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Od początku 2010 roku wprowadzono zmiany w systemie 
finansowania przedsięwzięć ekologicznych.

Zadania gminnych i powiatowych funduszy ochrony środo-
wiska przejęły samorządy, natomiast nadal działają wojewódzkie 
fundusze, które stały się samorządowymi osobami prawnymi. Za-
chowana została zasada, iż środki pozyskiwane z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska muszą być przeznaczane na jego 
ochronę. Utrzymanie niezależnych źródeł finansowania przed-
sięwzięć ekologicznych, którymi nadal będą Narodowy oraz wo-
jewódzkie fundusze posiadające osobowość prawną, zapewni 
sprawne realizowanie inwestycji ekologicznych. Samodzielność, 
rzetelność i przejrzystość w gospodarowaniu wspólnymi środka-
mi oraz dobra współpraca WFOŚiGW z lokalnymi samorządami 
umożliwiła w minionych latach osiągnięcie znaczących efektów 
ekologicznych. To właśnie dzięki Funduszom z każdym rokiem 
wzrastają nakłady na ochronę środowiska. Dla ekologicznych 
inwestorów są one i pozostaną solidnym sprawdzonym partne-
rem. Nowe uregulowania kładą kres trwającym od lat dyskusjom 
nad ich przyszłością, sprzyjają więc stabilizacji oraz systemowym 
długofalowym działaniom, koniecznym w ochronie środowiska. 
Wzmacniają też ich powiązania z lokalnymi samorządami oraz  
rozszerzają formy wspierania przedsięwzięć ekologicznych. 

Czy od organizacyjnych przekształceń przybędzie środ�
ków na inwestycje ekologiczne? 

Przede wszystkim będzie można nimi efektywniej gospoda-
rować. Potrzeby inwestycyjne w dziedzinie ochrony środowiska 
są w Polsce ogromne, a ekologiczne wymagania ciągle jeszcze 
rosną. Spełnienie unijnych standardów oznacza konieczność dal-
szego zwiększania nakładów finansowych. W ubiegłym roku na 
dofinansowanie kilkuset przedsięwzięć ekologicznych w woje-
wództwie przeznaczyliśmy ponad 150 mln zł. Ponad połowa tych 
środków skierowana została na zadania związane z ochroną wód 
i gospodarką wodną. Znaczną część przeznaczyliśmy na wsparcie 
termomodernizacji wielu szkół i szpitali oraz budowę urządzeń 
zmniejszających emisje zanieczyszczeń oraz wykorzystujących 
odnawialne źródła energii. Dzięki naszej pomocy powstała m.in. 
największa w regionie instalacja solarna na dachach domów stu-
denckich „Jagienka” i „Zbyszko” oraz zbudowano setki kilome-
trów sieci kanalizacyjnych. Dofinansowujemy też wiele przedsię-
wzięć edukacyjnych, programy badawcze i monitoring środowi-
ska. Warto też wspomnieć o naszej współpracy z francuską rządo-
wą Agencją Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii ADEME. 
Jej efektem są konferencje przybliżające nowe ekologiczne tech-
nologie oraz plany utworzenia sieci punktów EKO-INFO-ENERGIA 
i przygotowania bilansu emisji CO2 dla Wielkopolski.

A jaki będzie tegoroczny rok dla ochrony środowiska, na 
jakie wsparcie mogą liczyć wielkopolscy inwestorzy?

Udzielamy go z kilku źródeł. Ze środków własnych, jak przewi-
dujemy, przekażemy inwestorom - którymi najczęściej są samo-
rządy - około 200 mln zł. W większości przeznaczone one zostaną 
na inwestycje związane z ochroną wód i gospodarką wodną czyli 
budowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Dostępne 
są również środki w ramach programów unijnych. W nich dofi-
nansowywane projekty są wyłaniane w ogłaszanych konkursach. 
Zakładamy, że w tym roku w ich ramach do wielkopolskich inwe-
storów trafi około 176 mln zł. Ponadto we współpracy z NFOŚiGW 
dofinansowywać będziemy inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii. Do wykorzystania jest w tym programie 35 mln zł. Łącznie 
wielkość tegorocznego dofinansowania sięgać może 450 mln zł. 
A warto dodać, że każda złotówka z WFOŚiGW jest pomnażana 
przez 3-4 złote pozyskiwane z innych źródeł - środków własnych 
inwestora lub kredytu bankowego. Dzięki tym wielkim nakładom 
inwestycyjnym środowisko i mieszkańcy będą mogli odetchnąć 
czystszym powietrzem nad czystszymi wodami.  M
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Z Adamem Koziełem, ekspertem ds. Chin i Tybetu z Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, rozmawia Mariola Zdancewicz

 Niedawno amerykańska sekretarz stanu Hilary Clinton oświadczy-
ła, że firmy takie jak Google nie powinny wspierać politycznej cenzury, na jaką 
się godziły w Chinach, jednocześnie wezwała Chiny do przeprowadzenia śledz-
twa w sprawie ataków internetowych i opowiedziała się za ostrą walką z mię-
dzynarodowymi hakerami, którzy angażują się w cyberataki. Może Pan to 
skomentować?

To bardzo trudne, bo koncerny, głównie amerykańskie, aczkolwiek międzynarodo-
we, takie jak Google, Yahoo! czy Microsoft, mają długą historię współpracy z chińskim 
reżimem, która czasami nawet przybierała bardzo drastyczną formę. W 2005 roku przy 
udziale Yahoo! w Chinach skazano na dziesięć lat więzienia niezależnego dziennikarza 
Shi Tao, za przekazanie dokumentu, mówiącego o restrykcjach władz w związku z pięt-
nastoleciem masakry w Pekinie w 1989 roku. Tak naprawdę nie wypowiedź pani sekre-
tarz jest newsem, ale zmiana tonu administracji prezydenta Obamy, która do tej pory 
zachowywała się wobec Chin Ludowych jak petent lub dłużnik.

 Można powiedzieć spokojnie, że Stany Zjednoczone siedzą w chiń-
skiej kieszeni...

To jest obosieczny miecz. Lekko licząc, Chiny mają bilion dolarów amerykańskich 
papierów skarbowych i pojawiają się głosy, że mogłyby wykorzystać ten fakt do zde-
stabilizowania waluty amerykańskiej. Ale co by z tego miały? Zrobiłyby sobie tylko 
krzywdę, na złość mamie odmroziłyby sobie uszy. 

Nie jest więc newsem to, że zarówno pani Clinton, jak i prezydent Obama wypo-
wiadają się już w inny sposób niż podczas swoich pierwszych wizyt w Chinach. Pojawił 
się nowy ton i niestety wcale nie jesteśmy mądrzy, możemy co najwyżej spekulować, 
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co sprawiło, że administracja amerykańska mówi innym głosem, 
ale będą to tylko spekulacje.

 To może pospekulujmy trochę…
Najbardziej cyniczna interpretacja jest taka, że jedną sprawę 

próbuje się zatuszować drugą, że tak naprawdę chodzi o coś zu-
pełnie innego. Nie mam na myśli kwestii praw człowieka w Chi-
nach czy międzynarodowych standardów, tylko na przykład zani-
żony kurs juana, który sprawia, że świat eksportuje miejsca pracy 
do Chin i Amerykanie nie chcą walczyć z Chinami na tej płaszczyź-
nie, więc wybrano sobie inny pretekst czy też narzędzie do two-
rzenia nacisku. Można też mówić o takich poważnych interpreta-
cjach, których oczywiście nie brakuje, że zagrożenie, jakie stwarza 
Chińska Republika Ludowa w przestrzeni wirtualnej, jest już bardzo 
poważne i osiągnęło tak dużą masę krytyczną, że koncern Google, 
który według nomenklatury kongresu USA ochoczo kolaborował 
z chińskim reżimem, cenzuruje swoją wyszukiwarkę. Kongresme-
ni nie przebierali w słowach, mówiąc wprost: technologicznie i fi-
nansowo jesteście gigantami, moralnie jesteście karłami. Dzienni-
karze zrzeszeni w organizacji Reporterzy bez Granic twierdzą, że 
nie było dla nikogo tajemnicą, że kolaborują z chińską cenzurą, na-
tomiast w 2005 roku stało się nowością, że odgrywają rolę szpicla 
policyjnego. To nie są moje słowa, ja przywołuję wypowiedzi czy 
to przedstawicieli administracji amerykańskiej, czy też społeczeń-
stwa obywatelskiego. Nie żartujemy, w tym styczniowym komu-
nikacie Google’a mówiono o skoordynowanym zaawansowanym 
technologicznie ataku na co najmniej dwadzieścia koncernów, zaj-
mujących się głównie nowoczesnymi technologiami, obronnością, 
finansami. Według danych niezależnych ekspertów kradzieże wła-
sności intelektualnej kosztują około biliona dolarów rocznie. Ad-
mirał marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych powiedział, że 
ten atak na Google miał znamiona cyberwojny. Przeprowadzono 
go tuż przed świętami Bożego Narodzenia, żeby zminimalizować 
ryzyko wykrycia.

 W czasie, w którym nikt nie siedział przy komputerze... 
Wszystkich złośliwych kodów i szkodliwych programów może 

być w naszych komputerach naprawdę dużo. Po prostu nie przy-
szedł jeszcze dzień zero. Tylko haker wie, co nam się zainstalowało 
na komputerze. Wszystko za sprawą plików, które beztrosko ścią-
gamy z sieci, czy też tego, co się nazywa outsourcingiem w bizne-
sie, to znaczy zleca się wykonywanie różnych czynności, różnych 
operacji w krajach takich jak Chiny, ponieważ praca ludzka jest tam 
tańsza. Również w trakcie pisania programów komputerowych zda-
rza się, że ktoś dopisuje coś, co uruchomi się pewnego dnia i na 
komendę kogoś, o kim nie ma pani pojęcia, sprawi, że dane z pani 
komputera wyciekną do innej maszyny. I mówimy tu jedynie o war-
tości intelektualnej, a to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Z ra-
portów administracji amerykańskiej czy innych państw zachodnich 
wynika, że Chiny prowadzą najbardziej agresywną, szpiegowską 
politykę nastawioną na wyciąganie informacji. To jest w gruncie 
rzeczy oficjalną doktryną obronną Chińskiej Republiki Ludowej. 
Jest to tak naprawdę broń słabych.

 Tak się mówi, jak nie mają żadnej technologii, to mu-
szą kraść...

Jak w państwie nie ma wolności słowa i wolności intelektu-
alnej, to nie ma nauki. Spójrzmy obiektywnie na listę laureatów 
Nagrody Nobla w dziedzinie nauki. Trudno znaleźć tam Chińczy-
ka, chyba że jest absolwentem amerykańskiego uniwersytetu lub 
pracuje w amerykańskim laboratorium. To naprawdę idzie w pa-
rze jedno z drugim. Jeśli nie ma wolności słowa, to jakim cudem 
ma być możliwość odkrywania czegoś nowego. Szacuje się, że 
w Chinach działa od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy ludzi, któ-
rzy nazywają siebie hongke, „czerwoni goście”, i uważają się za pa-
triotów, dla których Stany Zjednoczone są antagonistą numer je-
den. To ludzie, którzy w 2008 roku, po paryskiej sztafecie, podczas 

której demonstrowano w sprawie wolności dla Tybetu, sprawili, że 
chiński Internet eksplodował „patriotycznym gniewem”. Były we-
zwania do bojkotu Carrefoura, hakowanie stron wszystkich fran-
cuskich koncernów, groźby wobec zagranicznych dziennikarzy. To 
jest ta amatorska „patriotyczna” manifestacja osób, mających po-
czucie, że działają w słusznej sprawie. Oprócz nich mamy jeszcze 
trzydziestotysięczną armię zawodowych hakerów. Informacje o tej 
liczbie przypisywano poufnemu raportowi FBI, ale FBI odmówiło 
komentarza na ten temat. Niemniej jednak wielu ekspertów uwa-
ża, że liczba ta jest wręcz zaniżona.

 Działających dla rządu? 
Dokładnie. Adresy IP wskazują jednoznacznie, że działania te 

prowadzone były z terytorium Chin. Przy okazji ostatniego ataku 
wojskowi nie używali już słów takich jak „atak hakerski”, tylko mó-
wili o zaawansowaniu technologicznym na miarę cyberwojny. Je-
śli takie słowa padają z ust urzędników sektora obronności, a nie 
dziennikarzy, i jeżeli eksperci wskazują ślady działalności tych ludzi 
w takich miejscach, jak sieć przekazu energii elektrycznej, to mamy 
problem. Możemy sobie wyobrazić, jakie byłyby konsekwencje ata-
ków na sieć elektryczną, na przykład przy obecnych mrozach, lub 
też włamań do sieci kontroli lotów… Jeśli wiadomo, że można sko-
piować zawartość komputera, łącznie z hasłami i numerami kodów 
do kont bankowych, co notabene jest specjalizacją środkowoeuro-
pejską, to można tę zawartość także zmieniać bez wiedzy i świado-
mości ich użytkowników. Niech sobie pani wyobrazi, że następny 
numer „Merkuriusza” ukazuje się w innym niż przewidziany termi-
nie i to jeszcze z błędami ortograficznymi na okładce. 

 Oby tylko to...
Co prawda można mówić o tym, że producenci programów 

antyszpiegowskich mają swój interes w tym, żeby podgrzewać at-
mosferę i wmawiać klientom, że zagrożenia są tak poważne, że mu-
simy się zabezpieczać i kupować programy nowej generacji, ale 
oni zmienili ton i przestali mówić o tym, o czym mówią od lat, to 
znaczy o wirusach, robakach, o tym, że nie możemy być beztroscy, 
ściągając pliki i otwierając załączniki od nieznanych nadawców, tyl-
ko zaczynają mówić o nowej erze zagrożeń w sieci. Mnóstwo jest 
znaków, które wskazują, że stało się coś ważnego o innym charak-
terze niż dotychczas.

 Na takie ataki narażone są państwa o wysoko roz-
winiętych systemach informatycznych. Czy dużo tracą, czy 
jest jakaś możliwość ukarania atakujących i czy oni też coś 
ryzykują? 

Zależy, gdzie są – i to jest cały problem. Z Chinami jest tak, że 
czasem funkcjonują jako państwo rozwijające się, czyli zasługują-
ce na preferencyjne kredyty z Banku Światowego, a innym razem 
aspirują do tytułu supermocarstwa, w zależności od tego, co aku-
rat lepiej służy ich interesom. Bardzo ważne jest w tym to, co zro-
bił koncern Google, abstrahując od tego, jaka idea mu przyświeca-
ła, że sprawa dotarła do opinii publicznej. A z jakiej wyszukiwarki 
pani korzysta?

 Z Google’a między innymi...
W tę sprawę był jeszcze „zamieszany” Microsoft, ponieważ fir-

ma Google przyznała, że furtką dla złodziejskich programów był 
Microsoft Explorer nr 6, 7 i 8. Ale tu informatycy pracowali zgodnie 
i przygotowali łatę zabezpieczającą nasze urządzenia przed ata-
kiem. Zwykle takie rzeczy dzieją się po cichu. Włącza pani kompu-
ter, pojawia się informacja o aktualizacji oprogramowania, naciska-
my guzik i łata jest już zainstalowana. Zrobiono ją, bo informatycy 
wykryli dziurę, która tylnym wejściem pozwala wkraść się komuś 
do komputera i bez pani wiedzy robić różne niecne rzeczy. Po tym 
bezprecedensowym komunikacie koncernu Google, w którym po-
informowano, że firma rozważa wycofanie się z chińskiego rynku, 
gdzie, wedle oficjalnych szacunków, miała zarobić 600 miliardów 
dolarów w roku 2010, ceny akcji spadły o ponad 1%.
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 Można spekulować, że mogliby się nie odzywać.
Dokładnie. Otrzymujemy tyle sprzecznych informacji i nie 

ma nikogo mądrego, o czystych intencjach, kto mógłby prze-
świetlić tę sytuację i powiedzieć, o co właściwie chodzi. Odezwał 
się rząd Indii, jedyny sąsiad Chińskiej Republiki Ludowej, który 
ma ciągle sporne granice z Chinami, ma u siebie Dalajlamę, ty-
betański rząd na uchodźstwie. Zabrał głos Pakistan będący dla 
Indii zagrożeniem atomowym, a jednocześnie podopiecznym 
Chińskiej Republiki Ludowej. Indie też oskarżyły Chiny. Zaawan-
sowanie, wyrafinowanie, technologia użyta do takich operacji 
każe ekspertom sądzić, że to nie mógł być pojedynczy haker ani 
nawet kooperatywa hakerska, tylko protektorat i zaangażowa-
nie technologiczne rządu. I to też było zaskakujące. Zwłaszcza 
w krajach demokratycznych, gdzie mamy wybory, żaden z rzą-
dzących nie ma interesu w tym, żeby się chwalić, że jest narażo-
ny na atak. Wszyscy, którzy mają karty kredytowe i są narażeni 
na tego typu zdarzenia, wiedzą, że banki bardzo często wolą 
pokryć straty, niż przyznać się, że mają dziury w systemie, bo to 
podważa ich wiarygodność. Ten przełom też wskazuje na to, że 
dzieje się coś, co nie jest codzienne, i dużo czasu minie, zanim 
dowiemy się, co to było i o co szło.

 A dzisiaj już podobno rozróżnia się te cyberataki 
na „netwar” i „cyberwar”. Pierwszy jest o podłożu społecznym 
i jego celem jest wpływanie na to, co dane społeczeństwo wie 
lub myśli, że wie. „Netwar” można określić jako współczesną 
wersję wojny propagandowej. „Cyberwar” zaś to działania ma-
jące zakłócić lub zniszczyć systemy informatyczne i komunika-
cyjne wroga...

Spectrum jest coraz większe. Mamy ludzi nazywających siebie 
haktywistami, czyli hakerów działających w słusznej sprawie. Będą 
oni pomagać chińskim i irańskim dysydentom, ludziom, którzy chcą 
dotrzeć do niezależnych informacji z takich miejsc jak Wietnam czy 
Arabia Saudyjska. Pomoc polegać będzie na omijaniu przeszkód, 
które władze tworzą, żeby nie mogli korzystać z niezależnego do-
stępu do sieci i informacji w niej zawartych.

 W 2007 roku świat był świadkiem cybernetycznego 
uderzenia na Estonię i premier Estonii Andrus Ansip powie-
dział, że przetestowano tam nowy model wojny cybernetycz-
nej, w wyniku której mogłyby być zablokowane lotniska i por-
ty. O atak podejrzewano Rosję.

To jest ta sama sytuacja, co z „czerwonymi hakerami”. Na każ-
dy program wirusowy jest antywirusowy, na każde narzędzie po-
zwalające podsłuchiwać rozmowy telefoniczne jest narzędzie, które 
ten podsłuch zepsuje. Mamy kłopot, bo nawet jeśli eksperci stwier-
dzą, że atak został przeprowadzony z terytorium na przykład Chin, 
nie będziemy mieć żadnej gwarancji, kto się tym komputerem 
posługiwał.

 Czy Rosjanin, czy Amerykanin, czy Chińczyk...
I czy miał błogosławieństwo władz, czy może działał na wła-

sny rachunek. Zastanawiam się, jak to nazwać... już wiem – mental-
ność kibola. Ma pani „ustawki”, jakieś takie rzeczy błazeńskie i dla 
w miarę myślącego człowieka nie do pomyślenia, że kibice klubu 
A z miejscowości B umawiają się z fanami klubu C, żeby się trzaskać 
po twarzach. To też się dzieje w cyberprzestrzeni i jest to dokład-
nie ten sam mechanizm. Biegła sztafeta przez Paryż, były demon-
stracje w obronie praw człowieka w Tybecie, to w Chinach będzie-
my bojkotować koncern Carrefour. Ale takie rzeczy dzieją się też 
w cyberprzestrzeni. Mogło być tak, że za tym problemem estoń-
skim stała grupa „patriotycznych” rosyjskich hakerów, albo państwo 
rosyjskie i Moskwa. Jak mówię, nowością jest to, że pierwszy raz 
ktoś się tym „pochwalił” tak jak Google, że był przedmiotem ataku, 
że jego klienci byli narażeni na wymierne straty. O tym rzadko się 
mówi, ale ta operacja była uruchomiona w drugiej połowie grud-
nia, a dowiedzieliśmy się o niej w połowie stycznia. Google, kiedy 
ją wykrył, skontaktował się z potencjalnymi ofiarami tego całego 
przedsięwzięcia, poczynając od chińskich i tybetańskich obrońców 
praw człowieka, kończąc na firmach, których nazw nie wymienio-
no. I to jest nowinką...

 W tym całym dość przerażającym stwierdzeniu...
Ono przeraża, ale nie wyobraża sobie pani pracy bez 

Internetu...
 Ale jak sobie wyobrażę, co może się dziać za pomo-

cą Internetu, to się zastanawiam, czy sobie nie wyobrazić pra-
cy bez niego...

Póki co nie mamy czegoś, co przypomina rzeczywistość horro-
ru science fiction, gdzie rządzą nami maszyny. Za każdym czynem, 
który panią oburza, bulwersuje...

 straszy...
...ale też bawi, raduje czy uczy, stoi człowiek, jego umysł, inten-

cje i zdolności.
 To smutne, albo radosne.

Albo budujące, zależy, kto w co wierzy, czy w Boga, czy w kar-
mę, czy w naturę. Tak funkcjonujemy i używamy tych darów wy-
obraźni, inteligencji, rozumu, żeby sobie nawzajem pomagać i na-
wzajem szkodzić.

 Tak na zakończenie, jak się Pan ustosunkuje do 
stwierdzenia Nicolasa Negroponte i Philipa Elmera-DeWit-
ta, którzy stwierdzili, że rodzaj technologii informatycznych 
zdetronizował atom, a zastąpiła go cyfra binarna, a cyberprze-
strzeń opisano jako przestrzeń przypominającą poziom form 
idealnych Platona.

Tego typu stwierdzenia są o tyle fajne, że oznaczają wszystko 
i nic. Przy takim tempie rozwoju cywilizacji dezaktualizują się rów-
nie szybko, jak są drukowane. 

Chiny-USA
II
CYBER WOJNA
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WOJNA

W imieniu inwestora Górecka Projekt – 
spółka córka PBG Dom Sp. z o.o., będącego 
deweloperskim ramieniem Grupy Kapitało-
wej PBG SA, zostaliśmy zaproszeni na kon-
ferencję prasową, gdzie zaprezentowano 
powstający u zbiegu ulic Góreckiej i Het-
mańskiej w Poznaniu nowoczesny budy-
nek biurowo-usługowy klasy A, który już 
niedługo dostarczy 15 tysięcy metrów kwa-
dratowych powierzchni usługowej.

Architektura biurowca odznacza się 
modernistycznym połączeniem elemen-
tów aluminium i szkła, dzięki czemu nabie-
ra on oryginalnego, dynamicznego cha-
rakteru, a wszystkie biura są odpowiednio 
doświetlone. 

 Zastosowano tu zaawansowane tech-
nologicznie rozwiązania, co daje możli-
wość sterowania ogrzewaniem, klimatyza-
cją oraz wilgotnością powietrza. Budynek 
będzie również monitorowany poprzez 
sieć telewizji przemysłowej.

Na parterze znajdą się lokale handlo-
we, natomiast piętra przeznaczone będą 
wyłącznie na biura. Wzorcowo wykończo-
ne pomieszczenia można było zobaczyć na 
konferencji. Budynek będzie posiadał rów-
nież podziemny parking, w którym przewi-
dziano ponad 200 miejsc postojowych.

Generalnym wykonawcą jest Hydrobu-
dowa 9 SA, również należąca do Grupy Ka-
pitałowej PBG SA, korzystająca z doświad-
czeń w realizacji projektów na rynku nie-
ruchomości, genezy oraz kompetentnego 
zaplecza know-how całej Grupy. Wartość 
inwestycji wyniesie około 100 milionów 
złotych.  

Skalar Office  
w „blokach startowych”

biurow
iec

7



Rozmowa z prof. Marianem Gorynią, Rektorem Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu

 Mija rok, jak w Poznaniu zaczął funkcjonować Uni-
wersytet Ekonomiczny, a już wyjątkowo mocno wpisał się 
w krajobraz nauki nie tylko Wielkopolski...

Przemianowanie Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet Eko-
nomiczny w Poznaniu 20 lutego ubiegłego roku zainaugurowało 
piękną tradycję celebrowania najbardziej doniosłych wydarzeń 
w życiu uczelni: organizowaniem tak zwanych „Dni Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Poznaniu”.  W tym roku uczelnię odwiedzili 
znamienici goście. Miałem przyjemność w naszej auli uroczyście 
rozpocząć obchody, jednocześnie informując o wszystkich waż-
nych imprezach i wydarzeniach w ramach święta uczelni. Miałem 
też zaszczyt zapowiedzieć znakomitego profesora Leszka Balcero-
wicza – i z czystym sumieniem mogę dodać – przyjaciela naszej 
uczelni – w interesującym wykładzie inauguracyjnym na temat 
transformacji gospodarczej w Europie.

 Wykład przyjęty z olbrzymim zainteresowa-
niem przyniósł w zasadzie  odpowiedź na pytanie, jak 
wyjść z kryzysu ekonomicznego...

Wybitny ekonomista, jakim jest profesor Leszek Bal-
cerowicz, mówił przede wszystkim o potrzebie podjęcia 
kolejnych reform, uzdrowienia finansów publicznych i do-
kończenia prywatyzacji. Pokreślił, że nie stać nas na utra-
tę dwóch lat ze względu na wybory prezydenckie i parla-
mentarne. I te słowa dedykuję wszystkim ekonomistom. 
Profesor, przypomnę – były wicepremier i prezes NBP, za-
powiedział też, że w najbliższych tygodniach środowiska 
fachowców ekonomicznych przy udziale Forum Obywa-
telskiego Rozwoju przygotują plan minimum dla uzdro-
wienia finansów publicznych. 

 Wykład był impulsem do debaty...
Tak. Odbyła się bezpośrednio po wykładzie, a zakres 

rozmów określił temat „Polska transformacja gospodarcza 

20 lat później”. W debacie uczestniczyli wybitni ekonomiści, pro-
fesorowie: Bogusław Fiedor, Stanisław Gomułka, Krzysztof Jaju-
ga, Tadeusz Kowalski, Witold Orłowski, Andrzej Wojtyna. Dowcip-
ną puentę profesora Balcerowicza, która brzmi mniej więcej tak: 
żeby ten, kto ma nogę na gazie – nacisnął, a ten, kto ma nogę na 
hamulcu – zdjął ją z pedału, uznano za credo, akcentując natych-
miastową potrzebę przyspieszenia gospodarczego.

 Leszek Balcerowicz spotkał się także z poznańską 
młodzieżą licealną i studentami. 

Bardzo o to zabiegaliśmy. Profesor opowiadał zebranym 
o globalnym kryzysie oraz perspektywach polskiej gospodarki. 
Przekonywał też, że tylko sami obywatele mogą i powinni wpły-
wać na przyszłość swojego kraju. Mniej narzekać, a więcej działać. 
Apelował, żeby nie odcinać się od życia politycznego. Zachęcał 
młodych ludzi do pójścia na wybory i zaangażowania się w życie 
społeczne oraz korzystania z demokracji. 

 Kulminacją wydarzeń był doktorat honoris causa 
dla profesora Stanisła-
wa Gomułki...

W drugim dniu ob-
chodów, podczas nad-
zwyczajnego posiedze-
nia Senatu, przyjęliśmy 
do swego grona profe-
sora Stanisława Gomuł-
kę jako dwudziestego 
drugiego doktora ho-
noris causa.  Większość 
jego badań i wykła-
dów dotyczyła zagad-
nień wzrostu gospodar-
czego, makroekonomii 
i porównawczych sys-
temów ekonomicznych. 
Na uznanie zasługuje U

zd
ro

w
ić

 fi
na

ns
e 

pu
bl

ic
zn

e

Zdjąć nogę z hamulca
II DNI Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

w
yw

ia
d

8



również niezwykła aktywność profesora Gomułki na polu organizacyjnym. 
Począwszy od 1991 roku był członkiem wielu organizacji i towarzystw na-
ukowych. Zasiadał między innymi w Radzie Naukowej Instytutu Spraw Pu-
blicznych, Radzie Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów, Ra-
dzie Naukowej CASE oraz Radzie Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych 
Polskiej Akademii Nauk.

 Podkreślał Pan, Panie Rektorze, iż tradycją uczelni stało się 
nadawanie godności doktora honoris causa w momentach szczegól-
nie dla niej podniosłych i ważnych. 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dochowuje tej pięknej tradycji, 
celebrując święto przyjęciem do wspólnoty uniwersyteckiej tak znakomi-
tego profesora, jakim jest Stanisław Gomułka. Tytuł doktora honoris cau-
sa nadawany jest przez środowiska akademickie na całym świecie w sytu-
acjach szczególnych. Szczególny jest też krąg osób, których obdarza się tą 
najwyższą akademicką godnością. Chciałbym podkreślić, że profesor Go-
mułka jest uznanym autorytetem w dziedzinie ekonomii. Jest to dla nas 
wielki splendor.

 Wiem, że dużym zainteresowaniem cieszyła się także oko-
licznościowa wystawa Było, nie minęło…

Tytuł mówi sam za siebie. Wystawa była próbą przedstawienia wybra-
nych przejawów aktywności pracowników ówczesnej Akademii Ekono-
micznej w okresie transformacji polskiej gospodarki. Podstawową prze-
słanką, jaką kierowali się jej pomysłodawcy, było przekonanie o koniecz-
ności ukazania społeczności uczelni, zwłaszcza studenckiej, miejsca pra-
cowników w tym procesie, a także atmosfery tego okresu.  

 

Uniwersytet Ekonomiczny nie zapomniał 
także o kulturze i to przez duże „K”.
Obchody „II DNI UNIWERSYTETU 
EKONOMICZNEGO W POZNANIU” 
zwieńczył wieczorny koncert galowy 
w auli NOVA Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego. Witając gości, JM Rektor 
Marian Gorynia podkreślił, że miniony 
rok obfitował w bardzo wiele wydarzeń 
w życiu Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu, wśród których były sukcesy 
i porażki. Z porażek należy wyciągnąć 
wnioski na przyszłość. Sukcesy natomiast 
cieszą wtedy, kiedy można je celebrować 
w gronie przyjaciół i najbliższych. Rektor 
podkreślił, iż na sukces Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu złożyła 
się praca całej społeczności uczelni. 
Rektor poinformował także, iż prezydent 
RP Lech Kaczyński uhonorował 
zasłużonych pracowników Uniwersytetu 
Ekonomicznego. Podkreślił też, iż 
wręczenie odznaczeń państwowych, 
jak na ich rangę przystało, wymaga 
szczególnej oprawy i – zgodnie z tradycją 
uczelni – zwykle odbywa się podczas 
uroczystości inaugurującej nowy rok 
akademicki. Koncert galowy stanowił 
doskonałą ku temu okazję. Tym bardziej 
że swoją obecnością w ten wyjątkowy 
wieczór uczelnię zaszczycił Wojewoda 
Wielkopolski, który wręczył odznaczenia 
w imieniu prezydenta w asyście rektora, 
który gratulując odznaczonym, zaprosił 
ich do pamiątkowego zdjęcia.
Część oficjalną zakończyło odegranie 
hejnału Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu. Po krótkiej przerwie oprawę 
muzyczną dalszej części koncertu 
zapewniła Wrocławska Orkiestra 
Barokowa.   Koncert poprowadził 
Marcin Sompoliński. Na zakończenie 
JM Rektor wzniósł toast za pomyślność 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu lampką wina. U
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 Co się takiego wydarzyło 
w Polsce, że sytuacja Polonii w Niem-
czech jest ostatnio w centrum uwagi?

Stefan Hambura: Myślę, że to pytanie 
trzeba sformułować nieco inaczej, otóż: Co 
wydarzyło się w Niemczech, że o tej sytu-
acji mówi się w Polsce, a tam doszło do tego, 
że w imieniu organizacji polskich, w sierp-
niu zeszłego roku, wystosowałem pismo do 
pani kanclerz Angeli Merkel, w którym pro-
szę, ażeby rząd Republiki Federalnej Nie-
miec uchylił rozporządzenie, podpisane 
przez Hermanna Göringa 27 lutego 1940 
roku, które doprowadziło do faktycznego 
i prawnego rozwiązania organizacji mniej-
szości polskiej w Niemczech działających 
tam od 1922 roku.

 Sprawą tą interesował się Pan 
już wcześniej...

SH: Tak, nawet prosiłem pewnych pol-
skich historyków, żeby mnie wspomogli, ale 
jak wspomniałem o tym temacie, to kon-
takt się urwał, więc sam dotarłem do po-
trzebnych dokumentów. Przeanalizowa-
łem je i udało mi się wszystko sfinalizować 
w odpowiednim momencie, krótko przed 
70. rocznicą wybuchu II wojny światowej 
i przed wizytą pani kanclerz w Polsce i na 

Westerplatte. Pokazało to stronie niemiec-
kiej, że pewne kwestie są nierozwiązane.

Jan Sandorski: Warto wspomnieć, iż 
pani kanclerz osobiście nie odpisała na na-
sze pismo, tylko skierowała tę sprawę do 
Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpo-
wiedziało panu mecenasowi, zaznaczając, iż 
nie uważa za konieczne unieważnienie tego 
rozporządzenia, bowiem jest ono nieważne 
od czasu przyjęcia w 1949 roku nowej kon-
stytucji Republiki Federalnej Niemiec, gdyż 
zaprzecza idei, której ta konstytucja służy, 
czyli niedyskryminowaniu kogokolwiek, 
w tym mniejszości narodowych. 

Pojawia się jednak pewien problem, sza-
lenie istotny z prawnego punktu widzenia, 
a mianowicie co się działo z tym rozporzą-
dzeniem między 1940 a 1949 rokiem? Jeśli 
dziś, w imieniu pani kanclerz ministerstwo 
mówi, że to jest akt nieważny, to powsta-
je pytanie, czy był on ważny kiedykolwiek? 
Z tego stanowiska wynika, że strona niemiec-
ka skłonna jest przychylić się do wniosku, że 
rozporządzenie ważne było we wspomnia-
nych latach. Jeśli się przyjmie takie założenie, 
to jednoznacznie daje się do zrozumienia, że 
wystąpiły skutki prawne tego rozporządze-
nia i nie można ich unieważnić. 

Stoimy z panem mecenasem na stano-
wisku, że to rozporządzenie było nieważ-
ne od momentu jego powstania, czyli jak 
się to mówi w żargonie prawnym: ab initio. 
Teza ta wynika z faktu, że właśnie Niemcy 
po I wojnie światowej należały do grona 
państw najbardziej aktywnych w dziedzi-
nie ochrony mniejszości narodowych, nie-
mieckie mniejszości bowiem rozsiane były 
wskutek tej wojny po różnych państwach 
europejskich, między innymi w Polsce, 
Czechosłowacji, na Węgrzech i we Fran-
cji. W związku z powyższym Niemcy opo-
wiadały się na rzecz istnienia mniejszości 
narodowych i międzynarodowego obo-
wiązku ochrony ich interesów. Do tego 
stanowiska przychyliła się wówczas więk-
szość członków Ligii Narodów. Tak więc 
rozporządzenie, o którym mówimy, było 
sprzeczne ze zobowiązaniami niemieckimi 
i zobowiązaniami wszystkich cywilizowa-
nych państw i nie można ich było uchylać 
rozporządzeniami wewnętrznymi. Istnieje 
bowiem ogólnie przyjęta zasada prymatu 
prawa międzynarodowego nad prawem 
wewnętrznym.

W związku z powyższym Związek Pola-
ków w Niemczech nie jest sukcesorem, jest 

Zaniedbana 
mniejszośćZ 
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zaś nieprzerwanym kontynuatorem dzia-
łań od 1922 roku i ma prawo domagać się 
odszkodowania za straty, które jemu oraz 
innym organizacjom polonijnym wyrzą-
dziło rozporządzenie z 1940 roku. Straty są 
ogromne i dotyczą nie tylko inicjatyw go-
spodarczych, społecznych, kulturalnych, ale 
przede wszystkim banków polonijnych, ta-
kich jak Bank Słowiański, Bank Robotników 
i Bank Pomocy, które straciły swoje siedzi-
by, udziałowcy pieniądze, ale także tego, co 
w prawie nazywa się lucrum cessans, czyli 
zysk utracony. Śmiało można powiedzieć, 
że szacunek tych strat sięga milionów euro. 
Gdyby udało się te kwoty odzyskać, pozwo-
liłyby one funkcjonować polskim związkom 
w Niemczech i polskiej mniejszości naro-
dowej, której istnienia nikt nie kwestionu-
je, ale władze niemieckie nie chcą tego ofi-
cjalnie uznać.

SH: Chciałbym tu zdefiniować obecną 
mniejszość polską w Niemczech. Istnieje tu 
pewien dyskomfort co do rozumienia tego 
fenomenu. Mniejszość ta trwa nieprzerwa-
nie. Zmieniły się tereny działania, ale mamy 
na przykład Zagłębie Ruhry i tak zwanych 

„Ruhrpolen”. Według niemieckich szacun-
ków wielkość tej grupy wynosi od 75 do 
200 tysięcy osób, są to dane z 1999 roku. 

JS: Była to grupa Polaków, która w XIX 
wieku wyemigrowała do Westfalii i Nadrenii 
i tam się osiedliła.

SH: Poza Zagłębiem Ruhry znajduje się 
także duża grupa mniejszości polskiej, czę-
ściowo rozproszona na terenie obecnej Re-
publiki Federalnej Niemiec.

 Dlaczego rząd niemiecki jest 
niechętny do uznania Polaków za mniej-
szość? Sprawa wydaje się stosunkowo 
prosta i w zasadzie zależna od dobrej 
woli. Czy tylko czynnik finansowy wy-
wołuje opór z tamtej strony?

SH: Tu jest na razie brak woli politycz-
nej ze strony niemieckiej. Niemcy obawia-
ją się, że za Polakami pójdą także inne gru-
py etniczne. Pojawia się na przykład wątek 
turecki – w Niemczech żyje około 2,5 mi-
liona Turków. Tyle że jest fundamentalna 
różnica między mniejszością polską a gru-
pą turecką. Przed wojną nie było w Niem-
czech mniejszości tureckiej, a polska była, 
jest i będzie. Niemcy nie rozumieją, że Po-
lakom nie zależy na paru dodatkowych 
euro na działalność różnorakich organiza-
cji. W rzeczywistości Polonia wyciąga rękę 
do współczesnego, demokratycznego pań-
stwa niemieckiego i pomaga mu rozliczyć 
się ze wstydliwą, hitlerowską przeszłością. 
W języku niemieckim jest takie powiedze-
nie: „Eine goldene Brücke bauen”, co znaczy 
w tym przypadku: pomagam przejść przez 
kładkę, nie mocząc nóg w wodzie. Niem-
cy nie powinni więc się bać rozwiązania 
tej kwestii, wprost przeciwnie, im prędzej 

przychylą się do wniosków Polaków, tym le-
piej dla naszych wzajemnych relacji.

JS: Często w doktrynie niemieckiej po-
wtarza się argument, że pewnych grup et-
nicznych nie można uznać za mniejszość, 
bowiem nie zamieszkują określonego te-
renu. Jest to wykrętna argumentacja, gdyż 
Niemcy nie definiują bezwzględnie mniej-
szości jako grupy etnicznej, władającej okre-
ślonym językiem oraz powiązanej etnicznie 
z jakimś konkretnym rejonem i państwem. 
Cyganie są rozsiani po całych Niemczech, 
nie ma państwa cygańskiego, a są uznani 

– tak jak Duńczycy, Fryzowie czy Serbołuży-
czanie – za mniejszość narodową. Dlaczego 
nie przyjęto tych samych kryteriów odno-
śnie do mniejszość polskiej? 

 A nie ma woli politycznej, bo...
SH: …bo nie ma wsparcia ze strony pol-

skiej. Mamy traktat z 1991 roku, do którego 
wystarczyłoby dołączyć aneks z okazji dwu-
dziestej rocznicy jego podpisania. Niemcy 
już coś takiego zrobili z Francją, a więc nie 
byłby to żaden precedens. 

 Ponieważ działa Pan na te-
renie Niemiec, ma Pan rozeznanie, czy 
cała Polonia akceptuje ten pomysł, bo 
już wiadomo, że nie. 

SH: A tego nie wiadomo…
JS: Takie stanowisko zajął pan Kazimierz 

Wóycicki w audycji Jana Pospieszalskiego 
pt. „Warto rozmawiać”.

SH: Tak, ale w tej rozmowie powołał się 
na rzekome stanowisko członka Kongre-
su. Zwróciłem panu Wóycickiemu uwagę, 
że ten sam członek Kongresu wypowiadał 
się do gazety „Die Welt” i tam opowiadał 
się jednoznacznie za mniejszością polską 
w Niemczech. 

Widzę tu pewne rozgrywki polityczne 
i myślę, że to nie przystoi, ażeby w Polsce 
ten temat był w ten sposób rozgrywany. Po-
winno się go popierać od lewa do prawa 
i tak też się stało dzięki Sejmowej Komisji 
Łączności z Polakami za Granicą pod prze-
wodnictwem Marka Borowskiego. Podjęto 
uchwałę wspierającą nasze dążenia i nasze 
pismo do pani Merkel. Polityczne elity wie-
dzą, co przystoi, co należy robić. Oczywiście 
jeżeli ktoś wypowiada się o naszych wza-
jemnych stosunkach, a współpracuje z jed-
ną czy drugą fundacją i ze względu na to 
mógłby mieć określone stanowisko, to wte-
dy nie przystoi tego tolerować.

 A jakie są następne kroki?
SH: Następnym krokiem jest spotkanie 11 
lutego 2010 roku z sekretarzem stanu Chri-
stophem Bergnerem w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych. Zaprosił on odpowiednika 
z polskiego MSWiA na spotkanie do Berli-
na oraz mniejszość polską w Niemczech, 
tj. Związek Polaków w Niemczech, orga-
nizacje polonijne i przedstawicieli mniej-
szości niemieckiej w Polsce. To jest bardzo 

dobre rozwiązanie. Chodzi o to, żeby wy-
sokie polskie standardy dotyczące ochro-
ny mniejszości zostały przejęte przez stro-
nę niemiecką. Oby to spotkane było po-
czątkiem konstruktywnego podejścia do 
tematu, a jego owocem utworzenie grup 
roboczych intensywnej, wspólnej pracy, 
aby ten problem faktycznie rozwiązać. Bar-
dzo pomocna jest tu ekspertyza profesora 
Sandorskiego, profesora Andrzeja Saksona 
i doktora Michała Nowosielskiego z Insty-
tutu Zachodniego w Poznaniu. 

JS: Patrząc z polskiej perspektywy, nie 
z perspektywy polskiej mniejszości w Niem-
czech, nie ulega wątpliwości, że sprawy 
mniejszościowe traktować należy jako te, 
które absorbują władze w państwie. Jeśli 
gdzieś istnieje polska mniejszość narodo-
wa, to musimy działać z daleko idącym tak-
tem, umiarkowaniem i rozsądkiem, żeby 
przez przypadek państwo, które krytykuje-
my, nie doszło do wniosku, że ingerujemy 
w jego wewnętrzne sprawy. 

 Czy teraz należałoby się spo-
dziewać rozwiązań pozytywnych?

JS: Rozmowy polsko-niemieckie mają 
swoje uzasadnienie w Traktacie o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między 
Polską a Niemcami z 17 czerwca 1991 roku. 
Mamy powody, by ten temat poruszać. 
Strona niemiecka nie może nam zarzucać, 
że poddajemy się szowinizmowi narodowe-
mu i ze względów politycznych próbujemy 
wywołać jakąś awanturę. Nie awantury są 
drogą, którą trzeba przejść, aby osiągnąć 
cel. Mniejszość polska, w przeciwieństwie 
do mniejszości niemieckiej, nie otrzymuje 
żadnej pomocy ani ze strony rządu, ani ze 
strony landów, bo one wszystkie zasłaniają 
się stwierdzeniem, że jest to enigmatycz-
na, rzekomo skłócona grupa i właściwie 
nie wiadomo, komu pomagać. Rząd pol-
ski pomaga mniejszości niemieckiej w Pol-
sce i rząd niemiecki również jej pomaga. 
Niemiecka mniejszość narodowa czerpie 
korzyści z dwóch źródeł, polska mniej-
szość z żadnego. W związku z powyższym 
czas położyć kres takiej niezdrowej sytu-
acji, która zaistniała wskutek przyjęcia asy-
metrycznych rozwiązań w traktacie z 1991 
roku. Z okazji dwudziestu lat obowiązywa-
nia traktatu warto byłoby, by obie jego stro-
ny ponownie przedyskutowały skutki tych 
rozwiązań i z wzajemną korzyścią spróbo-
wały je ulepszyć. 

Jan Sandorski – jest profesorem w Katedrze 
Prawa Międzynarodowego i Organizacji Mię-
dzynarodowych UAM oraz członkiem Dorad-
czego Komitetu Prawnego MSZ

Stefan Hambura – jest adwokatem w Berli-
nie i pełnomocnikiem polskich organizacji 
w Niemczech
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www.suchylas.pl
ug@suchylas.pl

GMINA SUCHY LAS
Urząd Gminy Suchy Las

62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13
tel. 061 8926-250

Nowoczesność i innowacja w każdym calu!

Początki polskiego osadnictwa w Niemczech sięgają XVIII wie-
ku. W okresie międzywojennym na terenie Niemiec mieszkało oko-
ło 1,5 miliona Polaków mających obywatelstwo niemieckie. Posia-
dali oni status mniejszości narodowej. W 1922 roku powstał Zwią-
zek Polaków w Niemczech, istniały polskie szkoły, prasa, banki, or-
ganizacje oświatowe, religijne, spółdzielcze, kulturalne i sportowe. 
W 1922 roku przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej za-
siadali w 283 przedstawicielstwach komunalnych (Kommunalpar-
lamente) oraz w niemieckim parlamencie. W wyniku agresji III Rze-
szy na Polskę w 1939 roku nastąpiły liczne represje wobec polskiej 
mniejszości narodowej. Na mocy rozporządzenia podpisanego 
przez Hermana Göringa z 23 lutego 1940 roku rozwiązano polskie 
organizacje, dokonując konfiskaty ich mienia. Wielu Polaków tra-
fiło do więzień i obozów koncentracyjnych. Około 200 z nich stra-
ciło życie.

Po powstaniu Republiki Federalnej Niemiec żyjący tam Polacy 
utracili status mniejszości narodowej (posiadali go nadal m.in. 
Duńczycy). Z ekspertyzy opracowanej w Instytucie Zachodnim 
przez prof. Jana Sandorskiego, prof. Andrzeja Saksona i dr. Mi-
chała Nowosielskiego pt. Pozycja prawna i majątek polskiej 
mniejszości narodowej w Niemczech wynika, że dekret z 1940 
roku jest bezprawny. Ozna-
cza to, że Polacy nie utraci-
li statusu mniejszości na-
rodowej w Niemczech.

Formalno-prawne 
odzyskanie tego sta-
tusu umożliwiłoby nie 
tylko korzystniejsze 
umocowanie organi-
zacji mniejszości pol-
skiej w strukturach pań-
stwa niemieckiego (na 

przykład obniżenie progu wyborczego), ale także stworzyłoby 
stałe źródło dofinansowania do działalności oświatowo-kultural-
nej, w szczególności do nauki języka ojczystego. Strona niemiec-
ka przeznacza na naukę języka polskiego około 180 tysięcy euro, 
podczas gdy Polska ponad 14 milionów na naukę języka niemiec-
kiego. Niemcy żyjący w Polsce korzystają z pełni praw mniejszości 
narodowych.

Uzyskanie statusu mniejszości narodowej z pewnością przyczy-
niłoby się do podtrzymywania tożsamości polskiej, gdyż uznane 
mniejszości mają prawo do określonej pomocy i polityki ze strony 
niemieckich władz, w tym również materialnej i finansowej.

Polacy żyjący w Niemczech (ich liczbę szacuje się na poziomie 
1,5–2 mln) domagają się także symbolicznego gestu, jakim było-
by anulowanie dekretu z 1940 roku. Podobnego zadośćuczynienia 
doczekali się ostatnio inni obywatele Niemiec: dezerterzy z Wehr-
machtu czy też prześladowani homoseksualiści. 

W wyniku nacisku organizacji polonijnych, między inny-
mi za sprawą specjalnego listu do kanclerz A. Merkel oraz pol-

skich władz, strona niemiecka podjęła już zobowiązanie, 
by w każdym niemieckim kraju związkowym była 
co najmniej jedna szkoła, która uczyłaby języka pol-

skiego jako obcego. Niemiecki rząd zamierza także 
prowadzić stałe konsultacje z Polonią oraz 

przeznaczyć więcej środ-
ków na działalność kul-

turalno-oświatową 
dla Polaków żyją-

cych w Niemczech. 

Autor jest profesorem 
UAM oraz dyrektorem 
Instytutu Zachodniego 
w Poznaniu

Andrzej Sakson

Dlaczego Polacy 
w Niemczech powinni 
posiadać status 
mniejszości narodowej?

R E K L A M A
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Muzeum Gospodarki Mięsnej 
w Sielinku

ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica, 
tel./fax 061 447 36 14

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego

ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki; tel.: 0-61 81 07 629; fax: 0-61 81 07 642
e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl; www.muzeum-szreniawa.pl

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie znajduje się w gminie 
Komorniki, około 10 km na południe od Poznania, przy trasie do Wrocławia i szlaku kolejowym do Wolsztyna. 
Usytuowane jest w otoczeniu Wielkopolskiego Parku Narodowego, w pobliżu lasów i jezior.

MUZEUM  PROPONUJE:
� zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem
� Muzealne Spotkania z Widzem – w każdą sobotę 

i niedzielę (od połowy lutego do października)
� liczne pokazy organizowane na zamówienie: m.in. 

pokaz pracy lokomobili parowej „Hipolina”, wyrobu 
masła w tradycyjnych masielnicach, tzw. kierzyn-
kach, tkania na krośnie i przędzenia na kołowrotku, 
pieczenia chleba w piecach chlebowych, wyrobu 
świec z naturalnego wosku pszczelego, mielenia 
ziarna w żarnach i tłuczenia w stępie ręcznej i noż-
nej, prania i maglowania, pokazy pracy wołów na 
polu i w kieracie

� lekcje z zakresu tematyki prezentowanej na eks-
pozycji

� 
� występy dziecięcego zespołu ludowego
� przejażdżki dla dzieci na kucyku oraz wagonetką 

konną
� organizację ogniska 
� wynajem hali namiotowej
� organizację sesji i konferencji 
� wynajem pokoi gościnnych

SPECJALISTYCZNE  ODDZIAŁY  TERENOWE

Muzeum Wikliniarstwa 
i Chmielarstwa w Nowym 

Tomyślu
ul. Topolowa 10

64-300 Nowy Tomyśl
tel./fax 061 442 23 11

e-mail: nowytomysl@muzeum-
szreniawa.pl

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 
w Uzarzewie

ul. Akacjowa 12, 62-006 Kobylnica, 
tel./fax 061 818 12 11

e-mail: uzarzewo@muzeum-
szreniawa.pl

Muzeum Młynarstwa i Wodnych 
Urządzeń Przemysłu Wiejskiego 

w Jaraczu
64-610 Rogoźno

tel./fax 067 261 05 15

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa 
im. prof. R. Kosteckiego 

w Swarzędzu
ul. Poznańska 35, 62-020 Swarzędz, 

tel. 061 651 18 17
e-mail: swarzedz@muzeum-

szreniawa.pl

Pokazy wielkanocne 
1-31 marca
Pokazy przeznaczone dla 
zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży. Celem 
imprezy jest zaprezen-
towanie wielkanocnych 
tradycji i obrzędów wsi 
polskiej. W programie 
przedstawienie, pokazy 
pracy twórców ludowych 
i warsztaty.

IX Jarmark Wielkanocny 
27-28 marca
Festyn tematycznie 
związany ze Świętami 
Wielkanocnymi. 
Prezentowane są liczne 
pokazy pracy twórców 
ludowych i rzemieślników 
z możliwością nabycia ich 
wyrobów (pisanki, palmy, 
pieczywo obrzędowe).

Festyn 
Zielonoświątkowy
23 maja
Impreza plenerowa 
nawiązująca do popu-
larnego dawniej na wsi 
polskiej zwyczaju obcho-
dzenia Zielonych Świątek, 
połączonych w okresie 
późniejszym z Dniem 
Strażaka i Świętem 
Ludowym.

Białorusini – historia 
i kultura
26-27 czerwca
Kolejne przedsięwzięcie 
Muzeum z cyklu poświę-

KALENDARZ  IMPREZ  I  WYSTAW  NA  2010  R.

• Międzynarodowa wystawa propagandowego plakatu rolniczego z lat 1950. – 24 kwietnia – 10 października
• Białorusini – historia i kultura – 26 czerwca – 10 października

• Leluje i bursztyny, czyli sztuka kurpiowska – 29 sierpnia – 10 października

WYSTAWY  CZASOWE

conego mniejszościom 
narodowym i etnicznym 
na ziemiach polskich. Tym 
razem zaprezentowana 
zostanie historia i kultura 
mniejszości białoruskiej. 
Imprezie towarzyszyć bę-
dzie konferencja naukowa 
oraz wystawa czasowa.

Niedziela w Muzeum
26 lipca
Podczas festynu będzie 
można obejrzeć zabyt-
kowe ciągniki rolnicze 
ze zbiorów muzeów 
polskich oraz z kolekcji 
prywatnych. Odbędzie się 
otwarcie labiryntu ku-
kurydzianego oraz przy-
bliżona zostanie praca 
wielkopolskiej policji.

Wesele Kurpiowskie. 
IV Europejski Festiwal 
Sztuki Ludowej
22 sierpnia
Siódma impreza plenero-
wa z cyklu prezentujące-
go ludową obrzędowość 
weselną dotyczyć będzie 
wsi kurpiowskiej (obrzędy 
i zwyczaje weselne, twór-
czość ludowa, typowe 
potrawy regionalne). 
Atrakcję festynu stano-
wi udział autentycznej 
pary nowożeńców. 
Imprezie towarzyszą 
liczne występy zespołów 
ludowych w ramach IV 
Europejskiego Festiwalu 
Sztuki Ludowej.

Festiwal Piwa
12 września
Impreza ukazująca trady-
cje produkcji i spożycia 
piwa na ziemiach polskich 
oraz prezentująca współ-
czesnych wytwórców 
piwa.

Jesień na wsi
20 września – 1 paź-
dziernika
Warsztaty i pokazy dla zor-
ganizowanych grup dzieci 
i młodzieży poświęcone 
historii techniki rolniczej 
– metodom młócenia, 
czyszczenia i przemiału 
ziarna. Dodatkowo za-
prezentowane zostaną 
stanowiska związane z do-
mowym przetwórstwem 
owoców i warzyw.

Jesień w domu i zagro-
dzie. Retro Show
26 września
Festyn prezentujący 
tradycyjne wiejskie za-
jęcia i prace związane 
z jesiennym zbiorem, 
zagospodarowaniem 
i przetwarzaniem płodów 
rolnych, przygotowaniem 
zapasów na zimę oraz 
prezentujący zabytkowe 
maszyny i urządzenia 
w ruchu.

Pańskie oko konia tuczy
10 października
Impreza plenerowa 
ukazująca sposoby wyko-

rzystania koni roboczych 
w gospodarstwie rolnym.

Zwyczaje i obrzędy 
bożonarodzeniowe
29 listopada – 17 grudnia
Pokazy interaktywne dla 
zorganizowanych grup 
dzieci i młodzieży poświę-
cone zwyczajom i obrzę-
dom wsi krakowskiej 
towarzyszącym Bożemu 
Narodzeniu (jasełka, 
szopka z żywymi zwie-
rzętami, pokazy pracy 
twórców ludowych, wy-
rób tradycyjnych ozdób 
choinkowych).

Jarmark 
Bożonarodzeniowy
19 grudnia
Impreza rekreacyjna 
i handlowa nawiązująca 
tematyką do zbliżających 
się świąt. Wśród atrakcji 
pokazy pracy twórców 
ludowych oraz sprzedaż 
ich wyrobów (ozdoby 
choinkowe, rzeźby, hafty, 
pieczywo obrzędowe).
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Z profesorem Grzegorzem Skrzypcza-
kiem, rektorem Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Panie rektorze, jesteście Pań-
stwo po obchodach jubileuszowych dziś 
już Uniwersytetu Przyrodniczego. Pro-
szę powiedzieć, na co Państwo położyli-
ście największy nacisk?

Dziewięćdziesiąt lat temu na nowo 
utworzonym Uniwersytecie Poznańskim 
rozpoczął działalność Wydział Rolniczo-Le-
śny, który dał początek dzisiejszemu Uni-
wersytetowi Przyrodniczemu. Uroczysto-
ści, zgodnie z tradycją i umową pomiędzy 
rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza a naszą uczelnią, rozpoczęliśmy 18 
listopada i trwały one trzy dni. Chcieliśmy 
połączyć historię tych dziewięćdziesięciu 
lat ze współczesnością. Obchody rozpo-
częliśmy od pięknej karty wspomnieniowej 
o naszych nauczycielach, profesorach, tych, 
którzy budowali uniwersytet, a których dziś 
Uniwersytet Przyrodniczy jest spadkobier-
cą. Właśnie tutaj, na Sołaczu, na tak zwa-
nym folwarku golęcińskim podarowanym 

uczelni przez rodzinę Cieszkowskich, poka-
zaliśmy całą naszą historię. W tym uroczy-
stym dla nas czasie gościli w naszych mu-
rach rektorzy uczelni rolniczych i przyrod-
niczych oraz uczelni poznańskich, doradca 
prezydenta RP, przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, samorządowych i miejskich, 
arcybiskup metropolita poznański, przed-
stawiciele placówek naukowych i różnych 
instytucji oraz przyjaciele i sympatycy Uni-
wersytetu Przyrodniczego.

Podniosłym momentem uroczystości 
jubileuszowych było odsłonięcie popiersia 
Augusta hrabiego Cieszkowskiego, patro-
na uczelni, fundatora i założyciela Wyższej 
Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, na 
której dorobku i tradycji opierał się Wydział 
Rolniczo-Leśny. Wyższa Szkoła Rolnicza im. 
Haliny była jedyną wyższą uczelnią na zie-
miach polskich pod zaborem pruskim, a jej 
kadra znalazła się w powołanym Wydziale 
Rolniczo-Leśnym tworzonej w 1919 roku 
Wszechnicy Piastowskiej, przemianowa-
nej rok później na Uniwersytet Poznański. 
Popiersie Augusta Cieszkowskiego zostało 
umieszczone w holu Collegium Maximum 

– głównego gmachu uczelni.

Chciałbym też odnieść się do dzisiej-
szego stanu uniwersytetu. Otóż jest on 
placówką kształcącą ponad 12 tysięcy stu-
dentów, zatrudniającą 1600 pracowników, 
w tym ponad 850 nauczycieli akademic-
kich, a co najważniejsze  – 149 profesorów 
tytularnych. To ogromny potencjał nauko-
wy, który pozwala postrzegać Uniwersy-
tet Przyrodniczy jako jeden z głównych fi-
larów akademickiego Poznania. Pochwalę 
się, że w tym roku rozpoczynamy realizację 
projektu „Budowa Biocentrum Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu” o warto-
ści ponad 35 milionów złotych. Do budo-
wanego obiektu zostaną przeniesione ka-
tedry biochemii i biotechnologii, genetyki 
i hodowli roślin, agronomii oraz łąkarstwa 
i krajobrazu przyrodniczego, a więc te, któ-
re niosą postęp biologiczny. To dla nas bar-
dzo ważne wydarzenie i ogromne wyzwa-
nie. Liczymy, że obiekt zostanie oddany do 
użytku za około półtora roku. Znajdą w nim 
miejsce duże sale audytoryjne, dobrze wy-
posażone laboratoria przeznaczone zarów-
no dla naukowców, jak i studentów.

 Proszę w takim razie przybli-
żyć Państwa osiągnięcia.

Łączymy  
naukę z praktyką

Odsłonięcie popiersia patrona uczelni, Augusta hr. Cieszkowskiego
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Zacznę nieco ogólniej, że jesteśmy po-
strzegani jako uczelnia, która oferuje stu-
dia na 19 kierunkach i 30 specjalnościach. 
Mamy bardzo dobre zaplecze naukowo- 

-badawcze oraz bazę doświadczalną w po-
staci 12 rolniczych i leśnych zakładów do-
świadczalnych. Realizujemy 14 projektów 
UE, w ostatnim okresie otrzymaliśmy dwa 
duże granty na kwotę prawie 70 milionów 
złotych. Pierwszy dotyczy badań nad wy-
korzystywaniem różnego typu materia-
łów i ich modyfikacji do produkcji biopaliw, 
a drugi kreowania i oceny żywności o wła-
ściwościach prozdrowotnych. Dziś to bar-
dzo interesujące dyscypliny naukowe, które 
wpisują nas w działania związane z produk-
cją żywności z jednej strony, a z drugiej łą-
czą z aspektami energetyki, paliw, biopaliw 
oraz energii odnawialnej. 

 Jeszcze chciałam zapytać o ba-
dania nad witaminą B.

To były światowe odkrycia związane 
z życiowymi funkcjami witaminy B12 i lecz-
nictwem. Obecnie możemy się poszczycić 
nowymi osiągnięciami z innych dziedzin: 
genetyki zwierząt i roślin, badań z zakre-
su żywności i żywienia człowieka czy opty-
malizacji konstrukcji mebli metodą cyfro-
wej analizy obrazu. Wraz z Uniwersytetem 
Medycznym chcemy utworzyć centrum 
chirurgii eksperymentalnej, zabiegów ma-
łoinwazyjnych, ponieważ dysponujemy do-
brymi warunkami lokalizacyjnymi oraz ma-
teriałem doświadczalnym. Możemy zatem 
zarówno koordynować badania, jak i się do 
nich włączyć.

 Pierwszy raz Państwo uczest-
niczyliście w Nocy Naukowców. Proszę 
powiedzieć, co to Państwu dało.

Noc Naukowców jest cenną inicjaty-
wą o charakterze popularnonaukowym 
i rozrywkowym. Nasza uczelnia zorganizo-
wała 24 warsztaty i prezentacje w sześciu 
miejscach. Tematyka była różnorodna: od 

żubronia, poprzez żywność modyfikowaną 
genetycznie, do samodzielnego projekto-
wania wygodnych mebli. Część warsztatów 
połączono z konkursami. Tej nocy uczelnię 
odwiedziło około 4 tysięcy osób. Ta świet-
na inicjatywa pokazuje potencjał naukowy 
uczelni, ale przede wszystkim jest okazją 
do zbliżenia naukowców i społeczeństwa, 
tak dorosłych, jak i dzieci, którym możemy 
pokazać najistotniejsze i najatrakcyjniej-
sze kierunki badań oraz naukę „od kuchni”. 
Duże zainteresowanie budziły badania z za-
kresu genetyki, a może bardziej modyfika-
cji genetycznych, technologii drewna, fizyki 
i biofizyki, gastronomii molekularnej i mi-
krobiologii. Cieszymy się z dużego powo-
dzenia zorganizowanych przez naszą uczel-
nię prezentacji.

 Za Cieszkowskim można by 
powiedzieć, że szkoła powinna urzeczy-
wistniać naukowe marzenia czy pragnie-
nia. Jak Państwo dzisiaj urzeczywistnia-
cie naukowe marzenia?

August Cieszkowski był człowiekiem 
ogromnej mądrości. Łączył pracę naukową 
z praktyką życia gospodarczego. Nasze ma-
rzenia naukowe urzeczywistniamy w wielo-
raki sposób, między innymi przez badania 
interdyscyplinarne, na przykład z Uniwersy-
tetem Medycznym, gdzie prowadzimy ba-
dania nad opracowaniem szczepionki na 
czerniaka, najbardziej złośliwego raka skó-
ry, ale także dzięki współpracy z szeroko ro-
zumianą praktyką – gdy wyniki naszych ba-
dań znajdują zastosowanie w różnych dzie-
dzinach gospodarki.

 Przyznam, że jest mi trochę 
żal, bo rynek wymaga pewnego działa-
nia wspólnego, Państwo zaś odeszliście 

od Uniwersytetu Poznańskie-
go, a w moim odczuciu siła jest 
w jedności...

Wyszliśmy od UP i wrócili-
śmy do UP – to nieco przewrotne 
stwierdzenie zawiera myśl o kon-
tynuacji wartości (idei) wyniesio-
nych z Uniwersytetu Poznańskie-
go. Moim zdaniem nie odchodzi-
my – łączą nas wspólne badania, 
wspólne przedsięwzięcia nauko-
we w ramach Akademickiego 
Poznania, prowadzone wspólnie 
granty, w których biorą udział 
oprócz naszych pracowników 
również pracownicy Uniwersyte-
tu Ekonomicznego, Uniwersyte-
tu Medycznego i Politechniki Po-
znańskiej. Jesteśmy bardzo silnie 

powiązani naukowo i dydaktycz-
nie, to nadal jest idea pewnej federacji uni-
wersytetów, zbliżenia i spójności, wymaga-
jącej czasu i ewentualnej nowej koncepcji 
spojrzenia na szkolnictwo wyższe, nie tylko 
w Poznaniu.  

Przed kościołem wierzenickim

Msza święta w kościele wierzenickim

Koncert w Teatrze Wielkim w Poznaniu 
z okazji 35-lecia Zespołu Pieśni i Tańca 

„Łany”

Okolicznościowa wystawa w Kolegium 
Rungego 
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Z Wiesławem Ochmanem, wybitnym 
śpiewakiem operowym,  malarzem i re-
żyserem, rozmawia Dominik Górny

 Z okazji Roku Chopinowskie-
go prowadzi Pan cykl koncertów Ma-
zowieckiego Teatru Muzycznego „Ope-
retka” im. Jana Kiepury, pt. „Fryderyka 
czas zacząć…”. Czy mógłby Pan skiero-
wać do Chopina słowa – „Muzyka, którą 
pozostawiłeś, wystarcza, żebym usłyszał, 
w jakim rytmie pulsuje serce Polski”?

Myślę, że tak, ponieważ w muzyce 
Chopina jest wiele polskich nut, które kryją 
w sobie urokliwe krajobrazy naszej ojczyzny, 
tęsknotę wypowiedzianą w języku muzyki. 
Dziękuję Chopinowi przede wszystkim za 
mazurki i nokturny przepełnione słowiań-
skim duchem. I choć polskość kojarzy mi 
się również z postacią Stanisława Moniusz-
ki, którego twórczość koncentrowała się na 
ludowości, to właśnie kompozycje Chopi-
na ukazują uniwersalne myślenie o Polsce – 
o jej polach, wierzbach, tajemniczej atmos-
ferze nocy, o spotkaniach z rodakami...

 Jest Pan pierwszym po Janie 
Kiepurze polskim śpiewakiem, który 
wystąpił na najlepszych scenach opero-
wych świata, między innymi: w Operze 
Paryskiej, Teatro Colon w Buenos Aires, 
La Scali, Metropolitan Opera czy Staat-
soper w Berlinie i Hamburgu. Czym róż-
niło się podejście do sztuki operowej 
w zachodnich krajach od tego, z którym 
zetknął się Pan w Polsce?

Co ciekawe, artystyczny poziom przed-
stawień wystawianych w Polsce był niejed-
nokrotnie wyższy od ich odpowiedników 
na Zachodzie. Mam na myśli szczególnie 
przedstawienia operowe w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie, na przykład Don Carlosa, 
w którym występowałem razem ze wspa-
niałą obsadą: Krystyną Jamroz, Haliną Sło-
nicką, Bernardem Ładyszem, Andrzejem 
Hiolskim. 

Pozytywnym zaskoczeniem był dla 
mnie sposób pracy na Zachodzie. Odnosi-
ło się to na przykład do terminarza wystę-
pów, który otrzymałem gotowy na dwa lata 
naprzód, już w chwili podpisania umowy ze 
Staatsoper w Hamburgu. Odpowiadała mi 
niezwykle analityczna praca z reżyserami. 
Ceniłem sobie szczególnie jednego z nich – 
Erharda Fishera, którego poznałem w Staat-
soper w Berlinie. Wnikliwość jego podejścia 
do sztuki operowej polegała na umiejętno-
ści budowania postaci, prowadzenia dysku-
sji o sposobach jej zachowania. Nauczyłem 
się, że każdy gest na scenie musi mieć swo-
ją przyczynę i nie powinien być odrucho-
wym wykonywaniem poleceń reżysera. 

Polski artysta nie był tak uprzywilejo-
wany jak jego zachodni kolega, który bez 

większych formalności mógł odbywać mię-
dzynarodowe tournée. Ilekroć chciałem 
wyjechać na Zachód, musiałem poddać 
się ocenie trzyosobowej komisji, w której 
był przedstawiciel Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych, Ministerstwa Kultury i PAGAR-
TU. I choć władza w Polsce była pod tym 
względem biurokratyczna, to w gruncie 
rzeczy zależało jej na wyjazdach polskich 
artystów za granicę – w końcu była to pro-
mocja naszego kraju. 

Kolejna różnica dotyczyła gaży dla arty-
stów. W Polsce nie miało większego znacze-
nia, czy grałeś rolę pierwszoplanową, czy 
drobny epizod – wynagrodzenia były sto-
sunkowo równe. Na Zachodzie było zupeł-
nie inaczej, bo płaciło się za talent, scenicz-
ną prezencję i powodzenie wśród publicz-
ności. Nie wspomnę o tym, że gratyfikacja 
za występ w jednej sztuce niejednokrot-
nie przewyższała czteromiesięczne zarobki 
śpiewaka w Polsce. Budżet oper na zacho-
dzie jest do dziś wyższy niż u nas, dlatego 
mogą one sprowadzić do siebie dowolne-
go artystę. Myślę jednak, że nie powinniśmy 
robić z tego problemu, ponieważ poziom 
artystyczny naszych śpiewaków niejed-
nokrotnie dorównuje talentowi artystów 
o światowej renomie.

 Wykonuje Pan muzykę opero-
wą, oratoryjną, polskie i światowe pieśni 
oraz arie: które z nich – liryczne czy eks-
presyjne – są Panu bliższe?

Na pewno liryczne i nie ukrywam, że 
w kinie potrafię się wzruszyć tak, że płaczę. 
Liryka powinna być bazą wszystkich pieśni, 
choć oczywiście charakter każdej z nich za-
leży od tego, co śpiewak pragnie przeka-
zać poprzez swoją interpretację. Niedawno, 
z Metropolitan Opera, otrzymałem nagra-
nie Nieszporów sycylijskich Verdiego, w któ-
rych wystąpiłem w 1984 roku pod batutą 
Jamesa Levina. Byłem zdumiony jakością 
nagrania. Arie, które w nim wybrzmiały, 
są wspaniałym przykładem, jak należy in-
terpretować pieśń – w inny sposób śpie-
wa się do dziewczyny „kocham cię”, a jesz-
cze inaczej – „idź precz”. Liryzm, rozumiany 
jako przekaz emocji, powinien być obecny 
w każdej z tych arii. To właśnie dzięki liry-
zmowi śpiewak nie tylko jest odtwórcą spi-
sanych nut, ale „maluje głosem”… 

 Mówi Pan, że w to, iż zostanie 
malarzem, wierzył, a bycie śpiewakiem 
przewidywał… 

Śpiewanie jest moim życiem, a malar-
stwo – pasją, dającą wielką radość. W ma-
larstwie artysta jest absolutne sam – de-
cyduje dosłownie o wszystkim – wyborze 
tematu, formie i rozmiarach rysunku, har-
moniach barwy… Malarstwo postrzegam 
jako przetworzenie wrażenia malarza na 
dany temat. Jest ono zatem czymś bardziej 
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osobistym niż śpiew, na którego ostateczny 
przekaz wpływa nie tylko śpiewak, ale i dy-
rygent, reżyser przedstawienia czy scenicz-
ny partner. Będąc śpiewakiem, można zdo-
być widownię jedynie na tyle, na ile potrafi 
się samemu zaangażować w śpiew. W ma-
larstwie też nie ma „relaksu”. Malarz bowiem 
w swojej wyobraźni widzi efekt, który chce 
osiągnąć. Z każdym machnięciem pędzla 
uświadamia sobie, jak wiele dróg dzieli go 
od zamierzonego obrazu, i wystarczy jedna 
plamka, żeby go zniszczyć. Aby tego unik-
nąć, trzeba mieć wrodzoną intuicję…

 Co jest ważniejsze – intuicja 
czy przeznaczenie?

W większości przypadków intuicja… 
Znałem kiedyś pewnego muzycznego re-
daktora, który pracował w Berlinie. Wyko-
nywałem utwory Mozarta, a on namawiał 
mnie na śpiewanie dzieł Wagnera. Wystąpi-
łem jako Erik w Latającym Holendrze. Prasa 
rozpisywała się, że zaśpiewałem go bardzo 
dobrze, bo moja interpretacja niosła w so-
bie ducha Mozarta, którego muzyka jest 
szlachetna i precyzyjna. Z kolei gdy śpiewa-
łem utwory Verdiego, mówili, że mam ide-
alny głos do Donizettiego. Wynika z tego, 
że intuicyjnie wyczuwałem, co powinie-
nem śpiewać… Nie można jednak pomi-
nąć roli pedagogów, którzy nauczyli mnie 
krytycznego podejścia do sztuki oraz tego, 
że trzeba umieć odmawiać. Miałem w tym 
względzie świetnych doradców, między in-
nymi impresario – pana Schulza. Wybierał 
propozycje kontraktów, które przyczyniały 
się do mojego rozwoju artystycznego. Je-
śli więc można mówić o przeznaczeniu, to 
mogło być nim to, że spotykałem właści-
wych ludzi…

 …jak chociażby profesora 
Czesława Rzepińskiego, który napisał, 
że dziękuje losowi, iż mógł zetknąć się 
z Pana „wielką sztuką”. A Pan – za jakie 
spotkania dziękuje losowi?

Odnosząc się do zawodowej ścieżki 
muzycznej, dziękuję za obecność profeso-
ra Gustawa Serafina – ojca organisty Józefa 
Serafina, w którego domu byłem traktowa-
ny jak członek rodziny. Nie zapomnę dyry-
genta Włodzimierza Ormickiego, który za-
prosił mnie do występów w Operze Śląskiej, 
dzięki czemu poznałem panią profesor Ma-
rię Szłapak. Następnie, poprzez Kraków do 
Warszawy, spotkałem wspaniałych pedago-
gów – profesorów Sergiusza Nadgryzow-
skiego, Jerzego Gaczka i dyrektora Zdzisła-
wa Górzyńskiego. Dzięki ostatniemu z nich 
w 1965 roku wystąpiłem w partii Jontka 
w Halce, którą oglądali impresariowie z ca-
łego świata, co otworzyło mi drogę do mię-
dzynarodowego rozwoju mojej kariery. 

Mówiąc o malarstwie, nie sposób prze-
cenić wpływu wspomnianego profesora 

Rzepińskiego. Nie tylko wspaniale malował, 
ale potrafił zwerbalizować istotę malarstwa. 
Później przyjaźniłem się z Jankiem Szan-
cenbachem, należącym do grona „kolory-
stów”; Jurkiem Dudą-Graczem, Zdzisiem 
Beksińskim, Wiesiem Garbolińskim czy Eu-
geniuszem Eibischem. Dzięki organizowa-
nym przeze mnie aukcjom polskiej sztuki 
współczesnej w Ambasadzie i Konsulacie 
Generalnym RP w USA miałem okazję po-
znać całą plejadę wspaniałych artystek i ar-
tystów malarzy i rzeźbiarzy. Dochód z tych 
aukcji przeznaczyliśmy między innymi na 
odnowienie Muzeum Adama Mickiewicza 
w Wilnie. Sam zresztą miałem ponad sie-
demdziesiąt indywidualnych wystaw…

 Pamięta Pan swój pierwszy 
obraz? 

Oczywiście, aby go namalować, opu-
ściłem zajęcia na studiach w Akademii Gór-
niczo-Hutniczej. Nie miałem farb olejnych, 
tylko pastę do zębów i tusz kreślarski, a za-
miast płótna – brystol. Byłem pod wraże-
niem obrazów Wierusza Kowalskiego, któ-
ry malował na przykład wilki. Zmierzyłem 
się z tym tematem, wzbogacając krajobraz 
o rozłożyste drzewo. Mój kolega skomen-
tował to „dzieło” jednym zdaniem: „Kto wy-
pędza owce na śnieg?”. Nie muszę dodawać, 
że obraz uległ zniszczeniu. 

 Do klimatu jakiej opery mógł-
by Pan porównać swoje życie?

Ze względu na zainteresowania malar-
skie kojarzy mi się Tosca Pucciniego, w któ-
rej zagrałem partię Cavaradossiego. Mogła-
by być też Moniuszkowska Halka, ponieważ 
kocham wieś. Bliska jest mi Rycerskość wie-
śniacza Mascagniego – partia Turiddu, oraz 
postać Księcia w Rigoletto Verdiego, bo 
choć jego dusza jest mroczna, to śpiewa 
piękne arie. Z kolei operą, która zrobiła na 
mnie największe wrażenie, są Nieszpory sy-
cylijskie Verdiego. 

 Kto rozwinął w Panu artystycz-
ną wrażliwość?

Moja mama, dzięki której usłyszałem 
pierwszą arię w swoim życiu – arię Skołuby 
z opery Straszny dwór Moniuszki – śpiewa-
ła ją do snu i zaraz po moim przebudzeniu. 
Poza tym zapoznała mnie i mojego brata 
z malarstwem – zbieraliśmy reproduk-
cje obrazów polskich malarzy – Chełmoń-
skiego, Kocisa, Wyczółkowskiego, Grottge-
ra, których twórczość wciąż jest dla mnie 
ważna. 

 Podkreśla Pan, że warto być 
szlachetnym i wiernym samemu sobie…

Człowiek powinien być „człowiekiem” 
i nie mówię nawet o Dekalogu, ale o czy-
sto ludzkich sprawach, takich jak bycie do-
brym, artysta zaś powinien rozliczać się ze 
swoim „sumieniem artystycznym”, tak jak 
każdy człowiek z własnym sumieniem.  
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KARNAWAŁOWE BOTOX PARTY !!!
12.02.2010 (piątek)

Nagroda główna dla uczestniczek BOTOX PARTY:

 

POWIĘKSZANIE UST!

Zapraszamy do CitiSpa na indywidualne konsultacje z zakresu medycyny estetycznej.

Niepowtarzalna okazja, aby poznać najnowsze możliwości w bezinwazyjnym 
upiększaniu, wykonać zabieg i skorzystać ze specjalnych cen przygotowanych 

wyłącznie dla uczestniczek BOTOX PARTY!!!

Każda z Was weźmie udział w losowaniu masażu w CitiSPA!
Każda z Was otrzyma bon o wartości 200 zł na kolejny planowany 

wybrany zabieg z zakresu medycyny estetycznej!

Rejestracja poznan@citispa.pl, Tel. +48 61 66 75 445 (46) 
lub osobiście ul. Długa 4.

W celu zgłoszenia należy kupić bilet wstępu o wartości 100zł 
(kwota zostanie wliczona w cenę zabiegu). Regulamin oferty dostępny na stronie 

www.citispa.pl
Długa Wyspa Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa, ul. Winogrady 28, 61 – 663 Poznań. Bank BZ WBK, 

nr konta: 87 1090 1854 0000 0001 0947 7232 Tytułem: bilet wstępu na botox party 29.01.2010.
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NOWOŚCI MUZYCZNE

NOWOŚCI MUZYCZNE

N O W O Ś C I  M U Z Y C Z N E

Jazz In Love
Nastrojowe utwory z pogranicza jazzu, smooth jaz-

zu, a także swingu. Jazz In Love to unikalna, ekskluzyw-
na lista najpiękniejszych utworów jazzowych. Dwupły-

towy album jest 
niezwykle na-
strojowy, pełen 
zaskakujących 
metafor, miło-
snych uniesień 
i namiętnych 
wyznań w pro-
wokującym ryt-
mie jazzu. De-
likatne piani-
no i subtelne, 
kojące wokale 
wprowadzą słu-
chacza w pozy-
tywny nastrój. 
Lista artystów, 

których utwory znajdziemy na płycie, zaspokoi gusta 
zarówno wymagających miłośników jazzu, jak i okazjo-
nalnych słuchaczy, spragnionych wyszukanych utwo-
rów na romantyczny wieczór we dwoje. Jednym sło-
wem, daj ponieść się emocjom i poczuj miłość w ryt-
mie jazz z albumem Jazz In Love. (My Music Group) 

Maja i Andrzej 
Sikorowscy
Sprawa rodzinna

Płyta Sprawa rodzinna jest drugim z kolei krążkiem 
duetu Maja Sikorowska i Andrzej Sikorowski. Pierwszy 
album Kraków – Saloniki rozszedł się w nakładzie 25 ty-
sięcy egzemplarzy, dowodząc niesłabnącego zaintere-
sowania piosenką literacką. Materiał znajdujący się na 

krążku Sprawa ro-
dzinna jest dziełem 
Andrzeja Sikorow-
skiego, lidera grupy 
Pod Budą, działają-
cej na rynku od 32 
lat. Znajdują się na 
nim także niespo-
dzianki w postaci 
debiutu kompozy-
torskiego Mai Si-
korowskiej, udziału 
Grzegorza Turnaua 
czy Soni Bohosie-
wicz. Całość świa-
domie zróżnicowa-

na stylistycznie w myśl zasady, jaka zawsze przyświe-
cała Sikorowskiemu, że piosenka ma być mądra i prze-
bojowa, bez względu na gatunek, do jakiego zaklasy-
fikują ją krytycy.

The Recording Academy® i EMI Mu�
sic prezentują: płytę C� z kandyda�płytę C� z kandyda�
tami do nagrody GRAMMY® 2010

Nowa kolekcja 20 utworów prezentujących 
kandydatów 52. edycji nagród GRAMMY oraz 
uczestników akcji charytatywnej MusiCares® i fun-
dacji GRAMMY. Rozdanie nagród GRAMMY odbę-
dzie się 31 stycznia w Staples Center w Los Ange-
les. Płyta zawiera utwory z najbardziej popular-
nych kategorii nagród GRAMMY: w 20 ścieżkach 
przedstawiono kandydatów do płyty roku, albu-
mu roku, najlepszego żeńskiego wokalu w muzyce 
pop, najlepszego albumu wokalnego muzyki pop, 
najlepszego utworu country z wokalem wykony-
wanego przez dwoje lub grupę artystów, a także 
najlepszego utworu rockowego z wokalem wykonywanego przez dwoje lub 
grupę artystów. Płyty z tej serii są każdego roku wydawane przez innego wy-
dawcę, za specjalnym porozumieniem zawartym ze wszystkimi głównymi dys-
trybutorami muzyki.

Corinne Bailey Rae
The Sea

Corinne zaczęła pracować nad piosen-
kami na drugi album pod koniec 2007 roku, 
po dwóch szalonych latach drogi od niezna-
nej wokalistki i autorki piosenek do świato-
wej sławy bestsellerowej i obsypywanej na-
grodami gwiazdy z mnóstwem nominacji do 
Grammy i Brit.

Nagrana głównie w Leeds i Mancheste-
rze i współprodukowana przez samą artystkę 
i dwóch producentów – Steve’a Browna i Ste-
ve’a Chrisanthou – płyta The Sea jest przeło-
mową pozycją w karierze wokalistki. Płyta ta przekracza najśmielsze oczeki-
wania krytyków i zbacza z utartych ścieżek, operując muzycznym językiem 
pełnym nowych znaczeń i pasji, która wyróżnia album spośród innych. 

Stworzone we własnym świecie Corinne, daleko od wpływów i rozrywek, 
The Sea to twórczy skok artystki w zupełnie inną muzyczną krainę. Pierwsi 
recenzenci płyty wspominają o szerokiej gamie inspiracji, wymieniając Cur-
tisa Mayfielda, Jeffa Buckleya, Steviego Wondera, Björk, Marvina Gaye’a, Ra-
diohead, Ninę Simone i Pink Floyd, jednak Corinne stworzyła dzieło własne, 
unikalne. 

Jej głos, jak zwykle pełen ekspresji i duszy, rozbrzmiewa przejmującą, 
nową głębią. Żywy i intymny, delikatny i ciepły, ma jednocześnie siłę, pasję 
i wdzięk. Corinne nie powiela nikogo, jest prawdziwą artystką swoich czasów, 
a jednocześnie niewielu może się z nią równać. 

We współpracy z nowym zespołem muzyków, z których większość zna 
od lat, Corinne stworzyła niezwykle intymny album, pełen przejmujących – 
szczerych, a jednocześnie poetyckich tekstów opowiadających otwarcie i po-
ruszająco o jej osobistych przeżyciach. The Sea to płyta, której barwy i emo-
cje wciągają słuchacza w pełen kontrastów świat piękna i smutku dających 
początek nadziei i mądrości. 

To także album, który na długo pozostanie w pamięci i wyobraźni słucha-
cza: kompletne przeciwieństwo jednorazowego „fast food” wszechobecnego 
we współczesnym świecie pop. Mroczna, zmysłowa, pełna emocji i szczera, 
a jednocześnie przesycona nadzieją płyta The Sea zachęca do pełnego zanu-
rzenia się w świat Corinne. (www.emimusic.pl)

Sławomir Bartkowiak
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Pobudzanie rozwoju ekonomiczne-
go Wielkopolski oraz wspieranie komer-
cjalizacji wyników naukowych badań 

– taka jest idea istnienia Poznańskie-
go Parku Naukowo-Technologicznego 
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza, którego działalność jest świet-
nym przykładem rozwijania przedsię-
biorczości przy wykorzystaniu zaawan-
sowanych technologii. Sukces Poznań-
skiego Parku Naukowo-Technologiczne-
go rodzi się z twórczego zaangażowania 
ludzi, wśród których wyróżnia się profe-
sor Bogdan Marciniec – założyciel i dy-
rektor Parku, oraz prezes Fundacji, uzna-
wany za jednego z czołowych, współcze-
snych polskich chemików i światowych 
specjalistów z zakresu krzemu i katalizy 
metaloorganicznej. 

Poznański Park Naukowo-Techno-
logiczny jest pierwszą tego rodzaju 
placówką w Polsce. Stworzony na ba-
zie doświadczeń parków technologicz-
nych w USA, już od 1995 roku zdobywa 
zaufanie wielu opiniotwórczych środo-
wisk, które wybierają go na miejsce za-
wodowych spotkań. Szczególnym zain-
teresowaniem cieszy się wśród naukow-
ców i biznesmenów. Wszystko za spra-
wą ciekawej oferty dydaktycznej i ba-
dawczej zorientowanej na tworzenie 

innowacyjnego wizerunku danego 
przedsiębiorstwa. A może być on bar-
dzo różny, o czym przekonujemy się, 
odwiedzając Poznański Park Nauko-
wo-Technologiczny, w którym działają 
liczne laboratoria, firmy zajmujące się 
dziedziną fizyki, chemii, informatyki, 
archeologii, geologii i ekonomii, oraz 
naukowe pracownie. Każda z nich wpi-
suje się w założenie, że dobra praktyka 
powinna być poparta wiedzą i teorią, 
którą można wykorzystać w codzien-
nym życiu.

Park tym lepiej wspiera rozwój in-
nych instytucji, im bardziej stawia na 
umacnianie własnej pozycji w świecie 
nauki i biznesu. Udowadnia to włą-
czenie się w realizację jednego z naj-
ważniejszych projektów finansowych 
Programu Operacyjnego „Innowacyj-
na Gospodarka”, w ramach członko-
stwa w Konsorcjum Wielkopolskiego 
Centrum Zaawansowanych Technolo-
gii. Nie wspominając o projekcie „Bu-
dowa zespołu inkubatorów wysokich 
technologii” adresowanym do bran-
ży chemicznej, biotechnologicznej 
i informatycznej. Dodajmy, że Inku-
bator Technologiczny Poznańskiego 
Parku Naukowo-Technologicznego 
został pierwszym polskim laureatem 
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światowej Nagrody Best Science Based In-
cubator 2009. Inkubatory technologiczne 
i parki naukowe – jak podkreśla profesor 
Marciniec – „wspierają bowiem przedsię-
biorców w zakresie poszerzania oferty ich 
produktów i usług […]. Małe przedsiębior-
stwa postrzegamy jako główną siłę innowa-
cji, zatrudnienia na obszarze danego regio-
nu oraz społecznego i gospodarczego roz-
woju […]. Nasz Park stymuluje powstawa-
nie grup o charakterze biznesowym, a tym 
samym przyspiesza tempo rozwoju inno-
wacyjnych firm, co przekonuje do naszej 
działalności międzynarodowych graczy”. 

W kontekście współpracy z przedsię-
biorstwami „o wysokim potencjale rozwo-
ju” szczególnie ciekawą jest „oferta bizne-
sowa i okołobiznesowa”, która pozyskuje 
coraz większe grono zwolenników, takich 
jak: pracownicy naukowi uczelni wyższych, 
jednostki badawczo-rozwojowe, przedsię-
biorcy, a nawet przedstawiciele jednostek 
samorządowych. Czte-
ry wspomniane grupy 

„usługobiorców” odgry-
wają ważną rolę w upo-
wszechnianiu gospodar-
czej współpracy i przed-
siębiorczych postaw, nie 
tylko w Wielkopolsce, ale 
również w Unii Europej-
skiej. Ich skuteczną dzia-
łalność na gruncie go-
spodarczo-społecznym, 
zapewnia wykorzystanie 
doświadczenia specja-
listów z nauk przyrod-
niczych, chemicznych 
i technicznych. Efekty ich 
pracy można zaobserwo-
wać w takich projektach, 
jak na przykład: Inkuba-
tor Technologiczny, Po-
znańskie Laboratorium 
Radiowęglowe, Dział 
Transferu Technologii, Ze-
spół Promocji Inwestycji, 
Zespół Badań i Analiz, La-
boratorium Technologii 
Mowy i Języka, Centrum 
Analityki i Diagnostyki 
Medycznej. W podobne przedsięwzięcia 
angażuje się blisko pięćdziesiąt innowacyj-
nych firm, działających na terenie Parku. 

Warto zaznaczyć interdyscyplinarny 
charakter działalności Parku. Udowadniają 
to usługi z takiego zakresu, jak: archeolo-
gia, informatyka, fizyka, chemia, geologia, 
nauki ekonomiczne, doradztwo i szkolenia 
z zakresu pozyskiwania źródeł finansowa-
nia, transfer technologii itp., działania inku-
bacyjne, wynajem powierzchni, dostęp do 
laboratoriów, usługi badawcze w dziedzi-
nie technologii chemicznej. Ich celem jest 

stworzenie zaplecza badawczego i admi-
nistracyjno-organizacyjnego, które stano-
wi podstawę „rzetelności i wiarygodności” 
wszelkich inicjatyw podejmowanych z ra-
mienia Parku.

Wracając do postaci profesora Marcińca 
– warto przywołać jedno z jego spostrzeżeń 
dotyczące określenia roli naukowych osią-
gnięć w upowszechnianiu zjawiska innowa-
cji – „Odkrycia naukowe, ciesząc się najwięk-
szą estymą i prestiżem społecznym, tworzą 
nową wiedzę wchodzącą do obiegu mię-
dzynarodowego na zasadach niekomercyj-
nych. Jednakże bezpośrednią rolę we wzro-
ście gospodarczym kraju odgrywają prace 
rozwojowe oparte na zasobach już istnie-
jącej wiedzy naukowej, a także innowacje 
(czyli upowszechnianie tej wiedzy)”. Zapyta-
łem go, w jaki sposób urealnić założenia ba-
dawcze – stwierdził, że należy skupić się na 

„Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 
roku”, której celem jest „stymulowanie wzro-

stu innowacji polskiej gospodarki” przy wy-
korzystaniu „polityki innowacyjnej państwa, 
która powinna zmierzać do stworzenia in-
strumentów dla efektywnego współdzia-
łania naukowców, inżynierów, menedże-
rów, specjalistów od marketingu”. Dlatego 
tak znaczącą jest wizja rozwoju Parku, jako 

„efektywnego pośrednika” działań w ramach 
„gospodarki opartej na wiedzy”. 

Wizja wykorzystania potencjału na-
ukowego do osiągnięć biznesowych zna-
lazła uznanie wśród branżowych specjali-
stów i naukowców. Dzięki temu profesor 

Bogdan Marciniec otrzymał Nagrodę FNP 
2009 („Polski Nobel”) „w obszarze nauk 
technicznych za odkrycie nowych reakcji 
i nowych katalizatorów procesów prowa-
dzących do wytwarzania materiałów krze-
moorganicznych o znaczeniu przemysło-
wym”. Nie wspominając o innych wyróżnie-
niach, świadczących o wybitnym dorobku 
jego ponad czterdziestoletniej naukowej 
kariery. Profesor podkreśla, że szczególnie 
sobie ceni Nagrodę Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w kategorii „badania na 
rzecz rozwoju nauki”, Medal Jędrzeja Śnia-
deckiego Polskiego Towarzystwa Chemicz-
nego, Medal Komisji Edukacji Narodowej 
i – ostatnią z nagród, „będącą wspaniałą 
motywacją do dalszych działań” – Perłę 
Polskiej Gospodarki 2009 za realizację ha-
sła „nauka dla gospodarki” (przyznaną za 
działalność Poznańskiego Parku Nauko-
wo-Technologicznego). Profesor Marci-
niec „Perłę Honorową” odebrał na Zamku 

Królewskim w Warszawie, w towarzystwie 
takich laureatów, jak: Tadeusz Mazowiecki, 
Marek Torzewski, Jurek Owsiak, Anna Ma-
ria Jopek.

Ranking Pereł Polskiej Gospodarki jest 
doceniany za „najbardziej obiektywne po-
zycjonowanie przedsiębiorstw” i już z tej 
racji warto wspierać bądź bezpośrednio 
uczestniczyć w rozwoju Poznańskiego Par-
ku Naukowo-Technologicznego, który bę-
dzie odgrywał coraz większą rolę w tworze-
niu innowacyjnego charakteru gospodarki 
i naukowego życia Wielkopolski.  

Uroczystość wręczania Nagrody FNP 2009 („Polski Nobel”)
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Z Markiem Ulatowskim, prezesem zarzą-
du spółki PGK Centrum, i Krzysztofem 
Mikołajczakiem, dyrektorem i zarząd-
cą kompleksu budynków PGK Centrum, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 
 Na rynku powierzchni biuro-

wych w Polsce powstaje coraz więcej 
budynków klasy A. Co je wyróżnia i dla 
kogo są budowane?

Marek Ulatowski: W Polsce nie ma 
żadnych norm lub innych regulacji praw-
nych, które precyzowałyby, czym powinny 
charakteryzować się budynki klasy A. Kla-
syfikujemy je na bazie przesłanek, dotyczą-
cych norm obowiązujących w różnych kra-
jach. Niemniej jednak jedno jest pewne: bu-

dynek klasy A powinien być tak zaprojekto-
wany i wykonany, a więc osiągnąć tak wyso-
ki poziom techniczny, funkcjonalny i orga-
nizacyjny, aby można było z całą pewnością 
powiedzieć, że jest to klasa najwyższa.

 Proszę to uszczegółowić.
Krzysztof Mikołajczak: Budynek klasy A 

powinien spełniać życzenia najbardziej wy-
magających klientów, a przede wszystkim 
być wyposażonym w nienaganną technikę. 
Dotyczy to zarówno wyglądu zewnętrznego 
i wystroju wnętrza budynku, czyli tego, co 
jest dla wszystkich widoczne, jak i wszelkich 
instalacji budynku. Należą do nich między 
innymi: instalacja klimatyzacyjna, grzewcza, 
wentylacyjna, systemy zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych, instalacje telekomunika-
cyjne i sieć okablowania strukturalnego (IT). 
Wszystkie te instalacje muszą być wykonane 

i eksploatowane na odpowiednim poziomie, 
odpowiadającym wymogom współczesno-
ści. Ważne jest również przy tym zapewnie-
nie bezpieczeństwa mienia i dorobku inte-
lektualnego najemców powierzchni biuro-
wych, a zwłaszcza bezpieczeństwa danych. 
Służą temu instalacje kontroli dostępu do 
biur i monitoringu telewizji przemysłowej. 
Zarządca budynku klasy A powinien zapew-
nić swoim klientom komfortowe warunki 
pod każdym względem: na przykład odpo-
wiednie parametry temperatury powietrza, 
odpowiedni poziom wyciszenia i nasłonecz-
nienia biur, przyjazne kolory wnętrz, ergo-
nomiczne ustawienie biura, łatwą komuni-
kację wewnętrzną, a nawet zadbać o zieleń 
i estetykę terenów zewnętrznych budynku. 

Jednym słowem: klient powinien skupić się 
na swojej pracy i nie myśleć o problemach 
technicznych, związanych z funkcjonowa-
niem jego biura. 

 Czy proponujecie Państwo 
również rozwiązania wewnątrz biura? 

KM: Na podstawie wieloletniego do-
świadczenia jestem w stanie przewidzieć, 
czy proponowany przez architektów pro-
jekt jest w stanie spełnić wymagania klien-
ta. Czasami najemca pojawia się u mnie 
z wstępną koncepcją biura, możliwą do 
skorygowania. Wówczas podpowiadam 
optymalne dla niego rozwiązania, zarów-
no z punktu widzenia funkcjonalnego, tech-
nicznego, jak i ekonomicznego. Zdarza się, 
że w wynajętym biurze klient chciałby wy-
konać remont lub modernizację. Wtedy po-
magam w dokonaniu zmian, ale jeśli ma to 

miejsce już po objęciu biura, jest to dużo 
trudniejsze i kosztowniejsze.

 A zatem dla kogo są te 
biurowce?

MU: Dla tych, którzy mają wysokie wy-
magania, którym zależy na prestiżu obiek-
tu, w jakim chcą być, i których na to stać. 
Powiedzmy też szczerze, że budynki klasy 
A do tanich nie należą. Dla nowych klien-
tów ważną rzeczą jest również to, jakie fir-
my już są u nas obecne. Na pewno renomo-
wane i znane firmy, takie jak: MAN, Raiffe-
isen Bank czy Allegro – dobrze wpływają na 
nasz wizerunek. 

 A jakie są u Państwa ceny?
MU: Uważam, że na tle konkurencji 

warunki finansowe, które oferujemy, są 
atrakcyjne. Średni czynsz najmu wynosi 
12,5 euro za metr kwadratowy powierzchni 
biurowej. Jest to jeden z elementów, z po-
wodu którego mamy jako najemców po-
ważne firmy, i myślę tu o środkach, jakimi 
dysponują. 

 Statystyki mówią, że w Warsza-
wie znajduje się około 72% najnowocze-
śniejszych powierzchni biurowych. Wy-
dawało się w pewnym momencie (2007 
rok), że ta „moda” stanie się standardem 
również w dużych aglomeracjach miej-
skich takich jak Łódź czy Poznań...

MU: Dodałbym tu jeszcze Wrocław, 
Gdańsk, Kraków. W tych miejscach budu-
je się również biurowce, ale znacznie mniej 
niż w Warszawie. Jeśli mówimy o modzie – 
mogę potwierdzić tendencję do lokalizowa-
nia przez duże firmy swoich central w stoli-
cach państw. Jest to normalne zjawisko, tyl-
ko w Polsce może nieco przesadzone. 

 Brak biurowców klasy A hamu-
je rozwój gospodarczy w Poznaniu, taki 
wniosek wysnuto na Forum Gospodar-
czym Aglomeracji Poznańskiej w minio-
nym roku...

MU: Być może, nie chcę polemizować 
z tym poglądem, ale moim zdaniem, je-
żeli przez rozwój gospodarczy rozumiemy 
przybywanie inwestorów, tworzenie no-
wych miejsc pracy i nowych źródeł przy-
chodów, to być może brak biurowców jest 
jedną z przyczyn hamowania rozwoju go-
spodarczego w Poznaniu. Jednakże, gdyby 
sporządzić listę najważniejszych proble-
mów w tym zakresie, brak biurowców kla-
sy A byłby usytuowany na miejscu tak od-
ległym, że trudno ocenić jego rzeczywisty 
wpływ. Jednak upierałbym się, że rozwój 
gospodarczy, jeśli jest przez coś hamowa-
ny, to raczej przez błędną politykę gospo-
darczą państwa, na którą samorząd w Pol-
sce ma naprawdę niewielki wpływ. Znamy 

Luksusowe biura

Marek Ulatowski, prezes zarządu spółki PGK Centrum
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liczne przypadki, gdy działania na szcze-
blu centralnym zniechęciły inwestorów do 
Poznania. Mamy u nas jedną z firm zagra-
nicznych, która szczęśliwie ominęła różne 
rafy. Jako człowiek, który ma z gospodarką 
do czynienia całe życie uważam, że rozwój 
gospodarczy hamowany jest przez błędną 
politykę gospodarczą, a przede wszystkim 
przez błędną politykę fiskalną, i nie chodzi 
mi o obciążenia podatkowe, bo to jakby 
sprawa wtórna, ale o kompletny brak sta-
bilności, o bardzo złe prawo podatkowe, źle 
wykonywane przez bardzo zły aparat. Każ-
dy cudzoziemiec, który rozpoczyna działal-
ność w Poznaniu czy w Warszawie, lub każ-
da firma zagraniczna to przyzna. Niestety 
przedstawiciele tych firm rzadko mówią 

o tym oficjalnie, ponieważ boją się skut-
ków „krwiożerczych” kontroli. Zreasumuję 
to tak – jeśli będą inwestorzy, to powsta-
ną biurowce.

 Budynek PGK przy ulicy Buł-
garskiej wyróżnia się futurystyczną ar-
chitekturą i jest jednym z najpiękniej-
szych w Poznaniu. Przeżyliście już hossę 
i bessę. Jaka sytuacja jest dzisiaj? 

MU: Hossa na rynku wystąpiła pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych. Wówczas to 
powstał budynek PGK I – jeden z pierw-
szych tego typu budynków w Poznaniu. 
Wtedy praktycznie nie było konkurencji, 
więc zapełnienie go najemcami nie było 
sztuką. Po zbudowaniu drugiego budynku 
(PGK II) stał on przez pewien czas zupełnie 
pusty i trudno było znaleźć chętnych, po-
mimo że w tym okresie gospodarka miała 

się doskonale. Pozyskanie najemców wy-
magało wiele czasu i wysiłku. Dziś mamy 
najemców wiarygodnych, niezwykle przy-
zwoitych, i to takich, których kryzys go-
spodarczy praktycznie nie dotknął. Ma to 
oczywiście dobry wpływ na kondycję fi-
nansową naszej spółki. Jeżeli ktoś rezygnu-
je z powierzchni biurowej, to na ogół spo-
wodowane jest to przenosinami do War-
szawy lub zmianą strategii firmy. Nigdy nie 
zdarzyło się, aby przyczyną tego był nasz 
konflikt z najemcą lub jego niezadowo-
lenie z naszych usług. Od momentu, kie-
dy udało się nam w całości zapełnić dru-
gi budynek, czyli od końca 2006 roku, nie 
mamy kłopotów z wynajmem powierzch-
ni biurowych. Wręcz przeciwnie, w wielu 

przypadkach niestety musimy odmawiać 
potencjalnym najemcom. Szczególnie jest 
mi przykro, gdy odmowa spotyka naszych 
obecnych najemców, którzy chcieliby po-
szerzyć zajmowaną powierzchnię. Na razie 
nie będziemy niczego budować, przede 
wszystkim dlatego, że nie ma sprzyjają-
cej koniunktury, jakkolwiek są inwestorzy, 
którzy postawili na Poznań.

Zgodzę się, że kompleks PGK jest jed-
nym z najpiękniejszych i najbardziej orygi-
nalnym. Warto powiedzieć, że zaprojekto-
wała go firma CDF Architekci, której właści-
cielem jest pan Karol Fiedor. Firma ta ma 
u nas swoją siedzibę, co bardzo nam po-
maga, gdy trzeba coś zaprojektować dla 
naszych klientów. 

Uważam, że atrakcyjna bryła komplek-
su budynków przyciąga potencjalnych 

chętnych, podobnie jak miejsce lokaliza-
cji zapewniające z jednej strony ciszę i spo-
kój, a z drugiej – bliskość lotniska, którego 
uciążliwości nie odczuwamy. Atutem jest 
też dobry dojazd do centrum miasta. 

 Powstaje konkurencja – Skalar 
Office przy ulicy Hetmańskiej. Co Pan na 
to?

MU: Życzę jej powodzenia. Bardzo do-
brze, że nowe biurowce powstają. Konku-
rencja nam nie przeszkadza i to nie dlate-
go, że jesteśmy tak pewni siebie, ale dlate-
go, że mamy już ustabilizowaną sytuację 
i pozycję na rynku. Konkurenci będą mu-
sieli przejść całą tę drogę, którą my mamy 
już za sobą. Niezależnie od tego, kiedy ich 
budynek zostanie oddany do użytku, zna-
jąc polską specyfikę wykonawstwa w bu-
downictwie, należy liczyć się z tym, że co 
najmniej przez rok lub dłużej będą usuwa-
ne liczne i często poważne usterki budow-
lane. My też przez to przechodziliśmy, a nie 
współpracowaliśmy przecież z przypadko-
wymi firmami, lecz z dużymi i uznanymi fir-
mami budowlanymi.

 A jak się układa współpraca 
z samorządami?

MU: Przyzwoicie z samorządem miej-
skim, natomiast z Urzędem Wojewódzkim 
bywało różnie. Generalnie – władze lokal-
ne nie przeszkadzają, a zdarza się nawet, że 
pomagają. Z Urzędu Miasta Poznania kilka 
razy otrzymaliśmy oferty potencjalnych 
najemców. 

 Wspomniał Pan o nieobecno-
ści na mapie miasta, że to uporczywie 
Państwa dręczy...

MU: Dręczy nas, ponieważ na wszyst-
kich wydawanych planach miasta, a za to 
odpowiadają oczywiście wydawnictwa, 
w miejscu naszej lokalizacji z uporem za-
mieszczane są opisy dotyczące budynku 
firmy Teletra. Firma ta nie istnieje już od 
wielu, wielu lat – zatem jest to zwykłe nie-
chlujstwo. Zwrócił nam na to uwagę jeden 
z zagranicznych najemców.

 Już, albo dopiero, rok peł-
ni Pan funkcję prezesa spółki PGK Cen-
trum. Jak ocenia Pan ten rok? 

MU: To był dobry rok, utrzymaliśmy 
poziom przychodów, udało się nam ob-
niżyć koszty jednostkowe. Niestety nie 
zawsze było możliwe obniżenie kosztów 
kwotowo, głównie ze względu na rosnące 
ceny nośników energii i innych mediów 
zewnętrznych, zasilających nasze budyn-
ki. Jeśli bieżący rok będzie podobny do 
minionego, to będziemy naprawdę bar-
dzo zadowoleni.  

Fot. Stanisław Wojcieszak

pilnie potrzebne?

Krzysztof Mikołajczak, dyrektor i zarządca kompleksu budynków PGK Centrum
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„Świat siedzi na społecznej, politycz-
nej i ekonomicznej tykającej bombie za-
silanej przez rozwijający się kryzys praw 
człowieka” – powiedziała Irene Khan, se-
kretarz generalna Amnesty Internatio-
nal – podczas publikacji Międzynarodo-
wego Raportu Amnesty International 
2009 „Prawa człowieka na świecie”. I to 
jest chyba najlepszy komentarz do tego, 
co nas czeka.

 Krytyczne ustalenia raportu AI dotyka-
ją także naszego kraju. Główną kwestią po-
ruszoną w części raportu dotyczącej Polski 
to śledztwo w sprawie tajnych więzień CIA 
w Polsce. Międzynarodowa społeczność 
nie widzi, aby polskie władze pomagały 
w ustaleniu prawdy; wytknięto nam rów-
nież nieuporanie się z takimi problemami, 
jak ograniczenie dostępu kobietom do le-
galnej aborcji. Aborcyjne podziemie i brak 
jakiejkolwiek pomocy prawnej w sytuacji, 
kiedy aborcja jest dozwolona, wprost po-
rażają. Wytykano nam także przypadki dys-
kryminacji. Fakt nietolerancji dla osób o in-
nym kolorze skóry czy wyznania religijne-
go u nas jest marginalizowany, świat to wi-
dzi inaczej. Zbiorowa ucieczka Czeczenów 
z ośrodka pomocy, gdzie panują średnio-
wieczne warunki, dobrej prasy Polsce nie 
przysporzy, a musimy mieć świadomość, 
że kłopoty z uchodźcami będą się wciąż 
powtarzać. Polska jest z przyczyn geogra-
ficznych pierwszym przystankiem na dro-
dze tych, którzy chcą dostać się do zachod-
niego raju.

Kryzys ekonomiczny to wynik kryzysu 
praw człowieka, który niedługo wybuch-
nie z całą swoją mocą. Regres gospodarczy 
pogłębił nadużycia i odwrócił uwagę od 
kwestii łamania praw człowieka. Najpierw 
prawa człowieka zostały podeptane w imię 
bezpieczeństwa. Teraz, w celu poprawy sy-
tuacji ekonomicznej, zostały zepchnięte na 
dalszy plan. To słowa Draginji Nadaždin, dy-
rektorki Amnesty International Polska, któ-
rym też można tylko przyklasnąć. 

Miliony ludzi cierpi z powodu braku 
bezpieczeństwa, niesprawiedliwości i upo-
korzenia. Ten kryzys dotyczy nie tylko ogra-
niczonego dostępu do jedzenia, pracy, czy-
stej wody, ziemi czy schronienia. To również 
nędza, dyskryminacja, nierówności społecz-
ne, ksenofobia, rasizm, przemoc i represje 
na całym świecie. Oto przegląd podstawo-
wych problemów na świecie, z którymi trze-
ba się jak najszybciej uporać:

– Rdzenne społeczności, pomimo wzro-
stu gospodarczego, nie mają podstawowe-
go prawa do przyzwoitego życia w krajach 
takich jak Brazylia, Meksyk czy Indie.

– Setki tysięcy osób żyjących w slum-
sach i na terenach wiejskich zostały siłą wy-
siedlone w imię rozwoju gospodarczego.

– Wzrost cen żywności doprowadził do 
zwiększenia skali głodu i chorób. W krajach 
takich, jak Birma, Korea Północna czy Zim-
babwe, rządy używają kwestii żywności 
jako broni politycznej.

– Przemoc i dyskryminacja wobec kobiet 
nadal trwa. 

– W odpowiedzi na migracje kraje do-
celowe i tranzytowe wprowadziły jeszcze 
bardziej restrykcyjne przepisy – z Unią Eu-
ropejską, pozostającą w zmowie z rządami 
krajów takich jak Mauretania, Maroko czy 
Libia, na czele. 

Przykład Chin i Rosji dowiódł, że otwar-
ty rynek wcale nie prowadzi do otwartego 
społeczeństwa. W ciągu ostatniego roku 
aktywiści praw człowieka, dziennikarze, 
prawnicy, przedstawiciele związków zawo-
dowych i liderzy społeczeństwa obywatel-
skiego byli atakowani, nękani czy bezkarnie 
zabijani w każdym zakątku świata. Świato-
wi liderzy skupiają się na zażegnaniu kryzy-
su gospodarczego, zaniedbując śmiertelne 
konflikty dające początek ogromnym nad-
użyciom praw człowieka. Od Gazy do Dar-
furu, od wschodnich regionów Demokra-
tycznej Republiki Konga do północnej Sri 
Lanki – liczba ofiar śmiertelnych jest wstrzą-
sająca, a nikła reakcja społeczności między-
narodowej szokująca. Ogromne środki zo-
stały przeznaczone na walkę z piractwem 
u wybrzeży Somalii, a nie w celu zatrzyma-
nia napływu broni, która zabija ludność cy-
wilną w tym kraju. Działania wojenne zin-
tensyfikowały się w Afganistanie i Pakista-
nie, ale problem łamania praw człowieka 
i implikacje humanitarne wynikające z kon-
fliktu są pomniejszane. Ignorowanie jedne-
go kryzysu i koncentrowanie się na innym 
jest prostą receptą na pogorszenie obu. Od-
budowa gospodarki nie będzie ani zrów-
noważona, ani sprawiedliwa, jeśli rządy nie 
stawią czoła nadużyciom, które prowadzą 
do ubóstwa i je pogłębiają, lub nie zmie-
rzą się z konfliktami zbrojnymi, które gene-
rują przemoc. To kolejne ustalenia raportu, 
o których nie wolno nam zapominać.

Przywództwo państw G20 jest zepsu-
te przez stare, błędne podejście do praw 

człowieka. Naduży-
cia, słowa – nie czyny, 
promowanie praw człowieka za granicą, 
a ignorowanie ich we własnym kraju, nie 
rodzi zaufania do zbiorowego przywódz-
twa państw G20 w zakresie praw człowieka. 
Amnesty International podkreśla, że nowe 
podejście do praw człowieka powinno od-
rzucać zasadę, wedle której każdy wybiera 
to, co mu się podoba. Liderzy światowi nie 
będą wiarygodni i efektywni, jeśli nie będą 
w stanie stawić czoła własnym nadużyciom 
i podwójnym standardom w zakresie praw 
człowieka. Z radością przyjęliśmy decyzję 
prezydenta Obamy o zamknięciu Guan-
tánamo i odrzuceniu tortur. Namawiamy 
go do zapewnienia, że winni zostaną pocią-
gnięci do odpowiedzialności. Podkreślam, 
że odpowiedzialność wzmocni – a nie osła-
bi – globalne bezpieczeństwo i autorytet 
moralny Stanów Zjednoczonych. W odpo-
wiedzi na palącą potrzebę zmian spowodo-
waną przez kryzys praw człowieka Amnesty 
International rozpoczęło nową światową 
kampanię „Żądamy godności” mającą na 
celu walkę z nadużyciami i łamaniem praw 
człowieka, które prowadzą do ubóstwa i je 
pogłębiają. Rozwiązanie problemów glo-
balnych musi być oparte na globalnych 
wartościach praw człowieka – a ci, którzy 
siedzą teraz w pierwszym rzędzie jako lide-
rzy światowi, muszą dać początek zmianom 
poprzez pozytywny przykład.

Raport Amnesty International 2009 to 
raport na temat stanu praw człowieka na 
całym świecie. Obejmuje 157 państw, pre-
zentując ich podejście do kwestii praw 
człowieka oraz zakres łamania praw czło-
wieka w danym kraju od stycznia do grud-
nia 2008 roku. Wstęp do Raportu analizu-
je wpływ kryzysu ekonomicznego na pra-
wa człowieka. Podsumowania regionalne 
przedstawiają najbardziej jaskrawe przykła-
dy ubóstwa, wykluczenia społecznego, bra-
ku bezpieczeństwa i wolności słowa. Pod-
czas grudniowego Maratonu Pisania Listów 
Amnesty International tylko w Polsce wzię-
ło udział ponad 100 tysięcy ludzi. Tyle listów 
trafiło na biurka przywódców tych państw, 
w których nadal łamane są prawa człowie-
ka. Możemy pomóc bezbronnym ludziom, 
prześladowanym i torturowanym. Mamy 
moralny obowiązek. Po 13 grudnia 1981 
roku świat nie zapomniał o Polsce. Musimy 
pomagać teraz tym, którzy na taką pomoc 
oczekują. 

Kazimierz Brzezicki

Kryzys praw człowieka
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EURO TO WIELKA 
SCENA
KR: Poznańskich ambasadorów EURO 2012 – jak na poważną drużynę 
piłkarską przystało – będzie jedenastu. Ty z ojcem Janem Górą ten zespół 
otwieracie. Jesteś dumny?
Mezo: Traktuję to bardzo poważnie. Nigdy nie byłem i nie będę działaczem 
politycznym. Tę funkcję przyjmuję obyczajowo. Gdyby całkiem niedawno 
ktoś powiedział mi, że w wieku 27 lat będę ambasadorem tak wielkiej spra-
wy i będę mógł przy okazji promować moje miasto, to pewnie nie uwierzył-
bym w to. Dlatego nie chcę być malowanym ambasadorem EURO.
KR: Jak będziesz starał się wykonywać te ambasadorskie obowiązki?
Mezo: Ta nominacja nie będzie dla mnie tylko pamiątką. A co mogę zro-
bić promując sport, który bardzo lubię i miasto, z którego pochodzę? To na 
pewno będzie to, co umiem najlepiej, czyli rapowanie na scenie. To dobre 
miejsce, aby służyć całemu, wielkiemu, sportowemu świętu.
KR: W odróżnieniu od ojca Jana Góry wskazujesz na swoje zainteresowa-
nie futbolem, co chyba ułatwia bycie promotorem piłkarskiej imprezy…
Mezo: Faktycznie. Grałem przecież 8 lat w Lechu Poznań. Myślałem nawet, 
żeby zostać zawodowym piłkarzem. Później chciałem być dziennikarzem 
sportowym, ale te pomysły mi trochę wywietrzały z głowy. Bardzo lubię 
to, co robię obecnie, ale wciąż jestem blisko piłki. Gdy tylko mogę, chodzę 
na mecze. A to uczucie, kiedy pod koniec rundy jesiennej, żeby wytrwać 
w chłodzie pełne 90 minut meczu Lecha, trzeba się specjalnie ubrać, jest 
dla kibica niesamowite i to też się pamięta.
KR: Co piłkarskie EURO 2012 może nam, tu w Poznaniu i Wielkopolsce, 
przynieść?
Mezo: To jest przede wszystkim początek ogromnej mobilizacji i motywa-
cji. Podczas mistrzostw będzie na nas patrzył naprawdę cały świat. Z przy-
ziemnych spraw na pewno to, co zostanie wybudowane – drogi, hotele… 
będą nam służyć przez następne lata. Jednak z drugiej strony ważne jest 
skupienie ludzi wokół tej piłkarskiej, pięknej idei. My, Wielkopolanie po-
trafimy być solidarni, a współdziałanie przy EURO może to bardzo wzmoc-
nić. Także w tych kwestiach będę „nękał” władze miasta i regionu swoimi, 
czasami szalonymi, pomysłami. 
KR: Skończmy tę rozmowę akcentem piłkarskim. Na jakiej pozycji chciał-
byś zagrać w jedenastce wielkopolskich ambasadorów Mistrzostw 
Europy?
Mezo: Grałem zazwyczaj na boku pomocy i to byłaby odpowiednia po-
zycja dla mnie.
KR: Czyli tak jak Sławomir Peszko w Lechu Poznań?
Mezo: Trafiłeś. Jestem waleczny i wybiegany po pokonaniu poznańskie-
go maratonu. Mogę być takim koniem pociągowym działań w drużynie 
ambasadorów.  

Krzysztof Ratajczak jest dziennikarzem Radia Merkury Poznań 

STADION JAK… 
LEDNICA 
KR: Poznań może już posługiwać się oficjalnym logo piłkar-
skich Mistrzostw Europy 2012 roku, a Ojciec może szczycić 
się nominacją numer 1 na ambasadora tej wielkiej sporto-
wej imprezy. To jest miłe uczucie?
o. Jan Góra: Myślę, że jak najbardziej. Mogę przecież służyć 
czemuś większemu, niż jest się samemu. Będę miał znako-
mitą okazję, aby reklamować Poznań i Wielkopolskę, które 
mnie usynowiły i z czego jestem dumny. 
KR: Co Ojciec chciałby promować w związku z piłkarskim 
EURO?
o. Jan Góra: Może nawet nie co, a kogo… Poza granicami 
Wielkopolski chcę przybliżać region, ale przede wszystkim 
ludzi tu mieszkających. Kocham ludzi, może przy takiej oka-
zji nieco wstyd się przyznać, ale mam słabość do ludzi tu ży-
jących, większą pewnie niż słabość do piłki nożnej. I także 
ze względu na tych ludzi, którzy zaprosili mnie do świata, 
na którym się nie znam. To jest dla mnie zaczarowany świat 
wielkich fascynacji sportowych, futbolowych. Do tej pory 
patrzyłem na ten obszar dużych emocji z zewnątrz. Może 
teraz, w moim wieku, będę raz w środku i naprawdę bar-
dzo się cieszę. 
KR: Nie wiem, czy Ojciec już słyszał krążącą anegdotkę, że 
Jan Góra będzie czuł się na poznańskiej arenie EURO, czy-
li stadionie przy Bułgarskiej, jak u siebie. Konstrukcja da-
chu przypomina Bramę-Rybę na bliskich Ojcu lednickich 
polach…
o. Jan Góra: Bardzo dziękuję za to kapitalne porównanie. 
Cieszę się na nie, bo przecież dzięki temu stadion będzie 
przypominał o Lednicy, a ona o stadionie. Czasy są takie, że 
wszystko, co może łączyć ludzi i ich różne pasje, jest niezwy-
kle cenne. Już mogę być szczęśliwy. 
KR: A poza tym chyba może pojawić się pewne przesłanie. 
Piłką nożną na wysokim poziomie, a taką będziemy oglądać 
w Polsce i na Ukrainie, fascynują się niemal wszyscy. Duże 
grono pasjonatów stanowią młodzi ludzie. Ojciec ma szan-
sę powiedzieć coś o futbolu podczas Spotkań Młodych na 
lednickich polach…
o. Jan Góra: Mam jeszcze większe marzenie. Chciałbym, aby 
na Lednicy pojawili się piłkarze oraz inni  sportowcy. Od 
razu w tej rozmowie możemy wygłosić hasło takiej wizyty: 
Strzelaj we właściwą bramkę.  

W POZNAŃSKICH 
BARWACH EURO 2012
Z pierwszymi ambasadorami EURO 2012 w Poznaniu, dominikaninem ojcem Janem 
Górą i raperem Mezo, rozmawiał Krzysztof Ratajczak

OJCIEC  JAN GÓRA
Urodzony w 1948 roku w Prudniku. Dominikanin, doktor teologii, duszpa-
sterz akademicki. Do zakonu dominikanów wstąpił w 1966 roku. Od 1977 do 
1987 roku był duszpasterzem młodzieży szkół średnich, a następnie duszpa-
sterzem akademickim w kościele Królowej Różańca Świętego w Poznaniu. Or-
ganizuje Ogólnopolskie Spotkania Młodzieży na Polach Lednickich od 1997 
roku, a od 2004 roku także Lednicę seniorów. Jest współpracownikiem cza-
sopism katolickich i kulturalnych. Laureat wielu nagród społecznych i literac-
kich, otrzymał m.in. tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

MEZO
Jacek Mejer. Urodzony w 1982 roku w Poznaniu. Polski raper znany również pod pseudoni-
mami artystycznymi „Mejger”, „Lajner” i „Mezieł”. Muzyką zajmuje się od połowy lat 90. Wy-
dał 3 oficjalne płyty: Mezokracja, Wyjście z Bloków, Eudaimonia. Laureat „Premier” festiwalu w 
Opolu oraz innych muzycznych nagród. Jest twórcą utworów zaangażowanych społecznie, 
ale nie stroni też od typowo rozrywkowych z elementami popu. Ze sportowych wyczynów: 
ukończył poznański maraton w 2002 roku w czasie 3 godzin 54 minut; zdobył szczyt Kiliman-
dżaro (5985 m. n.p.m) w 2007 roku.



 Coraz częściej słyszy się 
o wspólnych projektach realizowa-
nych przez różne wydziały jednej uczel-
ni, a co znaczące – przez różne uczelnie. 
Czy można powiedzieć, że jest to nowy 
rodzaj współpracy?

Niewątpliwie tak, chociaż wydział bio-
logii nastawiony jest na współdziałanie 
z innymi wydziałami od dawna. Wiele zajęć 
dla studentów takich kierunków, jak biolo-
gia, ochrona środowiska czy biotechnolo-
gia, od dawna realizowanych jest na innych 
wydziałach UAM. Na naszym wydziale pro-
wadzimy też zajęcia dla studentów innych 
kierunków uczelni. Obecnie pojawiły się 
nowe inicjatywy studiów międzykierunko-
wych oraz makrokierunków. Najnowszą jest 
makrokierunek bioinformatyka, który został 
powołany na drodze uchwały Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Po-
znańskiej. Są to studia prowadzone przez 
Wydział Biologii UAM oraz Wydział Informa-
tyki i Zarządzania PP, a studenci, równocze-
śnie studiując na obu uczelniach, uzyskają 
wspólny dyplom. 

 Trzeba więc studiować dwa 
kierunki jednocześnie?

To jest coś więcej. W ostatnich dziesię-
ciu latach wyodrębnił się nowy obszar na-
uki, zwany bioinformatyką. Ta dynamicz-
nie rozwijająca się dyscyplina zajmuje się 
zastosowaniem technik przetwarzania da-
nych w badaniach nad problemami biolo-
gicznymi. Warto podkreślić, że takie projek-
ty, jak Human Genom Project, czyli próba 
odczytania informacji zapisanych w ludz-
kim genomie, nie byłyby możliwe bez tej 
symbiozy biologii z informatyką. Rośnie za-
potrzebowanie na specjalistów, a my wła-
śnie chcemy temu sprostać. Nasze studia 
umożliwią przygotowanie studentów na 
najwyższym poziomie nie tylko do korzy-
stania z narzędzi informatycznych, ale po-
trafiących je tworzyć do rozwiązywania 
konkretnych problemów biologicznych. 

 Jakie perspektywy czekają ab-
solwentów? Czy będą musieli nastawić 
się na działalność stricte naukową? 

Nie tylko, w obecnych czasach rośnie 
znaczenie diagnostyki molekularnej, na 
przykład w służbie zdrowia. Wyszukiwanie 
markerów wskazujących na poszczególne 
choroby znajduje już zastosowanie, a prze-
widujemy, że ta dziedzina wiedzy będzie się 
rozwijać jeszcze intensywniej. W tej chwili są 
potrzebni tacy specjaliści, potrafiący wyod-
rębnić z danych molekularnych istotną infor-
mację. Oczywiście jest tu wiele zakresów ak-
tywności zarezerwowanych dla działalności 
naukowej, jak analiza ewolucji organizmów 
oparta na danych molekularnych czy mode-
lowanie procesów biologicznych. Przy czym 
modelowanie to dotyczy różnych proble-
mów, na przykład funkcjonowania związków N
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chemicznych – precyzyjnie działających 
cząsteczek w otoczeniu innych cząsteczek, 
w komórkach pacjenta. Widać tu aplikacyj-
ny aspekt takich badań związany z projekto-
waniem leków pozwalających uzyskać kon-
kretny efekt terapeutyczny. 

 Otwarcie kierunku we 
wrześniu?

Ściślej w październiku, a w lipcu prze-
prowadzimy nabór na pierwszy rok studiów 
stacjonarnych pierwszego stopnia. 

 Jaką liczbę studentów 
przewidujecie?

Z założenia ma to być dosyć elitarny ob-
szar kształcenia dla około trzydziestu osób. 
Już na starcie kandydaci powinni wykazać 
się pewnymi umiejętnościami matematycz-
nymi, informatycznymi i posiadać orienta-
cję w problemach biologicznych. Jeśli jed-
nak będzie większe zainteresowanie, to po-
myślimy o powiększeniu liczby kandydatów, 
chcemy jednak wpierw zobaczyć, jak stu-
denci podołają wysokim wymogom stawia-
nym na tym makrokierunku.

 Jak Pan przewiduje, ile z tych 
osób skończy studia? 

Miejmy nadzieję, że wszyscy. Myślę, że 
istotny będzie fakt, iż studenci, którzy przej-
dą rekrutację na jednej i drugiej uczelni, 
będą tworzyli grupy mieszane, będą zatem 
mogli wzajemnie się wspierać i ci, którzy le-
piej czują się w dziedzinie biologii, pomogą 
tym, którzy lepiej czują się w informatyce 
i odwrotnie.

 Osoba kończąca te studia bę-
dzie bioinformatykiem?

Tak, dokładnie absolwentem makrokie-
runku bioinformatyka. Tu muszę nadmienić, 
że na naszym wydziale bioinformatyka re-
alizowana jest jako specjalność na kierunku 
biologia. Mamy już absolwentów studiów 
pierwszego i drugiego stopnia. Widzimy, że 
ta formuła się sprawdza, ale jednak wymaga 
wzmocnienia informatyką. Postęp i potrze-
by w gromadzeniu danych są tak duże, że 
umiejętności, jakie przynosi ze sobą kandy-
dat, który na maturze nie zdawał matema-
tyki czy informatyki, tylko biologię i chemię, 
są zbyt małe i ma on kłopoty, żeby w pełni 
wykorzystać wszystkie możliwości informa-
tyczne, jakie są do jego dyspozycji. 

 Czy nie prościej projekt ten re-
alizować z Wydziałem Matematyki i In-
formatyki, gdzie student miałby wszyst-
ko w jednym miejscu? 

Współpracujemy z tym wydziałem w ra-
mach różnych kierunków, również w ramach 
funkcjonującej dotąd specjalności bioinfor-
matyka i tworzonego makrokierunku. Pra-
gniemy jednak zwiększyć możliwości stu-
dentów, szczególnie w zakresie realizacji 
prac licencjackich i magisterskich zgodnych 
z wymogami nowego kierunku studiów. 
Stąd też nawiązanie współpracy z grupą 
profesora Jacka Błażewicza, działającą na 
Politechnice Poznańskiej i specjalizującą się 
w tego typu zagadnieniach. Poza tym jest 
jeszcze inna kwestia. W strategiach uczelni 
poznańskich coraz mocniej uwidacznia się 
tendencja do szerokiej współpracy między 
uczelniami, czego przejawem są między in-
nymi studia międzykierunkowe, czy takie ini-
cjatywy jak nasz makrokierunek bioinforma-
tyka. Współpraca naukowa między uczelnia-
mi funkcjonuje w różnych obszarach, często 
w bardzo wąskich i specyficznych, gdzie są 
specjaliści zgromadzeni na dwóch czy trzech 
uczelniach. Natomiast do tej pory mniejszą 
rolę w zacieśnianiu tej współpracy odgrywa-
ło kształcenie studentów. 

 Dojdziemy do absurdalnego 
wniosku, że te uczelnie, które są świe-
żymi uniwersytetami, wrócą do ma-
cierzy, bo będą takie wymogi finanso-
we czy unijne, które będą preferowały 
gigantów.

Wiem, że inicjatywy rektorów uczel-
ni poznańskich zmierzają w tym kierunku, 
by ta współpraca była coraz ściślejsza. Nie 
wiem jeszcze, w jakiej formule w sytuacji 
prawnej po zmianach w ustawie o szkol-
nictwie wyższym mogłoby się to odbywać. 
Mogą to być różne formy: od konsorcjum 
uczelni, jak to jest w Stanach Zjednoczo-
nych, do odtworzenia jednego wielkiego 
Uniwersytetu Poznańskiego. Tak więc za-
kres możliwości jest szeroki. Byłoby to pew-
nie korzystne dla Poznania.

 Chciałam zapytać o jeszcze jed-
ną inicjatywę, mianowicie o współpracę 
z Liceum Ogólnokształcącym św. Marii 
Magdaleny; na czym ma to polegać?

Jest to zupełnie świeża sprawa. Porozu-
mienie zostało podpisane 2 lutego. Od kil-
ku lat nawiązujemy kontakty z liceami, za-
zwyczaj ogólnokształcącymi w Poznaniu 
i Wielkopolsce, a nawet województwach 
ościennych. Stwarzamy uczniom coraz wię-
cej możliwości rozwijania swoich zaintere-
sowań, poprzez spotkania z nami podczas 

tradycyjnych drzwi otwartych, Poznań-
skiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Na-
ukowców, wykładów otwartych i wszędzie 
tam, gdzie oprócz pracowników wydzia-
łu, a w szczególności członków zespołu do 
spraw promocji, aktywny udział biorą stu-
denci zrzeszeni w Kole Naukowym Przyrod-
ników. Cieszy to, że nasze propozycje spo-
tykają się z takim odbiorem, że często trze-
ba ograniczać liczbę chętnych. I tutaj szkoły, 
z którymi mamy podpisane umowy o kla-
sie patronackiej, mają pewne preferencje. 
Mamy dwie takie szkoły. Pierwszym było 
II Liceum Ogólnokształcące im. Generało-
wej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, 
a teraz nawiązaliśmy taką współpracę z po-
znańską Marynką. Uczniom klas patronac-
kich zapewniamy wsparcie w formie kon-
sultacji dla uczestników olimpiad przed-
miotowych, przede wszystkim Olimpiady 
Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicz-
nej. Bardzo cenny jest również lepszy kon-
takt nauczycieli akademickich z metodyka-
mi czy nauczycielami – praktykami pracu-
jącymi w szkołach. W ramach porozumienia 
realizować będziemy w tych szkołach także 
studenckie praktyki pedagogiczne. W naj-
bliższym czasie planujemy znaczne rozsze-
rzenie sieci takich partnerskich szkół. 

 To jest taki pierwszy krok, bo 
szkoły, które nie są sztandarowymi, też 
potrzebują tych kontaktów...

Oczywiście tak, i na te wszystkie po-
trzeby w mniejszych szkołach także jeste-
śmy otwarci.

 Niektórzy oblewali klasę, póź-
niej wyrastali na noblistów, mamy za-
tem nadzieję, że Państwa wiedza trafi 
pod strzechy.

W tej chwili mamy na wydziale łącznie 
ze studiami niestacjonarnymi ponad 1600 
osób. Jest to naprawdę szerokie spektrum 
studentów. Z blisko 70% pochodzących 
z Wielkopolski tylko niecałe 30% to sta-
li mieszkańcy Poznania. Pozostali przybyli 
z takich miast, jak Konin, Piła, Leszno, Wą-
growiec, Kościan, Oborniki, Gniezno, Cho-
dzież, ale też i z bardzo małych, często od-
ległych miejscowości – również spoza na-
szego województwa. 

 Jak chciałby Pan skonkludo-
wać to, co powiedziałam, czy trafiacie 
pod strzechy? 

Trafiamy, ale chcielibyśmy jeszcze lepiej. 
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Instytut Glamour
ul. Łanowa/Rynkowa
Przeźmierowo
tel. 61 8 141 535
www.instytut-glamour.pl

Rynek SPA w Polsce nieustannie się 
rozwija. Powstają nowe piękne obiekty, 
a te istniejące starają się poszerzać swo-
ją ofertę.

Coraz popularniejsze stają się obiek-
ty tzw. Medi SPA, proponujące boga-
tą ukierunkowaną ofertę, nowoczesny 
sprzęt, a jednocześnie wspaniałą atmos-
ferę i relaks. Trafiający tu klient, najczę-
ściej z konkretnym problemem, napotka 
profesjonalny personel zajmujący się nie 
tylko kosmetyką pielęgnacyjną, ale tak-
że leczniczą. W Medi Spa przyjmują tak-
że lekarze dermatolodzy, chirurdzy, re-
habilitanci i dietetycy.

Według MSA (Medical Spa Associa-
tion) rozróżniamy aż cztery rodzaje SPA 
medycznych. Jednym z nich jest Beau-
ty Skin zajmujący się poprawą kondycji 
skóry, dermatologią estetyczną oraz chi-
rurgią plastyczną i ten rodzaj SPA cieszy 
się w Polsce największą popularnością.

Takim właśnie miejscem w Polsce, 
w Przeźmierowie pod Poznaniem, jest In-
stytut Glamour, gdzie znajdziemy najno-
wocześniejszy laser firmy Syneron, któ-
ry wykorzystuje nową technologię (elos), 
łączącą energię światła z energią prądu 
RF w aparatach IPL i w laserach.

Wykorzystywany jest on do trwałe-
go usuwania owłosienia. Jest to jedyna, 
opatentowana technologia, służąca do 
skutecznego i bezinwazyjnego usuwania 
wszystkich kolorów włosów (ciemnych, 
brązowych, rudych, jasnych, siwych) ze 
wszystkich typów skóry, włącznie ze skó-
rą opaloną.

Jest również jedyną spośród techno-
logii dostępnych na świecie, która ma 
wbudowany mechanizm ciągłego mo-
nitorowania temperatury skóry (Acti-
ve Dermal Monitoring™), z automatycz-
nym przerywaniem impulsu po osiągnię-
ciu niebezpiecznego poziomu.

Laser ten regeneruje też strukturę 
skóry poprzez specjalny program foto-
odmładzający Trinity. Ujędrnia ją i usuwa 
głębokie zmarszczki. Redukuje również 
zmiany naczyniowe na twarzy i nogach 
oraz zmiany pigmentowe na skórze.

Specjaliści zachęcają do skorzysta-
nia z laserów już w okresie zimowym, po-
nieważ są to zabiegi wymagające powtó-
rzeń. 
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Od 14 lutego 1998 roku klub Blue Note 

nieprzerwanie zaprasza do Poznania mu-
zyków największego, światowego formatu. 

W wielu przypadkach był on jedynym miejscem 
w kraju, gdzie dane im było spotkać się z rodzimą publicznością. 
Świadczy to o uznaniu, jakim klub cieszy się nie tylko w Polsce, 
ale i na świecie. Prestiż i tradycja zobowiązują... Dlatego Blue 
Note z każdym miesiącem stara się zaskoczyć poznaniaków kon-
certowymi niespodziankami. Nie zabraknie ich także w lutym!

  Wieczór 5 lutego warto zarezerwować na koncert PIO-
TRA ŻACZKA i zespołu MUTRU. Muzycy zaprezentują mate-
riał z najnowszej płyty Balboo, która jest niewątpliwie jednym 
z najświeższych polskich projektów instrumentalnych ostat-
nich lat. Piotr Żaczek należy do najlepszych polskich gitarzy-
stów basowych i czuje się równie swobodnie, grając z Kayah, 
Ewą Bem, Poluzjantami, co z Josém Cura czy Gordonem Ha-
skellem. Otwarty na różnorodne brzmienia, łączy w swoich 
utworach wiele zaskakujących rozwiązań. W pracy nad Bal-
boo w sposób szczególny zainspirowała go muzyka Wscho-
du, czemu dał wyraz, wykorzystując do aranżacji indyjski in-
strument santur. Niemały wpływ na oryginalne brzmienie tej 
płyty mają również artyści współtworzący zespół. To elita pol-
skich muzyków jazzowych i każdy z nich wniósł wiele wła-
snych pomysłów w interpretacje utworów Żaczka! 

  W piątek, 12 lutego wyjątkowa propozycja karnawałowa: 
Jazz Band Ball Orchestra 
z charyzmatyczną woka-
listką CAROLINE MHLAN-
GĄ – obdarzoną mienią-
cym się wieloma nastro-
jami głosem mistrzynią 
swingu, córką gitarzy-
sty legendarnego zespo-
łu Osibisa. Jej nastrojowe 
interpretacje przepełnio-
ne są prawdziwą miłością 
do muzyki, a sceniczna 
osobowość magnetyzuje 

słuchaczy. Jazz Band Ball Orchestra to z kolei formacja dobrze 
znana miłośnikom dixielandowej atmosfery, która doskonale 
łączy Satchmowski tradycjonalizm, Goodmanowsko-Ellingto-
nowski swing, szczyptę boogie, 
latynoską furię i odrobinę rhy-
thm and bluesa! 

  Na muzyczny toast uro-
dzinowy klub Blue Note zapra-
sza natomiast 19 lutego pod-
czas koncertu z udziałem wy-
bitnego perkusisty jazzowego, 
CLARENCE’A PENNA. Pełną 
splendoru muzyczną karierę 
rozpoczął on już w wieku 15 lat, 
a dziś może poszczycić się mia-
nem jednego z najbardziej 
wszechstronnych instrumenta-
listów na świecie. Wśród artystów, z którymi dane mu było 
współpracować, znaleźli się zaś takie tuzy jazzu, jak Wynton 
Marsalis, Roberta Flack, Dizzy Gillespie, Dianne Reeves, Steps 
Ahead, Mike Stern. 

  Doskonałe, jazzowe brzmienia zawitają w klubie także 
27 lutego za sprawą krakowskiej formacji NEW BONE. Ten 
akustyczny kwintet od początku swego istnienia obraca się 
w nurcie hard-bopu i stara się odtworzyć klimat czasów, kie-
dy swoje legendy tworzyli Miles Davis, Freddie Hubbard czy 
John Coltrane. Pierwszym 
latom istnienia New Bone 
patronowała fascynacja 
muzyką Wayne’a Shortera 
i Horace’a Silvera – muzycy 
prezentowali własne aran-
żacje i interpretacje utwo-
rów tych mistrzów. Z cza-
sem w repertuarze poja-
wiły się ich własne kompo-
zycje, które znalazły się na 
płytach: Something for Now 
oraz It’s Not Easy.

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA luty

02.02.2010 r., wtorek, godz. 20.00
JAM SESSION gość specjalny: Grze-
gorz Nagórski (puzon)!

03.02.2010 r., środa, godz. 20.00
KASIA K8 ROŚCIŃSKA & Swing 
Control

05.02.2010 r., piątek, godz. 20.30
PIOTR ŻACZEK & MUTRU
Piotr Żaczek – bas; Marcin Górny – in-
strumenty klawiszowe; Maciej Kociński 

– saksofony; Adam Bałdych – skrzypce; 
Grzegorz Jabłoński – instrumenty kla-
wiszowe; Robert Luty – perkusja

07.02.2010 r., niedziela, godz. 20.00
TSA elektrycznie 

09.02.2010 r., wtorek, godz. 20.00
JEMBE FOLA

12.02.2010 r., piątek, godz. 20.30
CAROLINE MHLANGA (USA) & Jazz 
Band Ball Orchestra

13.02.2010 r., sobota, godz. 20.30
Karnawałowe ostatki z zespołem 
OPTIMYSTIC! 

15.02.2010 r., poniedziałek, godz. 20.00
Koncert na urodziny CZESŁAWA 
NIEMENA

16.02.2010 r., wtorek, godz. 20.00
Taneczny PODKOZIOŁEK w BLUE 
NOTE 

19.02.2010 r., piątek, godz. 20.30
Jazz Top na 12. urodziny Blue Note
CLARENCE PENN BAND
Koncert wpisuje się także w cykl „Cer-
tus zaprasza na kojące dźwięki” 

21.02.1010 r., godz. 20.00
THE WATCH plays GENESIS

27.02.2010 r., sobota, godz. 20.30
NEW BONE
Tomasz Kudyk – trąbka, fluegel-
horn; Marcin Ślusarczyk – saksofon 
altowy; Paweł Kaczmarczyk – forte-
pian; Maciej Adamczak – kontrabas; 
Arek Skolik – perkusja

28.02.2010 r., niedziela godz. 20.00
GOTHIC NIGHT w BLUE NOTE 
 

NEW BONE

CLARENCE PENN

CAROLINE 
MHLANGA
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Wydarzenia czerwcowe są już dobrze 
zbadane i opisane, natomiast o odsłonię-
tym w ich 25. rocznicę pomniku (nazywa-
nym również pomnikiem Ofiar Czerwca 
1956 lub Poznańskimi Krzyżami), jego zało-
żeniach ideowych i perypetiach w trakcie 
realizacji nadal wiadomo tylko niewielu.

Dlaczego piszę właśnie o tym pomni-
ku? Ponieważ nie istnieje on w wersji pier-
wotnej z 1981 roku; przy różnych okazjach 
majstrowano zarówno przy samym mo-
numencie, co już samo w sobie jest ewe-
nementem, jak i przy jego otoczeniu. Piszę 
o nim również dlatego, że przy wszystkich 
swoich technicznych niedociągnięciach na-
leży on do najlepszych pomników upamięt-
niających robotnicze protesty w PRL-u prze-
ciwko totalitarnej władzy i jest jednym 
z najlepszych poznańskich monumentów.  
Łączy nowoczesne myślenie o rzeźbie 

z tradycyjną symboliką, która wyłania się 
na skutek przestrzennej aranżacji zastoso-
wanych przez artystę brył.

Adam Graczyk, wówczas młody, kon-
trowersyjny poznański rzeźbiarz, był już do-
brze przygotowany do realizacji pomników, 
tak pod względem mentalnym, jak i reali-
zacyjnym, ponieważ wcześniej zajmował 
się działalnością konceptualną, był auto-
rem m.in. interesujących prac z aluminium 
(Zbiory – część nadziemna) oraz Projektów 
rzeźb gigantycznych (skala 1:100 000) zreali-
zowanych z mas plastycznych. Piszę tylko 
o nim, ponieważ to właśnie on jest jedynym 
autorem projektu tytułowego pomnika. Na-
tomiast architekt Włodzimierz Wojciechow-
ski, który od 1981 roku do dzisiaj uchodzi 
za współtwórcę pomnika, nigdy nim nie 
był. A nie mógł nim być z tego oczywiste-
go względu, że kiedy Graczyk zaprosił go 

do współpracy, projekt pomnika już istniał. 
Wojciechowski miał zaprojektować lokali-
zację i otoczenie pomnika, co zrobił – deli-
katnie mówiąc – w sposób niezadowalają-
cy. Do dzisiaj bowiem staruszki potykają się 
w okolicy znicza, jakby z innej bajki, o wy-
stające kocie łby, a ponadto Wojciechowski 
zaprojektował za wąskie dojście do monu-
mentu, o co słusznie do dzisiaj ma pretensje 
Adam Graczyk.

Wojciechowski poczuł się współauto-
rem projektu pomnika do tego stopnia, że 
gdy podczas realizacji jakimś niekompe-
tentnym ludziom pionowe słupy wydawa-
ły się zbyt masywne, zaczął je zwężać, nie 
zdając sobie sprawy, że niszczy pierwotny 
zamysł autora. „Zamiast krzyży byłyby latar-
nie owinięte makaronem? – skomentował 
poczynania Wojciechowskiego prawdziwy 
autor projektu, który gdy się dowiedział 

Andrzej Haegenbarth

Pomnik Poznańskiego 
Czerwca 1956. 
Idea i realizacja
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sztuka

o wprowadzaniu zmian, zwlókł się ze szpi-
talnego łóżka i poszedł do biura projekto-
wego, aby podać wymiary pomnika z pro-
jektu realizacyjnego, wykonanego w ska-
li 1:10. I od tej chwili robił wszystko, aby 
pomnik przypominał projekt konkursowy, 
a nie widzimisię wielu niekompetentnych 
ludzi. Na pytanie o przebieg realizacji po-
mnika Adam Graczyk odpowiedział: „Ludzie 
znajdujący się w otoczeniu  Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika, którzy mieli mi 
pomagać w realizacji, raz po raz wysuwali 
pod moim adresem wręcz surrealistyczne 
postulaty. Przesądzono na przykład sprawę, 
że orzeł ma znajdować się na cokole z czer-
wonego granitu. Nie dość, że wcześniej cią-
gle mi tego orła obniżano, to w pewnym 
momencie chciano go wpakować na czer-
wony cokół! Poza tym domagano się, żeby 
piony były o wiele węższe, i pytano: dlacze-
go są takie ukośne? A kiedy lepiłem na ma-
kiecie liny w skali 1:1, trzymające poziomą 
belkę, to łapali się za głowę i mówili, że są 
potwornie nabrzmiałe. Gdybym posłuchał 
tych panów, to cienkie sznury przeniesio-
ne na wysokość kilkunastu metrów 
przypominałyby makaron”. 

Dzieje budowy tego monumen-
tu przywodzą na myśl historię po-
wstawania gdańskiego pomnika Po-
ległych Stoczniowców 1970, którego 
pomysł i pierwszy szkic został wyko-
nany przez inżyniera Bogdana Pie-
truszkę w stoczni jeszcze podczas 
sierpniowego strajku. Projekt ten 
potem był konsultowany z wieloma 
ludźmi i „uartystyczniany” przez rzeź-
biarzy. Najkrócej mówiąc, z pierwot-
nych czterech krzyży i zawieszonych 
na nich kotwicach pozostawiono 
trzy, wymodelowano te formy, doda-
no płaskorzeźby, spękania. Co wyni-
kło z tak zwanej szerokiej konsultacji 

społecznej? Metaloplastyka. Amatorski pro-
jekt, który powiększony do dużej wysoko-
ści 42 metrów nie oddziałuje na wyobraźnię 
swoją formą. Na tym przykładzie wyraźnie 
widać, że nie tędy droga, że w rzeźbie po-
mnikowej ani demokracja, ani dobre chę-
ci nie powinny być priorytetem. Musi być 
realizowana autorska wizja utalentowane-
go artysty. 

Poznański pomnik, mimo że o połowę 
niższy, bo mierzy 21 metrów, ma cechy mo-
numentu, wrósł w pejzaż miasta i, co cieka-
we, wciąż budzi podziw przyjezdnych i sa-
tysfakcjonuje wyprofilowaniem elementów, 
relacjami przestrzennymi wszystkich uwraż-
liwionych na sztukę. Kiedy przejeżdżam lub 
przechodzę koło tej rzeźby, zawsze z przy-
jemnością rzucam na nią okiem. Wielu pew-
nie powie: Eeee, znowu te opatrzone sym-
bole: krzyże i orzeł. 

Warto wiedzieć, że wyłoniły się one na 
skutek aranżacji brył. Autor monumentu  
chciał bowiem w skrótowej formie oddać 
pochód robotników, który wyszedł z Ce-
gielskiego, stąd dwa kroczące piony, które 
Graczyk nazywa nogami, jakby przeskaku-
jące przez belkę poziomą. Aby utrzymać 
ją na wysokości, trzeba było „przywiązać” 
ją linami. Pojawiły się więc więzy, symbol 
spętania i zniewolenia. Pozioma belka łą-
czy ponadto „poranioną” datę 1956 z le-
wego pionu z datami kolejnych protestów 
od 1968 do 1981 roku, znajdującymi się 
na prawym pionie, co sugeruje ciągłość, 
jedność historii. Na stojącej obok trzeciej 
belce, jakby odłamanej, zwieńczonej or-
łem, znalazł się napis: „Za wolność, prawo 
i chleb. Czerwiec 1956”. Pomnik zdaje się 
gwałtownie wyrastać spod ziemi, co su-
geruje podniesiona wokół niego kostka. 
Owo wzrastanie obrazuje wybuch robot-
niczego buntu, który powstał i przerodził 
się w spontaniczny protest Wielkopolan 
przeciw totalitarnej władzy. 

W kolejnych latach zaczęto doda-
wać elementy do pomnika i wokół niego. 

Najpierw podczas remontu w 1991 roku 
dołączono datę „1981”, a przed 50. rocznicą 
wydarzeń czerwcowych w 2006 roku, pod-
czas renowacji, do napisu na pomniku do-
dano wezwanie „O Boga”. Natomiast przed 
monumentem, tuż za marmurowym zni-
czem, dostawiono tablicę  upamiętniającą 
modlitwę Jana Pawła II, a później, na szczę-
ście z boku, tablicę o prezydentach itd. Za-
częła się cepelia. 

Jestem przeciwko majstrowaniu przy 
tym pomniku. Powinien pozostać w takim 
kształcie, w jakim powstał w 1981 roku! 
A dochodzą mnie słuchy, że ktoś chce nad 
orłem umieścić koronę?! Poza tym nic przed 
nim nie powinno wystawać: ani nieudana 
tablica, ani znicz, niezintegrowane z monu-
mentem. Oba ostatnie obiekty ustawiono 
bez porozumienia z Graczykiem, który wy-
konał ekskluzywny projekt tablicy. Z jakichś 
względów zrealizowano inny, gorszy i usta-
wiono za blisko pomnika. Papież modlił się 
w większej odległości od niego i z prawej 
strony. We właściwym miejscu umieszczo-
na pamiątkowa tablica nie przesłaniałaby 

monumentu.
Podczas renowacji rzeźby zamiast 

poprawić jej usterki, pomalowano ją. 
Patrząc z boku, dostrzega się, że pio-
ny nie są gładkie, ciągle widać spojenia 
blach, element z orłem od 1981 roku 
ma nieusunięte mankamenty, więzy 
nadal są z żywicy epoksydowej zamiast 
z brązu. Słowem, pomnik ma usterki 
natury technicznej. 

Niemniej jest to przemyślany mo-
nument o syntetycznych formach 
i świetnie zaprojektowanych szcze-
gółach – zbiegach perspektywicznych, 
zwężeniach i wydłużeniach płasz-
czyzn, działający odświętnie i pod-
niośle. Upamiętnia ważne wydarze-
nie i zdobi miasto. 

Archiwalne zdjęcie. Wystawa pokonkursowa, luty 
1981. Fot. Teresa Fitzner

Autor pomnika  A. Graczyk i jego dzieło 
w latach 80. Fot. Maciej Kuszela

Pomnik w roku 2009. Fot. A. Haegenbarth
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Przed spektaklem, w uroczystej przedmowie, 
dyrektor Michał Znaniecki zaakcentował, że po raz 
pierwszy zespół poznański podjął się takiego wy-
zwania scenicznego – realizacji artystycznej z trud-
ną scenografią i wyjątkową choreografią, będącej 
przeniesieniem spektaklu ze sceny w Lipsku na po-
znańską, w nowej oprawie plastycznej. Jacek Przy-
byłowicz, dyrektor baletu, z kolei wyraził nadzieję, 
że spektakl spodoba się widowni, okaże się wielki, 
chwalił tancerzy za ich ogromną pracę, której po-
dołali na próbach nad wyraz dobrze. A po występie, 
bardzo rozemocjonowany, ocenił, że zespół spisał 
się na szóstkę.

Poznańskie prezentacje – sylwestrowa i póź-
niejsza, 5 stycznia 2010, które było mi dane obej-
rzeć, jednak różniące się ze względu na mniejszą 
obsadę baletu w tym drugim występie, nawet dla 
każdego doświadczonego i wymagającego widza, 
mającego wiele porównań z innymi realizacjami na 
tej scenie – były rzeczywiście zetknięciem się z nie 
lada popisem scenicznym tancerzy, wielką muzyką 

Haydna w mistrzowskim wykonaniu zarówno soli-
stów: sopranistki Moniki Mych, tenora Piotra Frie-
bego, basisty Patryka Rymanowskiego, jak i chóru 
pod kierownictwem Mariusza Otto czy Orkiestry 
Teatru Wielkiego w Poznaniu pod batutą włoskie-
go dyrygenta Filippa Marii Bressana. Widowisko to 
zawdzięczało ideę projekcji i kostiumy (w dni pra-
cy Boga – szaro-fioletowe, a białe – siódmego dnia) 
Giovanniemu di Palmie, mającemu w puli laurów 
także nagrodę baletową UNESCO – dla najlepszego 
tancerza 2009 roku. W realizacji Stworzenia świata 
na potrzeby spektaklu w Poznaniu współpracował 
on choreograficznie z hiszpańską tancerką i chore-
ografką Montserrat León. 

W spektaklu przedpremierowym wzięli udział 
tancerze tak liczni, w tym występujący tutaj gościn-
nie, że zapełniali scenę – jak rzadko. Obsadę stano-
wili: Karolina Wiśniewska, Shino Sakurado, Domini-
ka Babiarz, Marika Kucza, Ekaterina Kitaeva, Mate-
usz Sierant, Wiktor Dawidiuk, Dominik Muśko, Ta-
ras Szczerban, Arkariusz Gumny, Stephan Aubry, 

Przedpremierowy 
spektakl baletu Stwo-
rzenie świata do mu-
zyki Josepha Haydna 
w choreografii Uwe-
go Scholza, niemiec-
kiego choreografa, 
mający za sobą pre-
zentacje w wykona-
niu sławnego zespo-
łu Leipziger Ballett na 
scenach całego świa-
ta, a będący premie-
rą w Polsce, odbył się 
w Teatrze Wielkim im. 
Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu – w opra-
wie wieczoru sylwe-
strowego 31 grudnia 
2009. Gośćmi na wi-
downi, w loży hono-
rowej, byli członko-
wie rodziny Scholza. 
Występ poznańskie-
go zespołu zdobył 
uznanie publiczności, 
wyrażone gorącymi 
oklaskami na stojąco. 
Uroczystym toastem 
wygłoszonym przez 
Michała Znaniec-
kiego, dyrektora Te-
atru Wielkiego, i kie-
liszkiem szampana 
z okazjonalnym napi-
sem z nazwą spekta-
klu widownia – wraz 
z tancerzami, chórem, 
solistami – powitała 
Nowy Rok 2010. 

Stefania Golenia Pruszyńska 

Stworzenie Êwiata 
Uwego Scholza w Teatrze Wielkim w Poznaniu
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Dymitr Tenytskyy, Marta Anczykowska, Dia-
na Gajownik, Paulina Golak, Anna Gumna, 
Beata Macioszczyk, Paulina Majda, Marika 
Mudziejewska, Zuzanna Perszewska, Hina-
ko Sakuraoka, Katarzyna Samól, Natalia Tra-
fankowska, Krystian Augustyn, Michał Kacz-
marczyk, Tomasz Niezborała, Andrzej Płatek, 
Marcin Rolczyński, Oleg Stankov, Jakub Sta-
rzycki, Jacek Wieszczeczyński. 

Ich taniec był popisem harmonii sce-
nicznej, niemal doskonałej. Przedpremie-
rowy występ odsłaniał wprawdzie małe 
niedociągnięcia, na przykład załamania li-
nii prostej grup tancerzy, a więc potknięcia, 
które były jednak widoczne dla laika mimo 
w gruncie rzeczy nie-
zwykłego w całości 
porządku scenicznego, 
wywołującego skoja-
rzenia także ze znaną 
niemiecką dokładno-
ścią i precyzją. Zaska-
kujące świeżością, zu-
pełną niepowtarzal-
nością takie elemen-
ty, jak struktura, układ, 
sekwencje ruchu, ory-
ginalna choreografia 
Scholza, wywarły na 
mnie wielkie wraże-
nie jako wykraczające 
dużo ponad przecięt-
ność nawet dobrych 
spektakli w Teatrze Wielkim w Poznaniu. 

Czy można by porównać tę prezenta-
cję z innymi – zwłaszcza z zespołem Leip-
ziger Ballett – trudno powiedzieć, nie mia-
łam okazji zobaczyć tamtejszych spektakli, 
choć uznano je na deskach świata za wiel-
kie wydarzenia sceniczne. Dla naszych scen, 
nieco pozostających w kompleksach wobec 
zagranicznych, taka realizacja konfrontują-
ca umiejętności – na pewno przydaje śmia-
łości zespołom, wyzwala ogromną wolę 
sprostania największym wymaganiom. Dla 
poznańskiej sceny była to udana realizacja, 
co potwierdzały opinie wielu, a zwłaszcza – 
zachwyconych widzów. A to właśnie entu-
zjazmem publiczność głosuje na artystów 
i kreatorów dzieł. 

 Balet Stworzenie świata z centralny-
mi postaciami Adama i Ewy można zali-
czyć do dzieł będących kanonem neokla-
syki europejskiej ubiegłego wieku. Uwe 
Scholz, twórca, uznawany za kontynuato-
ra sztuki choreografii baletu klasycznego 

George’a Balanchine’a i Johna 
Cranko, właśnie Stworzeniem 
świata debiutował w 1985 roku 
w Zurychu. Miał wówczas 27 lat 
i był choreografem oraz dyrek-
torem baletu tamtejszej opery, 
najmłodszym w Europie. Póź-
niej jego spektakl znalazł się 
w repertuarze Opery w Lipsku, 
w której artysta działał przez 
wiele lat. Co szczególne, był wy-
jątkowo uwrażliwiony na muzy-
kę, na każdą jej barwę, nutę re-
agował niemal z pietyzmem – 
odpowiedzią choreograficzną. 

Haydnowski trzyczęściowy utwór, ma-
jący odniesienie do sześciu dni pracy Boga 
i siódmego dnia wypoczynku, stanowiący 
muzyczną ostoję baletu Uwego Scholza – 
w pełni oddaje tę szczególną postawę ar-
tysty. Cechujące się nabożnością i ogromną 
subtelnością podejście Scholza do muzyki 
napisanej przez niemieckiego kompozytora 
było dostrzegalne i słyszalne podczas spek-
takli w Poznaniu. Wiele wzruszeń wywołały 

i pozostawiły one w mojej pamięci jako 
trwałe ślady niezwykłej sztuki wykonaw-
stwa, muzycznie zharmonizowanego. I ży-
wej w nim obecności twórczej nieżyjącego 
już artysty choreografii. 

Trzeba przyznać, że – na przykładzie 
choćby tej poznańskiej realizacji Stworze-
nia świata –  nowy dyrektor Teatru Wielkie-
go, Michał Znaniecki, który tę rolę przyjął 
1 lipca 2009 roku, coraz bardziej uwidacznia 
w praktyce nie tylko swój program otwiera-

nia opery dla widzów, lecz 
także poszerzania współ-
pracy z artystami scen spo-
za Polski. Cieszy to sięga-
nie przez niego po wiel-
kie owoce sztuki operowej 
i baletowej, w tym po dzie-
ła dotąd nieznane i niewy-
konywane na scenach pol-
skich oper, a i wymagają-
ce dużej klasy prezentacji. 
Ta taktyka dyrektora i kie-
rownictwa artystycznego 
poznańskiej opery zapew-
ne stawia przed zespołem 
wiele wyzwań. Dla miłośni-

ka sztuki opery i baletu oznaczać to może, 
że będzie odbiorcą coraz to większej licz-
by niecodziennych artystycznych wrażeń – 
ze sceny dążącej jednak, jak się wydaje, do 
większego prestiżu, z zespołem pragnącym 
ambitnie się spełnić w realizacjach na więk-
szą miarę. 

Patronatem honorowym objął tę realiza-
cję dr Herbert Krauss, ambasador Austrii.  

fot. Katarzyna Zalewska
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Magistrat odtrąbił sukces w zakresie 
wszczepiania czworonożnym i szczekają-
cym poznaniakom identyfikatorów elek-
tronicznych, tak zwanych czipów. Sukces 
sprzyja twórczym poszukiwaniom i no-
wym pomysłom. Dlatego pewnie od jakie-
goś czasu chodzą wokół placu Kolegiackie-
go dyskretne i nieoficjalne słuchy o zasto-
sowaniu powyższej technologii z GPS-em 
także wobec poznaniaków dwunożnych, 
bezogonowych. Na początek tylko niektó-
rych... Poznań, a zwłaszcza POznań know- 

-how (i hau, hau)!
Idea ta, obok innych mniej ukrywanych 

(jak podwodne parkingi albo przetarg na 
prezydencję urzędu miasta, już po jego pry-
watyzacji), wydaje się ciekawa, jednak wy-

maga oglądu uważniejszego. Wpisuje się 
ona też w inne sukcesy w dziedzinie trak-
towania dwunożnych poznaniaków, takie 
jak rozbudowanie systemu podglądania ich, 
ostatnio z kamery na Jeżycach, czy zakup 
bud, to jest, sorry, kontenerów dla tych po-
znaniaków, z którymi nie idzie wytrzymać. 
Wzrosły też uprawnienia ludzi w mundur-
kach, jeśli chodzi o traktowanie niemundur-
kowej reszty świata. Rząd POlski z kolei daje 
przykład w tej materii, z góry organizując 
badania nad selekcją do pracy lub służby 
według parametrów DNA. Albo też nie po-
zwalając na kontrolę podsłuchiwania dwu-
nogów, co robić może dziewięć służb.

Tego rodzaju praktyki nie są imma-
nentnie złe, pod warunkiem, że uściśli się 
ich optymalnych adresatów i okoliczności 
stosowania. Wydaje się, że sensownie jest 
mieć oko na tych, od których najwięcej 
w naszym życiu zależy. Pies ma czipa, choć 
niewinny jest, i co najwyżej poszczeka albo 
intruzowi słusznie coś odgryzie. Nawalo-
ne penery zdemolują małe co nieco, bo na 
duże sił nie mają, albo obiją sobie nawza-
jem mordy, co nikogo nie obchodzi. Zaczi-
powanie w kontenerach pod nadzorem ka-
mer – anarchistów, gejów, niepokornych 
działaczy osiedlowych czy tak zwanych 
NGO-sów albo staruchów, dziennikarzy, la-
dacznic oraz ateistów – nie rozwiąże proble-
mów, albo co najwyżej drobne. Zwykły zło-
dziej nie podpieprzy wszak połowy miasta, 
a penerstwo go nie zdewastuje... Kto działa 

na skalę skutków tak daleko idących? Kto 
ma największy wpływ na funkcjonowanie 
miasta i nasze życie? Ano dysponujący do-
brami i dyrygujący sprawami publicznymi 
decydenci z podwładnymi. Czyli Urząd, któ-
ry jedną decyzją może te pół miasta rozpie-
przyć albo zmarnować więcej, niż są w sta-
nie ukraść tutejsi złodzieje razem wzięci. 

Chcemy czy nie, życie jest coraz bar-
dziej skomplikowane, ludzi coraz więcej, 
miejsca coraz mniej, urządzenia technicz-
ne dają każdemu coraz większe moce. Nic 
się już samo nie reguluje i nie rozwiązuje, 
a na pewno nie optymalnie, wszystko trze-
ba kompetentnie organizować, planować, 
uzgadniać, dopasowywać. „Samo” to się 
robi coraz większe zamieszanie, bo „sama” 

tylko wzrasta entropia. Jak nie wierzy, to 
niech sobie wyobrazi jeżdżenie po mieście 
200 tysięcy samochodów bez kodeksu dro-
gowego, praw jazdy, sygnalizacji, znaków 
i stale pilnującej tego bałaganu policji.

W tym kontekście robienie rabanu, że 
urzędnicy dostają premie, ba, że w ogóle 
biorą jakiś szmalec za pracę (bo tylko siedzą, 
nic nie robią i żłopią kawę), to prymitywne, 
populistyczne brednie. Jednym z najgłup-
szych, ale skutecznie jak ruski bimber od-
móżdżających publiczność haseł jest „tanie 
państwo” i „tani urząd”. Oszczędzanie na 
tych, od których zależy wszystko, to psucie 
wszystkiego, co się da. Za auto dobre, albo 
markowy płaszcz, polędwicę wołową czy 
luksusową chatę, jest wygórowana cena 
i nikt tego nie kwestionuje. Wysokiej jako-
ści służba publiczna ma być 
za friko? Nonsens. Złotówka 

zaoszczędzona na tej jakości generuje wie-
lokrotnie większe straty. Oto, dla przykła-
du, roczny budżet Poznania jest niemal sto 
razy większy niż suma zarobków miejskich 
urzędników. Jedna durna decyzja (40 milio-
nów na rock in ryjo albo sto baniek na sta-
dion Lecha) może być bardziej kosztowna 
niż te pensyjki i premie. Chodzi o jakość de-
cyzji: ich trafność, terminowość i społeczne 
uzasadnienie. 

Urzędnicy, wyżsi i niżsi, to w swej ma-
sie potencjalnie najbardziej groźny żywioł 
antyspołeczny, gorszy niż mafia, grypa 
wieprzowa i wymienione wyżej podejrza-
ne grupy. Zwłaszcza jeśli są oni niedopłace-
ni, sfrustrowani warunkami pracy, statusem 
i traktowaniem przez autorytarnych szefów, 
ambitnych, ale zakompleksionych. I tym, że 
wszyscy mają do nich pretensje. Taki urzęd-
nik znienawidzi swojego pracodawcę, czy-
li podatnika-petenta. Nie ma nic gorszego, 
oprócz lekarza pogotowia dorabiającego 
na boku dla spółki Grabarz z o.o. 

Moim zdaniem zamiast bezmózgo wy-
dziwiać nad premiami, należałoby podjąć 
kampanię na rzecz podniesienia uposa-
żeń urzędniczych średnio trzykrotnie. To 
śmieszne, by prezydent kilkusettysięczne-
go miasta zarabiał tyle, co właściciel małe-
go sklepu z gorzałą, któremu daje koncesję. 
Nie mówiąc o właścicielu Dużego Browaru.

Ale coś za coś. O wiele bardziej groźne 
niż niezaczipowane penery byłoby to, że 
my nie wiedzielibyśmy, co robi jeden z dru-
gim wysoko opłacany urzędnik o bezcen-
nych kwalifikacjach, gdzie przebywa, z kim 
się zadaje, z kim i o czym gada przez tele-
fon, albo co wypisuje w internecie, zwłasz-
cza po godzinach... Monitoring w każdej 
urzędniczej izbie i kompie oraz telefonie! 
Wyniki on-line udostępniane podatnikom 
w necie! W przypadku urzędników wyższe-
go szczebla monitoring powinien być cało-
dobowy, wszak mają oni czas pracy nienor-
mowany. Czipowanie z GPS jest też nie do 
obejścia, bo skąd podatnik-pracodawca ma 
mieć pewność, że Wysoki Urzędnik jest tam 
faktycznie, gdzie jest oficjalnie? I nie obyło-
by się bez kontenera dla ZKZL-u, trzeba da-
wać przykład...  

Lech Mergler

FUNDAMENTALNA
POCHWAŁA
URZĘDU
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