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Homo
novus?

wywiad
Ze Sławomirem Hincem, Zastępcą Prezydenta Miasta Poznania, rozmawia Mariola Zdancewicz
Jest Pan w szczególnej sytuacji, gdyż jest Pan następcą wiceprezydenta popularnego, lubianego, mającego wyraźnie wytyczony kierunek swoich
działań. Na ile Pan się w nie wpisuje?
Darzyłem Macieja Frankiewicza dużą
sympatią niezależnie od tego, że nie raz, nie
dwa różniliśmy się w poglądach. Urzekała
mnie, jak to nazywam, jego mentalność zwycięzcy. Chodzi o to, że jeśli bierze się udział
w jakimś przedsięwzięciu, od początku trzeba być przekonanym o końcowym sukcesie.
Jak zapowiadałem, pozwolę sobie jednak być sobą w tym wszystkim, co będę
robił, choć myślę, że przypominać będzie
to czasy, kiedy Maciej Frankiewicz był wiceprezydentem – wówczas też spotykaliśmy się często właśnie w tym biurze i dyskutowaliśmy o różnych sprawach. W wielu
z nich byliśmy jednomyślni, a w tych, które
nas dzieliły, będę po prostu sobą.
…a których?
Pasją Macieja Frankiewicza był sport
i z przyjemnością przejmę tę schedę. Priorytetem nadal będzie Euro 2012, ale będziemy
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stawiać też na szeroko rozumiany sport
amatorski, dlatego chcemy modernizować
obiekty sportowe, tworzyć Orliki, a wszystko po to, żeby lansować zdrowy styl życia.
Poznań stawia na sport, więc musimy mieć
odpowiednie warunki do jego uprawiania.
Z jakimi planami podjął się
Pan objęcia swojego stanowiska?
To wymaga dłuższego wywodu, ale
upraszczając – dla mnie szczególnie ważna
jest jakość kształcenia i to jakość, która bardziej wpisuje się w edukację egalitarną, dającą równe szanse wszystkim. Jeśli chodzi o kulturę, uważam, że powinniśmy podtrzymywać
finansowanie różnych działań. Nieprawdziwa jest teza, że Poznań jest gospodarny, ale
z kulturą stoi na bakier. Po prostu Poznań nie
chwali się tym, co się tutaj naprawdę dzieje.
Wydarzeń jest na tyle dużo, a nie są one jednorazowe, że gdybyśmy odsłonili wszystkie
karty i pokazali, w ilu miejscach się odbywają,
to myślę, że dla wielu poznaniaków mógłby
to być pewnego rodzaju szok.
Poznań stara się o miano Europejskiej Stolicy Kultury...
Wierzymy w zwycięstwo. Tak naprawdę nasze zmagania mają być przyczynkiem
do dalszego rozwoju miasta, i to w różnych
dziedzinach. Pamiętam zdanie jednego

z internautów, który stwierdził, że zarabia
pieniądze w Poznaniu, ale najczęściej jeździ
je wydawać do Krakowa. Chciałbym zmienić
to nastawienie. Jakość kultury w tym mieście stoi na wysokim poziomie i nie mamy
się czego wstydzić. Wiele wydarzeń cieszy
się uznaną marką na rynku ogólnopolskim
i międzynarodowym.
Dodam, że jestem przeciwnikiem dzielenia instytucji kultury na prezydenckie
i marszałkowskie. Kultura jest jedna i powinniśmy połączyć swoje siły i prowadzić
akcje promocyjne niezależnie od tego, jakie instytucje stoją za wydarzeniami. Myślę
na przykład o stworzeniu wspólnymi siłami multimedialnej mapy kulturalnej Poznania, gdzie byłyby zajawki filmowe pokazujące różne atrakcyjne miejsca i bieżący program.
Czy jest Pan zadowolony z dotychczasowej promocji Poznania?
Dotąd pokazywano miasto w dużej mierze pod kątem gospodarczym. Ważnym elementem składowym nowej promocji jest to,
żeby Poznań nareszcie stał się miastem, do
którego turyści będą przyjeżdżali, i to nie
tylko na jeden dzień. Naszym cennym i niepowtarzalnym zakątkiem jest między innymi Ostrów Tumski. Badania archeologiczne,

Przygotujemy teren, którego miasto bardzo
potrzebuje, a który służyć nam będzie też
do innych celów, również przy okazji Euro
2012. Wykorzystywanie przestrzeni nadmaltańskich w takich celach niekoniecznie
łączy się z ich funkcją, podobnie jak w przypadku Cytadeli. Ile jeszcze razy mamy wpuścić tysiące osób do tego urokliwego miejsca, aby nie uległo ono zniszczeniu?
Druga rzecz, jeżeli chodzi o trudne
decyzje, to jest wielkie wydarzenie, które chciałbym, żeby dokonało się w 2016
roku, a związane z rocznicą chrztu Polski.
Wszystko wskazuje na to, że bardziej okrągłej daty jubileuszu możemy nie doczekać.
Niezależnie od tego, czy tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury stanie się naszym udziałem,
uważam, że 2016 rok może być rokiem
Poznania i w Polsce, i w Europie. Tym bardziej że badania pokazują, iż chrzest z dużym prawdopodobieństwem dokonał się
w Poznaniu.
Kolejna sprawa związana jest ze środowiskiem oświatowym, a dokładniej z podniesieniem dodatków motywacyjnych dla
nauczycieli. Inne miasta nas w tym zakresie wyprzedzają, a my w poprzednich latach
nic nie zrobiliśmy. Obecnie próbujemy wypracować szansę na przeskoczenie tej przepaści. Jestem za tym, aby w budżecie finansowanie pewnych obszarów oświaty zapisywać oddzielnie. Wzrost dodatków motywacyjnych będzie skutkować podniesieniem
jakości pracy nauczycieli. I nie chodzi o to,
że musi to być koniecznie najlepszy poziom
w mieście, ale o to, aby nagradzani i motywowani do dalszej pracy byli ci nauczyciele, którzy potrafią zaangażować dzieci lub
młodzież do udziału w twórczych inicjatywach w szkole czy też poza nią, którzy uczą
działania grupowego i równocześnie wychowują i przygotowują do życia w dorosłym społeczeństwie.
Chciałabym jeszcze wrócić do
wyboru Pana na obecne stanowisko. Czy
uważa Pan, że jest to wynikiem układu
prezydenta Ryszarda Grobelnego z PO?
Trudno mi powiedzieć. O to należałoby
zapytać prezydenta Grobelnego. Natomiast
z jednej strony być może tak, z drugiej – to
nie jest tak, że kiedy pojawiła się propozycja, od razu odpowiedziałem: „tak, biorę”.
Musiałem rozważyć kilka bardzo istotnych
aspektów. Zdaniem prezydenta jestem jednym z najlepszych kandydatów do tego, by
temu zadaniu podołać. Także być może jest
to jakiś układ w stosunku do struktur politycznych, ale pozostaje mi wierzyć, że został
wybrany najlepszy.
Wkrótce wybory. Czy ma Pan
nadzieję na dłuższe piastowanie tego
stanowiska?
Przyjąłem je z pełną świadomością ryzyka, że to może być tylko rok. Zależy mi na
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które są tam cały czas prowadzone, poka- XX wieku „centrala” w Warszawie zdecydozują, że Poznań w początkach państwa Pia- wała, że mamy wydzierżawić go Muzeum
stów był najważniejszym miastem, a posłu- Narodowemu, by mogło tam powstać Mugując się współczesną terminologią, wszyst- zeum Historii Miasta Poznania. Ustalono
ko wskazuje na to, że był pierwszą stolicą też kwotę dzierżawy wynoszącą złotówkę.
Polski. Jesteśmy wyjątkowi i musimy tę wy- Jesteśmy już po rozmowach z ministrem
jątkowość podkreślać. Miejmy odwagę mó- Zdrojewskim, który stwierdził, że swego
wić o naszej wyjątkowości.
czasu prowadził podobny proces odzyskiLeje Pan miód na moją duszę.
wania ratusza we Wrocławiu przez miasto
Cieszę się niezmiernie. Wyznaję hasło, i rozumie poznaniaków. W przyszłym roku
że wszystkie drogi prowadzą na Ostrów ratusz stanie się naszą własnością, głęboko
Tumski. To jest nasza chluba, coś niepo- w to wierzę. Będziemy mieć symbol w swowtarzalnego, trzeba więc głośno mówić im posiadaniu, a z drugiej strony będziemy
o tym, a być może kiedyś doprowadzimy mogli myśleć o pracach konserwatorskich
też do tego, że w ślad za odkryciami zmia- w ratuszu, ale i nie tylko, bowiem w księny pojawią się w podręcznikach historii. gach wieczystych wpisane są dodatkowo
Niewielu poznaniaków wie, że w Muzeum dwie kamienice, które znajdują się vis-àArchidiecezjalnym mamy miecz świętego -vis głównego wejścia do ratusza. GwaranPiotra, który został przywieziony przez bi- tujemy, że przejmiemy ratusz wraz z muskupa Jordana na znak łączności Kościoła zeum, które dalej będzie istnieć i będzie się
w Polsce z papieżem. Nie ma on może ja- rozwijało.
kiejś wyjątkowej urody, z tej prostej przyZabiegaliśmy też podczas rozmów z miczyny, że jest bardziej maczetą, której uży- nistrem, aby ministerstwo współfinansowawał rybak Piotr. Palestyna była pod okupa- ło funkcjonowanie Muzeum Archeologiczcją imperium rzymskiego i ludzie, którzy nego, które prowadzi także interesujące banie funkcjonowali w legionach rzymskich, dania poza Poznaniem. Minister przystał
nie mogli posiadać broni. Historycy nie na naszą propozycję wspierania tej dziasą zgodni co do jego datowania. Badania, łalności na arenie wielkopolskiej, polskiej
które były przeprowadzane w latach sie- i światowej.
demdziesiątych XX wieku, wskazują na to,
Profesor Marek Ziółkowski
że pochodzi z pierwszego wieku naszej ery. stwierdził, że nie jest Pan homo novus,
Jeżeli teraz współczesna technologia po- ale nie wie, czy potrafi Pan podejmować
twierdzi ten fakt, no to mamy ewenement decyzje. Potrafi Pan?
na skalę światową.
Minęły cztery miesiące od momentu
Poznań za pół ceny. Co Pan ogłoszenia nominacji na wiceprezydenta
na to?
miasta Poznania i myślę, że ten okres poUważam, że jest to bardzo dobra ini- kazał, że potrafię. Pokazałem się jako ten,
cjatywa. Są takie momenty, kiedy można który nie tylko kreuje wizje, ale też je rezobaczyć wiele, ale z czysto finansowych alizuje. Dość często spotykam się z profepowodów jest to niemożliwe. Ważne, aby sorem Ziółkowskim, rozmawiamy o wielu
stworzyć takie warunki, w których wszyscy rzeczach, przedstawiam mu swoje pomychętni będą mogli skorzystać z szeroko ro- sły i nieskromnie dodam, że zaskakuję go
zumianej oferty kulturalnej.
inwencją i zdecydowaniem.
Jako radny starał się Pan
Proszę powiedzieć, jaką trudo zwrot ratusza miastu. Czy dziś uważa ną decyzję Pan podjął?
Pan te działania za trafne? Proszę też poPierwsza to ta, aby w Poznaniu zorgawiedzieć, w czyim interesie Pan w tam- nizować światowe wydarzenie muzyczne
tym momencie działał?
„Rock in Rio”. Idea tego festiwalu narodziTo był interes ogólnomiejski. Ratusz ła się w Brazylii, jak sama nazwa wskazuje,
jest symbolem samorządności w Poznaniu, w Rio de Janeiro, gdzie w 1985 roku zgroale nie jest naszą własnością, co niewątpli- madziło się około 300 tysięcy widzów na
wie rodzi zdziwienie. Z racji jego symboliki jednym koncercie. Do dziś w mediach częi chęci utrzymania na takim poziomie, w ja- sto pojawiają się sceny z koncertu i zdjękim prezentował się kilkaset lat temu, ele- cia jego głównej gwiazdy, Freddiego Merwacje zewnętrzne zostały odnowione za cury'ego. Ten pierwszy, pamiętny festiwal
pieniądze miejskie. Od tamtego czasu pra- przeszedł już do legendy. Dzisiaj „Rock in
wo zmieniło się i dziś nie możemy przezna- Rio” funkcjonuje w takich miastach, jak Lizczać środków na inwestycje w coś, co nie bona czy Madryt. Ciekawe w tym wszystjest naszą własnością, a jedynie wspierać na kim jest to, że nie będziemy finansować sazasadzie dotacji. Ale dotacje nie pokrywają mego wydarzenia. Jako gospodarz imprekosztów związanych chociażby z moderni- zy zapewnimy jedynie odpowiednią infrazacją podziemia ratusza.
strukturę, stąd też plany powstania na ToPowód tego, że ratusz nie należy do rze Poznań tzw. City of Rock, czyli kompleknas, jest banalny. W latach pięćdziesiątych sowej i atrakcyjnej wizualnie przestrzeni.
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tym, aby coś w tym mieście zrobić, zmienić
na plus. W przyszłych wyborach zamierzam
startować do Rady Miasta i to, czy będę nadal piastował funkcję zastępcy prezydenta,
zależy od tego, kto w wyborach zostanie
wybrany i czy zaproponuje mi piastowanie
dalej tej funkcji.
Ma Pan swojego czarnego konia w wyborach na prezydenta?
Trudno mówić o tym, kto nim jest. Z jednej strony jest piastujący funkcję prezydent,
który ma swoje dokonania, który zasłużył
się dla Poznania i jest znany mieszkańcom,
z drugiej są inni, którzy działają gdzieś na
niwie różnych organizacji czy partii politycznych. Tak naprawdę nie wiadomo w tej
chwili, w jakim kierunku to wszystko będzie
zmierzało. Ważna jest tu wola samych zainteresowanych. Muszą wziąć czynny udział
w zmaganiach o fotel prezydencki, a potem
będziemy mogli ocenić realnie ich szanse.
Miał Pan w przeszłości ciężki
wypadek samochodowy. Lekarze nie dawali Panu szans na przeżycie, tym bardziej na powrót do zdrowia. Czy takie
otarcie się o śmierć wpłynęło na sposób Ziółkowski. Profesor chciał, żebym został na
myślenia o życiu, o swoim miejscu?
uczelni, i to też było moją ambicją, która roTo się stało na początku 2000 roku. Nie dziła się podczas studiów. Obroniłem pramiałem jeszcze wówczas 25 lat. W ciężkim cę doktorską i nadal myślę o tym, by napistanie zostałem przewieziony do szpita- sać pracę habilitacyjną i zaistnieć w świecie
la, gdzie przez pewien czas leżałem nie- nauki. Profesor Ziółkowski stwierdził kilka
przytomny na oddziale intensywnej tera- miesięcy przed wyborami samorządowypii. Lekarze nie byli w stanie przewidzieć, mi w 2006 roku, że samorząd potrzebuje
co będzie dalej, a ja w pewnym momen- takich ludzi jak ja. Podjąłem więc to wycie obudziłem się i zacząłem bardzo szyb- zwanie, mimo że szanse na dostanie się do
ko odzyskiwać siły. Żyłem, ale jakby na in- samorządu były minimalne. Nigdy nie bynym poziomie świadomości. Pamiętałem łem silnie zaangażowany w życie polityczokres sprzed wypadku i nagle chwilę, kie- ne, zajmowałem się przecież nauką, tym, by
dy stwierdziłem, że jestem w szpitalu, że zdobywać wiedzę, którą chciałem przekazycoś się stało. Dzień przed wyjściem ze szpi- wać innym. Dlatego wchodząc na kilka mietala przyszedł do mnie opiekujący się mną sięcy przed wyborami do partii politycznej,
lekarz z OIOM-u, dziwnie popatrzył na mnie wiedziałem, że moje miejsce nie będzie jai powiedział: „Sławek, powiem ci szczerze, koś znaczące na liście – dostałem „szóstkę”.
jestem człowiekiem niewierzącym, ale to, W moim okręgu Platforma Obywatelska
co się z tobą stało, burzy wszelką wiedzę zdobyła dwa mandaty, w związku z czym
o medycynie. Sądziliśmy, że jeżeli uda się walczyłem o drugą pozycję, ponieważ jeciebie uratować, to kilka lat będzie trwała dynka ma niesamowite atuty i generalnie
rehabilitacja, żebyś ty w ogóle na jakim- jest „poza zasięgiem”. Trzeba mieć znane
kolwiek poziomie funkcjonował. A ty obu- nazwisko, aby pokonać jedynkę. Postawidziłeś się i jesteś normalnym człowiekiem”. łem na bezpośredni kontakt z mieszkańcaLudzie mówią, że nie ma przypadku, że to mi. W czasie kampanii odwiedziłem półtora
ma jakiś cel, że człowiek, który przechodzi tysiąca mieszkań i pamiętam zdziwienie na
przez takie wydarzenie, a mimo to pozosta- twarzach poznaniaków, kiedy dowiadywali
je, ma coś jeszcze zrobić. Było to dla mnie się, że to właśnie sam kandydat przychodzi
jak wezwanie. Jako człowiek młody uwa- do nich. Myśleli, że ktoś na zlecenie roznożałem, że na wszystko mam czas. I w pew- si ulotki. To był mój wielki sukces, zostałem
nym momencie zdałem sobie sprawę, że radnym, funkcjonowałem w radzie trzy lata,
nie wiadomo, ile tego czasu mam, i że jeże- a dzisiaj jest to miejsce wiceprezydenta.
li chcę coś zrobić, jeśli chcę zostawić jakiś
Jakie ma Pan marzenia?
ślad, trzeba działać.
Z jednej strony to udane życie osobiste
Czy zatem teraz pytanie o ka- – mam żonę i trzech synów. Chciałbym być
rierę naukową jest zasadne?
co najmniej dobrym mężem i ojcem. Bardzo
Po wypadku napisałem pracę magi- ważne dla mnie jest to, aby być wzorem dla
sterską, a moim promotorem był profesor synów, chcę spędzać z nimi jak najwięcej

czasu, bo przecież wzorzec nie będzie wypływał z tego, że widzą tatę w telewizji. Niezależnie od przemijających funkcji rodzina
pozostanie.
Jeżeli chodzi o życie zawodowe, chciałbym dalej się rozwijać w sensie robienia
tej przysłowiowej kariery i oczywiście zdobywania wiedzy. Dla mnie fundamentem
działania na gruncie społecznym, samorządowym jest wiedza, którą się posiada, i zaangażowanie. Moim marzeniem jest, aby
skutecznie służyć ludziom, umieć ich wysłuchać, porozmawiać i zachęcić do kreowania
siebie, zaangażowania w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Chciałbym być takim
charyzmatycznym motorem zachęcającym
innych do społecznej aktywności.
Proszę powiedzieć, jaką książkę przeczytał Pan ostatnio, poza naukowymi i zawodowymi?
Przyznam się do Kieszonkowego atlasu
kobiet. Nie da się ukryć, że kobiety i mężczyźni różnią się od siebie i książka napisana ręką kobiety analizująca świat właśnie
przez pryzmat funkcjonowania kobiet pokazuje wiele aspektów, które dla mężczyzny
z natury są często niezrozumiałe – dlaczego
tak, a nie inaczej, skąd tyle emocji w pewnych działaniach. Tego typu lektura pozwala zrozumieć kobiety i jest szczególnie istotna pod kątem życia rodzinnego.
I ostatnie pytanie, może Pan
nie odpowiedzieć, ale chcę się dowiedzieć, czy mam rację, sądząc po Pana
wypowiedziach, czy jest Pan osobą
wierzącą?
Tak.
Fot. Włodzimierz Kowaliński
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Wielkopolan

Komisarz do spraw budżetu Komisji Europejskiej
Janusz Lewandowski został komisarzem
do spraw budżetu Komisji Europejskiej. Będzie sprawował tę funkcję przez najbliższe
pięć lat, na które przypadnie między innymi
polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej.

Janusz Lewandowski będzie negocjował
kształt unijnego budżetu na lata 2014–2020
oraz będzie odpowiedzialny za przegląd budżetowy, który ma zostać ogłoszony w przyszłym roku. 

Strategia UE 2020
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje
w sprawie Strategii UE 2020.
Komisja opublikowała dokument otwierający konsultacje na temat lepszej przyszłości europejskiej gospodarki dzięki strategii UE 2020. Jej
celem jest bardziej ekologiczny wzrost gospodarczy, który jednocześnie sprzyjał będzie włączeniu społecznemu, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez przewodniczącego Barrosa. Nowa strategia będzie bazowała
na osiągnięciach strategii lizbońskiej, jednocześnie korzystając z jej doświadczenia.
Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso, powiedział, że Strategia UE 2020 oznacza,
że w trakcie następnego dziesięciolecia Unia
będzie współpracowała przy rozwiązywaniu
najtrudniejszych problemów, przed jakimi kiedykolwiek stanęła Europa. Inteligentna gospodarka i mądre społeczeństwo, oparte na silnych
europejskich wartościach, wspierają się nawzajem. Wzrost gospodarczy, zrównoważone finanse publiczne, przeciwdziałanie zmianom klimatu, włączenie społeczne, wzmocnienie potencjału przemysłowego i dynamiczny sektor usług nie
wykluczają się wzajemnie, a wręcz przeciwnie:
uzupełniają się.

W dziesięcioleciu poprzedzającym rok 2008
bezrobocie w Europie spadło z 12% do 7%. Potrzebujemy dziś nowych źródeł wzrostu, które
pozwolą nam zastąpić miejsca pracy zlikwidowane z powodu kryzysu. W dokumencie konsultacyjnym przedstawiliśmy pomysły, które mogą
pomóc odblokować potencjał Europy. Jednocześnie możemy zwiększyć nasze wpływy w świecie
i naszą zdolność do współkształtowania globalizacji, pokazując naszym partnerom, że społeczna gospodarka rynkowa jest najbardziej wydajna i najbardziej sprawiedliwa. Zanim przedstawimy nasze propozycje podczas wiosennych obrad Rady Europejskiej, pragniemy poznać opinie zainteresowanych stron na temat strategii
UE 2020.
Europa nie będzie cieszyła się dobrobytem,
dopóki pracownicy nie będą mieli umiejętności
umożliwiających uczestniczenia przez nich w budowie gospodarki opartej na wiedzy i korzystania z niej. Należy lepiej dostosować do siebie popyt i podaż, zwiększając mobilność siły roboczej
wewnątrz państw członkowskich oraz pomiędzy
nimi, jak również lepiej przewidując, jakie umiejętności będą niezbędne na rynku pracy w przyszłości.

Wielkopolanie i Szwedzi o Bałtyku
Województwo Wielkopolskie i szwedzki region Västernorrland zorganizowały 8 grudnia
w Komitecie Regionów w Brukseli konferencję
„Jak Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego może ożywić rozwój regionalny?”. Jej celem
było przedstawienie jednego z priorytetowych
zagadnień obecnej prezydencji szwedzkiej oraz
zbliżającej się prezydencji polskiej.
Strategia Morza Bałtyckiego jest pierwszą
taką inicjatywą w historii strategii europejskich;
wywrze ona znaczący wpływ na rozwój regionalny wszystkich państw nadbałtyckich. Ponieważ w najbliższej przyszłości planowane jest
opracowanie kolejnych strategii rozwoju makroregionalnego, sukces SMB będzie istotny nie
tylko dla basenu Bałtyku, ale również dla pozostałych państw i regionów Unii Europejskiej.

Celem konferencji organizowanej wspólnie przez dwa regiony, z Polski i Szwecji, było
podkreślenie regionalnego i lokalnego wymiaru Strategii Morza Bałtyckiego oraz określenie stopnia odpowiedzialności regionów
za jej wdrażanie. Jej intencją było przedstawienie możliwości rozwojowych, jakie niesie władzom lokalnym i regionalnym implementacja
strategii. Stanowiła ona forum, umożliwiające
wymianę pierwszych doświadczeń i opinii na
temat strategii pomiędzy regionalnymi oraz lokalnymi politykami i ekspertami, a także decydentami z krajów UE i instytucji unijnych. Stała się również okazją do określenia potencjalnych wyzwań dla regionów oraz do podkreślenia zarówno europejskiego, jak i regionalnego
wymiaru strategii. 

zygzakiem
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We wtorek 8 grudnia w siedzibie wielkopolskiego przedstawicielstwa w Brukseli odbyło się
kolejne, tym razem świąteczne spotkanie Klubu
Wielkopolan. Wieczór ten był okazją do uczczenia
drugiej rocznicy istnienia Klubu. Powołano go do
życia w listopadzie 2007 roku. Od tego czasu znakomicie się rozwija – jego spotkania odbywające
się raz na kwartał przyciągają wielu gości – również spoza regionu, a nawet kraju. Klub jest aktywnie wspierany przez wielkopolskich europosłów oraz pracowników instytucji unijnych. Dzięki temu regionalne przedsięwzięcia na arenie europejskiej mają bardziej spójny charakter. Sprzyja
to także powstawaniu nowych pomysłów.
Tym razem nie zawodowo, lecz całkowicie
towarzysko – Wielkopolanie w Brukseli mieli
okazję pośpiewać piękne, polskie kolędy z chórem Europejskiego Foyer Katolickiego przy kościele Dominikanów w Brukseli oraz skosztować
prawdziwych, polskich wigilijnych potraw. Świąteczne życzenia złożył klubowiczom poznańską
gwarą ksiądz prałat Tomasz Grysa, sekretarz Nuncjatury Apostolskiej przy Królestwie Belgii, Wielkopolanin, a zarazem członek Klubu. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób. A ponieważ klubowicze zaprosili na spotkanie swoich przyjaciół
i znajomych, wśród gości znaleźli się zachwyceni polskimi kolędami i gościnnością Amerykanie,
Francuzi, Niemcy i Włosi.

 rzewodniczący
P
w Brukseli
Przewodniczący Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, Lech Dymarski, uczestniczył w posiedzeniu Komisji Kultury, Edukacji
i Badań Naukowych w Komitecie Regionów
w Brukseli. Było to ostatnie spotkanie Komisji
w kończącej się właśnie kadencji 2005–2009.
Jego motywem przewodnim było omówienie możliwości rozwoju i działania dla młodych ludzi w Europie.
W czasie spotkania, któremu przewodniczył Jyrki Myllyvirta (FI/EPP), burmistrz Lahti w Finlandii, ustalono program prac Komisji na rok 2010 oraz przyjęto kilka opinii zaprezentowanych przez przedstawicieli władz
lokalnych i regionalnych z Europy. Sprawozdawcy zaprezentowali między innymi opinie
związane z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie Strategii Unii Europejskiej na
rzecz młodzieży „Inwestowanie w młodzież
i mobilizowanie jej do działania”.
Po posiedzeniu Komisji EDUC Lech Dymarski złożył również wizytę w powołanym
niedawno do istnienia Domu Polski Wschodniej w Brukseli, czyli wspólnym przedstawicielstwie województw lubelskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i podkarpackiego. 
MAZ
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Z Jerzym Borowiakiem, prezesem Zarządu
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Przywództwo
to radzenie sobie
ze zmianami

wywiad
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Jeszcze nie opadły emocje po
uroczystości wręczenia Panu statuetki „Znakomitego Przywódcy”, którą to
odebrał Pan z rąk Wicepremiera i Ministra Gospodarki RP Waldemara Pawlaka
na Zamku Królewskim w Warszawie. To
bardzo spektakularne wyróżnienie. Proszę o instrukcje, jak zostaje się znakomitym przywódcą. Czy przywódcą się jest,
czy można się tego nauczyć?
Ostatnio kilka razy zapytano mnie o to
i tak naprawdę nie wiem. Wydaje mi się
jednak, że to przede wszystkim wynik nauki, pracy i wyrobienia w sobie umiejętności interakcji z załogą.
Mówi się, że przywódca powinien być guru i umieć nie tylko przekonać do własnych pomysłów i własnej
drogi, ale zarażać entuzjazmem, inspirować swoją osobowością. Jeśli się straci te cechy, uważane jest to za największe bankructwo. Już długo stoi Pan na
czele firmy, czy może Pan powiedzieć,
że Pana ludzie są entuzjastami Pańskich
działań?
Firmą kieruję od 24 lat i z pełną satysfakcją mogę powiedzieć, że załoga akceptuje działania i strategie zarządu, bo wie, że
w ten sposób firma się rozwija, a tym samym również ludzie jako jej pracownicy.
To właśnie zaangażowanie załogi i polityka zmierzająca do ciągłego doskonalenia
procesów oraz technologii składają się na
osiągane rezultaty, których bezpośrednim
przełożeniem jest poziom naszego wynagrodzenia. To dopinguje. Aby nie być gołosłownym, powiem, że monitorujemy sytuację wewnątrz spółki, sprawdzamy poziom
satysfakcji pracowników i wiemy, co załoga
myśli i czy akceptuje nasze poczynania. Najwyższe oceny otrzymuje wciąż kryterium
identyfikacji z firmą i pewność zatrudnienia. Są to dwa elementy, które są siłą firmy
i jej motorem napędowym.
Proszę w skrócie powiedzieć,
jakie są zadania tzw. przywódcy, bądź
po prostu szefa.
Literatura mówi swoje, praktyka swoje, ale w pewnym momencie praktyka
i teoria są zgodne co do jednego, że przywództwo to przede wszystkim radzenie
sobie ze zmianami. I przy tym musiałbym
się chyba na sekundę zatrzymać, pokazując to na przykładzie naszej firmy. Jej kierownictwo objąłem w osiemdziesiątym
szóstym roku i przekształciłem ją w wyniku zachodzących w kraju zmian politycznych i gospodarczych z przedsiębiorstwa
państwowego poprzez przedsiębiorstwo
samorządowe w firmę w stu procentach
prywatną. Zmiany były także personalne, bowiem przedsiębiorstwo w pierwszej fazie zatrudniało blisko trzysta osób,
a dziś zatrudnia sto trzydzieści. Obyło się

holdingowej. Po to dwanaście lat temu powołaliśmy spółkę córkę PEC Składy Kupieckie Sp. z o.o., która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem instalacji ciepłowniczych i klimatyzacyjnych, aby móc zaoferować pełen pakiet usług – od doradztwa
poprzez wykonawstwo do eksploatacji.
Każdy potencjalny klient, czy to indywidualny, czy instytucjonalny, otrzymuje bezpłatną poradę, a następnie, jeśli zdecyduje się na wybór naszej firmy, kompleksową
ofertę i obsługę.
Duże znaczenie przywiązujecie Państwo do realizacji modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, za który otrzymaliście Laur Ciepłownictwa
2003 w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze. Najogólniej mówiąc,
projekt ten ciągle czeka na odpowiednie regulacje prawne. Jak udało się Państwu przeprowadzić go z sukcesem?
Podczas gdy o tym rozwiązaniu myśli
teraz wiele firm, piętnaście lat temu wprowadzaliśmy je w życie wraz z samorządem
miasta Kalisza. Wtedy takie rozwiązania
w polskiej gospodarce nie funkcjonowały,
więc skorzystaliśmy ze wzorców zachodnich. Reprezentanci Banku Światowego,
którzy na początku lat dziewięćdziesiątych

i nieskrępowanego myślenia o jakości, a co
za tym idzie – rodzi innowacyjność i kreatywność w doskonaleniu organizacji na
wszystkich jej poziomach. Wdrożone przez
nas systemy w trzech najważniejszych obszarach działania, mianowicie jakości, środowiska i BHP, dają klientom pewność
otrzymania wysokowartościowego produktu, informują o naszej trosce o środowisko, a pracownikom gwarantują bezpieczeństwo pracy. I w końcu trzecia strategia,
czyli strategia rynkowa i działanie w grupie

jeździli po Polsce i oferowali różne pomysły i granty na przygotowanie i wdrożenie
innowacyjnych planów, dotarli również do
Kalisza i akurat tak się złożyło, że byli wśród
nich Francuzi z Grupy Thion, którzy przekazali nam zasady zarządzania powierniczego realizowanego z dobrymi rezultatami
przez ciepłownictwo we Francji. Zaadaptowaliśmy je do ówczesnego prawa polskiego
i na bazie kodeksu cywilnego i ustawy Prawo energetyczne wdrożyliśmy ten model,
który polega na tym, że miasto Kalisz jest

właścicielem infrastruktury ciepłowniczej,
a nasza firma jest operatorem zarządzającym gospodarką cieplną w mieście. Proszę
zauważyć, że stało się to w 1995 roku i chylę czoła przed tymi radnymi, którzy zrozumieli ideę i podjęli uchwałę o przekazaniu
mienia ciepłowniczego w dzierżawę. Ów
czynsz dzierżawy płacony miastu, co bardzo ważne, przeznaczany jest wyłącznie na
inwestycje w miejski system ciepłowniczy
i nie może być wykorzystany na inne cele.
Na naszym gruncie nie było żadnych wzorców, doświadczeń, była za to determinacja
w dążeniu do zmian, która się opłaciła.
Przez ostatnie lata Pan i Pańska firma „zgarniacie” wszystko, co jest
do wzięcia, myślę tutaj o Godle Promocyjnym „Teraz Polska”, Polskiej Nagrodzie Jakości 2005, wspomnianym Laurze Ciepłownictwa 2003...
Pytanie – po co? Nie zdobywamy tych
wszystkich nagród po to, żeby stały na biurku u prezesa. Są one potwierdzeniem skuteczności prowadzonej polityki doskonalenia
poprzez jakość. Wszystkie te nagrody są wypadkową kilku czynników: samooceny oraz
efektów wizyty audytorów zewnętrznych,
którzy nas oceniają. Biorąc udział w konkursie „Teraz Polska”, porównywaliśmy się z różnymi branżami, cały czas bowiem, prowadząc tzw. politykę benchmarkingu, szukamy
dobrych wzorców. W ubiegłym roku startowaliśmy w konkursie Europejskiej Nagrody
Jakości. Nagroda ta ma swoją skalę punktacji od zera do tysiąca, a maksimum oznacza
przedsiębiorstwo idealne, absolut, do którego należy dążyć. W rankingu otrzymaliśmy
pięćset punktów, można zatem powiedzieć,
że jesteśmy w połowie drogi do doskonałości. Mam nadzieję, że będziemy się krok po
kroku do niej zbliżać. Dodam, że nie dostajemy zawrotu głowy od wyróżnień, jest to po
prostu element naszej pracy, szukania ciągle
nowych idei, nowych wzorców i rozwiązań.
A jak w takim razie oceniacie
Państwo konkurencję?
Konkurencja jest bardzo pożądanym
elementem, choć ciepłownictwo często
funkcjonuje jako tak zwany monopol naturalny. Mamy konkurenta lokalnego w postaci oddziału koncernu Energa, z którym
bardzo dobrze układa się nam współpraca
techniczna. Szanujemy konkurencję, ale też
robimy swoje.
Proszę określić misję przedsiębiorstwa?
Bez misji nie byłoby tych wszystkich
działań. Rozumiemy ją jako odpowiedzialność wobec odbiorców ciepła, właścicieli majątku powierzonego nam do eksploatacji, społeczności miasta Kalisza, naszych
pracowników i akcjonariuszy. Opracowana
została już blisko piętnaście lat temu i stanowi podstawowy dokument firmy. 
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bez zwolnień grupowych, co jest dla nas
ogromną satysfakcją. Od socjalistycznej
gospodarki niedoboru doszliśmy do gospodarki rynkowej, do przedsiębiorstwa
prywatnego, które jest zdane tylko na siebie, nie może liczyć na żadne koneksje,
układy czy subwencje, tylko na to, co zarobi. Był to bardzo burzliwy okres. W latach
osiemdziesiątych ciepłownictwo było bardzo siermiężne i przeciętny klient, powiem
żartem, wyobrażał sobie ciepłownika jako
palacza z taczką z węglem i beretem z antenką. Dziś mamy ciepło systemowe i to są
już nowoczesne rozwiązania, znaczące dla
gospodarki narodowej.
Wręczając statuetkę, Waldemar Pawlak powiedział, że „w tych burzliwych czasach ważne są strategie kierunkowe, bo partnerzy szybko się zmieniają”. Jaką strategię Pan realizuje?
W tej chwili równolegle trzy. Pierwsza
z nich to partnerstwo publiczno-prywatne. Jesteśmy w tym zakresie prekursorem
w polskiej energetyce i ciepłownictwie.
Druga – to strategia doskonalenia poprzez
jakość. TQM postrzegane jest w naszej firmie jako wykonanie kroku poza sztywne
i zunifikowane wymagania standardów ISO
i OHSAS. TQM daje poczucie swobodnego
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miał wreszcie swój gabinet, co w Europie
nie powinno być żadnym ewenementem,
tylko standardem. Planujemy, że w innych
pomieszczeniach będzie maksymalnie po
dwóch adiunktów i najwyżej po kilku doktorantów w jednym pokoju. Wszystko po to,
żeby polepszyć warunki pracy naukowej.
Minęła też dziewięćdziesiąta
rocznica powstania Komisji Kodyfikacyjnej RP. Trzeciego grudnia odbyło się
pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego z nowo powołanymi członkami. Z drugiej strony mamy
różne inicjatywy, jak na przykład projekt prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu pana Krzysztofa Józefowicza, który
planuje przygotować pierwszy kongres
prawników w sprawie – jak to określa –
„unormalnienia” prawa. Co Pan na to, Panie dziekanie?
Myślę, że w 1919 roku, kiedy powstała
Komisja Kodyfikacyjna, wyższa była klasyczna umiejętność definiowania stanu rzeczy,

Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka
i generalnie instytucje europejskie bronią
tych praw, stąd pewna nasza ostrożność,
być może nadmierna, i rozdarcie pomiędzy
wymogiem szybkiego procesu a jednocześnie koniecznością ochrony szerokich praw
obywatelskich. Z czasem nabierzemy większej śmiałości, wprawy i precyzji.
I wreszcie zupełnie nowe zagadnienie, o którym warto wspomnieć – ochrona
praw jednostki wobec praw innych jednostek. Wyobraźmy sobie taką sytuację – oto
jeden obywatel stoi przed sądem i problem
dotyczy tego, czy jego prawa są respektowane, ale – nie zamykajmy oczu – czasem
ten, kto dochodzi ochrony swoich praw,
sam niekiedy jest uciążliwy dla innych podmiotów, zwłaszcza (ale nie tylko) w relacjach
osobistych, rodzinnych, których określenie
jest bardzo skomplikowane. Czasami bowiem chronimy czyjeś prawa, nie zauważając, że ten domagający się ochrony sam
narusza prawa innych. I tu jest wielkie wy-

„Unormalnienie”
prawa?
Z profesorem Tomaszem Sokołowskim, dziekanem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Macie Państwo za sobą dość
burzliwy okres obchodów jubileuszu
uniwersytetu, wydziału, a kilka dni temu
zawisła wiecha na nowo powstającym
budynku Wydziału Prawa i Administracji. Co obejmuje ta inwestycja?
Rzeczywiście, ten rok jest przełomowy.
Budynek, który jest już pod dachem, stanowi 40% z całości zaplanowanego kompleksu.
W tym gmachu mieścić się będą wszystkie
sale dydaktyczne, a także księgarnie, kluby,
stołówka studencka. Zdecydowanie polepszą się warunki nauczania od 1 października 2010 roku, czyli już za niespełna rok, bowiem spodziewamy się wtedy zakończenia
tej największej części budowy.
Tempo
budowy
jest
imponujące…
Pozostaje nam jeszcze zdobyć środki na
tak zwany „gabinetowiec” dla administracji
i pracowników naukowych. Jest to bardzo
potrzebne, bo w tej chwili mamy ogromną ciasnotę i z trudem prowadzimy naszą
działalność. Niektórzy nie dysponują nawet
swoim biurkiem, a jedynie szufladą. Ten stan
musi się zmienić. Każdy profesor będzie
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której współcześnie nam brakuje, szczególnie w gremiach decyzyjnych. Trzeba zdefiniować, gdzie są braki oraz jakie one są – czy
pozorne, czy rzeczywiste. Kwestia określenia prawnych luk to najczęściej nieumiejętność zinterpretowania przepisów prawa
i dokonania ich wykładni. Jednak istotnie,
dobre i precyzyjne prawo powoduje, że obszar wykładni zacieśnia się. I stąd należy je
polepszać, abyśmy nie mówili już o lukach,
tylko o polepszaniu prawa, które tego wymaga. Musimy jednak pamiętać, że nawet
niedoskonałość prawa nie jest żadnym wytłumaczeniem jego złego stosowania. Prawo, nawet przeciętne, można dobrze stosować, a znakomite przepisy można źle interpretować.
A co taki praktyk, jakim jest
niewątpliwie prezes sądu, może mieć
na myśli, mówiąc o „unormalnieniu”
prawa?
Sposób funkcjonowania w przestrzeni prawnej sądów pozostawia sporo do
życzenia, ale spójrzmy na problem ogólnie. Otóż prawa człowieka, prawa każdego
z nas, wymagają bardzo starannej ochrony.

zwanie dla teorii i praktyki prawa, jak rozwiązywać te konflikty interesów. Tego nie
potrafią czynić do końca także instytucje
europejskie.
W takim razie w jakim kierunku pójdzie nauka o prawie w Polsce i na
świecie? Czy te drogi będą zbieżne?
Dla sprawnego stosowania prawa musimy mieć wspólny mianownik kulturowy –
toczy się obecnie bardzo żywa debata dotycząca relacji pomiędzy „wielokulturowością”
a kulturą jednolitą w swoich podstawowych
zrębach. Mówimy raczej o rozłożeniu akcentów i przede wszystkim zdefiniowaniu, jaki
element kulturowy jest jednolity. Myślę tutaj na przykład o dyscyplinie pracy, uporządkowaniu relacji społecznych według
pewnych wzorców, co wymaga określenia,
gdzie są granice interpretacji prawa, a gdzie
jest przestrzeń, którą możemy swobodnie,
liberalnie wypełnić. Trwa obecnie pewien
europejski dyskurs, w którym próbuje się
ustalić, czy nie może być żadnych prawnych
ram, czy też ma być wiele ram, i moim zdaniem jest on nietrafny. Powinniśmy stworzyć jednak jednolitą wspólną ramę norm

wywiad

społecznych i ją zdefiniować, wychodząc „wyjazdowego”, gdyż profesorowie z jedne- na wysoki poziom nauczania. Sądzę, iż poz różnych pozycji kulturowych i światopo- go miasta wojewódzkiego wykładają na winniśmy rozpocząć i kontynuować długą
glądowych. O to przecież chodzi w ujedno- drugim etacie w innym często odległym i szczegółową dyskusję, unikając schemalicaniu prawa.
mieście, a ich koledzy z tego miasta z ko- tycznych rozstrzygnięć. Nie można sprowaCiekawą propozycją jest Kon- lei dojeżdżają na drugi etat do jeszcze in- dzać procesów nauczania do rynku edukakurs na Glosę, który zbliża się do fina- nego miasta. To wiąże się z ogromną utratą cji, a nawet jeśli on by zaistniał, to musimy
łu. Może Pan, Panie dziekanie, przybli- sił i czasu cennej kadry naukowej. Lepsze pamiętać, żeby nauczanie nie było przedżyć ten chyba jeden z najbardziej warto- byłoby rozwiązanie, które w bardziej har- sięwzięciem handlowym, ale wiązało się
ściowych projektów, gdzie student doty- monijny sposób łączyłoby interes studenta, z formowaniem profesjonalistów i wychoka tak zwanego „żywego prawa”?
poszczególnych uczelni i samych naukow- wywaniem nowych obywateli. MechaniGlosy to krótkie, kilkustronicowe, po- ców. Nad tym właśnie dyskutujemy.
zmy wolnorynkowe powinny być obecne
zbawione opisu komentarze. Mówi się, że
tylko w takiej mierze, w jakiej realizują dodobra glosa musi być w znacznej części
bro studenta.
krytyczna. Bardzo trudno jest napisać warCo jest przyczyną tego, że
UAM w Poznaniu jest trzecią co
tościową glosę aprobującą, która wnosi
w rankingu najlepszych na świecie
coś nowego. Konkurs odbywa się już po
uczelni jesteśmy w trzeciej setce? Czy
do wielkości uczelnią w Polsce
raz trzynasty, a jego celem jest umożliwiejest tak przez masowość, przyjmowanie
i kształci około 50 000 studentów.
nie studentom prawa sprawdzenie swoich
tylu studentów zaocznych?
umiejętności pisania uzasadnień do wyroNie do końca. Nakłady na naukę są za
Poznański Wydział Prawa i Admików najwyższych organów sądownictwa
niskie. Weźmy chociażby pod uwagę sytunistracji należy do najlepszych
w Polsce. Student musi wskazać na aspekację naszego wydziału, który od półwiecza
ty dotąd pomijane i zająć własne stanowimieści się w nad wyraz skromnym budynku.
i największych wydziałów prawa
sko. To szalenie ambitne zadanie, a werdykt
Dopóki nie będzie warunków, przynajmniej
w Polsce.
ogłasza sam Sąd Najwyższy.
dostatecznych, nie można oczekiwać efekWydział kształci blisko 7 tysięcy
Czy konkurs cieszy się
tów, które byłyby nadzwyczajne.
powodzeniem?
Czy w związku z tym stustudentów i zatrudnia obecnie
Tak i chciałbym dodać, że dotyka on
dent może czuć się bezpiecznie i liponad 130 nauczycieli akademic- czyć na przyzwoity poziom nauczania,
jednego z najważniejszych w tej chwili problemów dydaktycznych. W przeciwieństwie
skoro naukowcy nie są odpowiednio
kich pracujących w 19 katedrach
do poprzedniego okresu, sprzed roku 90.,
wynagradzani?
i Zespole Języków Obcych, tj. 21
orzecznictwo Sądu Najwyższego już nie jest
Po wojnie Polska była zrujnowana, naźródłem prawa, jak to było kiedyś. Rozsądna stanowisku profesora zwyczaj- dal w Poznaniu mamy wiele nieodbudowany jednak prawnik generalnie respektuje
nych placów. Także kondycja naszego wynego, 29 – profesora nadzwyczaj- działu jest nadal wynikiem strat wojennych.
linię orzecznictwa. Chodzi jednak o umiejętność wskazania bardzo wąskich szczenego, 69 – adiunkta, 13 – starsze- Polska jest ciągle w fazie odbudowywania,
lin, gdzie jednak dokonuje się zmian i oda od lat 90. ten proces przyspieszył. Pokolego wykładowcy, 2 – wykładowcy,
bywa się postęp, a krytyka najbardziej konnie moich rodziców, a później moje akceptrowersyjnych orzeczeń jest potrzebna. To
1 – asystenta, 1 – lektora. Rozpra- towały tę sytuację i to, że nasz kraj jest na
jest właśnie to mistrzostwo, którego chce„dorobku”, natomiast obecne pokolenie nie
wy doktorskie, w ramach stacjo- będzie już dalej czekać i domaga się normy nauczyć naszych studentów. Ale jeśli
poddajemy krytyce prawo, to musimy ronarnego i niestacjonarnego stu- malności.
bić to rozumnie oraz z rozwagą i w istocie
Świetnie, że wspomniał Pan
dium doktoranckiego, przygo- o istotnym czynniku historycznym.
niezbyt często.
Wydział Prawa i Administracji
towuje obecnie ponad 140 ma- Chciałabym przytoczyć w tym momento jeden z najpotężniejszych wydziałów
cie przykład uroczystości przy murze
gistrów. Wydział posiada jedną
na poznańskim uniwersytecie. Wkrótce
berlińskim, które wydają mi się nieco
zyska nowoczesny budynek, do którego
z największych bibliotek prawni- fałszujące historię. Mur, który traktustudenci z przyjemnością będą uczęszsię jako jakiś wielki sukces Niemiec,
czych w Polsce, z imponującą licz- je
czać. Proszę powiedzieć, jak wygląda
jest w istocie konsekwencją tragicznych
bą 220 000 woluminów.
kwestia konkurencji z innymi, nie tylko
działań II wojny światowej również w odpublicznymi uczelniami?
niesieniu do Polski. Szkody, jakie naszeOdwrócę pytanie i problem – mianowimu krajowi przyniosła, są ogromne. Fecie – punktem wyjścia powinno być dążetuje się mur, a zapomina o rzeczywistych
nie do jak najwyższego poziomu nauczania
Czy dobrym rozwiązaniem nie sprawcach i konfliktach, które odczuwastudentów w Wielkopolsce. Najważniejszy byłoby wydanie podobnej publikacji, my w pewien sposób do dziś.
problem nie polega na konkurencji i na jaką już ma Uniwersytet Ekonomiczny
To jest to, od czego zacząłem naszą rozwalce poszczególnych podmiotów, które – o potencjale intelektualnym? Byłby to mowę. Chodzi o naszą umiejętność definiouczą prawa, tylko na ochronie interesu stu- odważny krok, ale jednocześnie bardzo wania interesu regionu, Wielkopolski, pańdenta. Musimy poważnie dyskutować i nie- dobry, bo pokazujący studentom, na co stwa, a następnie zgodnego współdziałaustannie zastanawiać się, jaki mamy po- mogą liczyć.
nia w realizacji różnych interesów. To nasi
tencjał w osobach wielkopolskich profesoUniwersytet Ekonomiczny wypraco- sąsiedzi lepiej potrafią. W tej chwili powoli
rów, doktorów i jak przełoży się on na ofer- wał skutecznie działający system łączenia kończy się nam czas na wypracowanie zgotę kształcenia i poziom nauczania. Rzecz inicjatyw dydaktycznych państwowych dy. Albo wypracujemy ją sobie w dostateczw tym, żeby nie było tak wiele nauczania i prywatnych uczelni, który przekłada się nym zakresie, albo przegramy.
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Refleksje

na temat mijajàcego roku
– z optymizmem w Nowy Rok
Żegnamy rok trudny ekonomicznie
i jednocześnie bogaty w wydarzenia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Poznaniu.
Przede wszystkim świętowaliśmy obchody 85-lecia organizacji Lasy Państwowe.
Mimo wieku seniora nie straciła ona atrybutów prężnej i rozwijającej się instytucji
o charakterze nie tylko gospodarczym, ale
i publicznym. Nowe wyzwania, z jakimi spotykamy się obecnie, na przykład wyznaczone obszary NATURA 2000, dający się odczuć
wpływ zmian klimatycznych, coraz większe
oczekiwania społeczeństwa dotyczące udostępniania lasów i oddziaływania na kształtowanie gospodarki leśnej, wzrastający
popyt na surowiec drzewny, możliwości
wykorzystywania środków pomocowych
Unii Europejskiej i inne działają mobilizująco w sferze organizacyjnej, ekonomicznej
i personalnej.
Od początku 2009 roku aktywnie
uczestniczymy w tworzeniu nowego projektu, w ramach Interreg IVBSR, o nazwie
Baltic Landscapes (Bałtyckie Krajobrazy),
którego uczestnikami są instytucje i organizacje leśne z Polski (RDLP Poznań i Olsztyn),
Szwecji, Finlandii i Rosji. Realizacja projektu
pozwoli jego uczestnikom na rozpoznanie,
ale i także implementację u siebie zagranicznych nowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej w lasach, edukacji
i turystyki, zarządzania obszarami NATURA
2000 i innych problemów leśnictwa.
Ważnym obszarem działalności RDLP
jest sprzedaż drewna. Prowadzona jest ona
w sposób bardzo nowoczesny, z wykorzystaniem portali internetowych, a przez to
przejrzyście i wygodnie dla naszych klientów (www.e-drewno.pl). Miniony rok charakteryzował się niskim popytem w pierwszej jego połowie i znacznym wzrostem
zainteresowania drewnem w kolejnych

miesiącach. Zdaje się, że obawy co do pogłębiającego się kryzysu, przynajmniej
w tym sektorze, nie są uzasadnione. Aukcje
internetowe na rok 2010 wykazały znaczny
popyt, przekraczający możliwości racjonalnego pozyskania drewna w całych Lasach
Państwowych.
Lasy Państwowe to nie tylko drewno.
To przede wszystkim ochrona zasobów leśnych, cennych fragmentów przyrody, to
także współpraca z samorządami lokalnymi w aspekcie trwałego
i zrównoważonego rozwoju naszych „małych ojczyzn”.
Kontakt ze społeczeństwem
to obszar ciągłej pracy nad
realizacją ciekawych pomysłów, wspierających edukację nie tylko najmłodszych, ale i pozostałej części społeczeństwa. Na przykład w nadleśnictwie Sieraków oddaliśmy do użytku
Integracyjny Leśny Ogród
Edukacyjny „Leśna Przygoda”, przeznaczony przede
wszystkim dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
a zwłaszcza dla osób niedowidzących
i niewidomych. Pomysłodawczyni Ogrodu,
Pani Honorata Ogonowska-Chrobrowska
z RDLP, wyróżniona została jedną z nagród
im. Adama Loreta (za pracę na rzecz promocji i kształtowania korzystnego wizerunku
Lasów Państwowych). W nadleśnictwie Jarocin powstał bardzo zajmujący i pouczający Ośrodek Edukacji Leśnej „Centrum Zarządzania Łęgami” w Czeszewie. W ośrodku
można doświadczyć, w jaki sposób rzeka
oddziałuje na otoczenie, jak bobry budują tamę i jakie są tego skutki, a także można uczestniczyć w innych ciekawych zabawach w sztucznym korycie rzeki.

Fot. Nadleśnictwo Łopuchówko

W styczniu 2010 roku będziemy obchodzić 90. jubileusz powołania przez Ministra
b. Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu w 1920 roku
Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
Będzie to okazja do przypomnienia ludzi
i wydarzeń istotnych dla historii gospodarki leśnej na terenie Wielkopolski. Lasy, których w Wielkopolsce nie ma dużo, bo ledwie ponad 20%, odgrywają i odgrywać
będą ważną rolę w łagodzeniu skutków
ocieplenia i zmian klimatu. Nie do przece-

Fot. Tomasz Markiewicz

nienia jest w tym rola leśników, których wiedza, wykształcenie i praktyka służą całemu
społeczeństwu.
Pragnę tą drogą podziękować współpracownikom za trud, jaki włożyli w rozwój
naszej firmy, oraz klientom za zaufanie, jakim darzą nas, kupując drewno i korzystając z innych usług w Regionalnej Dyrekcji LP
w Poznaniu. Wyrażam przekonanie, że nadchodzący 2010 rok będzie dla wszystkich
szczęśliwy, pozbawiony większych trosk
i zakończymy go w dobrym zdrowiu.
Darzbór!
Piotr Grygier
Dyrektor RDLP w Poznaniu
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Z Grzegorzem Russakiem, przewodniczącym Rady Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, rozmawia „Merkuriusz”

Zasiadając do Wigilii

wywiad
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Niedawno odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Dziedzictwa Kulinarnego. Czym jest Dziedzictwo
Kulinarne i jaką ma przyszłość?
Dziedzictwo kulinarne jest tradycją
przekazywaną w sztafecie pokoleń lokalnie,
regionalnie w kuchniach narodowych, co
w Europie ma nie tylko wartość historyczną,
ale przede wszystkim rynkową. Produkt nagrodzony certyfikatem musi być wytworzony metodą związaną z tradycjami regionu,
z którego pochodzi. To właśnie wynikająca
z tradycji jakość „chroni” go na rynku globalnym przed nieuczciwą konkurencją. Jeśli na przykład Rosja lub Chiny postawią na
produkcję winogron i wina, to w niedługim
czasie mogłyby stać się jednymi z potentatów w tej dziedzinie. Wówczas duża ilość
produkowanego trunku spowoduje spadek cen wina na światowym rynku, co będzie tragiczne w skutkach dla innych producentów, ale na pewno nie dla wytwórców
szampana, ze względu na jego uznaną tradycyjną jakość i markę.
Wracając do samego dziedzictwa kulinarnego, należy zauważyć
jego rolę w budowaniu markowych „produktów turystycznych”.
Turyści odwiedzający różne zakątki świata chcą je poznawać także
porzez smaczne lokalne produkty
i potrawy. W czasie kiedy Polski nie było
na mapie świata, a istniał naród, musiał on
bronić swojej tożsamości. Najbardziej efektywnym sposobem była lokalna, regionalna,
narodowa kuchnia i kultura stołu. To właśnie dzięki tradycji zasiadamy dziś do Wigilii, podczas której jemy tradycyjne potrawy, między innymi karpia. Podobnie jest na
święta Wielkiej Nocy, kiedy obowiązuje bogactwo wędlin, dzielenie się jajkiem, o sękaczu nie wspomnę. To nie dlatego stawiało się na stole pięćdziesiąt rodzajów ciasta
drożdżowego czy siedemdziesiąt mazurków, że byliśmy tacy głodni, ale
po to, aby zaprezentować innym wspaniałe dziedzictwo kulinarne. To zawsze zyskuje szacunek i uznanie
innych narodów. Dziedzictwo to nasza wizytówka. Tak jak przed wiekami,
aby znaleźć właściwe sobie miejsce na europejskim stole, musimy te produkty wydobyć z szarej strefy, w której dziś egzystują,
i postawić je na honorowym miejscu.
To znaczy – co trzeba zrobić?
Musimy załatwić tym produktom odpowiednie „papiery”, które umożliwią prowadzenie ich produkcji i sprzedaży zgodnie z prawem unijnym. Prawo to powinno
być wpisane (zapewne na skutek lobbingu)
w prawo krajowe, regulując kwestię związaną z produkcją żywności. Mamy znakomite prawo dotyczące żywności przemysłowej, natomiast niemal zupełnie nie są

uregulowane prawnie produkcja i sprzedaż żywności naturalnej. Fakt ten skutkuje ogromną ilością barier, które znakomicie
utrudniają rozwój produkcji w tym sektorze. Nasze ministerstwo, realizując kampanię promocyjną „Poznaj dobrą żywność”,
promuje łososia norweskiego w sosie koperkowym, pizzę do mikrofali i mokate cappuccino. Powstaje pytanie, dlaczego takie
produkty reprezentują polskie dziedzictwo kulinarne? Takie działanie nie wpisuje się we wspólną politykę rolną, w związku z powyższym całość kosztów promocji
ponosi państwo członkowskie, w tym przypadku Polska. Unia nie zwróci za to nawet
jednego euro. Od 1990 roku Unia Europejska wspiera sektor żywności naturalnej, której wartością dodaną jest dziedzictwo kulinarne. Jest to najlepszy kierunek dla rynku
żywności, od którego zależy szeroko rozumiany rozwój lokalny i regionalny. Zdaniem
wielu Polska ma świetne warunki, nie wykorzystujemy jednak szansy, a pociąg europejski odjeżdża.
Czy rzeczywiście jest duża
różnica między żywnością przemysłową
a tradycyjną?
Żywność przemysłową produkuje się
przy udziale ogromnych ilości nawozów
sztucznych, środków ochrony roślin, hormonów, stymulatorów itp. Jednym słowem, to produkcja zmechanizowana przy
użyciu nowoczesnej technologii, stawiająca
na wydajność, a nie na jakość. Prowadzi to
do tego, że producentowi napoju wiśniowego najbardziej przeszkadzają wiśnie,
a mleczarni, żeby wyprodukować ser, „niepotrzebne” jest mleko. Coraz mniej mięsa
używa też nowoczesny zakład mięsny, bo
dzięki innowacyjnej technologii potrafi robić parówki z soi czy kapusty, które smakują
tak samo i tak samo wyglądają, jak te prawdziwe. Tradycyjna żywność jest natomiast
smaczna, bo naturalna. Kiełbasa
czy parówki są z mięsa, ser z mleka, keczup z pomidorów, wędzi
się w prawdziwym dymie, a czasu dojrzewania wędlin czy serów
nie skraca się sztucznie. Konsument jednak manipulowany jest
przez reklamę.
Jakie są zatem perspektywy
rozwoju produkcji naturalnej żywności
w Polsce?
Poza kwestiami prawnymi i koniecznością usunięcia barier, o których już sobie powiedzieliśmy, jest postsocjalistyczna świadomość rynku. W socjalizmie był tylko jeden rodzaj żywności na rynku odpowiadający normom państwowym i dobrze, że ta żywność
w ogóle była. Rynek żywności w Europie jest
zupełnie inaczej zorganizowany, podzielony na żywność przemysłową i naturalną
o specyficznej wysokiej jakości, i to jakości

Zasiadając do Wigilii

Fot. Andrzej Wierzbieniec

Culinary Heritage), który jest
drogowskazem dla turysty i potencjalnego klienta. Z powodzeniem funkcjonuje między innymi
w regionach szwedzkich, duńskich, norweskich, litewskich i niemieckich. Jeśli
turysta trafia na przykład na rynek starego miasta którejś z metropolii i widzi
plakietkę z napisem „Kulinarne Dziedzictwo” oraz nazwę regionu, to wie, że
dostanie uznaną, regionalną żywność.
Właśnie taki „drogowskaz” sprzyja nie
tylko rozwojowi turystyki, ale przede
wszystkim odbudowie marki lokalnego produktu turystycznego.
O tym, co regionalne, decyduje region poprzez marszałka i jego
służby. Nie powinno być zatem tak,
że w Polsce powszechne są w restauracjach irlandzkie ziemniaki, belgijska marchewka, o łososiu nie wspomnę. Spróbujmy
spojrzeć na to w ten sposób
– wykorzystując te produkty,
wzbogacamy tamtych producentów, a nasi bankrutują,
przez co wrośnie bezrobocie, a my zapłacimy wyższe
podatki. Trzeba zrozumieć,
na czym to wszystko polega,
i nauczyć się bronić i promować swoje, tak jak robią to inni
w dobrze pojętym swoim i lokalnym interesie.
Musimy wiedzieć też, że jeśli
w metropoliach świata nie ma restauracji jakiegoś kraju, to tego
kraju nie ma w świadomości mieszkańców świata. Nasze placówki dyplomatyczne i ministerstwa powinny
w szczególny sposób „bronić” rodzimego produktu. Jednak, jak widać,
przysłowie „cudze chwalicie, swego
nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” cały czas jest aktualne.
Polska ma, co słusznie twierdzi
wielu, znakomitą żywność – smaczną i o ogromnym potencjale konkurencyjnym dla żywności europejskiej, ale bez europejskiego
uznania (papierów) ta żywność
to kundle, za które nie dostanie
się dużych pieniędzy.

wywiad

certyfikowanej. Europa wobec konkurencji ze świata stawia na sektor żywności naturalnej o wysokiej renomie, bo tylko taka
ma szansę zaistnieć na rynku.
Przykład polskiego przemysłu cukrowniczego, znakomitego pod względem technologicznym, który przegrał, bo
burak cukrowy jest droższy w produkcji
niż trzcina cukrowa, najlepiej to ilustruje.
To tłumaczy i tłumaczyć będzie upadek,
który wróżę wielkim firmom przemysłu
mięsnego; ich kłopoty już dziś
widzimy, jeśli nie przestawią
się na produkcję żywności,
której wartością dodaną będzie uznane dziedzictwo
kulinarne.
Na świecie rośnie popyt na żywność naturalną. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, że
zamiast zjeść kilogram
wędliny, w której mięsa jest tylko dziesięć
procent, lepiej zjeść
jeden plasterek prawdziwego mięsa.
Czy szansą dla rozwoju produkcji
naturalnej
żywności są małe
gospodarstwa?
Tak, to też jedyna
szansa dla takich gospodarstw. Podobnie było we
Francji i we Włoszech. Małe
gospodarstwo, w którym hoduje
się kozy, robi ser z mleka, uznawany za tradycyjny, sprzedaje go w sprzedaży bezpośredniej, a najlepiej w postaci własnych dań we własnej restauracji. Jest to ideał, do którego
trzeba dążyć i który stwarza ekonomiczne podstawy rozwoju takiej produkcji. Sprzedając litr mleka,
zarobimy złotówkę,
a sprzedając twardy
ser z tego mleka – 14
złotych. Sprzedając parę prosiąt,
otrzymamy 150 złotych, a pieczone prosię po staropolsku z kaszą we własnej restauracji – osiągniemy kilkunastokrotnie
większy zysk. W ten sposób można zagospodarować ukryte bezrobocie na polskiej wsi.
Przykładem tego są osoby indywidualne i restauracje, które
w tym roku otrzymały certyfikat...
Tak, bo „Dziedzictwo Kulinarne” to
system (European Network of Regional

Grzegorz Russak wykłada przedmioty dotyczące dziedzictwa kulinarnego w Wyższej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy.
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Słynne wyroby
Ze Stefanem Słocińskim, mistrzem wędliniarstwa, rozmawia
„Merkuriusz”
Znajduje się Pan w gronie osób, które propagują
i produkują tradycyjną żywność...
Staram się łączyć praktykę z teorią. Jako jeden z założycieli Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego podkreślam korzyści wynikające ze zdrowego odżywiania się na licznych imprezach
specjalistycznych, poświęconych żywności. Podtrzymuję tradycję,
wykorzystując receptury znane od dawna i przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Czy jest sprzyjający klimat dla takiej produkcji
w Polsce?
Tak, i w znacznym stopniu przyczyniają się do tego media. Moja
firma od dwudziestu lat stawia na tradycyjną jakość i smak. Jestem
przeciwnikiem powszechnie stosowanych metod produkcji, które
zwiększają masę towarową, jednocześnie obniżając jakość, a, co
gorsza, niekorzystnie wpływają na organizm. U nas wydajność każdego naszego produktu wynosi poniżej stu procent, czyli z kilograma surowca otrzymujemy zawsze dużo mniejszą masę finalnego
produktu.
Co mógłby Pan szczególnie polecić?
Nasze wyroby regularnie zdobywają prestiżowe nagrody
i wyróżnienia. Na przykład kiełbasa nowotomyska dojrzewająca
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w tym roku uhonorowana została laurem Perła 2009 w konkursie
„Nasze Narodowe Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy
regionalny produkt żywnościowy. Jest ona wpisana również na
ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych, podobnie jak kolejny
popisowy produkt, zdobywca lauru Perła 2004 – udziec pieczony
ze świni złotnickiej białej. Jest to rasa świń wywodząca się z terenów Wielkopolski, a jej mięso jest bardzo smaczne i soczyste. Taki
udziec o wadze od 8 do 10 kilogramów chętnie zamawiany jest
na różnego typu uroczystości. Doskonały smak, nagrodzony Perłą
2006, ma również szynka rolowana. Polecam też leberkę wielkopolską, która na targach zwraca szczególną uwagę gości, bowiem
łączy w sobie atrakcyjny dla oka, apetyczny wygląd i doskonałe
walory smakowe. Starsi ludzie, degustując ją, przypominają sobie domowe, tradycyjne smaki, które kiedyś znali z kuchni mamy
i babci. To właśnie leberka i kiełbasa nowotomyska zdobyły na
ostatnich targach w Niemczech pierwszą nagrodę wśród produktów regionalnych. Jak widać, nasi koledzy po fachu zza zachodniej
granicy także doceniają wyrazisty smak polskich wyrobów. A co
szczególnie cieszy, poprzez żywność są ciekawi regionu i chcą podróżować szlakiem Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski.
Po słynne wyroby do sklepu w Bukowcu, Poznaniu czy Nowym Tomyślu przyjeżdżają smakosze z Wielkopolski i nie tylko.
Próbowaliśmy! Polecamy!

region

Regionalne specjały
w

Z Ewą Rataszewską-Kuklą, właścicielką poznańskiego Cafe Bordo, rozmawia
„Merkuriusz”
Cafe Bordo otrzymało ostatnio
certyfikat „Dziedzictwa Kulinarnego”…
Pracowaliśmy na to sześć lat. Na życzenie naszych klientów powiększaliśmy menu,
oferując szeroki wachlarz dań, ze szczególnym uwzględnieniem dań regionalnych.
Nasza oferta kulinarna jest wciąż wzbogacana, na przykład ostatnio o znakomitego
śledzika w oleju rydzowym. Olej ten świetnie komponuje się z rybą, dziwi więc fakt,
że w naszym regionie jest on stosowany
dopiero od niedawna. Do jego użycia zainspirowała mnie moja rodzina, która prowadzi gospodarstwo ekologiczne i tłoczy oleje na zimno.
Proszę opowiedzieć o innych
specjałach w Pani restauracji.
Na to, co w karcie określane jest mianem dań kuchni regionalnej, wpływ miała
pani Aleksandra Swulińska-Katulska, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego oraz

autorka wielu publikacji kulinarnych. Zdecydowałam się nawiązać z nią współpracę,
wykorzystując swoje doświadczenie i obserwacje z podróży, podczas których przekonałam się, jak duże znaczenie mają dania
typowe dla danego regionu – u nas niestety często zapominane. Postanowiłam przywrócić naszą kulinarną tradycję, serwując
takie potrawy, jak na przykład pierś z kaczki w ciemnym sosie z kopytkami opiekanymi na maśle, z jabłuszkiem nadziewanym
żurawiną i z czerwoną kapustą, doprawioną
goździkami, cynamonem i podlaną winem.
Sezonowo wprowadzamy pożywną, aromatyczną i lekkostrawną zupę „parzybrodę”
gotowaną na żeberkach i kapuście włoskiej.
Muszę też choć wspomnieć o serku smażonym z kminkiem i serku kozim podawanych
z różnymi dodatkami. Z kolei na deser proponujemy na ciepło ciasto ze śliwkami węgierkami i kruszonką, które cieszy się dużą
aprobatą amatorów regionalnej kuchni.
Na ile wprowadzanie tradycyjnych potraw decyduje o powodzeniu
Państwa działalności?

Cafe Bordo, ze względu na swoje położenie w okolicach Starego Rynku, odwiedzane jest przez turystów ciekawych naszej regionalnej smacznej i zdrowej kuchni. Certyfikat „Culinary Heritage”, którym
może się poszczycić tylko nieliczna grupa
restauracji, jest jak drogowskaz na turystycznej mapie – nie można go pominąć,
będąc w Poznaniu.
Ale tak naprawdę jesteście
Państwo dopiero na początku drogi…
Oczywiście, ale otrzymanie certyfikatu
jest dobrą prognozą na przyszłość. Wspomnę tylko, że już inne regiony w Polsce poszły w podobnym kierunku trochę wcześniej
i widać tego wspaniałe efekty. Myślę, że tak
też stanie się i w naszym przypadku. Musimy mieć jednak wsparcie między innymi
Urzędu Marszałkowskiego i Uniwersytetu
Przyrodniczego.
Będziemy zapraszać do odwiedzenia Państwa restauracji.
Dziękuję bardzo.
Fot. Włodzimierz Kowaliński
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Bez patentu

Z Krzysztofem Zanussim, reżyserem i
autorem książki Persona non grata, rozmawia Dominik Górny

Na kartach książki Persona
non grata pisze Pan, że kino wciąż pozostaje dla Pana tajemnicą...
Film, jak wszelka sztuka, dotyka sfery
sacrum. Jest wiecznym odkrywaniem i poznawaniem rzeczy, które nas przerastają. Jeżeli ktoś mówi, że je „pojął”, to znaczy, że tak
naprawdę już dawno mu umknęły. Przed
taką postawą przestrzegał święty Augustyn. Jeśli już wydaje nam się, że wiemy, jak
coś zrobić, co ma na przykład miejsce w filmie, to często w efekcie nie powstaje dzieło godne, lecz kicz lub utwór, który niczego
nie odkrywa. Poszukiwanie jest w gruncie
rzeczy obcowaniem z Bogiem, jest także
wyjściem naprzeciw trudnościom. Przeraża mnie człowiek, który mówi, że „znalazł”.
Aby życie nas wzbogacało, musi być wiecznie otwartym poszukiwaniem. Gdy odkrywamy pewien aspekt tajemnicy, to musimy być świadomi, że jest to tylko cząstka
czegoś większego, doskonalszego. Jeśli
tego nie pojmiemy, będziemy fanatykami. Tak, moim zdaniem, rodzą się fundamentalizmy. Człowieczeństwo objawia się w tym, że walczymy nawet o tę
najmniejszą cząstkę.
Wspomniał Pan o postaci
świętego Augustyna... Którego z myślicieli sobie Pan ceni?

Święty Augustyn jest mi szczególnie bliski dlatego, że jego przesłanie leży u podstaw myśli filozoficznej Europy. Był on również pierwszym psychologiem. Przyznam,
że bardzo cenię też Pascala oraz Kierkegaarda, którego zawsze lubiłem czytać, niekoniecznie z pełną aprobatą, raczej z pewnym
zastanowieniem. Interesują mnie ci myśliciele, których filozofia jest poszukiwaniem.
Jako reżyser stoi Pan przed
nieustannym dylematem, jak w obrazach filmowych przekazać wartości podkreślające ludzką godność.
Tego tak naprawdę nie wiem. Na to nie
ma patentu. Może siła oddziaływania moich filmów tkwi w tym, że cały czas poszukując, ukazuję widzom drogę, którą w trakcie tych poszukiwań podążam.

Reżyseruje Pan nie tylko filmy, ale także sztuki teatralne i operowe.
Gdzie znajduje Pan najpełniejsze możliwości wyrazu?
Najpełniej żyję filmem. Tworzę kino,
a wszystko inne je uzupełnia. Dar twórczego myślenia to przywilej, którym Bóg
się z nami podzielił. Nawet kucharka, która
z oddaniem robi zupę, uczestniczy w tym
akcie. To, co się da wyreżyserować, często
już nie da się wyrazić słowem, tylko poprzez spojrzenie, twarz, nastrój i również
historię na przykład życia. Z tego rodzą się
rzeczy i spostrzeżenia na pierwszy rzut oka
potoczne, ale dopiero w kontekście filmu
potrafią skutecznie dotknąć i ująć komunikatem artystycznym. Reżyser jest postacią
publiczną, gdyż o przekazywanych wartościach świadczy sobą, ale najbardziej prawdziwie własnym dziełem.
Który z Pańskich filmów zawiera najwięcej wątków biograficznych?
Trudno mi znaleźć jeden najpełniejszy
obraz. Na pewno ważnymi dla mnie filmami były Iluminacja czy Konstans, a szczególnie Suplement.
Byłem zapatrzony w Bergmana. To był
mistrz kina duchowego. Nie mogę zapomnieć także o moich kolegach, takich jak
Kieślowski.
Czy kiedykolwiek jest możliwe, żeby człowiek przestał być „persona
non grata”?
To zależy w jakiejś mierze od społeczeństwa, ale również od konkretnej osoby. Człowiek musi być osobą, która
kocha i jest kochana. Trzeba też
umieć pokochać siebie. A to jest
bardzo trudne. Należy pogodzić
się z własną słabością, jednak
bez rezygnacji z walki o lepszego siebie.

Krzysztof Zanussi – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, producent filmowy. Dyrektor Studia Filmowego „Tor”. Konsultant
Komisji Pontyfikalnej do
Spraw Kultury w Watykanie. Laureat medalu „Zasłużony Kulturze
- Gloria Artis”.
fot. Archiwum WSNHiD
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Sławomir Bartkowiak
Album Flamenco Anthology zabierze każdego słuchacza w niezapomnianą podróż po zakątkach Hiszpanii.
Pozwoli oderwać się od codzienności i zanurzyć w energetycznej i pełnej zmysłów muzyce. Na krążku znajdziemy utwory z klasyki
gatunku, flamenco
poruszy nasze ciało
i umysł. Wyboru pieśni dokonał tancerz
i śpiewak z Sanlúcar
de Barrameda z Andaluzji – Jose Manuel Buzon Rodriguez, który wprowadza świat flamenco
do Polski. Flamenco
to zjawisko kulturowe, na które oprócz
tańca, śpiewu, stroju i zachowań składa się także muzyka. Tradycja tego gatunku wywodzi
się z hiszpańskiej Andaluzji. W utworach odnajdujemy
przede wszystkim gitarowe brzmienia często z akompaniamentem fletu, skrzypiec czy wiolonczeli. Rytm mogą
wybijać kastaniety lub tańczący, klaszczący bądź pstrykający palcami ludzie.
(My Music Group)

Agustin Egurrola prezentuje:
tango argentino i salsa

Dwupłytowy album
Agustin Egurrola prezentuje: tango argentino i salsa. Kompilacja stworzona z myślą o pasjonatach
tańca, urzeka unikalnymi,
tanecznymi kompozycjami. Zawiera 20 utworów,
wykonywanych między
innymi przez takich artystów, jak Gloria Estefan,
Eddie Torres, Gotan Project, Astor Piazzolla i Michał Bajor. Album powstał
pod okiem uznanego tancerza i jednego z najbardziej cenionych choreografów w Polsce – Agustina Egurroli, który swoją miłością do tańca zaraził miliony Polaków. Album spełnia oczekiwania zarówno profesjonalistów,
jak i amatorów. Jest idealną bazą muzyczną do nauki tańca. Kompozycje
zebrane na dwóch krążkach zachwycą wszystkich, którzy pragną zgłębić
tajniki tańca, i wprowadzą ich w magiczny świat salsy i tanga argentino.
(My Music Group)

fot. My Music Group

fot. My Music Group

Flamenco Anthology

Muzyka z serca

Wyjątkowa nowatorska w brzmieniu płyta, stworzona
przez 5thElement z udziałem znakomitych muzyków. Dla
dzieci śpiewają męskie gwiazdy muzyki i ekranu w niepowtarzalnych duetach. Słowa do utworów napisali najlepsi
polscy tekściarze: Jacek Cygan, Wojciech Młynarski, Bogdan Olewicz, a także Rafał Bryndal i Mr Hyde.
Dochód ze sprzedaży kalendarza „Dżentelmeni
2010” z płytą Muzyka z serca zostanie przekazany na
rzecz akcji „Stop bosym stopom” – na zakup butów dla
dzieci z ubogich rodzin.

This Is War to trzeci album 30 Seconds To Mars,
po hitowej płycie A Beautiful Lie z 2005 roku. Produ������
centem jest Flood słynący
ze współpracy między innymi z U2, Nine Inch Nails, Depeche Mode i Smashing Pumpkins. Nowy
album stanowi zbiór myśli i refleksji, które zespół
(składający się także z perkusisty Shannona Leto i gitarzysty Toma Miličevića)
zgromadził w ciągu kilku
lat spędzonych w trasie
koncertowej. Nowe piosenki pokazują, że muzycy
są skorzy do eksperymentów i dążą do nagrania ważnego, przełomowego albumu. Flood powiedział niedawno Billboard.com: „Oni chcą znaleźć
dla siebie nową niszę, a to zawsze jest wyzwanie. Od początku przyświecał
im jeden cel, który Jared zdradził mi podczas pierwszej rozmowy. Pragną
stworzyć płytę, która stanie się klasykiem, a to wymaga zarówno od nich,
jak i ode mnie wielkiej otwartości na niecodzienne pomysły, prawdy, szczerości i ciężkiej pracy. Czerpię z tej współpracy wielką satysfakcję”.
(www.emimusic.pl)
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fot. EMI Music Poland

fot. EMI Music Poland

30 SECONDS TO MARS
This Is War
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Złoty olimpijski jedynak
Z Szymonem Ziółkowskim, jedynym
wielkopolskim złotym medalistą olimpijskim, rozmawia Krzysztof Ratajczak
Jesteś usportowionym facetem, ale nie ukrywasz niechęci do piłki
nożnej. To może jakiś uraz z dzieciństwa,
bo – na przykład - z grubaskiem Szymonem nikt nie chciał grać w futbol?
Faktycznie, nie kryję się z niechęcią do
piłki, ale chyba nie z tego powodu, że miałem za dużo kilogramów, choć rzeczywiście
na skoczka wzwyż raczej nigdy nie wyglądałem. Jednak do piłki nożnej najbardziej
zniechęcił mnie mój wuefista z poznańskiej szkoły numer 34, bo on akurat świata
poza futbolem nie widział. Był nawet taki
moment – bodaj w ósmej klasie – że reprezentowałem szkołę w trzech czy czterech
dyscyplinach i osiągałem naprawdę bardzo dobre wyniki, a mimo to z WF-u dostałem czwórkę. Dlatego, że nie chciałem grać
w piłkę. Zadra pozostała...
Na pierwszy lekkoatletyczny
trening zaprowadził Cię tata. Od razu
trafiłeś do rzutu młotem?
Od razu, bo znalazłem się pod skrzydłami trenera Czesława Cybulskiego. Pamiętam dokładnie, że było to 13 stycznia 1989
roku, czyli miałem niespełna 13 lat. Trener
Cybulski pół roku wcześniej założył w poznańskim AZS-ie taką grupę młodych młociarzy. Pewnie zgadali się z tatą i ten, abym
nie wpadł w złe towarzystwo na osiedlu, zafundował mi treningi.
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W którym momencie uwierzyłeś, że możesz być wielkim mistrzem tej
trudnej lekkoatletycznej konkurencji?
Nie było takiej konkretnej chwili, abym
zmienił nagle podejście do moich sportowych wyczynów. Z drugiej strony pamiętam jednak, że przełomem było oglądanie
herosów w telewizji podczas igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Cztery lata później leciałem już samolotem na
igrzyska w Atlancie i myślałem, że tych, co
widziałem niedawno na ekranie, zmiotę
z podium. No, ale to oni wtedy pokazali mi
miejsce w szeregu.
Jest taka obiegowa opinia, że
aniołki nie są w stanie zdobyć w sporcie
wielkich laurów. Ty byłeś takim krnąbrnym chłopcem?
Słowo krnąbrny trochę niedobrze mi
się kojarzy, ale muszę przyznać, że byłem
i chyba jestem trudną jednostką. I jest tak,
jak mówisz, że trzeba mieć swoje zdanie,
a przede wszystkim być bardzo konsekwentnym, żeby osiągnąć w sporcie sukces. A później ludzie oceniają, że jesteś taki
czy owaki... Trudno.
Na pierwszych igrzyskach medalu nie było, ale na następnych w Sydney w 2000 roku już złoto, a rok później
w Edmonton mistrzostwo świata. Zaszumiało w głowie?
Mnie się wydaje, że nie. Wiem, że opinia
trenera Cybulskiego w tej kwestii była zupełnie inna. Ja tego szumu nie czułem, bo
nie ukrywajmy: rzut młotem to nie to samo,

co bieg na 100 metrów. Medale niby takie
same, ale medialny odbiór i przełożenie na
popularność całkowicie różne.
Skoro już o tym „szumieniu
w głowie” rozmawiamy, to teraz często
wygłasza się opinie, że jesteś jak wino.
Im starszy – tym lepszy. Wino to Twój
ulubiony trunek?
Powiem szczerze. Dobrym, czerwonym
winem nie pogardzę. Jednak nie naciskaj,
abym powiedział jako sportowiec, że to
mój ulubiony trunek. Z piwem też nie mogę
przesadzić, bo szybko rośnie mi brzuch.
W końcu osiągnąłeś wiek chrystusowy i chyba troszkę poważniej patrzysz na wiele spraw. Ostatnio nawet
zostałeś takim sportowym dyplomatą.
Od stycznia będziesz udzielał się w Radzie Zawodniczej IAAF, czyli Światowej
Federacji Lekkiej Atletyki. Co tam chcesz
zdziałać?
Przede wszystkim chcę poznać strukturę
tej federacji od podszewki. Często nam, zawodnikom, wydaje się, że wiele rzeczy jest
robionych nie tak, jak my chcemy. Muszę się
przekonać, z czego to wynika. Ponadto rzut
młotem w rodzinie „królowej sportu” jest,
niestety, traktowany po macoszemu. Świadczy o tym choćby fakt, że naszej konkurencji
nie ma w lukratywnym cyklu Diamentowej
Ligi. Liczę, że wspólnie z moim konkurentem,
ale i przyjacielem – Kojim Murofushim, który też jest w Radzie – powalczymy o zmiany. Sądzę, że przy minimalnym podniesieniu
standardów bezpieczeństwa – rzut młotem

jest silny i będzie rzucał młotem. Staram się
mu to wyperswadować, a że ma dopiero 7
lat, liczę na zmianę jego planów. Zupełnie
poważnie mówiąc, takie następstwo w sporcie może być deprymujące, bo synowie byliby automatycznie porównywani do moich
wyników. Skoro już chcieliby uprawiać rzuty lekkoatletyczne, to może lepiej niech wybiorą rzut dyskiem czy oszczepem po swojej mamie...
Zabrzmiało poważnie, ale Ty
na pewno jesteś zadowolony ze sportowego życiorysu. Co daje sport?
Na pewno uczy życia, uczy pokory
i wielkiej konsekwencji. Dzięki sportowi stajesz się bardziej punktualny i potrafisz dokładnie zaplanować dzień. Wbrew temu, co
się często słyszy, uważam, że sport pomaga
w nauce. Człowiek jest bardziej skrupulatny,
bo mu zwyczajnie szkoda marnowania czasu. Generalnie jestem zdania, że sport więcej daje, niż zabiera.
Kibice lubią Ci życzyć – jako
złotemu olimpijczykowi – powodzenia
na igrzyskach Londyn’2012, ale to jeszcze trochę czasu. Jakie są te Twoje bliższe marzenia na 2010 rok?
Bardzo chciałbym stanąć na podium
mistrzostw Europy, co jeszcze mi się nie
udało. A te zawody są właśnie w Barcelonie,
o której wspominałem. Zdobyć medal tam
na stadionie olimpijskim, rzucić ponad 80
metrów – to byłoby coś. Jeśli zdrowie pozwoli – mogę to zrobić.
Tego serdecznie życzę, dziękując za rozmowę.

Lekkoatleta, młociarz AZS Poznań. Uro-

wywiad

może trafić do programów największych
światowych mityngów.
Jako uparciuch zadam Ci jeszcze... piłkarskie pytanie. Nigdy nie marzył Ci się jakiś transfer do innego klubu, czyli – bez owijania w bawełnę – lepsze finanse? Trochę niedzisiejszy jesteś.
Wierny Poznaniowi, jednemu klubowi...
Pewnie, że były jakieś propozycje. Ja
wiem jednak, że pieniądze nie są w życiu
najważniejsze. Czasami muszą liczyć się jakieś zasady. Poznań to jest moje miasto, AZS
to jest mój klub i uwierz mi, nie widzę powodów, abym musiał czy chciał to zmienić.
Takie podejście zostało docenione. Wygrałeś plebiscyt na najlepszego sportowca AZS Poznań w jego 90-leciu. Wyprzedziłeś taką legendę światowych kortów, jak Wojciech Fibak. To musiało Cię mile połechtać, ale ten wybór
zawdzięczasz chyba jedynemu olimpijskiemu złotu, które właśnie Ty zdobyłeś
dla Wielkopolski ?
Zdecydowanie tak, bo przecież trudno
o porównanie popularności tenisa z rzutem
młotem. Pan Wojtek Fibak był wielkim sportowcem, brylując na kortach wiele lat. Tym
większa jest moja radość, że w plebiscycie znalazłem się w tak znamienitym towarzystwie.
Jeśli chodzi o rzut młotem, to
u Ziółkowskich są znakomite rodzinne
tradycje. Tę konkurencję trenowało także Twoje rodzeństwo, Michalina i Paweł,
a masz już także następców...
Mam dwójkę synów: starszego Adama
i młodszego Dawida. Adaś odgraża się, że

Szymon
Ziółkowski
dzony 1 lipca 1976 roku w Poznaniu.
Czterokrotny olimpijczyk: Atlanta’1996
– 10. miejsce, Sydney’2000 – 1. miejsce,
Ateny’2004 – 14. miejsce, Pekin’2008
– 5. miejsce. Trzykrotny medalista mistrzostw świata: złoto – Edmonton’2001,
srebro – Berlin’2009, brąz – Helsinki’2005. Dwunastokrotny mistrz Polski
seniorów. Rekordzista Polski – 83 metry 38 centymetrów (Edmonton’2001).
Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (2008), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2009).
Członek Rady Zawodniczej Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki –
IAAF (od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia
2013 roku). Jedyny z Wielkopolski złoty
medalista olimpijski.

Wiele radości, zdrowia
i miłości z okazji
nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia
oraz szczęścia i uśmiechu
na każdy nadchodzący
dzień Nowego 2010 Roku
życzy wszystkim czytelnikom
miesięcznika „Merkuriusz”
dyrektor Wielkopolskiego Parku
Narodowego
wraz z załogą.
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prawo

Kazimierz Brzezicki

Różne oblicza
Temidy
Temida to według mitologii starożyt- „Prokurator”, gdzie problem analizuje pułnych Greków jedno z najstarszych bóstw. kownik Krzysztof Parulski, szef prokuratuDopiero potem tradycja uczyniła z niej jed- ry wojskowej.
ną z żon Zeusa. Starożytna Temida to uosoObraz stanu świadomości prawnej spobienie odwiecznych praw ludzkich i stałe- łeczeństwa jawi się wprost dramatycznie.
go nadzoru nad ich przestrzeganiem. War- 44% badanych ocenia wymiar sprawiedliwoto przy okazji wiedzieć, że Temida, według ści negatywnie; są to takie organy, jak: prostarożytnych, była tak piękna, że nie mu- kuratura, prokuratorzy, sąd, sędziowie i kosiała brać udziału w idiotycznym konkursie mornicy. Jednocześnie trzeba podkreślić, że
na MISS UNIWERSUM, gdzie swoje wdzięki tylko jedna czwarta respondentów deklaroprezentowały bez żenady pastuchowi Pary- wała wiedzę na temat funkcjonowania polsowi Afrodyta, Atena i i Hera. Jaka jest Te- skiego wymiaru sprawiedliwości. Dla jednej
mida teraz?
trzeciej wymiar sprawiedliwości to policja,
Na zlecenie Ministra Sprawiedliwości dla 27% sądy, 26% wskazało sądy i prokuKonsorcjum IBC Group & Homo Homini raturę jako główne organy wymiaru spraopracowało raport „Badanie opinii publicz- wiedliwości. Trzeba jednak zauważyć, że dla
nej na temat wizerunku wymiaru sprawie- 12% wymiar sprawiedliwości to także Rada
dliwości, aktualnego stanu świadomości Ministrów, dla 8% inne organy władzy, dla
społecznej w zakresie alternatywnych spo- 6% nawet sejm bądź sejmowe komisje śledsobów rozwiązywania sporów oraz osób cze. Skoro ludzie nie wiedzą, co to takiego
pokrzywdzonych przestępstwem”. Chęt- wymiar sprawiedliwości, to czy mogą nalenych do zapoznania się z całością rapor- życie oceniać jego poszczególne formacje?
tu odsyłam albo na strony ministerstwa, Pytanie chyba z grupy tych retorycznych.
albo do lutowego numeru kwartalnika Tym bardziej że głównym źródłem wiedzy

dla społeczeństwa na temat funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości są: telewizja (45%),
prasa (17%), Internet (15%), a nawet zdanie
znajomych – 12,8%. Nic dziwnego zatem, że
w powszechnym mniemaniu wymiar sprawiedliwości jest na wskroś przesiąknięty korupcją. Przy tym „biorą” prokuratorzy (uważa
tak 56,7% respondentów), adwokaci (54,2%),
sędziowie (50,6%) i komornicy (48,8%).
– Statystyka statystyką – mówią respondenci… i swoje wiedzą. Dramatyczne przekazy telewizyjne o nieuczciwości jednego
z kilkunastu tysięcy prawników rzutują na
obraz całego wymiaru sprawiedliwości. To
niepokojące zjawisko. Jeśli dodamy do tego
fakt, że prawo jawi się dla znacznej części
społeczeństwa jako terra incognita, a wiedzę na doraźne potrzeby czerpie się z bulwarówek – to sytuacja jest jasna.
A zatem jaka powinna być Temida
w Polsce? Mądra. Zamiast zmieniać prawo,
mądrze je interpretować, czyli dostosowywać do cywilizacyjnych standardów. Potem
będzie już tylko lepiej.

R E K L A M A

Księgi przychodów i rozchodów

• prowadzenie księgi KPiR
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
• prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie
z obowiązującymi przepisami

Ryczałt ewidencjonowany
• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku VAT

Księgi rachunkowe

• opracowanie zakładowego planu kont
• prowadzenie księgi głównej
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
• rozliczanie różnic kursowych walut obcych
• sporządzanie deklaracji CIT-2, VAT-7
• sporządzanie bilansu i rozliczeń rocznych

Biuro Usług Księgowych

BILANSIK
Kadry i płace

• prowadzenie kadr i płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy-zlecenia i umowy o dzieło
• rozliczenia dotyczące opłacanych składek do
ZUS-u
• sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11,
PIT-40 i wszystkich PIT-ów 30

61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33 | tel: (0-prefix-61) 878 61 64 | fax: (0-prefix-61) 878 61 65 | e-mail: biuro@bilansik.com.pl
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JAZZOWE
NUTY
azzoweBluenuty
Note Poznań Jazz Club prezentuje:

Miłośników brzmień będących połączeniem jazzu z muzyką etniczną z pewnością
zainteresuje propozycja przygotowana na XIII Dzień
Sagit Zilbermann
Judaizmu: PGR (Projekt Grzegorza Rogali) z udziałem młodej izraelskiej saksofonistki Sagit Zilbermann. Koncert ten znakomicie łączy
idee powrotu do ludowych, muzycznych korzeni, bazując jednocześnie
na muzycznej multikulturowości. W
programie znajdą się utwory łączące
ludową muzykę polską, żydowską i
latynoską, których atmosfera przywołuje skojarzenia z kultową Masadą Johna Zorna.
Na tym nie koniec, jeżeli chodzi o etniczne okolice muzyki.
W styczniowym programie Blue Note znalazł się także koncert
promujący najnowszą płytę polsko-rosyjskiej formacji Samokhin Band zatytułowaną Habibi. „Zmieszałem folk, jazz, rock,
funk, kulturę żydowską z arabską, polską z rosyjską i amerykańską z jamajską, a do tego polałem wszystko gorącym sosem z marmolady z papryką” – mówi o niej lider grupy, Pavel
Samokhin. Można się zatem spodziewać, że 8 stycznia w klubie Blue Note panować będzie naprawdę gorąca atmosfera
– w sam raz na zimowe chłody!
Bardzo ciekawie zapowiada się także koncert z udziałem
wielkich talentów młodej, polskiej sceny jazzowej, między
innymi Rafała
Sarneckiego
(gitara) i Pawła
Kaczmarczyka
(fortepian). Rafał Sarnecki, absolwent renomowanego Wydziału Jazzu w
The New School
Paweł Kaczmarczyk
na Manhattanie,

miał tam sposobność kształcić się u największych mistrzów
jazzu: Reggiego Workmana i Bustera Williamsa. Muzyczna aura Nowego Jorku zaowocowała autorską płytą artysty,
Songs From a New Place, której realizacją zajął się sam Dave
Darlington, laureat nagrody Grammy za Alegrię Wayne’a Shortera! W Polsce ten dojrzały kompozycyjnie i aranżacyjnie album spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, o czym świadczy nominowanie go do nagrody Fryderyków za 2009 rok.
Utwory z tego albumu już 22 stycznia na koncercie w Blue
Note!
Sporą niespodzianką w styczniowym programie poznańskiego klubu jest koncert Renaty Przemyk. Artystka ukończyła właśnie pracę nad albumem Odjazd, który w warstwie
literackiej – ironicznie, ale i refleksyjnie – opowiada o wewnętrznym świecie współczesnego „okularnika”. W warstwie
muzycznej jest
zaś powrotem
do artystycznych kor ze ni artystki. Na
koncercie nie
zabraknie więc
akustycznych
instrumentów
oraz typowego dla Renaty
Przemyk balansowania
między skrajnymi emocjami, znajdującego swój wyraz w subtelnych frazach
przecinanych
jej postpunkowym, charakterystycznym
Renata Przemyk
głosem.

02.12.2010 r., godz. 20.30
GRUPA TRZYMAJĄCA STER
Koncert szantowy

12.01.2010 r., godz. 20.00
JEMBE FOLA
Poznańska orkiestra bębnów

04.01.2010 r., godz. 20.30
NEW LIFE’M
Kolędy, jakich mało!

13.01.2010 r., godz. 20.00
K8 – Kasia Rościńska

05.12.2009 r., godz. 20.00
MEAGRE QUARTET

08.01.2010 r., godz. 20.30
SAMOKHIN BAND
08.01.2010 r., godz. 22.00
SALSA SIEMPRE PARTY

styczeń

jazz

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

15.01.2010, godz. 20.30
XIII Dzień Judaizmu
PGR (Projekt Grzegorza Rogali) feat.
SAGIT ZILBERMANN
Grzegorz Rogala – puzon; Sagit Zilbermann – saksofon; Łukasz Borowiecki –
kontrabas; Arek Skolik – perkusja
16.01.2010 r., godz. 20.30
BLADE LOKI

20.01.2010 r., godz. 20.00
LENA ROMUL QUINTET
21.01.2010 r., godz. 19.00
JACEK DEWÓDZKI „Jacek Placek”
Projekt byłego wokalisty grupy Dżem
22.01.2010 r., godz. 20.30
RAFAŁ SARNECKI QUARTET
Rafał Sarnecki – gitara
Paweł Kaczmarczyk – fortepian
Wojciech Pułcyn – kontrabas
Łukasz Żyta – perkusja
23.01.2010 r., godz. 20.30
RENATA PRZEMYK
26.01.2010 r., godz. 20.00
DREADKNOUGHT (Kanada)
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sztuka
Hamak naskalny,14x15cm, monotypia

Piazza del Campo, akryl na płótnie, 120x140 cm
Okno, 16x17cm, monotypia

Grażyna Banaszkiewicz

Obrazy zrobione
Na ścianie pracowni Małgorzaty Andrzejewskiej, pomiędzy obrazami, różnymi zdjęciami, notatkami, widnieje kartka
z wydrukiem:

Hamak magiczny,15x20cm, monotypia

ROBIĘ BEZ ROBIENIA
I WSZYSTKO JEST ZROBIONE
Bardzo przewrotne stwierdzenie, żartobliwie przez artystkę przyswojone. Należy
bowiem ona do osób wyjątkowo zdecydowanych życiowo i twórczo. I jeżeli prześledzić jej dokonania, to nie ma wątpliwości,
że mamy do czynienia z talentem wspartym pracowitością, poszukiwaniami, ale

już w obszarze świetnego warsztatu oraz
nieprawdopodobnego otwarcia na każdą
nowo poznaną przestrzeń. Wszystkie jej podróże odnotowane są na płótnach. Powstały cykle, na które złożyły się m.in. fascynacja
potęgą gór, tajemnicą pustyni, czarownym
urokiem Toskanii... Ważny jest odcień danej
barwy, faktura obrazu, ważny jest format
obrazu. Ważne jest to, jak artysta przykłada
pędzel do płótna i jakim ruchem go prowadzi. Są obrazy odznaczające się łagodnym
kolistym pociągnięciem pędzla (cykl Piazza del Campo), są te, które dają nam wrażenie gładkości, cięcia (jak Dolomity, cykl
DOC...), albo rozkołysania (cykl Hamaków).

Hamak we mgle,11x12 cm, monotypia
Siena palona,10x12 cm, monotypia
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zdjęcia: archiwum Małgorzaty Andrzejewskiej
www.malgorzataandrzejewska.com

Graffiti I, akryl, olej na płótnie, 140x165 cm

sztuka
Siodło, akryl na płótnie, 55x140 cm
Są obrazy z rytmem, jakby były zapisem
partytury (np. Chianti Classico).
Nieprawdopodobne wrażenie robi na
mnie dyptyk Graffiti 1/Graffiti 2, trójwymiarowa wręcz perspektywa tego obrazu oraz
elementy graficzne – drzewa, w które należy
się uważnie wczytać. Poza tym – wydobywanie czerni i bieli. To swoisty sprawdzian artysty malarza. Czerń na obu tych płótnach Małgorzaty jest wysokiej, magicznej próby.
Gdy wybierałyśmy obrazy do tej publikacji, nie bez powodu sięgnęłam po pełne
napięcia płótno Oczekiwanie. Znowu – forma, w tej formie ciepło, pastelowość, a zarazem diapazon napięć między nim i nią...
I chyba trochę szkoda, że niezbyt często Małgorzata Andrzejewska wnika w głąb
człowieka, na rzecz ukochanego przez siebie pejzażu, o którym mówi, iż jest to „…potrzeba przełożenia na własną wizję, utrwalenia i przetworzenia zobaczonego obrazu
– tak by można było przekazać innym swoje
oczarowanie. W ten sposób chcę zatrzymać
– mówi – to, co wymyka się słowom...”.
Małgorzata pochodzi z Bydgoszczy, ale
mieszka (stworzyła sobie ciekawe wnętrze
na poddaszu jednej z jeżyckich kamienic)
i pracuje w Poznaniu jako – co podkreśla – niezależna artystka. Studiowała na

poznańskiej PWSSP, obecnie ASP, na wy- – Holstein, Uznam/Niemcy. W tym roku
dziale malarstwa. W roku 1986 obroniła otrzymała Stypendium Marszałka Wojez wyróżnieniem dyplom w pracowni prof. wództwa Wielkopolskiego. Przed czterema
Jacka Waltosia, twórcy o bardzo silnej oso- laty natomiast miała zaszczyt być artystą
bowości. Pewnie dlatego echa kolorystyki wizytującym w Międzynarodowej Akadei linii jego obrazów (zwłaszcza z cyklu doty- mii Sztuki w Marmaris w Turcji.
czącego Płaszcz miłosiernego Samarytanina)
pobrzmiewały w niektórych jej wcześniejA więc dewiza: „ROBIĘ... I WSZYSTKO
szych pracach. Ale że sama również ma sil- JEST ZROBIONE...” może mieć jedynie uzany charakter, wyraźną osobowość – jej płót- sadnienie w chwilach, kiedy obraz – bywa
na szybko zyskały piętno indywidualizmu.
tak – sam prowadzi. Niemniej i tu trzeba
Artystycznie realizuje się w malarstwie, twórczej intuicji, by podążyć tropem podgrafice i projektowaniu wnętrz.
szeptu materii, nie zgubić sygnału, nie
Prowadzi też kursy malarskie dla mi- sknocić krystalizującej się wizji.
łośników sztuki w Polsce i za granicą oraz
W przypadku Małgorzaty Andrzejewprzygotowuje młodych adeptów sztuki do skiej mamy do czynienia – relacjonuję wizyegzaminów na akademie artystyczne.
tę w pracowni i na kilku wystawach – z obSwoją twórczość prezentowała na po- razami zrobionymi. Mistrzowsko. 
nad trzydziestu indywidualnych i licznych
zbiorowych wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w: Niemczech, Austrii, Czechach,
Holandii, Francji, Szwajcarii, Słowacji i na
Litwie.
Niewątpliwą miarą uznania dla jej twórczości są otrzymywane stypendia, m.in.:
1988 – Stypendium Uniwersytetu w Getyndze/Niemcy, 1995 – Stypendium
miasta Gmünd/Austria, 2008 –
Stypendium Otto Niemeyer

Oczekiwanie, olej na płótnie,105x160x120 cm

Graffiti II, akryl, olej na płótnie,140x165 cm
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To był
dobry rok

Z doktorem Janem Maćkowiakiem, dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, rozmawia Mariola
Zdancewicz
Właśnie minął rocznicowy
rok... prosiłabym o krótkie podsumowanie i zapoznanie nas z planami muzeum
na rok przyszły.
Rzeczywistość jest taka, że coraz częściej mówimy o oszczędnościach, również
w kulturze, a to niewątpliwie będzie dotyczyło także muzealnictwa. Bardzo doceniamy starania pana marszałka Marka Woźniaka, który obiecuje, że w 2010 roku nie będzie cięć w budżetach placówek kultury.
Bardzo ważne – z czego się cieszymy –
jest to, że skończyliśmy w tym roku rewitalizację naszego pałacu i będziemy mogli
już od nowego sezonu pokazywać typowy dwór ziemiański z okresu dwudziestolecia międzywojennego i życie rodziny ziemiańskiej. We wnętrzu pałacu będzie można zobaczyć między innymi tradycyjny salon pani, gabinet pana, kancelarię dworską,
pokoje dzieci oraz pomieszczenia o innych
funkcjach. Będzie to unikat na skalę krajową. Przystąpimy również do rewitalizacji
folwarku, należącego do dawnego założenia pałacowo-folwarcznego. Będziemy więc
prezentować folwark z tego samego okresu co pałac.
Jeśli chodzi o podsumowanie ubiegłego roku, był on dla nas bardzo pozytywny
zarówno pod względem realizowanych inwestycji, jak i wyników pracy merytorycznej.
Jak już pani wspomniała, był to rok jubileuszu czterdziestopięciolecia muzeum. Dlatego też próbowaliśmy zastanowić się nad
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wytyczeniem drogi muzeum
rolniczego w XXI wieku. Szybko
zmieniają się oczekiwania widza
muzealnego, żyjemy w erze technologii informacyjnych, więc musimy się do tego przystosowywać.
Pod tym względem ważnym dla
nas wydarzeniem była wrześniowa konferencja na temat misji, celów działania i kierunków
rozwoju muzeów rolniczych
w nowych czasach. Przyjechali
do nas goście z kilku krajów europejskich,
a nawet ze Stanów Zjednoczonych. Z dyskusji i wypowiedzi uczestników można wyciągnąć wniosek, że szreniawskie muzeum
w pewnym sensie nadaje kierunek i ton tym
wszystkim placówkom. My również odwiedzamy zaprzyjaźnione muzea w ramach
Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych i mamy okazję i przyjemność
zauważyć, że wiele z nich korzysta z wypracowanych przez nas wzorów.
Coraz więcej uwagi kieruje się ku hodowli rodzimych ras zwierząt gospodarskich, z tego względu, że cywilizacja, szczególnie europejska, oddala się od naturalnego rolnictwa. Na pytanie, skąd jest mleko,
dzieci odpowiadają, że z kartonika. Brzmi
to jak smutny żart. Musimy więc pokazać
zwierzęta, rośliny, sad i elementy gospodarstwa w naturze.
Wpisujecie się więc Państwo
w ten ogólny trend powrotu do natury.
Na wielu naszych imprezach, szczególnie tych z cyklu „Wesela Wiejskie” i cyklu poświęconego mniejszościom narodowym
i etnicznym, prezentujemy nie tylko stroje
czy w ogóle folklor danej grupy, ale też jej
tradycyjne kulinaria. W tym roku mniejszością, której kultura była tematem czerwcowej imprezy, byli Tatarzy polscy. W ramach
prezentacji tradycji kulinarnych tej mniejszości przygotowaliśmy na przykład pierekaczewnik, czyli pierogi z mięsem, które
różnią się od innych pierogów sposobem
przyrządzania, bowiem gotowane są w rosole. Staramy się więc pokazać dziedzictwo
kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych w sposób wszechstronny.
À propos mniejszości – na
przyszły rok planowana jest impreza

pod tytułem „Białorusini – historia i kultura”. Co to będzie?
To kolejna impreza ze wspomnianego
cyklu. Po kulturze litewskiej, żydowskiej
czy tatarskiej tym razem chcemy przybliżyć specyfikę mniejszości białoruskiej, która jest dość liczna na północno-wschodnich terenach przygranicznych. Czemu
mają służyć te wydarzenia? Przede wszystkim chodzi o dialog międzykulturowy –
o zbliżenie się do innych kultur, lepsze ich
poznanie i obalanie stereotypów i postaw
ksenofobicznych.
Chciałabym jeszcze wrócić do
listopadowego seminarium geodezyjnego, na którym poruszone zostały tak
ważne tematy, jak gospodarka nieruchomościami i problemy rozwojowe wsi.
Istotny wydaje się fakt, że w tych dyskusjach i panelach uczestniczy również Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, interesujące się tym, jak wygląda wyprzedaż ziemi z zasobów skarbu państwa.
Głównym organizatorem listopadowego seminarium było Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Wielkopolski w Poznaniu. To było już czwarte spotkanie w ramach cyklu „Rozwój obszarów wiejskich”.
Jednym z głównych tematów poruszanych
podczas tych czterech spotkań pozostaje
wątek przekształceń własnościowych. Na
poprzednich seminariach mówiono o reformach rolnych, czyli zarówno tej z okresu
międzywojennego, jak i powojennej, podkreślano nieuchronność tych reform. Przedstawiciele dawnego ziemiaństwa polskiego
prowadzą walkę o poszanowanie prawa
własności oraz uzyskanie rekompensaty.
Można powiedzieć, że Szreniawa jest
miejscem historycznym ze względu na założoną tu w połowie XIX wieku własność
ziemską. Od początku swego istnienia do
1918 roku majątek ten wraz z folwarkiem
i pałacem pozostawał w rękach niemieckich. Do zmiany właściciela doszło wskutek tego, że pierwsi właściciele nie chcieli
przyjąć obywatelstwa polskiego, natomiast
prawo stanowiło wówczas, że posiadać ziemię mogli tylko obywatele polscy. W tej sytuacji Szreniawę odkupiła od właścicieli niemieckich polska rodzina Glabiszów,
z którą do tej pory utrzymujemy kontakt.
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Myślę, że wątek przekształceń własnościowych będziemy kontynuować w przyszłym
roku. Planujemy również większą konferencję na ten temat, podczas której będziemy
rozmawiali o początkach reform w okresie
międzywojennym, a nawet wcześniejszych,
tych z XVIII i XIX wieku. Najprawdopodobniej zorganizujemy tę konferencję wspólnie z poznańskim oddziałem Agencji Nieruchomości Rolnych. Bardzo istotne jest
to, że obecni będą geodeci, bowiem brali
oni udział w pracach wdrażających reformę
w 1944 i 1945 roku.
Chciałabym, żeby się Pan pochwalił dotacjami z Unii...
Zostaliśmy zakwalifikowani do unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007–2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, z którego otrzymujemy
sumę w granicach 500 tysięcy złotych na
rewitalizację parku przydworskiego. Mamy
nadzieję, że w 2010 roku pozyskamy środki
w ramach działania „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” za sprawą
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007–2013.
Z innych istotnych prac myślę, że uda
nam się odbudować wiatrak z Czacza w naszym oddziale w Jaraczu. Znajduje się tam
Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń
Przemysłu Wiejskiego. Muzeum temu brakowało właśnie wiatraka. Naszą ambicją
jest to, aby ten wiatrak działał. Na to z kolei
mamy pieniądze z budżetu samorządu województwa. Całkiem prawdopodobne, że
wiatrak będzie na siebie zarabiał. Planujemy też oddanie do użytku drugiego pawilonu trofeów myśliwskich w naszym oddziale
w Uzarzewie. Jego budowę w pełni finansuje pan Adam Smorawiński, myśliwy i zdobywca tych trofeów. Niestety, nie będziemy kontynuowali rozpoczętej w tym roku

odbudowy gorzelni, na to już nie wystarczy
nam pieniędzy. Ponadto ważnym zadaniem
na rok przyszły jest modernizacja wystaw
stałych w Szreniawie i w oddziałach.
Co się działo w muzeum
w grudniu?
W okresie świątecznym skupiliśmy się
na programie dla dzieci w różnym wieku.
Zorganizowaliśmy dla nich interaktywne
pokazy i warsztaty, podczas których mogły
samodzielnie wykonać kartkę świąteczną
w postaci szopki bożonarodzeniowej. Bardzo ważnym elementem programu była
właśnie świąteczna kartka jako część zanikającej tradycji, wypieranej przez wiadomości SMS i e-maile. Poza tym w ramach
świątecznych spotkań dzieci oglądały
przedstawienie o tematyce świątecznej,
które miało przypominać o tradycji i zwyczajach. Nie obyło się też bez Jarmarku Bożonarodzeniowego – imprezy, która ma za
sobą sześcioletnią tradycję i przyjęła się
nie tylko wśród mieszkańców okolic Szreniawy, ale również wśród poznaniaków. Na
folwarku rozstawili swoje stanowiska twórcy ludowi z różnych części Polski: koronczarki, rzeźbiarze, twórcy wykonujący wyroby z takich tradycyjnych materiałów, jak

słoma czy drewno. Nie zabrakło też oczywiście rozmaitych smakołyków i alkoholi.
Znów mieliśmy okazję gościć pana Hartmuta Korna, który prowadzi własne gospodarstwo ogrodnicze w Niemczech i sprzedaje swoje produkty podczas imprez organizowanych w niemieckich muzeach
na wolnym powietrzu. Pan Korn co roku
przyjeżdża również do nas, między innymi
z winem własnej roboty. Można było kupić mnóstwo niecodziennych upominków,
niedostępnych w sklepach, a przy okazji
na własne oczy zobaczyć pokazy pracy
twórców ludowych, na przykład proces
wykonywania drewnianych szopek bożonarodzeniowych. Usłyszeliśmy kolędy
i pastorałki w wykonaniu zespołu „Wiwaty”
z Pobiedzisk. Nie trzeba było obawiać się
śniegu ani chłodu, bowiem jarmark odbywał się głównie w ogrzewanych pomieszczeniach folwarcznych. Tradycja szreniawskich jarmarków świątecznych już na dobre zagościła wśród Wielkopolan, z czego
bardzo się cieszymy. Już teraz chciałbym
zaprosić wszystkich na przyszłoroczny Jarmark Wielkanocny.
Czy pokazy dla dzieci, o których Pan wspominał, sięgają do starszych obrzędów, jak na przykład chodzenie po kolędzie? Czy wyjaśnia się
w nich, skąd pochodzą takie symbole,
jak chociażby postać turonia?
Owszem. W prezentacjach dla dzieci
starszych te elementy są zawarte w materiałach filmowych oraz w interaktywnej
części programu. Dzieci będą mogły zobaczyć między innymi właśnie postać turonia, czyli maszkarę przedstawiającą czarne,
rogate i włochate zwierzę z kłapiącą paszczą. Osoba odgrywająca rolę turonia po
wejściu wraz grupą kolędniczą do domu
rozpoczynała figle i tańce, straszyła kobiety i dzieci. Podczas śpiewania kolęd turoń
kłapał pyskiem w takt melodii i dzwonił zawieszonym na szyi dzwonkiem. W dawnych
wierzeniach skupiał w sobie siły magiczne
i miał również korzystny wpływ na urodzaj.
Rok zapowiada się interesująco i bogato. Gratuluję Panu zatem takich
umiejętności. 

27

Panie Prezydencie

Waldemar Łazuga

Laudacja z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Poznania Lechowi Wałęsie

anie Prezydenci
laudacja
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Wielce Szanowny Panie Prezydencie. Niewiele jest i niewiele było
w przeszłości osób – w Polsce i na świecie – które już za życia o miejsce
w historii troszczyć się nie musiały, którym historia przyznała miejsce zaszczytne, wyróżnione, wyjątkowe, symboliczne, i to niezależnie od tego,
co o nich mówili współcześni, jakie przeciwko nim wytaczali działa, jakich
imali się argumentów i ilu mieli nieprzejednanych wrogów. Czy to zresztą
nie prawda, że kto nie ma wrogów, nie zasługuje na przyjaciół? Upływający czas „wszystkie nasze dzienne sprawy” sprowadzi kiedyś do właściwych proporcji. Namiętności wyciszy, rowy zasypie, a nad naszymi burzami i piorunami późni wnukowie wzruszą co najwyżej ramionami, w najlepszym razie to i owo zamienią na anegdotę. Tak się stanie. Inaczej nie
będzie. W podręczniku historii z wielu milinów Polaków pozostanie zaledwie kilka nazwisk. Do największych wśród nich będzie należało nazwisko
Lecha Wałęsy.

laudacja

Panie Prezydencie. Nie zawsze rodzimy się W Wielkopolsce solidarność ma długą tradycję.
wtedy, kiedy się rodzimy. Historycy lubią zasta- Szczycimy się naszymi wielkimi organicznikami.
nawiać się nad tym, kiedy naprawdę urodził się Doktor Marcinkowski był synem karczmarza, CeMarcin Luter, kiedy Bonaparte, kiedy Kościuszko, gielski przedsiębiorcą, Mielżyński hrabią, Wawkiedy Garibaldi, Piłsudski czy Churchill, i, rzecz rzyniak ubogim księdzem z Wyrzeki. A wszyscy
jasna, wcale nie chodzi tu o metrykę. Można oni solidarnie budowali społeczeństwo obywapowiedzieć, że Garibaldi urodził się wraz z ri- telskie. Pielęgnowali polskość i obywatelskie
sorgimento, a Churchill wtedy, gdy na Londyn cnoty. Ten skład społeczny wielkich organicznipoleciały bomby. Z Panem, Panie Prezydencie, ków bardzo mi zawsze przypominał ludzi, którzy
przy całym Pana podobieństwie do Garibaldie- stali na czele sierpnia.
go i niepodobieństwie do Churchilla, jest anaProszę mi pozwolić na wspomnienie osobilogicznie. Pan się nie urodził wtedy, kiedy się ste i pewną związaną z tym anegdotę. Sierpień
urodził, lecz w sierpniu 1980 roku. Co więcej, 1980 roku wraz z rodziną spędziłem w Gdańzaraz po urodzinach stał się Pan ojcem tej nie- sku. Pod bramę stoczni chodziliśmy codziennie.
zwykłej w naszych dziejach rewolucji, która była Pod bramą, mimo tłumu, nikt nikogo nie deptał
powstaniem, i tego powstania, które było rewo- i nie popychał. Wszyscy zanurzaliśmy się w świat,
lucją. Od sierpnia w Polsce liczymy nową epo- którego istnienia wielu z nas nawet nie podejkę. Z sierpnia – wierzę w to głęboko – początek rzewało. Mimo napięcia ludzie śmiali się i odnoswój bierze jeden z najlepszych okresów w dłu- sili się do siebie z niesłychaną życzliwością. Tam
giej naszej historii.
pod stocznią spełniał się piękny, polski, a może
Na początku tej epoki – historycznie i sym- nawet człowieczy sen o godności, solidarności
bolicznie – był Lech Wałęsa.
i braterstwie… Byliśmy dumni z siebie i dumPanie Prezydencie. O Pana dokonaniach mó- ni z Polski. Jak przystało na młodego historyka
wiono już pod każdą chyba szerokością geogra- – próbowałem ustalić podstawowe fakty. – Kto
ficzną. Zastanawiałem się, jak wobec tego naj- stoi na czele strajku – pytałem robotników obkrócej ująć Pana zasługę. Przypomniały mi się lepiających mury. Jak to kto, no Lechu – mówili.
słowa Kuronia, który powiedział kiedyś, że Mich- – No tak – dopytywałem dalej – ale jak on się nanik, Geremek i wielu innych wiedzieli, że upadek zywa. – No Lechu… zaraz, zaraz... Wałęsa.
komuny za naszego życia jest niemożliwy i że –
Do domu w Sopocie na Brodwinie wracalina szczęście – Pan tego nie wiedział. Myślę, że śmy w stanie gorączki. Nie mogliśmy zasnąć. Nie
Kuroń powiedział coś bardzo ważnego. Nie jest mogliśmy jeść. Całymi nocami rozmawialiśmy
realistą w polityce ten, kto nie wierzy w cuda. Bo o Polsce. Pamiętam, że lokalne radio na okrąrealista jednak w cuda wierzy. I Pan – na szczę- gło puszczało utwory Shadowsów. Rano znów
ście – w nie wierzył.
byliśmy pod stocznią… Z czteroletnim dziecSzanowni Państwo. Szkoda, że wciąż nie po- kiem na barana. Dziś mojej siostrzenicy mówię,
trafimy się z tych prawdziwych cudów cieszyć że kiedyś być może będzie ostatnim kombatan(choć i pod tym względem idzie ku lepszemu). tem sierpnia.
Pewien jestem, że gdybym w 1978 albo w 1988
W czerwcu 1981 roku przemawiał Pan, Panie
roku powiedział studentom, że Polska będzie tu, Prezydencie, pod „krzyżami” w Poznaniu. Mówił
gdzie jest, w NATO, Unii, że Polska będzie nie- Pan wtedy, że w Poznaniu, w czerwcu 1956 roku
podległa, a oni będą swobodnie poruszać się po wszystko się zaczęło i że nasze pokolenie jest
świecie, wzięto by mnie za wariata. Za jeszcze spadkobiercą tamtego, które miało mniej szczęwiększego wariata musiałbym uchodzić, gdy- ścia, ale któremu należy się chwała. Wielu z nas
bym zapowiedział, że nasza gospodarka – choć- na tej sali dokładnie pamięta ten dzień. Był upał,
by przez chwilę – radzić sobie będzie z proble- niezliczone tłumy i entuzjazm.
mami lepiej niż gospodarki większości krajów
Był Pan wtedy znakiem odradzającej się,
europejskich. Tu już byłbym wariatem skończo- wolnej i niepodległej Polski. I takim znakiem
nym. Patentowanym! Pamiętam zresztą, że coś Pan pozostał. Dziś odgrywa Pan jeszcze jedna
podobnego za późnej komuny nadano na pri- rolę: jest Pan człowiekiem jednym z nielicznych,
ma aprilis – że gospodarka nasza ma się dobrze. może jedynym, który otwarcie mówi to, o czym
I ludzie pokładali się wtedy ze śmiechu. A to niektórzy boją się nawet pomyśleć. I za to Panu
dowcip dopiero. Mrożek by tego nie wymyślił.
należy się cześć i chwała.
Kilka tygodni temu pewien Niemiec powiePanie Prezydencie, Szanowni Państwo,
dział, że zwrot „polnische Wirtschaft” powinien Lech to imię, które w Poznaniu wiele znaczy.
oznaczać już dziś coś zupełnie, ale to zupełnie Z imieniem Lecha wiążą się początki naszej
odwrotnego…
państwowości, z imieniem Lecha – według jedKto nie wierzy w cuda, nie jest realistą.
nej z legend – wiąże się też nazwa naszego staPanie Prezydencie, wielu na tej sali należy rożytnego grodu, w którym Lech poznał albo
do pokolenia, które – tak jak Pan – urodziło się rozpoznał swoich braci, zanim wszyscy ruszyli
w sierpniu. Wielu w szufladach przechowuje na- w stronę Gniezna. Dziś Poznań, jedyne miasto
dal znaczki Solidarności. Wielu te znaczki przy- wymienione z nazwy w naszym narodowym
pinało swoim nowo narodzonym dzieciom (ile hymnie, ma zaszczyt nadać Panu Prezydentoto takich zdjęć widziałem). W pewnym sensie wi Lechowi Wałęsie honorowe obywatelstwo
wszyscy na tej sali jesteśmy w jednym wieku. naszego miasta. 

Waldemar
Łazuga
Prof. dr hab. nauk historycznych. Autor 13 książek
i podręczników szkolnych
oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych głównie myśli politycznej XIX i XX w.
Kierownik Zakładu Kultury
i Myśli Politycznej na UAM.
Członek Rady Krajowej
Platformy Obywatelskiej.
Stały współracownik prasy, radia i telewizji. Laureat wielu prestiżowych nagród, m.in: Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia
Polski za „wybitne zasługi
w pracy naukowej i dydaktycznej oraz za działalność społeczną”, Medalu
Komisji Edukacji Narodowej, medalu Labor Omnia
Vincit przyznanego przez
Prezydenta Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego.
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unia

Piotr Osina-Osiński

Dajmy szansę Unii
Europejskiej…
Wprawdzie europejscy i światowi politycy zaczynają ostrożnie mówić o tym, że współczesne zjawiska kryzysowe w Europie
powoli tracą ostrość, o czym ma świadczyć drgnięcie koniunktury w Niemczech, Polsce i kilku innych państwach, ale nie czarujmy
się, że koniunktura lada moment „ruszy z kopyta”. Europa, państwa
Unii Europejskiej, czy to się komuś podoba, czy też nie, włączone są
w globalny system gospodarczy i w dużym stopniu są zależne tak
samo od sytuacji w Stanach Zjednoczonych, jak od sytuacji w Rosji,
Chinach czy Japonii. Globalna gospodarka i globalny system finansowy to naczynia tak połączone, że wystarczy, aby jedno się przelało, a od razu z pozostałych „kapie”. Mieliśmy na to dowód, kiedy
pękła w Stanach Zjednoczonych „bańka” kredytów hipotecznych.
Niby „gdzie Rzym, a gdzie Krym”, a czkawki dostała tak samo Europa, jak państwa basenu Pacyfiku. To już było.
Każdy kryzys, jak poucza nas historia gospodarcza świata, zawsze się kiedyś kończy i koniunktura wraca, często jeszcze lepsza,
aniżeli była przed kryzysem. Świat bowiem jest tak skonstruowany,
że po wszelkich zakrętach wychodzi na prostą. A ta prosta to znowu bezpardonowa walka o rynki zbytu, dynamizowanie produkcji,
ujawnianie nowych technologii, generowanie nowych potrzeb w społeczeństwach świata i wyścig w zaspokajaniu tych potrzeb.
Największe atuty w tym
wyścigu z natury rzeczy mają
najsilniejsze, najbardziej
inteligentne, najbardziej nowatorskie
i najszybciej
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reagujące gospodarki. Takie, które też potrafią najlepiej zaprezentować swoje możliwości, „sprzedać” swoją markę światu. Przykładem mogą być Chiny, które swoją produkcją zalały świat, stając się
w krótkim czasie nie tylko największym megamarketem, ale i wielkim mocarstwem finansowym, zdolnym do kredytowania bogatej
przecież Ameryki.
Na naszym kontynencie, w Unii Europejskiej składającej się z 27
państw, mamy gigantyczny potencjał gospodarczy i równie gigantyczny, niestety nie w pełni wykorzystywany, potencjał innowacyjny w postaci wielkiego, wielonarodowego kapitału naukowego.
W konkurencji ze światem często jednak przegrywaliśmy i to nie
dlatego, że byliśmy gorsi, raczej dlatego, że byliśmy bardziej zachowawczy, mniej mobilni, przekonani o tym, że nie musimy walczyć
o poprawę naszej lokaty w gospodarczej grze światowej, tym nieustannym pokerze, w którym stawką są zawsze wskaźniki wzrostu
i dobrobytu.
Polska w swoim działaniu na rzecz lokowania się na scenie globalnego teatru gospodarczego nie odbiega od sytuacji opisanej
powyżej. A przecież możemy – i z racji naszego potencjału, i naszych ambicji – stać się liderem lansowania naszego kontynentu,
Unii Europejskiej i jej wszelkich możliwości, liderem budowania
marki „Unia Europejska”. Mamy ku temu możliwości.
W stolicy największego polskiego regionu, Wielkopolski, w Poznaniu mamy obrosłe piękną tradycją Międzynarodowe Targi Poznańskie, wielki, nowoczesny, ale nie w pełni dzisiaj wykorzystywany potencjał wystawienniczy. W samym centrum ponad półmilionowego miasta, leżącego na drodze z Zachodu na Wschód, posiadamy idealną scenę dla prezentacji gospodarczej całego potencjału tkwiącego w Europie. Uważam więc, że byłoby wielce celowe,
niezwykle korzystne dla prestiżu i umocnienia pozycji gospodarczej Polski zorganizowanie w Poznaniu, na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich, wielkiej „Wystawy Gospodarczej Unii
Europejskiej XXI wieku”. Niech 27 państw – członków Unii, pokaże
w Poznaniu światu to, co może globalnej gospodarce zaoferować,
niech zaprezentuje światu nowatorskie europejskie technologie,
produkty, projekty i wizje. Niech 27 państw – członków Unii Europejskiej na takiej wystawie wykreuje wspólną markę „Unia Europejska”, markę konkurencyjną w świecie.
Jestem głęboko przekonany, że taka „Wystawa Gospodarcza
Unii Europejskiej XXI wieku” stałaby się miejscem pielgrzymek sfer
gospodarczych z całego świata, a nazwy Poznań i Polska byłyby na
czołówkach gazet, magazynów prasowych i relacji telewizyjnych,
że hasło promocyjne Poznania „Poznań miasto know-how” znalazłoby swoje pełne uzasadnienie, a samo miasto w opinii gości z najdalszych zakątków świata byłoby postrzegane jako centrum gospodarcze równocześnie Polski i Unii Europejskiej.
To, co powyżej napisałem, poddaję pod rozwagę przede
wszystkim rządowi RP, resortowi gospodarki, zarządowi miasta
Poznania, zarządowi Międzynarodowych Targów Poznańskich
oraz wszystkim zainteresowanym rozwojem i pozycją Polski oraz
całego naszego kontynentu w globalnej gospodarce. Dajmy szansę Unii Europejskiej!

Êwi´ta

Wigilia w Glamour

Instytut Glamour
ul. Łanowa/Rynkowa
Przeźmierowo
tel. 61 8 141 535
www.instytut-glamour.pl

Nastał grudzień – czas świątecznych
zakupów, które choć wielu z nas sprawiają przyjemność, to dla niektórych są przykrym obowiązkiem. Nie ukrywam, że wspomniane zakupy są często mocno kłopotliwe.
Dotyczy to nie tylko prezentów, ale przede
wszystkim wiktuałów na wigilijny stół. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba ugościć więcej niż kilka osób. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania
profesjonalistom.
W wielu restauracjach wigilijne menu
jest bardzo urozmaicone, ale zdarza się też
tak, że serwowane potrawy pozostawiają
wiele do życzenia.
Chcąc spełnić oczekiwania tych, którzy
pragną docenić to, co niosą z sobą święta
Bożego Narodzenia, Instytut Glamour, dysponujący SPA, fitnessem czy hotelem, zaprasza również do skorzystania z bogatej
oferty istniejącej od dwóch lat restauracji.
Oprócz propozycji dla klientów indywidualnych jesteśmy w stanie zorganizować
wspaniałe przyjęcie dla firm, organizacji lub
innych gremiów, liczących nawet powyżej
stu osób.
Przedstawiamy trzy wersje menu z tradycyjnych dań wigilijnych, i tylko od fantazji klienta zależy, którą z nich wybierze.
Znajdują się tam ręcznie robione przez naszych kucharzy pierogi, ryby w różnych sosach, na przykład karp w sosie szarym lub
smażony na maśle czosnkowym. Wykonujemy też dania na zlecenie i mogą być one „na
ciepło” lub w postaci „szwedzkiego bufetu”.
Restauracja Glamour przywiązuje szczególną wagę do stworzenia swoim gościom
świątecznej, ciepłej atmosfery. Można więc
u nas również zamówić kolędowanie na
żywo lub – co teraz bardzo modne – karaoke. Z prezentami przyjdzie też „prawdziwy”
Gwiazdor.
Zapraszamy do spędzenia tego szczególnego czasu w naszych gościnnych progach i życzymy zdrowych, pogodnych świąt.

M. D.
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opera

STWORZENIE ÂWIATA
Nie istnieje piękniejsza forma złożenia życzeń świąteczno-noworocznych przez Teatr Wielki niż spektakl baletowy, który będzie miał swoją prapremierę w wieczór sylwestrowy.
Choreograficzną wersję Stworzenia świata Uwego Scholza można śmiało zaliczyć do kanonu europejskiej neoklasyki końca XX w. Przedwcześnie zmarły niemiecki twórca zadebiutował w podwójnej roli
– choreografa i dyrektora baletu Opery w Zurychu – przygotowując na jej scenie pełnometrażowy spektakl z muzyką Josepha Haydna. Czystość rysunku przestrzennego, świetnie
skomponowane dynamiczne sceny zbiorowe i pas de deux głównych bohaterów Adama
i Ewy stały się najlepszą wizytówką choreografa. Poznańska wersja
spektaklu wzbogacona o nową oprawę plastyczną jest pierwszą
realizacją choreografii Uwego Scholza w naszym kraju.

Tym baletowym akcentem na przełomie starego
i nowego roku Teatr Wielki życzy Państwu wielu
artystycznych emocji oraz tego, by pogłębiona
wrażliwość na naturę i kulturę uczyniła
Państwa życie pełnym blasku.

fot. Katarzyna Zalewska
R E K L A M A

33

felieton

– Jedzmy g..no! – nawołują miliardy
much – bo ono jest smaczne i zdrowe… To
obrzydliwe wezwanie ma zwykle ilustrować
tezę, iż szerokie poparcie dla jakiegoś poglądu nie czyni go prawdziwym. Historia
notuje dziesiątki i setki przypadków zbiorowych halucynacji, przywidzeń, błędu i obłędu ogarniającego całe narody, cywilizacje,
imperia…
To samo dotyczy znaczenia słów. Intuicyjnie przyjmujemy, że wszyscy wiemy, co
one oznaczają, i że wiemy to samo, czyli tak
samo rozumiemy słowa, pojęcia, symbole.
Skoro tak samo, skoro wszyscy się w tym
zgadzamy, to uznane przez nas znaczenie
jest adekwatne do rzeczywistości. Czy naprawdę jest?
Początkowo miał to być słownik przedświąteczny, bo jakby nie wypada w drugiej połowie grudnia, w tak bogobojnej ojczyźnie, o czymkolwiek innym
niż o świętach blubrać, albo
o sprawach świąteczne udających. Te drugie wydają się
zresztą znacznie bardziej rozpowszechnione, ponieważ każda okazja do zrobienia interesu, także Boże Narodzenie, ma
jakoby być równie dobra. Powszechność tego bzdetu nie
czyni go prawdziwym, więc
ostatecznie słowo „przedświąteczny” znikło z tytułu. Po prostu nie uważam, że dla podlizania się czytelnikowi
warto, a zwłaszcza
należ y, słowo to wciskać wszędzie.
Słownik niniejszy,
a raczej jego
pilot, ma służyć
lepszemu po rozumieniu się
wzajemnemu poprzez zaktualizowanie słów krążących
między nami. Rzeczywistość bowiem w ciągu 20 lat tak zwanej wolnej Polski zmienia się szybciej niż kodyfikacja języka i nasza świadomość używania go. Dlatego często zgodnie operujemy nadal słowami, o których intuicyjnie wiemy, iż opisują co innego niż jeszcze niedawno. Jednak
wspólnie, żywiołowo, zgadzamy się na tę
rozbieżność desygnatu i nazwy, bo rozpoznajemy od razu jej nowy już sens. Na tej zasadzie worek foliowy na zakupy nazywany
jest często siatką, choć wszyscy wiedzą, że
folia siatką w żadnym razie nie jest. Ale skoro to wszyscy wiedzą, a siatek właściwych

w obiegu już prawie nie ma, możemy mówić na folię – siatka, i tak wiadomo, o co
chodzi…

wszystkich warstw, klas i stanów (oprócz
wariatów); jego mottem jest reklamowy
greps: nie pozwól, żeby inni mieli od ciebie
więcej, lepiej i bardziej.
A zatem wyjaśnijmy sobie….
Samochód – najbardziej pożądany obiekt
Święta – kulminacja kampanii marketin- konsumpcji w krajach z ambicjami bycia cygowych na rzecz intensyfikacji zakupów, wilizowanymi; służy do spędzania czasu na
których rezultatem jest rekordowy, w ciągu ulicach miast, najczęściej bez poruszania
roku, poziom zbytu wszystkich dóbr kon- się albo w warunkach poruszania się pulsasumpcyjnych; zjawisko opisane w każdym cyjnego (metr do przodu i postój, metr do
podręczniku dla biznesu.
przodu i postój…).
Zakupy – rytualne czynności społeczne,
Jezdnia – utwardzony fragment poktórych celem w okresie przedświątecz- wierzchni o mocno wydłużonym kształcie,
nym jest pozyskiwanie prezentów, co sta- jak nazwa wskazuje – służący do chwilonowi wymówkę rozgrzeszającą wydatki po- wych postojów samochodów – stąd zwynad możliwości.
czajowe, telefoniczne pytanie: dokąd teraz
Karp świąteczny – ryba słodkowodna ob- stoisz w swoim samochodzie?
ligatoryjnie pożerana w Wigilię; staje ością
Chodnik – jak nazwa wskazuje – miejsce
służące do dłuższego poLech Mergler stoju samochodów.
Korek drogowy – powszechna impreza towarzyska dla zmotoryzowanych,
gwarantująca bezpieczny
dystans i osobność, przy
jednoczesnym silnym poczuciu wspólnoty doświadczanego losu, często wiąże
się z intensywnymi, niekiedy gwałtownymi przeżyciami (np. jadący na sygnale
walec drogowy).
Planowanie przestrzenne – miejska gra hazardow gardle, je- wa, uprawiana przez władze, której efekty
śli dusiła się lokalizacyjne są absolutnie nieprzewidytransporto- walne, według dyrektywy: tak idiotyczne,
wana żywa że aż prawdopodobne…
w foliow ym
Tereny i kliny zieleni – jak nazwa wskaworku, a nie zuje, miejsca przeznaczone pod zabetonow w i a d e r k u wanie, czyli inwestycyjną działalność buz wodą.
dowlaną, przynoszącą szybkie i wymierne
Kolęda – akustycz- zyski.
ne tło świąt, w postaPolityka – działalność z pogranicza strefy
ci prostych utworów szarej i czarnej, której udziałowcy, w przeciwokalno-instrumen- wieństwie do tradycyjnych obyczajów ludzi
talnych, które tworzą honoru z miasta (szli w zaparte i zawsze sienastrój sprzyjający za- dzieli za niewinność), na byłych kooperankupom i tłumią wyrzuty tów sami donoszą do organów – nagrania
sumienia z powodu rozrzut- z dowodami.
ności.
Konsultacje społeczne – wydłużona
Życzenia świąteczne – zastępcza dla pozoru droga proceduralna, na któforma kontaktów międzyludzkich, która rej władza przechodzi od objawienia swouwalnia od starań życzliwego i uważne- ich pomysłów do ich bezapelacyjnej rego odnoszenia się do bliźnich na co dzień alizacji.
przez resztę roku.
Wybory samorządowe – coraz mniej poŚwięty Mikołaj, Gwiazdor – umundu- pularna i gorzej uczęszczana impreza masorowany funkcjonariusz służb marketingo- wa, która zatwierdza pozostanie tej samej
wych wielkich sieci handlowych, który ma drużyny przy władzy i paszy przez kolejne
zachęcić ludność do wydania jak najwięk- cztery lata.
szej kasy na prezenty.
Parytet płci – kolejny, obok feminizmu,
Konsumpcja – powszechny w krajach ekologii, homoseksualizmu, świńskiej grypy,
bardziej rozwiniętych kult o charakte- partii politycznych i ojca dyrektora, przejaw
rze świeckim; ma on charakter rywalizacji nadciągającego końca świata. 

SŁOWNIK
WYRAZÓW
TUTEJSZYCH
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Dlaczego PEC?
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA
w Kaliszu

PEC Składy Kupieckie Sp z o.o.
w Kaliszu

Partnerstwo publiczno-prywatne:

Doradztwo, projektowanie, wykonawstwo, serwis

• umowa z Miastem
• prywatna spółka zarządzająca miejskim systemem
ciepłowniczym

Zarządzanie przez jakość – TQM:
• ISO 9001
• ISO 12001
• PN-N 18001 oraz OHSAS 18001

Kompleksowa oferta usług:
• powołanie spółki PEC Składy Kupieckie Sp. z o.o.
w Kaliszu

Wybrane wyróżnienia:
• Wyróżnienie w Europejskiej Nagrodzie Jakości 2008
• Godło Teraz Polska 2007
• Nagroda Główna Polskiej Nagrody Jakości 2005
• Laur Ciepłownictwa 2003

• instalacje grzewcze i sanitarne
• węzły i sieci ciepłownicze
• kotłownie gazowe i olejowe
• klimatyzacja i wentylacja

Przykładowe instalcje w obiektach
• przemysłowych:
		
– Papiernia Konstancin
		
– Biurowiec Fabryki Mebli Com 40 w Nowych
Skalmierzycach
• handlowych:
		
– Carefour w Gliwicach, Bytomiu, Katowicach i Kaliszu
		
– Galeria Magnolia Park we Wrocławiu
• mieszkalno-usługowych:
		
– budynki mieszkalne w Warszawie i w wielu inych
miastach

ul. Marii Dąbrowskiej 3, 62-800 Kalisz
pec@pec. k alisz.pl • w w w.pec.k alisz.pl
pec-sk@pecsk .k alisz.pl • w w w.pecsk .k alisz.pl

