświatowej oraz terapeutycznej. Pierw-
szy nurt związany jest z działalnością Biblio-
teki Centralnej zakładu, z pracowniami in-
troligatorską, malarską, muzyczną i mode-
larską, a także Studiem Telewizyjnym. Dru-
gi nurt wiąże się z istnieniem w Rawiczu 
największego w Polsce oddziału terapeu-
tycznego dla skazanych z niepsychotyczny-
mi zaburzeniami psychicznymi i upośledze-
niem umysłowym. Dyrektor Zakładu Karne-
go w Rawiczu, ppłk Marek Jop zauważa, że 
wystawa stała się dla podopiecznych za-
kładu impulsem zachęcającym do dalsze-
go ujawniania postaw twórczych. – Wysta-
wa jest dowodem, że działalność artystyczna 
nie tylko oddziałuje na postawy skazanych, 
wpływa na zmiany ich hierarchii ważności 
czy w ogóle wzorców kulturowych. Więźnio-
wie wykazują też znaczną samodzielność 

i inicjatywę dla ekspresji swej twórczej posta-
wy. Charakterystyczne dla naszych twórców 
i rękodzielników jest to, że chcieliby wyjść 
z kręgu anonimowości. Z uwagi na ich złożo-
ną sytuację społeczno-prawną jest to trudne. 
Tym razem większość autorów wyraziła zgo-
dę na sygnowanie ich dzieł swoim imieniem 
i nazwiskiem. Warto też zaznaczyć, że są to 
ludzie ambitni. Chcieliby, żeby w ocenach ich 
twórczości posługiwać się nie miarami „peni-
tencjarnymi” , ale przysługującymi profesjo-
nalistom – dodaje dyrektor.

Wydział Studiów Edukacyjnych od lat 
współpracuje z zakładami karnymi, także 
spoza Wielkopolski. – Do dziś mamy kontak-
ty z Zakładem Karnym we Włocławku, który 
prowadzi klub literacki. Tamtejsi więźniowie 
piszą wiersze, opowiadania, tworzą mniejsze 
lub większe formy prozatorskie. Organizowa-
liśmy im także wystawy. Od dwóch lat regu-
larnie prezentujemy wystawę rękodzieł z za-
kładu w Rawiczu – mówi prof. Ambrozik, 
podkreślając jednocześnie także inny ele-
ment tej współpracy. –  Wielu naszych stu-
dentów trafia do Zakładu Karnego w Rawi-
czu na praktyki. Zapoznają się z panującymi 
tam warunkami, metodyką pracy. Zaledwie 
ok. 30% skazanych w Rawiczu jest zatrudnio-
nych – co i tak jest niezłym wskaźnikiem na 
tle innych zakładów karnych w Polsce. Jed-
nak nadal daleko nam do wskaźników nie-
mieckich, gdzie zatrudnienie więźniów sięga 
70-80%. Praca jest elementem ponownego 
wprowadzania tych ludzi w świat poza mu-
rami, pozwala im podejmować próby uczest-
nictwa w życiu społeczeństwa. Z jednej stro-
ny pokazujemy naszym studentom jak moż-
na współpracować ze skazanymi. Z drugiej 
zaś przyczyniamy się do tego, że ci więźnio-
wie mają szansę normalnie funkcjonować 
w życiu społecznym. Oni są świadomi, że ich 
dzieła są pokazywane i spotykają się z różne-
go rodzaju opiniami.  

Niestety, skazani z Rawicza nie mogli 
uczestniczyć w otwarciu wystawy. Więk-
szość artystów, bo śmiało można tak o więź-
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Terapia przez rękodzieło – niach powiedzieć, odbywa kary w systemie 
terapeutycznym, a więc walczą z różnego 
rodzaju zaburzeniami psychicznymi i uza-
leżnieniem. Tym bardziej należy zwrócić 
uwagę, jak ważną rolę odgrywa w ich życiu 
sztuka. Psychologowie zgodnie twierdzą, 
że procesy artystyczne same w sobie mają 
działanie uzdrawiające. Zadaniem wycho-
wawcy, terapeuty jest zachęcenie do kre-
atywności, udzielenie pomocy technicznej 
oraz wsparcia emocjonalnego. 

Prace więźniów można będzie kupić 
na aukcji, która zostanie zorganizowana 
w okresie świątecznym. Uzyskane środki 
będą przekazane na potrzeby nieuleczalnie 
chorych dzieci. Pierwsza praca już znalazła 
chętnego. Jeden z profesorów wydziału, ko-
lekcjonujący sowy w każdej postaci, znalazł 
wśród rękodzieł glinianą sowę, którą posta-
nowił umieścić w swoim zbiorze. W 2005 r. 
jeden z portretów Jana Pawła II został wy-
słany do Watykanu, w tej edycji do zbiorów 
Stolicy Apostolskiej trafił kolejny obraz. 

Terapia przez rękodzieło umożliwia kon-
takt ze społeczeństwem, ale przede wszyst-
kim z najbliższymi, którzy chętnie przycho-
dzą oglądać prace swoich bliskich. A to dla 
skazanych jest bezcenne.    
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Z Gerhardem Larssonem, gubernatorem 
hrabstwa Västernorrland w Szwecji roz-
mawiała Mariola Zdancewicz

 Jest Pan Gubernatorem hrab-
stwa Västernorrland. Chciałabym, żeby 
krótko opowiedział Pan o swojej ojczyź-
nie.

Hrabstwo, a właściwie województwo 
Västernorrland, położone jest w geogra-
ficznym środku Szwecji. Duże rzeki, które 
mają swe źródła w północnej części nasze-
go kraju, przepływają właśnie przez nasze 
województwo i uchodzą do Morza Bałtyc-
kiego. Te duże rzeki umożliwiły nam rozwi-
nięcie wiele lat temu przemysłu drzewnego 
i celulozowo-papierniczego. Dzięki energii 
wodnej byliśmy w stanie wybudować tar-
taki, które umożliwiały cięcie wyrąbywane-
go drewna, a z drugiej strony wykorzysty-
wać rzeki do transportu wyciętych drzew. 
Jakieś 50-60 lat temu zaniechano tego ro-
dzaju transportu drewna, w tej chwili wy-
korzystywane są drogi. Ale właśnie 50-60 lat 
temu wybudowano na tych rzekach liczne 
elektrownie wodne. Dzięki temu nasze wo-
jewództwo jest samowystarczalne w pro-
dukcji energii, przesyłamy nawet i sprzeda-
jemy część energii wytwarzanej w naszym 
regionie do innych części Szwecji. 

Jednocześnie rzeki zachowały swoje na-
turalne piękno. Dlatego są dzisiaj atrakcyj-
nym celem wycieczek dla osób, które chcą 
podróżować wzdłuż rzek lub chcą prze-
mieszczać się samą rzeką. Posiadamy rów-
nież długą linię brzegową Morza Bałtyckie-
go, a dokładniej Zatoki Botnickiej, która 
jest piękna i dość unikalna. UNESCO wpi-
sało dużą część naszego wybrzeża na listę 
światowego dziedzictwa. Na tym terenie 
trwa proces wynoszenia i podwyższania się 
lądu. W ciągu ostatnich 9500 lat ląd w na-
szym rejonie podwyższył się o 286 metrów. 
Podwyższanie się wybrzeża i wpisanie tego 

wybrzeża na listę dziedzictwa kulturowego 
wykorzystujemy w marketingu naszej tury-
styki.

Wrócę jeszcze do dziedzictwa kulturo-
wego i faktu, że wybrzeże zostało 
wpisane na listę UNESCO. Dzię-
ki temu stworzyliśmy wiele 
miejsc, które są celami wy-
cieczek. Można podziwiać 
widoki i nasze piękne wy-
brzeże, są tam różnego 
rodzaju punkty gastrono-
miczne, kawiarnie, a także 
muzeum. 

Powodem prz yjazdu gości  do 
Västernorrland jest też duże centrum biz-
nesowe, które powstało w miejscowości 
Sundsvall. Jest ono wykorzystywane do 
organizacji różnego rodzaju imprez i kon-
ferencji. Nasze województwo pojawia się 
w kontekście największej liczby zakła-
dów przemysłu celulozowo-papierniczego 
w Europie. Wyróżniamy się też w Szwecji 
dużą koncentracją banków, firm ubezpie-
czeniowych i towarzystw emerytalnych, 
które mają tu swoje siedziby. 

 Na ubiegłorocznych targach 
Poleko w Poznaniu odbyła się pro-
mocja projektu połączona ze spo-
tkaniami informacyj-
nymi na temat 
rozwoju sekto-
ra biopaliw. To 
pana „konik”?

Tak. Trzecim 
o b s z a re m ,  k t ó r y 
stanowi o odmienności 
hrabstwa Västernorrland, jest wła-
śnie to, że zajmujemy się w dużym zakre-
sie sprowadzaniem paliw alternatywnych, 
paliw odnawialnych czy też odnawialnych 
źródeł energii. Również u nas znajduje się 
pierwszy zakład, który produkuje bioetanol. 
Wytwarzany jest on z celulozy, z włókna 

Gospodarka leśna
jest obiektem naszych 
zainteresowaƒ



celulozowego. Ma zastąpić pewną część 
benzyny spalanej w samochodach. 

Inną metodą stosowania odnawialnych 
źródeł energii jest produkowanie tzw. syn-
tetycznego oleju napędowego, określane-
go również jako olej FT, od procesu w któ-
rym jest pozyskiwany. 

Kolejnym obszarem jest produkcja gra-
nulatu drzewnego. Na naszym terenie znaj-
duje się największa w Szwecji fabryka gra-
nulatu wytwarzanego z wiórów drzewnych. 
Jest on wykorzystywany jako opał. Znajdu-
ją się tu również dwie ciekawe elektrocie-
płownie. Ciekawe z tego powoduje, że jed-
na z nich wytwarza energię cieplną poprzez 
spalanie odpadów domowych – mówiąc 
wprost śmieci, a druga spala włókno celulo-
zowe i odpady z gospodarstw domowych.

 Jak wygląda zastosowanie tych 
produktów w Szwecji? W Polsce jest to 
na razie w fazie projektu.

Jeżeli chodzi o porównanie z innymi 
krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 
można powiedzieć, że wykorzystywanie 
biopaliw jest w Szwecji dość powszechne. 
Przejawia się to m.in. w tym, że na terenie 
naszego kraju jest kilkaset stacji, w których 
można zatankować biopaliwo. Oczywiście 
nie możemy się tu porównywać z krajami 
takimi jak na przykład Brazylia, gdzie samo-
chodów napędzanych bioetanolem jeździ 
4 miliony.

 Od 2002 roku hrabstwo współ-
pracuje z Wielkopolską. Jak się układa 
współpraca i czego konkretnie dotyczy? 

Jednym z obszarów współpracy są 
przedsiębiorstwa zajmujące się technolo-
giami ekologicznymi. Ale są też i inne ob-
szary, jak rolnictwo czy kultura. Polem na-
szej współpracy jest gospodarka leśna, 
a więc  projekt „Lasy Bałtyckie” (ang. „The 
Baltic Forest”).

 Czy można powiedzieć, że to 
jeden z najważniejszych projektów?

Tak. 
 W projekcie udział biorą rów-

nież inne państwa nadbałtyckie. Mam na 
myśli np. Finlandię. Co do tej pory osią-
gnięto poprzez wspólne działania?

Początkowo punkty nacisku w poszcze-
gólnych krajach były położone odmien-
nie. Niektóre kraje były na przykład zainte-
resowane samymi procesami wyrębu lasu, 
a inne ochroną lasu z punktu widzenia za-
chowania różnorodności biologicznej. Wy-
daje mi się, że pierwszym ważnym elemen-
tem, do którego udało się dojść, było zrów-
noważenie tych skrajnych stanowisk. Wspól-

nie doszliśmy do wniosku, że konieczny jest 
zrównoważony rozwój. Z jednej strony bę-
dzie on umożliwiał czerpanie z zasobów 
leśnych, z drugiej pozwoli na zachowywa-
nie, konserwowanie i przyczynianie się do 
utrzymania różnorodności biologicznej na-
szych lasów. 

Projekt był realizowany w pięciu dzie-
dzinach. Z naszej strony ja byłem za niego 
odpowiedzialny. W tej chwili znajdujemy 
się na etapie końcowym realizacji, niedługo 
otrzymam krajowy raport. Wiem, że Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego otrzyma 
swój raport w ciągu miesiąca.

 Polski model „Lasy państwowe” 
jest inny niż w państwach zachodnich. 
W Polsce lasy są własnością państwa, 
w Szwecji tylko 25% lasów to lasy pań-
stwowe. Jak ocenia Pan poziom wiedzy, 
doświadczenia i zainteresowania w sen-

sie badań naukowych? Te dwa modele 
dość istotnie się różnią. W moim osobi-
stym odczuciu model polski jest lepszy, 
łatwiej jest nim  dysponować.

Jeżeli chodzi o relacje własnościowe 
w Szwecji, w posiadaniu państwa znaj-
duje się jedna czwarta lasów. Reszta na-
leży do spółek, osób prywatnych i kościo-
ła. Duży nacisk kładziemy właśnie na kwe-
stie zachowania i utrzymywania zróżnico-
wania biologicznego w przyrodzie, w tym 
również w lasach. Działa to w ten sposób, 
że w zarządzie województwa zatrudnieni 
są eksperci, którzy dysponują odpowied-
nią techniką i możliwościami pozwalają-
cymi na inwentaryzację lasów i nadanie 
jej znaczenia właśnie dla utrzymywania 
równowagi biologicznej i zróżnicowania 
biologicznego. I jeżeli w ich ocenie oka-
że się, że jakiś las jest istotny z punktu wi-
dzenia przyrodniczego, to na podstawie 
istniejącej ustawy mamy prawo taki las 

wykupić. Jeżeli właściciel nie chce lasu 
sprzedać, możemy go zgodnie z prawem 
wywłaszczyć, oczywiście za opłatą. Tą dro-
gą na terenie Szwecji zostały utworzone 
liczne rezerwaty przyrody, które obejmu-
ją swoją powierzchnią już 2% łącznej po-
wierzchni lasów.

 Który model według Pana jest 
lepszy, którym łatwiej gospodarować?

Uważam, że nasz szwedzki system 
sprawdza się i jest korzystny dzięki różno-
rodności. Właśnie dzięki temu, że są róż-
ni właściciele, starają się oni, trochę na za-
sadzie konkurencji, dbać o posiadane lasy. 
My, jako władza regionalna, mamy z kolei 
narzędzia, o którym mówiłem. W przypad-
kach, które uznamy za stosowne, możemy 
zareagować, wkroczyć i ewentualnie wy-
kupić lasy, które posiadają szczególne zna-
czenie. 

 Czym jest projekt „Trading Link 
Project”? 

Jest to projekt współpracy, który obej-
muje Wielkopolskę, moje województwo oraz 
część Szkocji. Jego celem jest stymulowanie 
relacji handlowych, biznesowych pomiędzy 
przedsiębiorstwami. Nie potrafię ocenić re-
zultatów tego projektu pod względem tego, 
co udało się konkretnie osiągnąć. Wiem jed-
nak, że dzięki temu projektowi udało się na-
wiązać między przedsiębiorstwami z tych 
trzech regionów liczne kontakty.

 Jakie są plany na przyszłość 
projektu „Lasy Bałtyckie”?

Tak jak wcześniej wspomniałem, nieba-
wem otrzymam raport końcowy, który bę-
dzie zawierał ocenę tego projektu. Z roz-
mowy, którą odbyłem z Marszałkiem Woje-
wództwa Wielkopolskiego, podsumowując 
wstępnie ten projekt, stwierdziliśmy obaj, 
że jego rezultaty są na tyle korzystne, że 
wskazane byłoby jego kontynuowanie.   
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Z Maciejem Frankiewiczem, wiceprezy-
dentem Miasta Poznania rozmawiała Ma-
riola Zdancewicz

 Panie Prezydencie, zbliżają się 
święta, a wraz ze świętami koniec roku. 
Ten rok był wyjątkowo obfity w różne 
wydarzenia. Z czego jest pan najbar-
dziej zadowolony?

Wiele jest pewnie takich rzeczy, które 
cieszą mnie jak każdego poznaniaka. Przede 
wszystkim nowe inwestycje  – Poznań się 
rozbudowuje, Poznań pięknieje, powstają 
nowe drogi, nowe centra, więc to na pewno 
cieszy. Ponieważ jestem związany w szcze-
gólny sposób ze sportem, kulturą i oświa-
tą, więc te sprawy szczególnie dostrzegam 
i tutaj, na tym polu, mam największą satys-
fakcję. W tym roku takim największym wy-
darzeniem było przyznanie Polsce i Ukra-
inie, a również Poznaniowi, EURO 2012. To 
wielka impreza piłkarska, ale dla nas przede 
wszystkim szansa na to, że będziemy mogli 
realizować więcej tych planów, które mieli-
śmy od wielu lat, a zdawaliśmy sobie spra-
wę, że brakuje na nie środków. Tutaj poja-
wiła się szansa uzyskania skutecznego do-
finansowania ze środków UE i z budżetu 
państwa, a więc nowe połączenia komuni-
kacyjne, trzecia rama, rozbudowa lotniska, 
szansa na nowy wygląd dworca PKP. Szan-
sa także na to, że Poznań zrobi w najbliż-
szych latach znacznie więcej niż pozwalały-
by  tylko własne środki. Jest to dla nas ol-
brzymie wyzwanie, ale jestem przekonany, 
że temu sprostamy, wszystkie inwestycje 
związane z EURO (a więc oprócz stadionu 
przede wszystkim inwestycje komunikacyj-
ne) będą na czas przygotowane i rok 2012 
stanie się dla nas wielkim świętem. Jeżeli 
mamy tę szansę dobrze wykorzystać, musi-
my pamiętać, żeby tych wszystkich, którzy 

przyjadą wtedy do Polski i Poznania, zachę-
cać do powrotu do naszego kraju, żeby po-
kazać Poznań jako miasto atrakcyjne, otwar-
te, do którego warto wracać, warto przyjeż-
dżać po wielokroć. A więc trzeba zapewnić 
im atrakcyjny pobyt, odpowiedni program 
kulturalny, turystyczny, udowodnić, że są 
tutaj miejsca, gdzie można wydawać pie-
niądze i do których zechcą wracać – niektó-
rzy być może jako inwestorzy, a większość 
z nich po prostu jako turyści czy osoby, któ-
re będą się tutaj dobrze czuły. To jest naj-
większe wyzwanie obok realizacji tych wiel-
kich inwestycji. 

 Czy projekt wybudowania sta-
dionu na 46 tys.  miejsc jest dobrym po-
mysłem? Czy my damy radę zagospoda-
rować później to miejsce?

To pytanie sam sobie zadawałem po 
wielokroć. Odpowiedź przyszła bardzo 
szybko. W czasie rundy jesiennej, gdy sprze-
dano jeszcze na stary stadion ponad 12 tys. 
karnetów, brakowało ich nie tylko na me-
cze z Legią, Widzewem, Górnikiem. Widać, 
że pojemność na poziomie 24-28 tys. jest 
w Poznaniu dalece niewystarczająca. Zain-
teresowanie piłką jest tak duże, że stadion 
o pojemności blisko 50 tys. będzie mógł się 
zapełniać na meczach ligowych i to jest po-
wód, dla którego taką decyzje podjęliśmy. 
Jestem przekonany, że ten obiekt będzie żył 
nie tylko w czasie mistrzostw Europy, ale 
również w czasie normalnych meczów ligo-
wych, stanowiąc dumę Poznania.

 Jaki los czeka stadion Olimpia?
Cały czas z naszej strony chcemy prze-

jąć ten teren od Skarbu Państwa. Jeśli to się 
uda, zadeklarujemy zdecydowanie większe 
zaangażowanie w ten obiekt, wtedy bę-
dziemy mieli podstawę, aby modernizować 
obiekt lekkoatletyczny, rozbudować korty 
tenisowe, wreszcie zadbać o stadion żużlo-

wy i zbudować przy ul. Niestachowskiej kil-
ka boisk piłkarskich, tak, aby stworzyć do-
bry ośrodek treningowy. Tu znów powtarza 
się hasło EURO 2012.

 Chciałam jeszcze zapytać 
o przyszłość. Szykują się duże imprezy 
na przyszły rok. Proszę powiedzieć o naj-
ważniejszych.

Przyszły rok to kwalifikacje przed-
olimpijskie, a rok 2009 i 2010 to mistrzo-
stwa świata w wioślarstwie i w kajakar-
stwie.  Tak więc tor regatowy Malta będzie 
aktywny, żywy. Podobnie jak w ostatnich 
latach, pozostanie jednym z ulubionych 
miejsc poznaniaków, jeżeli chodzi o rekre-
ację, o spacery. W przyszłym roku planu-
jemy też na Malcie uruchomienie najwięk-
szej w Polsce słoniarni. To może okazać się 
atrakcją nie tylko dla małych dzieci, ale tak-
że dla dorosłych. Być może ludzie zechcą 
do Poznania przyjechać specjalnie po to, 
by zobaczyć, jak w warunkach zbliżonych 
do naturalnych żyją afrykańskie słonie.

 Szykuje się również wielka 
światowa konferencja dotycząca ociepla-
nia się naszego klimatu.

Tak, wielka konferencja klimatyczna od-
będzie się w przyszłym roku w Poznaniu. 
Spodziewamy się przyjazdu 10 tys. delega-
tów z całego świata. Tak wielkiej i tak pre-
stiżowej konferencji jeszcze w Poznaniu nie 
było: skala tego przedsięwzięcia rzeczywi-
ście jest wyjątkowa.

 Czego chciałby Pan życzyć Po-
znaniakom na przyszły rok?

Poznaniakom życzę jak najlepszej reali-
zacji powyższych planów oraz oczywiście 
tego, co tak naprawdę najważniejsze: zdro-
wia, pogody ducha i jak najwięcej radości! 
Bądźmy dla siebie życzliwi, bądźmy otwarci, 
częściej się uśmiechajmy, życie przecież za-
leży również od tego.   

Patrzymy
w przyszłoÊç

Poznań się rozbudowuje, Poznań 
pięknieje, powstają nowe drogi, nowe 
centra, więc to na pewno cieszy.
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Na początek roku 2008 

klub Blue Note przy-
gotował zestaw kolejnych interesu-

jących propozycji koncertowych. Na uwa-
gę jazzfanów z pewnością zasługuje zespół 
New Brand Trio, założony przed dwoma laty 
przez trójkę przyjaciół, znakomitych muzy-
ków, mających już za sobą spore dokonania 
na krajowej scenie jazzowej: Arka Skolika, 
Marcina Ślusarczyka i Tomasza Kupca. 

Pomimo odmiennych preferencji i do-
świadczeń muzycznych artyści znaleźli 
wspólny mianownik. Jest nim tradycja, któ-
rą szanują, zachowując własne temperamen-
ty muzyczne. Choć stylistyka wykonywanych 
przez nich kompozycji oscyluje między swin-
giem a momentami jazzową awangardą, mu-
zycy nie starają się być nowatorscy za wszel-
ką cenę.  Pozwalają raczej na nowo odkrywać 
piękno jazzowego mainstreamu. 

Zespołu New Brand Trio można będzie 
posłuchać w sobotę, 12 stycznia.

Koncertem opartym w przeważającej 
mierze na improwizacji będzie z kolei występ 
duetu Saksofort, tworzonego przez kompo-

zytorów i instrumentalistów: Tomasza Dudę (sakso-
fony) i Piotra Czernego (fortepian, instrumenty kla-
wiszowe). Projekty Saksofortu mają formę interaktyw-
nych kompozycji, realizowanych w czasie rzeczywi-
stym. Mamy tu do czynienia jednocześnie z prostotą 
(wynikającą z ilości instrumentów) i wyrafinowaniem, 
u podstaw którego leżą wirtuozowskie umiejętności, 
ale także ogromna wrażliwość muzyków. Niezwykłe 
brzmienie, czas na ciszę, barwa i nasycenie dźwięku 

– wszystko to tworzy podczas ich koncertów niezapo-
mniany klimat. 

Saksofort wystąpi w Blue Note we wtorek, 
15 stycznia.

Ważnym wydarzeniem tego miesiąca będzie rów-
nież organizowany po raz kolejny w klubie koncert w 
ramach obchodów XI Dnia Judaizmu. Zaproszona na 
tę okazję artystka – Nina Stiller jest aktorką, pieśniar-
ką i tancerką. Śpiewa w wielu językach żydowskich, 
posiada oryginalny styl i unikalną osobowość. W Po-
znaniu zaprezentuje, wraz z zespołem muzycznym 
pod kierownictwem pianisty i aranżera utworów Jo-
achima Mencla, recital autorski ze śpiewem, tańcem, 
z użyciem środków aktorskich i plastycznych. W war-
stwie muzycznej jest to stylistyka współczesna, jazzu-
jąca. Głównym tematem tego bogatego, innowacyj-
nego w formie projektu, jest ukazanie dróg rozproszo-
nego po świecie narodu żydowskiego od Izraela staro-
żytnego do współczesnego jako genezy wielokulturo-
wości Żydów. 

Tytuł recitalu Niny Stiller: „In Her Eyes”. Moż-
na go zobaczyć i wysłuchać we wtorek, 18 stycznia 
2008 r.

12.01.2008 r., sobota, godz. 20.30
NEW BRAND TRIO
Niezwykła energia dźwięków  
jazzowego mainstreamu.

15.01.2008 r., wtorek, godz. 20.00
SAKSOFORT
Tam, gdzie jazz spotyka się z klasyką,  
a forma z improwizacją...

18.01.2008 r., piątek, godz. 20.30
XI Dzień Judaizmu 
NINA STILLER z zespołem Joachima Mencla
Klasyka żydowska ożywiona współczesnymi ryt-
mami.

26.12.2008 r., sobota, godz. 20.30
JACEK KOCHAN & Co. feat. GARY THOMAS

30.01.2008 r., wtorek, godz. 20.00  
OPEN MIC – repertuar świąteczny
Wieczór wolnej sceny / otwartego mikrofonu z zespołem  
muzycznym live pod kierownictwem artystycznym Ewy Nawrot.

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA 
STYCZNIA
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11 listopada 2007 r. z okazji rocznicy 
odzyskania niepodległości w hali 

sportowej gminy Suchy Las odbył się kon-
cert Zespołu Pieśni i Tańca „Łany”. Występ 
doszedł on do skutku dzięki finansowemu 
wsparciu gminy Suchy Las oraz zaanga-
żowaniu Ośrodka Kultury w Suchym Le-
sie. Na widowni pojawili się m.in. Marsza-
łek Województwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak, Wójt Grzegorz Wojtera (wygłosił 
stosowne przemówienie) oraz Radni Gmi-
ny i Powiatu Suchy Las. Obecne były rów-
nież delegacje z Węgier i z Francji. Kon-
cert poprowadziła szefowa sucholeskiego 
Ośrodka Kultury Urszula Habrych, która 

na co dzień dba o edukację dzieci i mło-
dzieży poprzez rodzimy folklor. 

Warto wspomnieć, że zainteresowanie 
występem zespołu „Łany” wśród mieszkań-
ców  gminy Suchy Las było ogromne. Ludzie 
dosłownie walczyli o bilety!

Koncert „Łanów” był dobrą okazją do za-
prezentowania widzom naszych tańców na-
rodowych. Publiczność mogła podziwiać ory-
ginalne stroje, ludową muzykę i charaktery-
styczne kroki taneczne. Godzinny z górą kon-
cert rozpoczął się polonezem, który był bar-
dzo uroczysty i dostojny w charakterze. Na 
zakończenie obejrzeliśmy inny taniec narodo-
wy, odmienny w nastroju – wesołego i żywe-
go krakowiaka.

Zespół Pieśni i Tańca „Łany” działa przy 
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkow-
skiego w Poznaniu już 33 lata. Od trzydzie-
stu lat choreografem i szefem artystycznym 
zespołu nieprzerwanie jest Wiesław Kaszub-
kiewicz, a sprawami organizacyjnymi już 
ponad dwadzieścia lat zajmuje się Zenon 
Musiał. Artyści koncertowali w całej Euro-
pie. Na międzynarodowych festiwalach folk-
lorystycznych w Egipcie, Brazylii, a ostatnio 
także w Meksyku, reprezentowali środowi-
sko akademickie nie tylko Poznania, ale ca-
łej Polski. Niewątpliwie są artystyczną wizy-
tówką poznańskiej uczelni.   

Przygotował  
Tomasz Barański

Listopadowe„Łany” 
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Rozmowa z Markiem Woźniakiem, Mar-
szałkiem Województwa Wielkopolskiego.

 Razem z regionami z siedmiu 
krajów nadbałtyckich – Estonii, Litwy, 
Łotwy, Finlandii, Szwecji, Rosji i Niemiec 

– Wielkopolska uczestniczy w projekcie 
pod nazwą LAS BAŁTYCKI. Pan Gerhard 
Larsson, gubernator szwedzkiej prowin-
cji Västernorrland, powiedział mi pod-
czas spotkania na targach POLEKO, że 
właśnie on i Pan otrzymaliście wstępne 
sprawozdania z realizacji tego projektu. 
Jak ocenia Pan przebieg projektu i jakie 
korzyści płyną z tego dla Wielkopolski?

Sprawozdanie z realizacji projektu LAS 
BAŁTYCKI znane będzie dopiero na począt-
ku 2008 roku. Z naszymi szwedzkimi part-
nerami przygotowywaliśmy się do jego re-
alizacji już od roku 2004. Ujęcie projektu 
w ramy finansowe inicjatywy wspólnoto-
wej Interreg III B BSR oraz włączenie do pro-
jektu nowych partnerów z regionu Morza 
Bałtyckiego pozwoliło nadać temu przed-
sięwzięciu charakter ponadregionalny. 

Podejmowane w projekcie zagadnienia, 
związane z zarządzaniem lasem, produkcją 
bioenergii, ochroną natury i ekosystemów 
leśnych, wprowadzaniem idei Lasów Mode-
lowych, edukacją przyrodniczą, funkcjono-
waniem lasów prywatnych, a nawet gospo-
darką łowiecką i zagadnieniem reintroduk-
cji zająca w Wielkopolsce – pozwoliły nie 
tylko przyjrzeć się bliżej europejskiej polity-
ce leśnej, ale także wpisać się w unijne prio-
rytety środowiskowe.

Zakończenie projektu nastą-
pi z końcem grudnia bieżącego 
roku, ale już teraz w oparciu o do-
świadczenia minionych dwóch lat 
można stwierdzić z całą stanow-
czością, że LAS BAŁTYCKI stał się 
projektem ważnym, potrzebnym 
i znanym w kręgach unijnych. Pro-
szę sobie wyobrazić, iż projekt ten 
znalazł swoich naśladowców nawet 
w basenie Morza Śródziemnego! To 
prawdziwe zaskoczenie.

 Czy projekt będzie kontynuowa-
ny? Ponoć wstępnie rozmawiano o tym 
w Wilnie?

Rozmowy na temat kontynuacji projek-
tu faktycznie trwają prawie od roku. Podczas 
ostatniego spotkania wszystkich partnerów 
projektu w Wilnie podjęto próbę konkrety-
zacji oczekiwań. Jednak dopiero w Pozna-
niu, podczas grudniowego spotkania tzw. 
Komitetu Sterującego, wśród uczestników 
nastąpiła dość wyraźna polaryzacja stano-
wisk. Dominują wyraźnie dwa podejścia do 
tematyki leśnej. Pierwsze jest bardzo prag-
matyczne – skupiające się na zagadnieniach 
gospodarki leśnej, pozyskania biopaliw, lo-
gistyki, biznesu oraz tworzenia stowarzy-
szeń prywatnych właścicieli leśnych. Jego 
inicjatorem jest strona niemiecka. Drugie 
podejście jest bardziej naukowe, badawcze, 
ukierunkowane na zrównoważone zarzą-
dzanie lasem w ramach tzw. koncepcji Lasu 
Modelowego. Tu dominują Szwedzi. Wielko-
polska przychyla się do obu propozycji. Tyl-
ko komplementarne podejście do proble-
mu gwarantuje równowagę.

 Od 2002 roku Wielkopolska 
współpracuje z regionem Västernorr-
land w Szwecji. Jakich dziedzin dotyczy 
współpraca? Czy projekt LAS BAŁTYCKI 
jest dla tych kontaktów znaczący?

Współpraca z regionem Västernor-
rland w Szwecji rozpoczęła się od kwe-
stii związanych z ochroną środowiska. 
Nurt ten niewątpliwie dominuje we wza-
jemnych relacjach obu regionów. Projekt 
LAS BAŁTYCKI był dotychczas najbardziej 

wszechstronnym i  największym przedsię-
wzięciem dla obu stron. Nie można zapomi-
nać, że to właśnie szwedzkie doświadcze-
nia w zakresie ekologii były zawsze wzor-
cem dla naszego kraju. Region Västernorr-
land jest także jednym z pierwszych miejsc 
w świecie, gdzie powstała fabryka bioeta-
nolu. Wyraźnie widać dążenie do samowy-
starczalności energetycznej, przy zdecydo-
wanej dominacji bioenergii, pochodzącej 
głównie z lasu i z wody. Nieroztropne było-
by nieskorzystanie z takiego bogactwa do-
świadczeń. 

Należy jednak podkreslić, że współpra-
ca z regionem Västernorrland to także bar-
dzo konkretne działania w zakresie eduka-
cji medycznej i wymiana uczniów. Obecnie 
na stażach w Szwecji przebywają uczniowie 
z kilku liceów wielkopolskich. Mamy też do 
czynienia ze współpracą w zakresie sportu 
i turystyki oraz kultury. W naszych relacjach 
widać wyraźnie metodę małych kroków – 
małych ale systematycznych i skutecznych.
Västernorrland to jeden z najbliższych part-
nerów Wielkopolski.

 Czy są plany wykorzystania 
szwedzkich doświadczeń w sferze pro-
dukcji i zastosowania biopaliw  w Wiel-
kopolsce, a może i w całym kraju?

Kwestia biopaliw to niewątpliwie temat 
szeroki i stosunkowo mało rozpoznany. Cią-
gle poszukiwane są najwłaściwsze i dostęp-
ne dla Polski źródła pozyskania energii alter-
natywnej. Szwedzkich wzorców nie można 
przenieść bezkrytycznie na grunt polski, bo-
wiem profil naszych gospodarek i specyfi-

ka obu krajów są niewątpliwie różne. 
Można natomiast – a nawet trzeba – 
uczyć się nowoczesnego podejścia 
do tego zagadnienia i poszukiwać 
innowacyjnych rozwiązań technolo-
gicznych w tym zakresie. W ramach 
projektu LAS BAŁTYCKI zleciliśmy 
przygotowanie raportu, który w spo-
sób szczegółowy dokona przeglą-
du istniejących zasobów bioenergii 
w Wielkopolsce i wskaże priorytety 
rozwoju tego sektora w przyszłości.

Uczymy się 
nowoczesnego podejÊcia
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 Czy Szwedzi mają ochotę za-
szczepić w Wielkopolsce i Polsce przyjętą 
w kajach zachodnich kanadyjską koncep-
cję Lasu Modelowego? 

Koncepcja Lasu Modelowego wypra-
cowana została w Kanadzie i przeniesio-
na z Ameryki Północnej na inne kontynen-
ty. Jest to pewien model zarządzania ob-
szarami leśnymi i cennymi przyrodniczo, 
uwzględnieniający różne grupy interesów 
występujących na danym obszarze. W Euro-
pie Las Modelowy nie jest jeszcze koncepcją 
zbyt rozpowszechnioną. W Polsce – wręcz 
mało znaną. Nie ma jednak potrzeby przej-
mowania w całości rozwiązań kanadyjskich 
czy afrykańskich. Każdy model zarządzania 
będzie tylko wówczas skuteczny i zwrów-
noważony, jeśli będzie odpowiadać rzeczy-
wistym potrzebom i uwarunkowaniom wy-

stępującym na danym terenie. W Polsce ist-
nieją unikatowe w skali Europy Leśne Kom-
pleksy Promocyjne, które posiadają niektó-
re cechy wspomnianego modelu zarządza-
nia. Chcielibyśmy zatem bardziej skupić się 
nad rozpoznaniem możliwości wdrażania 
odpowiednich dla naszego kraju narzędzi 
Lasu Modelowego niż na samej idei. Osta-
teczne zdanie w tej dziedzinie będzie jed-
nak należało do kręgów najbardziej zainte-
resowanych i władnych do podejmowania 
takich decyzji, czyli do Lasów Państwowych 
oraz samorządów lokalnych. 

 Jakie plany i pomysły na współ-
pracę z Västernorrland przewidywane są 
w Nowym Roku?

Życzyłbym sobie właściwego skonsu-
mowania rezultatów projektu LAS BAŁTYC-
KI  w Wielkopolsce. Dzięki projektowi mamy 

szansę nie tylko rozpoznać nasze zasoby bio-
energii, ale także wartości środowiskowe wo-
jewództwa. Wspólnie z naszym polskim part-
nerem, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwo-
wych w Poznaniu, oczekujemy na zakończe-
nie prac nad siedmioma  szczegółowymi ra-
portami z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki leśnej. Liczę, że wyniki tych rapor-
tów pozwolą na przyspieszenie prac nad 
wieloma zagadnieniami nawet o kilka lat.

Chciałbym także, aby 2008 rok stał się 
czasem rzetelnego przygotowania do no-
wych projektów środowiskowych, których 
wnioski bedziemy starali się złożyć najpóź-
niej na początku 2009 roku.

Liczę także na intensywny rozwój współ-
pracy z Västernorrland w nowych dziedzi-
nach. Województwo wielkopolskie  jest tym 
bardzo zainteresowane.   

R E K L A M A

STUDIO
     FORM
WITRAŻOWYCH

ul. Blacharska 6
, 61-006 Poznań

tel./fax: (0
61) 878 00 23

Sklep firmowy:

ul. Wodna 13, 61-782 Poznań 

www.tiffany-stud
io.com
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Tomasz Kalitko został laureatem VI Mię-
dzynarodowych Warsztatów Malarskich 

„Pieńków” 2007. Inicjatorem i fundatorem 
głównej nagrody – stypendium, jest dr Ma-
rek Maria Pieńkowski, mecenas młodych ar-
tystów z Polski, USA, Ukrainy, Czech, Nie-
miec, Francji czy Białorusi. – Międzynarodo-
we Warsztaty Artystyczne w Pieńkowie (...) 
przekonują swą ideą wspierania młodych ar-
tystów, znajdujących się na początku własnej 
drogi, w szczególnym, często trudnym mo-
mencie, gdy stają za progiem uczelni. Wspól-
na obecność w tej sytuacji, jej odczuwanie 
przez absolwentów tak różnych uczelni z róż-
nych krajów tworzy dynamiczny, żywy styk 
aktualnych, świeżych refleksji, pytań i postaw 
tym razem już tylko w obszarze sztuki. Stwa-
rza to wielką możliwość poznawczą obu stro-
nom – przekonuje prof. Tomasz Psuja, dzie-
kan Wydziału Malarstwa ASP w Poznaniu.

VI Międzynarodowe Warsztaty Malar-
skie odbywały się w tym roku w Pieńkowie 
i Uhrze koło Chełma na przełomie czerwca 
i lipca. Właśnie wtedy jury, któremu prze-
wodniczył rektor ASP w Warszawie – Sta-
nisław Baj, po burzliwych dyskusjach na-
grodziło jednogłośnie Tomasza Kalitko. 
Zwycięzca (rocznik 1979) obronił dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Jana Świt-
ki na Akademii Sztuk Pięknych w Pozna-
niu w 2006 r., był też stypendystą Univer-
sitatea de Arte si Designe w Rumunii. Od 

2006 roku pracuje na stanowisku asysten-
ta w VI Pracowni Malarstwa prof. Tomasza 
Psui. – Ta nagroda jest konsekwencją tego, co 
działo się na warsztatach. Najważniejszy był 
kontakt z odmiennymi osobowościami arty-
stycznymi. Pewnego rodzaju mix i iskrzenia 
podczas pracy były najistotniejsze i najbar-
dziej rozwijające. Nagroda pomoże mi w roz-
wijaniu moich przemyśleń malarskich. Doda-
ła mi skrzydeł i ugruntowała w mojej posta-
wie artystycznej. Ale najcenniejsze jest to, że 
możemy współpracować z różnymi ciekawy-
mi ośrodkami i artystami, co ma wpływ na 
zmiany form malarskich, na rozwój. To są rze-
czy nadrzędne – mówi Tomasz Kalitko.

Wśród artystów, których zakwalifikowa-
no do warsztatów malarskich, znaleźli się 
młodzi zdolni z Niemiec – Benjamin Nova-
lis, Leander Kresse, Białorusi – Tatsiana Hry-
nevich, Katsiaryna Sumarava, Tania Kandrat-
senko i Polski. Poznańską ASP obok laure-
ata Tomasza Kalitko reprezentowali: Kata-
rzyna Nossek, Paweł Flieger i Bartosz Rataj-
czyk. Prace tych młodych i utalentowanych 
artystów można było oglądać na począt-
ku grudnia w Galerii Auli ASP w Poznaniu. 
Wśród zaproszonych gości znajdowali się 
profesorowie z Düsseldorfu, Mińska, War-
szawy, Wrocławia i Poznania, a także pomy-
słodawca i entuzjasta całego przedsięwzię-
cia dr Marek Maria Pieńkowski. – Doszedłem 
do wniosku, że należy wspierać i dopingować 
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Wernisaż dr Marek Maria Pieńkowski (z prawej)  
z laureatem
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dobrze zapowiadających się artystów. Jed-
nym z elementów warsztatów jest oczywi-
ście pokazanie naszej młodej sceny artystycz-
nej i jej mocy. Polskie szkoły artystyczne dają 
doskonałe przygotowanie, które jest napraw-
dę często o wiele lepsze niż w szkołach euro-
pejskich czy amerykańskich. W rozwoju mło-
dego malarza ważne jest zetknięcie się z inną 
kulturą malarską i ludźmi, którzy malują 
w innych przestrzeniach kulturowych. Z tego 

powodu zbieram u siebie wybitnych, młodych 
malarzy z Polski, Francji, Włoch... Pan Tomasz 
konkurował z bardzo silną obsadą – podkre-
śla inicjator warsztatów – Uwierzenie w sie-
bie jest najważniejszą rzeczą w postępie ma-
larskim. Chcę pokazać naszym artystom, że 
prezentują rzeczywiście światowy poziom. 
Uważam wszystkich uczestników za laure-
atów, ponieważ wybierani są spośród ok. 200 
absolwentów uczelni. Dlatego właśnie ten po-

ziom jest niezwykle wysoki. Uczestnicy mogą 
też wyjechać. Stwarzane są dodatkowe moż-
liwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie mają szansę pokazania się w innym 
środowisku. Zapraszam swoją grupę na okres 
sześciu tygodni do pracy artystycznej w Ame-
ryce Północnej, organizuję trzymiesięczne wy-
stawy w galeriach w Stanach, umożliwiam 
w pewnym sensie start artystyczny – dodaje 
dr Marek Maria Pieńkowski.  

w
yw

iad

31



N
ap

is
an

e,
 

w
yd

an
e 

 
w

 P
oz

na
ni

u
Rodzina Borejków (zamieszkali Poz-

nań-Jeżyce, ul. Roosevelta 5) to, jak 
każdy wie, kilka pokoleń bohaterów wie-
lotomowego cyklu powieściowego „Jeży-
cjada” Małgorzaty Musierowicz. Darkroom 
zaś to w środowiskowej mowie przyciem-
nione pomieszczenie w klubach, głównie 
gejowskich, w którym można swobodnie 
oddawać się miłości fizycznej, z kim ochota, 
pod warunkiem wzajemności ochoty. Także 
z nieznajomymi, jeśli wola w nich po temu. 
Słowo to obecne jest w tytule nowej powie-
ści innego poznańskiego autora, Edwarda 
Pasewicza („Śmierć w darkroomie”). 

Miejscem akcji zarówno cyklu Musiero-
wicz, jak i powieści Pasewicza, jest nasz Po-
znań. W każdym z dzieł jawi się on jako zu-
pełnie inne miasto, jakby były to światy rów-
noległe, bez obszarów wspólnych, a nawet 
punktów stycznych. Inni ludzie, inne mia-
sto, inne życie. Jest oczywiście niewyobra-
żalne, iżby którykolwiek z Borejków zawitał 
do darkroomu. Pewnie nawet nie wiedział-
by, co to słowo oznacza. Tym bardziej trze-
ba więc odnotować nowe, literackie opisy-
wanie Poznania. Inne nie tylko od sławnych 
opowieści Małgorzaty Musierowicz, ale tak-
że od stereotypowych wyobrażeń pozna-
niaków o sobie i swoim mieście.

Edward Pasewicz (rocznik 1971) jest po-
etą mieszkającym i tworzącym w Poznaniu. 
Zadebiutował w 2001 r. głośnym i nagra-
dzanym tomem „Dolna Wilda”. Dotychczas 
opublikował tomiki poetyckie, m.in. „Wier-
sze dla Róży Filipowicz” (2004), „th” (2005), 

„Henry Berryman Pieśni” (2006). Jego twór-
czość tłumaczono m.in. na niemiecki, an-
gielski, hiszpański, włoski i słoweński. 

„Śmierć w darkroomie” to debiut powie-
ściowy. Pasewicz nie ukrywa, że jest gejem, 
ale zaklasyfikowanie jego wcześniejszej 
twórczości jako literatury gejowskiej byłoby 
fałszywym uproszczeniem. „Śmierć w dar-
kroomie” to opowieść gejowska, chociaż co 
to właściwie miałoby (mogłoby) znaczyć?

Powieść ukazała się w kolekcji krymi-
nalnej, obok m.in. dwóch powieści Marci-

na Świetlickiego. Przynosi klasyczną, kry-
minalną zagadkę „kto zabił”. Rzecz dzieje się 
w naszym bogobojnym mieście, dziś, te-
raz, w środowisku tutejszych gejów i wokół 
niego. Oto wieczorem, 19 listopada 2005 r., 
w dniu pacyfikacji przez policję zakazane-
go Marszu Równości, w darkroomie klubu 
dla gejów „Grzechu Warte” przy Św. Marci-
nie, znaleziono zwłoki młodego homosek-
sualisty Igora, uczestnika Marszu. Pół roku 
później jego starszy brat Marcin, warszaw-
ski policjant (hetero, był nawet żonaty, choć 
z beznadziejnym skutkiem), załatwia sobie 
trzy dni urlopu, by na miejscu przeprowa-
dzić prywatne śledztwo i znaleźć zabójcę 
brata. 

Oficjalne śledztwo nic nie przyniosło. 
Ojciec Marcina i zabitego Igora to wzięty 
poznański notariusz, a obaj synowie wy-
chowywali się na Św. Marcinie i w śród-
miejskiej okolicy. Mikołajowi, młodemu 
partnerowi Igora, z którym łączyło go wiel-
kie uczucie (przedstawione w powieści ze 
sporym kunsztem literackim i wrażliwością) 
i który nie potrafił mimo upływu miesięcy 
otrząsnąć się po stracie kochanka, Pasewicz 
każe przewrotnie być synem tutejszego ko-
mendanta policji. Istnieją poszlaki, że Igor 
zmarł na skutek pobicia przez policję, kie-
dy jak wielu innych został zatrzymany pod-
czas pacyfikacji Marszu. Dwaj szacowni oj-
cowie poznańskich rodzin, służący tak czy 
inaczej prawu, mieliby sprawie łeb ukręcić, 
żeby nie wyszło na jaw, że ich synowie to 
para wstrętnych pedałów, robiących sobie 
dobrze w sposób mniejszościowy i nie cie-
szący się raczej szerszą aprobatą w naszym 
mieście. 

Fabuła powieści obejmuje trzy dni urlo-
pu policjanta Marcina w Poznaniu. Śledz-
two które prowadzi, zaczynając od wizyty 
w klubie „Grzechu Warte”, jest pretekstem 
do przedstawienia środowiska poznań-
skich gejów. Mamy więc w efekcie barwną 
powieść obyczajową z galerią charaktery-
stycznych, krwistych i wyrazistych typów 
ludzkich, miejsc, sytuacji, rytuałów, zda-

Lech Mergler

BOREJKO w 
DARKROOMIE?

Tylko dla dorosłych
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rzeń, klimatów. Oglądamy poznańskie „cio-
ty” (sformułowanie autora!) – ciotki drob-
nomieszczanki, cioteczki rewolucjonistki, 
anarchistki, ale także lesbijkę-faszystkę i jej 
lubą, lewicową poetkę. Czytamy o masochi-
ście Młodym, opanowanym obsesją bycia 
psem, który utrzymuje się z oralnej robo-
ty. Jest para bliźniaków-gejów, Oskar z Ola-
fem, przed którymi zwiewają skinheadzi, 
ponieważ bezwzględnie tłuką ich w odwe-
cie za napaści na gejowskie lokale. Jest re-
wia drag queens i DJ Bufetowa. Osobna po-
stać to Eminencja, krakowski ksiądz wyższej 
kategorii, homoseksualista, erotoman oglą-
dacz, dla bezpieczeństwa odwiedzający Po-
znań. Eminencja nieustannie zachwyca się 
pięknem dzieła boskiego stworzenia, ucie-
leśnionym w młodzieńczych ramionach, 
pośladkach, łydkach, stopach i innych frag-
mentach męskich ciał... Bodzio i miesz-
czanin Łucja jak stateczna małżeńska 
para robią zakupy na placu Wielkopol-
skim, szykując urodzinowe przyjęcie, 
które – jakżeby inaczej – w finale prze-
kształci się w homoseksualną i alkoho-
lową orgię. Wtedy też nastąpi ostatecz-
ne rozwiązanie zagadki, dowiemy się 
kto i dlaczego zabił.

Nie jest to środowiskowa opowieść 
geja o gejach dla gejów. Pasewicz nie 
wymachuje odmiennością jak sztanda-
rem, nie epatuje tanią agitką political 
correctness albo schematyczną publicy-
styką. Pisze bez patosu i użalania się nad 
biednymi, prześladowanymi ciotami. To 
powieść o ludziach, tyle, że o orientacji 
homoseksualnej, adresowana do czytel-
ników, których literacki obraz tego po-
znańskiego mikrokosmosu zainteresu-
je. Opis miłości Igora i Mikołaja nie różni 
się od opisów miłości heteroseksualnej. 
Kochają się ludzie, niezależnie od tego, 
jak i kogo kochają. Pasewicz potrafił po-
kazać świat o odrębnej tożsamości jako 

„normalny”, nie egzotyczny. Jest to moc-
na strona tej prozy. Świat nie pozbawiony 
problemów i goryczy, dramatów i grzechu. 
Pasewicz pisze lirycznie i ciepło, ironicznie 
i krytycznie, z humorem ale i z lekką me-
lancholią.

Nie trzeba chyba dodawać, że to książka 
nieagresywnie prowokacyjna, obrazobur-
cza, szydercza i dość umiarkowanie szarga-
jąca świętości. Jednak nie w duchu wojny 
i krucjaty, jakiegoś rodzaju homoseksual-
nego szowinizmu, który miałby w zamyśle 
bezcześcić świat spedalając go z kretesem. 
Jest w niej raczej duch łagodnej obrony od-

mienności, bez szczególnej, odautorskiej 
złości. Pojawiają się wulgaryzmy, są też sce-
ny które część uzna za obsceniczne, choć 
pewna dosłowność w niezbyt licznych opi-
sach erotyki jest literacko uzasadniona. Są 
prawdziwe, jak cała książka, także w tym 
sensie, iż jest ona rodzajem literackiego por-

tretu rzeczywistych osób, zdarzeń i miejsc. 
Autor „opowiada nam” miasto z gejow-

skiej perspektywy. Świadczą o tym licz-
ne i szczegółowe, jakby fotoreportażowe 
opisy Poznania (Stary Rynek, Chwaliszewo, 
wzgórze Św. Wojciecha, Św. Marcin, domy 
nad Wartą i Śródka, Al. Marcinkowskiego 

z komisariatem policji). Pojawiają się wido-
ki z różnych miejsc, panoramy, poznańskie 
reminiscencje. Pasewicz nie pisze o gejach 
w Poznaniu, ale o Poznaniu gejów! Jakby 
przeciwstawiał wizerunek miasta nudnie 
cnotliwego obrazowi miasta pełnego na-
miętności, tu akurat homoseksualnej... Do-
dajmy, że dla tubylców „Śmierć w darkro-
omie” jest po trosze powieścią z kluczem. 
Możemy zgadywać, who is who wśród por-
tretowanych ciotek – lokalnych grubych 
ryb. Centrum literackiej prowokacji to kwe-
stia: miasto nasze, ale czyje? Porządne mia-
sto porządnych mieszkańców, jak cnotliwe 
i niewinne Borejkówny Musierowicz, czy 
może także miasto wyuzdanych gejów, jak 
u Pasewicza? 

Czasem szydzi się bowiem w ojczyźnie 
z naszego Poznania. Wbrew bogobojnej, 

cnotliwej fasadzie pozorów, przywołu-
je się sprawę arcybiskupa czy dyrygen-
ta, a z drugiej strony bezczelnie jaw-
ne Marsze Równości oraz bujne ponoć 

„podziemie” gejowskich klubów i knajp. 
Może miałby do tej cokolwiek karko-
łomnej sytuacji zastosowanie schemat 
psychoanalizy? Konserwatywno-trady-
cjonalno-katoliccy Borejkowie to we-
wnętrzne, choć zwietrzałe superego, 
ukazywane jako rzeczywistość a nie 
dydaktyka, gdzie nie tylko nie ma poli-
tyki i kultury popularnej, ale nie mówi 
się w ogóle o seksie, a na pewno o dar-
kroomach, a kobiety są raczej takie na 

„drei K: Kűche, Kindern und Kirche”. Z ko-
lei książka Pasewicza, demaskująca po-
znańską hipokryzję rządzącą miastem 
od góry do dołu, byłaby wyrazem pod-
świadomego, mrocznego id, niosącego 
chaotyczny żywioł pożądania, namięt-
ności, miłości, wielkich emocji. Tym bar-
dziej przerażających i w przyzwoitym, 
uporządkowanym mieście nie do przy-
jęcia, że homoerotycznych... Może tak 
wrogo odbieranych, bo w istocie jakoś 

jednak atrakcyjnych? 
Igora zabiła homofobia. Grzechem 

głównym Marszu Równości, i Pasewicza 
też, jest jawność, która może osłabić pozo-
ry niewinności naszego miasta. Miało być 
przecież cicho-sza, róbcie co chcecie, ale nie 
mówcie tego głośno... Ręce na kołdrę, kiedy 
ktoś patrzy! 

Gdyby rozluźnić przyciasny gorset po-
znańskiego, anachronicznego i duszące-
go głębszy oddech superego, byłaby może 
szansa także na inne opowiedzenie miasta. 
Bo brakuje tego...   

Edward Pasewicz
ŚMIERĆ w DARKROOMIE
Wyd. EMG, Polska Kolekcja Kryminal-
na, Kraków 2007, s. 224, cena 29,90 zł
ISBN 978-83-922980-7-6
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Na wsiach w czasie 
świąt Bożego Narodze-
nia szopka była noszo-
na przez grupy chłop-
ców, którzy przebrani 
za turonia, niedźwiedzia, 
śmierć, diabła, babę czy 
Żyda  wizytowali gospo-
darstwa, śpiewając kolę-
dy i składając życzenia.

Od dziewięciu lat poznańskie Muzeum 
Etnograficzne organizuje konkurs na 

najpiękniejszą szopkę bożonarodzenio-
wą. Prezentacje szopek mają długą trady-
cję, pierwsza odbyła się na początku XIX 
wieku w oddziale ludoznawczym Muzeum 
Wielkopolskiego, a organizowali ją Helena 
i Wiesław Cichowiczowie. Dziś partnerem 
konkursów i prezentacji są Muzeum Naro-
dowe, Towarzystwo Miłośników Miasta Po-
znania oraz Związek Chórów i Orkiestr.

W tradycyjnej szopce walkę dobra ze 
złem przedstawiano jako grę kukiełek. Zło 
przegrywało poprzez ścięcie głowy Hero-

da. W ludowej wizji świata to śmierć i dia-
beł zostają przepędzeni. Dzisiaj w wielu 
miejscach okruchem dawnych tradycji są 
kolędnicy, a więc ministranci odwiedzają-
cy w swojej parafii domowników, wypra-
szając datek. 

Dzisiejsza szopka jest ustawiana w ko-
ściołach, ale jest najczęściej statyczna, nie 
ma w niej aktorów i ruchu scenicznego. 
I właśnie takie szopki, stworzone głównie 
przez najmłodszych, można co roku podzi-
wiać w poznańskim muzeum. Konkurs kie-
rowany jest jednak przede wszystkim do 
mieszkańców Poznania, choć w tym roku 
prezentowane są także prace z innych miej-
scowości województwa wielkopolskiego. – 
Świat dziecięcej fantazji nie zna granic – pod-
kreśla Witold Przewoźny, kustosz Muzeum 
Etnograficznego. – Co roku są szopki, które 
nas bawią i zaskakują. W konkursie udział 
biorą wszyscy – dorośli, młodzież i dzieci, 
z których najmłodsze mają 4-5 lat. Podkre-
ślamy, że nawet prace nienagrodzone są wy-
różnione. Obecność na wystawie w Muzeum 
Etnograficznym, które ma przecież rangę Mu-
zeum Narodowego, stanowi nie lada uzna-
nie. Myślę, że to bardzo prestiżowe miejsce. 
Uczestnicy konkursu biorą udział w prawdzi-
wej wystawie i są traktowani bardzo poważ-
nie. Co roku staramy się zmieniać scenogra-
fię, aranżujemy co roku specjalny wystrój sali. 
Chcemy, aby twórcy szopek, wśród których 
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najwięcej jest dzieci, mieli poczucie wyjątko-
wego traktowania. 

W tegorocznej edycji możemy oglądać 
138 szopek. W minionych latach bywało ich 
nawet ponad 200. O tym, które zasługują 
na nagrody, zdecydowało jury: etnolodzy 
Aneta  Skibińska (przewodnicząca) i Witold  
Przewoźny, artyści-plastycy Olga Gogolew-
ska, Witold  Olkiewicz, Włodzimierz Mazan-
ka oraz Mariusz Polarczyk. Jurorzy zwracali 
uwagę m.in. na na formę wykonania szopki, 
nawiązania do tradycji i elementów regio-
nalnych, odniesienia do legend świata ba-
śni i symboli. Pod uwagę wzięto także stro-
nę plastyczną: kolorystykę czy sposób wy-
korzystana materiałów. Ważną rolę odgry-
wa sposób wykonania postaci, który często 
decyduje o przyznaniu wyróżnienia.  

Co możemy zobaczyć? Szopki wykona-
ne z makaronu, ze styropianu czy masy sol-
nej. Umieszczone w chlebie, igloo, cyrku, na 
boisku piłkarskim Lecha Poznań,  w ratuszu 
czy w bucie, w szkole, Mysiej Wieży, budyn-
ku pobliskiego kościoła, na Placu Mickiewi-
cza czy w... walizce.. W jednej z szopek po-
jawił się np. rower Marycha. Niektóre są 
bardzo proste, jak szopka wykonana z kil-
ku kawałków szkła, inne niezwykle boga-
te – jak ta ze słomy, zboża, wełny i modeli-
ny. Wszystkie zawierały to, co w tym minia-
turowym „teatrzyku” jest niezbędne, a więc 
żłóbek i najważniejsze postacie. Gdy doda-

my jeszcze do tego niezwykłą fantazję dzie-
ci, efekt jest imponujący. 

Sama szopka jako zjawisko teatralne 
związana jest z ciekawą historią. O jej ko-
rzeniach opowiada Witold Przewoźny: – Jak 
podają źródła, za autora pierwszej szopki 
można uznać św. Franciszka z Asyżu. To on 
stworzył teatralną wizję Bożego Narodze-
nia. Napisał scenariusz i zgromadził akto-
rów  w małej miejscowości Greccio. Rok 1223 
można uznać za datę powstania klasycznej 
szopki i teatrzyku jasełkowego. Początkowo 
przedstawienia odbywały się w kościołach. 
Taka forma opowieści szybko zyskała publicz-
ność. W kolejnych wiekach coraz częściej za-
częto odgrywać sceny o tematyce świeckiej. 
Rosnący aplauz teatralnej publiczności nie 
był specjalnie mile widziany w kościołach. Bi-
skup poznański w XVIII wieku zakazał wysta-
wiania tego rodzaju szopki w świątyniach. 
Jednak widowisko natychmiast odnalazło się 
w innej scenerii – na ulicach miast i wiejskich 
drogach.

W Krakowie, polskiej ojczyźnie szopki, 
powstała jej specjalna architektura. Był to 
istny teatrzyk ulicy, w którym szopki, two-
rzone i prezentowane przez murarzy i cie-
śli dorabiających sobie w ten sposób, grała 
rolę pierwszoplanową. Poruszane kukiełki 
i wszelkie innowacje techniczne doprowa-
dziły do powstania niezwykłych widowisk. 
Po wojnie Muzeum Miasta widząc, że tra-

dycja szopki zanika, rozpoczęło konkurs na 
najpiękniejszą. Dzięki tradycji konkursów 
szopka przetrwała do dziś i stała się symbo-
lem oraz wizytówką Krakowa. 

Na wsiach w czasie świąt Bożego Na-
rodzenia szopka była noszona przez gru-
py chłopców, którzy przebrani za turonia, 
niedźwiedzia, śmierć, diabła, babę czy Żyda 
wizytowali gospodarstwa, śpiewając kolę-
dy i składając życzenia. Odgrywali specy-
ficzny teatr, którego źródła są dużo starsze 
niż świętowanie Bożego Narodzenia. Szop-
ka miała tu znaczenie marginalne. Przebie-
rańcy odgrywali raczej rytuał ożywiania 
przyrody, wchodzenia tego świata w kon-
takt z innym światem, związany z ludową 
magią nocy wigilijnej, kiedy to dzień wal-
czy z nocą. Narodzenie było traktowane 
jako odrodzenie całego kręgu życia. Dlate-
go trzeba było wprowadzić przebierańców, 
jako przybyszów z innego świata, którzy 
przychodzili wywrócić wszystko do góry 
nogami. Także gospodarze stawali się akto-
rami tego otwartego teatru. Był to rodzaj ry-
tuału, w którym jedne duchy chciało się za-
trzymać, inne wygonić z domu. Noc sprzy-
jała niesamowitości, zaczynał się czas nie-
zwykłych postaci, które właśnie w noc wigi-
lijną miały do spełnienia swoje zadania. 

Wystawę szopek w Muzeum Etnogra-
ficznym można oglądać od początku grud-
nia do połowy stycznia.    
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Sandacz z kurkami i pomidorkami cherry
Składniki:

 sandacz – 4 filety
 oliwa z oliwek – 80 ml
 mąka
 cebula – 100 g
 czosnek – 35 g
 kurki – 250 g
 pomidorki cherry – 100 g
 bazylia
 masło – 50 g
 białe wino – 100 ml
 bulion warzywny – 100 ml

Pasztet z wàtróbki 
kaczej z olejem 
truflowym i borówkà

Składniki:
  wątroba kacza (foie gras – 
stłuszczona) –  400 g
 oliwa truflowa – 50 ml
 porto wino – 50 ml
 masło – 50 g
  konfitura borówkowa – 100 g
 pieczywo pszenne 

Przygotowanie: wątrobę kaczą podgrzewać 
w kąpieli wodnej przez 2 minuty w tempera-
turze 60-70° C. Następnie przetrzeć przez sito. 
Do masy dodać porto, masło, olej truflowy, sól 
i pieprz do smaku. Całość starannie wymieszać. 
Zawinąć w folię aluminiową, uformować pro-
stokąt i schłodzić. Schłodzony pasztet podawać 
z grzankami z pieczywa pszennego i konfiturą 
borówkową.

Składniki:
  polędwica wołowa – 600 g 
(4 steki po 150 g)
 borowiki – 250 g
 oliwa z oliwek – 80 ml
 czosnek – 35 g
 cebula – 100 g
 owoc jałowca
 rozmaryn
 masło – 100 g
  wino czerwone wytrawne 
– 150 ml
 wywar warzywny – 100 ml

Pol´dwica wołowa  
z borowikami i sosem  
z czerwonego wina

Przygotowanie: na patelnię 
wlać oliwę z oliwek, dodać zą-
bek czosnku i rozmaryn. Na-
stępnie na rozgrzaną oliwę 
ułożyć steki i smażyć ok. 2-3 
minut z każdej strony. Przy-
prawić solą i pieprzem. 

Przygotowanie sosu: na pa-
telnię wlać oliwę z oliwek, do-
dać pokrojoną drobno cebu-
lę, czosnek i pokrojone boro-
wiki. Całość usmażyć. Gdy się 
wszystko zrumieni dolać wino 
i odrobinę wywaru oraz owoc 
jałowca.  
Całość redukować do uzyska-
nia gęstej konsystencji.
Przygotowanym sosem polać 
steki. Podawać z gotowanymi 
lub grillowanymi warzywami. 

Restauracja MILANO

al. Wielkopolska 42

60-608 Poznań

tel. 061/ 852 87 45
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Specjalnie dla naszych czytel-

ników pan Rafał Andrzejczak, 

szef kuchni restauracji MILANO 

przedstawia propozycje dań, 

którymi można podczas świąt 

ugościć najbliższych i nie tyl-

ko… Przecież to symboliczne 

dodatkowe, puste miejsce przy 

stole czeka…

Smak Âwiàt

 

Przygotowanie: filety osuszyć, obtoczyć w mące 
i smażyć na sklarowanym maśle na złoty kolor 
z każdej strony. Przyprawić solą i pieprzem.

Przygotowanie sosu: na patelnię 
wlać oliwę z oliwek, dodać pokro-
joną drobno cebulę i czosnek, a 
następnie oczyszczone kurki. Sma-
żyć przez chwilę. Na końcu dodać 
pomidorki cherry i bazylię. Podlać 
winem i dodać masło. Doprawić do 
smaku. Całość jeszcze chwilę dusić 
aż sos zgęstnieje. Przygotowanym 
sosem polać usmażonego sanda-
cza. Udekorować listkiem bazylii 
oraz plastrem cytryny.

Przygotował
Stanisław Furmaniak
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Instytut Glamour to ośrodek zdrowia i urody, 
który od ponad trzech lat stale się rozwija i zaskaku-
je nowościami. Nasza specjalność to: wyszczuplanie, 
ujędrnianie, walka z cellulitem, rzeźbienie sylwetki. 

 
Instytut Glamour to SPA słynące z kameralnej at-

mosfery. Zaledwie 7 km od centrum Poznania można 
poczuć się jak w kurorcie. Mimo, że leży na przedmie-
ściach Poznania, nie czuje się tu atmosfery aglomeracji. 
Zaledwie 3 km do jeziora Kiekrz, 5,5 do jeziora Strze-
szynek, w odległości ok. 1 km pole golfowe, kort teni-
sowy, stadnina koni.

Kosmetyki:
Pracujemy na ekskluzywnej linii kosmetyków Pe-

vonia Botanica, oraz na Agyptos i Thalgo.
Nasi specjaliści: 
To masażyści, kosmetyczki, dietetyk, trener fitness, 

chirurg estetyczny, dermatolog, dietetyk, psycholog.
Gabinety:
Mamy 11 gabinetów kosmetycznych, gabinet fry-

zjerski, solarium, saunę, gabinet lekarski i 2 w przygo-
towaniu, pokój wypoczynkowy, doskonale wyposażo-
ną, dużą salę do fittnesu oraz siłownię.

Nasz sprzęt to:
Beautytek (sterowany komputerowo aparat kosme-

tyczny do uzdrawiania i regeneracji skóry), Hypoxi-
trainer (rower podciśnieniowy), Rolletic (urządzenie 
do mechanicznego masażu), sprzęt do ultradźwięków, 
kapsuły Alpha, sprzęt do mikrodermabrazji, makijażu 
permanentnego, balie z drewna egzotycznego do za-
biegów, jacuzzi (z telewizorem), platforma wibracyjna, 
aparat do trwałego usuwania owłosienia metodą LHL, 
podgrzewacze do kamieni+podstawowy sprzęt kosme-
tyczny.

Hotel:
W hotelu dysponujemy 10 pokojami dwuosobo-

wymi o wysokim standardzie (w tym dwa apartamen-
ty). W planach mamy rozbudowę części hotelowej. Po-
koje są wyposażone m.in. w indywidualnie sterowaną 
klimatyzację, TV SAT, miniarek, dostęp do Internetu, 
a łazienki wyposażone w kabiny prysznicowe z funk-
cją hydromasażu i suszarkę do włosów.

Promocje:
Z okazji różnych świąt Instytut proponuje tydzień 

niskich cen- są to oferty pakietów zabiegów i innych 
promocyjnych usług. O szczegółach informujemy na 
naszej stronie www.instytut-glamour.pl 

Weekendy w SPA:
Pakiety weekendowe to zróżnicowana oferta dla 

Panów i Pań, skomponowana pod kątem indywidual-
nych potrzeb: relaksu, odnowy biologicznej, odchudza-
nia, modelowania sylwetki, czy odtruwania organizmu. 
Smaczna, zdrowa kuchnia to nasz dodatkowy atut. Po-
byt w tygodniu czy na weekend to także najmodniejszy 
i bardzo praktyczny pomysł na uhonorowanie kontra-
hentów firmy czy pracowników. 

Imprezy:
Do naszej oferty dołączamy propozycję organizo-

wania imprez firmowych, niezależnie lub łącznie z po-

bytem weekendowym w SPA. Stylowa sala bankietowo-
konferencyjna przygotowana jest również technicznie 
do prowadzenia szkoleń i spotkań firmowych. 

Zabiegi w SPA
Zabiegi na ciało:

  Zabieg czekoladowy: poza działaniem wyszczuplają-
cym i wspomagającym walkę z cellulitem, poprawia 
samopoczucie i działa relaksująco.
  Zabieg winogronowy: produkty stosowane w zabie-
gu zwalczają szkodliwe działanie wolnych rodników, 
spowalniają procesy starzenia się organizmu.
  Zabiegi urządzeniem Beautytek: liflingujące na twarz, 
biust, pośladki, terapeutyczne (energetyzacja skóry, 
antydepresyjne, antystresowe), zabiegi przeciwzapal-
ny, leczenie blizn potrądzikowych.
  Zabieg Glamour: blisko trzygodzinny, relaksujący. Za-
wiera: peeeling, kąpiel i masaż całego ciała (twarzy, 
głowy, dłoni i stref refleksyjnych stóp). 
  Ogień pustyni; zabieg na bazie na ziemi pustynnej 
Arizony. Dzięki zawartości oligoelementów magnezu 
cynku, miedzi-  regeneruje i odmładza.
  Marokańskie błoto: naturalne brązowe błoto wydo-
bywane w dolinach Maroka zawiera krzem, magnez, 
żelazo, potas i sód. Wygładza i odmładza.
  Zielona kawa: dzięki aktywnym składnikom zawar-
tych w koncentratach i masce z zielonej kawy, zwal-
czy cellulit i sprawia, że skóra staje się zdrowsza 
i gładsza.
  Agyptos: rewolucyjna metoda błyskawicznego odchu-
dzania. Zawiera mieszankę kilkunastu rodzajów osa-
dów oceanicznych z różnych części świata oraz eks-
traktów roślinnych.
  Zabieg Dream: doskonale relaksuje, regeneruje 
i wzmacnia siły witalne organizmu, jest szczególnie 
polecany osobom zestresowanym, przemęczonym.

Zabiegi na twarz:
Zabiegi odmładzające, regenerujące, nawilżające, 

oczyszczające, lecznicze  na bazie kosmetyków Thalgo 
i Pevonia Botanica, zabieg ultradźwiękami, mikroder-
mabrazja diamentowa, złuszczanie kwasami, opalanie 
natryskowe, mezoterapia, Botox, Aquamid, Restylane

Kosmetyka:  pedicure, manicure, tipsy Ales-
sandro, solarim, fryzjer

Zabiegi dla panów: oczyszczanie, nawilżanie 
cery, kuracje odstresowujące, odżywcze i przeciw-
zmarszczkowe.

Trzykrotnie zdobyliśmy dyplom miesięcznika Uro-
da w kategorii „salony Urody”, byliśmy rekomendowa-
ni w majowym dodatku Urody „Najlepsze Polskie SPA”, 
dwukrotnie zorganizowaliśmy konkurs dla czytelniczek 
Świata Kobiety, w którym nagrodą był weekend w na-
szym ośrodku. Jesteśmy gospodarzem akcji „Metamor-
fozy bez skalpela” w tymże magazynie (pierwsza edy-
cja w lutym). Napisał o nas także miesięcznik Claudia, 
Sukces, Eden, Samo Zdrowie.

SPA w podpoznańskim Przeźmierowie
O D N O W A  B I O L O G I C Z N A  I  H O T E L

  
ul. Rynkowa/ Łanowa, 62-081 Przeźmierowo/k. Poznania

tel. +48 (61) 8 141 535, spa@instytut-glamour.pl, www.instytut-glamour.pl 
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Idę ulicą, a z naprzeciwka nadchodzi fa-
cet. Jest sam, ale żywo gestykuluje, z bli-

ska okazuje się, że jeszcze głośno gada. Zno-
wu wariat – myślę – tak sam do siebie... 
Innym razem, siedząc w tramwaju za 
płachtą gazety bezpiecznie oddziela-
jącą od innych stłoczonych, słyszę, jak 
sexy laska siedząca naprzeciwko za-
czyna coś mówić. Do mnie? Jak idiota 
kompromituję się pytaniem „Słucham?”. 
Zbyt późno bowiem spostrzegam mi-
nisłuchaweczki i mały mikrofon od ko-
móry. Tamten facet też to miał, tylko 
w małżowinie usznej i bez kabelków.

Bardziej od ekshibicjonizmu pole-
gającego na „wywnętrznianiu się” przy 
ludziach do telefonu, ciekawy wydaje się 
głód kontaktu, komunikacji, rozmowy, któ-
ry wyłazi chyba w takich sytuacjach. Dla-
czego muszę zawsze, wszędzie, co chwila 
komunikować się? Meldować, że będę je-
chał, że już jadę, jestem w trakcie, zmierzam 
do końca, będę kupował, kupuję, kupiłem, 
będę wchodził, wchodzę, wszedłem, jestem 
w środku, będę wychodził, wychodzę, wy-
szedłem, jestem out... Co chwila sms, tele-
fon, mms, mejl o treści banalnej, bez treści, 
z antytreścią, z pozorem treści. 

O co chodzi? Skąd ta nie-
przerwana, globalna 
N i a g a r a  w z a -
jemnych komu-
nik atów o ni-
cz ym? Prakty-
kowanie z zaangażowa-
niem prawdy, że istniejesz 
o tyle, o ile i na ile się komu-
nikujesz? Nieważne co, byle 
nadawać i odbierać. Jeśli nie in-
formujesz i nie jesteś informowa-
ny, wypadasz, znikasz, nie ma cię, zo-
stajesz sam, opuszczony i nieistotny. 
Lęk przed przerwaniem komunikacji to lęk 
przed izolacją, która nie jest tylko samotno-
ścią. Ona jest unicestwieniem, we własnej 
głowie. Wszystkie czujące stworzenia mają 
potrzebę kontaktu i potwierdzenia poprzez 
kontakt. To ważniejsze niż pożywienie, mó-
wią tak badania na szczurach i studentach. 
Niemniej wśród współczesnych ludzi obser-
wujemy w tej dziedzinie coś, co przypomi-
na masowy nałóg, powszechne zachowania 
kompulsywne. 

Nałóg nie przynosi spełnienia, jedynie 
iluzję, namiastkę i obietnicę. Stąd neuro-
tyczna intensywność zachowań komunika-
cyjnych – bo może jeszcze trochę, trochę 

i w końcu... Ale im więcej tym mniej, im le-
piej tym gorzej, im bliżej tym dalej. Nie tyl-
ko nie ma bliskości i kontaktu, przynależno-

ści i ukojenia. Następuje oduczanie jak to 
się robi, jak się JEST naprawdę i realnie z in-
nymi ludźmi, nie przez bezpieczny sms albo 
czat, mejl, mms czy „ryzykowny” psycholo-
gicznie telefon. Jak się JEST twarzą w twarz. 
Jak przejawia się bezpośrednio uwagę i jak 
o nią zabiega, odmawia uwagi i przyjmuje 
odmowę, ponosi konsekwencje zachowań 
i uczuć. Tym bardziej potrzebujemy innych 

ludzi, brakuje nam ich, im mniej potrafimy 
się z nimi obchodzić, bo wtedy kontakt się 
nie udaje. Kiedy oduczamy się realnej, nie-

powierzchownej więzi i coraz bardziej 
obawiamy się siebie nawzajem. Tak 
wpadamy w pętlę niedosytu. 

Wyobraźmy sobie wieloosobową 
rodzinę, która kłębi się w domu gwał-
townie i namiętnie komunikując się 
przez telezłącza – każdy z innym czło-
wiekiem gdzieś w świecie. Dla tych 
na drugim końcu kanału, do którego 
są przyklejeni, obecni są tylko pozor-
nie, bo wirtualnie. Dla tych na miej-
scu obecni są cząstkowo, bo ich uwa-
ga skierowana jest gdzieś indziej, ku 

komu innemu. Z nikim nie są obecni do 
końca i może już nie potrafią być. Bo niby 
jak, to takie trudne... Podobnie jak pary ma-
łolatów siedzące z sobą i zajmujące się każ-
de swoją komórką. Smutne jak cholera. Po 
co męczyli się Romeo i Julia...? 

Słyszałem kiedyś życzenia: „Zdrowia 
i kasy, a resztę to sobie kup”. Na pierwszy 
rzut oka niby oczywiste w narodzie wy-
głodniałym i biednym raczej niż zamożnym. 
Trzeba bowiem najpierw okrzepnąć w syto-
ści, by pojąć istnienie granic omnipotencji 
pieniądza. Zobaczyć, dotknąć, doświadczyć, 
że na przykład dobre relacje z innymi ludź-
mi to nie jest coś, co można sobie kupić. Że 
niczego co naprawdę ważne nie można ku-
pić. Także pod choinkę.

Przybył kiedyś do mistrza samuraj 
z prośbą, żeby ten nauczał go na temat pie-
kła i nieba. Mistrz odmówił i kazał spadać, 
bo nauki nie są dla fizycznych rębajłów. Ob-
rzucając coraz bardziej obraźliwymi obelga-
mi, znieważał godność, inteligencję i dumę 
samuraja. Rozdrażniony, a następnie dopro-
wadzony do skrajnej wściekłości wojownik 
wydobył w końcu miecz, wziął zamach do 
ciosu, który miał mistrzowi odrąbać głowę, 
by ten wreszcie zamilkł. W ostatnim jednak 
momencie mistrz zatrzymał go mówiąc: „To 
właśnie jest piekło”. Samuraj doznał wów-
czas oświecenia, pojął lekcję. Padł na kola-
na, zaczął mistrza przepraszać, prosić o wy-

baczenie i gorąco dziękować za udzieloną 
naukę. Wtedy mistrz odpowiedział mu 

spokojnie: „A to właśnie jest niebo”. 
Nasze niebo mamy w sobie, 

tylko bywa, że o tym zapomnie-
liśmy, czasem dawno. Może się 
komuś przypomni, gdy wzej-
dzie ta pierwsza gwiazda…   

Lech Mergler

PIEKŁO  i NIEBO
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ROSIAK I SYN Sp. z o.o.

Centrum Obsługi Firm

62-052 Poznań-Komorniki

ul. Poznańska 168/170

tel. (061) 89 36 950

fax (061) 89 36 951

www.rosiakisyn.com.pl


