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Gaz Ziemny – Dobra Energia
Dbasz o ciepło i komfort dla Twojej rodziny. Szukasz przyjaznego, bezpiecznego
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Z prof. Lechem Trzeciakowskim, autorem nowo wydanej książki Otto von Bismarck, rozmawia Stefania Golenia Pruszyńska
Panie Profesorze, gdy dowiedziałam się, że Pan napisał książkę
o Otto von Bismarcku, byłam zarówno zaskoczona, jak i ogromnie zaciekawiona. Zastanawiałam się nad Pana inspiracją do tego niemałego zadania od
strony dokumentalnej i naukowej. Rozważałam także – z uwagi na kontrowersyjny odbiór Żelaznego Kanclerza i jego
roli – jakie motywacje skłoniły Pana do
skupienia się nad tą biografią. A zważywszy na Pana interesujące rozpoznania historyczne związane z Poznańskiem i Wielkopolską, które przedstawił
Pan w swoich wcześniejszych książkach,
pomyślałam, że prezentacja Bismarcka przez Pana jako
choćby
realizacja
zamiaru naukowego,

York, 1990 r.). Wiadomo mi, że cieszy się ona Adam Czartoryski: „powstanie musi być pow Stanach zainteresowaniem…
wszechne, silne i w porę zrobione”. BismarcTo nieco nas oddala od tema- kowi powstanie styczniowe było na rękę –
tu głównego, jednak to ciekawe, że oto udzielił poparcia Rosji, do czego przecież
dzisiaj ta książka w USA znajduje czy- zmierzał, dążąc do zacieśnienia stosunków
telników, budzi zainteresowanie. Co we- ze wschodnim sąsiadem, co będzie profitodług Pana skłania do tego Amerykanów, wało w czasie wojen o zjednoczenie Nieżeby poznawać ten temat? Fascynacja miec. Wtedy Rosja przyjęła postawę życzPolską?
liwie mentalną.
Tak właśnie można by to ocenić, lecz to
A gdyby się przyjrzeć bliżej Biw końcu też temat europejski. I oczywiście smarckowi, a to uczynił Pan, Panie ProAmerykanom się spodobał. Na pewno jed- fesorze, na pewno z wyjątkową dokładnak nie jest to przypadek. Zainteresowanie nością, co można zaakcentować w jego
to może mieć również związek z rekomen- biografii?
dacjami, w tym zwłaszcza prof. S. FischeraOd zarania miał handicap. Był inteligentGalatiego, redaktora z East Eurepean Mono- ny, odebrał staranne wychowanie, kinderszgraphs. Cieszy zaś, że książka ta służy popu- tubę… Pełne jego nazwisko to Otto Eduard
laryzacji wiedzy historycznej i poznawaniu Leopold von Bismarck-Schönhausen. Urodramaturgii związanej z zaborem pruskim, dził się 1 kwietnia 1815 roku w Schönhaupanowaniem Bismarcka i ostrą walką z pol- sen. Jego ojciec Ferdynand był z pochodzeskością i Kościołem.
nia junkrem, wywodzącym się ze starej pruPowróćmy jednak do biogra- skiej szlachty, matka zaś z domu Mencken
fii Bismarcka i jego postawy wobec Pol- – była córką urzędnika królewskiego, miała
ski. Jest on przecież autorem przeraża- pochodzenie mieszczańskie. Otto posia-

Kontrowersyjny Bismarck
czysto historycznego, musiała mieć
jednak coś ponadto w uzasadnieniu,
że Pan się jej podjął. Nie wydaje mi
się bowiem prostą
kwestią Pana wola
s zc ze g ó ł owe g o
poznania, czy też
zbliżenia się do faktów z życia Bismarcka i zamiar odsłonięcia ich w opracowaniu jego biografii, dodajmy: faktów
z życia człowieka bezsprzecznie zasługującego na miano indywidualisty, wpisanego w historię Prus i Polski różnymi
dokonaniami, lecz i wielkiego oponenta w sprawie polskiej, wręcz jawnie wrogiego…
Bismarck to postać wyjątkowa. I wielkiego formatu, i niebanalna, o ogromnym
znaczeniu historycznym… Znana zresztą
powszechnie pod przydomkiem Żelazny
Kanclerz… Sięgnąłem zaś do tej postaci
nie bez wieloletnich przygotowań, zainteresowany jej prezentacją jako historyk. Najpierw zajmowałem się dziejami Wielkopolski i Niemiec XIX wieku i pod kierunkiem
prof. Witolda Jakóbczyka napisałem pracę doktorską poświęconą w dużym stopniu kanclerzowi Leo von Capriviemu… I to
wówczas zetknąłem się bliżej z Otto von Bismarckiem, który był poprzednikiem Capriviego. Następnie napisałem książkę Kulturkampf w zaborze pruskim (Poznań 1970 r.),
która także, lecz później, ukazała się w wersji angielskiej pt. The Kulturkampf in Prussian
Poland (Columbia University, Press New

4

jącego przepisu: Bijcie Polaków tak długo, dopóki nie utracą wiary w sens życia.
Współczuję sytuacji, w jakiej się znajdują.
Jeżeli wszakże chcemy przetrwać, mamy
tylko jedno wyjście – wytępić ich.
To powiedzenie rzeczywiście dla nas
Polaków jest bardzo wrogie, pochodzi
z jego listu do siostry Malwiny z okresu,
gdy był posłem w Petersburgu… Ma ono
ścisły związek z sytuacją przed powstaniem
styczniowym i wojną krymską. Wówczas tło
historyczne utkane było w sposób wielce skomplikowany kwestią polską… Warto przypomnieć i takie związane ze sprawą polską postawy: margrabia Aleksander Wielopolski był orędownikiem koegzystencji z Rosją w zamian za ustępstwa na
rzecz społeczeństwa polskiego, tymczasem Bismarck był temu przeciwny. Wszelkie
ustępstwa caratu na rzecz Polaków uważał
za podważanie dobrych stosunków z Rosją, które były fundamentem jego polityki zagranicznej. Dlatego pewnie tak ostro
się wyraził w swoim liście i był tak niezwykle w tym brutalny. Z niepokojem jednak
spoglądał na następstwa polityczne swoich
działań w Polsce…
Jeden z podrozdziałów mojej książki
o Bismarcku, zatytułowany „Uśmiech fortuny”, dotyczy sytuacji, gdy wybucha powstanie styczniowe. Bismarck doskonale sobie
poradził z tą sytuacją i ostatecznie ją zdecydowanie wygrał… Powstanie było skazane na klęskę. Kosztowało Polaków wiele
ofiar, bowiem słabością polskich powstań
było nierespektowanie takich zasad, które głosił np. jako premier rządu polskiego
w dobie powstania listopadowego książę

dał młodszą siostrę Malwinę i starszego
brata Bernarda, a dwóch jego braci zmarło w dzieciństwie. Był bardzo utalentowany, zdolny, dobrze wykształcony – studiował nauki prawnicze w Getyndze, a zakończył w Berlinie. Dał się poznać jako człowiek
o różnych obliczach, po studiach wiele podróżował. Był jednak przede wszystkim silny. Miał wszelkie zadatki, by zrobić karierę.
Gdy ożenił się z Johanną von Puttkamer,
pochodzącą z Kaszub, z rodziny szlachty
pruskiej, junkierskiej, jego życie potoczyło się właśnie w kierunku kariery politycznej, i to właśnie kariera ta jest tak istotna
w jego biografii.
Jak Pan postrzega drogę Bismarcka na szczyt władzy?
Początki drogi politycznej Bismarcka
wiążą się z faktem, że w Sejmie Pruskim
w 1847 r. zajął miejsce – za chorego kolegę – konserwatystę, rojalistę… Bismarck
był zagorzałym zwolennikiem monarchii
stanowej. Niejako można było już wówczas przewidzieć, że twardo stanie przy
boku panującego, tam było jego miejsce.
Miał cechy człowieka skłonnego do dominacji… O tym napisałem w rozdziale „Vivat
rewolucja!”. W 1851 r. objął godność posła
we Frankfurcie nad Menem, następnie –
kanclerza Związku Północno-Niemieckiego w 1867 r. i Kanclerza Rzeszy w 1871 r.
W tym momencie osiąga miejsce dające
mu możliwości wypłynięcia na szerokie
wody polityczne… Bismarck piął się szybko po szczeblach polityki – od posła, którym był osiem lat, w tym posłem w Petersburgu, a później w Paryżu (tam miał okazję przyjrzeć się Napoleonowi III)… do pre-

Ilustracja: Kunstanstalt J. Miesler, Berlin, 1898/1900

opierały się wówczas na cenzusie majątkowym i były jawne… Zasady Bismarcka dotyczące wyborów sprawdzają
się po dziś dzień, a to właśnie on był ich
twórcą.
Charakteryzowały Bismarcka dwie cechy: brutalność i finezja, nowatorstwo, niekonwencjonalność, a także dynamika działań. Był bardzo bezwzględny, czasami skrajnie mściwy… Gdy chciał uderzyć w socjaldemokrację, zastosował represje, deportacje. Jednak przeforsował też prawa socjalne.
Stał się twórcą państwa socjalnego. Okazało się też, że można wiele osiągać bez rewolucyjnych sloganów tych, którzy szafowali
socjaldemokracją. Błędem było rozpętanie walki z Kościołem jako siłą wspierającą
partię opozycyjnego katolickiego centrum,
określanej za Rudolfem Virchowem – Kulturkampfem, o czym prof. Virchow mówił:
„mamy do czynienia z walką z kulturą”. Zmagania te zakończyły się porażką.
Miał jednak za sobą też młodość… i liczne wady. Które z cech Bismarcka Pan zaakcentowałby jako szczególne?
Charakter Bismarcka nie był łatwy. Jego
mściwość zaś nie przysparzała mu chwały,
okazywał ją nawet wtedy, kiedy absolutnie nie wypadało. W swych działaniach politycznych nie przewidywał konsekwencji

dalekosiężnych – umiał przewidywać tylko
na krótki dystans, w długiej perspektywie
zawodziły go i intuicja, i nos polityczny…
Był straszliwym żarłokiem. Powodowało
to u niego dolegliwości gastryczne. Pewnego dnia zaniemógł. Wezwano młodego lekarza Ernsta Schweningera, który starał się wydobyć od kanclerza informacje na temat historii choroby. Bismarck, jak wiadomo, będąc
człowiekiem pobudliwym, krzyczał na lekarza, nie udzielając potrzebnych informacji.
Wtedy Schweninger odpowiedział: Staję do
dyspozycji Jego Książęcej Mości, jeżeli jednak
życzy sobie pan być leczonym bez zadawania
pytań, uważam, że będzie lepiej się zwrócić do
weterynarza, który jest przyzwyczajony do takiej metody odpowiedzi. Odpowiedź ta zaimponowała Bismarckowi, Schweninger stał się
jego „nadwornym lekarzem”.
A idąc po romantycznych tropach, co wiadomo bliżej o kobietach w życiu Bismarcka, miłości,
tajemnicach alkowy… i jego zainteresowaniach, pasjach pozapolitycznych?
W młodości w sprawach miłosnych nie zawsze mu się powodziło… Gdy zajechał z Paryża do Biarritz 4 sierpnia 1862 r., a miał wtedy
47 lat, poznał księżną Katarzynę Orłow, która tam przybyła 7 sierpnia
wraz mężem – księciem Nikołajem
Orłowem. Zauroczył się nią, jak kiedyś Isabellą Loraine-Schmith czy
Marią von Thadden. Był zakochany
jak sztubak. Uczył ją sztuki pływania,
bywali razem na koncertach przy świetle
księżyca, podczas których księżna Katarzyna grała na fortepianie utwory Beethovena,
Mendelssohna i Chopina oraz pieśni niemieckie czy francuskie chansons. To była romantyczna miłość, a Bismarck był jak nowo
narodzony… przerwała ją konieczność wyjazdu do Berlina. Był już wówczas żonaty
z Johanną von Puttkamer… Jego małżeństwo było bardzo udane, przetrwało 47 lat,
mieli troje dzieci: Herberta, Wilhelma i Marię. Bardzo dbał o swoją rodzinę, poświęcał jej wiele czasu… Prowadził z żoną dom
otwarty, dzięki czemu poszerzał swoje znajomości i zdobywał sympatię wielu kręgów
towarzyskich. Dali się poznać wraz z żoną
jako czarujący gospodarze, on sam celował w dowcipach i miał spory urok osobisty, czym zresztą zasłynął już w Petersburgu, w salonach politycznych – zdobył tam
np. sympatię cara Aleksandra II… Johanna
von Puttkamer nie angażowała się w jego
sprawy zawodowe czy polityczne. Bismarck
był koneserem twórczości Ludwiga van
Beethovena i Fryderyka Chopina. Był poliglotą – znał dobrze francuski, angielski,
rosyjski, także grekę i łacinę. Jest autorem
Gedanken und Erinnerungen (Rozmyślania
i wspomnienia), pisał piękne listy do swojej żony, uznane za wzory sztuki epistolarnej tamtych czasów… Dla niego i z myślą

o nim wznoszono wieże widokowe w bardzo ciekawych przyrodniczo miejscach, np.
na górze Galgarben niedaleko Królewca –
Bismarck lubował się w naturze… fascynowały go drzewa… Kupił majątek w Warcinie, dotąd dobrze zachowany i traktowany
z pieczołowitością przez polskie władze…
Czy Bismarck był kiedykolwiek
w Poznaniu?
Nie, nigdy tu nie dojechał, za to był
w Warszawie, mieszkał w Łazienkach podczas konferencji rosyjsko-pruskiej, jako delegat… w latach 50. Z tego pobytu również
zachowały się jego listy do żony.
Widziałam w Hamburgu w latach 90., nieopodal Hauptbahnhoff,
dworca centralnego Deutsche Bahn,
w parku, olbrzymi pomnik Bismarcka. Wyrastał ponad drzewa i przyciągał
oczy bryłą głowy księcia… Miałam mieszane wrażenia, dominowało zaś w nich
zdziwienie i moja potężna refleksja: ten
naród nadal ma swojego wielkiego strażnika! W Niemczech pomników Bismarcka jest bardzo wiele. Ile? Czy w Polsce są
także?
Trafiają się, jeszcze budząc kontrowersje…
A kontakty z Polakami?
Miał bardzo wiele kontaktów z polskimi posłami. Poznał również arcybiskupa poznańsko-gnieźnieńskiego Mieczysława Ledóchowskiego, którego zresztą później za
jego opozycyjną postawę podczas Kulturkampf wtrącił do więzienia…
Pana książka nosi tytuł Otto von Bismarck…
Wydało ją Ossolineum w serii Biografie. Wysoko cenię to wydawnictwo i jestem
ogromnie wdzięczny pracownikom tego
wydawnictwa za zaangażowanie w wydanie tej książki, w tym szczególnie pani Jolancie Kawalec i Grzegorzowi Korczyńskiemu. Książka ma 360 stron, a na obwolucie
widnieje portret Bismarcka autorstwa Serapha von Lenbach.

wywiad

miera Prus (jesień 1862 r.) za panowania
Wilhelma I… Nieśmiertelność zawdzięcza
doprowadzeniu do zjednoczenia Niemiec
„krwią i żelazem” w rezultacie wojen z Danią w 1864 r., Austrią – w 1867 r. i Francją
(1870 – 1871).
Bismarck w salonach polityki… i na niwie prywatnej… Czym zasłynął, jakie postawy przyjmował w obu
tych sferach?
Bismarck miał różne pomysły, idee, poglądy ewolucyjnego konserwatysty, zmagał się z wieloma politycznymi wrogami –
w swoisty sposób zresztą – walczył z liberałami, wysuwał swoje postulaty, spośród
których warto zaakcentować rewolucyjne
wówczas zasady dotyczące wprowadzenia
demokratycznej ordynacji wyborczej do
parlamentu Rzeszy – wyborów powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich.
A wybory do sejmu pruskiego

A jaką drogą dotarł Pan do
źródeł historycznych i w jakich miejscach je Pan znalazł?
Przyjaźniłem się z Jürgenem von Bismarck, którego Żelazny Kanclerz był prastryjem. Poznałem księcia Ferdynanda
von Bismarck, kuzyna Jürgena. Otrzymałem zgodę na korzystanie z prywatnego
archiwum rodziny Bismarcków we Friedrichsruh.
Prof. Lech Trzeciakowski jest autorem wielu artykułów i szeregu książek, m.in. takich, jak: Walka o polskość miast Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku, Kulturkampf w zaborze pruskim, Pod pruskim zaborem
1850-1914, W dziewiętnastowiecznym
Poznaniu, Posłowie polscy w Berlinie
1848 – 1928. Jest także laureatem Nagrody Johanna Gottfrieda Herdera.
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Ojczyzna jest

poczuciem tożsamości
Z Tadeuszem Mazowieckim, pierwszym Premierem III Rzeczypospolitej, honorowym obywatelem miasta Poznania, rozmawia Dominik Górny
Staje Pan w obronie solidarnościowej idei sprawiedliwości, mówiąc, że niezależnie od ustroju, demokracja
zawsze będzie odnajdywać swoje korzenie w suwerenności i niepodległości państwa. Jakie są najważniejsze aspekty
współczesnego wymiaru demokracji?
Uważam, że współczesna demokracja jako pojęcie jest tożsama z cywilizacją Zachodu, która bierze pod uwagę trzy dominujące czynniki: ludzki osobowościowy i podmiotowość człowieka
oraz postawę obywatelską. Chociaż cenię sobie demokrację sięgającą zachodnich korzeni, nie wierzę w jej globalny eksport. W postrzeganiu sprawiedliwości powinien się liczyć obywatelski duch.
Natomiast jego określa istnienie wolnych wyborów, a także rządy
większości.
Czy jednak zasada rządów większości nie jest obecnie nadużywana?
Oczywiście, odwołując się do myśliciela Alexisa de Tocqueville,
trzeba spostrzec, że „bezbożne i godne pogardy” jest to, co wiąże
się z nieograniczoną władzą większości. Demokracja nie może być
tylko zewnętrznymi szatami dla autorytarnego systemu. W takim
rozumieniu można odmówić posłuszeństwa tylko temu, co nie jest
zgodne z duchem sprawiedliwości. Duże znaczenie ma również
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myśl chrześcijańska, głosząca, że poza suwerennością ludu, ważne jest akcentowanie prawa naturalnego, które przysługuje każdemu człowiekowi. Musimy uświadomić sobie, co jest, a co powinno
być wspólne. Wtedy w państwie demokratycznym będziemy się
czuć jak w domu.
Co zatem powinno być wspólne i w jaki sposób wypracować w sobie świadomość społecznej wspólnoty?
Podstawową rzeczą jest zrozumienie zasady państwa prawnego. Oznacza ona, że polityk ma powinność czynienia tego, co
w stosunku do niego jest określone prawem, a obywatel może
czynić to, co nie jest zakazane. Z politycznego punktu widzenia,
aby móc realizować ideę ogólnoludzkiej wspólnoty, trzeba mieć
szacunek dla konstytucji. Zasadniczych praw nie można interpretować tylko według litery prawa, trzeba uwzględnić również ducha. Dzieje się tak, ponieważ sama litera prawa nie jest w stanie
w pełni ochronić ludzkiej godności, a tylko określa reguły, którymi należy się kierować. Aby wykształcić w sobie świadomość
wspólnoty, potrzebny jest społeczno-polityczny dyskurs. Demokracja żywi się debatą, bez której kostnieje w sprawy nieprzekraczalne. Zanim liberalna demokracja stworzyła prawo, już zostało ogłoszone, że nie jest w stanie dać nam szczęścia. Teraz nie
potrzeba nam poczucia wspólnoty opartego jedynie na sprzeciwie w walce o wolność, jak to miało miejsce w przypadku Solidarności. Musimy doceniać wartości państwa demokratycznego, a przez to prawdziwie wolnego. Demokracja jest silna mocą

fot. Archiwum WSNHiD

Jest Pan zdania, że pamięć człowieka zamyka się w pamięci o symbolach. Z czego chciałby być Pan zapamiętany?
Każdy ma różne strony swojego życia, zarówno chwalebne, jak
i złe. Każdy – szczególnie polityk – chciałby być zapamiętamy tylko z dobrej strony, choć nie zawsze ma do tego właściwe predyspozycje. Chciałbym, żeby ludzie zapamiętali mnie jako osobę, która w każdym momencie swojego życia starała się kształtować ideę
demokratycznego ducha. Po pierwsze: dlatego, że odegrałem ważną rolę w transformacji ustrojowej. A po drugie, że uczestniczyłem
w społecznym życiu jako inicjator oddziaływania wychowawczego,
szczególnie w odniesieniu do młodzieży. Polska liczy na młodych ludzi, którzy mogą ją kształtować, pod warunkiem, że nie odwrócą się
od historycznych ideałów. Ojczyzna jako pojęcie, z którym się utożsamiamy, jest odczuwana jako przeszłość i terażniejszość.

prawo

swych obywateli. Polityczne prawa powinny być znane każdemu
obywatelowi. Korzystanie z nich jest oczywiście bardzo trudne.
Jednak gdy stanie się to możliwe, przyniesie godne rezultaty, dostrzegalne jeszcze za naszych dni.
Jakie cechy powinien mieć polityk dbający o społeczną sprawiedliwość?
Kiedyś odpowiedziałbym, że taka osoba powinna na pierwszym
miejscu okazać zrozumienie dla codziennych problemów, przez co
zyskałaby z ludźmi dobry kontakt. To w zasadzie by wystarczyło do
zrobienia pierwszego kroku. Dzisiaj polityka jest ogromnie medialna. Kontakt z człowiekiem z telewizji zamienia się w pewien rodzaj
uzależnienia. Politycy zaczynają mówić nie to, co uważają za słuszne, ale tak, żeby się podobało szerszym kręgom społeczeństwa. Na
tym może polegać na przykład dyplomacja, ale na pewno nie polityka. Dziennikarze nie zauważają, że sami ulegają manipulacjom polityków, którzy – przewidując, jaka będzie reakcja mediów – działają
tak, by na nią wpłynąć. Dla rozwoju demokracji i samego człowieka
ważny jest czynnik humanistyczny. Oznacza to, że środki masowego przekazu powinny zmuszać do myślenia nie tylko obywateli, ale
również polityków.
Które ze społeczno-politycznych sytuacji prowokują
Pana do zastanowienia się nad sensem bycia politykiem? Czego
Pan nie może zrozumieć, z czym się nie chce pogodzić?
Nie potrafię zrozumieć tego, że tak często słyszę coś jednego
dnia, a drugiego od tych samych ludzi dowiaduję się, że myśleli zupełnie inaczej. Tym bardziej, że twierdzą, iż właśnie tak jest w porządku i na swoim miejscu. Jednocześnie nie bardzo pojmuję, że
tak wielu ludzi nie potrafi tego nie tylko rozszyfrować, ale nawet
zauważyć.

Przez dziesięć lat sąd rejonowy w Ostrowie nie potrafił zakończyć sprawy posła, to znaczy europosła Witolda Tomczaka,
oskarżonego o znieważenie funkcjonariuszy policji. Pan europoseł nie raczył pojawiać się w sądzie, gdzie za to często i gęsto przysyłał kolejne zwolnienia lekarskie, które sąd uwzględniał, ani razu ich nie weryfikując. Dopiero kiedy sprawa uległa
przedawnieniu i proces przeciwko europosłowi umorzono,
ostrowski sąd lekarskie ekspertyzy europosła pokazał biegłym,
aby ustalić, czy nie ma tam nieprawidłowości. W tym kraju ani
żaden kruk krukowi oka nie wykole, ani też żaden lekarz nie powie złego słowa na innego lekarza. Stawiam zakład o czapkę śliwek, że sprawa zwolnień lekarskich rozejdzie się po kościach.

Kazimierz Brzezicki

Wirtualna

Temida

Nie pierwsza i nie ostatnia to sprawa, gdzie nieświeży oddech polityków paraliżuje bądź utrudnia pracę Temidzie. Nie
dziwi mnie zatem, że coraz więcej ludzi pragnie, aby ich sprawy rozstrzygała sędzia Anna Maria Wesołowska – gwiazda jednego z komercyjnych kanałów telewizyjnych, która podczas
godzinnej rozprawy potrafi ustalić wszystko, a nawet – wbrew
staraniom prokuratury – uniewinnić oskarżonych (ostatnio tak
się dzieje co drugi program), ponieważ podczas jej rozpraw –
wbrew kodeksowi postępowania karnego – zjawiają się ludzie, których organa ścigania nie raczyły nawet przesłuchać
i akt oskarżenia obracają wniwecz. Szkopuł w tym, że pokazowe programy telewizyjne sędzi Wesołowskiej tak się mają do
prawdziwych rozpraw (pomijam utensylia – będące poza jakąkolwiek rzeczywistością – karafki z wodą dla uczestników postępowania i podsądnych, strażnik sądowy w sali rozpraw itp.),
jak silikonowy biust do prawdziwych piersi – ładny z zewnątrz,
pusty w środku.
Według badań ośrodków opinii publicznej, nasze społeczeństwo nie wierzy prawnikom, w tym sędziom. Nie do pomyślenia jest u nas proces, tak jak w Wiedniu rozprawa mordercy i kazirodcy Fritzla, który został skazany po siedmiu dniach
rozprawy. Sąd amerykański potrzebował pół roku na skazanie
oszusta tysiąclecia (na 150 lat). U nas taki proces trwałby tak
długo, że w końcu trzeba by go umorzyć.
Co nam zatem pozostaje? Moim zdaniem sprawa jest prosta. Wierzę w niezawisłość sędziowską i nasze prawo, które
w ręku fachowca nie jest wcale ułomnym bublem. Pozwólmy
sędziom być w pełni niezawisłymi funkcjonariuszami Temidy.
Pozwólmy, aby ten urząd pełnili najlepsi prawnicy, a nie specjalnie szkoleni pryszczaci młodzieńcy, a nikt nie będzie oglądać telewizyjnej fikcji, bo zastąpi je relacja z prawdziwych procesów.
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Biznesowo
do Indii
Z Barbarą Kubiszyn-Łodygą reprezentującą Ercom
Travel Center i JJ Singh’em – Prezesem
Zarządu Weco Travel rozmawia Mariola
Zdancewicz
Czym był Ercom do 1 stycznia
2009 roku przed podjęciem strategicznych decyzji?
BK: Był biurem podróży, które swoją
renomę zdobyło dzięki uzyskaniu w 1994
roku licencji Lufthansa City Center. Uzyskanie tego rodzaju praw przedstawicielskich
jednej z największych linii lotniczych na
świecie wymagało od naszego biura sprostania wysokim standardom zarówno technicznym, jak i kadry pracowniczej. W ten
sposób zdobyte zaufanie klientów pozwoliło przez lata ugruntować naszej firmie wiodącą pozycję na rynku wielkopolskim.
JJS: Dla Weco Travel Ercom był interesującym i ważnym partnerem biznesowym.
Chcemy korzystać z potencjału nowoczesnych technologii, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych doświadczeń. Naszym
mottem jest „globalna technologia i indywidualna obsługa”. Konsorcjum Weco Travel
założone w 1992 roku w Warszawie, posia-

8

da obecnie oddziały w czterech miastach
w Polsce: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu
i Gdańsku, a poza Polską: w Republice Czeskiej, na Węgrzech i w Rumunii. Mam również nadzieję, że do końca tego roku stworzymy biuro w Rosji, aby móc wprowadzać
w życie strategię umacniania swojej pozycji
na rynku Europy Wschodniej i Centralnej.
1 stycznia 2009 roku Biuro Podróży Ercom, już jako Ercom Travel Center, zdecydowało się wejść w skład grupy korporacyjnej Weco Travel Group,
jednego z liderów obsługi podróży służbowych w Polsce i na świecie. Jakie korzyści z tego pociągnięcia ma Weco Travel Group, a jakie Państwa klienci?
JJS: Korzyści są bardzo duże, dzięki
temu, że nasze biuro otworzyliśmy w jednym z najlepiej usytuowanych pod względem biznesowym mieście – w Poznaniu.
Bazując na naszym kilkunastoletnim ponadnarodowym doświadczeniu, mając
do wyboru stworzenie nowego, czwartego własnego biura, uznaliśmy, że lepszym
rozwiązaniem będzie działanie jako Weco
Travel. Zapewniło nam to możliwość funkcjonowania na skalę światową, a co się
z tym wiąże lepsze perspektywy rozwoju
na przyszłość, dobrą bazę danych o klientach, których dzięki tej współpracy mamy
wciąż więcej. Warto podkreślić, że Weco
Travel jest udziałowcem amerykańskiego
konsorcjum Radius, które posiada biura
w osiemdziesięciu krajach. Współpraca
z nimi umożliwia wymianę doświadczeń,
a co za tym idzie tzw. „know-how” – system lepszej obsługi klienta w zakresie podróży służbowej.

Jakie linie lotnicze są Państwa biznesowymi i turystycznymi
partnerami?
JJS: Działamy już od wielu lat i możemy
śmiało powiedzieć, że „latamy” wszystkimi
liniami, na czym najwięcej wygrywa nasz
klient. W 1992 roku uzyskaliśmy akredytację Międzynarodowego Zrzeszenia Transportu Lotniczego – IATA, które jest najbardziej
renomowaną i największą światową organizacją zrzeszającą przewoźników lotniczych.
Dzięki temu już od ponad 60 lat wyznacza
kierunki rozwoju lotniczego transportu pasażerskiego. IATA zrzesza 260 renomowanych linii lotniczych, które obsługują 94%
regularnego ruchu pasażerskiego.
BK: Jak widać, naszemu klientowi pokazujemy możliwie najszerszą ofertę podróżniczą.
Jakie kraje zamierzacie Państwo promować w obecnej dobie turystycznej?
JJS: Myślę, że turystyczno-biznesowej.
Z tej perspektywy największym zainteresowaniem cieszą się Indie, z których zresztą pochodzę, i Chiny, dlatego że wiem, iż
tam nieustannie odnotowuje się wzrost gospodarczy. Ambasada Indii w Polsce wydaje średnio 12 tysięcy wiz w ciągu roku, co
jest nieporównywalnie więcej w stosunku
do lat ubiegłych, kiedy wiz było wydawanych nie więcej niż 2 tysiące. Na te kraje też
stawiamy.
Merkuriusz dystrybuuje się
szczególnie wśród wielkopolskiego środowiska biznesu, coraz częściej również
w Warszawie. Co mógłby Pan zaproponować naszym klientom biznesowym?

Nasze biuro pomaga spełniać oczekiwania
klienta w stosunku do jego faktycznych
możliwości wyjazdu w dane miejsce. Zdarzało się, że klient przychodził z konkretną
propozycją, bo sąsiad mu polecił świetny
pomysł na wakacje, a my – po bliższym zapoznaniu się z jego potrzebami i hobby –
proponowaliśmy zupełnie inną podróż, którą był zachwycony.
Jak Państwo próbujecie zdefiniować Ercom na poznańskim rynku?
BK: To zależy od produktu, który oferujemy. Jeśli chodzi o bilety lotnicze, to klasyfikujemy się na jednej z pierwszych pozycji w Poznaniu i Wielkopolsce. W zakresie usług szeroko pojętej turystyki też zaliczamy się do czołówki poznańskich biur
podróży.
Jakie jeszcze nie odkryte miejsca mogłaby Pani polecić? Czy jeszcze
takie istnieją?
BK: Są wytrawni podróżnicy, którzy
poznali wiele krajów. Sądzę, że nie ma już
miejsca na świecie, którego nie odwiedzili
Polacy, w tym nasi klienci. Wszystkie zakątki zostały już naruszone, choć może niektóre miejsca nie są tak intensywnie odwiedzane, gdyż wymagają dużych nakładów finansowych.
Jaką ofertą jesteście Państwo
w stanie zaskoczyć?
BK: Trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Ja mogę powiedzieć o swojej podróży
na Korsykę. Ta wyspa mnie i moich przyjaciół bardzo zaskoczyła, zarówno pod względem historii, krajobrazu, przyrody, a także
klimatu. Sądziłam, że będą to kolejne wakacje ze słońcem i wylegiwaniem na plaży,
tymczasem pobyt okazał się dla nas wszystkich wakacjami marzeń. Najlepiej wybrać
się tam własnym samochodem z przyjaciółmi. Proponujemy wynajęcie dwóch domów
na północy i na południu wyspy, zwiedzanie Zatok Korsarzy, przepięknych gór oraz
plantacji winorośli. Atmosfera, która tam
panuje, aż kusi, żeby napisać nawet scenariusz filmu. 

KONKURS
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JJS: Możemy odpowiedzieć na ich takich, jak np. Radius, dało klientowi Ercowszystkie wątpliwości, nie tylko dotyczą- mu nowe możliwości.
ce przelotu czy wyboru hotelu, ale wręcz
Czym jest Radius?
doradztwa w zakresie misji gospodarczej.
JJS: Dzięki współpracy z Weco Travel zyWspółpracujemy bowiem z Indyjską i Chiń- skujecie Państwo solidnego i niezawodneską Izbą Gospodarczą i Krajową Izbą Gospo- go partnera w 80 krajach świata z obrotem
darczą w Warszawie.
przekraczającym 19,4 biliona dolarów. WażBK: ...czyli oprócz prostej konfigura- nym elementem wynikającym ze współpracji podróży, doradzamy w zakresie daleko cy z biurami Weco Travel oraz Radius Global
wykraczającym poza proste pojęcie usług Travel Management jest możliwość geneturystycznych.
rowania dla klientów obsługiwanych więJJS: Tak, do świadczenia tego rodzaju cej niż w jednym kraju jednego wspólneusług jesteśmy przygotowani, na bieżąco go raportu zawierającego dane z poszcześledzimy wszelkie nowości wprowadzane gólnych rynków. Raporty generowane są
na rynek przez naszych partnerów. Często w jednym z trzech Europejskich Centrów
jesteśmy też doradcami w zakresie nowych przetwarzania danych, które znajdują się
połączeń lotniczych, choćby obecnie roz- w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii.
ważanej strategii LOT-u, o możliwościach Jest to bardzo ważne narzędzie do oceny
połączeń Warszawy z Tokio, Hongkongiem wydatków ponoszonych na podróże przez
i Szanghajem.
firmy. Raporty te przekładają się bezpośredCzym powinni się kierować nio na realne oszczędności. Radius dzięki
biznesmeni przy wyborze wycieczki?
temu, że działa na rynku globalnym, uzyJJS: Na pewno cechami biznesowymi skuje znacznie korzystniejsze stawki dla
i turystycznymi wyjazdu. Dlatego powin- swoich klientów.
ni wybrać właśnie Indie i Chiny. Są to taPrzywiązuje Pani wagę do tzw.
kie kraje, które się świetnie rozwijają pod „produktu szytego na miarę”, czyli klienwzględem gospodarczym, a jednocześnie ta indywidualnego. Czy jednak nie namają zaplecze turystyczne, które zapewnia leży się obawiać, że teraz Ercom straci
podróżnikom wiele wrażeń związanych swój indywidualny charakter?
zarówno z poznawaniem historii, kultury
BK: Nie obawiam się tego. Plan połąi zwyczajów biznesowych tych państw, jak czenia sił obu firm był realizowany trzy lata,
i dobry wypoczynek.
a każda ze stron długo przygotowywała się
Jak długo funkcjonujecie Pań- do jego realizacji. Ta strategia przynosi dziś
stwo na rynku jako Weco Group?
wymierne, założone wcześniej, dobre dla
JJS: Jako grupa istniejemy już od 1973 obu stron skutki.
roku, choć na rynku Wielkopolskim jesteNa turystycznym rynku funkśmy stosunkowo od niedawna, dlatego cjonuje coraz więcej biur podróży, co
współpracujemy z Ercomem, który ma zwiększa ich wzajemną rywalizację. Dladuże doświadczenie w dziedzinie turysty- czego warto wybrać właśnie Państwa
ki. W ten sposób chcemy pokazać naszym ofertę?
klientom, że jesteśmy konsorcjum, które
BK: Czasami bywam klientem własnenależy postrzegać jako coś więcej, niż tyl- go biura, które wybieram dlatego, że moje
ko biuro podróży.
potrzeby i oczekiwania dotyczące podróży
Dlaczego Weco Travel Gro- w pełni zgadzają się z jego możliwościami.
up chciała z Państwem współpracować Mam poczucie, że cokolwiek „przyjdzie na
jako partnerem biznesowym?
myśl naszym klientom”, zostanie dobrze zreBK: Zdecydowała o tym strategia za- alizowane. Do tego jest potrzebny nie tylko
równo Weco Group, jak i Ercomu. To po- pakiet umów z operatorami wycieczek, ale
łączenie, to tak naprawdę powiększenie wiele innych licencjonowanych narzędzi rezasięgu działania Grupy Weco o kolejne zerwacyjnych oraz duże doświadczenie pramiasto, jak i poszerzenie zakresu usług cowników.
w Grupie Weco. Nasz partner był dotychCzym
czas nastawiony na obsługę biznesu. Do- zatem powinświadczenie Ercomu w zakresie usług ty- niśmy się kieropowo turystycznych wzbogaciło działal- wać podczas wyność Grupy Weco. Z kolei dla Ercomu było boru zagraniczto wzmocnienie się na rynku lokalnym nej wycieczki?
o silnego partnera, dającego gwarancję
BK: Najpierw
stabilizacji w czasach globalizującej się trzeba mieć pomysł
gospodarki. Poszerzenie palety narzędzi, na swoje wakacje.
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Z Piotrem Grygierem, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz

Leśnik
to piękny
zawód

Leśnik to piękny zawód i przez
lata realnego socjalizmu nie zdewaluował się szacunek do niego. Jak to się
Państwu udało?
Mogę wysnuć tezę, że na ludzi, którzy
obcują i zajmują się przyrodą, zawsze patrzyło się inaczej. Może to jest pewien mistycyzm, ale dzieje się tak, ponieważ zawód
leśnika tworzył się przez kilkaset lat. Bazujemy więc na doświadczeniu naszych poprzedników, dzięki temu zachowujemy historyczną ciągłość zawodu. Nasz szacunek
do przyrody przenosimy na korzystne relacje z ludźmi. Leśnicy od zawsze byli jedną
z niewielu wykształconych grup, obok proboszcza i nauczyciela, działających na terenie wsi czy małych miasteczek. Zawód leśnika rozwija się i oczywiście nie ma wśród nas
tylko i wyłącznie przyrodników. Mamy też
ludzi, którzy zajmują się informatyką, logistyką i nowoczesną technologią.
Jak tak szacowna instytucja
o przedwojennych korzeniach radzi sobie w dzisiejszych czasach?
Lasy Państwowe powstały w 1924 roku.
Praktycznie od początku założono samofinansowanie się instytucji. Tak się dzieje od
85 lat, z małą przerwą na okres II wojny światowej. Po wojnie, wykonując ciężkie i trudne zadania dla państwa, musieliśmy wykonywać wiele prac na rzecz podniesienia lesistości. Po roku 1989, po zmianie całego systemu gospodarczego i politycznego bardzo
szybko podjęliśmy decyzje, które pozwoliły
nam przetrwać, tzn. wprowadziliśmy zasadę odejścia od własnego wykonawstwa na
rzecz usługowego. Oznacza to, że mogliśmy
obniżyć koszty w zakresie wszystkich prac
leśnych. Postawiliśmy także na wolny rynek,
otwartą konkurencję w zakresie sprzedaży.
Stworzyliśmy system sprzedaży internetowej. Podjęliśmy też pewne działania koordynujące koszty, np. w tym roku nie będziemy
mieć awansów, podwyżek, nie będzie nagród finansowych, nie będziemy również
przyjmowali nikogo do pracy, ale również
nikogo nie zwolnimy.
Czy państwowa gospodarka
leśna jest tą najlepszą drogą? W jakich
krajach w Europie i na świecie jest podobnie?
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W Polsce, podobnie jak w krajach postkomunistycznych, gospodarka była oparta
na państwowej własności, na lasach znacjonalizowanych. W krajach zachodnich czy
w Unii Europejskiej do dziś zachowała się
ciągłość prywatnej własności. Uważam, że
lasy państwowe i prywatne można z sobą
rzetelnie porównać dopiero w czasach
współczesnych. W wielu miejscach w Europie lasy państwowe spełniają rolę, której
nie da się przecenić w stosunku do lasów
prywatnych. Nikt bowiem nie jest w stanie przeznaczyć własnych pieniędzy, jak
to się dzieje w lasach państwowych, m.in.
na tworzenie ścieżek i obiektów edukacyjnych, które de facto przynoszą straty, ale
jednocześnie dają korzyść społeczeństwu,
bez szansy zwrotu tych nakładów. W Europie lasów państwowych jest najwięcej
w krajach postkomunistycznych. Z kolei
najmniej tych lasów występuje w Skandynawii i na południu Europy.
Wspólnie z krajami nadbałtyckimi przy wykorzystaniu środków
z UE zrealizowaliście Państwo projekt
„Las Bałtycki”. Jakie są główne efekty tej
współpracy?
Był to projekt realizowany ze środków
Interreg IIIB, czyli tzw. „środków miękkich”,
nieinwestycyjnych. Uczestniczyło w nim
24 partnerów z 8 krajów regionu Morza
Bałtyckiego. Z Polski nasza Dyrekcja oraz
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Przez dwa lata pracy w tym
projekcie mogliśmy zapoznać się, jak w lasach krajów partnerskich rozwiązuje się
wiele zagadnień związanych z gospodarką leśną i jej funkcjonowaniem, np.: zalesienia gruntów porolnych, ochrona przyrody i bioróżnorodności w lasach, społeczne
funkcje lasów, zarządzanie lasami prywatnymi i tworzenie stowarzyszeń prywatnych
właścicieli leśnych czy kanadyjska koncepcja lasów modelowych. Zorganizowaliśmy
kilka międzynarodowych konferencji, m.in.
dotyczącą roli kobiet w leśnictwie (była ona
czwartą tego typu konferencją na świecie),
czy też pięciodniową terenową konferencję poświęconą porównaniu koncepcji lasów modelowych z leśnymi kompleksami
promocyjnymi funkcjonującymi w naszym
kraju od 1994 r. Efekt tego – rozwój sieci lasów modelowych w Europie – będzie tematem kolejnego projektu, do którego chcemy przystąpić z wykorzystaniem środków
Interreg IV.

quadami i samochodami terenowymi, których w Polsce jest dość dużo, a ich właściciele często jeżdżą nimi po lasach, choć jest
to ustawowo zabronione. Istnieją też problemy globalne, jak np. ocieplenie klimatu,
które zaczyna nas dotykać.
A co z nielegalnymi wysypiskami śmieci?
Staramy się je zlokalizować, próbujemy
zainteresować tym problemem też samorządy, żeby opracowywać system zabierania śmieci. W tej mierze jest jeszcze dużo
do zrobienia. Metodami prawnymi i ekonomicznymi chcemy ograniczyć ich wywóz do
lasu. Mamy z tym naprawdę wielki problem
i paradoksalnie w ostatnim czasie zwiększyła się ilość nielegalnych wysypisk w lasach. Ważnym działaniem jest podnoszenie
świadomości ekologicznej społeczeństwa,
głównie dzieci i młodzieży. Rocznie organizujemy na terenie naszej dyrekcji bezpłatne
zajęcia dla około 150 tysięcy osób.
Czy skład drzewostanów
w Polsce jest optymalny i czy człowiek
powinien w to ingerować?
Cała praca leśników ukierunkowana jest
w taki sposób, aby skład naszych drzewostanów był optymalny, aby odpowiednie
gatunki drzew rosły na odpowiednich dla
siebie siedliskach. Dodając do tego jeszcze
kilka zagadnień – np.: odpowiednie zmieszanie drzew, kształtowanie drzewostanów pod kątem ich odporności na huraganowe wiatry, zanieczyszczenia czy funkcje
społeczne, jakie mają pełnić, czy wreszcie
zaszłości historyczne w prowadzeniu gospodarki leśnej – nie jest to łatwe zadanie.
Należy również pamiętać, że oprócz funkcji społecznych i ochronnych lasy pełnią
również funkcje gospodarcze, czyli ich zadaniem jest także dostarczanie drewna
i tym samym ingerencja człowieka jest tu
potrzebna.
Jaki duch będzie przyświecać
zbliżającej się 90 rocznicy utworzenia
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu?
Leśnik wie, że w lesie 90 lat to niewiele, bo np. sosnę najczęściej zaczyna się wycinać, gdy przekroczy wiek 100 lat, a dąb
w wieku 140 lat. Tym samym wiemy, że
90 lat to z jednej strony – jak dla dobrego
funkcjonowania organizacji – całkiem sporo, a z drugiej strony niewiele. Będziemy
więc świętować w umiarkowanie pozytywnym duchu.

Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych
w Poznaniu:
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Czy istnieją odpowiednie
środki z Unii Europejskiej, żeby w Polsce sprywatyzować Państwa działalność? Niewątpliwie Unia będzie do tego
dążyła, gdyż jesteście Państwo monopolistami...
Takich bezpośrednich prób chyba nie
będzie. Jest to po prostu nierealne. Jedynym problemem jest zwrot mienia czy rekompensata za jego utracenie. Ten problem powinno rozwiązać państwo polskie.
Jesteśmy dobrej myśli, że nie będzie zwrotów w postaci fizycznej, czyli w postaci
lasów. Chroni przed tym ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, uchwalona w roku 2001.
Współdziałacie
Państwo
z wyższymi uczelniami, głównie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.
Czego dotyczy ta współpraca?
Współpracujemy m.in. z Wydziałem
Leśnym tego uniwersytetu oraz z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk
w Kórniku. Współdziałanie dotyczy bieżących problemów związanych z gospodarką leśną. Wykonywane są na naszą rzecz
ekspertyzy, tzw. „szybkie badania”. Określają one zjawiska przyrodnicze, na podstawie których wnioskujemy, czy na terenie lasów dzieje się coś złego, a tym
samym należałoby wykonać czynności
ochronne. Jednocześnie w wielu innych
placówkach w kraju wykonuje się badania podstawowe na rzecz Lasów Państwowych. Są one zlecane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych w zakresie
hodowli lasów, ich ochrony, jak również
działań ekonomicznych. Jednostką wiodącą jest Instytut Badawczy Leśnictwa
w Warszawie. Studenci odbywają u nas
praktyki, a po studiach leśnych proponujemy im roczne staże w nadleśnictwach. Pomagaliśmy uczelni wielokrotnie, wspierając prace remontowe, kupując sprzęt audiowizualny i narzędzia naukowe, które do dziś wspomagają proces
dydaktyczny.
Co jest zagrożeniem dla Lasów?
Są to zazwyczaj ludzie. Jest powiedzenie księdza profesora Zięby, że wszystkie
problemy lasu leżą poza lasami. Największym zagrożeniem są podpalenia czy pożary. Obecnie narasta też zagrożenie związane z nielegalnym wjeżdżaniem do lasu

jest jedną z 17 regionalnych
dyrekcji Lasów Państwowych
w naszym kraju
r ocznie pozyskuje się tutaj
około 1,9 mln m3 drewna
użytkując tylko około 75%
możliwości produkcyjnych
wielkopolskich lasów
t o ponad 440 tysięcy ha
gruntów Skarbu Państwa, na
których gospodaruje 25 nadleśnictw, a w nich 359 leśnictw
 a jej terenie położonych jest
n
71 rezerwatów przyrody i 12
parków krajobrazowych
2 5% powierzchni całej RDLP
zajmują obszary Natura 2000
 ystępuje tu najliczniejsza
w
w całej Polsce populacja bociana czarnego – 90 gniazd
lęgowych
 2008 roku staraniem i na
w
koszt leśników zebrano tu
ponad 6000 m3 śmieci, co
kosztowało ponad 580 tys zł
k ażdego roku leśnicy z RDLP
w Poznaniu organizują bezpłatne zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej dla około
150 tysięcy osób, głównie
dzieci i młodzieży
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Wydział
Leśny
Z profesorem Romanem Gornowiczem, dziekanem Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Przyrodniczego, rozmawia Mariola Zdancewicz
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o których często nie mówi się na wykładach. Jeśli chodzi o Międzynarodowe Zawody Studentów Leśnictwa, to z reguły
przyjeżdżają na nie ekipy z pięciu, do nawet dziesięciu krajów. Każda nasza międzynarodowa wymiana owocuje przyjaźniami,
koleżeństwem, jak również – co najważniejsze – poznaniem problemów leśnictwa
w innych krajach. Możemy śmiało powiedzieć, że nasza młodzież studiuje nie tylko leśnictwo polskie, ale i europejskie oraz
światowe.
„Narodowy Program Leśny” –
jaki jest w nim wkład poznańskiego Wydziału Leśnictwa?
Program ten jest syntezą siedemnastu narodowych programów operacyjnych
w zakresie polityki leśnej państwa. Wkład
naszego poznańskiego wydziału skupia się
głównie na zakresie regionalnym, szczególnie w odniesieniu do północnych i zachodnich części kraju. Idea tych leśnych programów narodziła się podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w 1992 r. w Rio De
Janeiro. Uzgodniono tam koncepcje zrównoważonego rozwoju lasów. Temu zadaniu
nadano najwyższą rangę polityczną. Nasza
koncepcja zakłada całościowe i systemowe traktowanie zjawisk gospodarczych,
społecznych i przyrodniczych, jak i przyjęcie kryteriów rozwojowych z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, a nawet bilansowanie wypływających z tych elementów
korzyści i strat.
Surowcem w zakresie Państwa
działalności, który staje się najbardziej
docenianym przez klienta, jest dąb. To
jednocześnie jeden z najdroższych gatunków. Czy istnieje szansa, żeby obniżyć jego cenę, a tym samym zwiększyć
zainteresowanie jego zakupem?
Istnieje taka szansa, ale wtedy to już
nie będzie ten sam dąb. Jest to możliwe
poprzez prowadzenie badań nad dębem

ydział Leśny

Prowadzą Państwo monitoring lasów – jakie są największe korzyści z jego działania? Czy dzięki niemu
udało się zapobiec niekorzystnym sytuacjom dla leśnictwa i gospodarki leśnej?
Monitoring lasów jest podstawowym
narzędziem leśników pozwalającym im
ocenić zmiany zachodzące w środowisku
leśnym. Monitoring wielkoobszarowy dotyczy przede wszystkim stanu zdrowotnego lasów. Trzeba przyznać, że kondycja naszych lasów jest aktualnie niezła. Najgorsze
lata związane z zanieczyszczeniem środowiska mamy już za sobą. Monitoring wielkoobszarowy może nie pozwala zapobiegać szkodom, ale umożliwia obserwowanie kierunku zmian w przyrodzie. Dysponujemy też monitoringiem lokalnym, który „obserwuje” leśne szkodniki, rozwój owadów, pozwala zapobiegać gradacjom chorobowym np. wywoływanym przez grzyby. W tych monitoringach biorą udział naukowcy. Centralną jednostką naukową odnośnie monitoringu jest Instytut Badawczy
Leśnictwa w Warszawie, który zbiera dane
odnośnie stanu zdrowotnego lasów w całej Polsce.

Jakie są najbardziej efektywne inicjatywy Wydziału Leśnictwa, które przyczyniają się do poprawienia sytuacji polskiego leśnictwa?
Naszym głównym zadaniem jest kształcenie wykwalifikowanych kadr leśnych. Myślę tutaj zarówno o studentach, doktorantach, jak i o słuchaczach studiów podyplomowych. Zatrudnianie takich ludzi to dla
praktyki leśnej gwarancja pewnej fachowości. Prowadzimy również badania, które
przyczyniają się do rozwoju nauk leśnych.
Jeśli chodzi o sytuację leśnictwa w Polsce,
to na tle państw europejskich wypada ona
bardzo dobrze. Należy jednak pamiętać,
że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie było
możliwości polepszenia sytuacji. Do lepszego stanu rzeczy przyczyniają się na pewno
pracownicy poznańskiego Wydziału Leśnego, których działania są skierowane na odnawianie, pielęgnację i ochronę lasu oraz
jego użytkowanie.
Niedawno, bo 3 maja br., odbyły się XX Międzynarodowe Zawody Studentów Leśnictwa. W jaki sposób przyczyniają się one do wzmocnienia świadomości młodych ludzi w zakresie prowadzonych przez Państwa działań? Proszę to odnieść do sytuacji w Polsce i zagranicą.
Mamy bardzo dobrych studentów, zarówno pod względem ich wyników w nauce, jak również zaangażowania w prace
na rzecz środowiska akademickiego. Posiadamy Koło Naukowe Leśników, tak stare jak nasz wydział, który w tym roku świętuje 90-lecie. Mamy również Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” działający już 30
lat, a dzięki swojemu doświadczeniu zdobywał wielokrotnie pierwsze miejsce na
muzycznych konkursach, w których startowało ponad siedemdziesiąt podobnych
zespołów z całej Polski. Te wszystkie działania z uczestnictwem naszej młodzieży pozwalają jej dostrzec wiele istotnych spraw,

Dworek Sołacki

pracy w sektorze usług
leśnych. Dlatego 1 października 2003 r. utworzyliśmy nasze Centrum. Jest
to pierwsza i jedyna taka
szkoła w Polsce. Do tej
pory przeszkoliliśmy ponad dwa tysiące osób.
W jakiej mierze należy koordynować Europejski Fundusz Społeczny z rozwojem Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu?
To najstarszy z funduszy strukturalnych Unii.
Jego celem jest przede
wszystkim wzrost zatrudnienia, walka z bezrobociem, pomoc w przystosowaniu się do zmian oraz zwiększenie
konkurencyjności. Fundusz zaplanowany
na lata 2007 – 2013 nosi nazwę „Inwestycje

genetycznie modyfikowanym. Pamiętajmy
jednak, że jeżeli coś ma być produkowane
na skale masową i w dodatku tanio, to nie
może być wartościowe
i cenne. Dlatego nie
poprawiajmy natury –
niech ten dąb będzie
taki, jaki jest, bo jego
wysoka cena jest przecież wykładnikiem jakości tego drzewnego
surowca.
Czym jest
Centrum Kształcenia
Przedsiębiorców Leśnych?
W Polsce w latach
90. nastąpiły zmiany
ustrojowe, które wpłynęły na to, że Lasy Pań- Zielonka – bursa
stwowe jako firma podzieliły się na branżę
wykonawczą i zarządzającą majątkiem
Skarbu Państwa. Pracownicy fizyczni, nie
mając gwarancji zatrudnienia, byli zmuszeni założyć prywatne firmy, które działały
na rzecz sektora lasów
państwowych. Osoby
zatrudnione w tych
firmach zazwyczaj nie
posiadały odpowiednich kwalifikacji do Pałac w Siemianicach
właściwego wykonywania powierzonych im zadań. Firmy, któ- i kapitał ludzki”. Jeśli chodzi o nasz udział
re nie otrzymywały wystarczającej liczby w tym projekcie, to promujemy jego dziazamówień, w efekcie upadły. Wydział Le- łania w dziedzinie przedsiębiorczości w leśny doszedł do wniosku, że istnieje pilna śnictwie.
potrzeba, aby zwiększyć szanse zatrudniefot. G. Górecki, P. Strzeliński,
nia, a tym samym wpłynąć na efektywność
A. Węgiel, M. Dziurla
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Wydział Leśny
Dworek Sołacki

Kolegium Cieszkowskich

Ustronie
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. W 1919 roku, po odzyskaniu niepodległości Państwa Polskiego, w Poznaniu
na Wszechnicy Piastowskiej (po roku przemianowanej na Uniwersytet Poznański) powstał
Wydział Rolniczo-Leśny, będący fundamentem dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego. Leśnictwo było jednym z pierwszych kierunków studiów wykładanych na Uniwersytecie Poznańskim. To dowód, że w Wielkopolsce,
mimo nie największej lesistości tego regionu,
dużą wagę przywiązywano do znaczenia środowiska oraz gospodarki leśno-drzewnej dla
kraju i społeczeństwa.

13

wywiad

Cztery słonie,
zielone słonie...

Z Lechem Banachem, Dyrektorem Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, rozmawia Merkuriusz

Podczas naszej ostatniej rozmowy wspominał Pan, że chciałby Pan
rewitalizować Starego Zoo. Minęło już
trochę czasu. Na ile ten projekt udało
się zrealizować?
Stary Ogród Zoologiczny został otwarty w 1874 roku. Na początku był to zwierzyniec prywatny, dopiero potem przejęło
go miasto. Jako obiekt mający ponad 130
lat na stałe wpisał się w historię Poznania.
Od wielu lat systematycznie mamy do czynienia ze zmianami w sposobie prezentacji
zwierząt w aglomeracjach miejskich, zadania Ogrodu Zoologicznego też są już inne
niż początkowo. Teren otaczający ogród także ulega zmianom. Jeżyce i centrum miasta
to zabytkowe dzielnice, dlatego poszukuje
się historyzujących rozwiązań. Ogród jest
dość dużą oazą zieleni wpisaną w ciekawą
zabudowę, podobną do tej, która charakteryzowała takie miejsca, jak paryskie czy
wiedeńskie ogrody zoologiczne. Architektura tych ogrodów była specjalnie stylizowana, tak by na przykład pomieszczenia
dla zwierząt kojarzyły się z ich naturalnymi siedliskami. Na terenie naszego Zoo nie
mamy takich wyjątkowo bogatych architektonicznie obiektów, ale i tak mają one
w sobie historycznego ducha. Zresztą jak
cała instytucja. Zgodnie z wolą Rady Miasta
i mieszkańców musimy to miejsce zachować i jednocześnie inaczej zorganizować.
Głównie chodzi o to, by dostępność była
większa. Stąd forma parku wolnego, która
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umożliwia mieszkańcom okolicznych dzielnic łatwiejszy pobyt i wypoczynek. Chcemy w tym miejscu zmodernizować obiekt,
który będzie na miarę dzisiejszych czasów,
bardzo nowoczesny i atrakcyjny. Myślę tu
o gatunkach zwierząt zmiennocieplnych,
włącznie z waranem z Komodo, którego
mamy od kilku lat w ekspozycji. To przyciągające miejsce w parku będzie dostępne do zwiedzania za opłatą. Musimy zbilansować koszty, tak aby sprzedaż biletów
umożliwiała utrzymanie ogrodu.
Pamiętam, że myślał Pan
o tym, żeby przychodziły tam zarówno
dzieci, jak i ludzie starsi.
Taki jest główny cel. W końcu w centrum miasta nie ma wiele takich miejsc jak
nasz ogród. Dlatego szczególnie tutaj trzeba szanować zieleń. Wracając do zwierząt
zmiennocieplnych, to myślę, że będziemy
mogli skorzystać ze wsparcia finansowego
z Unii, ponieważ waran z Komodo to jeden
z ginących gatunków. Planujemy też otwarcie w tym miejscu azylu dla gadów. I to
w sumie jest szansą dla tego przedsięwzięcia. Na pozostały teren to będziemy szukać
inwestorów, tak aby wykorzystać istniejącą
strukturę i wzbogacić ją o wiele atrakcji.
Co Pan ma na myśli, mówiąc
o pozostałych miejscach?
Na przykład grota to zabytkowy obiekt
z początku XX w. zbudowany na wzór Lazurowej Groty na Capri. Kamienna struktura zewnętrzna wraz z wnętrzem groty
czyni ją atrakcyjnym miejscem dla wielu
różnych form działalności, czy to wystawienniczych, kulturalnych, czy komercyjnych. Od strony ulicy Kraszewskiego jest

dość spory teren do zabudowy. Sądzę, że
przygotowany niebawem biznesplan pokaże, jakie stoją przed nami możliwości.
Mamy jeszcze starą lwiarnię, ale nie spodziewam się, byśmy mogli wymyślić tu
coś rozsądnego, jeśli chodzi o ekspozycję
zwierząt. Planujemy raczej wykorzystać to
miejsce w celach edukacyjnych. Wszystko zależy od zainteresowania szkół i możliwości finansowania i modernizacji tego
ciekawego obiektu. Jesteśmy w tej kwestii z władzami miasta na drodze dojścia
do określenia przyszłościowych rozwiązań
dla tego i innych obiektów. Czy będzie to
w przyszłości oryginalne komercyjne gastronomiczne czy coś innego – czas pokaże. Będziemy szukać inwestorów.
Mówi Pan o budynku, w którym mieszczą się obecnie instytucje naukowe?
Również, ponieważ na terenie parku
jest obiekt, którym zawiaduje Polska Akademia Nauk, ale wkrótce prawdopodobnie
przeniesie się na inne tereny już w tym celu
wyznaczone. A tu w sąsiedztwie Targów,
w samym centrum miasta obiekty te mogą
służyć zupełnie innej działalności. Ludzie
chcą tu spacerować, wypoczywać, zwiedzać atrakcyjne miejsca. I właśnie w tym
kierunku planujemy rozwijać park. Zmienia się okoliczna infrastruktura, przebudowuje się ulice, są nowe pomysły na rozwiązania komunikacyjne. Myślę, że to wszystko razem może przyczynić się do atrakcyjności całego terenu, który będzie miejscem
do ciekawego inwestowania i gdzie będzie
można wypocząć i poczuć ducha historii.
I też ducha nowoczesności.
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nikację. Jest to bardzo istotne, gdyż kilkanaście nieraz kilometrów spaceru to dla dzieci,
a nawet dla dorosłych, trochę za dużo.
Doczekał się Pan w końcu słoniarni. Jak ona funkcjonuje i czy jest faktycznie magnesem przyciągającym tłumy?
Słoniarnia jest w tym roku miejscem
stałych odwiedzin. Z początku była to kon-

trowersyjna inwestycja, ale myślę, że dzisiaj
każdy jest zadowolony. Generalnie nie słyszymy negatywnych opinii. Naszą główną
troską jest to, aby zwierzęta czuły się tu dobrze, a naszą rolą jest właśnie zagwarantowanie im komfortowego pobytu. Staramy
się budować stado, które będzie mogło tu
funkcjonować przez dziesiątki lat. To imponująca ekspozycja i duża atrakcja dla ludzi,
ponieważ słonie są wyjątkowymi zwierzętami. Tak jak człowiek żyją społecznie, stadnie wychowują młode. Obserwując ich tryb
życia, możemy go w pewnym stopniu odnieść do siebie. Budowanie stada jest trudnym przedsięwzięciem, ale sądzę, że tej
chwili mamy już duże rozpoznanie. Jeszcze
w tym roku przyjedzie samica z Holandii.
Jakie atrakcje jeszcze Pan
przewiduje? Myślę o kolejnych zwierzętach.
Ogród działa programowo. Taki plan
działania określony jest na około 6-7 lat.
W tej chwili skończył się nam poprzedni
plan. Myślę, że zrealizowaliśmy go w większości. Teraz pracujemy nad nowym na

lata 2010-16. Tak jak wspominałem, skupimy się w nim na kwestii uatrakcyjnienia
komunikacji wewnętrznej, a także wykorzystaniu pustych przestrzeni przez kolejne ciekawe ekspozycje. Myślimy o lwach
afrykańskich i gibbonach. Planujemy też
zagospodarować dawny bar Perkoz, w którym aktualnie mieści się motylarnia. Chcemy wprowadzić tu kompleksowe rozwiązania, podobnie jak w słoniarni,
tak aby zwiedzający mieli więcej
przestrzeni i mogli z wielu poziomów obserwować zwierzęta.
W dalszej kolejności rozważamy sprowadzenie małp człekokształtnych. Pozwala na to rozległy teren, którego infrastruktura
wymaga jednak uporządkowania. Zwłaszcza, jeśli przewidujemy większą ilość zwierząt i więcej zwiedzających. To najbliższy
plan, który chcemy zrealizować
przez okres tych 5-7 lat.
Bardzo bogaty
plan...
Zawsze warto śmiało projektować, no i próbować znaleźć na to środki.
Dzisiaj pomoc z Unii zwiększa możliwości,
ale należy z niej rozważnie korzystać. Każda inwestycja powinna poprawiać wynik finansowy, a nie go pogorszyć.
Kiedy konkretnie możemy
się spodziewać zrealizowania rewitalizacji Starego Zoo?
Aktualnie jesteśmy w fazie wykonywania projektu, który mamy nadzieję zrealizować do końca lipca. Planujemy odbyć rozmowy z konserwatorem zabytków, Wydziałem Urbanistycznym i uzyskać akceptację
dla naszych planów. Spodziewamy się ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy
gdzieś w październiku, czyli przed końcem
roku, po to, żeby do połowy przyszłego roku
inwestycję zamknąć. Park od 1 lipca ma być
miejscem ogólnodostępnym, przynajmniej
do czasu rozpoczęcia prac. Pozostałe obiekty postaramy się ożywić, lecz te, których stan
techniczny, a także funkcja nie będzie do
wykorzystania, zostaną rozebrane. Jeśli nie
funkcjonują, to przeszkadzają, a przestrzeń
w parku jest bardzo potrzebna.
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I nowoczesności, tylko w taki sposób
żeby je umiejętnie połączyć. Bo, jak wiemy,
nie wszystkim to wychodzi na dobre.
W co jeszcze inwestujecie Państwo?
W tej chwili jesteśmy po zakończeniu
słoniarni, która jest teraz główną atrakcją
dla zwiedzających. Tak jak się spodziewaliśmy, duża ilość osób przychodzących do
Zoo powoduje szereg trudności.
Dojazd do Nowego Zoo wymaga
zmian organizacyjnych, poruszanie się po rozległym terenie również. W związku z tym istotne jest
rozwiązanie kwestii komunikacji
wewnętrznej. Napisaliśmy związany z tym projekt, który już wysłany został do Urzędu Wojewódzkiego w celu weryfikacji. Liczymy na
dofinansowanie na zakup kolejek
przewozowych, a także zbudowanie całej infrastruktury z przystankami informacyjnymi. Zdecydowanie poprawi to atrakcyjność, a także rozwiąże wiele problemów dotychczasowych, związanych ze
zwiedzaniem Nowego Ogrodu. Zależy nam,
aby zwiedzający, jadąc kolejką, dobrze wiedział, gdzie ma jechać i co gdzie może zobaczyć. Jego wizyta nie ma być udręką, lecz
okazją do przyjrzenia się z wagonika pejzażom i kolekcji ciekawych zwierząt. Chcemy umożliwić turystom przez sposób przewozu lepszy odbiór tego miejsca. Być może
w przyszłości rozwiążemy nie tylko problem komunikacji wewnątrz Ogrodu, ale
całej Malty.
Myśleliście Państwo o meleksach?
Przy tak dużej frekwencji meleksy nie
byłyby dobrym rozwiązaniem. W ZOO jak
w mieście, ważne jest, aby sprawnie i szybko przewozić dużą ilość ludzi, a do tego potrzebne są środki masowe, takie jak tramwaj czy metro. Ponieważ w weekendy przychodzi tutaj kilkanaście tysięcy ludzi, trzeba ich sprawnie przewieźć. Meleksy spowodowałaby zatłoczenie w miejscach ekspozycyjnych i nie rozwiązalibyśmy naszego
problemu. Chodzi o to, żeby znaleźć takie
rozwiązanie, które umożliwi szybką komu-
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Turystyka wiejska
w Wielkopolsce
ma się dobrze
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Z Andrzejem Bobrowskim, Dyrektorem ne, Wielkopolska Izba Rolnicza, WielkopolDepartamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, związki
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, branżowe rolników, organizacje społeczno
rozmawia Merkuriusz
– zawodowe rolników oraz Lokalne Grupy
Działania programu LEADER.
Jaki jest obecny stan agrotuKonkurs ma promować turystykę na
rystyki i turystyki wiejskiej w Wielko- obszarach wiejskich, stąd wyróżniono trzy
polsce?
kategorie obiektów: gospodarstwo agrotuNasz region na tle całego kraju wypa- rystyczne, obiekt wiejskiej bazy noclegowej
da w tej mierze dobrze. Z drugiej strony do 25 miejsc noclegowych („kwatera wiejnie posiadamy dokładnej ewidencji gospo- ska”) nieprowadzący produkcji rolniczej
darstw agroturystycznych znajdujących się oraz obiekty zlokalizowane na terenach
w Wielkopolsce, ich ilość szacowana jest na wiejskich o charakterze np. terapeutyczokoło pięćset, nie wliczając tzw. „szarej stre- nym, edukacyjnym, rekreacyjnym itp.
fy” – gospodarstw agroturystycznych, któZasady konkursu, który zorganizowarych działalność nie została zewidencjono- liśmy już po raz trzeci, przygotowaliśmy
wana w gminach. Ten problem uwidacznia we współpracy z Uniwersytetem Przyrodsię w naszym „Konkursie na najlepszy obiekt niczym w Poznaniu oraz z Poznańskim Toturystyki na obszarach wiejskich w Wielko- warzystwem Agroturystycznym. W skład
polsce”, na etapie zgłaszania obiektów. Pra- kapituły konkursu wchodzą przedstawiciewo do zgłaszania obiektów mają: wójtowie, le środowisk związanych z agroturystyką
burmistrzowie miast i gmin, starostowie, m.in. osoby z zaprzyjaźnionego Departaorganizacje agroturystyczne i turystycz- mentu Kultury Fizycznej i Turystyki, Wiel-
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kopolskiej Organizacji Turystycznej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Agroturystycznego, WODR, telewizji i prasy.
Jakie są kryteria przyznawania nagród w Państwa konkursie?
Bierzemy pod uwagę pierwsze wrażenie, jakie zrobi na nas obiekt, który ubiega
się o nagrodę. Mamy dokładnie opracowane kryteria oceny, zarówno obiektu (jego
otoczenia, rozrywki, dostępności informacji
turystycznej), jak i samych gospodarzy (ich
komunikatywności, serdeczności). Niektóre obiekty nie są usytuowane w miejscach
atrakcyjnych przyrodniczo, jest to jednak
nadrabiane przez gospodarzy ich urokiem
osobistym czy ofertą rekreacyjną. Ważne
jest również to, w jaki sposób rozwija się
konkurencja na danym obszarze, czy sąsiadujące obiekty współpracują ze sobą, czy
istnieje wymiana usług i doświadczeń. Do
konkursu nie mogą samodzielnie kandydować gestorzy i właściciele obiektów – chcie-

liśmy, aby konkurs pobudził świadomość instytucji, o których wcześniej wspomniałem.
Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od
1 marca do 31 maja każdego roku.
Jak na rozwój agroturystycznej placówki wpływa nagrodzenie jej
w Państwa konkursie?
Najważniejszą nagrodą w konkursie
jest prestiż, bo nie ukrywam, że wartość finansowa nagród jest symboliczna – pierwsza opiewa na kwotę 5 tysięcy, druga na
3 tysiące, a trzecia – wynosi 2 tysiące złotych. Ponadto zostają wydane materiały promujące laureatów kolejnych edycji
konkursu, które są prezentowane podczas
wszystkich imprez okolicznościowych oraz
targów. W ubiegłym roku został nakręcony
film promujący laureatów II edycji konkursu, dzięki któremu stwarzamy możliwość
porównania dorobku i działalności różnych
podmiotów.
Podczas spotkania z przedstawicielami Komitetu Regionów Unii Europejskiej
przedstawiłem ideę naszego konkursu
i zwróciłem uwagę na potrzebę podjęcia
działań, które mogłyby doprowadzić do
ujednolicenia oznaczeń i zbudowania odpowiednich systemów informacji, ułatwiających lokalizację obiektu turystycznego
przez Internet.
W jakiej mierze tradycje Wielkopolskiego regionu wspomagają rozwój działalności turystycznej na obszarach wiejskich?
Turystyka jest jednym z bodźców do
zachowania, a może i odtworzenia dziedzictwa. Wszystko to, czym różni się jeden
region od drugiego stanowi wielki kapitał.
Dobrym przykładem jest dziedzictwo kulinarne, dlatego chcemy zachęcać właścicieli obiektów turystycznych do serwowania regionalnych specjałów, co z pewnością przyczyni się do pozyskania potencjalnych klientów. Podmioty turystyczne, które w swojej ofercie posiadają, regionalne
przysmaki, mogą przystąpić do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego, której
zamysłem jest łatwiejszy dostęp do lokalnych i regionalnych specjałów. Placówka,
która dysponuje dobrej jakości produktem
i usługą, niewątpliwie wzmacnia swoją pozycję na rynku.
Jakie są główne cele Państwa
konkursu?
Celem konkursu jest promocja wielkopolskiej wsi, jako miejsca wypoczynku,
a także motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych, zwłaszcza tych
małych, do podnoszenia standardu usług
i zakresu oferty poprzez konkurencję. Wraz
z rosnącym zainteresowaniem tą formą turystyki rosną również wymagania i oczekiwania klientów.
Fot. Tadeusz Owczarzak-Gran
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 orum Partnerstwa
F
Wschodniego
W Komitecie Regionów zainaugurowano
forum poświęcone wymiarowi lokalnemu i regionalnemu Partnerstwa Wschodniego. Partnerstwo jest nową propozycją Unii Europejskiej
rozszerzającą współpracę ze wschodnimi sąsiadami Unii, jak Armenia, Azerbejdżan, Białoruś,
Gruzja, Mołdawia i Ukraina. Unia pragnie wzmóc
swoje wysiłki na rzecz integracji tych państw
z kulturą i gospodarką europejską w celu lepszej i skuteczniejszej współpracy w przyszłości.
Marek Woźniak, który w Brukseli promuje projekty
współpracy z partnerami gruzińskimi, wziął udział
w eksperckim panelu dyskusyjnym, poświęconemu współpracy terytorialnej i rozwojowi ekonomicznemu państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego.
W przyszłości nasi wschodni sąsiedzi będą realizowali programy rozwoju regionalnego, bazujące na europejskim modelu polityki spójności. Dlatego dla przedstawicieli unijnej administracji tak
ważne jest, by nasi partnerzy z Europy Wschodniej
i Południowego Kaukazu w jak największym stopniu przygotowali się do realizacji tego poważnego
zadania. Uczestnicy forum zastanawiali się, jak UE
mogłaby w tym dopomóc.

Szansa dla Poznania
Poznań ma znów szansę na organizację imprez na międzynarodową skalę. Jak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji, stolica Wielkopolski jest najlepiej przygotowana ze wszystkich polskich miast do goszczenia nawet najwyższej rangi posiedzeń podczas polskiego przewodnictwa
w Unii Europejskiej, które nastąpi w drugiej połowie 2011 roku. Komisja oceniająca Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej przyznała Poznaniowi
pierwsze miejsce na liście miast rekomendowanych do organizacji Posiedzenia Rady Europejskiej
oraz szczytu UE – kraje trzecie, o ile odbędzie się
on w Polsce, posiedzeń Rad Sektorowych i spotkań
wysokiego szczebla. Trzy najważniejsze kryteria, na
których opiera się wybór komisji, to: odpowiednie
zaplecze konferencyjne (w tym obiekty posiadające salę, w której można ustawić płaski stół obrad,
przy którym zmieści się około 100 osób), przystosowanie dla niepełnosprawnych i bliskość lotniska.
Bardzo duże znaczenie ma również odpowiednia
baza hotelowa. Delegacje narodowe zbierające
się na poszczególnych posiedzeniach muszą mieć,
jak nakazuje protokół dyplomatyczny, zapewnione
identyczne warunki pobytu.
Warszawa, jako stolica kraju, nie podlegała
ocenie. W sumie na 140 dni roboczych polskiej
prezydencji w Radzie UE, na terenie naszego kraju planowanych jest około 100-150 różnego rodzaju spotkań.

MAZ
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Wiarygodny
Swoje dziennikarskie doświadczenie zawarł Pan m.in. w książce
Dziennikarz w globalnej wiosce. Jej tytuł
odnosi się do realiów, w których rozwija
się współczesna cywilizacja. Kogo spotykamy na kartach niniejszej publikacji
i dlaczego są to właśnie te postacie?
Spotykamy mieszkańców globalnej
wioski. Wszyscy żyjemy w tym samym świecie. Jednak z mojej perspektywy patrzę na
tę rzeczywistość jako ktoś, kto nadaje informacje. Natomiast mój współmieszkaniec to
jest ten, kto tę wiadomość odbiera, czyli akceptuje, albo nie przyjmuje. Dzisiaj dziennikarz niekoniecznie ma obligować odbiorcę do tego, aby zależał od niego w zakresie uzyskiwanych informacji. Odbiorca powinien znaleźć swoje własne źródło, które
go zaspokoi. W dobie globalizacji rejestracja faktów już nie wystarczy. Kiedyś wystarczyło zobaczyć za granicą coś, co nie jest
dostępne i oglądalne, żeby być atrakcyjnym informatorem, który był „za górami
i za lasami” i opowiada baśń. W naszej kulturze ze względu na ograniczenia różnego
typu, zwłaszcza w okresie ostatnich pięćdziesięciu lat, ta baśń nabiera walorów metafizycznych.
Czy właśnie dlatego możemy
zaobserwować, jakby w Europie historia zataczała koło?
To jest zwyczajowe podejście nas samych. Ale to wcale nie oznacza, że zataczając koło, toczy się po kole. Dzieje Europy są
historią linearną, to znaczy wydarzenia występują w niej w pewnej sekwencji z dnia
na dzień, z roku na rok, czy z wieku na
wiek. Możemy włączyć odpowiedni kanał
i być w Hongkongu, jak gdyby to wszystko działo się na naszym własnym podwórku.
Ale kamera nieraz oszuka, a obraz okłamie.
Oznacza to, że będąc na miejscu, mógłby
mieć Pan wrażenie zupełnie inne. Wydaje
się, że jest ogromny tłum ludzi, który jest
tylko takim na ekranie. Można zagrać obrazem, ale to jest dodatek do dziennikarstwa,
dwuznaczny etycznie.
Jak należy przekazywać informacje, żeby punkt widzenia dziennikarza był zrozumiały i niósł wartości
kształtujące mikro- i makrostruktury
społeczne?
Dzisiaj mikro- i makrostruktury to jest
coś takiego, jak ocean i kropla wody. Jeżeli się dobrze przedstawi krople wody, to
się opisuje cały ocean. Nie powinno się
i nie potrzeba rozdzielać tych struktur. Dobrze byłoby, aby podczas oglądania „kropli
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fot. Archiwum WSNHiD

Z Krzysztofem Mroziewiczem, dziennikarzem i znawcą tematyki międzynarodowej, rozmawia Dominik Górny

dziennikarz

wody” udało się dostrzec to wszystko, co
jest w „oceanie”.
Jest Pan wierny myśli, że
współczesny dziennikarz musi „grać na
wszystkich instrumentach”. Co należy
zrobić, aby stać się docenionym „multiinstrumentalistą”?
Trzeba się uczyć grania na wszystkich
instrumentach. Jazzmani zaczynają na
przykład od fortepianu, trąbki czy saksofonu. Dziennikarz musi robić to samo. Najpierw jest to wiersz. Potem przechodzi się
do opowiadania, swojego życiorysu, reportaży. Kiedy trafia się do mediów, zaczyna się tworzyć formy użytkowe, to znaczy
informacje, depesze i wywiady. Każdy kiedyś napisał wiersz dla swojej matki i swojego kraju, przeżył coś, co warto opisać, bo
nikt inny tego nie doświadczył. Dziennikarstwo to gorzki kawałek chleba. Na przykład,
żeby być dobrym korespondentem zagranicznym, musi się być korespondentem wojennym. Czasami warto zostać dyplomatą,
aby zobaczyć świat, do którego dziennikarz
w przeciwieństwie do ambasadora nie ma
dostępu. Każdy powinien posługiwać się
własnym językiem, a rozpoznawalny powinien być po własnym stylu.
Te przemyślenia są bliskie
Pana ulubionemu pisarzowi Garcii
Marquezowi…
Tak. Trzeba mieć wrodzoną samokrytykę i dystans do swojej pracy. Jak powiedział Marquez – „człowiek uczy się pisania,
pisząc”.
W kim jeszcze odnajdywał Pan
inspirację?
Bywają postacie, które inspirują do czegoś dobrego, jak również te, które wzbudzają niechęć i negatywne odczucia. Jeśli chodzi o pozytywne przykłady, bardzo
trudno jest je pokazywać, dlatego że politycy często bardzo popularni w świecie, są
niepopularni u siebie w kraju, jak np. Indira Gandhi. Kiedyś, jak byłem na początku
mojej kariery zawodowej w Ameryce Ła-

cińskiej, to wydawało mi się, że Kuba jest
fascynującym eksperymentem w obozie
doktryny lewicowej, socjalistycznej i antyamerykańskiej, ale właściwie nie skierowanym przeciw „wielkiemu bratu”, którego
przecież my w Polsce też mieliśmy. Wielu
intelektualistów fascynowało się tym, co
działo się na Kubie. Dziś moja książka „Guantanamera” powinna mieć tytuł „Od fascynacji do irytacji”. Fascynował mnie pozytywnie Che Guevara ze względu na szlachetność i uczciwość jego buntu przeciwko skorumpowanym elitom. Mam wiele
takich doświadczeń, z którymi nie chciałbym się rozstawać, ale one się rozstają ze
mną. Spotkałem wielkich ludzi, którzy już
nie żyją. Najbardziej mi żal tego, że Pan
Melchior Wańkowicz już nie może ze mną
porozmawiać, czy raczej, że ja z nim nie
mogę zamienić słowa. To był człowiek, który mnie nauczył sceptycyzmu i niedowiarstwa w tym znaczeniu, które dziennikarze
powinni rozumieć jako potrzebę weryfikacji wszystkiego.
Coraz częściej zapominamy
o umiejętności słuchania. Jak odnosi się
do pracy dziennikarskiej cytat głoszący,
że milczenie jest złotem?
Gdyby milczenie było w mojej pracy
złotem, to byśmy się niczego nie dowiedzieli, bo trzeba słuchać. Jeżeli milczenie ze strony społeczeństwa jest złotem, to wtedy nie
słyszymy. Jeśli zaś ono jest złotem ze strony
dziennikarza, to niczego nie mówimy.
Czym jest prawda ostateczna
i jakie są kryteria rzetelnego dziennikarstwa?
W pracy dziennikarza nie ma jednej
prawdy ostatecznej. Są nimi matka, krzyż,
chleb, miłość, śmierć. One dotyczą eschatologii, czyli pogranicza życia ziemskiego
z tymi prawdami, których już bardziej definiować nie trzeba. Te terminy same w sobie nie podlegają definicji. Dziennikarz będzie dziennikarzem dopiero wtedy, kiedy
zetknie się z prawdą ostateczną.

Lions Club inwestuje w człowieka

Dominik Górny

Lions Club

Daniel Wcisło i dyr. Tomaszewska

„Szczęście jest rzeczą pracy, wysiłku i odwagi” – taka
myśl stała się motywem przewodnim uroczystości, która
odbyła się 16 czerwca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Placówka otrzymała sprzęt okulistyczny o wartości ponad 56 tysięcy złotych. Darczyńcy: Lions Club
International Fund, Fundacja Banku Zachodniego WBK,
Lions Club Poznań Rotunda i Lions Club Poznań Concordia udowodnili, że działania biznesowe mogą służyć
nie tylko pomnażaniu kapitału w twardej walucie, ale
przede wszystkim inwestowaniu w człowieka.
Materialną oraz ideową wartość daru podkreśliła Maria Tomaszewska, dyrektor ośrodka. Jej słowa, że
„dzieci trzeba uczyć pokonywać granice rzeczywistości
i wewnętrzne ograniczenia”, były myślowym szlakiem,
jaki przemierzali uczestnicy wydarzenia podczas oprowadzania ich po placówce. Zwiedzanie pracowni i sal
dydaktycznych stworzonych w murach pocysterskiej
zabudowy pozwoliło uświadomić sobie, że działalność
tego ośrodka jest „oknem na świat” dla tych, którzy jego
piękna nie mogą podziwiać własnymi oczami. W ośrodku – podkreślają jego mieszkańcy – panuje domowa atmosfera, która niewidomym dzieciom pozwala poczuć
się pełnowartościowymi członkami społecznej wspólnoty, a w efekcie wchodzić w pozbawione kompleksów
relacje z rówieśnikami.
„Pokazywanie” wartości życia niewidomym dzieciom zapewnia wykwalifikowany personel, który w „Sali

Uczniowie z Owińsk

Przemawia Piotr Wałecki Lions Club Concordia

Doświadczenia Świata” prowadzi cykle ćwiczeń za pomocą wodnych łóżek, nośników wrażeń dźwiękowych,
skrzyni rezonansowej, świetlnych kolumn, akwarium
z ultrafioletem oraz obrotowej kuli. Wszystko zaczyna
się w chwili, gdy rodzice przywożą – często kilkumiesięczne – dziecko, aby w tej szkole dorastało do normalnego życia. Wspomaga ich w tym działający od 2000 r.
Zespół Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka, który
inicjuje zajęcia ze śpiewu, uczestnictwo w kołach kulturalnych, naukowych, artystycznych i sportowych. Dzieci,
które pozostają pod jego opieką, mogą liczyć na naukę
języków obcych, granie w lokalnym zespole muzycznym, a nawet branie udziału w konkursach i paraolimpiadach.
Efektywnej działalności ośrodka dla niewidomych
dzieci w Owińskach nie byłoby, gdyby nie wsparcie organizacji Lion’ów. To właśnie oni, w ramach międzynarodowego programu „Sight First” („Wzrok przede wszystkim”), zorganizowali zbiórkę funduszy, które są konieczne do przeprowadzenia lekarskich badań i operacji
wzroku oraz zakupu sprzętu komputerowego pozwalającego śledzić i zapobiegać rozwojowi choroby. Warto
wspomnieć, że nie kto inny, jak Lioni byli pomysłodawcami „białej laski”, z którą chodzą niewidomi.
„Pomóżmy zobaczyć świat – coś wspaniałego” – powiedział prezydent Lech Wałęsa. Z całą pewnością „świat”
Ośrodka w Owińskach warto zobaczyć, bo tworzy on rzeczywistość, która pozwala dostrzec dobro.	

Badanie małego pacjenta
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Na skraju
puszczy

Czerwonak

Z Mariuszem Poznańskim, Wójtem Gminy Czerwonak, rozmawia Mariola Zdancewicz

Na Państwa stronie internetowej można znaleźć informację, że: „gminę Czerwonak charakteryzuje dynamiczny rozwój gospodarczy, niski poziom
bezrobocia i szybki przyrost liczby ludności”. Jaką rolę odgrywają podejmowane przez Państwa działania?
Sądzę, że są one bardzo ważne. Czerwonak jest przepięknie położoną gminą tuż
przy Poznaniu, nad rzeką Wartą z zajmującą prawie 40% jej obszaru Puszczą Zielonką.
Trudno znaleźć tak pagórkowaty teren, poprzecinany różnymi szlakami turystycznymi. Od samego początku zdecydowaliśmy,
że Czerwonak nie będzie gminą przemysłową, każda technologia, która ma wejść
do naszej gminy, musi być tzw. „technologią czystą”, a każdy inwestor może u nas
inwestować tylko na terenach oddalonych
od Puszczy Zielonki. Postawiliśmy na sport,
turystykę i rekreację. Może nie każda szkoła posiada halę sportową czy specjalizację w różnych dziedzinach sportu, ale np.
w Bolechowie mamy dwa kryte korty tenisowe i dwa boiska piłkarskie. Z kolei w Koziegłowach nasza największa szkoła podstawowa i gimnazjum ma pływalnię, a obok
skatepark. Dodam, że to jeden z większych
tego typu obiektów w Polsce. W Czerwonaku jest też duża hala sportowa oraz ścianka
wspinaczkowa. Planujemy budowę otwar-
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tej plaży w Owińskach. „Perełką” jest klasztor sióstr cysterek, kościół i pałac w Owińskach. Dysponujemy również wspaniałymi
szlakami pieszymi i rowerowymi. Mieszkańcy Poznania chętnie się do nas wprowadzają. Mamy Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które wybudowało już ponad 400 mieszkań i w tej chwili
tworzy 54 lokale socjalne. To duży sukces
wspólnego działania zarówno mojego, bo
od 19 lat jestem wójtem, jak i poszczególnych rad gmin i mieszkańców.
Posiadają Państwo dokumenty strategiczne, takie jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Wieloletni Plan Finansowy, Wieloletni Plan Inwestycyjny
czy Strategię Rozwoju Gminy. Jaka jest
ich rola?
Te wszystkie dokumenty kreują naszą
politykę od lat 90. Dzięki nim dobrze mi się
współpracuje z radnymi gminy i mieszkańcami. To umożliwia koncentrację i pozyskiwanie środków zewnętrznych. W Wielkopolsce bardzo trudno sięgać po środki z Unii Europejskiej, ponieważ nasze dochody są stosunkowo wysokie, w porównaniu do innych
gmin w Polsce. Założyliśmy jednak Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka, który realizuje projekty budowlane, plany budowy
kanalizacji sanitarnej. Projekt leży w Brukseli
i czekamy na pieniądze.
Na pierwszy plan wysuwa się
zależność między Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym a planami zagospoda-

Zbiorniki pożwirowe na skraju Puszczy Zielonki

rowania przestrzennego – które z planowanych przez Państwa inwestycji będą
miały szczególne znaczenie w perspektywie planu wieloletniego?
Mamy gotowych już kilkanaście nowych projektów. W związku z tym, że
mieszkańcy budują domki jednorodzinne,
musimy uregulować kwestie dojazdu do
nich. To sprawa dróg i węzłów drogowych
i na to teraz kładziemy nacisk. Zauważamy,
że w naszej gminie musimy trochę wyhamować z intensywnością zabudowy, ponieważ zaczynają się kłopoty natury technicznej.
W 2006 roku gmina otrzymała Certyfikat Najwyższa Jakość w Ochronie Środowiska oraz tytuł „HIT 2003” dla
Składowiska Odpadów Komunalnych
w Owińskach. W jaki sposób „jakość”
przełożyła się na „ilość” świadczonych
usług?
Do tej jakości przywiązujemy olbrzymią
wagę. Mamy własne wysypisko odpadów
komunalnych, które będzie funkcjonowało
mniej więcej jeszcze przez dwa lata. Składowane są tam bezpiecznie odpady. Wprowadziliśmy pełną segregację w każdym domu.

Zabytkowy pałac w Owińskach

Czerwonak

Nie zakładaliśmy własnej firmy komunalnej, np. stary browar, nazywany przez nas gorzelżeby móc przeprowadzać przetargi na te nią. Pozostało w nim jeszcze kilka budynków,
usługi. Razem z Poznaniem podejmujemy które – mamy nadzieję – będzie można ocadziałania w celu zagospodarowania wysy- lić. Gmina jest właścicielem pałacu, który
piska w Suchym Lesie.
przejęliśmy po rodzinie von Treskow – raz
Nasza nagroda świadczy o tym, że go sprzedaliśmy, niestety trafił w prywatne
w gminie Czerwonak wykazujemy wielką ręce. Potem go kupiliśmy taniej na zasadzie
dbałość o ochronę środowiska.
pierwokupu. Obecnie zadbaliśmy np. o to,
Co wyróżnia Państwa na tle in- żeby wyremontować dwie bramy wjazdonych gmin?
we do pałacu. Jedną bramę odrestaurowaliJako gospodarza gminy, najbardziej cie- śmy za pomocą środków z Unii Europejskiej
szy mnie fakt, że w rankingu dotyczącym – działa tam Punkt Informacji Turystycznej,
poziomu życia mieszkańców nasza gmina a drugą odnowiliśmy za własne pieniądze –
zajęła 7. miejsce w Polsce. Wyróżnia nas tę zajęła filia straży gminnej. Uporządkowadynamika przyrostu dochodu, który jest liśmy 16-hektarowy park. Czekamy na dow tej chwili wyższy niż na przykład w gmi- brego inwestora, żeby zagospodarował panie Tarnowo Podgórne, stawianej dotych- łac, który w tej chwili jest w stanie surowym
czas za wzór.
zamkniętym. Możemy wydzielić staw i pałac,
Przyznają Państwo, że na bez uszczuplania parku, aby utworzyć spółszczególną uwagę zasługuje wieś Owiń- kę z przedsiębiorcą chętnym zainwestować
ska z zabudowaniami pocysterskiego tam pieniądze. Zależy nam na tym, żeby pazespołu klasztornego oraz zespołu pa- łac nie był zamkniętą siedzibą prywatną, lecz
łacowego niemieckiej rodziny von Tre- by mógł się stać ogólnodostępnym elemenskow.
tem kultury, wypoczynku czy biznesu.
Owińska to przyszłość turystyczna naPaństwa Gmina dysponuje doszej gminy. Oprócz tych obiektów, które Pani brymi warunkami do aktywnego wypowymieniła, mamy różne obiekty zabytkowe, czynku. Baza sportowo-rekreacyjna cały

czas się rozbudowuje. Jakie są plany inwestycyjne w tym zakresie?
W Koziegłowach, największej miejscowości naszej gminy, chcemy wybudować
dom kultury. Mamy wspomnianą wcześniej pływalnię, o której budowie w pierwszej kolejności zadecydowała młodzież. Jest
ona obiektem dochodowym – zarabiamy
na niej rocznie ok. 400 tysięcy złotych. To
bardzo udana inwestycja, która daje możliwość rozbudowy bazy sportowej na terenie gminy. Nowym przedsięwzięciem jest
np. budowa obiektów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
czy kąpieliska w Owińskach.
Jesteście Państwo wyróżnieni
przez Oskary Sportowe za ubiegły rok,
jako gmina turystyczna. Jakie jest tego
uzasadnienie?
Została oceniona baza rekreacyjno-turystyczno-sportowa w naszej gminie. Naszym sukcesem jest to, że stworzyliśmy
jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod
nazwą Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN, której powierzyliśmy wszystkie
obiekty sportowe na terenie gminy, łącznie z halami przy szkołach. U nas sport
i turystyka mają własne źródła finansowania. Wprowadziłem jedną zasadę – na
obiektach, które są pod wynajem, nie ma
dla nikogo taryfy ulgowej. Jeżeli np. radny chce na pływalni zrobić darmową naukę pływania dla dzieci, musi na to znaleźć środki w budżecie gminy. Pracownicy
urzędu mają wykupione karnety z funduszu socjalnego. Wszystko znajduje swoje
źródło dofinansowania. Każda osoba, za
którą zamyka się bramka na pływalni, zostawia tam własne środki finansowe. Takie
podejście powoduje, że załoga wie, nad
czym i za co pracuje, mając rzetelnie określone cele. System zdrowych zasad ekonomicznych w powiązaniu z ludźmi, którzy je
realizują, daje wymierne efekty. Boleję tylko nad jedną rzeczą, na którą zupełnie nie
mam wpływu, a mianowicie brakiem bazy
hotelowej. Mam nadzieję, że i w tej materii
za chwilę się coś zmieni.

wywiad

Czerwonak

Wieś Owińska z klasztorem pocysterskim
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Na skrzydłach

Fiedlera

Z Arkadym Radosławem Fiedlerem rozmawia Mariola Zdancewicz

Niedawno obchodziliście Państwo uroczystości związane z wręczeniem „Bursztynowego Motyla” za książkę pt. Moja Afryka Kingi Choszcz.
Tradycję wręczania „Bursztynowego
Motyla” – nagrody im. Arkadego Fiedlera –
kultywujemy od czternastu lat. Możemy tę
nagrodę rzeczową przyznawać dzięki firmie
W. Kruk oraz finansowemu wsparciu Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Rozpatrujemy zawsze wiele książek, a wygrywa
ta, która jest najbardziej poruszająca i oryginalna. Jeśli chodzi o książkę Moja Afryka,
to jest ona bardzo specyficzna, bo napisana w formie dziennika z podróży i pokazuje Afrykę zupełnie inaczej niż zazwyczaj
w mediach. Nie ma tutaj jednostronności
oraz ponurego opisu śmiertelnie chorego
kontynentu pełnego „lokalnych holokaustów”. Mamy w niej opis ciekawych spotkań z nieznanymi Afrykańczykami, którzy
do „białego” podróżnika odnoszą się bardzo przyjaźnie i życzliwie – bezinteresownie udzielają potrzebnej pomocy, zapraszają na noclegi do swoich domów. Musimy wiedzieć, że autorka książki nie przeżyła pobytu w Afryce, gdyż zachorowała na
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mózgową malarię. Mama Kingi opublikowała jej zapiski.
Czyta Pan książki ubiegające
się o nagrodę. Proszę wymienić tytuły,
które swoją popularnością dorównały
Dywizjonowi 303.
Dywizjon 303 jak i druga książka mojego ojca Dziękuję Ci, kapitanie były wymogiem chwili. Ojciec chciał pisać o rajskiej
wyspie Tahiti, ale tam dosięgły go wieści
o wybuchu II wojny światowej. Dochodziły
do niego hiobowe informacje z Polski. Porzucił więc wyspę i najbliższym statkiem
wrócił do Francji, a potem do Anglii. Tam
zetknął się z tym, że zwycięscy polscy lotnicy, broniący nieba Anglii przed hitlerowcami w słynnej „Bitwie o Anglię” 1940 roku,
byli „na ustach” wszystkich Anglików, co stanowiło pewien ewenement, bo oni są raczej
powściągliwi w wyrażaniu uczuć. Ojciec
wykorzystał tę sytuację i poprzez generała Sikorskiego skontaktował się z polskimi
lotnikami. Wydaje mi się, że o poczytności
tej książki świadczy fakt, że była pisana sercem.
Czy uważa Pan, że książki o tematyce podróżniczej cieszą się dużą popularnością, nie mówiąc oczywiście o takich autorach, jak Kapuściński czy Cejrowski?
Książka podróżnicza zawsze będzie miała swego czytelnika. Może
ma mniejsze znaczenie niż
kiedyś, bo dzisiejsze granice
państw są otwarte, łatwiej się
podróżuje po świecie, przez
co mamy więcej wiedzy na
temat innych krajów i kontynentów. Nie sądzę jednak,
żeby książka podróżnicza
cierpiała na atrofię, a nawet
uważam, że ten gatunek literatury będzie się rozwijał.
Wracając do
Dywizjonu 303, jednym
z ostatnich pomysłów jest
sfabularyzowanie tej książki. Na ile jest to zaawansowane przedsięwzięcie i kto
będzie pisał scenariusz?

Pomysł stworzenia ekranizacji tej książki ciągnie się od kilku dobrych lat. Mieliśmy już nawet podpisaną dwuletnią umowę z firmą, która miała wyprodukować film
o Dywizjonie 303. Umowa się jednak skończyła, a firma nie zdobyła pieniędzy na ten
film. Dochodzą nas słuchy, że jakiś scenariusz stworzył Władysław Pasikowski. Czesi
potrafili zrobić film o swoich lotnikach walczących w Anglii, wcale nie tak dzielnych
i zasłużonych, jak polscy lotnicy, a my jakoś się do tego nie kwapimy. Na razie National Geographic stworzył piękną wystawę fotogramów dotyczących mojego ojca.
Jej tytuł brzmi „Dywizjon 303. W obiektywie
Arkadego Fiedlera”. Ta wystawa będzie teraz podróżować po Polsce. Jak widać, temat
jest gorący i ciągle bardzo aktualny.
Budujecie Państwo samolot,
na którym latali polscy lotnicy z Dywizjonu 303...
Będzie to „Hurricane” – kultowy myśliwiec angielski, który nie dopuścił do inwazji Niemców na Wyspy Brytyjskie. Budujemy
ten samolot w skali 1:1. Replika „Hurricane’a”
stanie w naszym Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera. Chcemy w ten
sposób oddać hołd naszym lotnikom oraz
książce ojca. Nawiązałem kontakt z Ambasadą Brytyjską w Warszawie. W lipcu będę
miał spotkanie z attache wojskowym –

szych gości, nie należy brać pieniędzy. Muzeum musi się jednak z czegoś utrzymywać,
dlatego od 1990 roku przeszliśmy „na własny garnuszek” i wprowadziliśmy niewielką
opłatę za wstęp, dostosowując się do nowych czasów.
Można powiedzieć, że stworzyliście familijne przedsięwzięcie...
Tak, gdybyśmy nie traktowali tego, co
robimy, z rodzinną pasją, tylko jako dopust
boży, na pewno nasze muzeum by już nie
istniało. Cieszymy się, że nasze dzieci, czy
już nawet wnuki kultywują tradycje związane z muzeum. To wszystko odbywa się
na zasadzie przyjemności współdziałania
całej rodziny.
Jakie macie Państwo marketingowe plany na przyszłość?
Nie posiadamy wyrazistego planu. Działamy intuicyjnie, mając wiele pomysłów. To
właśnie mój ojciec zawsze mi powtarzał, że
trzeba wciąż coś nowego tworzyć i wymyślać. Wiem jednak, że aby dany pomysł się
sprawdził, musi być konsekwentnie realizowany. Z dawnych pomysłów rodzą się następne, np. dwa lata temu mój brat Marek
zapragnął pojechać do Londynu ze swoim synem śladami naszego ojca i Dywizjonu 303. Jego celem było przygotowanie
wystawy fotograficznej. Wszystko się udało. Z tego wyrosła nowa koncepcja, żeby
stworzyć „Hurricane’a”. Innym pomysłem są
szanty, których śpiewanie organizujemy ze
względu na obecność w naszym ogrodzie
repliki „Santa Marii”. Z przyjemnością wymyślamy wiele rzeczy, bo świat jest pełen
innych konkurujących atrakcji i nie można
stać w miejscu.
Jest Pan posłem. Na ile to pomaga w realizacji planów dotyczących
chociażby muzeum?
Takich zależności raczej nie widzę, chociaż np. budując „Santa Marię”, mogłem korzystać z poselskiego uposażenia, bez którego budowa tego statku trwałaby zapewne dłużej. Poza tym mam mniej czasu, żeby
być w muzeum czy podróżować. Całe życie nie będę posłem, dlatego już teraz przygotowuję sobie podróżnicze plany na przyszłość. Z drugiej strony, zostałem posłem
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pułkownikiem Andrew Nowakiem, który
ma polskie korzenie – w celu omówienia
ewentualnego patronatu ambasady nad
budową naszego „Hurricane’a”.
Ilustracja książek Pańskiego
ojca jest obrazem pewnych idei....
Słusznie, bo przecież nie na darmo nazywamy nasze muzeum ogrodem kultur
i tolerancji. W naszym muzeum spotykają się różne kultury w formie rzeźb, posągów, monumentów, a nawet kopii piramidy Cheopsa. Ważne jest to, że te wszystkie
figury związane z kulturami wzajemnie się
wspierają i uzupełniają, nie walczą ze sobą.
Jesteśmy wierni zasadzie, że świat jest wielokulturowy i trzeba to wspierać. Już Bronisław Malinowski w 1912 roku stwierdził,
że nie ma kultur wyższych i niższych, że
wszystkie są równe, tylko po prostu – różne. Nie może być tak, że kultury się nawzajem niszczą. W 2001 roku Talibowie zniszczyli w Afganistanie słynne posągi Buddy,
liczące około 1700 lat. Mamy w naszym
muzeum kopię jednego z nich w skali 1:9.
Wyrażamy w ten sposób protest przeciwko nietolerancji kulturowej, etnicznej czy
religijnej.
Jeszcze nie umilkło echo obchodów 35-lecia Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera. Co szczególnego wydarzyło się u Państwa przez
te lata – historycznie, rynkowo i kulturalnie?
To są prawie dwa pokolenia, a przecież
w styczniu 1974 roku zaczynaliśmy bardzo
skromnie. Na początku mieliśmy zaledwie
trzy pomieszczenia w naszym rodzinnym
domu i jeden totem w ogrodzie. Nasza
myśl tworzenia muzeum rozwijała się jak
rzeka. Amazonka też zaczyna się od strumyka, by potem stać się wielkim nurtem.
Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że
nasze muzeum wciąż się rozwija, nie zastygło w jednym kształcie i pomyśle. To dodaje energii nam i muzeum. Rozwijaliśmy się
może nie rewolucyjnie, lecz ewolucyjnie.
Początki były bardzo „romantyczne”, bo kiedyś nie pobieraliśmy nawet opłat za wstęp.
Wychodziliśmy bowiem trochę z naiwnego przekonania, że od przyjaciół, czyli na-

dlatego, że byłem osobą dość rozpoznawalną, poprzez prace w muzeum. Nie dość,
że mam znane nazwisko, to jeszcze podejmowałem ze swoją rodziną różne działania
na rzecz naszego regionu. To mi na pewno
pomogło.
Co się marzy Fiedlerom na progu następnego 35-lecia działalności muzeum?
Marzy się nam to, żeby nasze dzieci
i wnuki włączały się w działania promujące Muzeum Arkadego Fiedlera. Chcielibyśmy, żeby trwało ono jak najdłużej, aby każdy się nim interesował. Sądzę, że tak będzie.
Na przykład Radosław, starszy syn mojego
brata Marka, stworzył kilka lat temu część
muzeum nazwaną „Tajemniczym Światem
Indian”, a młodszy syn Marka, też Marek,
skończył studia etnograficzne i bardzo pomaga w naszym muzeum, oprowadzając
licznych gości. Z kolei mój 33-letni syn Arkady wraz z jego siostrą bliźniaczką Dianą

oraz grupą przyjaciół w drugiej połowie lipca wybierają się z kamerą filmową i aparatem fotograficznym wzdłuż granic Polski
(w sumie około 4000 km), żeby pokazać,
m.in. na naszej stronie internetowej, ciekawe miejsca rodzinnego kraju. Wyprawa wyruszy z muzeum, a patronować jej będzie
National Geographic, Radio Merkury i wydawnictwa przewodników turystycznych.
A jeśli chodzi o moją 10-letnią córeczkę
Marysię, to zauważam z satysfakcją, że muzealne „terminowanie” wychodzi jej coraz lepiej, a w podróży jest chłonna, rezolutna
i, co bardzo ważne, odpowiedzialna.
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Folklor – wartość
międzynarodowej kultury

Dominik Górny

folklor
24

Bałkański folklor może być doskonałym nośnikiem wartości międzykulturowych – taka myśl stała
się motywem przewodnim I Interdyscyplinarnej Międzynarodowej
Konferencji Naukowej, która odbyła się w maju tego roku w Obrzycku. Współorganizatorem wydarzenia był Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Rangę naukową
konferencji zapewniło wsparcie
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Instytutu Filologii Słowiańskiej w Poznaniu.
Społeczno-polityczny wymiar
przedsięwzięcia podkreśliła obecność Ambasadora Republiki Albanii
oraz Radcy Ambasady Republiki Bośni i Hercegowiny. W swoich przemówieniach uwydatnili oni ważność społecznego zaangażowania
w docenianie odrębności kultur poszczególnych narodów. Przekonanie
o tym było również obecne w referatach, które niejednokrotnie wzbudzały polemikę uczestników konferencji. Znaleźli się pośród nich m.in.:
Krzysztof Wrocławski – gość honorowy z Uniwersytetu Warszawskiego, Natalia Długosz i Lech Miodyński z UAM oraz Wojciech Szczepański z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Reprezentantami międzynarodowej strony konferencji byli m.in.: Smiljana Dordevic
(Uniwersytet w Belgradzie), Boris
Stojkowski (Uniwersytet w Nowym
Sadzie), Katerina Petrovska Kuzmanova (Instytut Folkloru „Marko Cepenkov” w Skopje).
Tematyka naukowych wystąpień dotyczyła m.in. narodowego
i ponadnarodowego folkloru słowiańskiego, jak również historycznego rozwoju cerkiewnych i ludowych tradycji jako źródła pamięci.
Współczesny wydźwięk wystąpień
ujawniły m.in. rozważania w oparciu o wybrane przykłady współczesnej muzyki bałkańskiej, znaczenia słowa a obrzędu czy idiomatyki folklorystycznej w projekcie wyobraźni macedońskiej.
Konferencja Naukowa „Bałkański folklor jako kod interkulturowy”
udowodniła, że jednym z najlepszych sposobów na rozwój i rozumienie rodzimej kultury są spotkania na gruncie międzynarodowym.
To właśnie one dają okazję do podjęcia dyskusji na temat własnego
światopoglądu – jednego z najważniejszych czynników kształtujących
szacunek do kultury.

sztuka

Lidia Piechocka

Huragan
Patricia

Nadciągnęła do Poznania jak huragan, wania ze swojej kosiejąc pozytywne spustoszenie wśród ze- biecości, to kilograbranych, a w samym oku cyklonu, w Mu- my. Taka właśnie jest
zeum Sztuk Użytkowych na Górze Prze- – bezpośrednia, bezmysła, formując coś najbardziej kruchego pretensjonalna, pełi delikatnego. Mowa o Patrici Urquiola, któ- na ciepła i energii.
ra przydomkiem tego porywającego kataUrquiola szuklizmu mianowana została przez Włochów ka ciekawych form
z racji swego gorącego, hiszpańskiego tem- i materiałów, a properamentu. Choć natura z pewnością uła- pozycja współpracy
twia zjednywanie klientów, szefów takich z Rosenthalem dała
sławnych firm jak B&B Italia, Moroso, Mol- jej możliwość przeteni, Driade, Alessi, czy w końcu Rosenthal, niesienia dotychto jednak przede wszystkim talent, rozwija- czasowych doświadczeń na nowe dla niej
medium – porcelanę. Natchnienie
czerpała, tak jak w przypadku innych swoich prac, z otoczenia i jak
sama mówi: „Czasem jest to coś emocjonalnego, czasem coś zupełnie prostego, zwyczajnego (…) Projektowanie to zaskakujący proces. Wpadając
na jakiś pomysł i łącząc go z innymi
składnikami, nigdy nie wiadomo, jaki
będzie efekt końcowy”.
Na rezultat przyszło nam czekać
dwa lata. Poszukiwania idealnych
form, przy niewątpliwie dużej cierpliwości zleceniodawcy, zaowocowały serwisem „Landscape”, nagrodzonym zresztą jedną z najbardziej
ny pod okiem mistrzów design’u, doprowa- renomowanych nagród na świecie – „Good
dził ją do sukcesu.
Design Awards”. Co ciekawe, gotowy serwis
W ostatnich latach uhonorowana zo- wraz z projektami ukazującymi ewoluowastała wieloma prestiżowymi międzynarodo- nie procesu twórczego zaprezentowany zowymi nagrodami, a założone w 2001 roku stał na wystawie „Purely Porcelain” w Destudio przeżywa istne oblężenie. Sławę sign Museum w Londynie, po czym u nas
i uznanie zdobyła projektami wygodnych w Poznaniu.
i funkcjonalnych siedzisk, foteli czy łóżek
I może rzeczywiście widać w realizatapicerowanych. W 2006 roku na targach cjach naturę: plastry miodu, muszle, góry,
meblowych w Mediolanie zaprezentowała archipelag wysp, ale też inspirację Wscholeżaki „Antibodi” udekorowane pozszywa- dem. To przecież najszlachetniejszą odmianymi w kształcie pączków kawałkami filcu. nę porcelany wynaleźli i udoskonalili ChińDowcipna historia wiąże się z powstaniem czycy. W pracach Urquoli wyraźne jest dąkolekcji „Fat fat” – foteli o opływowych żenie do uzyskania tej przezroczystości
kształtach, puszystych kanap i łóżek z fał- i cienkości, stąd eksperymenty z fakturą,
dami. Sprowokowana przez menadżerów jak i fascynacja chińską ceramiką malowaB&B słowami, iż najchętniej zobaczyliby coś ną podszkliwnie kobaltem. Jej propozycja
zmysłowego, poklepała się po udach i po- z niebiesko-białą dekoracją przywodzi na
wiedziała, że jedyne, co ma do zapropono- myśl japońskie tkaniny barwione techniką

Shibori, gdzie materiał wpierw składa się,
zaplata, zagniata lub skręca, później związuje i zanurza w kąpieli barwnej. W ten
sposób powstałe dekoracje wydają się być
bardzo bliskie wzorom Patrici. Sama otwarcie przyznaje się do tego, iż jest eklektyczna.
Szuka pomysłów wokół, inspirują ją nawet
drobiazgi, dużo fotografuje i jest ciekawa
świata i ludzi. Porcelanowy krajobraz oferuje wiele i może wciągnąć jak trąba powietrzna.
fot. udostępnione przez
Rosenthal Polska
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Tomasz Barański

Karoliny Perz
Dzień 11 maja 1996 roku to historyczna data, którą oficjalnie uznaje się za początek polskiego ruchu fitness. W tym właśnie dniu odbyła się w Warszawie pierwsza
konwencja zorganizowana z inicjatywy
mieszkającej we Francji i pracującej w Europejskim fitnessie Inki Szymański. Oczywiście, wystąpiła na niej Inka oraz zaproszony
gość – amerykański prezenter Wayne Wilson. Wówczas po raz pierwszy polscy instruktorzy mieli okazję się zapoznać z wiedzą na temat fitnessu. W skrócie ujmując,
dyscyplina fitness zrodziła się z połączenia
aerobiku z elementami choreografii i tańca.
Dla osób uprawiających fitness wyczynowo
dochodzą jeszcze elementy akrobacji oraz
ćwiczenia siłowe.
Podczas trwania targów AT-Expo Fitness w Poznaniu (8-10 maja 2009 r.) odbyła
się III Międzynarodowa Konwencja Fitness
& Sport Marketing zorganizowana dla całego środowiska instruktorów, trenerów oraz
amatorów aktywności fizycznej. Pokazowe
treningi prowadzili prezenterzy z polskiej
i światowej czołówki.
Niewątpliwie wschodzącą gwiazdą fitnessu nie tylko w Poznaniu, ale i w Polsce,
jest Karolina Perz. Należy ona do tych szczęściarzy, którym udało się połączyć pasję
z zawodem. Swoje szczególne predyspozycje do sportu (które zdradzała już w dzieciństwie) rozwijała, studiując w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Również
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wykształcenie muzyczne (klasa fortepianu)
wzbogaciło jej warsztat nie tylko jako zawodniczki, ale i trenerki, ponieważ muzyka jest bardzo ważnym ogniwem podczas
wykonywania każdego ćwiczenia. Karolina
Perz jest utytułowaną zawodniczką. W swoim dorobku ma tytuł Mistrzyni Polski w fitnessie gimnastycznym za rok 2007. Jest medalistką Międzynarodowego Pucharu Polski. Ale największym jej osiągnięciem było
zakwalifikowanie się do finału Mistrzostw
Europy w Fitnessie – Skopje 2008. Od 2005
roku do dzisiaj reprezentuje barwy kadry narodowej w fitnessie gimnastycznym. Z pewnością dotychczasowe osiągnięcia potwierdzają jej profesjonalizm. Jest osobowością
kreatywną. Po ukończeniu studiów uzyskała uprawnienia instruktora fitness, trenera
cheerleaders, dyplomowanego choreografa,
sędziego klasy I formacji tanecznej oraz choreoterapeuty. Zdobyte specjalizacje zaowocowały stałą współpracą z klubami piłkarskimi. Dodatkowo jeszcze musiała się doszkolić
według wytycznych szkoły FIFA. Od strony
artystyczno-tanecznej przygotowuje oprawę imprez sportowych. Karolina Perz nie
przestaje myśleć o zajęciach – nawet kiedy
jest na urlopie nad morzem, spontanicznie
zachęca wczasowiczów do uprawiania fitnessu. Wyznaje opinię, iż fitness – poprzez
różne formy ruchu – to sposób na zdrowie, higieniczne życie oraz dbałość o ciało,
umysł i sylwetkę.

Idziemy na Majstra?
Sezon 2008/2009 był dla piłkarzy Le- stawiane są, bądź co bądź, wysokie wymacha Poznań niezwykle udany. Zdobycie
gania. Jak sobie z tym poradzi? Kibice KoleRemes Pucharu Polski i znakomite wy- jarza są pełni nadziei, a sam Zieliński mówi,
stępy w ostatnich w historii piłki nożnej
że jego piętnastoletnie doświadczenie
rozgrywkach Pucharu UEFA pozwoliły po- w zawodzie pozwala mu opanować emoznańskiemu klubowi wyrobić sobie markę
cje i z zimą krwią, korzystając z fachowej,
na europejskiej arenie. Najważniejszego
wiedzy zmierzać po upragnione trofea. Nie
celu postawionego przed zespołem – czy- należy jednak zapominać, że sam nic nie
li Mistrzostwa Polski – jednak nie udało się
zdoła zrobić. I choć oczywiście nie można
zdobyć. Poznańska Lokomotywa pod wo- odmówić Jackowi Zielińskiemu wpływu na
dzą trenera Franciszka Smudy nie wykona- to, jak wyglądać będzie gra Lecha Poznań
ła najważniejszego zadania, jakie postawi- w sezonie 2009/2010, to nie należy zapoli przed nią włodarze klubu z ulicy Bułgar- minać, że szkoleniowiec w trakcie najważskiej. Hasło „Idziemy na Majstra!” głoszone
niejszych potyczek siedzi na ławce, a na
przez Smudę i jego podopiecznych okaza- boisku biega jedenastu zawodników, któło się jedynie życzeniem. Ale z całą pewno- rzy muszą – mówiąc po piłkarsku – „zagrać
ścią w dużej mierze przyczyniło się to do
na maksa”. Po przeprowadzeniu dogłębnej
tego, że Lech Poznań wkracza w nowy se- analizy występów zawodników Lecha Pozon odmieniony. Zmienił się trener, część
znań założenia okazały się proste – najsłabzawodników, nawet sponsor strategicz- si muszą odejść! I tak na liście piłkarzy do
ny, a hasło głoszone już od kilku sezonów „odstrzału” znaleźli się bramkarze. Krzysztowciąż pozostaje aktualne. Władzom Lecha
fowi Kotorowskiemu i Ivanowi Turinie nie
marzy się stworzenie w Poznaniu silnego
dano cienia nadziei – byliście w minionym
kolektywu, który nie tylko będzie najlep- sezonie najsłabsi, więc musimy się pożeszą drużyna w naszym kraju, ale także po- gnać. Brak pewnego swoich umiejętności
każe klasę w nowo utworzonej Lidze Euro- i interwencji golkipera to z całą pewnością
pejskiej. W osiągnięciu tego, jakże zacnego
olbrzymi mankament drużyny, na który
celu, pomóc ma Kolejarzowi nowy trener − klub pokroju Lecha Poznań nie może sobie
Jacek Zieliński. Ten 48-letni szkoleniowiec
pozwolić. A tu trzeba przyznać rację predoświadczenie zdobywał w zespołach
zesowi Andrzejowi Kadzinskiemu i Jego
o różnej klasie sportowej, walcząc o roz- świcie: Kotorowski i Turina do zawodnimaite cele, nigdy jednak wcześniej nie był
ków najwyższej klasy nie należą. Siedząc
trenerem klubu, w którym presja odniesiena trybunach, człowiek monia sukcesu jest tak duża i w któdlił się, żeby złapali piłrym tak jasno
kę, która z niewielką siłą leci prosto
w nich. Większą
pewność kibi-
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com i włodarzom Kolejorza ma zapewnić
nowy nabytek Lecha – Grzegorz Kasprzik.
Wydaje się, że 25-letni zawodnik broniący ostatnio bramki Piasta Gliwice ma stać
się lekiem na cale zło, no i oby tak się stało. Krzasprzik powoli wprowadza się do zespołu, ale przed nim bez wątpienia długa
droga, by zasłużyć sobie na zaufanie kolegów. Zaufanie na poziomie chyba nieosiągalnym dla innych zawodników zdobył w Lech Piotr Reiss – ikona Wielkopolskiej piłki nożnej. Z wielu powodów tego
zawodnika nie zobaczymy już na stadionie
przy Bułgarskiej, no chyba, że na trybunach.
Jest jednak szansa, by popularnego Reksia
zobaczyć jeszcze w akcji, i to w drużynie
poznańskiej. Piotr Reiss prowadzi bowiem
rozmowy z drugą futbolową siłą w Wielkopolsce – Wartą Poznań. Pierwszoligowy
klub z Wildy zmaga się z olbrzymimi problemami finansowymi i liczy, że pieniądze
zainwestowane w Reissa szybko by się
zwróciły. Mimo stawianych temu zawodnikowi zarzutów korupcyjnych, a może
także dzięki temu, Reissika przyrównać
można do magnesu, który przyciąga zainteresowanie, no i pieniądze, które Warcie są niezbędne, by w ogóle w rozgrywkach ligowych wystartować. Warta i Lech
w najbliższym sezonie walczyć będą więc
o dwa zupełnie inne cele. Zieloni o utrzymanie dla Poznania I ligi, niebiesko-biali
o koronę mistrzowską. Zatem trzymajmy
kciuki, by te ambitne i chyba całkiem możliwe scenariusze się zrealizowały. A może
będzie jeszcze lepiej i za rok w piłkarskiej
Ekstraklasie grać będą dwa zespoły ze stolicy Wielkopolski? Pomarzyć zawsze można,
a nóż się spełni…
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tylko o zaśpiewanie tej pioCo ci dał udział w konkursie
senki, ale zrozumienie, o co Radia Merkury „Przebojem na antenę”,
w niej chodzi, a ja już wte- gdzie prezentowałaś piosenkę Bezszedy umiałam pojąć sens jego lestna bossa nova. Nie wygrałaś, bo ten
twórczości.
utwór nie był wpadającym w ucho przeCzy śpiewasz tę bojem, ale czymś ambitniejszym...
piosenkę do dzisiaj?
To nie była piosenka spokojna, ale dyZdarza się, ale nie chcia- namiczna. Byliśmy z moim zespołem – „My
łabym mieć przyszytej „łaty”, Sacrum” – w pierwszej piątce. Nie liczyłam
że śpiewam tylko Dziwny jest na więcej, bo wiedziałam, że nasza piosenten świat, bo wykonuję jesz- ka nie jest przebojem pod publikę, tylko
cze wiele innych utworów.
raczej „wieczornym tematem do poduszki”.
Nie myślałaś Nadmienię, że stworzyłam też inną kapelę –
o recitalu niemenowskim, Rock Sun, z którą wiążę swoją przyszłość. Na
tak jak to zrobił Piotr Kuź- razie ujawnię jedynie, że gramy przeboje dla
niak, czy jaki przygotowu- ludzi z ogromną dawką energii.
je Stanisław Sojka?
„My Sacrum” kojarzy się z nurStworzenie wieczoru tem muzyki chrześcijańskiej...
z piosenkami Niemena to
Chodzi o to, że muzyka jest moją świętobyłaby fajna sprawa, zresztą ścią i miłością. Każdy jednak może tę nazwę
istnieją koncerty poświęco- interpretować, jak tylko zechce.
ne Niemenowi, przygotowyDlaczego nie próbowałaś zawane przez Krzysztofa Wod- grać w filmie, jak niektóre koleżanki po
niczaka – chociażby w klubie fachu?
„Blue Note” uczestniczyłam
Nie czuję się tak „dobra”, żebym mogła
w koncercie „16 razy Dziw- wygrać jakiś casting. Aby wejść na najwyżny jest ten świat”.
szą półkę, najpierw trzeba coś znaczącego
Jakie są Twoje osiągnąć. Dopiero później można liczyć na
inne muzyczne fascyna- artystyczne propozycje. Nie ukrywam, że
cje?
dokładam wszelkich starań, żeby nie być
Bardzo lubię stary styl, więc Beatlesi, ze- „w poczekalni”, ale zebrać sztab ludzi, którzy
spół ToTo i Mieczysław Fogg. W nowym sty- zechcą dołożyć swoją finansową „cegiełkę”,
lu trochę się gubię, bo bardzo dużo rzeczy gdyż aby utrzymać zespół, muszę zapewnić
do mnie nie przemawia.
swoim muzykom godny byt materialny.
Śpiewasz Fogga?
Wspomniałaś, że lubisz film
Oczywiście, np.: Jesienne róże, Siwy włos i komponujesz. Nie myślałaś o pisaniu
i Chryzantemy złociste. Śpiewam je zazwy- muzyki filmowej?
czaj na bankietach. To dla mnie piękne przeTrzeba mieć do tego „dużą głowę”. Mużycie, bo w utworach Fogga jest wiele har- zyka filmowa to coś pięknego – zamyka się
monii, której nie odnajduję we współcze- oczy i dzięki wyobraźni widzi się kinowe
sności. Banały dzisiejszych tekstów o miłości sceny, nawet bez wyświetlania filmu. Jeddo mnie nie przemawiają, a u Fogga prze- nak aby w dzisiejszych czasach taką muzykaz płynie od serca. Brzmienie tych nagrań kę stworzyć i na niej zarobić, trzeba mieć na
może być jakościowo tragiczne, ale mnie się nią zlecenie.
podoba, bo jest to prawdziwe.
Krzysztof Komeda, Jan A. P.
Nie tylko śpiewasz, ale i uczysz Kaczmarek – Hollywood. Nie ciągnie Cię
muzyki...
do Ameryki?
Uczę dzieci gry na pianinie i śpiewu.
Na chwilę obecną wcale o tym nie myślę.
Mój uczeń Maciej niedawno zajął na jed- Najpierw trzeba mieć pomysł i być zaakcepnym z konkursów III miejsce za wykonanie towanym w artystycznym środowisku.
Sonaty księżycowej Ludwiga van Beethovena,
Jakie są Twoje dalsze plany?
a uczennica – III miejsce na przeglądzie pioPragnę skomponować kilka utworów,
senki w Luboniu. To ważne, że owoce mojej tak aby można było pomyśleć o płycie.
pracy są widoczne.
W Poznaniu działa jedna z najIle czasu zajmują Ci koncerty, lepszych wytwórni płytowych poza Wara ile bycie nauczycielką? Z czego żyjesz? szawą – „My Music”.
Z jednego i drugiego. Poza tym komMyślałam, aby zwrócić się do nich pręponuję. Jednak utwory prezentowane przez dzej czy później, ale na razie wszystko wynas podczas koncertu w Villa Magnolia, któ- maga jeszcze pracy. Myślę, by utwory zapreremu patronowała redakcja „Merkuriusza”, zentowane w Villa Magnolia trochę inaczej
zawdzięczam Darkowi Kamińskiemu, on zaaranżować. Nie chcę jednak być tylko „koje napisał. Nigdy nie jest tak, że powstanie piarką” śpiewającą covery. Chcę stworzyć coś
utworu to zasługa tylko jednej osoby. Świat zupełnie nowego.
jest dzisiaj zbyt zwariowany, aby jeden człoCzy Zbigniew Górny napisał
wiek bez odpowiednich zasobów finanso- dla Ciebie jakiś utwór?
wych mógł zapanować nad całością artyNie. Choć nie wiem, co się stanie po konstycznego przedsięwzięcia.
cercie w Villa Magnolia.

Łut
szczęścia
i ciężka
praca
Z Anną Polowczyk, wokalistką i kompozytorką, rozmawia Marek Zaradniak
Wiele artystek w Polsce w Twoim wieku ma już w dorobku kilka „złotych” lub „platynowych” płyt, wygrane festiwale w Opolu czy w Sopocie. A Ty ciągle czekasz w „przedsionku sławy”, chociaż mówiono, że jesteś cudownym dzieckiem?
Wejście na głębszą wodę to kwestia
szczęścia i ciężkiej pracy. Może nie jestem
na szczytach popularności, ale zajmując się
muzyką, staram się ją tworzyć w jak najbardziej profesjonalny sposób. Poza tym istnieje pewien problem – jeśli swoją twórczość
chciałabym przedstawić „światu”, musiałabym wcześniej znaleźć osobę, która zajmie
się sprawami marketingowymi.
Funkcjonujesz od momentu pojawienia się na Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Koninie. Ile wtedy miałaś lat?
Skończyłam wtedy trzynaście lat I na
swoim koncie miałam uczestnictwo w kilku
mniejszych przeglądach. Pierwszy poważny
sukces odniosłam w Koninie, gdzie zdobyłam tzw. „Srebrny Aplauz”. Potem było sporo koncertów dziecięcych, aż doszłam do
nastoletniego wieku buntowniczego. Miałam szesnaście lat, gdy poznałam Zbyszka
Górnego. Pamiętam, że poznaliśmy się na
jakimś koncercie, na którym – „zakochana”
w Niemenie – zaśpiewałam Dziwny jest ten
świat. Niemen to dla mnie ważna postać, ze
względu na to, co zrobił dla polskiej muzyki. To po prostu historia. Jak widać, postawiłam sobie poprzeczkę wysoko. Chodziło nie
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pasje

Birofilia – pasja
dobrego piwa

Eryk Maro

Bycie miłośnikiem piwa nie musi ograniczać się tylko do jego konsumpcji, może
bowiem określać doceniany w biznesowych środowiskach styl życia – prawdziwość tego stwierdzenia udowodniła czternasta edycja największej w Europie imprezy dla kolekcjonerów akcesoriów piwnych
i piwowarów domowych – Birofilia 2009.
Impreza odbyła się 19 i 20 czerwca br. na
terenie Browaru w Żywcu, gdzie do grona
znamienitych gości został zaproszony „Merkuriusz”.
Tegoroczna Birofilia nie zawiodła jej
uczestników, którzy mogli zwiedzać Browar i Muzeum Browaru w Żywcu, być wtajemniczeni w arkana piwowarskiej sztuki
poprzez uczestnictwo w paleniu słodu do
Żywca, giełdzie birofiliów, czy branie udziału w konkursach: Piw Domowych (VII edycja) i Piw Rzemieślniczych na „najlepszy Pilzner Roku 2009” (III edycja). Nie można jednak pominąć faktu, że podobnym zainteresowaniem cieszył się konkurs Etykiet Piw
Domowych.
Impreza oferująca atrakcje tzw. „Żywiecczyzny” połączyła pasję do kultury tworzenia i picia piwa zarówno jego miłośników,
jak i instytucji, które zajmują się piwną
branżą od strony marketingowej. Szacuje
się, że Birofilię odwiedziło ponad 3000 kolekcjonerów z 23 krajów Europy i świata.
Tym samym Birofilia po raz kolejny pokazała, że jest imprezą kultową, bo jak się mawia w „piwnych środowiskach” – „dla prawdziwego smakosza piwa, opuszczenie żywieckiej imprezy to nietakt i ujma na piwnym honorze”.
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po˝egnanie

Po˝egnanie Prezydenta
Ta śmierć zaskoczyła wszystkich. Maciej Frankiewicz, wiceprezydent
Poznania, po upadku z konia, w wyniku rekonwalescencji dochodził do
zdrowia. Zmarł nagle.
Nad Jego grobem na poznańskim Junikowie powiedziano wiele doniosłych słów związanych również z nietuzinkowym życiorysem tej postaci.
Działacz opozycji i zasłużony urzędnik, który dużo zrobił dla Poznania,
życzliwie przyglądał się i wspierał nasze poczynania, a my popieraliśmy
jego inicjatywy na naszych łamach. Fascynacja sportem uwidaczniała się
w intensywności działań organizatorskich. Dlatego też zamiast pożegnania cytujemy fragmenty ostatniego wywiadu, którego udzielił „Merkuriuszowi” w grudniu 2008 roku. Mamy nadzieję, że następcy potraktują te
słowa jako społeczny testament:
„(…) Pokazanie im [cudzoziemcom] Polski, takiego miasta jak Poznań,
jako miejsca, do którego warto przyjeżdżać i być może inwestować, wydaje się działaniem przyszłościowym. (…) Konsekwencja jest bardzo ważna.
Pokazuje, że nawet nie startując z najwyższego poziomu na początku, można stawać się coraz lepszym. I można budować markę Polski i Poznania jako
miejsca, które potrafi profesjonalnie i dobrze (...) wywiązać się z przyjętych
zobowiązań”.
Redakcja „Merkuriusza”
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muzyka

P

„Feel 2”

D r u gi a l bum jednego z największych objawień
ostatnich miesięc y w Polsce – zespołu
Feel. Album
zatytułowany
jest po prostu
„2”, a zawiera
10 piosenek
(plus dwa bonusy). Wszyscy znają już pierwszy singiel z płyty – piosenkę „Pokaż mi niebo”, do której powstał videoklip
Album „Midlife: A Beginner’s Guide To Blur” zawiera 25 z gościnnym udziałem wybitnego polskiego aktora, Andrzeutworów obejmujących karierę Blur udokumentowaną na 7. ja Grabowskiego.
albumach studyjnych zespołu. Na płycie „Midlife…” znajdują
się m.in. tracki takie jak: „Sing” (Leisure), „Strange News From
Another Star” (Blur), „Badhead” i „This Is A Low” (Parklife),
a także „Girls & Boys” (Parklife), „The Universal” (Great Escape),
„Out Of Time” (Think Tank) i „Beetlebum” (Blur). Kolekcja
������������
zawiera również track „Popscene” z 1992 roku.

BLUR

„Midlife:
A Beginner’s
Guide To
Blur”

MOBY

„Wait for me”

PLACEBO

fot. EMI Music Poland

„Battle for the sun”
Na nowym krążku Placebo prezentuje to, co potrafi najlepiej – pełne emocji,
sugestywnie mroczne i nieco podniosłe rockowe hymny. „Battle For The
Sun” zaskakuje potęgą brzmienia i pasją, z jaką Brian Molko i koledzy wciąż
bronią rockowej misji. Od pierwszych
taktów słychać, że to
album przemyślany
i dopracowany w każdym detalu. Za jego brzmienie odpowiada David Bottrill, znany m.in. z produkcji krążków Tool,
Muse czy King Crimson. Nagrania miksował zaś Alan Moulder. Rockową moc czuć już w otwierającym kawałku „Kitty
Litter”. To po prostu klasyczne Placebo: potężne uderzenia
perkusji, intensywna barwa głośnej gitary i charyzmatyczny
wokal Molko od lat stanowią w rockowym świecie rozpoznawalną jakość. Co zaskakuje, to potęga brzmienia i rytmiczny
wigor z jakim trio atakuje nasze uszy. Słychać, że pojawienie
się za bębnami Forresta obudziło w grupie nową energię!

– Album nagrałem
w moim studio na Lower East Side. W przeszłości pracowałem już
w dużych i mniejszych
studiach, ale tym razem
chciałem nagrać wszystko
sam, w domu. Zaprosiłem
kilku przyjaciół, by zaśpiewali na płycie. To wspaniali wokaliści,
ale jeśli nie mieszkasz w dzielnicy Fort Greene albo Washington Heights, to możesz ich nie znać. Nie są specjalnie sławni
(praca z przyjaciółmi niemal zawsze jest fajniejsza od pracy
z gwiazdami). Zacząłem pracę nad tym albumem blisko rok
temu, a impulsem twórczym była dla mnie przemowa Davida
Lyncha podczas rozdania brytyjskich nagród BAFTA. David mówił o kreatywności (…). Nagrywając tę płytę chciałem skoncentrować się na tym, by stworzyć coś, co kocham, nie oglądając
się na to, jaką pozycję album zdobędzie na rynku. Powstał spokojniejszy, bardziej melodyjny, melancholijny i osobisty album
od wielu moich poprzednich nagrań. Płyta jest przy tym w całości domową produkcją: nagrałem ją w domu z przyjaciółmi,
a oprawę graficzną narysowałem markerem na zwykłym papierze. Niektóre piosenki z płyty brzmią w słuchawkach niesamowicie, choć może nie wypada mi się przechwalać. OK, to by
było na tyle. Aha, jeszcze jedna sprawa. Ciężko pracowałem nad
nagraniem i zaaranżowaniem płyty tak, aby tworzyła spójną
całość. Rozumiem w pełni, że większość ludzi słucha pojedynczych piosenek, ale proszę, byście przynajmniej raz wysłuchali
albumu od początku do końca – powiedział Moby.
www.emimusic.pl
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czesnym wymiarze. Wtedy dostrzeżemy, że
w czasach masowej globalizacji kultury narodowych mniejszości nie mają szansy na
przetrwanie. Nie ma już korowodów wozów cygańskich, nie ma sklepików cynamonowych, gwarnych rynków z mlekiem zsiadłym z kan, sprzedawanych wiatraków już
niema i nie ma strzech słomianych, przez
mą matkę malowanych.
Najbardziej fascynującym tematem
Skrzypka jest dla mnie problem zanikania
świata zrozumiałego i rozłamu, jaki zachodzi
między dwiema kulturami: obecną i dawną.
Weźmy chociażby Nowy Jork – siła rozwijającej się tam kultury objawia się w istnieniu

okien. Świat Tewiego mleczarza nie
umiera – on niestety już umarł, już
przeszedł do historii, a za chwilę
umrą i ci, którzy ten świat pamiętają. Zostanie jakieś zakurzone zdjęcie,
ledwie ślad, „ot trochę czegoś tu, ot
trochę czegoś tam”. Więc mieszam
barwy płowiejące, i z dystansem,
może trochę jak nasz skrzypek na
dachu. Mówiąc słowami Gałczyńskiego, chciałbym ocalić od zapomnienia świat, z którego wyrosłem, który mnie stworzył. Chciałbym – mówiąc Hrabalem – by czas
się zatrzymał.
Jakie wartości dla
współczesnej kultury polskiej
i europejskiej wypływają z żydowskich tradycji ukazanych
w tym musicalu?
Skrzypka można interpretować
jako historię żydowskiej rodziny,
w której trzy córki (lub pięć, w zależności od realizacji), szukając sobie mężów, coraz bardziej odchodzą od ojczystych tradycji. Realia
musicalu warto jednak odczytać
w bardziej uniwersalnym, współ-

rozmaitych dzielnic żydowskich, arabskich,
hinduskich czy chińskich, które potrafią
pięknie współżyć. Każda z nich jest wspierana i wzbogacana przez kultury alternatywne,
ale nawet tam, w owym tyglu różnorodności,
wszystko unifikuje się, spłaszcza, muzyka ze
Skrzypka staje się tylko melodyjką do komórek. XX-lecie to ostatni moment, w którym
istniało w Polsce wielokulturowe i wielowyznaniowe społeczeństwo. Siłą polskiej kultury przedwojennej było miedzy innymi stosunkowo „bezkolizyjne” współgranie z innymi światami, z Hucułami, Łemkami, kulturą
żydowską. Wszystkie zostały okrutnie „okaleczone” przez historię. Jednak to właśnie my
powinniśmy się nauczyć od Żydów, że przez
okres ponad 2 500 lat potrafili zachować
i kultywować rodzimą tradycję. Nam wystarczyło sto lat zaborów, by podziały stały się
na tyle widoczne, że są dostrzegalne nawet
teraz, tyle lat po odzyskaniu niepodległości.
Przydałoby się nam też odrobinę samokrytyki, dystansu do siebie i świata oraz umiejętności śmiania się ze swoich narodowych
przywar. One nas przecież na równi ośmieszają, co i wzbogacają. Skrzypek skrzy się od
antyżydowskich dowcipów, a przecież to żydowski musical.

Wol´ cichy Êwiat barw

Na scenę Poznańskiej
Opery niedawno powrócił Skrzypek na dachu. Czym współczesny
Skrzypek różni się od swoich poprzedników?
Jest najprawdziwszy i najbardziej dojrzały, jakiego udało mi się
stworzyć. Tworząc większość moich
teatralnych Skrzypków, inspirowałem się albo twórczością Chagalla,
albo zakodowanym w pamięci widzów filmem, ale to wszystko zdaje
mi się dzisiaj zbyt oczywiste. Tym razem odważyłem się podjąć, może trochę próżną, ale przemyślaną decyzję,
aby Poznański „Skrzypek” opierał się
na moim malarstwie. Przyznaję, że są
przedstawienia, do których nie mam
„łatwej ręki”. Natomiast Skrzypek na dachu jest mi bardzo bliski, ważny, również pod względem osobistym. Zrobienie więc do niego scenografii to
sam cymes.
Na ile jest Pan prywatnie
„Skrzypkiem na dachu”?
Na to nie wpadłem, ale może coś
w tej myśli jest? Podobnie jak Tewiego przepełnia mnie smutek, że dawny czas odchodzi w zapomnienie.
Przestaję się odnajdywać we współczesności, przerasta mnie szybkość
dzisiejszego życia, brak czasu na skupienie czy refleksję, martwi mnie globalizacja zabijająca wspaniałe różnorodności kulturowe. Przygnębia owa
wspaniała technologia, dla mnie,
który woli guziki, zamek błyskawiczny jest już zbyt skomplikowany, wcale też nie uważam, że trzeba wciąż
do przodu pędzić, szybciej i szybciej… „Ja wysiadam...” Uważam, że
warto czasem usiąść, wypić spokojnie kawę z ulubionej filiżanki i popatrzeć wspak, zadumać się, oddać marzeniom i osobę najbliższą przytulić.
Żyje we mnie świat nostalgii i szacunek do dawnych kultur, a one „umierają” teraz, odchodzą w zapomnienie,
w niepamięć, niechciane, jak delikatne kwiatuszki, które zarastają ekspansywne chwasty. Ginie ogrom naszego
kulturowego bogactwa, wszystko się
ujednolica, unifikuje, staje się miałkie,
pospolite, podejrzanie „lekkie”. Wszędzie wygodnie, czysto i nudno tak
samo. Żydowska kultura polskich kre-

sów – terenów Ukrainy i Rosji – jest
mi jedną z najbliższych. Szkoda mi
jej, bardzo nas wzbogacała. Ja się
„karmię” przeszłością. Trzy tygodnie
temu wróciłem z Drohobycza. Zapłakałem, gdy zobaczyłem, że ze
świata prężnie działającego żydostwa pozostało chyba tylko pięć liszajem czasu pokrytych kamienic,
skromnie urządzone muzeum Bruno Schulza, którego większość artystycznych prac wykradziono, i potwornie zniszczona wielka synagoga spozierająca na nas ze zdziwieniem wyłupionymi oczyma pustych
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fot. J. Multarzyński

Z Ryszardem Kają, scenografem,
malarzem oraz grafikiem rozmawia Dominik Górny
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Na ile Pana powany brakiem cywilizacji. Dawdejście do bycia twórcą
ne kultury Haratynów i Soninjest zbieżne z punktem wike wymierają, nie wytrzymują
dzenia sztuki przez Pana
presji śmierci współczesnej cyOjca – Zbigniewa Kaję?
wilizacji. Mauretania porzucoOdczuwam wewnętrzny
na przez Europę, zalana najtańobowiązek, aby artystyczny
szym plastikiem z Chin, obumieinwentarz, który mi pozora. Podczas pobytu w Mauretastawił ojciec, a także matka,
nii większość czasu spędziłem
poukładać, zarchiwizować
na pustyni, tam malowałem,
i na nowo ukazać. Im nie zatam powstał cykl prac inspiroleżało na popularności. Odchodzą w nie- wanych lokalnym wzornictwem. Dotarłem
pamięć, stąd konieczność, by teraz ich za- tam pociągiem, jedynym, jaki jest w Mauprezentować. Myślę, że warto... Chociaż nie retanii, ale za to najdłuższym na świecie
ma już ze mną moich rodziców, wierzę, że (ma ponad 4 kilometry). Przewozi wyłączsą duchowo obecni w każnie rudy żelaza, a wagon pasadej czynności, którą wykożerski jest tylko jeden, o ile jest,
nuję, bo przecież nie tylko
oczywiście nie ma szans, by się
mnie wychowali, ale ukształdo niego wcisnąć, przepełniony,
towali moje myślenie. Ojciec
co znaczy, że nie ma miejsca nanauczył mnie szacunku do
wet na dachu. Jechać więc trzedziałań plastycznych. Całym
ba wagonem towarowym na
swoim życiem pokazał też, że
owej rudzie. Z kolei Andamany
sztuka nie powinna być ważto była jedna z podróży, które
niejsza od rodziny. Wychowamnie najbardziej zaczarowały.
ny pośród farb nauczyłem się
Mijałem wioski zniszczone przez
operować nimi w taki spoHindusów, aż w końcu dotarłem
sób, żeby uzyskać mniej lub
do małej osady, w której wynabardziej zamierzony efekt.
jąłem skromną chatę. To mi wyJednak przyznaję, że do końca nie wiem, starczyło, żeby poczuć się bezpiecznym, by
co chcę wyrazić poprzez sztukę. Zasiadam malować bez opamiętania. Tam powstały
do sztalug dopiero wtedy, gdy wiem, że „andamańskie parawany”. Natomiast w Iratego, co jest dla mnie ważne, nie będę po- nie zrobiłem np. cykl monideł inspirowatrafił wyrazić w żaden inny
nych manekinami sklepowymi,
sposób, niż poprzez maloktóre z przyczyn ekonomicznym
wanie. Nie nazywam siebie
wciąż są naprawiane, ale włamalarzem, scenografem czy
śnie dzięki temu stają się wyraźkostiumologiem. Po prostu
niejszym symbolem Irańczyków
maluję, wymalowuję siebie,
„okaleczonych” polityką, wojnatakże w teatrze, bo daje mi
mi, radykalnie narzuconą religią.
on możliwość tworzenia obNigdy też nie zapomnę podróży
razów przestrzennych. Bez
po Altiplano, które leży na wymojego malowania byłoby
sokości blisko 4 tysięcy metrów.
mi trudniej, a jeśli kogoś to
Właśnie tam pierwszy raz w pełjeszcze na dodatek zaintereni poczułem, że człowiek może
suje, jest mi milo
być blisko rzeczy niebiańskich.
Pana zaintereW postrzeganiu
sowanie międzynarodowymi kanona- świata inspiruje się Pan prozą Bohumila
mi sztuki udowadniają rysunki tuszem Hrabala – dlaczego wierzy Pan w słuszm.in. Irańskie portrety, Altiplano czy An- ność jego podejścia do życia?
damany…
Nie przeceniam znajomoOstatni cykl moich prac
ści z nim, bo choć spotkaliśmy
powstał w Mauretanii –
się z kilkakrotnie (mam od niew dolinie Wadi az-Zahab,
go kilka pamiątkowych listów)
w Choum, w Atarze oraz
to gdyby żył, pewnie by mnie
w Nouakchatt – tak właśnie
nie pamiętał. Byłem tylko jedmógłby wyglądać przedsionym z tłumu jego adoratorów.
nek piekła i – swoisty absurd
To on był dla mnie ważny, nie
– ludzie zdegenerowani cyja dla niego. Ale Hrabal powilizacją, a kraj zdegeneromógł mi stworzyć siebie, dzięki

niemu mozolnie notuję swą codzienność.
Jego mądrość wypływała ze zwyczajności
życia, które wiódł, i nadzwyczajnej intensywności refleksji, jaką umiał z tego zwyczajnego, niekiedy banalnego życia wyłuskać, oraz z tego, że wobec siebie potrafił być sprawiedliwy i uczciwy. W Hrabalu,
jako człowieku, najbardziej zafascynowała
mnie zgoda na siebie, że nie potrafił być
doskonały, dzięki czemu umiał być przejmująco ludzki. Hrabal był bardzo wrażliwym i utalentowanym facetem, ale popełnił mnóstwo błędów, za które zapłacił chociażby brakiem szacunku ze strony
czeskiego środowiska pisarzy. Poza tym

nie otrzymał Nobla, najprawdopodobniej
tylko dlatego, że kiedyś zgodził się, żeby
w treść jego dzieł zaingerował komunistyczny rząd. Ale mnie ujął tym, że się ze
swą niedoskonałością zmagał. Nieustannie
uczę się jego sposobu postrzegania świata, który w dużej mierze opiera się na tym,
żeby nawet w najsmutniejszej sytuacji
dostrzec niekłamaną radość, która nie jest
podszyta nikczemnością, a w chwilach
najczarniejszych znaleźć blask, jak sam dosadnie mówił – „na szczycie można natknąć
się na gówno, a na dnie na perłę”.
Wnioskuję, że ceni Pan poczucie wolności. W którym z przedsięwzięć
artystycznych odczuwał Pan ją w największej mierze?
Tak naprawdę od hasła „scenografia”
do „przedsięwzięcie artystyczne” jest bardzo długa droga. Z artyzmem jest jak z miłością – łatwo powiedzieć, co nie jest miłością czy artyzmem, a jednocześnie bardzo
trudno zdefiniować, co nimi jest. Wolność
cenię bardziej niż artyzm. Pal licho intratne piedestały, niech o nie walczą celebryci.
Ja wolę swój cichy świat barw, wspomnień,
wolnych wyborów. Noszę w sobie dumę,
że parę razy w życiu udało mi się dokonać
bolesnych w skutki finansowe decyzji, które dały mi poczucie zawodowej wolności,
dumy i godności.
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bracia przyjęli sześciolatka do
zespołu i wkrótce najmłodszy
z nich stał się główną atrakcją
występów.
Katherine`a Jackson jako
świadek Jehowy wychowywała dzieci wedle surowych przepisów swojej wiary. Wieczorami piątka występowała w lokalach o podejrzanej reputacji,
gdzie główną atrakcją był striptiz. Ojciec Joseph nie wtrącał
się w sprawy wychowawcze,
jedynie autorytetem siły, jako
narzędzia perswazji używając
pasa, przywracał równowagę
między tymi dwoma światami. Przełomowym momentem
w karierze braci było w 1966
roku wygranie lokalnego konkursu młodych talentów. Zwycięstwo zapewniło brawurowe
wykonanie przez ośmioletniego Michaela piosenki My girl
z repertuaru „The Temptations”.
W tym wieku dla chłopaka liryka miłosna była kompletną
abstrakcją, ale miał już świa-

domość swoich możliwości.
Ojciec też odkrył to, że publiczność upaja się głosem
jego syna, i postanowił zrobić na tym interes. Jednak
branża muzyczna była mu
kompletnie obca – przez
dalsze lata włóczył się z synami po spelunach, głównie Chicago, gdzie panowała moda na „boys-bandy”.
Prawdziwa kariera zespołu rodzinnego zaczyna
się w Detroit, kiedy trafiają
do wytwórni „Motown Records”, a była ona w tamtym
czasie istną fabryką przebojów. Berry Gordy do branży
trafił przypadkiem, próbował
szczęścia w różnych biznesach, ale dopiero wytwórnia
płytowa stała się sukcesem.
W tamtych latach „czarni”,
jak dziś się mówi „Afro-amerykanie”, nie mieli swojej muzyki popularnej w mediach,
a w klubach dla „czarnych”
roiło się od talentów. Prosto
z ulicy trafiali tam uzdolnieni
ludzie z zadaniem wyprodukowania przeboju. W szczytowym okresie nagrywano
trzy single dziennie, które
natychmiast po wytłoczeniu trafiały do sklepów. Promocja przez media nie była
możliwa. Gdy w wytwórni
pojawili się Jacksonowie, ich
piosenkami zaczęła interesować się też „biała” publiczność. Cztery single: I Want
You Back, ABC, The Love
You Save i I’ll Be There przyniosły „The Jacksons 5” status gwiazdy. Wkrótce bracia
dorośli i nie chcieli już być
„boys-bandem” nastolatków,
śpiewającym banalne miłosne piosenki. Gary jednak
miał opanowany patent na
produkcje pod nazwą „Tamla Motown” i nie chciał zmieniać technologii, nie zauważył, że jest ona przestarzała i na początku lat siedemdziesiątych wytwórnia zaczęła podupadać. Michael
rozpoczyna samodzielną
karierę i nagrywa pierwsze
autorskie płyty, ale z braćmi. Albumy „Got to Be There”
(1971) i „Ben” (1972) nie są
już popowe, nawiązują silnie do „R&B”.

Mozart XX wieku

Jackson

muzyka

W osiemnastym stuleciu światowymi
centrami rozrywki były Paryż i Wiedeń. Zaczęło się od popisu na cesarskim dworze
pięcioletniego Wolfganga Amadeusza, którego przyprowadził tam surowy ojciec. Od
tego popisu zależało wszystko, kalkulował
ojciec, a Amadeusz nie miał świadomości,
o jaką stawkę zagra, więc wystąpił bez tremy. Skoro już trafił na salony możnych tego
świata, postanowił na nich pozostać. Z czasem zorientował się, że jest jedynie źródłem
rozrywki, atrakcją, dodatkiem do dworskiej celebry. Resztę życia zajęło mu udowadnianie, że zasługuje na miejsce w panteonie sztuki, a nie tylko na dworskich imprezach. Jednak cały czas czegoś mu brakowało, straconego dzieciństwa, okupionego
ciężką pracą.
Miasteczko Gary w stanie Indiana leży
na prowincji, ale w latach sześćdziesiątych
dzięki radiu i telewizji docierał tam wielki świat. Rozpoczynała się epoka kultury
pop i wielu młodych ludzi marzyło o karierze estradowej. Spośród dziesięciorga
Jacksonów, czterech starszych braci założyło zespół muzyczny „The Jackson Brothers”. W próbach braci uczestniczył Michael. Nie mogąc się go pozbyć, w końcu

na uważają album „Thriller” z 1982 roku. przebojów trafiły piosenki: I Just Can’t Stop
Popularnością pobił kilka rekordów, aż sie- Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel,
dem piosenek z tej płyty stało się przebo- Man in the Mirror, Dirty Diana.
jami. Sprzedano jak do tej pory 104 milioTytułową piosenkę miał zaśpiewać
ny egzemplarzy, co przyniosło firmie „Epic wspólnie z Princem, ale prawdopodobnie
Records” ogromne zyski i krocie Michaelo- „Książę” uznał, że nie wypada z „królem” wywi oraz zachęciło go do zaistnienia jako biz- stępować razem na jednej scenie. Z Prinnesman. Wykupił większość udziałów w fir- cem zresztą przez lata wiązano inne namie ATV Music Publishing, zajmującej się dzieje, że zostanie następcą Hendrixa. Do
zarządzaniem prawami autorskimi i w ten nakręcenia teledysku do piosenki Bad dał
sposób przejął całkowitą kontrolę nad wy- się zatrudnić Martin Scorsese. Film ujawdawnictwami „Beatlesów”, czym zraził sobie nił postępujące zmiany w wyglądzie Jackwielu wielbicieli czwórki z Liverpoolu. Po- sona, co wywołało kolejne spekulacje na
pularność „Thrillera” przysporzyła mu sym- temat operacji plastycznych. Przy okazji
patyków wśród czarnej społeczności, za- promocji płyty padł kolejny rekord, trasa
równo fanów, jak i muzyków, bowiem ci koncertowa trwała 16 miesięcy (123 konostatni mieli spore trudności z przebiciem certy). Jednak płyta nie sprzedała się już
się do mediów. Sukces Michaela spowodo- tak dobrze jak „Thriller”.
wał większe zainteresowanie czarnymi muKolejna płyta „Dangerous” z 1991 roku
zykami w MTV, którzy od połowy lat sie- już niczym nie zaskoczyła. Przebojem z niej
demdziesiątych praktycznie z wielu stacji była piosenka Black or white. Zaskoczeniem,
zniknęli. Lepiej niż inwestycje udawały się choć może już publiczność do nich przyMichaelowi akcje charytatywne, za które wykła, były kolejne skandale towarzyszące
zbierał wiele pochwał.
promocji płyty. Płyta ugruntowała jedynie
Album „Thriller” jest osiągnięciem arty- pozycje artysty popularnego, choć kontrostyczno-technologicznym, otwiera nową wersyjnego, to już nie odkrywczego, klasyepokę w podejściu do produkcji muzycz- ka muzyki rozrywkowej. Wkrótce telewizja
nej. W aranżacjach Quincy Jonesa elek- „ABC” pokaże fabularyzowany dokument
tronicznie preparowane dźwięki nie rażą „The Jacksons, American dream” ilustrujący
sztucznością, nadal brzmi to naturalnie, błyskotliwą karierę rodziny Jacksonów.
choć od R&B i soulu jest to bardzo odległe,
Album „HIStory” zapowiada okres „skłajeszcze nie dyskotekowe, ale coraz mniej dankowy” w twórczości Jacksona. W 1996
w tym spontaniczności, owszem – jest eks- roku jedyny raz koncertował w Polsce w rapresja, ale wspomagana potęgą brzmienia. mach trasy promującej płytę. Kolejne wyMuzyka ta jest brzmieniowo wyrafinowa- dawnictwa zawierające remiksy i składanna, ale łatwa w odbiorze, niemal taneczna. ki z przebojów z poprzednich płyt sugeroWydawnictwu towarzyszy teledysk, a dziś wały, że inwencja Michaela się wyczerpuje.
mówi się już video-clip. Właściwie to krótki Ostatnią płytą zawierającą 15 nowych piofilm, bo 16-minutowy, zrealizowany przez senek była „Invincible” z 2001roku.
Mikela Lendisa. Skomplikowanym ukłaMozart pozostawił po sobie setki gedom choreograficznym towarzyszy masa nialnych kompozycji. Kopiści nie mogli się
efektów specjalnych. Zastosowano efekty nadziwić, że rękopisy nie mają praktycznie
komputerowe, na przykład powstał pro- żadnych skreśleń i poprawek, są doskonałe
gram do „morphingu” pozwalający na po- w każdym takcie, ani jednej fałszywej nuty.
kazanie metamorfozy twarzy Michaela. Do dziś punktem honoru każdej orkiestry
Poza tytułowym utworem zilustrowano kameralnej i wielu instrumentalistów jest
teledyskami inne piosenki, wydano na ka- mieć w repertuarze kompozycje Mozarta,
setach film dokumentalny ilustrujący pra- choć współcześnie gra się zupełnie inaczej,
ce nad tytułowym teledyskiem. Przez wie- ale zawsze będą fascynować. Opuścił na zale lat była to największa produkcja i trud- wsze salony i stał się klasykiem muzyki pono było sobie wyobrazić, że możliwy jest ważnej.
większy rozmach. Od tego czasu Michael
Jackson napisał setkę piosenek – niektócoraz więcej zainteresowania wykazuje re z nich przetrwały próbę czasu, większość
tańcem i nowymi możliwościami tech- została zapomniana po spadku z list przenologicznymi. Ta wynalazczość taneczna bojów – ale były one czymś w rodzaju sezosprowadza coraz bardziej jego muzykę nowego towaru, przemijającego jak moda.
w stronę popularnych nurtów disco, a od Chciał przejść do historii jako genialny mustrony wizualnej produkcje upodabniają zyk, ale nie potrafił przestać być dzieckiem.
się do gier komputerowych.
Całą twórczą energię przelał w zabawę. PuW 1987 roku ukazała się płyta „Bad”. bliczność niezmiennie go podziwiała, ale
Nie była już tak innowacyjna, ale muzycz- w tej współczesnej „globalnej wiosce” była
nie ciekawsza od poprzedniej, bardziej to publiczność wesołego miasteczka, gdzie
zróżnicowana. Po raz ostatni producentem nawet krzyk rozpaczy nie jest odbierany poi aranżerem płyty był Quincy Jones. Na listy ważnie. 
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Konflikty z „Motown Records” zmuszają
braci do rezygnacji z nazwy „The Jackson 5”
i zmiany wytwórni, do tego dochodzi kryzys artystyczny, nie bardzo wiedzą, co grać
dalej. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych ruszają w światowe tournée. Michael
pisze kolejne przeboje: Shake Your Body
(Down to the Ground), This Place Hotel (pierwotnie Heartbreak Hotel) i Can You Feel I. Nie
schodzą ze sceny do połowy lat osiemdziesiątych. Nagrywają kolejnych 6 płyt. Jednak
Michael szuka nowych wrażeń.
W 1978 roku Jackson zagrał stracha
na wróble w filmie Czarnoksiężnik z Krainy Oz, z Dianą Ross w roli Doroty. Przyjaźń, jaka miała się wtedy nawiązać – wedle Michaela – będzie w przyszłości miała
dla niego tragiczne skutki, bowiem zapragnie się upodobnić do swej przyjaciółki.
Upodobnić w sensie dosłownym, wizerunku, a osiągnąć to zechce za pomocą serii
operacji plastycznych.
Piosenki z musicalu zaaranżował Quincy Jones, który – nawiązawszy znajomość
z Jacksonem podczas produkcji filmu – postanowił wyprodukować jego kolejne albumy i to okazało się zbawienne dla dalszej
kariery Michaela.
Album „Off the Wall”, wydany w 1979
roku, był pod każdym względem produkcją
perfekcyjną. Epoka technologiczna w produkcji muzycznej jeszcze nie nadeszła, Quincy dysponował taką samą aparaturą jak wiele studiów w Los Angeles, a stworzył takie
aranżacje, które do dziś brzmią nowocześnie
i nowatorsko. To on nadał piosenkom Michaela charakter z jednej strony niepowtarzalny, a z drugiej głęboko osadzony w tradycji
soul i rythm and blues. Autorsko wspomagali Jacksona Rod Temperton, Stevie Wonder
i Paul McCartney. Na listy przebojów trafiły:
Don’t Stop Till You Get Enough i Rock with You,
za to wydawnictwo zdobyło nagrody w kategoriach najlepszy album i wykonawca
„czarnoskóry” soul i R&B. Choć Michael cieszył się z tych nagród, to przymiotnik „czarnoskóry” przez resztę życia chciał wymazać
ze swojej biografii, poddając się tajemniczym zabiegom „wybielania skóry”.
Na pewno jego dziecięcej wrażliwości
była bliska nagroda American Music Award
za najlepszy album dla dzieci za audiobook,
jaki towarzyszył filmowi Stevena Spilberga
E. R., na którym czyta bajkę i śpiewa Someone in the Dark. Na swoim rancho miał prywatne zoo i wesołe miasteczko, w których
chętnie gościł dzieci. Owe wizyty i przyjaźnie z małymi chłopcami staną się w przyszłości powodem oskarżeń o pedofilie
i przyczyną wytaczanych procesów, złej
prasy i wieloletniej izolacji. Miał po dłuższej
przerwie w tym roku powrócić na scenę.
Kronikarze i recenzenci za największe
artystyczne osiągnięcie Michaela Jachso-
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Piękno otchłani

35 x 180 cm

Joanna Pawełko, artystka znana z niekonwencjonalnych rozwiązań artystycznych oraz wypracowanych kompozycji, m. in. drzew,
zwierząt i portretów, zaskoczyła wszystkich przemyślaną, jednorodną wystawą „Wielki błękit - balans przestrzeni”. Ekspozycję otwarto
w czerwcu br. w Atrium Starego Browaru z okazji projekcji na Dziedzińcu Sztuki znakomitego filmu Luca Bessona Wielki błękit. – Inspiracją duchową do wykreowania cyklu – powiedziała jego autorka - była dla mnie podróż do Singapuru w lutym tego roku. Skondensowana
barwami przyroda i fascynujące oceanarium nie mogły pozostać bez echa.

35 x 180 cm

Wystawie towarzyszył plakat z mottem, którym dystrybutor propagował film: Jest takie miejsce na naszej planecie dziwniejsze od
wszystkich innych – najsłabiej poznane i najbardziej tajemnicze; miejsce gdzie, podobnie jak w przestrzeni kosmicznej, ulatnia się konwencjonalne pojmowanie czasu i odległości; miejsce magiczne i niebezpieczne, do którego ludzkie ciało i ludzka dusza muszą się przystosować.
Tym miejscem jest morska otchłań.
Według Pawełko wielki błękit, czyli metafora oceanu, jest wyzwaniem nie tylko dla płetwonurków, ale również dla artystów, którzy
nie będą konkurowali w swobodnym nurkowaniu, jak bohaterowie filmu, ale uruchomią wyobraźnię i ukażą bogactwo form, grę kolorów i świateł.
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35 x 180 cm

Dla poznańskiej artystki, poszukującej piękna, harmonii i symetrii, stosowanie nowych technologii jest czymś oczywistym. W swoich pracach kładzie ona duży nacisk na wyczyszczenie przestrzeni ze zbędnych elementów, aż do momentu, w którym pozostaje tylko
to, co istotne.
Mówi: „Lubię zabawę kolorem, która jest grą pomiędzy wyobraźnią, komputerem a obrazem uchwyconym przez aparat fotograficzny
w ulotnej, przemijającej chwili. Ta nierozerwalna triada przeradza się w pasję, która pozwala mi rozwinąć skrzydła kreatywności aż do kresu,
w którym przestaje liczyć się czas i przestrzeń”.
Oglądając kompozycje Pawełko, warto pamiętać o wymienionej przez nią triadzie: wyobraźni, która – jak pamiętamy z wypowiedzi
Einsteina – jest ważniejsza niż wiedza; programach komputerowych, pozwalających na przetwarzanie rozmaitego rodzaju obrazów oraz
fotografii cyfrowej, będącej punktem wyjścia.
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Pomimo naturalności obrazów   nie należą one
do tzw. fotografii bezpośredniej, czyli zrobionej
aparatem w głębinach morskich. Jest to subiektywna kreacja otchłani świetnie wykonana przez
Pawełko – tchnienie jej duszy, jej wyobrażeń i tęsknot. Jak bowiem wiemy, na rzeczywistej wielkiej
głębinie ruch jest ograniczony do minimum, panuje tam niesamowite ciśnienie i mrok, niekiedy tylko
rozświetlany światłem punktowego reflektora. Natomiast fotografie prezentowane w Starym Browarze były barwne, pełne światła i życia. Słowem – błyszczały jak drogocenne klejnoty.
Kompozycje tworzące wystawę „Wielki błękit - balans przestrzeni”, z wyjątkiem nielicznych „obrazów lustrzanych”, składały się z różnorodnych, zespolonych w niewidoczny
sposób fotokadrów: mikrostruktur, wycinków, tworów figuratywnych (ryby lub ławice). To
właśnie wmontowane w ujęcia abstrakcyjne elementy przedstawiające i tytuł wystawy ukierunkowywały odbiór prac na temat związany z oceanem. Stąd odczytywanie aluzyjnych, zestalonych
lub półprzeźroczystych form jako kształtów fauny
morskiej lub muszli.
Prace Pawełko – powtórzmy raz jeszcze – to
nie jednoznaczne fotografie odwzorowujące podwodny realny świat, ale fascynujące wizje artystki,
opalizujące znaczeniami, inspirujące odbiorców
do rozważań niekoniecznie związanych z hasłem
wystawy, ale skłaniające ich do myślenia o pięknie
czy kreowaniu dzieła sztuki.
Obcując z pracami, o których mowa, zwróćmy
uwagę, iż ich autorka oszczędnie korzysta z możliwości technicznych, jakie daje jej komputer. Nie epatuje formalnymi przekształceniami, ale
tworzy harmonijne światy, niekiedy rozbudowane przestrzennie. Stosuje przy tym proste
zabiegi, uświadamiane dopiero po pewnym czasie, jak np. odbicia lustrzane elementów
w kompozycjach poziomych. Taki sposób konstruowania przedstawień przyczynia się do
zbalansowania form, wewnętrznej proporcji i wyciszenia.
Ponadto Pawełko umiejętnie wykorzystuje format podłoża i ramę (lub jej brak) oddzielającą iluzoryczny, trójwymiarowy świat zawarty w niej od
świata poza nią. Wymienione działania pełnią rolę
czynnika kształtującego obraz. Brak ramy sprawia wrażenie bezpośredniego kontaktu ze światem obrazu; widz nie postrzega go jak za szybą,
jak cofniętego w tył, wydzielonego i istniejącego w innej przestrzeni. Natomiast delikatne ramki tylko kadrują przedstawienie, należą raczej do
przestrzeni obrazu niż przestrzeni widza; sprawiają
wrażenie chwilowego zogniskowania uwagi oglądającego na fragmencie ogromnej podwodnej otchłani, do czego przyczynia się oczywiście wszechobecna czerń.
Poza tym podczas percepcji ma znaczenie zastosowany format obrazu. Fotografie równoboczne o niewielkich rozmiarach wydają się być neutralne i skupiać uwagę wyłącznie
na tym, co przedstawiają. Natomiast wydłużone, poziome lub pionowe kształty prac powodują uczucie ścieśnienia i uwięzienia w podwodnym świecie, podlegającemu oddziaływaniu ogromnych mas wody. Uświadamiają widzowi, że tajemnicza i fascynująca morska otchłań
jest dla człowieka bardzo niebezpieczna.
Wystawa Joanny Pawełko „Wielki błękit – balans przestrzeni” cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno znawców, którzy potrafią docenić
dobry smak i kunszt artystki w posługiwaniu się
nowoczesnymi środkami wyrazu, jak i masowych
odbiorców ceniących zmysłowe piękno fotograficznych przedstawień, kojarzących się im z pięknem natury.                                                                     

– fotograf, artystka
mulimedialna.
Studia na Uniwersytecie
w Zielonej Górze w Instytucie
Sztuki i Kultury.
Dyplom w Pracowni Rysunku
i Multimediów pod kierunkiem
prof. Izabeli Gustowskiej.
Artystka posiada na swoim
koncie wystawy indywidualne
i zbiorowe, m .in.: cykliczne
ekspozycje w Galerii Instytutu
Sztuki w Zielonej Górze (od
1995 roku), Międzynarodowe
wystawy „Inner Space”
w Galerii Miejskiej w Poznaniu
i Białymstoku.
Ponadto od lat 90. aktywnie
uczestniczy w prezentacjach
organizowanych przez
Ekologiczne Stowarzyszenie
Środowisk Twórczych EKOART
w Poznaniu.
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Lech Mergler

felieton

Myć przed czy po…? Niektórzy, z założenia wzorcowi celebryci, choćby te dwa
gładkie chłopaki z czołówki SLD, są tak
lśniący i wymuskani, jakby myli se nie tylko przed i musowo po, ale także i w trakcie... Inni udziałowcy tzw. klasy politycznej
w ramach higieny wybierali solarium (ale
dlaczego robili się na pomarańczowo?).
Cool jest taplanie się publicznie w wodzie
święconej, co wskazywałoby na ogrom
grzechów do zmycia.
Latem higienę bardziej czuć, bo reakcje
biochemiczne przyspieszają z temperaturą.
W takim kontekście warto zwrócić uwagę,
że ceremonialnie tłuczony jubileusz
wolnej eRPe może mieć adekwatny do pory roku symbol osiągniętej
wolności, wymierny i praktyczny:
swoboda pozyskiwania w wolnej
eRPe papieru toaletowego. Nikt, kto
nie pamięta (bo za młody albo już za
stary) upokorzeń związanych z gorączkowym poszukiwaniem tego
powszechnie nieobecnego w ustroju totalitarnym materiału – nic o totalitaryzmie nie wie.... Z mojej szkoły chcieli wywalić kolegę z VII D, bo
na apelu zgłosił dyrowi propozycję
powieszenia w szkolnych kiblach
poszatkowanych gazet w funkcji
wzmiankowanego papieru. Powodem miało być publiczne znieważenie humanistycznych wartości ówczesnych gazet.
A dziś, w wolnym kraju... W każdym sklepie widać, o co za wolność
naszą i waszą pradziadowie i ojcowie szablami robili... Możesz wybierać kolor papieru (słodko różowy
albo optymistycznie seledinowy, surowo szary... albo jeszcze inny), liczbę rolek w paczce, ilość warstw, także
szorstkość, twardość-miękkość, tłoczenia i faktury... Najbardziej patriotyczną wrażliwość porusza jednak
bogactwo nadruków – od serduszek,
kwiatków, motylków po listki, motywy secesyjne, gotyckie i inne. Gdybyż tak Kościuszko Tadeusz mógł to zobaczyć, K. K. Baczyński i inni... Depresyjna gadka-szmatka, że życie jest jak papier toaletowy, długie szare i do d…, ewidentnie wyraża minioną epokę... A ci egzegeci Pisma, którzy uparcie głoszą, że Raj był ogrodem albo
parkiem, powinni się walnąć w łeb: przecież
każdy widzi, że raj to bezapelacyjnie wielki
supermarket, czyli ogromny sklep, z powodu ćwierćinteligenckich kompleksów nazywany galerią. O take Polskie z powszechnie
dostępnym dupnym papierem myśmy walczyli, żeby Polska była Polską, supermarkety
od morza do morza, od Chrobrego do Macierewicza, a mury runą, runą, runą... bo my
pierwsza brygada, amen.
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Niedawno zadałem się oralnie z jed- dydatów Solidarności poparło średnio tylko
nym z najbardziej znanych poznańskich ok. dwóch na każdych pięciu uprawnionych
gejów (nie arcybiskupem, Bóg strzegł, lecz do głosowania. Bo przy frekwencji 63% na
człowiekiem pióra), który ryczał ze śmie- „naszych” zagłosowało ok. 60%, przy ordychu, wspominając okoliczności poczęcia nacji większościowej. Trudno więc nawet
określenia „pedał mentalny”. Nie chciałem w odniesieniu do tamtego historycznego
wyjść na chama, a zwłaszcza osła, więc nie momentu trąbić o jedności rwącego się
dociekałem zbytnio, tylko zakonotowało do obalenia komuny narodu, jak dziś tokumi się, że biega o bycie „inteligentnym ina- ją mentalne pedały... Za komuną mało kto
czej”, w jałowym, efekciarskim, nadmiaro- przepadał, głównie z powodu braku papiewym stylu. Otóż wydaje się, że cały ten za- ru toaletowego, ale ten afekt był dość michwyt nad dwudziestoleciem obecnej eRPe zerny, więc wynik jak wyżej.
montowany przez pełnych samouwielbieDla mnie przejawem geniuszu jest zlinia jej full wypas beneficjentów to przeja- kwidowanie dyktatury przy stole negocjacji i za pomocą kartki wyborczej, skutkiem czego obligatoryjne od 300 lat wyposażenie Prawdziwego Polaka-Patrioty
(PP-P), czyli szabla, którą odbierzemy....,
wreszcie trafiła do muzeum. Co było potem to insza inszość i żadne blubry mi
w głowie nie zamącą, chyba że demencja dopadnie. Zgrabny grepsik głosi, że
za komuny była pseudorówność bez
wolności, a potem nastała pseudowolność bez równości. Bardzo to na rzeczy,
zwłaszcza jeśli zapytać: dla kogo ta wolność bardziej, za ile i na co?
Wolność polityczna spełnia się widocznie jako nieskończona brazylijska
telenowela kolejnych ujęć przepychanki Kaczora z Donaldem, albo ich przybocznych, o następne coś, a lokalnie np.
prób kreowania zainteresowania za lub
przeciw kolejnym, wymyślonym kandydatem na nowego Frankiewicza. Itp., itd.
To problemy pozorne, zastępcze, a ich
upierdliwy nadmiar obezwładnia publiczność. I potem frekwencja wyborcza ma 25%, a Donald jeszcze publicznie się cieszy. To żadne POparcie, tylko
mało już kogo obchodzi ten cały cyrk
i skaczące w nim na trapezach małpy,
robiące miny do licznych kamer. Bawcie
się sami – coraz wyraźniej mówi elektorat i zasuwa do supermarketu po zakupy
na grilla i na przecenę. Ale może wpaść
też na mniej spolegliwe pomysły.
Wolność wyboru rodzaju papieru do
wy pedalstwa mentalnego. Ekstrapoluje d... to wielki przełom. Ale może zamiast juono samo siebie, czyli przyjmuje, że ogół bli, należałoby podjąć publicznie problemy
narodu jest w zasadzie inteligentny inaczej istotne, na przykład – czy, kiedy i na jaką
i nie kuma, że to umizgiwanie się to propa- skalę grożą nam w związku z kryzysem
gandowa ściema.
eksmisje z powodu niewypłacalności kreNajtrafniej przełom ’89 scharakteryzo- dytobiorców – nabywców mieszkań i jak
wał obciachowy dziś Miller Leszek, b. pre- im przeciwdziałać? Albo – dlaczego jedyną
mier i sekretarz, mówiąc, że komunizm nie drogą do własnego lokum jest od lat kupzostał obalony, lecz sam się zlikwidował rę- no u dewelepora-monopolisty po spekulakami własnych elit, które go przehandlo- cyjnej cenie, kilkakrotnie wyższej niż realne
wały w negocjacjach z elitami przyszłymi koszty? Dlaczego wolność zarabiania (dzięza coś w rodzaju abolicji. Wynik pertrak- ki monopolowi) ma priorytet wobec wolnotacji został przyklepany przy wyborczej ści wyboru obywatela?
urnie. Nie ma co się podniecać, jakby choNie są to kwestie z gatunku tych, które
dziło o orgię albo warszawskie powstanie: nadają się na cyrkowy numer. Bardziej karw pełni wolnych wyborach do Senatu, kan- kołomne... 

