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Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na Spotkania
z Widzem, dedykowane głównie zwiedzającym indywidualnie. Mają one charakter wykładów połączonych
z seansami filmowymi, pokazami interaktywnymi, szkoleniowymi, prezentacją obiektów z magazynów
Muzeum oraz zajęciami z aktywnym udziałem Widza (oznaczone w harmonogramie gwiazdką *). W roli
prowadzących występują pracownicy Muzeum.

Już wkrótce oferta zostanie poszerzona o prowadzoną w godzinach przedpołudniowych prezentację zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt gospodarskich.

maj

Sobota 17.05.

Starodruki w zbiorach Biblioteki
Muzeum. Krótka historia książki
w Polsce
Prowadzący:
Aleksandra Kosmacz,
st. kustosz

*Sobota 24.05.

W wiejskiej zagrodzie
Omówienie życia codziennego i zwyczajów
ludności wiejskiej z początku XX w.
Prowadzący:
Małgorzata Pietrzak,
st. kustosz

 obota 3.05.
S
Niedziela 4.05.
Dawne budownictwo folwarczne
Omówienie na wybranych przykładach. Spacer
po podwórzu folwarcznym w Szreniawie.
Prowadzący: Przemysław Ogrodowczyk, kustosz

Niedziela 25.05.

Jak karmiono dawniej niemowlęta
Omówienie sposobów żywienia niemowląt na wsi w wieku XIX i I poł. XX w.
Prowadzący: Anna
Grześkowiak-Przywecka,
st. kustosz
Udział w Spotkaniu jest bezpłatny za okazaniem
ważnego biletu wstępu do Muzeum.
Ze względu na specyfikę niektórych pokazów, grupy
powyżej 20 osób proszone są o wcześniejszy kontakt.

Sobota 31.05.

Narzędzia orne
Rys historyczny.
Pokaz pracy maszyn
z wykorzystaniem siły
zwierzęcej.
Prowadzący:
Jerzy Kamprowski,
kustosz dypl.

Informacji udziela: Dział Upowszechniania,
tel. 618107629 w. 18
upowszechnianie@muzeum-szreniawa.pl
dz.naukowy@muzeum-szreniawa.pl
UWAGA. Harmonogram Spotkań aktualizowany jest z
miesięcznym wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega sobie
prawo do zmian w harmonogramie z przyczyn losowych.
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629, fax: 0-61 81 07 642
e-mail:muzeum@muzeum-szreniawa.pl
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Moja noc

z Cohenem

Przyznaję: nie wiem
dlaczego, zapomn
iałem
o nim na śmierć. Bi
ję się w pierś, gdyż
to
nigdy nie powinno
się zdarzyć. Wypad
ło
niespodziewanie z
papierowej teczki,
w której
chowam wsz ystkie
ważne dla mnie do
kumenty.
Czarno-białe, lekko
już pożółkłe, w form
acie
podwójnej pocztó
wki. W górnym lew
ym
rogu, wyblakłym ju
ż długopisem ded
ykacja po
angielsku:
„Dla Rafała, w pod
ziękowaniu za miłą
rozmowę.
Leonard Cohen. 19
.03.1985, godz. 1.00
”. Tak
skończ yło się moje
spotkanie z człowie
kiem
legendą, którego p
iosenkarka Joan Ba
ez naz ywa
„królem czarnej prz
ypowieści i zwiast
unem pożogi”.
4

Rafał Węgierkiewicz

Cała historia zaczęła się pod koniec
stycznia, 23 lata temu. W redakcji Informacji
Polskiego Radia w Poznaniu, gdzie wówczas
pracowałem, zadzwonił telefon z Warszawy.
W słuchawce usłyszałem:
– Nie uwierzysz, do Polski przyjeżdża
Leonard Cohen! Premierowy koncert odbędzie
się u was w Arenie. Spotkamy się za kilka dni,
wtedy przedstawię szczegóły.
Andrzej Marzec, wówczas pracownik
PAGART-u, dziś właściciel prywatnej agencji koncertowej AMC, po pobycie w Nowym
Jorku nawiązał owocne kontakty z menedżerami gwiazd światowego show-biznesu.
Szczęście mu sprzyjało. Niespodziewanie
w europejskim tournee kanadyjskiego barda i poety pomiędzy Szwecją a Włochami
pojawiła się luka. Dzięki temu można zorganizować 4 dodatkowe koncerty. Przedpole
do tej operacji było już częściowo przygotowane. Publiczne rozgłośnie (komercyjnych wtedy w ogóle nie było) o dziwo

uszach, w bezpośrednim połączeniu z Warszawą, gdzie czekał Tadeusz
Sznuk, miałem spotkać się z człowiekiem,
którego znałem tylko z nagrań i zdjęć.
Chciałem, aby wszystko było elegancko
i z klasą. Na stole rozłożyłem bordowy obrus, zapaliłem świece, przygasiłem górne
światło. Z boku stał kryształowy wazon z tulipanami. Za szybą pojawiła się ekipa telewizyjna: fotoreporterzy i dziennikarze. Kiedy
po wysłuchaniu wiadomości na mikrofonie

zapaliła się czerwona lampka, nagle zaschło
mi w gardle, a w głowie zapanowała pustka. Trema zjadała mnie centymetr po centymetrze. Misternie przygotowany wstęp po
prostu wyparował. 50- letni wówczas poeta,
kompozytor, pisarz wyczuł to i zaczął spokojnie opowiadać o swoim życiu, zamożnej, żydowskiej rodzinie o litewskim rodowodzie, kilku latach spędzonych na wyspie
Hydra na Morzu Śródziemnym, kobietach,
poezji i książkach, które chce jeszcze napisać. Zrobiło się ciepło, kameralnie i miło.
Kiedy w przerwie słuchaliśmy jego piosenek
z płyt analogowych, za przyzwoleniem dyrekcji rozlewałem do przedwojennych, wysokich kieliszków czerwone wino z trzech
butelek, kupionych w Peweksie za dolary z dewizowego konta. Po drugiej stronie,
w reżyserce czekały kanapki z pieczonym
mięsem, szynką, przybrane pomidorami i zieleniną. Następnego dnia w „Głosie
Wielkopolskim” przeczytałem komunikat
Min. Handlu Wewnętrznego i Usług, informujący obywateli, że na odcinki „mięso wołowe i cielęce z kością” w przyszłym miesiącu będzie można nabyć również

mięso mielone oraz
niektóre podroby I klasy. W związku z licznymi postulatami związków zawodowych
dla umożliwienia tradycyjnych wyjazdów na
okres wiosenny, wprowadza się możliwość
jednego dodatkowego tankowania. Dla motoroweru 2 l, dla motocykla 3 l, dla samochodu o pojemności do 900 cm3 8 l benzyny.
Dziś to już zamierzchła historia, tak jak
moja noc z Leonardem C.

zdjęcia udostępnione
przez Sony BMG Music Entertainment

o Leonardzie słyszała nawet portierka. Radiowęzły nadawały jego piosenki w „Hance Sawickiej” i na
Piotrowie. To prymitywne badanie rynkowe,
które wtedy przeprowadziłem, uspokoiło
Andrzeja Marca.
Krzysztof Materna, wówczas dyrektor artystyczny Zjednoczonych Przedsiębiorstw
Rozrywkowych, drugiego potentata w tej
branży, tak dziś wspomina tamten czas:
– Poznań to był pewniak. To przecież tu
działał „Teatr 8 dnia” , sławny na cały kraj
kabaret „Tey” z Laskowikiem i Smoleniem.
O Operze i Filharmonii nie będę już wspominał. Towarzysze komuniści zrozumieli, że dłużej już nie można gnębić społeczeństwa. Bali
się, ale kurek wolności odkręcali powoli.
Fani nie zawiedli. W parku Kasprowicza
na kilka godzin przed koncertem pojawiły
się tłumy. Bilety były drogie, jednak szły jak

woda. Dziś nikt nie pamięta ich ceny. Przed
samym wejściem rosła ona w postępie geometrycznym. Na widowni był komplet. Kiedy
na scenie pojawił się bohater wieczoru z gitarą na ramieniu, najpierw zrobiło się cicho, a potem z kilku tysięcy gardeł wydobył się okrzyk zadowolenia. Śpiewał solo
i z pięcioosobowym zespołem. Już wtedy
w skład grupy wchodziła jego muza, Angiani
Thomas. Do dzisiaj są razem. Wykonał ponad
30 utworów, wielokrotnie bisując. Było bosko. Ze sceny nie padły żadne ostre słowa
nawiązujące do aktualnej sytuacji politycznej kraju, choć niektórzy spekulowali, że
tak się właśnie stanie.
Dla mnie prawdziwe emocje rozpoczęły się po koncercie. Dzień wcześniej
okazało się, że artysta przyjął propozycję spotkania w studio radiowym przy
ul. Berwińskiego 5. Błyskawicznie udało się wynegocjować czas antenowy
w programie I Polskiego Radia. Wtedy
można było go słuchać tylko na falach
długich 225 m. O godzinie 23.05, na
żywo, ze słuchawkami na

muzyka

grały go już na okrągło. Przodowała Trójka
z Myśliwieckiej. Nie było żadnych patronatów medialnych. Kto posiadał płyty i dobrze znał prezentera, miał drzwi otwarte
na oścież. Krzysztof Szewczyk dostał w prezencie teledysk Dance Me i podgrzewał
atmosferę, prezentując go w telewizyjnej
„Wideotece”.
Wizyty w poznańskich akademikach też
napawały optymizmem. W „Zbyszku”
i „Jagience”
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oficer sztabowy, i jego
barokowy dwór w Grylewie

Józef Ignacy Grabowski,

Zygmunt Boras

historia
6

Widok od frontu

Z wielkim wzruszeniem i entuzjazmem
przeczytałem w prasie o ukazaniu się
książki Józef Ignacy Grabowski – oficer sztabu Napoleona. Jej bohater i autor wspomnień był właścicielem obszernych dóbr
w Wielkopolsce, odgrywał też znaczną rolę
w historii Księstwa Warszawskiego oraz
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Urodził
się 23 lutego 1791 w Wełnie koło Rogoźna.
Niżej podpisanemu wspomnienie o tak wysokim rangą oficerze sprawiło tym większą
radość, że mimo wielu burz wojennych nad
Jeziorem Grylewskim w gminie Wągrowiec
nadal dumnie stoi wspaniały barokowy dwór
– niegdyś własność tegoż Grabowskiego.
Pod względem architektonicznym to jeden
z najpiękniejszych późnobarokowych dworów w Polsce, a zarazem siedziba jednej
z linii rodu (T.S. Jaroszewski, Dwory i dworki
w Polsce, Warszawa 1999).
W latach 90. ubiegłego stulecia dwór
chylił się ku upadkowi pod administracją PGR-u, gdy wyniosły się zeń całkowicie szkoła podstawowa, przedszkole i wiejska kawiarenka – przeciekał dach, a niektóre belki podtrzymujące strop oparły się
o podłogę na parterze. Okno zabito deskami, parkiet w sali balowej stał się mizerną
resztką wspaniałej niegdyś podłogi, w piwnicy na resztkach miału węglowego dogorywało skrzydło fortepianu, na którym być
może ktoś z rodziny grywał tak popularną
wówczas Marsyliankę, nucąc też coraz częściej Jeszcze Polska nie zginęła ze słowami
Józefa Wybickiego, właściciela pobliskiego Margonina. Ten obraz zapadł mi w pamięć, kiedy w maju 1993 roku zawitałem do

Hall

Widok na jezioro

Czeszowa, by wygłosić referat o K. Libelcie,
który gospodarzył w tamtejszym dworze
i miał liczne kontakty z Józefem Ignacym
Grabowskim. Tam właśnie dowiedziałem
się od konserwatora zabytków z Piły, że tuż
za miedzą, w tym samym powiecie znajduje się opuszczony dwór z XVIII wieku, wymagający pilnej odbudowy. Jadąc do Poznania,
zboczyłem nieco z drogi, by obejrzeć ruinę.
Po dłuższym namyśle postanowiłem ratować ów klejnot architektury z czasów Sejmu
Wielkiego (1789).
Z otoczenia dworu pozostała jedna ze stajni, zdewastowana i bez dachu,
choć mury jeszcze krzepko się trzymały.
Zachowały się także dwie stuletnie aleje lipowe, w połowie niestety wykarczowane
podczas budowy bloków dwukondygnacyjnych dla pracowników PGR-u. Pozostał
też częściowo zdewastowany park (ok. 2 ha),
a w nim wiele dębów – pomników przyrody.
Są wśród nich i olbrzymy (ponad 5 m obwodu) z przybitymi tabliczkami. J.I. Grabowski,
autor wydanych właśnie pamiętników, był
świadkiem ich wzrostu, bo dwór budował jego ojciec, Mateusz Grabowski, starosta lipnicki. Matka, Ludwika z Turnów, pochodziła z pobliskiego nadwarciańskiego Objezierza. Podobnie jak i syn, gościła Adama Mickiewicza, gdy poeta przebywał w Wielkopolsce w czasie Powstania
Listopadowego. Józef Ignacy Grabowski
początkowe nauki odebrał w domowym
zaciszu. Jego guwernerem był Francuz, który uczył go języka francuskiego.
Czas jakiś edukował się w Warszawie,
Poznaniu i Wrocławiu, studiował na

Widok od frontu

Józef Ignacy Grabowski

historia

Pokój Angielski

Sala balowa

uniwersytecie w Berlinie. Po studiach odbył wiele podróży: zwiedzał Saksonię, gdzie
dłużej zatrzymał się w Dreźnie, nie pominął w swych wojażach Czech i Austrii, przemierzył też Włochy i Szwajcarię. Mając lat 20,
wrócił do kraju, już podzielonego między
trzech zaborców. Od listopada 1810 roku pracował w Intendenturze Lasów Narodowych
w Pile, a następnie w Poznaniu. W czasie
wyprawy na Moskwę 1812 roku wstąpił do
wojska polskiego, początkowo jako adiutant
gen. Michała Sokolnickiego. Był człowiekiem
w pełni do tego przygotowanym, a znając
wyśmienicie dwa języki, francuski i niemiecki, szybko awansował i jako oficer sztabowy dostał przydział do kancelarii Napoleona.
Odnosił się do Napoleona z wielkim szacunkiem i trwał przy nim nawet po kapitulacji
w Fontainebleau w roku 1814. O jego przywiązaniu do wielkiego cesarza świadczy następujące zdarzenie (opis z pamiętnika): gdy
pułkownik Grabowski czekał w przedpokoju wodza, wyszedł kamerdyner Napoleona,
Constant. Trzyma w lewym ręku nożyczki
i snopek mały włosów. Pytam go skwapliwie,
czy to nie włosy cesarza? – Tak jest – rzecze. –
Ach! Daj mi je! – mówię. Otóż ma Pan! Wziąłem
włosy te, mam dotychczas oprawione nad miniaturą cesarza, którą mi mój przyjaciel H. S.
podarował i która jest pędzla sławnego malarza Isabey. Miałem ich więcej, ale gdy moi koledzy się dowiedzieli, że je mam, nie mogłem odmówić i musiałem podział zrobić tak, że mi się
mało zostało, dosyć jednak jak na pamiątkę.
Drugim intrygującym wątkiem w pamiętnikach Grabowskiego jest spotkanie
z Tadeuszem Kościuszką (w roku 1814).

Otóż po klęsce Napoleona pod
Lipskiem, kiedy to zostali przy nim tylko
najwierniejsi żołnierze, głównie Polacy, patrol z Grabowskim na czele miał w okolicznych wsiach poszukać siana. Oddział dotarł
do wioski Berville, gdzie znaleziono stodołę,
zawierającą trochę siana. Żołnierze na polecenie pułkownika zaczęli ładować je na wóz.
W tym czasie pojawił się staruszek niewielkiego wzrostu w kapocie, czyli wołoszce szarej
z pętlicami... i gdy staruszek usłyszał, że mówią po polsku, odezwał się do nich i po polsku
rzecze, prosząc żołnierzy, by siana nie brali, bo
to jest cały majątek biednych ludzi, u których
on jest na łaskawym chlebie, i tym bardziej, że
zabierają rodacy. Wówczas Grabowski zapytał: „a kim Waszmość jesteś?”.
„Jestem generał Tadeusz Kościuszko” – odpowiada staruszek. Na to żołnierze pochylili
głowy i zdjęli czapki, a sługa Grabowskiego
rzecze: „Jaśnie Oświecony generale! nasze
konie nie mają paszy, nie możemy wracać
bez furażu! – Znajdziecie go gdzie indziej,
moje dzieci, lecz nie bierzcie z tej wsi, gdzie
mi dali przytułek i gdzie mieszkam”. Po tym
dictum żołnierze siano zrzucili, a Kościuszko
zaprosił ich i przed domem winem poczęstował. Oddział wrócił do Fontainebleau,
a Grabowski o wszystkim zameldował generałowi Wincentemu Krasińskiemu, ojcu poety
Zygmunta Krasińskiego.
Generał Krasiński po otrzymaniu tej
wiadomości zebrał oficerów sztabowych
wojska polskiego i wyruszył, by złożyć hołd
Naczelnikowi Powstania i wielkiemu patriocie. Krasiński przedstawiał każdego oficera i wymieniał kolejno stopnie wojskowe

Sala kominkowa

Sala kominkowa

i nazwiska. Kościuszko wspominał wielu
ich ojców, którzy pod jego wodzą walczyli
w powstaniu 1794 roku. Kiedy przedstawiono pułkownika Madalińskiego i Naczelnik
rozpoznał złoty pierścień, który wręczył
przed wielu laty jego ojcu, aż się rozpłakał ze
wzruszenia. Ta scena stała się później bodźcem do napisania sztuki barona Moltitza
Der alte Feldherr (przetłumaczonej na francuski). Po upadku Napoleona i Kongresie
Wiedeńskim (1815) Grabowski wrócił do
swych majątków w Wielkopolsce. Ożenił
się w roku 1819 z Klementyną Wyganowską,
która wniosła mu w posagu część dóbr
po kasztelanie międzyrzeckim Kwileckim.
W roku 1828 został dyrektorem Ziemstwa
Kredytowego w Poznaniu. Podczas
Powstania Listopadowego Grabowski pełnił funkcję wojskiego, tzn. opiekował się rodzinami ochotników, którzy z Wielkopolski
poszli do powstania. W swym dworze pod
Obornikami gościł Adama Mickiewicza,
a jego brata Franciszka zatrudnił w swych
majątkach. Finansowo wspierał też poetę –
wdzięczny Mickiewicz wymienił go nawet
na kartach Pana Tadeusza – oraz paryski
Hotel Lambert. Grabowski wychował i wykształcił też zdolnego, ubogiego chłopca
z Objezierza. Był to sławny historyk literatury
Antoni Małecki, który po śmierci swego dobroczyńcy wszelkie akta po Józefie Ignacym
Grabowskim zdeponował w Ossolineum we
Lwowie (obecnie we Wrocławiu). Zabytkowy
dwór został odnowiony i służy dalej społeczeństwu.
fot. A. Ptasiński
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Z wiceprezdentem Poznania Maciejem
Frankiewiczem rozmawia Mariola
Zdancewicz
Kiedyś wszedł Pan na szczyt
Kilimandżaro, a 20 lutego tego roku na
najwyższy szczyt w Andach, Aconcaguę. Czy siedzi w Panu jakiś niespokojny
duch, czy to przeciwwaga dla zajmowanego stanowiska?
Przeciwwaga? Nie całkiem… Zawsze
lubiłem porywać się na rzeczy, które wydawały się trudne, a nawet niemożliwe.
Kiedy jednak się nad tym trochę popracowało, włożyło w to sporo wysiłku i zaangażowania, wszystko można było zrobić.
Wiele lat temu chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie wziąć udział w dziesięciokilometrowym maratonie pływackim przez
Kiekrz. Okazało się, że dałem radę. Później
takim wyzwaniem było przebiegnięcie

maratonu. Od wielu lat moim ulubionym
sportem jest jazda konna, pokazy ułańskie.
To również wymaga przygotowania i odrobiny odwagi i brawury. Kilka razy udało mi
się wybrać w góry. Kilimandżaro to pierwszy szczyt, z Aconcaguą było dużo trudniej.
Rok temu nie powiodło mi się: na wysokości
5500 m dopadła mnie choroba wysokościowa, początki obrzęku płuc i musiałem uciekać w dół. Wszystko skończyło się szczęśliwie, ale powstała zadra. Tego bardzo nie lubię, chciałem więc powrócić i zmierzyć się
z nią jeszcze raz. 20 lutego odczuwałem
wielką satysfakcję i radość. Na wysokość
6000 metrów udało mi się wejść w bardzo
przyzwoitym czasie. Wchodziłem ze sprawdzonym partnerem z tras maratońskich,
Irkiem Szpotem, człowiekiem podobnym
do mnie, bo też porywa się na różne dziwne
rzeczy. Był na Kilimandżaro i wtedy nie tylko wszedł na szczyt, ale również brał udział

mieć
trochę
uporu…
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w dwudniowym maratonie kolarskim, a na
zakończenie przebiegł maraton. Pod tym
względem jest więc o dwa kroki przede
mną. Na Aconcagui pogoda sprzyjała, wiatr
był niezbyt silny, temperatura niezbyt niska,
wystarczyło tylko wejść.
No i jeszcze mieć trochę
uporu…
Na pewno. Szczególnie w ostatni dzień
wchodzi się bardziej głową niż nogami. Na
wysokości sześciu kilometrów nie daje się
już spać, jest olbrzymi kłopot z wodą, trzeba rozpuszczać śnieg. Z drugiej strony jest
pełna mobilizacja: wiele tygodni przygotowań, dni podejścia, męczenia się z wysokością, z wnoszeniem sprzętu, a tuż-tuż ukoronowanie tego wszystkiego.
To dość ekstremalne upodobania, jeśli chodzi o nieprofesjonalistę?
Na koncie mam i skoki ze spadochronem, i nurkowanie. Nurkowałem na 80

wszystkich ważnych przedsięwzięciach
kulturalnych w Poznaniu. Ubolewam
nad tym, że nie wszyscy włodarze naszego miasta tak poważnie podchodzą do
imprez kulturalnych.
Nie przesadzajmy, mnie widać, bo jestem wysoki, dlatego wystaję.
Ostatnio dzieje się wiele spraw,
związanych z przyszłością Poznania, również i tą sportową. Do czego przywiązuje
Pan największą wagę?
Oczywiście do finałów Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Tutaj skala przygotowań jest największa. Inwestycje
miejskie nie dotyczą tylko stadionu, ale komunikacji miejskiej, budowy nowych dróg,
rozwijania sieci tramwajowej, wymiany taboru i przede wszystkim przynajmniej fragmentów trzeciej ramy komunikacyjnej. To
są wyzwania, które będą nas najbardziej absorbować. Nie zapominamy oczywiście o innych imprezach: w przyszłym roku będziemy gospodarzem Mistrzostw Świata w wioślarstwie, rok później w kajakarstwie, czekają
nas Mistrzostwa Europy w koszykówce, siatkarski Puchar Świata i Liga Światowa. Tych
imprez w Poznaniu będzie sporo i ciągle

nie rezygnujemy z tego,
by zorganizować letnią
uniwersjadę. Jeśli się to
powiedzie, to Poznań na
trwałe zapisze się na sportowej mapie nie tylko naszego kraju, ale również
Europy i świata.
Mówi się, że
największe
przedsięwzięcie organizacyjne
w Poznaniu odbędzie
się w tym roku. Mam na
myśli konferencję klimatyczną. Czy rzeczywiście
będzie to tak duże wydarzenie?
Sześć, osiem, a może nawet 10 tysięcy gości, delegatów z całego świata, kilkudziesięciu prezydentów i szefów rządów,
ministrów ochrony środowiska i spraw
zagranicznych... Rzeczywiście tego typu
wydarzenia w naszym kraju jeszcze nie
było. Możemy je zorganizować dzięki targom i olbrzymiej ilości odpowiednich powierzchni wystawowych czy konferencyjnych. Brakuje nam w tej chwili miejsc hotelowych, tak że ci, którzy decydują się na budowę hoteli w Poznaniu, mają dobry pomysł
na interes. Te miejsca przydadzą się także
przy innych imprezach, które już mamy zapewnione albo o które się staramy. Podczas
konferencji klimatycznej będzie również
istotne, by zapewnić program towarzyszący, przede wszystkim kulturalny. Ma to dać
jej uczestnikom jak najlepsze wrażenia, aby
chcieli tu wracać, żeby mieli przekonanie,
że Polska i Poznań to miejsca, gdzie warto
być, warto się bawić, odpoczywać, być może
inwestować.
Od 10 lat jest Pan bezpartyjnym wiceprezydentem Poznania, docenionym zarówno przez PIS, jak i PO.
Obecna sytuacja jest
dość trudna dla Urzędu.
Czy w razie dymisji prezydenta lub innych rozwiązań sądowych widzi
się Pan na stanowisku
Prezydenta Poznania?
Bardzo chciałbym,
żeby tu nie było żadnych
w ymuszonych zmian.
Mam nadzieję, że nasze
wspólne działania, które
już sporo dały Poznaniowi,
będą przeradzać się w kolejne sukcesy, i nie zdarzą
się żadne zakłócenia.

wywiad

metrach, na powietrze,
więc głęboko. Bardzo
to lubię, stanowi to rzeczywiście świetne oderwanie od bieżącej pracy i obowiązków. I pewnego rodzaju spełnienie.
Zdobywam wtedy pewność siebie, wiem, że jestem w stanie poradzić
sobie z różnymi problemami i sprostać bardzo
trudnym wyzwaniom.
Oczywiście wchodzenie
na szczyt a podejmowanie decyzji, które bywają trudne, to dwie różne sprawy.
Te ostatnie wyprawy to chyba
kosztowna sprawa?
To różnie wygląda, nurkowanie stało się w ostatnich latach bardzo dostępne. Podróże zagraniczne potaniały, sprzęt
też nabyć łatwo. Jeżeli chodzi o wyprawy
w góry, to wydatki są związane głównie
z lotem na odległość 12 000 km. Cała wyprawa to około 8500zł, więc na pewno nie
jest to tani sport.
Dzięki Pana rozległym zainteresowaniom sportowym Poznań stawia
na sport?
Po części tak, ale nie wszystko jest moją
zasługą. Organizowane maratony, zabieganie Poznania o wielkie imprezy sportowe
nad Maltą, pozyskanie meczów finałów mistrzostw Europy w piłce nożnej, wspieranie
sportu młodzieżowego i wykwalifikowanego – to wszystko odbywa się z akceptacją
i przyzwoleniem prezydenta Grobelnego.
Cały zestaw ludzi, którzy kierują Poznaniem
w ostatnich latach, ma świadomość tego, że
sport jest istotny. Nie chodzi tu tylko o osiągnięcie sukcesu, ale zakrzewienie potrzeby
ruchu, szczególnie wśród
młodych ludzi, ułatwianie rekreacji jak największej grupie poznaniaków.
W ten sposób może my być nie tylko zdrowsi i sprawniejsi, ale najzwyczajniej mieć lepsze
samopoczucie. Te możliwości zagospodarowania
wolnego czasu sportem
i kulturą stają się coraz
ważniejsze.
Jest Pan jedną z nielicznych osób,
które uczestniczą we
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muzyka

Premiera na 10-lecie Teatru
Dyrektor Romy marzył o wystawieniu słynnego przedstawienia. – Wiele lat
temu, kiedy siedziałem na widowni Teatru
Muzycznego „Roma”, pomyślałem, że to świetne miejsce – z racji swej architektury – dla
„Upiora”. Wystarczy dodać kilka elementów
scenografii i czujemy się jak w XIX-wiecznej
operze. Nie przypuszczałem jednak, że będzie mi dane przygotowywać w tym teatrze
polską premierę. „Upiór” jest w pewnym sensie ukoronowaniem wszystkiego, co zrobiliśmy w „Romie” do tej pory. To najważniejszy
światowy tytuł, musical rekordzista, grany do
dziś w Londynie i Nowym Jorku. Dopiero kiedy zacząłem nad nim pracę, mogłem docenić,

znakomicie uwydatnia zarówno tragiczną miłość do Christine, jak i wielkie rozczarowanie
światem. „Upiora” wykonuje się dziś na całym
świecie z zastosowaniem małej, kilkunastoosobowej orkiestry, a my otrzymaliśmy pozwolenie
na granie oryginalnej partytury, napisanej na
pełny skład instrumentalny. Aby osiągnąć maksymalną szczerość wypowiedzi scenicznej, aktorzy w żadnym momencie nie mogą patrzeć
bezpośrednio na dyrygenta – wszystko musi być
więc precyzyjnie zgrane i perfekcyjne technicznie. W roli Christine mamy chyba najmłodsze aktorki na świecie. Zarówno Paulina Janczak (obsada premierowa), jak i Kaja Mianowana mają
zaledwie po 18 lat. Jeżeli nadal będą tak intensywnie pracować, wróżę im wielką światową karierę – mówi Maciej Pawłowski.

w niezmienionej formie. Na ich podstawie
stworzyliśmy projekcję filmową, służącą jako
scenografia miejsc, po których chodzi Christine
z Upiorem. Pokazujemy więc autentyczne
mury, łuki, zakamarki, ruchome machiny teatralne, ale w nowoczesnej wizualnie formie.
(…) Jednak wszystkie swoje koncepcje musiałem dopasować do muzyki. Aktorzy mają np.
10 sekund, żeby podejść do siebie, i ja muszę
tak zbudować przestrzeń, żeby było to możliwe – dodaje Paweł Dobrzycki.

Sukces debiutantów
Scenografia nie robiłaby jednak wrażenia bez tancerzy i aktorów. Wybrał
ich jednak sam Andrew Lloyd Webber.

Stanisław Furmaniak

Upiór
w
Polsce

N

jak genialnie jest napisany. Wiele powiedziano w tym temacie, różne były wizerunki upiora. Mnie jednak najbardziej interesuje wątek
„odmieńca”, zaszczucie potencjalnie wartościowego człowieka i konsekwencje nietolerancji. Nie mogłem też wybrać lepszego momentu na spełnienie swojego marzenia, Teatr
bowiem kończy w tym roku 10 lat – powiedział Wojciech Kępczyński, dyrektor „Romy”,
a zarazem reżyser Upiora w operze.

Genialna muzyka
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Miłośnicy muzyki nie byli zawiedzeni.
Orkiestra pod batutą Macieja Pawłowskiego
oraz zespół świetnych solistów udowodniły, że
w Polsce mogła powstać produkcja muzyczna
na światowym poziomie. – Muzyka, która towarzyszy postaci Upiora, w piękny sposób podkreśla jego stany emocjonalne i niezwykle powikłaną osobowość. Instrumentacja orkiestrowa

Autentyczność na scenie
Należy także docenić rozwiązania scenograficzne Pawła Dobrzyckiego: słynna loża,
gdzie miejsca zajmować mógł jedynie duch
muzyki; żyrandol, pod koniec pierwszej części spadający na scenę (ważącą 250 kg konstrukcję wykonała firma z Krakowa, natomiast sam mechanizm spadania żyrandola
przygotowała firma ze Szwecji, która obsługuje wszystkie teatry na świecie). Jest też
pozłacany gabinet dyrektorski, schody i labirynt operowych podziemi…
– Przygotowując się do pracy, pojechaliśmy do Opery Garnier w Paryżu, która była
pierwowzorem budynku z musicalu. To była
bardzo inspirująca podróż. Byliśmy pierwszymi cudzoziemcami, których sprowadzono do
samego dna opery i wprowadzono na dach.
W podziemiach zachowano wiele elementów

Publiczność, która miała szczęście uczestniczyć w premierze, nie kryła pochwał dla
debiutantów – Pauliny Janczak i Marcina
Mrozińskiego.
Okazało się, że Paulina była lepsza od samego Damiana Aleksandra. Jego postaci, co
prawda dobrze przemyślanej i perfekcyjnie
zagranej, nieco brakowało bezpośredniego kontaktu z widzem. Wszyscy skupili się
za to na młodziutkiej, wiarygodnej solistce. To o niej dyskutowano podczas przerwy
i to ona wywołała najgłośniejszy aplauz
publiczności.
Role Upiora grają: Damian Bogdan
Aleksander i Łukasz Zagrobelny, natomiast
Christine: Paulina Janczak, Kaja Mianowana
i Edyta Krzemień. Teraz utalentowany upiór
zapewne zawróci w głowie Polakom. Warto
już teraz, szanowni czytelnicy, zarezerwować bilety, by móc w wakacje pojechać do
stolicy na Upiora…

fot. Paweł Pyrz/Makata, materiały Teatru Roma

ajbardziej oczekiwana premiera sezonu! Legendarny Upiór w operze Andrew Lloyda Webbera wszedł od 15 marca do repertuaru
warszawskiego Teatru Muzycznego „Roma” – po raz pierwszy w Polsce. Upiór... to musicalowy fenomen. Historię miłości oszpeconego geniusza muzyki do młodej śpiewaczki wystawiło ponad sto scen na świecie, a na punkcie oryginalnego przystojniaka oszalało ponad 80 milionów ludzi w 20 krajach.

Torby foliowe –

nauka

Grzegorz Schroeder

cudowna chemia
czy przekleństwo
naszych czasów?
T

opniejący śnieg
wraz z nadejściem
wiosny odkrywa
złoża śmieci wyrzuconych na dzikich wysypiskach w lasach, na polach czy przydrożnych rowach. Wśród tych śmieci,
podczas wędrówek majowych, nasze oczy przykuwają jednorazowe
opakowania zwane potocznie foliówkami. Kontrastują one tak silnie
z budzącą się do życia przyrodą, jej pięknem,
że odruchowo nasze myśli kierują się w stronę działań na rzecz ochrony środowiska, tym
bardziej, że w tym samym czasie na łamach
mediów trwają szerokie dyskusje na tematy
związane z ekologią. Na podstawie doniesień prasowych można odnieść wrażenie, że
Polska staje się krajem ekologicznym.
Rozrzucone śmieci bardzo nas rażą i denerwują, ale jednocześnie trudno dzisiaj
dokonać zakupów w aptece, księgarni czy
w sklepie spożywczym, aby nasz towar nie
był pakowany lub abyśmy sami go nie zapakowali w jednorazową torbę foliową. Ten
symbol naszych czasów, którego okres życia często kończy się wraz z powrotem do
domu z zakupami, staje się specyficznym
odpadem.
W ostatnim czasie w Polsce toczy się
szeroka debata nad udostępnianiem reklamówek w supermarketach, jako bezpłatnego i zbędnego opakowania. Miasta i niektóre sieci handlowe dyskutują nad wprowadzeniem zakazu lub ograniczenia stosowania tego typu toreb foliowych. Powodem
tych działań jest bardzo długi okres potrzebny, by ten produkt uległ degradacji w środowisku naturalnym, o ile trafi on do lasu lub
na wysypisko komunalne wraz z innymi nieposegregowanymi odpadami.

Powszechne zastosowanie opakowań
foliowych, które prawie całkowicie wyparły torebki papierowe, znacznie wyprzedziło
zmianę naszych nawyków i przyzwyczajeń
utrwalanych przez lata, w których bez segregacji każdy produkt z naszych gospodarstw
domowych kierowaliśmy na wspólne wysypisko komunalne. Pojęcie recyklingu ciągle
jeszcze w naszych umysłach jest bardziej
abstrakcją niż obowiązkiem. Segregacja odpadów, która z powodów ekonomicznych,
staje się coraz bardziej opłacalna, wymaga
od nas jednak większego wysiłku i zmiany
złych nawyków. To segregacja niepotrzebnych materiałów u źródeł, czyli w miejscu
wytwarzania, ma być początkiem nowego
życia przetworzonego na
drodze recyklingu zbędnego towaru. Głównym efektem recyklingu, czyli mak-

symalnego odzyskiwania
materiałów wycofanych
z eksploatacji, jest radykalne zmniejszenie zwałowisk
śmieci komunalnych.
Aby w prawidłowy
sposób przeprowadzić recykling toreb i opakowań
foliowych należy administracyjnie lub zwyczajowo
zwiększyć efektywność

sortowania domowych śmieci. Ten chemiczny produkt – torba foliowa, nieznana naturze, stała się wielkim ułatwieniem
w codziennym życiu. Niestety, człowiek nie
potrafi sprostać postawionemu mu zadaniu
i po powrocie z zakupów zapomina, że powinien jeszcze zadbać o środowisko i wyrzucić puste opakowanie do odpowiedniego pojemnika na plastiki.
Ważne jest, by pamiętać, że chemicy,
tworząc opakowania foliowe, pomyśleli także o bezpiecznej i skutecznej metodzie zagospodarowania tych już wykorzystanych
materiałów. Możemy być pewni, że w najbliższym czasie torby foliowe nie znikną
z powszechnego użytku, ponieważ stały się
one bardzo wygodnymi i praktycznymi, a przede wszystkim
powszechnie akceptowanymi
opakowaniami zakupionych
przez nas towarów.
To od nas i naszych przyzwyczajeń związanych z segregacją odpadów, zależeć będzie,
czy w trakcie niedzielnego spaceru napotkamy niesione wiatrem torby foliowe. Segregacja
odpadów u źródła i recykling
jest ratunkiem przed przekleństwem naszych czasów, którym
stały się wszechobecne opakowania foliowe. Chemicy, którzy
wyprodukowali ten ważny rodzaj opakowań doskonale znają metody ponownego ich wykorzystania.
Prof. dr hab.
Grzegorz Schroeder
jest dziekanem
Wydziału Chemii
Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.
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sport

Rafał Węgierkiewicz

Miasteczko
Miasteczko
bez piłki?

bez piłki?

– Prezes nas oszukał! Nie ma sumienia! Sprzedał drużynę jak worek kartofli.
A my przecie jeździli z nim na wszystkie mecze ligowe. Nawet całą paką byli my
w Berlinie dopingować biało-zielonych, żeby dowalili Hercie. Jechało 26 pełnych
autobusów. Teraz krew nas zalewa, że do Wrocławia się wynoszą. Pewnie mu dobrze zapłacili. Ale po co mu ta kasa, przecież ma i tak dosyć forsy!
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Józek, pomocnik murarza z oddalonej o kilka kilometrów wsi,
stawia sprawę jasno i na ostrzu noża. Stoi w grupce 20-latków na
głównym deptaku Grodziska i głośno narzeka. Takich jak on jest chyba więcej. Miasteczko liczy niewiele ponad 15 tys. dusz. Prawa miejskie otrzymało w 1303 r. Ma 3 kościoły i kwadratowy ryneczek z ratuszem pośrodku. Czyste, ładne, po wielkopolsku schludne. W latach
powojennych słynne było z warzenia piwa. Potem przyszedł okres
świetności wody gazowanej – żeby ją zamówić, trzeba było mieć
chody w dyrekcji, szła bowiem z rozdzielnika.
W połowie lat 90. Grodzisk stał się sławny za sprawą Groclinu
Dyskobolii. Zbigniew Drzymała – bogaty i wpływowy właściciel zakładu produkującego poszycia do foteli samochodowych – zafundował sobie klub piłkarski z tradycjami (powstał już w 1922). Z drużyną wystartował latem 1993 r. w V lidze, a w sezonie 1997-98 grali
już w ekstraklasie. I wtedy się zaczęło…
– Ja już mam dosyć tych wizyt dziennikarzy! Wszędzie szukają sensacji. Wszyscy przyjeżdżają tu z jakąś tezą. Powiem więcej, niektórzy

z nich chcieli tu nawet rozpętać zadymę. Pan wybaczy, ale nazwisk
nie podam. Teraz powoli gorączka opada. Do miasta wraca spokój. To
mnie bardzo cieszy.
Henryk Szymański, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego, przez
pierwsze pół godziny nie chce rozmawiać o kulisach decyzji prezesa. Sam przyznaje, że kiedy w poniedziałek 3 marca usłyszał w radiu,
iż klub Groclin Dyskobolia przenosi się do Wrocławia, zaniemówił
i skamieniał. Prezes i właściciel klubu, Zbigniew Drzymała nie poinformował go przedtem o tym fakcie. Chodziły plotki, że drużyną interesują się bogaci szejkowie i kilka większych miast w Polsce, burmistrz nie brał tego jednak poważnie. Aż tu nagle taka bomba! Kilka
dni później, w sobotę, podczas pierwszego od tej hiobowej wiadomości meczu obawiano się zajść. Przyjechały wzmocnione oddziały
policji, ale obyło się bez incydentów.
W miasteczku dzięki drużynie i rozgrywkom ludziom wiodło się
lepiej. Wynajmowali piłkarzom domy i mieszkania. Kiedy przyjeżdżali kibice z Anglii i Niemiec, w pubach i restauracjach bawiono się

Ryszard Szulc, prezes firmy Opal Sp. J.

sport

do późnej nocy – samych fanów z Manchesteru przyleciało ponad
1000. Piłka nożna rozsławiała miasteczko. I oto nagle, po 15 latach,
kolorowy film ma się skończyć.
Dziennikarze zajmujący się piłką nożną uważają, że to normalna kolej rzeczy. Przed dwoma laty tak samo było z Amicą Wronki.
Mały ośrodek, mimo że ma potężnego sponsora, nie jest w stanie
utrzymać dobrej, pierwszoligowej drużyny. Lepsi zawodnicy ciągną
do dużych miast, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, po większy
prestiż, choć pieniądze pewnie podobne.
Stefan Szczepłek, znawca piłki nożnej, dziennikarz
„Rzeczpospolitej”, komentuje:
– To, co zrobił prezes Drzymała, zasługuje na słowa pochwały. To przecież on z własnych pieniędzy unowocześnił cały obiekt.
Odnowił starą, zabytkową trybunę z 1925 r., ufundowaną przez gen.
Sosnkowskiego, założył ogrzewaną murawę, oświetlenie, wybudował
hotel i całe zaplecze odnowy biologicznej. Przecież to zostanie na miejscu. Nie spakuje wszystkiego do walizki i nie zabierze do Wrocławia.
W ratuszu inwestycja wyceniana jest na 50 mln zł. To duże pieniądze, których nie wolno zmarnować. Burmistrz Henryk Szymański
musi się teraz wykazać zdolnościami dyplomatycznymi.
– Moim najważniejszym zadaniem jest to, aby piłka pozostała
w miasteczku. Nie pozwolę na to, by zniknęła. Klub ma piękne tradycje i należy je kultywować, zaczynając ponownie chociaż od III
ligi. Przeprowadziłem już rozmowy z kilkunastoma przedsiębiorcami
w mieście. Powinniśmy ten problem rozwiązać w ciągu najbliższych
tygodni. Klimat jest dobry, wierzę, że tak się stanie.
Adam Gościniak, prezes zarządu spółki Pago, działa na tym terenie od niedawna. W grodziskiej strefie przemysłowej wybudował
dużą chłodnię składową. Z prowadzeniem drużyny piłkarskiej zetknął się kilka lat temu.
– Grała wtedy w II lidze i wiem, jakie wiążą się z tym koszty. Tutaj
sama ambicja zawodników i kierownictwa nie wystarczą, trzeba mieć
pieniądze. Dziś nawet III liga to spory wydatek, a afery korupcyjne nie
sprzyjają pozyskiwaniu środków finansowych.

Henryk Szymański, burmistrz Grodziska Wlkp.
Ryszard Szulc, prezes prężnie działającej firmy Opal, znanej
w Polsce z produkcji elewacji i fasad szklanych, jest większym
optymistą.
– Chodzę na mecze w Grodzisku, jeśli mam trochę wolnego czasu.
Po odejściu pierwszoligowej drużyny uważam, że trzeba ratować naszą
piłkę. Czy znajdzie się jeszcze więcej chętnych, którzy wyłożą pieniądze, tego nie wiem. Prowadzenie drużyny to równanie z kilkoma niewiadomymi. Początki są zawsze trudne. Z szoku i załamania trzeba
się podnieść.
Kilkakrotne próby umówienia się na rozmowę z prezesem
Zbigniewem Drzymałą kończyły się fiaskiem. Jego córka Joanna,
pełniąca funkcję menedżera klubu, też nie chce mówić o szczegółach kontraktu z Wrocławiem. Twierdzi, że nie zapadły jeszcze wiążące decyzje, a fotografii ojca, którą można by zamieścić w reportażu,
nie posiada. Na sesję zdjęciową także nie wyraża zgody. Złośliwi nazywają Drzymałę powiatowym Romanem Abramowiczem. Z rosyjskim multimilionerem mieszkającym w Wielkiej Brytanii trudno go
jednak porównać. Ile zainwestował w klub, tego nie wiadomo, miał
jednak dobrą rękę do transferów. Mówią, że był wymagający, ale
sprawiedliwy. Pomagał ludziom w trudnych sytuacjach życiowych.
Bywało jednak, że z ławki dyktował, kto ma wejść na murawę.
Burmistrz Henryk Szymański wie jednak, jak rozegrać ten trudny, piłkarski pojedynek. Jest rozgrywającym i ma kontrolę nad piłką
i wie, do kogo ją zagrać. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują,
że wynik będzie dla niego zadowalający.
fot. Rafał Węgierkiewicz
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Jazz Club prezentuje:

JAZZOWE
NUTY
azzowe nutyBlue Note Poznań

jazz

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA
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Maj

ydarzeniem, które powinno
Kolejną wartą uwagi propozycją majoznaleźć się w osobistym kalenwego repertuaru klubu jest koncert kwartetu
darzu kulturalnym każdego fana jazznakomitego gitarzysty Macieja Grzywacza
zu, jest koncert nowojorskiego kwar(gościnny udział jednego z najwybitniejszych
tetu Samuela Blasera – zaledwie 26-letniego pukanadyjskich perkusistów, Tylera Hornby’ego).
zonisty porównywanego do nieżyjącego już miKoncert promuje najnowszą, autorską płytę
strza tego instrumentu, Alberta Mangelsdorffa.
Macieja Grzywacza Forces Within, której muSamuel Blaser
Młody artysta zachwyca krytyków i odbiorców
zyczną ideę artysta zawarł w następujących
nie tylko perfekcją wykonań, ale także umiejętnością dia- słowach: „Czas, dynamika, ruch, zmiana - zmieniamy się my,
logu z towarzyszącymi mu muzykami w taki sposób, że zmienia się nasz świat. Zmienia się muzyka. Jest odbiciem
są oni w stanie wyzwolić z siebie wszystko, co najlepsze. tego, co wewnątrz i na zewnątrz nas. Powstaje z energii,
Jesteśmy przekonani, że te niezwykłe muzyczne relacje do- nabiera kształtów i staje się żywą, pulsującą przestrzenią,
strzegą Państwo na koncercie w Blue Note.
w której drzemią siły...”. Szykuje się zatem interesujące spotkanie muzyki z... metafizyką.
Klub przygotował tez nie lada gratkę dla wszystkich
miłośników złotej ery radia, kiedy o granych na antenie
utworach nie decydowali marketingowcy i badania rynku, ale prawdziwi pasjonaci muzyki, prezentujący swoje ulubione utwory z gramofonów... Blue
Note odwiedzi niemiecki zespół
Boogie Radio Orchestra, stworzony przez muzyków należących do
elity niemieckiego jazzu i bluesa,
współpracujących z takimi gwiazdami jak Nina Hagen, Eb Davies,
B.B. & The Blues Shakes. Specyfiką
Boogie Radio Orchestra jest rozbudowana sekcja saksofonowa, spoBOOGIE RADIO
tęgowana brzmieniem barytonu.
ORCHESTRA
Jej połączenie z brzmieniem gitar, basu, perkusji oraz wokalem
Petera Behne sprawia, że koncerty niemieckich muzyków
istotnie przenoszą w niezwykłą atmosferę lat sześćdziesiątych.

MACIEJ GRZYWACZ
2.05.2008r., piątek, godz. 20.30
FOKUS (Paktofonika) & GURAL
Koncert hip-hopowy
5.05.2008r., poniedziałek, godz. 19.00
WARSZTATY GOSPEL
Worship School by Eby and the Dew
6.05.2008r., wtorek, godz. 20.00
NEW SESSION
7.05.2008r., środa, godz. 20.00
CONTEMPORARY NOISE QUINTET
9.05.2008r., piątek, godzina 20.30
15 lat Domu Bretanii
DIDIER SQUIBAN (Francja)
10.05.2008r., sobota, 20.30
Jazz Top w Blue Note

SAMUEL
BLASER
QUARTET
(Szwajcaria,
USA)
12.05.2008r., poniedziałek, godz. 20.00
DAGADANA (Polska/Ukraina)
13.05.2008r., wtorek, godz. 20.00
BORYS SOMERSCHAF
“ROMANSE ROSYJSKIE”
14.05.2008r., ŚRODA, GODZ. 20.00
PAULINA LEŚNA
16.05.2008r., piątek, godz. 20.30
MAINSTREET
17.05.2008r, sobota, godz. 20.30
WIECZÓR Z BLUESEM
Koncert i Blues Brother`s Party
18.05.2008r., niedziela, godz. 20.00
MACIEJ GRZYWACZ/ TYLER
HORNBY QUARTET (Polska/ Kanada)

19.05.2008r., poniedziałek,
godz. 19.00
WARSZTATY GOSPEL
Worship School By Eby and the Dew
20.05.2008r., wtorek, godz. 20.00
COMBO LATINO
21.05.2008r., poniedziałek, godz.
20.00
THE CYCLIST TRIO
23.05.2008r., piątek, godz. 20.30
JOANNA PILARSKA & NA DRODZE
26.05.2008r., poniedziałek, godz. 20.00
SONIC LAKE
28.05.2008r., środa, godz. 20.00
HATI
30.05.2008r., piątek, godz. 20.30
BOOGIE RADIO ORCHESTRA
(Niemcy)
31.05. 2008r., sobota, godz. 20.30
RBC PROJECT

z a k i e m
Propagowanie dawstwa narządów,
większe bezpieczeñstwo i współpraca
międzynarodowa dotycząca transplantacji
oraz zdecydowana walka z handlem narządami – to najważniejsze zalecenia zawarte
w przyjętym przez Parlament Europejski
„Raporcie w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów”. Obecnie na listach oczekujących na przeszczep w całej Europie jest
ponad 60 000 osób. Statystycznie, spośród
tych, którzy czekają na nowe serce, wątrobę czy płuco, od 15 do 30% umrze, bo chociaż liczba oddawanych organów systematycznie wzrasta, liczba czekających na
nie rośnie jeszcze szybciej. Skoro jest popyt, a brakuje „legalnego towaru” zawsze
znajdzie się ktoś, kto dostarczy nielegalny.
Dlatego rodzi się problem turystyki transplantacyjnej i handlu narządami. Zalecenia
zawarte w przyjętej rezolucji mogą przyczynić się do rozwiązania tych trudności.
Wyrażono zdecydowane „nie” dla handlu
narządami. Posłowie podkreślili, że oddawanie organów powinno pozostawać „ściśle niekomercyjne”, a wszelkie komercyjne
wykorzystanie narzadów „jest nieetyczne
i niezgodne z najbardziej podstawowymi wartościami człowieka”. Wykluczono
też płatności między dawcami i biorcami. Zdaniem parlamentarzystów “wszelkie płatności są ograniczone wyłącznie
do pokrycia wydatków i niedogodności
związanych z dawstwem. Parlament wezwał pañstwa członkowskie do zniesienia przed styczniem 2010 roku przepisów
ograniczających wykorzystanie organów
jedynie w danym kraju. MAZ

Talent i pamięć

Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej podczas
koncertu „Z trzech stron świata”, jaki 18 kwietnia odbył się w Auli UAM, poprowadził młody,
wybitny dyrygent Krzysztof Urbański. W programie wieczoru znalazły się I Suita z „Peer
Gynta” Edwarda Griega, koncert na bandoneon i orkiestrę Astora Piazzolli oraz VI Symfonia
h-moll Dymitra Szostakowicza. Solistą był młody akordeonista Krzysztof Korban.
Krzysztof Urbański jest absolwentem
warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie
Antoniego Wita i jego obecnym asystentem
w Filharmonii Narodowej. Co ciekawe, zarówno na koncertach, jak i na próbach dyryguje
z pamięci. Na jego talencie już poznano się
w świecie: w ubiegłym roku zdobył I nagrodę
Międzynarodowego Konkursu Dyrygenckiego
w Pradze. Rezultat tego wyróżnienia stanowił
kontrakt od renomowanej londyńskiej agencji
Harrison and Parrot. Z kontraktu tego w roku
2009 wyłączona
jest Polska, dzięki czemu jeszcze
w przyszłym sezonie Urbański
dwukrotnie zadyryguje poznańskimi filharmonikami. Krzysztof
Urbański także
komponuje i pisze muzykę filmową, choć, jak
mówi, zajęcie to
traktuje hobbystycznie. MAZ

Galileo coraz bliżej

Posłowie przyjęli sprawozdanie dotyczące m.in. realizacji europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej Galileo. Dzięki zaproponowanym zmianom za 5 lat system
ma szansę zacząć działać. Za kilka dni na orbitę wyniesiony zostanie drugi z liczącej 30 satelitów floty obsługującej Galileo, a po nim, cztery kolejne. Po wycofaniu sie firm prywatnych z finansowania Galileo, nad projektem zawisła groźba bankructwa. Od klęski Galileo
uratował Parlament zgadzając się na finansowanie projektu ze środków publicznych. Teraz
posłowie zatwierdzili porozumienie z Radą, w którym zaproponowali poprawki do projektu rozporządzenia mające zabezpieczyć projekt, a dotyczące głównie ochrony danych
i bezpieczeñstwa systemu. Galileo będzie pierwszym w świecie cywilnym systemem nawigacji satelitarnej. MAZ

fot. Marek Zaradniak

Nowe funkcje marszałka
Marszałek Województwa Wielkopolskiego ma nowe
funkcje w działającym przy Unii Europejskiej Komitecie
Regionów. Podczas 74. sesji tego gremium wybrano go
do prezydium Komitetu Regionów, a także na wiceprzewodniczącego Komitetu Regionów.
W Gdańsku Markowi Woźniakowi powierzono również przewodniczenie delegacji polskiej w Komitecie.
Za podstawowe jej zadanie Marek Woźniak uważa
wzmocnienie polskiego głosu i silne akcentowanie interesów samorządowych na forum europejskim.

Warto wiedzieć, że marszałek jest członkiem Komitetu
Regionów od lutego 2006 roku. Uczestniczy w pracach
dwóch Komisji: EDUC, czyli Kultury, Edukacji i Badań
Naukowych, oraz RELEX - Stosunków Zewnętrznych
i Współpracy Zdecentralizowanej. Od października ubiegłego roku był już zastępcą wiceprzewodniczącego
Komitetu Regionów oraz przewodniczącego delegacji
polskiej.
MAZ

z y g z a k i e m

W niedzielę 13 kwietnia na poznańskim
Golęcinie odbyło się pierwsze w tym sezonie
spotkanie między drużynami PSŻ Milion Team
a Intaru Lazur Ostrów (druga kolejka pierwszej
ligi żużlowej). Zespół poznański stanowił jednak
tylko tło dla rewelacyjnie spisujących się ostrowian. Aby wywalczyć punkty, poznańscy zawodnicy robili tego dnia,
co mogli. Łukasz
Jankowski biegł nawet 300 m pchając
motocykl i zdobywając 1 punkt, jednak sama waleczność – przy fatalnym sprzęcie – nie
wystarczyła, by pokonać doskonale jadących rywali.
Przewaga sprzętowa i większe doświadczenie
gości to główne przyczyny pogromu poznańskiej
drużyny, mecz skończył się bowiem wynikiem
66:25. Jeśli nawet gospodarze w początkowej fazie biegów wysuwali się na prowadzenie, to tracili swe pozycje po kolejnych okrążeniach i przegrywali, najczęściej w stosunku 5:1. Najlepszym
zawodnikiem PSŻ Milion Team okazał się Rafał
Trojanowski, który wywalczył 8 pkt. Po stronie
gości rewelacyjnie spisali się Joonas Kylmaekorpi
zdobywając 15 pkt. i Chris Harris – 13 pkt.
Tylko raz, w biegu drugim, udało się poznaniakom zwyciężyć 4:2 i dwa razy zremisować.
W biegu siódmym zawodnik Intaru Lazur Ostrów,
Chris Harris, ustanowił nowy rekord toru: 66,75 s.
Spotkanie oglądało 13 tys. kibiców – to kolejny
rekord. Oby tak dalej! Czy jednak zawodnicy na
swych słabych motocyklach pozwolą na utrzymanie takiej frekwencji?
Na stadionie odbyła się również druga inauguracja. Podczas meczu przedstawiciele Grupy
Medialnej WTK świętowali w gronie gości i współpracowników start ogólnopolskiej telewizji ogłoszeniowej Anonse.tv.
Anonse.tv będzie początkowo dostępna tylko w sieciach kablowych INEA i Satpol, ale prowadzone są rozmowy z operatorami Asta-Net,
Promax i Toya.
Stronę internetową nowego programu można zobaczyć pod adresem:
http://anonse.tv/
Robert Hoffmann

O transplantacjach

fot. Marek Zaradniak

fot. Bartek Ciechański

 wie inauguracje
D
na Golęcinie
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wywiad

reklama

Zapraszamy Państwa do nowo otwartej restauracji włoskiej mieszczącej się przy ulicy św. Marcin 34.
Specjalnością szefa kuchni jest czarny makaron z sepii podawany z krewetkami i małżami cozze
oraz polędwica wołowa w sosie kaparowo-truflowym na warzywach grillowanych.
Szczegółowe informacje na temat restauracji można znaleźć na stronie internetowej www.mollini.pl
tel. + 48 061/ 852 53 33

Arrivederci
17

Tak bywało w poprzednich
latach przy pięknej pogodzie
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Deszczowy
Rajd
w Wielkopolskim Parku Narodowym

Od 1997 roku w rajdach
organizowanych przez
Wielkopolski Park Narodowy
wzięło udział około 650 osób.

Mariola Zdancewicz

fotoreporta˝

Obudził mnie odgłos deszczu, bębniącego o dach i szyby. Była piąta rano. Z rajdu nici – pomyślałam i wyłączyłam budzik. Telefon przed ósmą i głos w słuchawce:
„Pani Mariolu, jedziemy, będzie z pięć osób”, postawił mnie na nogi. Gdy dotarłam
na miejsce, w ulewnym deszczu czekało piętnastu gotowych na wszystko entuzjastów turystyki rowerowej.
– Zwykle jest ponad sto osób, dziś nie wszyscy dopisali – mówi pan Jarek
Wyczyński z Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Rajd ma już dwunastoletnią tradycję – w tym roku związaną z sześćdziesiątą rocznicą śmierci profesora Adama Wodziczki, orędownika i założyciela Parku.
Dwudziestokilometrowa trasa została nieco skrócona.
Zapytałam dziesięcioletniego Michała, czy lubi jeździć w takim deszczu, bo to,
mimo wszystko, trudne wyzwanie:
– Tak. Lubię deszcz, lubię też ładną pogodę, bo widać krajobrazy… Wolę po błocie w Parku jeździć, podoba mi się bardziej, niż w pogodę jeździć na podwórku czy
ulicy – odpowiada, jak się okazało, najmłodszy uczestnik rajdu.
Pan Andrzejewski ze Skórzewa jeździ na rajd rok w rok. Mówi, że mieszka blisko, a impreza jest dobrze zorganizowana. Rzeczywiście, wszyscy dojechali do celu
mimo złej pogody…
W Jeziorach, siedzibie Parku czekała już gorąca kawa, owoce i tort. Część uczestników zwiedzała okolicznościową wystawę, część wzięła udział w konkursie wiedzy o Wielkopolskim Parku Narodowym. Plecaki, śpiwory, akcesoria rowerowe, jakie można było wygrać dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Dyrekcji Parku, ucieszyły laureatów.
No i najważniejsze: ognisko, kiełbaski…
Deszcz zamierał i niektórzy uczestnicy rajdu próbowali się osuszyć. Impreza dobiegała końca. Mam nadzieję na przyszłoroczne
wiosenne rajdowe spotkanie z Wielkopolskim
Parkiem Narodowym.

fotoreporta˝

Odpoczywamy…

Zaklinamy deszcz.

Ale jazda!

Chwila
refleksji…
Nie
przejadę…!
W myjni…

Po drodze

Jesteśmy na kawie…
Pycha!

Wygrałem!
fot. Jarosław Wyczyński
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Kolorem czarnym onaczona jest trasa zeszłorocznego Rajdu, kolorem czerwonym trasa tegorocznego.

Mapa Rajdu Rowerowego 2008 oraz ścieżkek rowerowych
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mapa rajdu

Akademia Ekonomiczna

Mariola Zdancewicz

O przyszłych
ekonomistach w Polsce

uczniów wskazywać może pośrednio na to,
że nauczyciele pomijają, czy też umniejszają
znaczenie zagadnień wymagających wiedzy
ekonomicznej, natomiast nadają większe znaczenie czynnościom o charakterze praktycznym. Przy czym zwraca uwagę fakt, że są to
z reguły czynności o niskim stopniu skomplikowania. Zwykle prowadzą one albo do jednoznacznych i łatwo sprawdzalnych wyników,
albo do wyników charakteryzujących się dużym stopniem ogólności. Większe trudności mają uczniowie z opanowaniem umiejętności, wymagających znajomości zagadnień ekonomicznych. Na tym tle pojawia się
dość oczywista refleksja, że bardzo duże znaczenie dla skuteczności procesu kształcenia
w zakresie Podstaw przedsiębiorczości ma
dobre przygotowanie merytoryczne nauczycieli. Przeciętne i słabe osiągnięcia uczniów
w zakresie wiedzy i umiejętności o charakterze szczegółowym, mogą świadczyć o lukach w kompetencjach merytorycznych nauczycieli i niskiej efektywności krótkich form
przygotowania nauczycieli do nauczania
Podstaw przedsiębiorczości. Z przeprowadzonych badań wynika, że 61% nauczycieli
niezbędne kwalifikacje w tym zakresie zdobyło dzięki ukończeniu studiów podyplomowych. Aż 89% z nich prowadzi również inny
przedmiot w szkole, a jedynie 1/3 posiada
wykształcenie ekonomiczne.
Osiągnięcia samych uczniów zostały ocenione przez nauczycieli w sposób umiarkowany. Dobrze oceniono jedynie 6 z 14 ocenianych
zakresów. Najwięcej ocen bardzo dobrych uzyskała umiejętność planowania własnej ścieżki
zawodowej i przygotowanie do ubiegania się
o pracę. Natomiast wśród umiejętności, które uzyskały najwięcej ocen słabych znajduje
się np. umiejętność zarządzania, w tym inwestowania własnych pieniędzy. Zachodzi zatem wątpliwość, czy podstawa programowa
przedmiotu uwzględnia kluczowe zagadnienia i umiejętności dla przystosowania uczniów
do życia w gospodarce.
Szczegółowy raport z badań zostanie
w najbliższych dniach opublikowany w monografii wydawanej przez Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pod tytułem Przedsiębiorczość w edukacji. Publikacja
ta nie jest kierowana tylko do nauczycieli,
studentów, władz oświatowych, ale wszystkich, którzy w formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych chcą poszukiwać dróg podniesienia efektywności kształtowania postaw
przedsiębiorczych u młodych ludzi, którzy
niedługo będą kształtować oblicze Polskiej
gospodarki.

nauka

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu zagadnieniami procesów wspierających tworzenie społeczeństwa wiedzy, w 2002
roku, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu powołała do życia Katedrę Edukacji i Rozwoju
Kadr. Dydaktycznie Katedra nakierowana jest
na problematykę rozwoju kapitału ludzkiego.
Jej pracownicy naukowi prowadzą przedmioty:
Rozwój człowieka w organizacji, Polityka edukacyjna, Planowanie i projektowanie szkoleń,
Technika uczenia się, Metodyka pracy umysłowej. Część zajęć odbywa się także w języku angielskim: Human and social capital, Managerial
skills.
Problematyka badawcza katedry obejmuje
następujące zagadnienia: funkcjonowanie systemu edukacji w aspekcie społecznym i ekonomicznym, rola państwa i pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, opłacalność
inwestycji edukacyjnych, rozwój kapitału intelektualnego firm, organizacje uczące się, zarządzanie szkoleniami. W ramach działalności naukowej, w Katedrze prowadzone są badania własne pracowników oraz dotyczące kształcenia ekonomistów w Polsce.
W 2006 r. zespół ten przeprowadził badania, których celem
było zdiagnozowanie stanu i uwarunkowań realizacji podstaw przedsiębiorczości w szkołach
średnich w Wielkopolsce.
Szkoła średnia jest środowiskiem odpowiedzialnym za dostarczanie podstawowej wiedzy
o rozwijającej się w Polsce gospodarce rynkowej oraz za kształtowanie przedsiębiorczych
postaw młodzieży. W 2002 roku do programu nauczania polskich szkół ponadgimnazjalnych wprowadzono nowy przedmiot Podstawy
przedsiębiorczości. Przeprowadzone badanie
miało odzwierciedlić rzeczywisty stan w zakresie nauczania tego przedmiotu oraz skonfrontować go ze wstępnymi założeniami i celami zapisanymi w podstawie programowej.
Badanie objęło wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa, do których wysłano ankietę skierowaną do nauczycieli Podstaw
przedsiębiorczości.
Na podstawie tych badań prof. Aldona
Andrzejczak – kierownik Edukacji i Rozwoju
Kadr oraz koordynator projektu – twierdzi, że nauczyciele zdecydowanie faworyzują jeden z czterech zasadniczych celów
kształcenia: aktywnie kształtować własną karierę zawodową i skutecznie poszukiwać pracy. Zdecydowanie najmniejszą rangę respondenci przypisują kształtowaniu własnych poglądów i ocen zmian w polskiej gospodarce.
Analiza celów, a w szczególności osiągnięć
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Kolekcjoner
Rafał Węgierkiewicz

Kolekcj
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ochotę Szwajcarzy i Holendrzy, ale wyprzedziłem wszystkich. Było sporo emocji. Kiedy
przywiozłem go do Polski, okazało się, że kapie z silnika. Nie wiedziałem wtedy, że ten model ma specjalny system chłodzenia rurkami.
Remont trwał parę lat, ale teraz, kiedy wiezie
ślubną parę, wygląda naprawdę imponująco.
Umieszczona na masce figurka… jest rozpoznawalna i ciągle robi duże wrażenie. W końcu to najsłynniejsza firma świata.
Andrzej Roszkiewicz, z zawodu
elektrotechnik i właściciel dobrze prosperującej

– Pierwszy mój samochód kupiłem w połowie lat 60., kiedy zdałem na prawo jazdy. To
była niemiecka „dekawka” z rozrusznikiem
na korbę. Potem przyszła kolej na adlera. Ten
stał jednak pod domem, bo nie miałem wtedy pieniędzy i nie wiedziałem, jak go wyremontować. Kiedy los się do mnie uśmiechnął
i w 1994 r. przeniosłem się do Przeźmierowa,
moja wielka namiętność do „oldtimersów” wybuchła na dobre.
Zdobywanie starych samochodów przypomina polowanie, choć
bez na-

odkrywca
penicyliny,
Alexander Fleming.
Do podpoznańskiego
Przeźmierowa przywieziony został ze
Szwecji.
– Każdy samochód to osobna historia,
o której można napisać niezły reportaż. Tego
ostatniego, Phantoma II, znalazłem przez
Internet. Przepłynąłem przez Bałtyk. Stał
w stodole, niedaleko Malmö. Mieli na niego

firmy, to Wielki Kolekcjoner. To,
co zebrał w ciągu zaledwie 10 lat,
budzi respekt i szacunek. Znawcy
w branży mówią, że jest w ścisłej polskiej
czołówce. Pytany, ile pojazdów ma w swoich
garażach, nie potrafi odpowiedzieć od razu.
Kiedy zmuszam go do rachunku sumienia,
okazuje się, że tych „na chodzie” jest 22, a następnych 20 czeka na remont. I są to prawdziwe cacuszka. Wyprodukowano ich czasami tylko kilka sztuk.

gonki. Trzeba się „zasadzić” i spokojnie czekać, aż nadarzy się okazja i na linię strzału wejdzie ciekawy okaz.
Trzeba śledzić ogłoszenia prasowe, specjalistyczne miesięczniki wydawane na zachodzie Europy, rozmawiać ze znajomymi
z Automobilklubu Wielkopolskiego. A są
tam ludzie różnych zawodów: architekci,
samochodziarze, z mniej lub bardziej zasobnym portfelem.
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toją równo, w ypucowane
jak przed uroczystą defiladą.
Najstarszy ma 85 lat. Ale trzyma się dzielnie, jak przystało
na weterana. Wyprodukowano
go w Toledo za Wielką Wodą i mógłby zagrać w filmie gangsterskim. Następny jest
o 3 lata młodszy. Do Polski przypłynął aż
z Nowej Zelandii. Jednak największym sentymentem właściciel darzy pojazd z 1937 r.,
w którym na początku tego wieku przejechał trasę rajdu długości 4000 km, przez 10
państw Europy. Największy jednak zachwyt
b u d z i d o s to j ny,
czarny rolls-royce
z 1936 r. Jego
pierwszym
właścicielem był

joner
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Aby weterana dobrze wyremontować,
trzeba mieć „stajnię” zaufanych i sprawdzonych fachowców. Ci muszą mieć „złote
rączki”, pomyślunek i cierpliwość. Marian
Kozłowski zajmuje się mechaniką. Przykłada
ucho do silnika i wie, co mu dolega. Przez
kilka najbliższych miesięcy zajmować się będzie kabrioletem rolls royce. To biały kruk –
wyprodukowano go tylko w 3 egzemplarzach. Cenę rynkową

po remoncie trudno dziś ustalić.
Fanatyk może za niego zapłacić
nawet do 100 tys. euro.
Na Górczynie stoi niepozorny dom
z dużym podwórzem i wysokim płotem.
Pod brezentowymi plandekami skrywają
się samochody, za które dziś większość nie
dałaby przysłowiowego złamanego grosza.
Blacharze, pan Mieciu i Jurek, wiedzą, jak
się za nie zabrać: o prasie i wykrojniku nie
ma tu mowy. To rękodzieło od początku do
końca, trzeba więc klepać niczym kosę na
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kowadle. Można tam znaleźć amerykańską
limuzynę manhattan kaiser z lat 50., kupioną w wiosce pod Bydgoszczą, z dokumentami z Watykanu. Jest też kilka beemek, mercedes, topolino, a nawet rzadko spotykany wartburg coupe – może to dziwne, ale
enerdowscy inżynierowie też mieli ochotę
na ekstrawagancję. Czy jeździł nim sam I sekretarz partii, towarzysz Ulbricht? Tego nie
wiadomo.
Żeby zdobyć brakujące części zamienne, pan Andrzej
od jesieni do wiosny, raz

w miesiącu
jedzie na giełdę
staroci do Niemiec,
Czech lub Wielkiej Brytanii. Trzeba jednak
wiedzieć, co kupić. Do tego potrzebne są
doświadczenie i książki. Z roku na rok rynek
europejski się kurczy, samochodów ubywa,
stąd też potrzeba przyglądania się sytuacji

w Ameryce i byłych koloniach brytyjskich,
nie wykluczając Australii.
Dla początkujących kolekcjonerów pan
Andrzej ma bezcenną radę:
– Nie kupujcie „zrobionego” starego auta,
a jedynie samochód do remontu. Powinien być
z reguły cały. Parę razy już się nabrałem na takie numery. Białego rolls royce’a z 1958 r., znalezionego w Monachium, „uczciwy” Niemiec
sprzedał mi z progami z żywicy. O tym dowiedziałem się dopiero w domu. Wyciąłem je
i wstawiłem z blachy. Wszystko musi
być tak jak należy. Nie toleruję żadnych podróbek.
Od kilku lat jest Prezesem
Stowarzyszenia
Miłośników BMW
i innych pojazdów zabytkowych. Na polskie rajdy nie
lubi jeździć, bo,
jak mówi, na
nich zarzyna się samochody. Próby
sprawnościowe są ekstremalne dla staruszków. Z chęcią natomiast wyrusza na imprezy
w Niemczech i zachodniej Europie. Zakłada
odpowiednią, stylową garderobę: cylinder,
frak, lakierki i spokojnie, jadąc od miasta do
miasta, ogląda ładne widoki i zatrzymuje się
na popas w dobrych restauracjach.
– Trzeba korzystać z życia, dopóki się da.
Moje samochody odkurzać będę osobiście, ale
dopiero na emeryturze.
fot. Rafał Węgierkiewicz
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Stanisław Furmaniak

Premierowe „Czwórki”

Bajm
„Ballady 2”

fot. EMI Music Poland, Universal Music Polska

Album, który ukazał się 4 kwietnia, stanowi swoistą kontynuację bestsellerowej,
wydanej ponad 10 lat temu płyty Ballady
i podobnie jak tamto wydawnictwo zawiera najpiękniejsze ballady zespołu. Płyta ta
jest także swego rodzaju podsumowaniem
i uczczeniem okrągłej, trzydziestej roczni-

cy obecności Bajmu na polskiej scenie muzycznej. Album promuje premierowa piosenka – Krótka historia, napisana specjalnie na niego. Do utworu powstał teledysk
w reżyserii Jacka Kościuszki, który można zobaczyć głównie w Internecie oraz na
antenach telewizji muzycznych. Na płycie
Ballady 2 znajdują się utwory: Prorocy świata, Wiosna w Paryżu, Być z Tobą, Przyjaciel,
Mandarynki, pomarańcze, Jezioro szczęścia,
Łąki pełne snów, Jak dziecko, Plama na ścianie, Wyspa bezludna, Kamienny las, Szklanka
wody, Tamten maj, Wielkie plaże, małe wyspy,
Krótka historia.

EMI Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
www.emimusic.pl

muzyka

P

Duffy
Schiller
„Rockferry” „Sehnsucht”
(Desire)
Najbardziej oczekiwany album roku
2008! Duffy jest w chwili obecnej postacią
numer jeden na brytyjskim rynku muzycznym – od wielu tygodni jej singiel Mercy nie
schodzi z pierwszego miejsca listy airplay
chartów, a album Rockferry kolejny tydzień
utrzymuje się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy sprzedaży! Tym samym Duffy wkroczyła do ścisłej elity kobiecych gwiazd, które
równocześnie zdobyły pierwsze miejsca obu
list. W historii zdarzyło się to tylko 9 razy i to
takim divom, jak Mariah Carey, Celine Dion,
Whitney Houston czy Barbra Streisand.
Piękny, soulowy głos Duffy błyskawicznie
zdobył renomę także wśród dziennikarzy

i znawców rynku, a wiadomość o jej unikalnym talencie i sukcesie nie schodzi z czołówek prasy, nie tylko muzycznej. Oczywiście
natychmiast pojawiły się najróżniejsze porównania, m.in. do Dusty Springfield, Shirley
Bassey i kilku wokalistek młodego pokolenia. Żadna z nich jednak nie osiągnęła w tak
krótkim czasie tak spektakularnego sukcesu, jaki – wydawać by się mogło, że trochę
niechcący – osiągnęła właścicielka tego
wspaniałego głosu! Płyta Rockferry miała
swoją premierę w Polsce 4 kwietnia; to album typu MUST HAVE! Po prostu nie da się
przejść obok niej obojętnie.

Po dziesięciu latach kariery muzyk, kompozytor i producent Christopher von Deylen,
znany jako Schiller, wydał 4 kwietnia już piąty album – Sehnsucht (Desire). Obok muzyki, którą tworzy, nie sposób przejść obojętnie – to ocean elektronicznych dźwięków,
trance’owych beatów i poetyckich tekstów.
Do swoich projektów zaprasza gwiazdy
światowego formatu – listę gości, z którymi współpracował, otwiera Mike Oldfield,
a dalej Sarah Brightman, Peter Heppner
(Wolfsheim), Thomas D. (Fantastischen Vier),
Tarja Turunen (eks-Nightwish) czy Gary Wallis
(Pink Floyd). Schiller opracował również remiksy Troy Sinéad O’Connor
oraz Ohne Dich Rammstein. Do
współpracy przy nowym dziele zaprosił m.in. September, Isis Gee oraz
Kim Sanders. Singlem promującym album jest Sehnsucht, nagrany
wspólnie z Xavierem Naidoo.

Universal Music Polska Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa
www.universalmusic.pl
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Ryszard Michał Kozłowski

Na zdjęciu od lewej: T. Misselbrook – W. Brytania, R. Kozłowski – IWN,
A. Borghese – Włochy. M. Majewska – FAO, Budapeszt
Począwszy od lat 80. do chwili obecnej
głosi się populistyczne hasła, takie jak „gospodarka oparta na wiedzy”, a w rzeczywistości realizowana jest, groźna dla rozwoju
gospodarczego Polski, polityka świadomego obniżania efektywnego transferu wiedzy
i technologii z nauki do przemysłu.
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy
jest rywalizacja (pod pretekstem reformy
nauki) o i tak stosunkowo skromne pieniądze, tocząca się między bardzo wpływowymi uczelniami, PAN, a pozbawionymi wszelkich wpływów Instytutami i JBR. Do tego
dochodzi jeszcze systematyczne obniżanie nakładów na badania stosowane, które
w większości są marnotrawione. Zastanawiające są także wzajemne powiązania i interesy rozdzielających te środki, zakrawające
często na korupcję. Zamiast wspierać tzw.
projekty celowe – pogorszono zasady ich
finansowania, w rezultacie ograniczając
strumień najbardziej korzystnych dla rozwoju gospodarki kraju projektów.
Ponadto od ponad 20 lat – odwraca się
uwagę od konieczności równoległego reformowania całej sfery nauki. Ciągłe próby
„akcyjnej reorganizacji” Instytutów, w tym
zmiana ustawodawstwa co do JBR postawiły je w trudnej sytuacji. A przecież są to
jednostki najbardziej zbliżone do gospodarczego zapotrzebowania kraju. Wpływowe gremia „doradców nauki” praktycznie

zmierzają do likwidacji większości JBR – nie
zastanawiając się nad ich przydatnością dla
rozwoju gospodarczego kraju. Jest to błąd,
za który zapłaci gospodarka Polski i następne pokolenia. Analiza działalności Instytutów (dane 2006 do 2007 do Sejmu Polski)
mówi, że pomimo niekorzystnego klimatu
dla JBR, są one w ponad 80% udziałowcami wszystkich praktycznych zastosowań,
patentów, licencji i nagrodzonych wynalazków. Czyżby denerwowało to tych, którzy dysponują skromnymi pieniędzmi na
badania?
Zachodzi pytanie skąd ta niczym nieuzasadniona polityka „doradców nauki”. Komu
zależy na zniszczeniu pozostałych Instytutów, tym bardziej że większość z nich przystosowała się do zmian zaistniałych po roku
osiemdziesiątym, znajdując swoje miejsce
w przestrzeni badawczej Europy i Polski.
Dlaczego wyważone i rozsądne propozycje Rady Głównej JBR w sprawie funkcjonowania i ewentualnej reorganizacji nie są
respektowane?
Dlaczego nie utworzy się, na wzór szeroko stosowanych w świecie NRC (National Research Council), centralnego organu
nadzorującego jednostki B + R – zarządzającego Instytutami i stymulującego rozwój
gospodarczy?
Dlaczego gremia doradcze Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego– opanowane

Prof. dr Ryszard Michał Kozłowski, wieloletni dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych
w Poznaniu, przewodniczący Kolegium Dyrektorów JBR Wielkopolski, pełni ponadto szereg zaszczytnych funkcji międzynarodowych;
między innymi jest koordynatorem Międzynarodowej Sieci Badawczej do Spraw Lnu i Innych Roślin Włóknistych, działającej pod auspicjami FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rolnictwa i Wyżywienia)
w ramach systemu ESCORENA.
Jego niemal 20-letnia, nieprzerwana
współpraca z FAO i ekspertami z całego świata zaowocowała ostatnio nominacją przez Regionalne Biuro FAO w Budapeszcie na funkcję
koordynatora systemu ESCORENA, a Instytut
od kwietnia 2008 działa jako punkt kontaktowy tego systemu.
Sieci Badawcze systemu ESCORENA (Europejski System Sieci Badawczych w Rolnictwie)
pracują w zakresie wybranych roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych, ich produkcji
i przetwórstwa oraz utylizacji odpadów i ścieków. Obejmują tematykę bawełny, ryżu, lnu
i innych roślin uprawnych, użytków zielonych
i pasz, oliwek, orzechów, słonecznika, owiec,
kóz, bawołów oraz utylizacji odpadów i ścieków, jak również zrównoważonego rozwoju
wsi i energii Do systemu ESCORENA należy

ponadto Sieć Muzeów Rolniczych, reprezentowana przez dyrektora Muzeum Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Jana Maćkowiaka.
Nominacja profesora Kozłowskiego została
zaakceptowana przez pozostałych koordynatorów sieci ESCORENA podczas warsztatów, które
odbyły się w IWN 10-12 kwietnia 2008.
Poparcie dla IWN oraz jego dyrektora w tej
nowej, ważnej funkcji wyrażone zostało przez
Kancelarię Prezydenta RP (Jan Ardanowski),
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Marian
Zalewski) oraz marszałkowskie władze lokalne
(Arkadiusz Błochowiak).
Podczas warsztatów przedstawiciele FAO
oraz ESCORENA nadali marszałkowi Błochowiakowi tytuł honorowego członka ESCORENA. Uroczyste wręczenie dyplomu nastąpi
w czerwcu, podczas wojewódzkiej uroczystości rolniczej.
Skuteczna i szeroka działalność międzynarodowa IWN jest także doceniana przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
które w 2007 oraz 2008 przyznało Instytutowi dyplom m.in. za szczególną aktywność
w promocji wynalazków za granicą (statuetka oraz Dyplom MniSW: XIV Giełda Wynalazków Wyróżnionych na Światowych Wystawach,
7.03-18.03.2007, Warszawa).

Wynalazki IWN wyróżniono
na Międzynarodowych Targach
Wynalazczości w Genewie,
Brukseli, Paryżu.

nauka

konsumowane tylko na zasadzie umowy o pracę, a nie umowy o dzieło, inaczej niż w przypadku grantów i projektów
uzyskanych od przemysłu i ze
środków spoza granic Polski?
Takie rozwiązanie spowodowałoby, że większość „ grantobiorców” musiałaby się przeorientować w kierunku wykorzystania swych wyników badań
w praktyce gospodarczej.
Na zdjęciu od lewej: N. Loumbeva – FAO, Rzym,
Dlaczego resorty gospodarR. Kozłowski – IWN, M. Demeš – FAO, Budapeszt,
cze nie stawiają pytań InstytuJ. Ardanowski – Kancelaria Prezydenta RP,
tom, a jednostki nie są zmuszaM. Mackiewicz-Talarczyk – IWN/ESCORENA
ne do odpowiedzi i podsuwania
pomysłów co, kiedy i jak należy
są w większości przez ludzi nie rozumieją- realizować?
cych i nie mających doświadczenia w transDlaczego z Ministerstwa Nauki i Szkolferze technologii, zainteresowanych głów- nictwa Wyższego wychodzą nieodpowienie konsumowaniem skromnych środków dzialne postulaty, głoszące, że skoro resorprzeznaczonych na badania? Po raz kolej- ty chcą utrzymać Instytuty to niech same
ny nasuwa się pytanie, czyim interesem znajdują środki na ich utrzymanie?
jest de facto zlikwidowanie efektywnie
Są to pytania, które należy postawić pudziałających Instytutów w Polsce? Dla- blicznie, by w rezultacie zmienić zakłamaną
czego nie wprowadzono zasady, że środki i szkodliwą politykę w stosunku do Instytuz budżetu państwa na granty rozproszo- tów i Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
ne (w większości nieprzydatne), mogą być I ja je stawiam.

Nowe produkty oraz
technologie, opracowane
i wdrażane przez Instytut,
zostały zauważone
i nagrodzone dyplomami
MNiSW.
Dyplom dla IWN przyznany
przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego za zajęcie III
miejsca w kategorii Przetwory
owocowe i warzywne za
Olej konopny tłoczony na
zimno, zaprezentowany na III
Wielkopolskiej Gali Produktów
Regionalnych i Tradycyjnych.
Dyplom „ARCHIMEDES
2007” przyznany IWN przez
Rosyjską Federalną Służbę
Własności Intelektualnej,
Patentów i Marek Handlowych
za innowacyjne opracowanie
pt.: ”Wysokoefektywna
technologia produkcji włókna
konopnego, lnianego oraz lnu
oleistego, jako alternatywnego
surowca do ekologicznego
wytwarzania masy celulozowopapierniczej oraz materiałów
kompozytowych” – kwiecień
2007 r.
IWN został w kwietniu
zaproszony do współpracy przez
doktora Hilarego Koprowskiego,
nominowanego do nagrody
Nobla (Biotechnology
Foundation Laboratories
na Uniwersytecie Tomasza
Jeffersona w Filadelfii oraz
Koprowski Foundation),
wynalazcę szczepionki
przeciwko polio. Propozycja
współpracy dotyczy
produkcji biopaliw z konopi
przemysłowych.
Osiągnięcia IWN w dziedzinie
biopaliw, alternatywnych źródeł
energii oraz biopaliw drugiej
generacji zostały zauważone
także przez Dział Rolny
Ambasady USA, która zaprosiła
profesora Kozłowskiego do
uczestnictwa w misji studyjnej
do USA, poświęconej wyżej
wymienionej tematyce
(czerwiec 2008).
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Prawdziwy sezon zaczyna się, gdy odtają śniegi i przygrzeje słońce. Szczyt przypada na
kwiecień, maj i część
czerwca – to już zależy
od pogody. Dziewczyny,
niczym żywe manekiny, wychodzą wtedy na
ulicę. Zatykają je fantazyjnie za rozpięte bluzki, a czasami wpinają
we włosy nad czołem.
Na chodnikach masowo pojawiają się stojaki
z tandetnymi podróbkami, sprowadzanymi
ze Wschodu. Kto nie ma
kasy, za 10 zł kupuje lepsze samopoczucie, by
cieszyć się nim nie dłużej niż kilka tygodni.
Prawdziwy, komfortowy, pachnący luksusem salon znajduje się jednak za wielką taflą okien wystawowych, przy Fredry 1
w Poznaniu. Bez wątpienia wyróżnia się na
tle innych – stylowe oświetlenie i meble
świetnie komponują się z supernowoczesnym wykończeniem ścian. To w ich wnękach znajdują się okulary, wzbudzające zachwyt i pożądanie.
– Optykiem jestem już w drugim pokoleniu.
Firmę założył w 1946 r. na Placu Wolności mój
ojciec Franciszek. Na czeladnika uczył się 5 lat,
a po kolejnych 3 zdobył dyplom mistrzowski.
W połowie lat 50. władza uznała go za klasowego wroga, a całą firmę wywieziono na
Rynek Łazarski. Chodziłem wtedy w krótkich
spodenkach, podglądałem, jak szlifuje się szkła,
bada oczy, dobiera oprawy. W 1985 r. sam zacząłem pracować w tym fachu.
Andrzej Ciszak zaczynał skromnie, na
7,5 m2, w wąskim sklepiku przyklejonym do
sieni przy ul. Ratajczaka, nieopodal słynnego
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kiedyś Empiku. Sprzedawał
okulary polskich rzemieślników i popularne wtedy plastikowe „urbanówki”. Na specjalne soczewki klient musiał czekać nawet
rok. Fabryki pod państwowym szyldem nie
potrafiły sprostać zamówieniom.
W 1990 r., po upadku „komuny”, przenosi
się na Fredry. Importuje wtedy tanie oprawy
z Włoch i Francji, a 4 lata później nawiązuje
kontakty z światowymi koncernami. Na półkach zaczyna przybywać luksusowych wyrobów. Andrzej Ciszak jeździ na światowe targi
i wystawy do Mediolanu i Paryża. Odwiedza
nawet swoich przyjaciół w Los Angeles, przyglądając się najlepszym salonom optycznym,
w których kupują światowe gwiazdy. Ma
oczy szeroko otwarte. Ogląda, notuje w pamięci i kiedy wraca do Poznania, ma już gotowy plan, co mógłby wprowadzić u siebie.
Dziś przy pomocy kamery cyfrowej oraz
skomplikowanej aparatury komputerowej
VisuReal wykonuje zdjęcia gałki ocznej, precyzyjnie ustalając rozstaw źrenic, kąt pantoskopowy, odległość źrenicy od oprawki.
W ten sposób „szyje” soczewkę „na miarę”.
Przez Internet zamawia ją w Hamburgu lub
Tokio i w ciągu kilku dni odbiera w Poznaniu.
Jest o 30% lżejsza i cieńsza.
Oprawy przeciwsłoneczne to zaledwie
20% obrotu firmy, ale to one nadają ton
i określają klasę tego miejsca. W salonie
znajduje się łącznie ponad 2000 fasonów,
a to, co leży na półkach, powoduje szybsze bicie serca. To sama arystokracja: Dior,
Prada, Versace, Bulgari. W tym roku nadal
modne są duże, czarne oprawy, z fantazyjnie rzeźbionymi zausznikami i widocznym
znakiem firmowym – a za to trzeba zapłacić. Na większość z nich pan Andrzej ma patronat producenta. Musi jednak kupić całą
serię, od 20 do 30 wzorów. W styczniu przychodzi dostawa.
Blisko połowa światowej produkcji powstaje we Włoszech i Francji. Na północy
Półwyspu Pirenejskiego działa wielka firma

Luxottica, która ma
swoje przedstawicielstwo w Krakowie. Kilka lat temu za pół miliarda dolarów wykupiła kultową amerykańską firmę Ray-Ban. To tam produkuje się najbardziej znane światowe hity. Od niedawna
na rynek wchodzą także Skandynawowie
ze Sztokholmu, Oslo, Helsinek i Kopenhagi.
Wyróżnia ich minimalistyczna stylistyka
i elegancja.
Ochota do sportowego życia powoduje,
że i w tej dziedzinie z roku na rok rośnie popyt na specjalistyczne okulary. Zapewniają
one ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, słońcem, poprawiają jakość widzenia i dopasowane są do rodzaju aktywności. Prym wiedzie niemiecki TAG Heuer,
dostarczający swoje wyroby zawodnikom
Formuły 1. Oprawy wykonuje się z tytanu
i specjalnej gumy, odpornej na wysoką temperaturę. Specjalne soczewki organiczne na
bazie poliwęglanu charakteryzują się dużą
wytrzymałością na naprężenia. Szkła dobiera się w zależności od rodzaju uprawianej
dyscypliny: inne dla tenisa, golfa, sportów
wodnych czy na górskie wspinaczki.
O bogatego klienta walczą nie tylko wielcy projektanci, ale od kilku lat, o dziwo, również jubilerzy. Do diamentowych kolii, wisiorków, bransolet dobiera się także oprawy wieczorowe. To nic, że służą na jedno lub
dwa wyjścia, w końcu liczy się efekt. Na zeszłorocznych, prestiżowych targach Silmo
w Paryżu Cartier zaprezentował model za bagatela… 70 tys. euro. Takich Andrzej Ciszak
nie kupuje. Najdroższe, na jakie się zdecydował, były pozłacane, wysadzane szafirami,
kosztowały 8 tys. zł. Znalazły nabywcę.
– Coraz częściej bywa, że trafiają do mnie
ludzie, którzy posiadają po kilkanaście opraw,
dobieranych w zależności od tego, co zdecydują się danego dnia założyć. Ale tak naprawdę, to ja jednak… ubieram oczy.
RAW
fot. Rafał Węgierkiewicz
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Miłośnik kobiet i Poznania

Andrzej Haegenbarth
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Z cyklu Visible world

M

iał dwie godne pozazdroszczenia pasje,
które potrafił z sukcesem utrwalić na
papierze i płótnie. W ostatnim okresie,
pomimo ciężkiej choroby, intensywnie pracował nad stale rozszerzanym
cyklem Poznań mon amour; przygotowywał wystawy
indywidualne; niemal do ostatniej chwili pisał o swoim
życiu i fotografii do planowanej książki-albumu. Zmarł
nagle 29 stycznia br., dwa tygodnie po ostatniej ekspozycji indywidualnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Na wystawie tej Piotr Stasik, bo o nim mowa, okazał
się przede wszystkim piewcą poznańskich wedut oraz
autorem metaforycznych Manekinów i eksperymentalnych Fotoobrazów. Zdecydowaną większość kompozycji
wydrukowano w sepii i niewiele z nich było erotykami.
A przecież Stasik to nade wszystko wielbiciel kobiecości,
który tworzył znakomite szaro-brązowe prace obszernego cyklu Dreams of glass, i autor bawiący się – jak mówił – kolorem. Najlepsze kompozycje barwne usytuował
w zestawie Visible world i również one, podobnie jak poprzednie, są erotykami.
Rozpatrując sztukę Stasika warto wiedzieć, że odwoływał się – z wyjątkiem niezbyt udanego cyklu Salome –
wyłącznie do intuicji, swoich przeczuć, marzeń i lęków;
wiedza kulturowa wydawała się być dla niego balastem,
ciągnącym go w stronę tradycji, znanych rozwiązań,
opatrzonych symboli, dlatego wolał z niej nie korzystać.
Stąd zapewne wieloznaczność jego kompozycji i ich
emocjonalna gęstość.
Poznański fotografik po pierwsze – był autorem szeroko rozumianych aktów i portretów, a po wtóre – co
potwierdza jego przyjaciel Karol Bąk, znakomity malarz
– stale eksperymentował. Mogłem się o tym przekonać
osobiście, ponieważ dzięki uprzejmości przede wszystkim
Z cyklu Visible world

Agaty Stasik, córki artysty, Janusza Nowackiego oraz
Władysława Nielipińskiego z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu miałem możliwość zapoznać się z prawie całą spuścizną artysty, a na pewno z jego najważniejszymi pracami.
Moją uwagę zwróciły pozornie nieefektowne prace
ze wspomnianego cyklu Dreams of glass, wykonane bez
udziału komputera. Są to tzw. podwójne lub potrójne
ekspozycje, czyli nałożone na siebie pojedyncze obrazy. Sprawiają wrażenie swobodnych szkiców malarskich,
choć scalają mechanicznie zarejestrowane akty z przenikającymi je efektami manualnymi.
Interesujące są zarówno złożone, niejasne przedstawienia diagonalne lub kompozycje, gdzie ułożenia postaci zakłócają kształt prostokąta, usytuowane wśród
zgeometryzowanych elementów luster, jak i niby proste fotografie powielonych ciał i dynamicznego, rozświetlającego tła. Stanowią one pożywkę dla wyobraźni odbiorcy, który może zaproponowane przez artystę kompozycje dopełniać i rozwijać.
Wśród prac z tego cyklu warto zapoznać się z fotografiami z roku 1992 przedstawiającymi skrzypaczkę.
W czytelny sposób ukazują one zmysłowe piękno zwykłej, nie idealizowanej kobiety.
Natomiast prace barwne z rozległego zestawu Ewa
(kobieta z kwiatem anturium) przekonująco unaoczniają słowa Michela de Montaigne’a, że człowiek w każdej okoliczności jest przedziwnie i cudownie cielesny.
Fotografika, jak się wydaje, szczególnie interesowała zagadkowa rzeczywistość ludzkiej cielesności oraz
ulotność piękna, której dał wyraz w wielu zachwycających kompozycjach z cyklu Visible world, zestawiając
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Piotr
Stasik
fotografik.
Żył w latach
1953 – 2008.
W styczniu
1978 r. wstąpił do
Poznańskiego
Towarzystwa
Fotograficznego.
W latach 1987
– 1991 tworzył
Z cyklu Visible world
obnażoną, delikatną postać kobiety z niszczejącą materią ściany.
Niewątpliwie do osiągnięć artystycznych
Stasika trzeba zaliczyć Manekiny i niektóre
Fotoobrazy ulokowane przez autora w cyklu
Tożsamości oszukane. Artysta z warsztatową
swobodą operując dwoma podstawowymi
kategoriami przedmiotów: światem ludzi
i światem rzeczy daje wyraz niejasnym przeczuciom i lękom. Z jednej strony – dotyczą
one dwoistości natury ludzkiej, a z drugiej –
granic człowieczeństwa.
Z braku miejsca nie mogę tutaj tej interesującej tematyki rozwinąć, muszę bowiem
choć skrótowo wspomnieć jeszcze o ostatnim cyklu artysty, nad którym pracował aż
do śmierci, a mianowicie o Poznań mon
amour. Jest to miasto mniej znanych ulic,
widzianych z oddali kościołów, intrygujących budowli, dawnej i nowej architektury.
Fotografik, po mistrzowsku wykorzystując
grę świateł i cieni z fotografii wyjściowej,
niekiedy postarza lub zmiękcza fragmenty
przedstawienia, a następnie z wyczuciem
wprowadza nikłe kolory, które połączone
z sepią dają wyrafinowane efekty wizualne. W uzyskaniu odpowiedniego klimatu współcześnie przecież „zdejmowanych”
miejskich pejzaży pomagają specyficzne
ramki – stosowane przez Stasika – okalające
przedstawione widoki. Te nieregularne pasy
lub brązowe odbicia z zaciekami i innymi
pozostawionymi śladami, nałożone na kadr

fotograficzny dookreślają to, co uchwycone
aparatem. Szkicowy, jakby odręczny charakter obramień, skontrastowany z mechanicznie zarejestrowanym obrazem, akcentuje
szczerość i spontaniczność wypowiedzi artystycznej. Rodzaj zastosowanych ram przyczynia się jeszcze do podkreślenia kwestii,
do której – jak się wydaje – artysta przykładał duże znaczenie, a mianowicie lokowania
się kompozycji w b e z c z a s o w o ś c i .
Kiedy oglądamy weduty Stasika, na
pierwszy rzut oka wydają się one postarzałe,
jak gdyby pochodziły z zamierzchłych epok,
ale to mylne wrażenie. Można bowiem powiedzieć, że pomimo asymetrii między przeszłością a teraźniejszością (na korzyść pierwszej) u w i e c z n i a j ą one widoki miasta. Te
kompozycje, jak i najlepsze prace z pozostałych cykli, nie będą się starzeć, lecz – mam
taką nadzieję – zaistnieją w świadomości
oglądających je widzów, nie tylko mieszkańców Poznania, na wiele długich lat.

w pracowni prof.
Stefana Wojneckiego
w Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu.
W latach 1995 – 2003
pracował jako designer
dla czasopisma „Wprost”.
Był członkiem Związku
Polskich Artystów
Fotografików.

Z cyklu Poznań mon amour
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Napisane,
wydane
w Poznaniu
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Słyszałem o wybitnym
doktoracie, który
ponoć zajmował
tylko dwie strony
maszynopisu, w tym
jedna to była karta
tytułowa i redakcyjna
zarazem. Ponadto
temat i treść
rozumiały cztery
osoby na świecie:
autor, promotor,
recenzent oraz
główny adwersarz
promotora.

Dziedziną była... matematyka i w zasadzie można rzecz całą zrozumieć – genialnie
zwięzły dowód istotnego twierdzenia matematycznego mógł, teoretycznie, zajmować
tylko jedną stronę. Ta anegdota ilustruje
jeden z możliwych ideałów tekstu: jest tak
wybitny, że nie może zajmować więcej niż
stronę, i jednocześnie tylko cztery osoby na
świecie są w stanie go pojąć. Ideał przeciwstawny to tekst tak dobrze napisany, iż niezależnie od złożoności materii, o jakiej traktuje, jest zrozumiały dla wszystkich, w rozsądnych granicach. I nie musi być maksymalnie
skrótowy, bo chce się go czytać, i czytać...
Ten wstęp ma nieco asekuracyjne zadanie, ponieważ prezentowana książka formalnie jest pracą naukową. Nawet bardzo formalnie, bo to rzadki przypadek opublikowania w wersji książkowej pracy magisterskiej.
Szczęśliwie pozycja ta zdąża do ideału drugiego – zrozumiałości dla każdego zainteresowanego. Od razu, dla zachęty warto podać, że książka Ewy Chylak-Wińskiej „Afryka
Kapuścińskiego” otrzymała nagrodę dziennikarzy podczas XIII Poznańskiego Przeglądu
Książki Naukowej w lutym 2008 roku, organizowanego od lat przez Wydawnictwo
Naukowe UAM. Sama autorka jest tutejsza,
poznańska, a za tę swoją pracę magisterską

Katolickiego”. Byłby do dziś nadal zupełnie
zapomniany, gdyby Łukasz J. Wierzbicki,
późniejszy redaktor książki, nie odkopał pracowicie w archiwach jego tekstów.
25 listopada 2006 roku, po ukazaniu
się książki Nowaka, na Dworcu Głównym
w Poznaniu odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci podróżnika. Jej gościem honorowym był Ryszard
Kapuściński, zafascynowany postacią
Kazimierza Nowaka, którego uważał zarówno za prekursora polskich podróży po Afryce,
jak i klasyka reportażu podróżniczego. Na
uroczystości była też Ewa Chylak-Wińska, od
trzech lat autorka pracy magisterskiej „Afryka
Kapuścińskiego”. Państwo Szmajdowie, wydawcy Nowaka, mieli niepowtarzalną okazję
gościć Ryszarda Kapuścińskiego w swoim
domu na kolacji. Kiedy wielki pisarz odszedł
nagle nieco ponad dwa miesiące później,
nie było żadnych wątpliwości, że „Afryka
Kapuścińskiego” zostanie wydana, bo Sorus
żył już i Afryką, i Kapuścińskim.
Najpoważniejsze wątpliwości, i to przez
lata całe, miała sama autorka. Podejmując temat, kontaktowała się z Kapuścińskim, który obiecał wszelką pomoc i prosił o egzemplarz po ukończeniu pracy. Kiedy ją przeczytał, napisał m.in.: „Sprawiła mi Pani wielki pre-

Lech Mergler

Afryka, miłość i
na poznańskiej polonistyce u profesor Anny
Legeżyńskiej otrzymała pięć z plusem.
To nie UAM jest jednak wydawcą książki, lecz poznańska oficyna Sorus, prowadzona od lat przez Teresę i Piotra Szmajdów.
Wydaje głównie publikacje naukowe, ale nie
wyłącznie. W przeciwnym razie do wydania
tej naukowej książki zapewne by nie doszło,
bo droga do niej prowadziła przez dzieło
z zupełnie innej półki – Kazimierza Nowaka
zbiór reportaży pt. „Rowerem i pieszo przez
Czarny Ląd” (listy z podróży afrykańskiej
z lat 1931-1936). Nowak, poznaniak z wyboru, przejechał rowerem, przeszedł, przejechał konno albo przewiosłował w czółnie Afrykę z północy na południe i z powrotem. Pisał relacje z podróży do „Kuriera
Poznańskiego”, „Światowida”, „Naokoło
Świata”, „Ilustracji Polskiej” i „Przewodnika

zent swoją pracą magisterską i swoim listem
(...) Jestem pełen uznania i podziwu dla Pani
pracy. Od razu chcę podkreślić, że chodzi mi
nie o to, iż wyraża się Pani pochlebnie o moich próbach pisania, lecz że Pani warsztat,
a widoczny przez niego sposób, w jaki Pani
myśli i odczuwa, zasługuje na najwyższą ocenę. Praca Pani jest tak świetnie napisana, że
moim zdaniem powinna ukazać się w wydaniu książkowym. (...) Mnie, ze względu na temat, niewygodnie jest orędować w tej sprawie,
ale jestem przekonany, że wysoka jakość Pani
tekstu jest tu sama najlepszą rekomendacją”
(Warszawa, 8 marca 2004).
Trudno o większą zachętę.... Jednak Ewa
Chylak-Wińska zdobyła się, by wysłać tekst
do wydawnictwa dopiero w styczniu 2007
roku, nazajutrz po śmierci Kapuścińskiego,
kiedy stało się jasne, że odkładanie decyzji

i rewolucji, o niezwykle wymagających dla
Europejczyka warunkach naturalnych, a jednocześnie tak innym od naszego – stawia poprzeczkę na najwyższym poziomie. Autorka
prezentuje Kapuścińskiego jako „reportera doskonałego”, który wykreował i narzu-

Najpierw kto... Kim jest-był Ryszard
Kapuściński, urodzony w 1932 roku w Pińsku
na Polesiu w rodzinie nauczycielskiej obywatel polski, a jednocześnie obywatel świata, który Afrykę uznał za swój drugi dom? Być
może wojenne, dziecięce doświadczenie porzucenia rodzinnej sadyby i ucieczki przed
okupacyjną Armią Czerwoną na zachód naznaczyło i przeznaczyło Kapuścińskiego na
podróżnika? Człowieka wszędzie u siebie,
tam, gdzie aktualnie przebywa? Był głównie
korespondentem wojennym, ponieważ zbiorowy dramat gwałtu na drugim końcu świata jest tym, co stanowi najbardziej pożywną „karmę” dla mediów. Autorka kładzie nacisk i poświęca sporo miejsca na swoją interpretację postaci Kapuścińskiego w kategorii
„zawód: reporter”. Bycie reporterem w Afryce,
kontynencie gwałtownych przemian, wojen

cił światu (uwiódł świat...) swoim obrazem
Afryki.
To banał, że Afryka ma wiele rozmaitych
twarzy, innych, tajemniczych i nie sposób
opowiedzieć, a nawet poznać ich wszystkich. Można tylko zrekonstruować swój własny szlak. Ewa Chylak-Wińska rekonstruuje
te wątki u Kapuścińskiego, poprzez które
tworzy on afrykańską przestrzeń: dworzec
(port, lotnisko), hotel, dom (chałupa, mieszkanie, szałas, wioska, lepianka), pałac, miasto,
bar, afrykański bazar.
Pytanie „kiedy?” zahacza o tajemnicze, nieeuropejskie doświadczenie czasu.
Nasz czas, czas linearny, jest niemal rzeczą, czymś „sztywnym” i „twardym”, obiektywnym i zewnętrznym, jak wzorzec metra z Sevres. Antropologia kulturowa rozpoznaje różne konstrukty czasu, nasz nie jest

jedyny ani uprzywilejowany. W Afryce czas
jest albo go nie ma, kiedy nic się nie dzieje,
nie ma powodu, żeby czas płynął. Ludzie nie
są więc jego niewolnikami, lecz panami, bo
to od nich zależy „dzianie się” czasu. Zasługą
pisarza jest zbliżenie nas do takiego pojmowania i doświadczania czasu, ale też przybliżenie kawałka historii kontynentu, bo inny
czas w jego dziejach pojawia się na łamach
„Hebanu”, inny „Wojny futbolowej” a jeszcze
inny „Cesarza”. Kapuściński zaczął pisać swoją Afrykę w 1957 roku, kiedy trwał historyczny proces gwałtownej dekolonizacji...
Jak? – to przede wszystkim pytanie o sposób pisania Kapuścińskiego, zwłaszcza o gatunek reportażu literackiego. Wywodzący się
z publicystyki, służący rejestracji i opowieści o faktach, gatunek pogranicza literatury
i dziennikarstwa dzięki dziełu Kapuścińskiego
stał się pełnoprawnym i pełnowartościowym gatunkiem literackim, aspirującym do
literackiej Nagrody Nobla. Autorka intrygująco analizuje szereg problemów, na przykład kwestię fikcji w reportażu, który należy
przecież do literackiej półki non-fiction. Przy
okazji – obok poezji, reportaż to jakaś polska
specjalność literacka, że wspomnieć choćby Wańkowicza, Hannę Krall, przedwojennego Nowaka i Fiedlera głównie powojenne-
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ze strachu albo niewiary jest rozwiązaniem
najgorszym, ponieważ czas płynie i dzieją się rzeczy nieodwracalne. To tak smutne
wydarzenie było katalizatorem decyzji o wydaniu książki.
Autorka sama odbyła podróż do Afryki
w 2002 roku, dokąd trafiła z wyprawy
do Azji – do Indii, Chin, Nepalu, Tybetu
i Mongolii. W Afryce zakochała się podwójnie – w samym tym niezwykłym kontynencie oraz w mężczyźnie, obecnym mężu. Ich
syn, który teraz ma 4,5 roku, jest dosłownie
białym dzieckiem Afryki. O tej podróży opowiadała w Radiu Emaus, co usłyszała Teresa
Szmajda i postanowiła Ewę Chylak-Wińską
zaprosić do wydawnictwa. Najpierw jednak
dotarł do Sorusa wydruk pracy.
„Afryka Kapuścińskiego” to książka krytycznoliteracka. Autorka próbuje na kilku
płaszczyznach zrekonstruować i zsyntetyzować sposób, w jaki reportażysta przedstawia
i traktuje Afrykę w swojej twórczości, Afrykę,
w której bywał przez kilkadziesiąt lat i był
tam prawie wszędzie. Nie ma ambicji opracowania monograficznego, to jest prezentującego systematycznie i w całości „afrykańską” twórczość pisarza. Koncentruje się na
kilku wątkach analizy, rozpiętej wokół pięciu
pytań: kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego?

Kapuściński

go, najmłodszego Szczygła („Gottland”). Ewa
Chylak-Wińska pisze tak, że może być następna w tym szeregu, gdy tylko odchowa syna...
Pytanie „dlaczego?” to pytanie o Afrykę
jako wyz wanie egz ystencjalne dla
Kapuścińskiego, ale i spełnienie. I o podróż jako wyzwanie, i potrzebę egzystencjalną. I pisanie jako wewnętrzny nakaz zapamiętania, utrwalenia w słowie i udostępniania innym tego, czego było się świadkiem.
Chociaż może słowo „świadek” jest tu zbyt
obok...
Czytelnik Kapuścińskiego powinien sięgnąć po tę książkę....
Ewa Chylak-Wińska
AFRYKA KAPUŚCIŃSKIEGO
Wyd. Sorus, Poznań 2007, s. 208
ISBN 978-83-89949-31-8
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Edukuję mojego kompa w dziedzi- sobie przedstawić. Na przykład – w każdej związane z zastępowaniem wyobraźni (nie
nie współczesnego języka polskiego. Nie kulturze ogromne znaczenie ma cierpie- tylko przestrzennej), przewidywania, anaznał nawet słowa komp i podkreślał je czer- nie, zadawanie cierpień jest zakazane albo lizowania, decydowania. Właściwie nie ma
wonym wężykiem. „Nie znał” to przesada, bo ostro reglamentowane. Ale co znaczy, że ja- żadnych powodów, by we wszystkich opeto oznacza tylko brak pozycji w komputero- kaś istota cierpi...? Ano czuje ból. Co to jest racjach umysłu dających się skwantyfikowym słowniku. Dokładniej – w jego części „ból”? Co znaczy, że czuje? Człowiek, pies, wać (choćby na pozór), komputer nie wyniestandardowej, do której można dodawać wąż czuje, a meduza? Mrówa? Drzewo? parł wyuczanych dotąd kompetencji członowe słowa. Kiedy ona nie działa, to widać, Komp na pewno nie, nawet jak udaje (były wieka. W efekcie człowiek zacznie je tracić,
że za błędne komp „nienauczotak jak umiejętność ręcznego,
ny” uważa słowa takie jak przeLech Mergler czytelnego pisania bez błękręt, deweloper, pener, ponowodów ortograficznych, skoro
czesny, gender, nawet ekologiczjest korygujący je edytor tekny i globalizacja (nie mówiąc
stów lub organizacji swojego
już o metroseksualny czy anczasu, skoro w każdym telefodropauza, kognitywistyka i celenie mamy rozbudowany elekbryci). Wulgaryzmy kuma, przytroniczny organizer z funkcją
najmniej te historycznie utrwaprzypominania.
lone – na k..., ch..., d..., g..., pi...,
Cała ta osobista elektronici..., pie... Jednak bardziej zaka staje się nieodłączną częścią
awansowanych trzeba go donormalnie funkcjonującej osopiero „nauczyć”...
bowości. Przerażać może myśl,
Jeśli niektórzy swoje saco by to było, gdyby nagle znimochody traktują pieszczotlikła zawartość twardego dysku
wie, jak czujące istoty obdarzood lat gromadzącego osobiste
ne osobowością, to komp zainformacje. To tak, jakby wysługuje na to tym bardziej. Ma
parowała część mnie.... Adresy,
niektóre atrybuty wysoko zortelefony, archiwum mejli, foty...
ganizowanej inteligencji, nie
Bez tego nie można już być
tylko ogromną i dynamiczną
w pełni sobą, jestem sobą
pamięć. Sprawia wrażenie, że
i mogę efektywnie funkcjo„rozumie”, „rozpoznaje”, „reaguje”
nować, kiedy trwam w symitp. Tymczasem faktycznie ryba,
biozie z tą moją elektroniczną
taki karp pożerany w wigilię,
protezą (komp plus sprzężony
ma wielokrotnie więcej „osotelefon komórkowy z wieloma
bowości” niż komputer – nawet
funkcjami) i działa ona OK.
ten, który wygrywa z mistrzem
Pomijam tu rozmaite kweświata w szachy. Reakcje komstie szczególne, np. przypadki
pa przypominają, co do zasady,
nałogowców gier komputerograbie rzucone na ziemię zębawych, randek na czacie, licytami do góry – jak na nie stanąć,
cji na Allegro i inne. Pewien
to walną pechowca trzonkiem
znany psycholog od terapii
w łeb. I tyle. Działanie kompusomatycznej zwrócił kiedyś
tera polega na mechanicznych
uwagę, że masowa teleinforoperacjach algorytmicznych, opisanych ta- takie eksperymenty – komp wrzeszczał albo matyka eliminuje ciało, zmysłowość z procebelkami logicznych funkcji elektronicznych pokazywał ekstremalne wykresy). I komp sów poznania i rozwoju, a więc kształtowabramek cyfrowych NAND (nie – i) i NOR (nie nie może też mieć orgazmu ani się upić.
nia osobowości. Czym innym jest w końcu
– lub). Jest ich nieprawdopodobnie wielka
Zwykle nie uświadamiamy sobie, na ile choćby gra w piłkę na monitorze, a czymś
liczba i działają miliony razy na sekundę, cała ta elektronika cyfrowa staje się częścią zupełnie innym na boisku, bo jakby „czym
stąd efekt wielkiej złożoności, przypomina- nas, na ile jesteśmy już cyborgami, ponie- innym” w niej się uczestniczy i ją rozpoznający reprodukcję skomplikowanego obra- waż te urządzenia to po prostu nasze cy- je oraz „rozumie” i doświadcza... W drugim
zu, która składa się z masy kolorowych, pro- berprotezy, już nie nóżek (auto) lub rączek przypadku całym ciałem, ze szczególnym
stych punkcików.
(np. wiertarka), ale protezy umysłu, może uwzględnieniem płuc, serca i kończyn dolKomp nic nie „czuje”, nic nie „wie”, nie „ro- nawet całej osobowości. Eliminują one po- nych... W pierwszym – tylko umysłem i palzumie” i nie „poznaje”. Co prawda, my jako trzebę szeregu kompetencji umysłu, któ- cami manipulującymi interfejsem.
ludzie też niezbyt wiemy, co te słowa znaczą re szkoła kształtowała od małego – od eleCo jednak myśleć o tym, że ponoć ok.
wobec nas samych: że czujemy... wiemy... ro- mentarnych, jak liczenie, zapamiętywanie, 90% treści w internecie traktuje o seksie –
zumiemy... To sprawy zasadnicze, ale nie po- poprawne pisanie, porządkowanie, samo- to objaw naturalnego biologicznego zdrotrafimy ich konceptualnie, ponadintuicyjnie organizacja, po bardziej zaawansowane, wia czy zniekształcenia?
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