ISSN 1896-1878

W życiu liczy się dane słowo • Wzwody i rozwody

06
(46)

9-10/2010

Lula, Dilma
i brazylijski boom
gospodarczy

Chemia węgla
– Noble 2010

Marzenie
urzeczywistnione

Na szreniawskie
salony!

Niebezpieczne
zwiàzki

Przez

Wielki Mur

POL-CAR

Poznań, ul. Gorzysława 9, tel. 61 87 32 110

w numerze

spis treści
Przez
Wielki Mur

4

Lula, Dilma i brazylijski
boom gospodarczy
6
Chemia węgla
– Noble 2010

8

Światowe Dni
Innowacji 2010

9

Marzenie
urzeczywistnione

10

Stingowo
smyczkowo

12

Animacja jako twórczość,
zaskoczenie,
polifonia…
14
W życiu liczy się
dane słowo
innowacyjność
projektów
Renoma gwarantuje
zdrowie

16
18
20

Cała prawda
o mediacji

21

Pyzdry
i olęderskie samotnie

22

Na szreniawskie
salony!

24

Ekonomiczny
świat debatuje

27

No to posłuchajcie

28

Obrazy utkane
z marzeń
i życiowych zdarzeń

30

Jacyż ci inteligentni
ludzie są głupi

32

Wzwody
i rozwody

33

Galeria Macieja
Mańkowskiego

Margareth
kolekcja Heywood
www.gerlach.pl

34

Nowość w ofercie AMB - artystyczne Szklane Pieczątki
Powstają we współpracy z uznanymi artystami. To małe, inspirowane przyrodą rzeźby
wykonywane ręcznie ze szkła. Nowoczesna technologia pozwala na uzyskanie pięknych
i wielokolorowych odbić najtrudniejszych wzorów pieczątek, w tym zdjęć. Przy zamówieniu
do połowy listopada oferujemy rabat w wysokości 10% na wszystkie produkty AMB!

Więcej na: www.szklanepieczatki.pl i www.amb.net.pl

Nasze artykuły znajdziesz także na portalu epoznan.pl

Redakcja (sekretariat):
tel. 61 866 78 58
tel. +48 (0) 501 180 575
tel. +48 (0) 515 079 888
sekretariat@merkuriusz.com.pl
redakcja@merkuriusz.com.pl

Skład: Pre-Press Studio Krzysztof Spychał,
www.spychal.pl

ZAPRASZA

Druk: Betmor – Poligrafia S.C.
ul. Chlebowa 16, 61-003 Poznań
Nakład: 4000 egz.

gro

wa

do

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych,
i ma prawo do skracania niezamówionych tekstów.

u l. O

Zastępca redaktor naczelnej: Krzysztof Wiench

WIELOKO

L

OW E

Redaktor naczelna: Mariola Zdancewicz

I
TK

OR

www.merkuriusz.com.pl

Okładka: Tybet

amb
ww

w

t

0 -6 0

konto: Bank Zachodni WBK S.A
Nr 56 1090 1362 0000 0001 1083 8358

Fotografie: Stanisław Wojcieszak, Zbigniew Szmidt
Współpraca: Lech Mergler, Kazimierz Brzezicki,
Marek Zaradniak, Kamila Zdancewicz, Andrzej Haegenbarth,
Robert Hoffmann, Krzysztof Ratajczak, Dominik Górny,
Andrzej Wilowski, Olga Grząślewicz, Marta Garczyńska,
Grzegorz Koziczak, Barbara Niżyńska, Katarzyna Blimel

. pl

2 -0

NIP 779-110-09-06 • REGON 300467591

Korekta: Olga Kromuszczyńska

85

Wydawca:
DOM WYDAWNICZY NETTER
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Asystent redakcji: Lidia Piechocka

¥

ISSN 1896-1878

PIECZ

POLSKA

1
17 . a m b. n e
06
, Po
znañ, tel./fax

Piecz¹tki wielokolorowe
www.opera.poznan.pl
kupon na
rabatu

10%

oraz bezp³atny projekt
zamawiaj¹c internetem

www.amb.net.pl

Z Adamem Koziełem, ekspertem do
spraw Chin i Tybetu z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, rozmawia Mariola Zdancewicz

Dalajlama gratulując Liu Xiaobo Pokojowej Nagrody Nobla stwierdził, że społeczność międzynarodowa
słyszy coraz głośniej wołanie Chińczyków o polityczne, prawne i konstytucyjne reformy w Chinach. Czy zatem nagroda dla uwięzionego od lat obywatela
Chin zmieni coś w sprawie Tybetu?

postawieni członkowie partii, uważa, że
bez tego Chiny nie staną się odpowiedzialnym graczem na arenie międzynarodowej
i naprawdę stabilnym państwem. Miejmy nadzieję, że na dłuższą metę nagroda
ta będzie – choćby jako symbol – jednym
z katalizatorów zmian w Chinach.
Stosunek rządu chińskiego do
spraw Tybetu wiąże się bezpośrednio
z kształtowaniem harmonijnego społeczeństwa oraz z pracą nad wizerunkiem
Chin w świecie. Czy przywódców Chin
stać na odwagę, by rozwiązać problem

Najpierw musiałaby zmienić w sprawie
Chin. Pierwsza, negatywna reakcja władz
– to prosta konsekwencja chińskiej kultury politycznej, w której nie można pozwolić sobie na utratę twarzy. ChRL cierpi na
„kompleks noblowski” od lat osiemdziesiątych. Nie mogła się tej nagrody doczekać,
a teraz dostała tę jedyną, której nie chciała.
Chwilowe pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw człowieka było do przewidzenia
i jest widoczne gołym okiem – przejawia się
między innymi w prewencyjnych zatrzymaniach dysydentów. Pozostaje mieć nadzieję i wierzyć, że ta nagroda – podobnie jak
Nobel Lecha Wałęsy, który był w gruncie
rzeczy przyznany również całej Solidarności i dziesięciu milionom Polaków – doda
wiatru chińskiej opozycji demokratycznej.
Słychać już głosy, i to wcale nie wyłącznie
„dysydenckie”, domagające się kontynuowania reform nie tylko gospodarczych, ale
i politycznych. Wielu ludzi, w tym wysoko

Tybetu, czy też raczej będą czekać na
odejście obecnego Dalajlamy, po czym,
jak sądzą, problem Tybetu przestanie
istnieć?
Trzy harmonie przewodniczącego Hu
Jintao – czyli spokojny świat, najbliższe sąsiedztwo i własne podwórko – w dużej mierze istnieją, jak wiele dobrze brzmiących
rzeczy w Chinach, wyłącznie na papierze.
Jego Świątobliwość Dalajlama wielokrotnie wyrażał uznanie dla tej idei i ubolewał, że nie jest ona realizowana w praktyce. Wszystko wskazuje na to, że przywódcy
ChRL próbują „grać na czas”. Jest to bardzo
zła wiadomość, oczywiście głównie dla Tybetańczyków, ale moim zdaniem także dla
całych Chin. Dalajlama nie dąży do oderwania Tybetu – powtarza jak mantrę, że zależy mu wyłącznie na rzeczywistej autonomii
w granicach chińskiego państwa i obowiązującego tam prawa, co wcale nie budzi wielkiego entuzjazmu wśród młodych,

radykalnie nastawionych Tybetańczyków,
którzy uważają, że pojednawcza polityka wyciągania ręki do władz chińskich nie
przyniosła żadnych rezultatów. Niemniej
Jego Świątobliwość pozostaje jedyną osobą na świecie, która jest w stanie przekonać społeczeństwo tybetańskie do zawarcia kompromisu. Jeśli Pekin nie pójdzie po
rozum do głowy i nie chwyci wyciągniętej
ręki, okaże się bardzo krótkowzroczny. Dalajlama ma 76 lat i nie będzie żył wiecznie.
Jeżeli władze chińskie przeoczą ofiarowaną
im sposobność, stracą jedynego partnera,
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który stwarzał możliwość zawarcia wiążącego porozumienia z narodem tybetańskim.
Jak Pan sądzi, co może się wydarzyć po odejściu Dalajlamy? Czy pachnie tam wojną?
Nie ulega wątpliwości, że słowo Dalajlamy stanowi dla Tybetańczyków prawo.
Widzieliśmy, co działo się w 2008 roku – tę
eksplozję rozgoryczenia, żalu i wściekłości
Tybetańczyków. Odejście Dalajlamy byłoby najgorszą rzeczą, jaka mogłaby się teraz
wydarzyć. Należy pamiętać, że po jednej
stronie mamy ponad miliard trzysta milionów Chińczyków, a po drugiej sześć milionów Tybetańczyków. Gdyby doszło do
otwartego konfliktu, nakrycie ich czapkami nie nastręczałoby większych problemów technicznych (a w takich sytuacjach Pekin przestaje dbać o wizerunek
w oczach świata). Władze chińskie, często
chwalone za pragmatyzm, w kwestii tybetańskiej postępują absolutnie niepragmatycznie, utrzymując na Dachu Świata,
w imię zachowania „harmonii i spokoju”,
gigantyczną machinę wojskowo-policyjną. Wedle chińskich danych, na jednego
Tybetańczyka przypada jeden funkcjonariusz resortów siłowych – zupełnie jak
w Balladzie o Dzikim Zachodzie Młynarskiego. Wiążą się z tym oczywiście ogromne
koszty. Pokazuje to także, że władze chińskie doskonale zdają sobie sprawę z tego,
że ich propagandowe zaklęcia, mówiące
o tym, iż Tybetańczykom żyje się dobrze
i że są zadowoleni z nowych rządów, to
po prostu fałsz. Rozwiązanie, które proponuje Dalajlama, jest nie tylko zgodne
z chińskim prawem – mogłoby oznaczać
Pokojową Nagrodę Nobla już nie dla więźnia politycznego, lecz dla chińskiego przywódcy. I wymarzoną przez Pekin prawdziwą „harmonię” przynajmniej na czwartej
części powierzchni ChRL (bo tak wielki jest
Tybet etniczny).
Mówi się, że Tybet nigdy wcześniej nie miał przywódcy równego Jego
Świątobliwości, który tak stanowczo
i wytrwale dąży do wizjonerskiej zmiany zarówno dla Tybetańczyków, jak
i Chińczyków, mimo że to wymagająca
i niebezpieczna droga. Podziela Pan tę
opinię?
Z całą pewnością obok Piątego, czyli
pierwszego, który stał się duchowym i politycznym przywódcą kraju, oraz Trzynastego,
obecny XIV Dalajlama bez wątpienia przejdzie do historii z przydomkiem Wielki.
Dostęp do internetu w Chińskiej Republice Ludowej jest ograniczany przez władze chińskie w ramach
Projektu Złota Tarcza. Jak wygląda tybetańska cyberprzestrzeń?
Tak jak chińska – jest niesłychanie żywa,
witalna, lecz poddawana nawet bardziej

surowej cenzurze niż portale w języku
chińskim. Niemniej ci, którzy bardzo chcą
i są gotowi się uczyć, radzą sobie i znajdują
sposoby na korzystanie z portali, które są
w Chinach blokowane.
TibetCul to jeden z popularniejszych chińskojęzycznych serwisów
informacyjnych i blogowych poświęconych tematom ważnym dla Tybetańczyków. Niektóre wypowiedzi tam zawarte brzmią dość buńczucznie, np.: „Nowe
pokolenie ma bogactwo zwane młodością, ma dumę zwaną pewnością, wize-

nich ważne i że czerpią z tego otuchę oraz
poczucie dumy.
Czy sądzi Pan, że dostępność
całego świata do informacji publikowanych w internecie może stać się czynnikiem, który zdecyduje o szybszej zmianie stosunku Chin do Tybetu?
Patrząc realistycznie, sytuacja w Tybecie może zmienić się tylko wtedy, kiedy zmieni się Chińska Republika Ludowa.
Nie ulega wątpliwości, że internet jest najważniejszym narzędziem tak wywierania
społecznej presji na władze (zwłaszcza

runek zwany przewrotnością i pokusę
zwaną wolnością”...
Tybetańczycy, zwłaszcza młodzi, są
dyskryminowani, sinizowani, zmagają
się z wpływami globalizacyjnymi, szukając w tym dynamicznym i błyskawicznie
zmieniającym się świecie swojego miejsca
i tożsamości. Dają temu wyraz na blogach,
w piosenkach, wierszach, listach. Jak my,
w PRL-u, kiedy treści, które cenzura pożerała najchętniej, przemycano w sztuce. Tyle
że wtedy nie było internetu, a dziś jest i Noblista Liu Xiaobo nazywa go „Bożym Darem”
dla Chin. Kiedy słucha się głosów młodych
Tybetańczyków, trudno odmówić mu racji.
W Polsce staramy się na bieżąco informować o tym, co dzieje się w Tybecie. Za przekazywanie takich materiałów za granicę Tybetańczyków skazywano już na drakońskie
kary kilkunastu lat wiezienia. Ryzyko, jakie
na siebie biorą, dla nas jest zobowiązaniem.
Coraz więcej uwagi poświęcamy tybetańskim „obywatelom sieci”, widząc, że to dla

w kwestiach takich jak walka z korupcją,
bezkarność lokalnych aparatczyków itd.),
jak i propagowania świadomości praw człowieka i praw obywatelskich w Chinach. Od
2008 roku coraz więcej chińskich intelektualistów podejmuje walkę z prymitywnymi
stereotypami rządowej propagandy, które
od lat kształtowały obraz Tybetańczyków
w oczach Hanów. Na dłuższą metę nie da
się tego przecenić.
Wydawałoby się, ze poprawa
gospodarcza i zamożność Chin wpłyną
na łagodniejszy stosunek do Tybetu...
Nie musimy spekulować. Sytuacja w Tybecie od połowy lat dziewięćdziesiątych
systematycznie się pogarsza, a to jest dokładnie ten sam okres, w którym Chiny stawały się pierwszoplanowym graczem na
arenie międzynarodowej. To jedna z ulubionych bajek tych, którzy nieodmiennie
doradzają, by świat dawał przywódcom Komunistycznej Partii Chin wszystko, po co zechcą wyciągnąć rękę.
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Lula, Dilma

i brazylijski
boom gospodarczy
W popularnej piosence Barry Manilow – dwie kadencje temu – rozpoczął proces
śpiewa, że słynna brazylijska plaża Copaca- modernizacji i reformowania kraju, wprobana to najgorętsze miejsce na ziemi… Te- wadzając go do grona najlepiej rozwijająraz jest tak nie tylko z powodu słońca, ale cych się państw świata. Teraz jednak składa
także wyborczej gorączki. Prezydent Luiz broń i choć wielu Brazylijczyków bardzo by
Inacio Lula da Silva kończy swoją, bogatą tego nie chciało, nie zamierza dokonywać
w zarówno ekonomiczne, jak i dyploma- zmian w konstytucji, by móc kandydować
tyczne sukcesy, kadencję i w chwale ustę- po raz trzeci. Twierdzi, iż jest już zmęczopuje miejsca swojemu następcy.
ny. Dlatego, też pałeczkę przekazuje swojej
Brazylia będzie miała nowego prezy- protegowanej – osobie wcześniej zupełnie
denta, a najprawdopodobniej panią prezy- nieznanej – dziś, jednej z najpopularniejdent, pierwszą w historii kraju kobietę na szych osób w Brazylii.
tym stanowisku. Dilma Rousseff, bo o niej
Kim jest Dilma Rousseff? Prasa aż wrze
tu mowa, w pierwszej turze wyborów pre- z emocji rozpisując się o jej bujnej przezydenckich pokonała swojego rywala Jose szłości w lewicowej partyzantce i walce
Serra, zdobywając 46,9 procent głosów. przeciw wojskowej dyktaturze, o jej ponad
I choć teoretycznie w drugiej turze, któ- trzyletnim pobycie w więzieniu, gdzie była
ra odbędzie się 31 października, wszystko torturowana. Łączona jest nawet ze słynjeszcze może się zdarzyć, to większość ob- nym niegdyś w Brazylii napadem na kasę
serwatorów twierdzi, że Rousseff zwycię- burmistrza São Paulo, z której zginęło 2,5
stwo ma już w kieszeni. Głównie dlatego, że mln dolarów. Informacje o jej domniemastartuje w wyborach z błogosławieństwem nym udziale w kradzieży nie zostały jedbyłego już prezydenta – Luiza Inacio Luli nak potwierdzone. Dziś Rousseff startuje
da Silvy, uwielbianego w Brazylii od kiedy w wyborach obdarzona dużym poparciem
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i zaufaniem społecznym, co z jednej strony
stawia ją w uprzywilejowanej pozycji przed
drugą turą, ale także pokazuje, jak wielkie
przed nią wyzwanie. Czy pierwsza kobieta
prezydent udźwignie ciężar pozostawiony
jej przez poprzednika? Czy nie zaprzepaści
tej szansy? I przede wszystkim – czy będzie
chciała kontynuować politykę Luli czy też,
stwarzając silny rząd, odetnie się od niej
i będzie chciała rządzić niezależnie?
Jeśli tak się stanie, ważne jest, by Rousseff nie zmarnowała tego, na co ciężko pracował Lula, który między innymi stworzył
w Brazylii najsprawniejszą i najszybciej rozwijającą się od 30 lat gospodarkę. Jak tego
dokonał?
Jego życie to historia wpisująca się
w mit „od pucybuta do milionera”. I to dosłownie. Lula urodził się w biednej dzielnicy, pracował jako sprzedawca kwiatów,
a także właśnie jako pucybut. Jego kariera rozpoczęła się w fabryce samochodów,
gdzie szybko – dzięki umiejętnościom
przywódczym oraz charyzmie – został

dzielnicach powstają sklepy, miejsca darmowej edukacji dla dzieci oraz młodzieży.
Luli udało się także podwyższyć płace minimalne, a co za tym idzie – poziom konsumpcji, która napędza prężnie rozwijającą
się gospodarkę.
Luli bardzo zależy na tym, by Brazylia
stawała się krajem coraz silniejszym i bardziej liczącym się na świecie. Jego marzeniem jest, by do 2016 roku została ona
jedną z pięciu czołowych gospodarek na
świecie i wbrew pozorom, nie jest to wcale

niemożliwe. Już teraz Brazylia jest największym eksporterem kawy, pomarańczy oraz
trzciny cukrowej, która nie tylko służy do
słodzenia herbaty czy innych napojów, ale
jak się okazuje, może także napędzać samochody poprzez etanol, który powstaje
po jej przetworzeniu. Prawie 50 proc. samochodów w Brazylii jest tak właśnie napędzanych, ale na tym nie koniec. Linie samolotowe Embraera są hitem eksportowym
w USA, a na granicy z Paragwajem powstała
największa na świecie elektrownia wodna,
która wraz z pomniejszymi, dostarcza krajowi ponad 85 proc. prądu. Nikt już nie pa-

młodzież stanowi przyszłość jego kraju, dlatego też sporą część pieniędzy ze sprzedaży ropy inwestuje w szkoły oraz uniwersytety. Ważna dla niego jest także promocja
kraju w świecie, dlatego też angażuje się
w wielkie sportowe przedsięwzięcia. Między innymi dzięki jego staraniom to właśnie Brazylii zostały przyznane organizacje dwóch ogromnych imprez: mistrzostw
świata w piłce nożnej w 2014 roku, a dwa
lata później olimpiady letniej.
Brazylia staje się dla świata wzorem do
naśladowania w kwestii gospodarki, ale
także polityki wewnętrznej oraz dyploma-

mięta o rosnącym zadłużeniu z 1993 roku,
ani sięgającej 2500 proc. inflacji, która dziś
wynosi zaledwie 5 proc.
Jakby tego było mało, podczas kadencji Luli, w Brazylii odkryto ogromne złoże
ropy naftowej, jedno z trzech największych
na świecie, a także mniejsze – podmorskie
pola Tupi, szacowane na ok. 8-9 mld baryłek. Dzięki temu Brazylia stała się naftowym potentatem, klasyfikowanym na dziewiątym miejscu na świecie. Lula doskonale
zdaje sobie sprawę z tego, że wykształcona

cji. Nie targają nią żadne konflikty ani w kraju, ani poza nim, sąsiedzi są pod ogromnym
wrażeniem dokonań Luli i odnoszą się do
niego z szacunkiem, a Brazylijczycy nazywają go Lula Papai (Lula tatuś). Efektem jego
dokonań są doskonałe stosunki z największymi tego świata np. prezydentem Stanów Zjednoczonych – Barackiem Obamą,
ale także premierem Rosji – Władimirem
Putinem czy przywódcą Chin – Hu Jintao.
Utrzymuje także dobre kontakty z braćmi
Castro czy Hugo Chavesem.
Brazylia chyba jeszcze nigdy nie miała
tak popularnego i kochanego przez społeczeństwo polityka. Teraz jednak zstępuje on
ze sceny, by przekazać władze swojej następczyni. Czy Dilma Rousseff będzie kontynuatorką pasma sukcesów Luli i poprowadzi Brazylię dalej, ku jeszcze świetniejszemu
rozwojowi? Druga tura wyborów pod koniec października, a niedługo potem okaże się czy brazylijska samba będzie melodią dyktującą rytm gospodarki i polityki na
świecie.
Oprac. Katarzyna Blimel
fot. Fabio Rodrigues Pozzebom/ABrv
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działaczem związkowym. Później wybrano
go na lidera związku i wraz z towarzyszami z fabryki, intelektualistami i działaczami
ruchu lewicowego, założył Partię Robotników. W 1986 roku został posłem, a w 2002
– prezydentem. Od tego czasu jego rządy
były pasmem sukcesów, a osiem lat później wciąż cieszy się ponad 70-procentowym poparciem.
Popularność Luli wiąże się nie tylko
z tym, że pochodzi z biednego środowiska
i że stara się być blisko ludzi i mówić ich językiem. Lula naprawdę o nich dba. Za jego
kadencji zajęto się ogromnymi osiedlami
biedy otaczającymi każde większe miasto
w Brazylii, tak zwanymi fawelami. Choć różnice między bogatymi a biednymi wciąż
są widoczne, to nie są one już tak rażące
jak kilkanaście lat temu. Stało się to głównie dzięki sprawnemu systemowi naprawczemu, polegającemu na udoskonalaniu
i wprowadzaniu nowych programów społecznych takich jak Bolsa Familia (Portfel
Rodzinny). Oferuje on szeroką pomoc dla
najbiedniejszych mieszkańców kraju, od
pożyczek dla małych firm czy rolników, po
stypendia dla dzieci. Od 2003 roku z takiej
pomocy skorzystało już 14 milionów rodzin
lub przedsiębiorców. W najbiedniejszych
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katalizatory reakcji alkenów. Alkeny to związki organiczne,
w któr ych
dwa atomy
węgla są
połączone
podwójnym
wiązaniem.
W
odpowiednich warunkach, które
wskazał dr Heck,
do wiązania podwójnego mogą przyłączać się inne cząsteczki
z wytworzeniem nowych wiązań węgiel-węgiel lub węgiel-azot. Dr Negishi z uniwersytetu w Purdue (USA) udoskonalił ten proces, dodając związki cynku
do związków palladu. Dr Suzuki z uniwersytetu w Hokkaido (Japonia) uzupełnił skład
mieszaniny katalitycznej przez dodanie
związków boru. Dzięki tym katalizatorom
otrzymuje się współcześnie cały szereg
ważnych związków, od farmaceutyków (np.
lek antynowotworowy Taxol) do związków
grzybobójczych.
Tegoroczna nagroda Nobla z fizyki została przyznana za, w swej istocie, także
odkrycie z dziedziny chemii węgla. W 2004
roku Andriej Gejm i Konstanty Nowosiołow
z uniwersytetu w Manchesterze wytworzyli
grafen, nową formę węgla o zadziwiających
właściwościach. Dr Gejm i dr Nowosiołow
urodzili się i wykształcili w Rosji. Obecnie
dr Gejm jest obywatelem Holandii, zaś dr
Novosiołow ma podwójne obywatelstwo:
brytyjskie i rosyjskie. Obaj nobliści od lat
pracują w Manchesterze, więc można powiedzieć, że tegoroczni laureaci nagrody
Nobla z fizyki są europejskimi naukowcami pochodzącymi z Rosji. W uzasadnieniu
przyznania nagrody szwedzka Królewska
Akademia Nauk wskazała na „przełomowe

eksperymenty odnośnie dwuwymiarowego materiału grafenu”.
Grafen zbudowany jest z pojedynczej
warstwy atomów węgla, tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe. Ponieważ grubość materiału wynosi jeden atom,
formę tę określa się jako dwuwymiarową.
Grafen jest bardzo dobrym przewodnikiem
ciepła i prądu, jest wytrzymały i przeźroczysty. Grafen jest teraz intensywnie badany pod kątem możliwych zastosowań. Na
przykład materiał ten ma szansę zastąpić
krzem przy budowie procesorów dla komputerów lub być może posłuży do wytwarzania przejrzystych, giętkich wyświetlaczy dotykowych, źródeł światła
czy baterii słonecznych.
W tym miejscu warto jednak prz ypomnieć, że nagroda
Nobla z chemii
w roku 1996 została przyznana
także za odkrycie nowej formy węgla, tzw.
fulerenów, które są cząsteczkami składającymi się z atomów
węgla tworzących
zamknięte, puste
w środku bryły. Kiedy odkryto fulereny, były
one promowane jako „cudowne” substancje o bardzo szerokiej gamie potencjalnych zastosowań. Zarówno
fulereny, jak i ich odmiana nano-rurki węglowe, są w dalszym ciągu przedmiotem
intensywnych badań, lecz na przełomowe
zastosowania komercyjne musimy jeszcze
poczekać.
Nagrody Nobla z chemii i fizyki 2010 są
nagrodami z dziedziny chemii węgla. Z jednej strony nagroda z chemii honoruje odkrycia sprzed wielu lat, które były ważne
poznawczo i znalazły zastosowania praktyczne. Z drugiej strony nagroda z fizyki
jest wyrazem uznania dla otworzenia pola
badawczego technologii nowych materiałów, które – być może – zrewolucjonizują
w przyszłości nasze życie. Jakakolwiek będzie przyszłość grafenu, warto pamiętać,
że badania podstawowe – te nagrodzone
w 2010 r., jak i przyszłe – są kluczem do rozwoju technologii i gospodarki opartej na
wiedzy.
Prof. dr hab. Andrzej Molski jest chemikiem teoretykiem, specjalistą w dziedzinie symulacji i modelowania procesów
fizykochemicznych. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej i Dziekanem Wydziału Chemii UAM.
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Chemia węgla – Noble 2010

Andrzej Molski
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Atomy węgla są
podstawą budowy olbrzymiej liczby cząsteczek. Dzieje się tak dlatego, że każdy atom
węgla może utworzyć
do czterech wiązań
z innymi atomami, co
sprawia, że mamy tak
wiele związków organicznych. Ponadto wiązania pomiędzy atomami węgla są trwałe.
Węgiel jako pierwiastek jest dzięki temu
chemicznie obojętny. Grudka grafitu lub
diament będą leżały
spokojnie na stole laboratoryjnym nie mając skłonności do zapalania się i pozostając
nieczułe na działanie
wody. Podobnie mało
reaktywne są połączenia pomiędzy atomami węgla w związkach
chemicznych. Otrzymy w a n i e n ow yc h
związków węgla wymaga zatem zastosowania specyficznych
metod przekształcania połączeń atomów
węgla w związki o pożądanym składzie.
Tegoroczna nagroda Nobla w chemii została przyznana Richardowi Heckowi, Ei-ichi
Negishi i Akirze Suzuki za wskazanie jednej
z dróg otrzymywania
nowych związków organicznych. W uzasadnieniu szwedzkiej
Królewskiej Akademii Nauk czytamy, że
nobliści otrzymali nagrodę za wymyślenie
„bardziej efektywnych
sposobów łączenia
atomów węgla w złożone cząsteczki, które mogą znaleźć zastosowanie w wielu
sferach codziennego
życia”. Wszystko zaczęło się w latach sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. Dr Heck z uniwersytetu w Delaware (USA) zastosował
związki palladu jako

Światowe Dni
Innowacji 2010

Innowacji to przede wszystkim okazja do wymiany doświadczeń ze specjalistami
z krajów, które od lat swój
rozwój gospodarczy opierają
na innowacjach. A wszystko
w atrakcyjnej formie wzbogacone o szereg wydarzeń
towarzyszących, dostępne
także przez internet dzięki
wideostreamingowi.
Znaczenie innowacji dla
rozwoju doceniły najważniejsze gospodarki świata przeznaczające dorocznie coraz
większy procent swojego PKB
na badania i transfer technologii. Światowe Dni Innowacji
są wyrazem tego, że również
Wielkopolanie chcą dołączyć
do grona najszybciej rozwijających się regionów.
ŚDI są najważniejszą, jednak nie jedyną cenną inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego
zmierzającą do budowy Innowacyjnej Wielkopolski. W tym
roku odbywają się również:
Konferencje dotyczące zagadnień związanych z zarządzaniem designem, Konkurs
Nowy Folk Design, Konkurs
o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” dla innowacyjnych
przedsiębiorstw wdrażających razem z in-

stytucjami naukowymi nowe technologie
i produkty oraz Konkurs „Kuźnia talentów”
dla studentów, doktorantów, naukowców,
wynalazców, innowatorów z wielkopolskich
wyższych uczelni chcących samodzielnie
wdrażać albo w inny sposób przedstawić
rynkowi swoje innowacyjne projekty.

wydarzenie

Pięć tematycznych konferencji dotyczących roli metropolii, designu, energii atomowej i odnawialnej oraz
mobilności i logistyki, ponad
20 wystąpień ekspertów z całego świata, pięć paneli dyskusyjnych, Międzynarodowe
Forum Gospodarcze, wystawa „Wielkopolski Dom 2020”,
event „Formuła 1”, pokaz capoeiry oraz warsztaty dla
dzieci DEDE. Te wszystkie elementy złożyły się na czwartą
już edycję Światowych Dni
Innowacji 2010.
W dniach 20–24 września
2010 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego po raz kolejny gościł
międzynarodowych ekspertów, przedstawicieli rządowej
oraz regionalnej administracji,
instytucji naukowo-badawczych oraz otoczenia biznesu. Goście przyjechali z Brazylii, Kanady, Indii, Niemiec, jak
również Belgii, Kazachstanu,
Korei, Rosji, Słowenii, Szwecji i Włoch.
Dla uświetnienia ŚDI
w Poznaniu na Placu Wolności, wśród wody, trawy i drzew, stanął pawilon zadedykowany wystawie „Wielkopolski Dom 2020”. Trzy hasła: moduł, iluzja
i retro tworzyły zrąb problemowy ukazujący dom jako formułę życia codziennego, zbiór produktów
masowych oraz część
większej struktury,
jaką jest miasto. Każdemu z owych haseł poświęcony był
osobny komentarz,
jednak największą
wartością wystawy
było ich wzajemne przenikanie, podobnie jak przenikały się ukształtowane
w sposób umowny
strefy funkcyjne: higieny i relaksu, kulinarna, dzienna, pracy w domu i ogrodzie.
Ideą przewodnią ŚDI jest promocja kultury innowacji wśród mieszkańców naszego
województwa. Bez nowocześnie rozumianej gospodarki niemożliwe są żadne innowacje, a bez kreatywności żadna gospodarka nie może być nowoczesna. Światowe Dni

Wśród zaproszonych gości
znaleźli się między innymi:
Alfredo Cotait Neto – Sekretarz ds.
Międzynarodowych Miasta Sao
Paulo
Jorge Callado – Minister Środowiska
z Stanu Parana z Brazylii
Carlos Alberto Simas Magalhaes –
Ambasador Brazylii
Daniel Costello – Ambasador Kanady
dr Douglas B. Chambers – Senes
Consultants Limited z Kanady
Vijay Kalantri – Prezydent Indyjskiego
Stowarzyszenia Przemysłowego
Rakesh Kumar Khandal – Instytut
Przemysłowy z Indii
Ralf Christoffers – Minister
Gospodarki i Spraw Europejskich
Kraju Związkowego Brandenburgia
Cornelia Horsch – Międzynarodowe
Centrum Designu w Berlinie
prof. dr Ben Derudder – Uniwersytet
w Gandawie
dr Talgat Akuov – Prezes Niezależnego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców
z Kazachstanu
Kim Jeong Ho – Departament
Przemysłów Strategicznych
Prowincji Chungnam w Korei
Maxim Barov – Dyrektor
Departamentu Planowania
Strategicznego w Ministerstwie
Przemysłu i Energii w Samarze
prof. Wacław Gudowski – Królewski
Instytut Technologii w Sztokholmie
prof. dr Stane Bozicnik –
Kierownik Centrum Gospodarki
Transportowej, Uniwersytet
w Mariborze
Marco Mobrici – Instytut Transportu
i Logistyki z Włoch
Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.sdi-wielkopolska.pl oraz www.rsi-wielkopolska.pl,
gdzie znajduje się szereg informacji na
temat Światowych Dni Innowacji oraz innych działań innowacyjnych realizowanych przez UMWW.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Z prof. dr hab. Bogdanem Marcińcem, prezesem Fundacji UAM i dyrektorem poznańskiego Parku NaukowoTechnologicznego, rozmawia Mariola
Zdancewicz
Minęło właśnie 20 lat istnienia
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, która jest „matką” Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego...
Tak, koncepcja Fundacji zrodziła się pod
koniec lat osiemdziesiątych, kiedy podczas
wizyty w Stanach Zjednoczonych zapoznałem się z tą szczególną kulturą organi-

Finansujemy się sami, skutecznie
prowadząc szeroko rozumianą
działalność gospodarczą, polegającą między innymi na sprzedaży
wyników badań naukowych.
Park technologiczny
wprowadza innowacje, promuje
nowoczesne rozwiązania, które
pozwalają rozwinąć się firmom
i nabrać życia nowym projektom. Jak Pan dziś ocenia myślenie o innowacyjności w Polsce?
To jest bardzo szerokie pytanie,
a odpowiedź zależy oczywiście od

zacyjną relacji nauka-uczelnia-gospodarka. W Stanach już wtedy doskonale znano
parki technologiczne i naukowe, takie jak
Dolina Krzemowa, i wydawało mi się wtedy, że w sytuacji zmiany systemu w Polsce,
łatwo będzie zrealizować taką przedsiębiorczość, silnie opartą na wiedzy. Miałem nadzieję, że uda mi się utworzyć park naukowo-technologiczny, dzięki czemu możliwe
stałoby się przenoszenie do praktyki części
wyników badań naukowych prowadzonych
na uniwersytecie. W rzeczywistości realizacja tej koncepcji okazała się dużo trudniejsza. Nasza ówczesna mentalność zakładała
rozdzielne funkcjonowanie nauki i przemysłu. Zauważyłem wtedy, jak dużą rolę pełnią stowarzyszenia absolwentów działające w Stanach Zjednoczonych, skutecznie
wspomagając działalność uczelni. Dlatego
najpierw w 1989 roku utworzono stowarzyszenie absolwentów, w rok później, pod
koniec mojej kadencji rektorskiej – Fundację, a dopiero po kolejnych pięciu latach
Poznański Park Naukowo-Technologiczny.
Udało nam się nieodpłatnie otrzymać grunt
po byłej gazowni w Naramowicach – teren
o powierzchni szacowanej na 3,5 hektara,
a wraz z nim zabudowania z dużym zbiornikiem gazowym i halą technologiczną.
Byłem zainteresowany zaadaptowaniem
owej hali. Teraz teren ten oczywiście wygląda zupełnie inaczej. Wówczas wartość
budynków była szacowana na około 200
tys. złotych, obecna wartość gruntu i budynków, nie licząc kosztownego wyposażenia, to 35 milionów złotych. Proszę pamiętać, że nie dostaliśmy pieniędzy z budżetu
państwa, z wyjątkiem tych w formie projektów badawczych czy technologicznych.

dziedziny. Pozostanę przy koncepcji parku,
jako miejsca w naszych warunkach optymalnego z punktu widzenia innowacyjności. Nasze zadanie to z jednej strony promowanie tych efektów badań, które mogą
mieć zastosowanie praktyczne, a z drugiej udostępnienie płaszczyzny kontaktu
między naukowcami a przedsiębiorstwami. Mówimy, że jest to miejsce spotkania
nauki z biznesem. W dobrym tego słowa
znaczeniu. Z myślą o małych i średnich
przedsiębiorstwach tworzymy laboratoria
analityczne i inkubatory wiedzy. Te centra badawcze stanowią medium między
badaniami naukowymi prowadzonymi na
uczelniach w szerokim sektorze nauk, a tak
zwanymi spin-offami, czyli firmami, które powstają innowacyjnie w oparciu o nowoczesną naukę. Musi istnieć coś pośredniego i wielobranżowy park jest najlepszy
w roli tego pośrednika. Parki na świecie są
różnorodne, niektóre wysoce wyspecjalizowane, inne o bardziej uniwersalnym charakterze. Nasz, najstarszy w Polsce, jest na
pierwszym miejscu, ze względu na najszerszą ofertę usług głównie dla małych i średnich przedsiębiorców. Wierzymy, że osiągnięcia naukowe na polu takiej dziedziny
jak np. chemia, muszą mieć konkretne zastosowanie praktyczne. Mówimy o inkubowaniu technologii. Mając więc w ręku innowacyjny pomysł i przekonanie, że może
mieć on zastosowanie praktyczne, staramy
się doprowadzić wyniki badań do postaci,
w której znajdzie się ktoś gotowy taką technologię kupić. Dzisiejsi trzydziesto-, czterdziestolatkowie są bardzo dobrze wykształceni, utrzymują międzynarodowe kontakty
i są świetnie przygotowani do biznesowych

Marzenie
urzeczywistnione
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spraw. Wystarczy podpowiedzieć im w stronę jakiego obszaru się kierować i wydaje mi
się, że ta umiejętność właściwego ukierunkowania specjalistów, to nasza najsilniejsza
strona. Zgłaszają się do nas także przedstawiciele małych przedsiębiorstw, którzy nie
posiadają własnego zaplecza laboratoryjnego. W biznesie opartym na wiedzy ruch
jest olbrzymi…
Park technologiczny to była
pewna idea, pewien rodzaj marzenia... Na ile to się spełniło? Proszę się
pochwalić.
Ja jestem ciągle niezadowolony. Mimo,
że jesteśmy najlepsi w Polsce, mamy za
mało techników i ludzi, którzy mają doświadczenie przemysłowe w biznesie zagranicznym. Dysponujemy natomiast
świetnym zespołem młodych ludzi, wyspecjalizowanych w transferze technologii, wiedzących jak pisać projekty badawcze, jak zdobywać pieniądze europejskie. To
jest dla nas niezwykle ważne. Nasze firmy
wygrywają liczne konkursy; InQbator zdobył w zeszłym roku nominację najlepszego inkubatora na świecie spośród tych nowych, trzyletnich. Dodam, że dzięki niemu,
od podstaw, powstało 50 firm. Co najważniejsze – doprowadziliśmy, przez napisanie
projektu, do utworzenia w parku laboratoriów pod wynajem. To wielka szansa dla
tych, którzy chcieliby budować przedsiębiorstwo oparte na wiedzy, a nie posiadają jednocześnie olbrzymich funduszy potrzebnych do budowy własnych centrów
analitycznych. My mamy takie pieniądze –
55 milionów, z czego jedna szósta to nasze
własne środki, a reszta europejskie. Niestety,
w porównaniu na przykład z Wrocławiem,

wywiad

mamy tylko niewielką pomoc ze strony
miasta. Poza tym, mam wrażenie, że środki unijne przynoszą efekt uboczny „rozwodnienia”, a nawet wypaczenia idei Parków. Ponieważ jest to modne hasło, na które można
dostać dofinansowanie, nagle w kraju, jak
i regionie, mamy wysyp nowych inicjatyw
parkowych. Są one bardziej lub mniej, najczęściej mniej lub tylko na papierze, powiązane z badaniami, rozwojem technologii
czy choćby transferem technologii. Finansowanie unijne stwarza pokusę dodania szyldu
„park technologiczny” pod proste przedsięwzięcie biznesowe oparte na wynajmie powierzchni firmom i udostępnieniu internetu.
Oczekiwałbym od administracji publicznej,
zwłaszcza Urzędu Marszałkowskiego, przemyślanego wspierania rozwoju ważnej infrastruktury nowoczesnej gospodarki, jaką
są i powinny być parki naukowo-technologiczne. Nie zgadzam się z koncepcją niektórych, wybitnych ekonomistów, zgodnie
z którą tylko prywatne firmy i prywatne parki
mają znaczenie. Nasza fundacja i park, działają na zasadzie firmy. Jest to działalność gospodarcza, ale – co najważniejsze – wszystkie zyski idą na rzecz uniwersytetu, a nie do
prywatnych rąk. My, w pewnym sensie, zastępujemy uniwersytet, który nie ponosi żadnych kosztów, a jednocześnie czerpie zyski
z naszej działalności gospodarczej. Działamy
na wzór amerykański. Zyski przeznaczane są
m.in. na stypendia dla doktorantów i studentów, a także na działalność naukową pracowników uniwersytetu. Fundacja formalnie ma
radę nadzorczą i działa jako stuprocentowa
spółka de facto uniwersytetu, przeznaczając zyski z działalności gospodarczej na rozwój uniwersytetu.
Co spektakularnego zdarzyło
się przez te 15 lat?
Sukcesem jest to, że przy stosunkowo małej pomocy ze strony miasta i regionu, udało się, „po poznańsku”, zbudować
ten park z niczego za pomocą oszczędności, krok po kroku, powolutku rozwijając się
– teraz nazywamy to poznańskim modelem
transferu wiedzy. Szkoda tylko, że tak mało
jest tych praktycznych osiągnięć jednego
z trzech najlepszych uniwersytetów w Polsce.
Należy pamiętać, że dopiero po 2004 roku
dostaliśmy dofinansowanie z Unii i w ten
sposób uzyskaliśmy zainteresowanie miasta. Teraz dzięki temu spływają do nas jakieś
fundusze. Spektakularne jest to, że wytworzyła się szczególna atmosfera i mamy coraz
więcej – teraz już kilkanaście – centrów, do
których zgłaszają się naukowcy i chcą coś
praktycznego robić. W tej chwili otworzył
się Waste Park, centrum związane z ochroną
środowiska. Potrzebne będą kontakty z małymi firmami, działającymi w zakresie ochrony środowiska, to w końcu bardzo ważny obszar. Osiągnięciem są bardzo dobre kontakty

1995

1996

parku z małymi i średnimi firmami i to, że są
one zadowolone z naszej oferty. Jubileusz
15-lecia Parku uwieńczyliśmy miedzynarodową konferencją na temat stanu i perspektyw rozwoju idei parków naukowych i technologicznych w Polsce. Gościliśmy między
innymi Luisa Sanza – Dyrektora Generalnego
Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków
Naukowych, przedstawicieli parków z Wielkiej Brytanii, Estonii i Szwecji oraz wielu innych specjalistów, z którymi mogliśmy wymienić doświadczenia. 

1996

1996

2005
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Andrzej Wilowski

Stingowo smyczkowo

Orkiestra symfoniczna to najwspanial- ten album składają się same przeboje zaszy instrument, jaki kiedykolwiek wymy- równo z okresu tria The Police, jak i późniejślono” – powiedział Krzesimir Dębski w roz- szej kariery solowej. Pytano, co się jeszcze
mowie sprzed trzech lat. Myślę, że pod tym da nowego wymyśleć w kilkunastej wersji
zdaniem mógłby się podpisać każdy mu- Englishman In New York czy Roxanne? Odzyk. Ambicją artystów popowych, rocko- dać trzeba sprawiedliwość, że byli i tacy rewych i jazzowych jest posiadanie w swoim cenzenci, którzy ubolewali, że poprzestał
dorobku albumu nagranego z towarzysze- na przypomnieniu w tej nowej wersji tylko
niem orkiestry symfonicznej.
dwunastu piosenek.
Wśród „stingologów” dominują dwa
Album artysta nagrał z towarzyszeniem
stanowiska: jedni twierdzą, że się powta- kilku orkiestr z Nowego Jorku, Chicago, Lonrza, drudzy, że ciągle zaskakuje. Obie frakcje dynu. Właściwie wszyscy muzycy zasługiwazgodnie przyznają, że jest niezwykle muzy- liby na wymienienie ze względu na umiejętkalny i nie odmawiają mu talentu. W żad- ności najwyższej próby. Nie pomieszczę tu
nym ze swoich wcieleń nie nudzi. Każdy całego personelu,
warto jedz ostatnich trzech albumów był zwrotem nak wymienić przynajmniej solistów wspiew karierze i zapowiedzią poszukiwań w no- rających orkiestrę i samego Stinga. Wokalwym kierunku. Kiedy z towarzyszeniem lutni nie urody pieśniom dodaje Jo Lawry. Sting
Edie Karamazova, na płycie Songs From The akompaniuje sobie często na gitarze akuLabyrinth, przypomniał pieśni Johna Dowlan- stycznej, ale solówkami wspiera go Dominic
da, siedemnastowiecznego lutnisty i poety, Miller. Wyróżnia się sekcja rytmiczna twowydawać się mogło, że po wszystkich doko- rzona przez Davida Fincha na kontrabasie,
naniach rockowych i jazzowych, zwraca się a Davida Cossina na perkusji. Autor Roxanw stronę klasyki. Przed gwiazdką następne- ne z pokorą podszedł nie tylko do swojej
go roku zaskoczył melomanów albumem If gry na gitarze. Aranżacje i prowadzenie orOn A Winter’s Night. „Zimowa” kolekcja pieśni kiestry powierzył Robowi Mathesowi, który
była zwrotem w stronę odmiennej tradycji, czasem prowadził orkiestrę zza klawiatury
nie tylko kolędowej. Do dotychczasowych fortepianu. W kilku utworach orkiestrą dyposzukiwań dodał elementy muzyki etnicz- ryguje Steven Mercurio.
nej, zakorzenionej w różnych kulturach. ZaNie piszę o „solistach”, ale artystach
powiedź płyty Symphonicities zaskoczyła po „wspierających orkiestrę”. Najczęstszym paraz kolejny, jak to Sting smyczkowy? Stin- tentem stosowanym w orkiestracji rockogolodzy – zarzucający mu częste „nawroty” wych czy popowych piosenek jest ogrado starego repertuaru – zauważyli, że tytuł niczenie orkiestry do tła, smyczki dodają
ten rymuje się ze słynną płytą „Policjantów” barwy i dynamiki nie do uzyskania za poSynchronicities. Jest w tym sporo racji, bo na mocą zelektryfikowanego instrumentarium.
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Rzadko kto potrafi orkiestrę użyć jako właśnie tego największego instrumentu. Na
płycie Symphonicities nie ma nic elektrycznego, wszystko jest akustyczne. Oczywiście gitara Dominica Millera wymagała
elektrycznego wzmocnienia, bo nie przebiłaby się przez fortissimo orkiestry, ale
barwowo się dostosowała do klasycznych
strun. Prawdopodobnie to zasługa aranżera, a może i też samo założenie, koncepcja,
ale oba światy klasyczno-smyczkowy i rockowo-jazzowy zbliżyły się do siebie nie tracąc własnej tożsamości.
I tu pierwsza niespodzianka. W Next To
You smyczki zagrały równo staccato z rockową motoryką. Filharmonicy ujawnili rockowy temperament.
Englishman In New York rozpoznajemy
od pierwszego taktu – rytmiczne smyczkowe piccicato i klarnet podający temat, wtóruje głosowi Stinga przez cały czas. Był już
taki dialog z saksofonem i klarnetem, ale ta
wersja jest zupełnie inna. Aranżacja, jak na
możliwości jakie daje orkiestra, niezwykle
oszczędna, dużo w niej lekkości i powietrza
i liryzmu zarazem, dzięki barwie klarnetu.
Every Little Thing She Does Is Magic to
mój ulubiony przebój „Policjantów”. Zaczy������
na się spokojnie, lirycznie, przy dźwiękach
harfy i delikatnych smyczkach. Refren jest
już odmienny w charakterze – dynamiczny
i z szybkim tempem. Za każdym powtórzeniem dynamika orkiestry narasta, smyczki
uzupełniają instrumenty dęte, a w kulminacji wybijają się na pierwszy plan „blachy”. Piosenka kończy się w wyciszeniu,

Mimo dalekich zmian, ta wersja ma niezwykłą urodę – nie tak drapieżną, ale dramatyczną; nie tak śpiewną, ale liryczną. Choć
orkiestracja, mam wrażenie, bliska jest hollywoodzkiemu rzemiosłu. To naprawdę
brzmi jak ze ścieżki filmowej, tak zwanego
soundtracka.
Prawdopodobnie takiego Stinga, jak
z When We Dance teraz kochacie najbardziej, mistrza liryki miłosnej.
W End Of The Game i I Burn For You artysta jest dalej konsekwentnie liryczny i balladowy, ujmuje tembrem głosu i elegancją
frazy.
Zgodnie z przesłaniem w tekście We
Work The Black Seam, Sting uderza w spiżowy ton. Siły orkiestry są wzmocnione o dodatkowe „blachy”. Dominują instrumenty
dęte, nadając ton hymniczny, ale i ostry
w wyrazie.
Podobnie jak otwierający album Next
to You, She’s Too Good For Me to klasyczny
rock’n’roll. Tym razem orkiestra po prostu
stara się nadążyć za rozpędzoną machiną
rytmiczną, nie gubiąc po drodze linii melodycznej. Symfonicy rzadko grają w takich
tempach, a jednak czuje się radość z tego

grania. Album zamyka nastrojowa ballada,
też jedna z ulubionych „stingowych” The Pirate’s Bride.
Nie do wszystkich piosenek z tej kolekcji równie często Sting powracał, jednak
wybór nie budzi moich zastrzeżeń. Jedynie dziwię się, że niektóre niesłusznie zostały skazane na zapomnienie. Kiedyś w tekstach piosenek Stinga niekiedy raził mnie
banał albo dość „przezroczyste” deklaracje
ideowe. W tym wydaniu brzmi to jednak
lekko, broni się sama forma muzyczna i paradoksalnie „symfonicznie”, a nie „rockowo”,
nie są tak dęte i pretensjonalne.
Przypomniałem sobie tych kilka starych numerów z płyt „Policjantów”, niezmiennie są to świetne tematy, ale czy
dziś utrzymałyby się tak długo na listach
przebojów? Tego nie wiem. Nowoczesne
brzmienia i aranżacje starzeją się najszybciej i te sprzed ćwierć wieku nie brzmią już
tak świeżo, klasycznych patyna nie pokryje.
Wersje z albumu Symphoniticies za trzydzieści lat nadal będą wzruszać i poruszać. Sting
jest już klasykiem muzyki popularnej, a od
kilku miesięcy został też „klasyczny”.

muzyka

choć powraca fraza z refrenu, zanika w balladowym nastroju. Sting w jednym utworze łączy dwa tematy, różne w charakterze,
balladowy i hymniczny. Lubi zaskakujące
połączenia, podobnie zresztą jak Beatlesi.
Intro do tej piosenki nie zapowiada ballady country, raczej kojarzy się z jakąś ilustracją filmową. I Hung My Head jest właśnie
w tej konwencji utrzymana. Nieodłącznym
atrybutem stylu jest harmonijka i charakterystyczne brzmienie gitar, tylko orkiestra
gdzieś w oddali tworzy wielki plan, maluje pejzaże.
Patetyczna introdukcja, niczym cytat
z Haydnowskiej symfonii, nie zapowiada
irlandzkiej ballady, wyjaśniają to pierwsze
akordy skrzypiec. You Will Be My Ain True
Love zaśpiewana w duecie z Jo Lawry, której
głos idealnie odpowiada klimatowi pieśni.
Po pierwszych siedmiu taktach nie mogłem rozpoznać utworu Roxanne, do tego
stopnia jest odpodobniony względem oryginału. Zresztą trudno tu wyznaczyć tą
wzorcową wersję, bowiem to chyba najczęściej i najchętniej przez Stinga przerabiany utwór, jakby ciągle na nowo pisany,
z nową harmonią i podziałami rytmicznymi.

fot. Grzegorz Nelec
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Przemysław Prasnowski, założyciel Fundacji Barak Kultury, aktor przez wiele
lat współpracujący z Teatrem Strefa Ciszy. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu
dla Animatorów im. Heleny Radlińskiej.
Jeden z najbardziej znanych i cenionych
animatorów kultury w Poznaniu.

Na spotkania organizowane
przez Fundację Barak Kultury przychodza tłumy słuchaczy, ludzi w różnym
wieku. Poznaniacy znają i cenią organizowane przez Ciebie projekty. Ponadto
Twoje starania zostały zauważone także poza stolicą Wielkopolski. Kilka miesiecy temu zostałeś laureatem IV Kon
kursu dla Animatorów społecznych
im. Heleny Radlińskiej, którego głównym celem jest wyróżnienie osób, któ
re zarówno swoją postawą, jak i pracą w
swoim środowisku przyczyniają się do
rozwoju społeczności lokalnej. W uza
sadnieniu odnoszącym się do Twojego
wyróżnienia czytamy: Efektem anima
torskiej pracy jest ocalenie sztuki dyskur
su, uwrażliwienie na obecność „innego”,
kształtowanie postaw dalekich od obo
jętności wobec spraw, które niesie współ
czesność. Wcześniej poznański dziennik
„Głos Wielkopolski” uhonorował Cię Me
dalem Młodej Sztuki. Pochwal się, pro
szę, za co właściwie Cię tak nagradza
ją? Co dokładnie składa się na działania
Przemysława Prasnowskiego jako ani
matora kultury?
Właściwie wszystkie moje działania dotyczące animacji kultury – to, za co jestem
nagradzany – wiążą się ściśle z Fundacją
Barak Kultury, wcześniej Barakiem Kultury, który mam przyjemność prowadzić od
2005 roku. Jest to poznańska niezależna
inicjatywa kulturalna, skoncentrowana na
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działaniach edukacyjnych i kulturotwórczych, takich jak: wykłady, koncerty, wystawy, warsztaty, akcje teatralne, pokazy
filmowe.
Animacja jako twórczość, zaskoczenie, polifonia…
Wielogłosowość to właściwie podstawowe założenie naszych projektów. Zaczęliśmy od
wykładów polifonicznych, czyli spotkań artystyczno-naukowych, które stały się naszą firmową marką. W kontekście danego
tematu staramy się zgromadzić
szeroką plejadę osobowości, ludzi, którzy mogą w jakiś sposób
zainteresować odbiorców, zaskoczyć, wywołać mocne wrażenia
estetyczne, pobudzić do głębokiej refleksji. Chcemy, aby działania Fundacji były jak najbardziej
wszechstronne, aby tematy, które poruszamy, były ukazane z różnych stron. Forma spotkań, które organizujemy, jest dość oryginalna.
Barak Kultury jest Twoją autorską inicjatywą, poza tym jesteś pomysłodawcą projektów, koordynatorem…
Barak polega też na tym, że polifoniczność występuje także na etapie myślenia
koncepcyjnego i merytorycznego. Moją
największą zaletą, jeśli można tak powiedzieć, jest to, że potrafię słuchać wspaniałych ludzi, których mam wokół siebie.
Wzajemnie się motywujemy, zarzucamy
pomysłami i to przynosi właśnie taki polifoniczny efekt, tę różnorodność. Spotkania barakowe rozpoczęliśmy jesienią 2005
roku w siedzibie Teatru Strefa Ciszy przy
ul. Grunwaldzkiej. Zaczynaliśmy troszeczkę na wariata, tak naprawdę nie wiedząc,
co z tego wyniknie. Z pomysłem, który zakiełkował w mojej głowie, udałem się do
przyjaciela – Krzysztofa Moraczewskiego. W trakcie naszych rozmów narodziła
się idea pierwszej formuły spotkań opartej na wielogłosowości. Początkowo nie
były to jeszcze cykle, na spotkaniach poruszaliśmy po prostu różnorodne tematy,
które staraliśmy się ułożyć i poprowadzić
tak, żeby przede wszystkim nas to interesowało. Tak powstał Barak Kultury. Myślę,
że znakiem jakości działań Fundacji Barak
Kultury, określeniem tego, że nie idziemy
w formułę popularną, było już pierwsze
spotkanie, które dotyczyło śmierci. Chcieliśmy dotknąć tego tematu z wielu stron,
w sposób jak najbardziej głęboki. To pierwsze spotkanie było zwariowane, ponieważ

Teatr Strefa Ciszy

sztuka

Animacja jako twórczość,
zaskoczenie, polifonia…

zaprosiliśmy do udziału aż siedmiu prelegentów, nie tylko wykładowców, ale także artystów. Kilka piosenek o śmierci wykonali wtedy między innymi Jacek Hałas
i Iga Korbowa. Musiałem się mocno starać
jako prowadzący, żeby to wszystko miało
swój rytm, żeby każda z zaproszonych do
udziału osób doszła do głosu, bo te spotkania polegają na tym, że każdy z elementów musi odpowiednio wybrzmieć.
Poruszacie sprawy ważne, uniwersalne, głębokie w formie nieznanej
mi dotychczas. Tematy poważne, jednak odarte z patosu, często realizowane
w silnej korelacji z kwestiami popkulturowymi. Do kogo kierowane są spotkania organizowane przez Fundację Barak
Kultury?
Jeżeli chodzi o naszą komunikatywność
z odbiorcami, to staram się, by przekaz był
jasny, popularno-naukowy, jednocześnie by
nie był uproszczeniem tematu. Oczywiście
nie zawsze się to udaje, bo ani ja, ani moi
współpracownicy nie rościmy sobie prawa
do tego, żeby sprawdzać, o czym dokładnie będzie mówił każdy z prelegentów. To,
z czym ludzie do nas przychodzą, zawsze
jest jakąś niespodzianką, chociaż występujący oczywiście dostają pewne założenia, wytyczne. Jeśli chodzi o odbiorców – wykłady
polifoniczne to spotkania od początku zdominowane przez młodych ludzi, jednak nasze inne projekty, na przykład Dni Kultury
Prawosławnej, przyciągają starszą publiczność. Zresztą tak naprawdę również na wykłady polifoniczne przychodzą ludzie w wieku średnim, z wykształceniem ścisłym, którzy
szukają swojej drogi humanistycznej, czegoś,
czego nie mieli okazji dotknąć na studiach.
Wróćmy jeszcze do historii powstania Baraku. Jaki był cel założenia
Baraku Kultury? Myśleliście o tym, że
w środowisku kulturalnym nie ma takiej
formy działań, którą teraz realizujecie,
a mogłoby to być interesujące dla ludzi?
Chcieliście się wstrzelić w lukę, wypełnić
to, czego brakowało?
Prawdę mówiąc, koncepcja stworzenia
spotkań, na których opierają się cykle Fundacji Baraku Kultury, wynikała z naszych czysto
osobistych potrzeb. Niczego nie kalkulowaliśmy, nie kierowaliśmy się za bardzo tym, dla
jakiej grupy, liczby ludzi może to być interesujące. W moich rozmowach z Krzyśkiem
Moraczewskim pojawiła się gorąca chęć
podjęcia próby realizacji siebie w innej formule. Ja byłem związany z teatrem, Krzysiek
z uczelnią (jest wykładowcą na wydziale
kulturoznawstwa), nasze drogi zetknęły się

Barak Kultury

Jeśli chodzi o Ba-Ku Teatr, będziemy dotykać bardzo różnych spraw. W ramach festiwalu miejskiego Miasto Zdarzeń zrobiliśmy happening pt. Romeo i Julia na ulicy Św.
Marcin. Robiliśmy to w otwartej przestrzeni
miejskiej. Właściwie w obu projektach, zarówno w Romeo i Julii, jak i w Schronie, inspiracją była dla nas przestrzeń. W pierwszym przypadku, we współpracy z grupą
gimnazjalistów, skupiliśmy się na tym, że
nie można ulicy Św. Marcina w sposób naturalny przekroczyć na pewnym odcinku.
Do działań przy Schronie wykorzystaliśmy
i zaadaptowaliśmy na nasze potrzeby zabytkową grotę starego zoo w Poznaniu. Nie
mamy ograniczeń w koncepcji i sferze działań. W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania scenariusza, który będzie dotykał
kwestii egzorcyzmów. Temat – wydawałoby
się – troszeczkę ze średniowiecza, a okazuje
się, że nie do końca.
Czy mógłbyś zdradzić plany
działań Baraku na najbliższy czas?
Od kilku miesiecy wraz z kawiarnią Republika Róż realizujemy Salon w różach. To
nowatorski projekt kulturalno-artystyczny
łączący kawiarniany styl Republiki Róż oraz
intelektualny charakter spotkań spod znaku Fundacji Barak Kultury. Salon w różach
prezentuje sylwetki charyzmatycznych kobiet, które wywarły wpływ na historię kultury. Coco Chanel, w opowieściach historyczki sztuki, pani Teresy Michałowskiej-Barłóg,
spotkanie autorskie z nominowaną do nagrody Nike – pisarką, Ewą Kuryluk, czy spotkanie z autorkami Wielkiego Słownika Pisarek, projektu przeprowadzonego przez
Pracownię Krytyki Feministycznej Filologii Polskiej UAM. Są to projekty, które mają
formułę barakową, jednak są robione pod
konkretne przestrzenie i skierowane do
ich odbiorców. W tym przypadku kawiarnię Republika Róż.
Jesień to także V Poznańskie Dni Kultury Prawosławnej. Projekt zwraca uwagę
uczestników na obecną w Poznaniu, aczkolwiek marginalizowaną i słabo znaną kulturę
prawosławia oraz promuje dziedziny sztuki
związane z prawosławiem. Celem spotkań
jest dialog mający za zadanie zrozumienie
zróżnicowanej kulturowo i religijnie rzeczywistości. Pod koniec listopada rusza kolejny
cykl wykładów polifonicznych – Metamorfozy. Kluczowym zagadnieniem Metamorfoz są różne aspekty przekształcania ciała i
psychiki. Zmiany wizerunku człowieka dokonują się w niezliczonych dziedzinach współczesnej kultury: moda, fotografia, muzyka,
komiks, psychoanaliza, teatr tańca, historia
sztuki, antropologia, medycyna. Zaproszeni
eksperci i artyści z wymienionych dziedzin
przedstawią różne oblicza metamorfoz.
Mamy w zanadrzu jeszcze parę pomysłów, myślę, że zaskakujących, ale są one
we wstępnej fazie przygotowań i nie chciałbym jeszcze w tej kwestii nic zdradzać.
Rozmawiała Marta Garczyńska

Teatr Strefa Ciszy

Ciekawą formą, którą posługuje się w swoich inicjatywach Fundacja Barak Kultury, wypływającą zapewne z Twoich doświadczeń związanych
z Teatrem Strefa Ciszy, jest działalność
Ba-Ku Teatr.
Ba-Ku Teatr jest to inicjatywa Fundacji
Barak Kultury, która realizuje swoje własne
przedsięwzięcia artystyczne, są to konkretne działania, niekoniecznie teatralne, mamy
także projekty filmowe.
Na zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta
premierę miało wyreżyserowane przez
Ciebie przedstawienie pt. Schron, które
mocno uderzało w tematykę współczesną. Schron to swoista prowokacja, która
odnosi się do dzisiejszej „schorowanej”,
pełnej obaw przed egzystencją cywilizacji, której oprócz zamknięcia w schronie,
zamknięcia przed życiem, proponuje się
tabletki na szczęście.
Barak zawsze próbował dotknąć w jakiś
sposób współczesności. Kontekst kulturowy,
który pojawia się szczególnie w takich projektach, jak Dni Kultury Prawosławnej czy
Pan Mickiewicz, historia kultury, którą staramy się zawsze jakoś przywoływać, jest tylko
tłem. Tak naprawdę interesuje nas współczesność. Zawsze żywo reagujemy na to,
co się dzieje dookoła. Projekty artystyczne,
które realizujemy, są konsekwencją myślenia barakowego. Doceniamy historię kultury, czerpiemy z niej, wplatając ją w nowe
konteksty. Próbujemy w nowoczesny sposób nawiązywać do tradycji.
Podkreśla się, że Barak jest
taką alternatywą dla popkultury.
Staramy się być alternatywą nie tylko w odniesieniu do popkultury, ale także do zjawisk akademickich. Barak sytuuje
się gdzieś pomiędzy skostniałym akademizmem, od którego chcemy uciec, a popkulturą, która często spłyca ważne kwestie.
Chcemy pokazać, że zagadnienia dosyć
skomplikowane, filozoficzne, niekiedy teologiczne, można przekazywać w sposób
ciekawy, jednak nieodarty z tego, co istotne, nieuproszczony.
Wróćmy do Schronu.
Schron był pewną prowokacją. Całe
przedsięwzięcie miało swoją strukturę formalną, która zaczynała się w internecie. Akcję przygotowaliśmy we współpracy z jedną
z największych agencji reklamowych w Polsce – Agencją Tequila. Myślę, że to przedsięwzięcie miało także ciekawy wymiar pozaartystyczny. Poza tym, że korzystaliśmy
z internetu, przez co weszliśmy w interakcję z odbiorcą, przede wszystkim stworzyliśmy event. Nie akcję teatralną, tylko event.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest to
bardzo współczesna formuła działań, które
podszywają się pod działania artystyczne,
ale nimi nie są, przynajmniej nie w takim
klasycznym rozumieniu.
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gdzieś pośrodku. To było poszukiwanie artystyczne, nie marketingowe, to była potrzeba naszych osobowości, pragnienie wyjścia
w nową formę, w nową jakość.
Była inicjatywa Barak Kultury,
teraz jest Fundacja Barak Kultury. Czy
to w jakiś sposób zmienia postać rzeczy
i zakres Waszych działań?
Barak Kultury od początku był autonomiczną strukturą, chociaż formalnie podlegał Stowarzyszeniu Teatr Strefa Ciszy, ponieważ w siedzibie teatru się zrodził. Ja byłem
przez wiele lat związany z Teatrem Strefa Ciszy. Nadal jestem, aczkolwiek nie ukrywam,
że już coraz słabiej. Moim głównym polem
działalności stał się Barak Kultury. Z czasem
nasze inicjatywy zaczęły się rozrastać, wszelkiego rodzaju działania trzeba było uporządkować. W styczniu 2009 roku Barak Kultury
przekształcił się w Fundację Barak Kultury
i oddzielił od Teatru Strefa Ciszy. Nasze małe
biuro, serce Baraku, mieści się w budynku
Centrum Kultury Zamek. Nie mamy swojej
własnej przestrzeni. Wykorzystujemy gościnnie przestrzenie Centrum Kultury Zamek
oraz siedzibę Teatru Strefa Ciszy, tam przeprowadzamy swoje inicjatywy. Przekształciliśmy się formalnie. W merytorycznej działalności, w tym, co można nazwać duchem
Baraku, tak naprawdę nic się nie zmieniło.
Kim są prelegenci wykładów
polifonicznych? Na jakiej zasadzie są zapraszani, skąd się biorą?
Jest bardzo różnie. Nie ma tutaj reguły.
Stworzyliśmy sobie coś, co można nazwać
siatką przyjaźni. Współpracujemy z artystami oraz środowiskiem naukowym Poznania i nie tylko. Wychodzimy daleko poza
Poznań, przyjeżdżają do nas ludzie z całej
Polski. Tak naprawdę to opinia o Baraku
kształtuje te znajomości, wyprzedza nasze
starania, zaproszenia. Nie mamy już większych kłopotów ze znalezieniem prelegentów, przekonaniem ich do udziału w spotkaniach. Mamy stałych współpracowników
Baraku, takich jak Krzysztof Moraczewski,
Stanisław Czekalski czy Przemek Strzeżyński, którzy brali udział w pierwszym Baraku i już zostali. Są też tacy, którzy wracają
do nas po paru latach nieobecności. Siatka
zaprzyjaźnionych z Barakiem ludzi bardzo
rozrosła się przez okres naszej działalności.
Oczywiście nie każdy potrafi wstrzelić się
w formułę Baraku. Dla wielu naukowców
jest to dosyć trudne, ponieważ nie jest to
typowo akademicka formuła. Proponujemy
wejście w płaszczyznę popularno-naukową,
spotkanie z widzem, który nie przychodzi
na wykład po to, by uzyskać zaliczenie. Na
wykładach organizowanych przez Fundację
Barak Kultury trzeba naprawdę potrafić zainteresować słuchaczy. Sprawdzają się tutaj
ludzie z wyraźną osobowością, tacy, którzy
swoją pasją potrafią zarazić bardzo różnorodną publiczność. Staramy się zapraszać
osoby z charyzmą, które pociągną publiczność za sobą.
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Dominik Górny

W życiu liczy się
dane słowo
Nadszedł czas, w którym
tragedia smoleńska wzbudza w nas już inny rodzaj
refleksji, smutku, zamyślenia… Podczas majowej
prezentacji VERBA SACRA,
spotkałem się z Januszem
Zakrzeńskim – jak się później okazało, jednym z pasażerów Tu-154. Niech
wspomnieniem jego osoby, będzie zapis rozmowy
z nim oraz wiersz Tryptyk
Katyński, który pozwoliłem
sobie zadedykować ofiarom katastrofy w Smoleńsku i Zbrodni Katyńskiej.

Z Januszem Zakrzeńskim, aktorem teatralnym i filmowym, rozmawia Dominik Górny
Założył Pan Akademię Dobrych Obyczajów, w której wykłada
kulturę słowa. Czy parafrazując jedno
z przysłów można powiedzieć, że „tak
cię słyszą, jak cię piszą”?
Tak, gdyż szalenie ważna jest treść, jaką
niesie w sobie słowo, a przede wszystkim
właściwa forma przekazu myśli. W oddziaływaniu na publiczność nie chodzi
o to, aby wyjść na scenę i „machać rękami” – ich gesty nie podkreślają wtedy rangi wypowiadanych słów, wręcz im przeszkadzają. Słowo musi mieć własną rangę
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i wartość. Nauczyłem się tego w Krakowie,
gdzie ukończyłem szkołę teatralną. Pamiętam jeszcze lekcje z panią Bronisławą Lenk-Janikowską, która pod koniec życia była
suflerką w krakowskim Teatrze Słowackiego. Grała Isię w prapremierze Wesela. Gdy
skończyła 78 lat, przychodziłem do niej
i prosiłem, aby mnie przesłuchiwała. Siedziała w fotelu i robiąc na drutach, słuchała
moich recytacji. Jej uwagi i sugestie, zresztą bardzo celne, kończyły się – ilekroć miała zastrzeżenia do recytacji – stwierdzeniem: „tak nie mów, to nie jest prawdziwe”.
Nauczyła mnie najważniejszej umiejętności – wydobywania prawdy przekazu. I o to
właśnie chodzi w życiu i w aktorstwie – jeśli
mówisz prawdę, wtedy ludzie cię słuchają.

Kiedy kłamiesz i oszukujesz, choćby najpiękniej, na dłuższą metę nie da się tego
słuchać. Zwracając uwagę na taką rolę słowa, staram się nie tylko ją kultywować, ale
i egzekwować.
Obecnie jest Pan związany
z Teatrem Polskim w Warszawie…
Do pracy w tym teatrze zaangażował
mnie Jerzy Kreczmar. Wcześniej pracowałem z nim w Teatrze Słowackiego – reżyserował wówczas chyba Samuela Zborowskiego, w którym grałem. I właśnie po tej
roli zaprosił mnie do Warszawy. Z Teatrem
Polskim jestem związany od ponad 43 lat.
W zawodzie aktora to naprawdę długo.
Jak odniesie się Pan do tradycji współczesnych teatrów?

TRYPTYK KATY¡SKI
I

II

III

Ojczyzna uklękła
pod katyńskim dębem –
milczącym
świadkiem bólu
co nie był modlitwą
chociaż ofiar tyle
że można z nich
ułożyć niejeden
różaniec –

Niesprawiedliwe
cierpienie niczym echo
co powraca
bez uprzedzenia
i wyszukuje dla siebie
nowych imion –

Skłonni
zawierzać słowom
trudno nam
zrozumieć
spowiedź krwi
matek
i ojców
w sercu beznadziei
zbyt wielkiej
żeby wystarczyło
w niej miejsca
na przeżycie

prawda
jest przeczuciem
kiedy się wydaje
że wystarczy –
dół wykopany w lesie
by nadzieję przemienić
w grudę ziemi
worek
zarzucony na głowę
aby swoje niebo
stracił oficerski orzeł

fot. Stefan Okołowicz

brutalność oprawcy
sina jak ręce
związane sznurem
żeby znieważyć
mundur
w kolorze honoru

nie oddano strzału
w tył głowy
a jednak krwawi
pamięć o tych
których życie
powierzyło swój puls
czarnej skrzynce
Nie było konwoju
z transportem
skazanych za niewinność
sumienia ogłuszonego
kaźnią prawdy
o świcie
a przecież czujemy
jakby przeszył nas
ten sam ból
i bezsilność
jakie zamroczyły tych
z których krwi
wyrosła godność
katyńskiego lasu
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Ostatnia rola Janusza
Zakrzeńskiego, Staruszek
w Dżumie Camusa w reż.
Marty Ogrodzińskiej,
listopad 2009

Samolot
niczym zbrojny
pocisk
trafił w najgłębszą
z niezagojonych ran
ojczystej ziemi

„Serdecznie dziękujemy za wzruszający, pełen bólu, a równocześnie przepojony
miłością do Narodu i Kraju Tryptyk Katyński.”
(Fragment listu z Kancelarii Prezydenta RP).

Nawiązując do tytułu Pańskiej
książki – co pozostało Panu z tamtych
lat?
Pozostała tęsknota za moją matką i ojCzasy się zmieniły, koledzy stali się inni, cem. Dostałem od nich bardzo wiele. Od
większość z moich przyjaciół poumierała… ojca nauczyłem się prawdy i prawdomówSłowo „teatr” nie ma już takiej rangi jak kie- ności. Kiedyś dane słowo naprawdę się lidyś – może dlatego, że nie ma takich aktorów czyło, było sprawą honoru. Nie dotrzymajak dawniej. Myślą powracam do chwil, gdy nie go, było czymś niewyobrażalnym. Kiedy
po przedstawieniach, siedzieliśmy w garde- byłem chłopcem, ojciec zawiózł mnie po
robie z Czesiem Wołejką, Władkiem Hańczą raz pierwszy do Częstochowy i pokazał
i Stanisławem Jasiukiewiczem. Ostatniego Jasną Górę. Z kolei mama, która śpiewaz nich – mogę śmiało powiedzieć – uwiel- ła w operze we Wrocławiu, zaszczepiła we
białem właśnie za jego sceniczną prawdę mnie umiłowanie sztuki i piękna. Nauczyła
przekazu i prostotę dotarcia do publiczno- dobroci, okazywania miłosierdzia i umiejętści. Był cudownym człowiekiem. Pochodził ności wybaczania innym krzywd. Pamiętam
spod Wilna i miał wewnętrzne ciepło, które jak umierając spojrzała na wizerunek serca
noszą w sobie ludzie z tamtych rejonów. Uj- Pana Jezusa, jakby chciała powiedzieć, że
mował swoją dobrocią, która była tak wielka, mam jemu bezgranicznie ufać.
że gdyby pan potrzebował, mógłby oddać
Podczas VERBA SACRA, przeswoją ostatnią koszulę…
czytał nam Pan fragmenty dzieła św.

Bernardyna ze Sieny O doskonałości
chrześcijańskiej, o cnocie miłości…
Od momentu zetknięcia się z tym tekstem, byłem nim zafascynowany. Zawiera
w sobie to, co w mojej codziennej działalności jest ważne – a szczególnie te fragmenty, które odnoszą się do tego, czym powinna
być sztuka wymowy i jak należy rozumieć
rolę mówionego i pisanego słowa. W nim zaś,
trzeba zwracać uwagę na wyrazistość i komunikatywność przekazu. Tekst św. Bernardyna
ze Sieny jest i dziś bardzo aktualny, ponieważ coraz częściej spotykamy się z zamazywaniem właściwej roli słowa, brakiem zrozumienia tekstu, nie przywiązywaniem wagi do
używania poprawnych wyrazów na określenie swoich przeżyć. Mimo wieloletniej działalności aktorskiej, w tekście św. Bernardyna ze
Sieny wciąż odnajduję nowe wskazówki, jak
dbać o kulturę słowa, szerzyć ją wśród innych.
To jest „woda na mój młyn”…
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nauka

innowacyjność
projektów

Z profesor Małgorzatą Szumacher-Strabel, dziekanem Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu, rozmawia
Merkuriusz
Do wszelkich badań związanych z innowacyjnością przykłada się
w tej chwili szczególną wagę, gdyż jak
wiadomo nasza gospodarka jest zacofana w tej dziedzinie, a Unia Europejska
w związku z tym chętnie dofinansowuje
te inicjatywy. Czym może pochwalić się
Pani wydział?
Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, która prowadzi interdyscyplinarne badania. Łączą one osiągnięcia
współczesnej hodowli, biologii i biotechnologii zwierząt w powiązaniu z ich zdrowiem
i jakością pozyskiwanych od nich surowców.
Ponadto, część z nich ma charakter modelowy i wykorzystywane są na przykład w badaniach biomedycznych człowieka. Obejmują zagadnienia zaliczane do tzw. grupy
„od fermy do stołu” i prowadzone są na wielu płaszczyznach.
Podam przykład wpływu składników
zawartych w paszy stosowanej w żywieniu zwierząt, które oddziałują na procesy zachodzące w organizmie, począwszy
od trawienia, a skończywszy na metabolizmie komórkowym, a tym samym rzutują na jakość produktów pochodzenia
zwierzęcego.
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Badania obejmują wiele zagadnień, proszę o przybliżenie tych
obszarów.
Poważnym problemem zdrowotnym
współczesnych społeczeństw jest rozprzestrzenianie się epidemii otyłości i związanych z nią chorób, np. zespołu metabolicznego. Odkładanie tkanki tłuszczowej jest
więc istotnym zagadnieniem hodowlanym,
zarówno w kontekście efektywności tuczu
zwierząt, jak i jakości mięsa. W ramach wydziału prowadzimy badania fizjologiczne
i genetyczne między innymi zwierząt laboratoryjnych i gospodarskich, których celem
jest odpowiedź na pytanie o wpływ czynników żywieniowych na poziom wytwarzania
hormonów przez tkankę tłuszczową, a także strukturę genów kodujących te hormony.
Poszukiwane są np. geny, które – mówiąc
w skrócie – odpowiedzialne są za zawartość tłuszczu śródmięśniowego oraz skład
kwasów tłuszczowych, co ma ścisły związek
z walorami smakowymi mięsa, ale również
jego wartością dietetyczną. Warto zauważyć, że te badania mają istotne znaczenie
dla analogicznych badań nad predyspozycją do otyłości u ludzi.
Prowadzimy także prace badawcze,
mające na celu wyjaśnienie oddziaływania niektórych ksenobiotyków – substancji
obcych, nie będących naturalnym składnikiem organizmu – na procesy metaboliczne
oraz profil hormonalny zwierząt, a także na

mikroorganizmy zasiedlające ich przewód
pokarmowy. Badaniami objęte są przede
wszystkim związki biologicznie aktywne,
występujące w komponentach roślinnych
stosowanych w żywieniu zwierząt. Niektóre wykazują niekorzystne oddziaływanie na
organizm zwierzęcy, inne decydują o jakości np. mleka i mięsa.
W omawiane zagadnienia wpisują się
badania realizowane w ramach projektów
innowacyjnych. Jednostki wydziału zajmują się opracowaniem technologii produkcji
mleka kóz i owiec o podwyższonej zawartości składników biologicznie czynnych. Badania te, których czas realizacji obejmuje
lata 2010-2014, wykonywane są w ramach
projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne,
funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” współfinansowanego przez Unię
Europejską. Celem jest kompleksowe opracowanie technologii wytwarzania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
o optymalnej wartości odżywczej i prozdrowotnej. Prowadzone prace realizowane są
w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego składającego się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw rolno-spożywczych oraz stowarzyszeń branżowych. Celem
badań jest między innymi próba zmiany
składu kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka i obniżenia w nim poziomu nasyconych
kwasów tłuszczowych, przy jednoczesnym
wzroście poziomu kwasów tłuszczowych

fot. Andrzej Kołodziejczyk
fot. Piotr Pawlak

składu komponentów paszy. Interesuje funkcjonalna” określa produkty, których
nas głównie możliwość zwiększenia udzia- składniki są nośnikiem korzystnych z punkłu związków biologicznie aktywnych, które tu widzenia zdrowia człowieka związków,
naturalnie w mleku czy mięsie tych zwie- np. omawianego już CLA.
rząt występują. Jest to między innymi doJakie jest zainteresowanie
brze znany z reklam telewizyjnych składnik wśród studentów Pani wydziałem?
preparatów wspomagających odchudzanie,
Wysokie, przede wszystkim studiaczyli wspomniany już CLA. To nic innego jak mi stacjonarnymi. Kształcimy na kierunsprzężone izomery kwasu linolowego, któ- ku Zootechnika, na którym oferujemy trzy
rych najbogatszym naturalnym źródłem jest specjalności: hodowla zwierząt, hodowla
mleko, a w drugiej kolejności mięso zwierząt zwierząt amatorskich i wolnożyjących oraz
przeżuwających. Co ciekawe, proces formo- ekologiczny chów i hodowla zwierząt; na
wania CLA jest reakcją obronną mikroorga- kierunku Biologia o specjalności Biologia
nizmów żyjących w żołądku zwierząt prze- stosowana; od tego roku akademickiego
żuwających na zmiany składu paszy. Według na kierunku Turystyka i rekreacja o specjaldanych literatury światowej działanie CLA ności Agroturystyka; a od przyszłego – na
przynosi korzystne efekty, m.in. w zmniej- kierunku Weterynaria.
szeniu ryzyka wzrostu komórek nowotworowych, obniżeniu poziomu cholesterolu,
a tym samym zmniejszeniu
ryzyka rozwoju miażdżycy tętnic, wzrostu poziomu
białka odkładanego w organizmie, zwiększeniu masy
mięśniowej, zmniejszeniu insulinooporności i poprawie
tolerancji glukozy, czy stymulacji funkcjonowania systemu immunologicznego.
Analizując wyniki na- dr Zofia Madeja stypendystka programu Powroty/Hoszych badań i tych szeroko ming (2009-2011) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
prowadzonych w świecie,
stawiamy przewrotne pytanie: czy można tak żywić
krowę, aby produkowała
mleko zawierające tłuszcz,
który odchudza? Naszym
zdaniem można!
W Polsce, ze względu
na koszty produkcji żywności wzbogaconej w CLA, dopiero powstają warunki do
wprowadzania do handlu
tego typu produktów, jak
np. wzbogaconego mleka,
czy jego przetworów. Liczymy jednak na to, że w najbliższych latach,
Obserwujemy natomiast słabnące zainwraz ze wzrostem zamożności społeczeń- teresowanie studiami niestacjonarnymi.
stwa, wzrośnie również popyt na produkty
Czy innowacyjne projekty proo podwyższonej wartości biologicznej. Na- wadzicie Państwo sami czy współpraculeży bowiem mieć na uwadze fakt, że wzbo- jecie z innymi wydziałami, uczelniami
gacenie dawki pokarmowej w niestandar- lub firmami?
dowe komponenty kosztuje, a zatem rolnik
Tak, prowadzimy je m.in. z Wydziałem
produkujący mleko powinien otrzymać wyż- Nauk o Żywności i Żywieniu naszego uniszą cenę za produkt o podwyższonej jakości, wersytetu, Uniwersytetem Medycznym
a tym samym produkt finalny w sklepie rów- w Poznaniu, Instytutem Genetyki i Hodowli
nież musi być droższy.
Zwierząt PAN w Jastrzębcu, który jest główCzym tak naprawdę jest pro- nym beneficjentem projektu „Biożywność”,
dukt bio?
Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt
W przypadku żywności pochodzenia PAN w Jabłonnie, SGGW w Warszawie i wiezwierzęcego oznacza to, że zwierzęta utrzy- loma innymi. Współpracujemy również z firmywane były w warunkach zbliżonych do mami, co jest niezbędne w realizacji projeknaturalnych. Z kolei inny termin „żywność tów o charakterze innowacyjnym.

nauka

wielonienasyconych, w tym sprzężonych
izomerów kwasu linolowego, w skrócie CLA
(ang. conjugated linoleic acid).
Kolejnym przykładem innowacyjnego projektu są badania, będące odpowiedzią na wprowadzony w 2006 roku całkowity zakaz stosowania antybiotykowych
stymulatorów wzrostu w żywieniu zwierząt. Projekt „Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu” pozostaje
w głównym nurcie prac badawczych, prowadzonych w Unii Europejskiej, nad poprawą zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności. W chwili obecnej przedsiębiorstwa
posiadające około 25-procentowy udział
na polskim rynku pasz i dodatków paszowych wykazały zainteresowanie zakupem
wyników projektu. Dodatkowo rozpoczęta
ochrona patentowa powinna pozwolić na
lepsze wykorzystanie jego wyników w polskiej gospodarce, a tym samym rozszerzyć
obecną współpracę Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UP w Poznaniu z przemysłem
drobiarskim i paszowym.
W Instytucie Zoologii innowacyjność
prowadzonych badań dotyczy głównie
stosowanych metod. Tradycyjnie przyrodnicy-terenowcy nie lubią matematyki. Jednakże sytuacja w Instytucie Zoologii jest
dokładnie odwrotna! Zaawansowane modele matematyczne i techniki statystyczne
wykorzystuje się w analizie rozmieszczenia
zwierząt, czy w opisie ich reakcji na zmiany klimatyczne. Obiektem badań są ptaki,
gady, motyle... A nawet szerszenie. Metody te w sposób ilościowy pozwalają przewidzieć np. występowanie miejsc cennych,
wartych szczególnej ochrony. Z drugiej
strony metody te można wykorzystać w badaniach epidemiologicznych i przewidzieć
między innymi prawdopodobieństwo reakcji alergicznych spowodowanych ukąszeniem os czy szerszeni. Naukowcy z Instytutu chętnie dzielą się wynikami swoich prac.
Pamiętać bowiem należy, że nowoczesne
innowacyjne rozwiązania wykorzystywane
chociażby w energetyce, w tym powstawanie farm wiatrowych czy biogazowni, mają
pewne ograniczenia środowiskowe. Wyniki pozwalają określić ryzyko kolizji ptaków
z wiatrakami, czy wpływ biogazowni na populacje owadów zapylających. Czyli tak naprawdę pozwalają znaleźć sensowny kompromis pomiędzy potrzebami człowieka,
a resztą przyrody.
W sferze Pani zainteresowań
jest kwestia regulowania składników
pokarmowych w żywieniu zwierząt
przeżuwających, czyli krów, kóz, owiec
itd. Na ile te badania przekładają się na
nasze zdrowie?
Koncentrujemy się między innymi na
możliwościach zmiany składu mleka i mięsa
zwierząt przeżuwających, poprzez zmiany
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Renoma gwarantuje zdrowie

uroda
20

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

Stacja TVN Style prezentowała we wrześniu reportaż z Wielkiej Brytanii, w którym poruszono temat zabiegów poprawiających urodę za pomocą botoksu. Na
Wyspach Brytyjskich tego rodzaju usługi można świadczyć już po odbyciu krótkiego kursu. Istnieje tam wiele tanich gabinetów, w których za cenę znacznie odbiegającą od tej w renomowanych salonach, próbuje
się poprawiać urodę kobiet. Określenie „próbuje” jest
tu w pełni adekwatne. Kurs i niezbyt długie doświadczenie są bardzo często powodem dramatu klientek
tanich gabinetów.
Podobną sytuację można zaobserwować na polskim rynku usług kosmetycznych. Powstaje bardzo
dużo nowych gabinetów. Jest to efekt snucia marzeń
o otwarciu własnej działalności i szybkim zarabianiu
pieniędzy przez osoby kończące szkoły kosmetyczne.
Ponadto praca w gabinecie postrzegana jest jako przyjemna, kojarząca się z ładnymi zapachami, miłą muzyką i sympatycznymi rozmowami. Tak oczywiście jest,
ale to nie wszystko.
Kosmetyczka, która chce, by jej gabinet został zauważony i doceniony, musi się nieustannie dokształcać,
jeździć na seminaria, wykłady, czytać publikacje. Nie
wystarczy przyjść do pracy na kilka godzin, po czym
zamknąć drzwi i zapomnieć. Podobnie jak lekarz, stale musi być do dyspozycji klientki, szczególnie po inwazyjnych zabiegach. Zawód ten wymaga więc czasu,
ciągłej nauki, ale też i wyrozumiałości. Instytut Glamour jest tego najlepszym przykładem. Zatrudnione
w nim kosmetyczki mają świetne warunki do działania. Oprócz standardowych urządzeń dysponują najnowszej generacji laserami, dzięki którym mogą trwale
usuwać owłosienie, wykonywać zabiegi fotoodmładzania, likwidować przebarwienia.
Niektóre zabiegi wykraczają poza kompetencje kosmetyczek, dlatego w Instytucie Glamour przyjmują lekarze, którzy wykonują zabiegi z zakresu szeroko pojętej dermatologii estetycznej (botoks, powiększanie
i modelowanie ust, mezoterapia igłowa czy leczenie
nadpotliwości). Z wykorzystaniem lasera Elos wykonywane jest zamykanie naczyń na twarzy i nogach. Fraxel
natomiast pomaga nam usunąć blizny potrądzikowe,
poprawić owal twarzy, wygładzić zmarszczki.
Oferta Instytutu jest bardzo urozmaicona, więc
każdy znajdzie coś dla siebie. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientek, ciągle dąży do doskonałości
i podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz inwestuje w zakup nowych urządzeń.
Pamiętajmy – tylko w renomowanych gabinetach
kosmetycznych mamy możliwość poprawić swoją urodę. Mamy także pewność, że nie narażamy się na utratę zdrowia.

Cała prawda
o mediacji
Cokolwiek mówiąc na temat mediacji
w prawie, trzeba pamiętać o polskiej mentalności. Jej klasycznym przykładem jest rodzina Pawlaków z filmu Sami swoi. Jadącego do sądu syna, matka uzbraja w granaty
mówiąc: Kaźmierz, sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I to jest
odpowiedź, dlaczego mediacja, wciąż nie
może się w Polsce przyjąć. Mediacja, owszem, tak – każdy nieomal automatycznie
odpowie, ale zaraz doda – lecz tylko na moich warunkach. – Polubowne rozstrzygnięcie sporu jest lepsze od jakiegokolwiek
wyroku. Tymczasem postępowań mediacyjnych – informuje sędzia Joanna Ciesielska-Borowiec, rzecznik Sądu Okręgowego
w Poznaniu – jest kilkadziesiąt w skali roku.
A trzeba wiedzieć, że poznańskie sądy rozpatrują ponad sto tysięcy spraw rocznie! Sędzia, gdy tylko widzi możliwość, powinien
nakłaniać strony do mediacji. Uważam, że
ta instytucja nie jest do końca przez wszystkich rozumiana. Ludzie nie wiedzą, że nie
jest to żaden drugi sąd, że nikt nikogo do niczego nie namawia, a mediator stwarza tylko szanse, aby porozmawiać w „cztery oczy”
o problemie, który zantagonizował strony
przy udziale fachowca. Pomoże on rozwiązać konflikt bez potrzeby uciekania się do
werdyktu państwowej władzy sądowniczej
– tłumaczy Joanna Ciesielska-Borowiec.
Kodeks postępowania karnego zezwala na postępowanie mediacyjne już na etapie postępowania prokuratorskiego. Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu ustaliła,
że w okręgu jej działania, postępowań takich w 2009 roku wdrożono aż... 30. Ciekawa jest geografia wszczętych postępowań
mediacyjnych. W jednostkach okręgu poznańskiego zainicjowano ich 27, w okręgu
konińskim trzy, ani jednego postępowania
mediacyjnego nie odnotowano w okręgu
zielonogórskim.
Z analizy akt wynika, że prokuratorzy
najczęściej wyrażają zgodę na postępowanie mediacyjne w sprawach o znęcanie – było ich 11; o naruszenie nietykalności ciała (5); groźby karalne (5). Po jednej
mediacji odnotowano w takich kategoriach przestępstw, jak znieważenie funkcjonariuszy publicznych, naruszenie miru
domowego, oszustwa, naruszenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy też nietykalności cielesnej.

prawo

Kazimierz Brzezicki

Zdaniem sędzi Joanny Ciesielskiej-Bo- postanowienia sądu. Mediatorem może być
rowiec mediacja ma największe znaczenie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do
w sprawach rodzinnych. Jeżeli strony doj- czynności prawnych, korzystająca w pełni
dą do porozumienia, to wszelkie inne spra- z praw publicznych. Organizacje społeczne
wy towarzyszące procesowi będzie można i zawodowe mogą prowadzić listy stałych
ustalić bezproblemowo. Trzeba pamiętać mediatorów. Mediacja, trzeba o tym pamięo tym, że znaczna część spraw sądowych tać, jest tylko jednym ze środków potrzebnie nadaje się do mediacji. I przyjmując nych do usprawnienia polskiego systemu
z szacunkiem tę instytucję, należy wiedzieć, sądownictwa cywilnego. Równolegle koże w pewnych sprawach nie ma sensu pro- nieczne jest dalsze uproszczenie procedur
ponować mediacji.
sądowych oraz szersze wprowadzenie sysJesienią znowu będzie głośno o media- temów informatycznych.
cji z okazji Międzynarodowego Dnia MeTrzeba także pamiętać, że mediacja
diacji. Święto przypadające w każdy trzeci w postępowaniu przygotowawczym może,
czwartek października, zainicjowane zo- ale nie musi, wpływać na decyzję końcową
stało przez Association for Conflict Resolu- prowadzonego dochodzenia czy śledztwa.
tion (Amerykańskie Stowarzyszenie Profe- Nie determinuje niczego pod względem
sjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów). prawnym. Pomimo pozytywnego zakońSłuży ono przede wszystkim pogłębianiu czenia postępowania mediacyjnego i pospołecznej świadomości w kwestii poko- jednania stron, sprawa może zakończyć się
jowych metod rozwiązywania konfliktów: sporządzeniem aktu oskarżenia. Może, ale
mediacji, arbitrażu, koncyliacji itp. Jest
nie musi.
ono również okazją do uhonoroZ uwagi na sylwetkę i postawy
wania działań, pracy i zaangażosprawcy – czego dowodem jest chęć
wania środowiska profesjonalimediacji czy też okoliczności zdarzestów, zajmujących się pomocą
nia – prokurator może sam umorzyć
w rozwiązywaniu konfliktów.
postępowanie karne albo zwróW tym dniu zwraca się szczecić się o to do sądu. Fakt pojedgólną uwagę na wkład medianania sprawcy przestępstwa
torów w budowanie życia spoz ofiarą może też wpłynąć na niżłecznego, opartego na dialogu
szy wymiar kary bądź zażądanie
i porozumieniu; uświadamia opiprzed sądem o zawieszenie jej
nii społecznej korzyści wynikająwykonania.
cych ze stosowania alternaZ analizy przeprowatywnych (pozasądowych)
dzonej przez Prokuratumetod rozwiązywania
rę Apelacyjną w Poznakonfliktów i sporów.
niu wynika także, że
Według danych opunie odnotowano więkblikowanych przez Bank
szych uchybień we
Światowy w Polsce, do- Joanna Ciesielska-Borowiec
wdrażaniu proceduchodzenie należności
ry mediacyjnej. Raz tylprzed sądem trwa przeciętnie około tysią- ko, czy dwa – odnotowano przypadki, że
ca dni. Pod tym względem Polska zajmuje prokuratorzy dostarczyli mediatorom do
szóste miejsce od końca, na około 140 zba- wglądu całość akt sprawy, łącznie z opidanych krajów. Jesteśmy za Nigerią i Demo- niami lekarskimi, bądź innymi szczegółami
kratyczną Republiką Konga, nieznacznie na- śledztwa, całkowicie nieprzydatnymi w metomiast wyprzedzamy Włochy i Gwatemalę. diacji i na nic niepotrzebnym mediatorom.
Polska stanowi zatem światową czołówkę Innych uchybień nie odnotowano.
pod względem przewlekłości postępowa– Zgoda na mediację jest pochodną
nia. Mediacja jako nowoczesna pozasądo- naszej kultury i to nie tylko prawnej – dowa metoda rozwiązywania sporów, ma na daje Joanna Ciesielska-Borowiec. Możlicelu usprawnienie rozstrzygania sporów.
wości ugody czy mediacji stron były przeMediacja jest dobrowolna i następu- cież zawsze, a i tak rzadko kiedy kto z nich
je na podstawie umowy o mediację albo korzystał.
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Witold Przewoźny

Pyzdry i olęderskie
samotnie
Jadąc z Poznania w kierunku Warszawy,
tuż za Wrześnią, wjeżdżamy w krainę rozległych łąk i chaotycznie porozrzucanych gospodarstw. Im bliżej Warty, tym więcej rozlewisk i mokradeł, ale i tam widać samotne
siedliska, gdzie ludzie – wbrew logice tego
terenu – zdecydowali się zamieszkać. Aby
dotrzeć do Pyzdr trzeba zjechać z głównego szlaku, w głąb tego urokliwego terenu.
Warto tam zajrzeć, by ulec urokowi spowolnionego czasu i pełnego śladów historii miejsca.
Paradoksalnie, to jedno z niegdyś największych miast Wielkopolski, dziś znajduje
się trochę na uboczu. Trudno uwierzyć, ale
aż do potopu szwedzkiego w Pyzdrach krzyżowały się główne szlaki handlowe, łączące Wrocław z Toruniem i Poznań z Kaliszem.
Miasto to znane jest już od XIII wieku, jako
warowny gród i osada targowa. Prawa miejskie, nadane w 1257 roku, Pyzdry zawdzięczają wielkopolskiemu księciu Bolesławowi
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Pobożnemu, którego się zwolennicy Zygmunta Luksemburskiepomnik stoi na środku go i właśnie podczas oblężenia i szturmu
Rynku. Pyzdry stają się miasta przez rycerstwo polskie, użyto po
liczącym w Wielkopol- raz pierwszy w Polsce armaty. Jak odnotosce miastem, którego wały źródła puszkarz Bartosz wyrzucił z żelawłaścicielami są kolej- znej piszczeli kamienną kulę, która przebiwni królowie Polski. Jako szy podwójne wrota bramy miejskiej ugodziła
już ważna i zamożna plebana Mikołaja z Biechowa, który padłszy
siedziba – staje się też wyzionął ducha. Fakt ten wykorzystywaofiarą wojen i konflik- ny jest obecnie jako hasło, by zwabić turytów. W 1331 roku miasto zostaje złupio- stów i przekonać, że warto zajrzeć do takiene i następnie doszczętnie spalone przez go szczególnego miejsca.
Krzyżaków, szukających tam podobno, jak
To wyjątkowo pięknie położone miaopisywał w swoich kronikach Jan Długosz, sto – na wysokim brzegu Warty – w swojej
księcia Kazimierza Wielkiego – przyszłego długiej historii przeżywało chwile wzlotu
króla. Za jego też czasów Pyzdry odbudo- i szczególnie silnego rozwoju w wieku XV
wano, otoczono solidnymi murami z trze- i XVI, gdy jako miasto powiatowe i siedzima bramami, wyznaczającymi kierunki ba starostwa, było silnym ośrodkiem kudróg: Kaliską, Poznańską i Toruńską. Kazi- pieckim i rzemieślniczym. O tych czasach
mierz Wielki zbudował także warowny go- świadczą dziś najokazalsze zabytki: gotycki
tycki zamek, który pełnił również rolę kró- Kościół parafialny oraz usytuowany na nadlewskiej rezydencji oraz siedziby lokalnych warciańskiej skarpie Kościół Franciszkanów
urzędów starościńskich. Zamek ten uzna- – zbudowany około 1339 roku w stylu gowano za jeden z największych w ówcze- tyckim, a później przebudowany zgodnie
snej Polsce. Został prawie całkowicie znisz- z barkowymi tendencjami. W dawnym buczony przez wojska szwedzkie w 1656 roku. dynku klasztoru znajduje się dziś Muzeum
Dziś pozostały jedynie ruiny oraz fragmen- Regionalne kolekcjonujące ślady dawnej
ty w części przebudowanej w XIX wieku na świetności miasta i historii okolicy.
więzienie, a później mieszkania i młyn. Jest
Od czasów Potopu miasto powoli trajeszcze jedna data warta wspomnienia, któ- ci swoje znaczenie. Wielokrotnie niszczone
ra wyróżnia Pyzdry i stanowi o jego histo- i wyludniane w wyniku zarazy, przeżywa
rii. W 1383 roku za murami Pyzdr schronili kolejne kłopoty. Po 1815 roku jest już dość
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sennym miasteczkiem granicznym w zabo- znakomici organizatorzy i społecznicy z Pyzdr
rze Rosyjskim, czego zrekonstruowaną parę – Wiesława i Przemysław Kowalscy. Warto nadlat temu pamiątką jest przejście granicz- mienić, iż Wiesława w tym roku uzyskała prene w pobliskim Borzykowie. Odnotować stiżowy tytuł społecznika roku przyznawany
jeszcze należy zwycięską bitwę powstania przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolnostyczniowego z 1863 roku, gdy pod mia- ści. Także z ich inicjatywy podjęto w biegłym
stem oddziały Edmunda Taczanowskiego roku badania i rejestrację krajobrazu kulturopobiły „moskala”. Pyzdry zapłacą jednak za wego, który powstał dzięki wyjątkowej dziato utratą praw miejskich. Odzyskały statut łalności olęderskich osadników, przybyłych
miasta dopiero w 1919 roku, jednak admi- na tereny okolic Pyzdr od połowy XVIII wieku
nistracyjnie ciągle zmieniano jego przyna- z różnych części Niemiec.
leżność, przyczyniając się tym samym do
Olędrzy zostali zaproszeni przez Polpotwierdzania malejącego znaczenia tego skiego Króla, by zagospodarować rozlewitak historycznego miasteczka.
ska Warty i Prosny w okolicach królewskich
W ostatnich latach podjęto szereg inicja- Pyzdr oraz nieużytki rozległej Puszczy Pyztyw, by Pyzdry znalazły potwierdzenie swoich drskiej. Dzięki pracowitości i uporowi, a takaspiracji i poczuły swoją wyjątkowość. Z du- że wiedzy hydrotechnicznej, ulokowali swe
żym zaangażowaniem świętowano okrągłą wioski – często nazywane Olędrami lub Horocznicę lokacji miasta, ukazały się na ten te- lendrami – na terenach, których nikt wczemat stosowne publikacje oraz z inicjatywy or- śniej nie potrafił zagospodarować. Utwoganizacji Echo Pyzdr otwarto replikę przejścia rzyli wioski w charakterystyczny dla siebie
granicznego. To właśnie na granicy dawnych sposób: pasowe pola i łąki poprzedzielane
cesarstw można uzyskać certyfikat przekro- kanałami porośniętymi wierzbami i gospoczenia granicy, która niegdyś wyznaczała naj- darstwa daleko od siebie budowane zawsze
dalej na zachód wysunięty przyczółek Cesar- na najwyższym terenie – chroniąc się tym
stwa Rosyjskiego. Tam też w Borzykowie na samym przed zalaniem. Na terenach Puszgranicy można uzyskać informacje o innych czy karczowali drzewa, tworząc przez kilka
działaniach Towarzystwa „Echo Pyzdr” i Fun- pokoleń urokliwy klimat samotnych gospodacji„Mecenat”, którym impuls do działań dają darstw położonych, jak wyspy wśród boru.

Bardzo często używali do budowy swoich budynków mieszkalnych i gospodarczych darniowej rudy żelaza, wydobywanej
w trakcie corocznej orki, jak polne kamienie.
Był to dostępny, dobry i trwały budulec i do
tego nic nie kosztował. Tak powstały olęderskie domy z żelaza wyglądające jak zbudowane z zardzewiałych kamieni. To wszystko
można jeszcze zobaczyć, tylko trzeba wjechać w głąb tej krainy i trochę zagubić się
wśród licznych duktów leśnych. Warto zobaczyć nadwarciańskie Wrąbczynkowskie
Holendry i rozpoznać krajobrazy przez olędrów ukształtowane. Niezwykłą przygodę
wędrówki w czasy XVIII i XIX wieku można
przeżyć szukając dawnych gospodarstw
w Nowolipsku, Kazimierce, Czarnym Brodzie, Orlinie, Łazińsku i innych olęderskich
wioskach dawnej Puszczy Pyzdrskiej.
Projekt badań realizował zespół naukowców z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Akademii Sztuk
Pięknych oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wyniki pokazano na specjalnej wystawie w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu pt. „Puszcza Pyzdrska Olędrzy i ich domy
z żelaza”.
fot. Przemysław Kowalski
i Witold Przewoźny
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Niecałe 10 kilometrów na południowy zachód od Poznania leży, założona
na gruntach szlacheckiego Rosnowa, wieś Szreniawa, w której ma swoją
siedzibę Muzeum Narodowe Rolnictwa.

Na szreniawskie
salony!

Mariola Zdancewicz, Olga Grząślewicz
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Ślub Anny Glabisz, córki Józefa Glabisza,
ze Zbigniewem Paczosą; 1937 r.

kultura

W roku 1852 tereny te wykupił Niemiec Herrmann Bierbaum
i założył nową osadę, którą nazwał Marienbergiem. Zlecił budowę
okazałej willi według projektu berlińskiego architekta Carla Heinricha Eduarda Knoblaucha. Założył park i aleję drzew od strony
traktu wrocławskiego. Druga aleja prowadziła od traktu do folwarku, usytuowanego w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu. Stopniowo dobudowywano obiekty gospodarcze: spichrze, stodoły, oborę, stajnię, kuźnię i budynek rządcy. Od 1872 roku funkcjonowała
w nim także gorzelnia. Materiału budowlanego dostarczała należąca do majątku cegielnia, działająca jeszcze w roku 1905. Gospodarstwo miało charakter hodowlany. Dobra te zamieszkiwało
podówczas 335 osób. Na szczycie pobliskiego wzniesienia Bierbaumowie zbudowali później mauzoleum, będące połączeniem
kaplicy z wieżą widokową, w której – w czasie okupacji – Wehrmacht miał punkt obserwacyjny.
Wydarzenia II wojny światowej odebrały majątek w Szreniawie
rodzinie Glabiszów, będący w jej posiadaniu od roku 1920. Wtedy
to zgodnie z decyzją Traktatu Wersalskiego wszyscy obywatele niemieccy musieli zadeklarować czy chcą być traktowani jako Polacy
narodowości niemieckiej – alternatywą była sprzedaż majątku. Ówczesna właścicielka Berta z Bierbaumów von Hantelman zdecydowała się na opuszczenie Polski.
– Pierwszym właścicielem, który kupił majątek od Niemców, był
mój dziadek, doktor Józef Glabisz. Wcześniej dziadkowie mieszkali
w Sarbinowie. Sprzedali tamtejsze dobra, by kupić te tutaj w Szreniawie – opowiada historię swojej rodziny pani Maria Korpal. –
Przy odtworzeniu willi pomaga dziś siostra mojej matki, urodzona
w 1916 roku. Po śmierci dziadka właścicielem został jej brat Władysław. Cieszę się z tego, że dworek jest zadbany, że będzie udostępniony publiczności. Trochę żal, że wiele rzeczy wygląda inaczej niż
kiedyś, choć ja ze Szreniawą nie miałam wiele wspólnego, przed
wojną byłam tu zaledwie kilka razy. Miło mi, że dyrektor muzeum
pamiętał, nie tyle o mnie, ile o moich przodkach – dodaje.
Po wojnie posiadłość przeszła
w posiadanie państwa. Założono na
jej terenie rolniczy
zakład produkcyjny,
który stał się później częścią Kombinatu Państwowych
Gospodarstw Rolnych w Konarzewie. Wybudowano
nowe obiekty, między innymi chlewnię, garaże i silosy,
założono sady.
– Obiekt został
mocno zdewastoDyrektor Muzeum w Szreniawie
wany przez PGR,
dr Jan Maćkowiak
które wprowadziły
duże dociążenia stropów – ubolewa profesor Jan Skuratowicz,
kierujący renowacją dworu.
Na początku lat sześćdziesiątych zapadła decyzja o utworzeniu w Szreniawie Muzeum Rolnictwa, które po 10 latach
działalności otrzymało status muzeum narodowego. W 2002
roku przejęło wyremontowane przez Wielkopolski Park Narodowy Mauzoleum Bierbaumów, które dziś służy także jako
punkt widokowy. Dobiega właśnie końca gruntowny remont
pałacu.
– Mamy opracowany program, w którym określiliśmy trzy główne
zadania na najbliższe lata. Pierwsze to zmiana wystawy z dotyczącej

Józef Glabisz

Katarzyna Glabisz z domu
Dokowicz-Deuss

Ślub córki Katarzyny z Leonem Łuczakiem, 1936 r.

historii wsi, na ekspozycję międzywojennego pałacu. Koszt rewitalizacji samej willi, dworu czy może najwłaściwiej pałacu, to około 4,5
mln zł, większość ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Po tym remoncie pałac będzie nam służyć, co
najmniej kilkadziesiąt lat – mówi dyrektor Muzeum w Szreniawie
dr Jan Maćkowiak. – Drugie zadanie to oddanie zwiedzającym na
wiosnę przyszłego roku odnowionego parku, na które otrzymaliśmy
środki z Unii Europejskiej, a tak zwany wkład własny pochodzi od Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Trzecie to rozpisanie do końca
roku przetargu na rewaloryzację folwarku i przystosowanie go do celów muzealnych. Od strony konserwatorskiej przygotowane są już do
tego spichlerz i stodoły – tłumaczy.
W tym roku zakończą się prace w pałacu, który zostanie oddany publiczności, a w przyszłym rozpoczną w folwarku. Koszt dwuletniego remontu to około 7,5 miliona złotych. Modernizowane są
również pozostałe ekspozycje.
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– Chcielibyśmy, by szreniawski pałac żył. Począwszy od piwnic,
gdzie znajdzie się kuchnia dworska, będą odbywały się zajęcia dla
dzieci i młodzieży, gdzie dowiedzą się, co ziemianie jedli i – co ważniejsze – w jaki sposób, poznając w ten sposób kulturę stołu; aż po
odtworzoną jadalnię, salon, bibliotekę, gabinet właściciela, jego kancelarię, pokój dzieci, sypialnię – mówi dyrektor.
– Mamy zaledwie jedno zdjęcie jadalni ze ślubu z tamtych lat, które pokazuje wnętrze, dekoracje ścian, meble, malowidła – zaznacza
profesor Skuratowicz – pozwoliło nam ono odtworzyć stan z lat
trzydziestych.
Nowością są windy, które jednak zabrały część kancelarii. Na
ścianach położono modne wtedy tapety, w jadalni – ciemną, sprowadzoną z Anglii, a w pokoju pana – kosztowną, stylizowaną na
przedwojenną. Muzeum potrzebuje także miejsca na ekspozycje
– tę funkcję będzie pełnił salon, mogący pomieścić jednocześnie
około 100 osób. Będą się tam odbywały również wystawy czasowe. Na drugim piętrze znajdą się trzy nowocześnie urządzone pokoje gościnne.
– Część mebli już tutaj była, na przykład piękne biurko, którego niektórych funkcji do dziś nie mogę rozgryźć, do nich zaczęliśmy dopasowywać inne. Chcieliśmy pałac urządzić tak, jakby ktoś miał w nim zamieszkać. Wydaje mi się, że udało się tego dokonać stosunkowo małym
nakładem finansowym – tłumaczy profesor Skuratowicz. – Wiemy jak
wyglądała tylko część używanych tutaj mebli, stąd zróżnicowanie stylistyczne tych, które udało nam się kupić. Są one jednak prawdopodobnie
zgodne z gustem
wykształconego
szlachcica. W tej
chwili nie widać,
że to przypadkowe zakupy. Na
początku nikt
nie orientował
się, jakie są koszty wyposażenia
pałacu, ile takich
rzeczy trzeba
kupić, ile się naszukać… To stanowiło największe utrudnienie.
Koszt remontu
Profesor   Jan Skuratowicz
można było wyliczyć, natomiast wyposażenia nie. Brakuje drobiazgów, najprostszych
rzeczy – takich jak papeteria czy pościel. Trzeba wyposażyć szafę w sypialni, brakuje strojów, które są zawsze największą atrakcją. Mieliśmy
ogromny problem z dobraniem zasłon, bo w tej chwili nie ma w Polsce
dobrych tkanin. Sprowadziliśmy je zatem z Francji i Włoch. Wyszabrowałem gdzieś niedrogo przedwojenne radio, ale nie wiem jeszcze czy
działa. Minister kultury na wniosek o pieniądze ofiarował nam meble po
premierze Cyrankiewiczu i Ninie Andrycz z pałacu w Małej Wsi koło Grójca. Okazało się jednak, że najlepsze sprzęty zostały już wcześniej rozdysponowane, a my dostaliśmy to, co wprawdzie ma pewną wartość, ale
pasuje do pałacu, w którym są sale 30 czy 50 metrowe. Tutaj zaś mamy
małe pokoje – opowiada profesor.
– Ciekawostką będzie „pokój dziadka”, wymyślony przez nas, ale
przecież zawsze ktoś starszy w pałacu czy dworze mieszkał. Kupiliśmy
kufer podróżny i „mianowaliśmy” dziadka marynarzem... Pokój pani
będzie fikuśny, w atmosferze rokoko. Nie traktujemy tych wnętrz jako
ściśle muzealne, jeśli ktoś będzie chciał usiąść to niech siądzie. Pozostaje przeszkolić pracowników – podsumowuje profesor Skuratowicz
– i... Wchodzimy na salony!
fot. Archiwum MNRiPR-S w Szreniawie
Zbigniew Szmidt
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Konferencja „Ekonomiści o współczesnych problemach gospodarczych” odbyła się w dniach 20-21 września 2010 r.
w Kobylnicy w Hotelu Ossowski. Jej głównym celem było wzmocnienie więzi kooperacyjnych środowiska uczelni,
organizacji i przedsiębiorstw Wielkopolski. Dodatkowym była prezentacja wyników badań prowadzonych w różnych
ośrodkach naukowych w Polsce oraz promocja młodej kadry naukowej. Konferencja miała charakter ogólnokrajowy
z udziałem gości z zagranicy. Była ona dużym wydarzeniem intelektualnym. 
Redakcja

prof. dr hab. Eulalia Skawińska

Ekonomiczny świat debatuje
Katedra Nauk Ekonomicznych Politechniki Poznańskiej, którą kieruję, zorganizowała po raz piąty konferencję naukową z udziałem praktyków gospodarczych
i przedstawicieli organizacji samorządowych. Tym razem odbyła się pod patronatem honorowym Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Marszałka
Województwa Wielkopolskiego, a także
pod patronatem naukowym PWE. Obecny stopień współpracy między uczelniami a podmiotami życia gospodarczego
jest niewielki, co ogranicza innowacyjność
i wzrost gospodarczy. Powstaje pytanie: czy
przyczyną jest niski standing ekonomiczny
firm polskich, czy brak tradycji, czy może
jednak niedoskonałość
instytucji formalnych
(akty prawne, decyzje,
zalecenia, regulaminy,
opinie, kodeksy) oraz instytucji nieformalnych
(normy zwyczajowe, zasady mentalne, standardy zachowań, zaufanie,
kultura)?
Opinia o sytuacji
przedsiębiorstw polskich
w okresie wychodzenia
z kryzysu ekonomicznego oraz całej gospodarki, jest często odmienna
w różnych środowiskach: finansowych, biznesu, mediach, polityki i naukowych. Chodziło nam o to, aby skonfrontować te opinie, dlatego też do panelu dyskusyjnego,
jako gości hoorowych, zaprosiliśmy uznane autorytety. Zaproszenie przyjęli: prof. E.
Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego), dr A. Byrt (Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich), I. Antkowiak (Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Pobiedziska), dr M. Władyka-Przybylak (Zastępca Dyrektora Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich z Poznania), prof. K.
Wilczyńska (Rektor WSHiU w Poznaniu), A.
Miklaszewski (przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu), R. Borowiecki
(Wiceprezes Wielkopolskiego Zrzeszenia
Handlu i Usług), J. Młynarczyk (Dyrektor
Centrum Bankowości Biznesowej BZWBK),

prof. D. Ophir (Weizmann Institute i Ariel
University Center of Samaria z Izraela).
W dyskusji poszukiwano odpowiedzi
na pytanie – jakie są szanse i zagrożenia dla
przedsiębiorstwa w realizacji celów w okresie wychodzenia z kryzysu gospodarczego. W wypowiedziach wystąpiła całkowita zgodność, co do potrzeby doskonalenia
w Polsce instytucji. Ich jakość nie sprzyja
współpracy nauki z przedsiębiorstwami,
które w małym zakresie odczuwają taką
potrzebę. Stanowi to dla nich olbrzymie
zagrożenie w realizacji celów Europejskiej
Strategii 2020. Dotyczą one sfery kapitałowej, inwestycyjnej, eksportowej, efektywnościowej itp. Dlaczego? Bo wzrost konkuren-

cji w globalnej gospodarce o wyczerpujące
się zasoby i o nowe rynki zbytu, przy jednoczesnym dążeniu do zrównoważonego
rozwoju, wymusza w firmach tworzenie
i wykorzystanie nowych technologii oraz
innowacyjnych rozwiązań. Polskie przedsiębiorstwa nie posiadają takiego potencjału konkurencyjności, który umożliwiłby
sprostanie tym wyzwaniom rozwojowym.
Dlatego potrzebna jest współpraca ze sferą nauki, a tworząca się nowa wiedza teoretyczna powinna być konfrontowana z praktyką i do niej wdrażana. Powstaje pytanie,
czy nauka może tym wyzwaniom sprostać?
Możliwości twórcze jednostek w sferze nauki (JBR-y i uczelnie) odzwierciedla ich potencjał konkurencyjności, który niestety nie
spełnia w pełni wymogów obowiązujących
w GOW. Jest to efekt ograniczeń inwestycji

w kapitał tej sfery stosowanych od lat przez
politykę państwa.
Nasuwa się pytanie: jaka jest rola
państwa i polityki regionalnej dla rozwoju współpracy i wzrostu innowacyjności
przedsiębiorstw i gospodarki? W dyskusji
jednoznacznie stwierdzono, że ta rola powinna mieć charakter bodźców w formie
poprawy instytucji formalnych i uznania
nauki, jako podstawowego czynnika wzrostu gospodarczego. Polityka ta powinna
być stabilna i przejrzysta. W gospodarce
rynkowej, w nowej erze cywilizacji, przedsiębiorstwa muszą funkcjonować zgodnie
z paradygmatem zwanym kooperencją. Bez
konkurowania i współpracy równocześnie,
aczkolwiek w różnych
sferach funkcjonalnych
przedsiębiorstw oraz
współpracy z otoczeniem naukowym, podmioty gospodarcze skazane są na przegraną
z KTN, BIZ w walce o pozycję na rynku, Duża
zmienność i słabość
prawa (instytucji formalnych) powoduje, że
MSP nie mogą funkcjonować efektywnie, gdyż
np. muszą sobie same
organizować specjalistę
ds. bezpieczeństwa, doradcę podatkowego i ds. ochrony środowiska. Oznacza to
konieczność budowy w Polsce konkurencyjnego ładu instytucjonalnego.
Obrady trwały dwa dni. Wśród przedstawicieli nauki prowadzących sesje i biorących aktywny udział w dyskusji należy wymienić profesorów: Z. Tomczonek,
E. Freitag-Mika, W. Jarmołowicz, E. Jantoń-Drozdowska, B. Pilarczyk, R.I. Zalewski,
A. Andrzejczak.
Organizatorzy mają nadzieję, że nawiązana współpraca przyczyni się do cyklicznych spotkań na ten temat i do spełnienia
życzeń wyrażonych przez podsekretarza
stanu MNiSW prof. W. Jurka skierowanych
do organizatorów konferencji, że zaowocuje ona współpracą w rozwiązywaniu aktualnych problemów gospodarczych.
fot. Ewa Badzińska
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Czas biegnie szybko i uważana za fabrykę przebojów grupa
De Mono działa już 23 lata. Po czterech latach od wydania poprzedniego krążka
Siedem dni, pod wodzą Andrzeja Krzywego, nagrała płytę
No Stress. Praca nad
nią trwała długo, bo
dwa lata. Pierwszym
przebojem z tego
krążka jest piosenka Póki na to czas,
ale szanse na stanie
się szlagierem, mają
również inne utwory,
jak choćby Jednym
zdaniem – piosenka
nagrana w duecie:
Andrzej Krzywy i popularna aktorka Anna Dereszowska. W sumie otrzymaliśmy niezwykle zróżnicowany muzycznie krążek – wszak są tu: pop, rock,
ale i reggae. Czy jednak te dwie wymienione piosenki będziemy
pamiętać tak długo, jak choćby sztandarowe hity zespołu Kochać
inaczej albo Statki na niebie i czy za pięć albo dziesięć lat ludzie
będą się ich domagać na koncertach? Czas pokaże. Na razie warto posłuchać i przekonać się, że muzycy z De Mono ciągle mają
coś ciekawego do powiedzenia.

Sting
Symphonicities

O znalezieniu się w doborowej grupie wykonawców renomowanej wytwórni Deutsche Grammophon, marzy
każdy artysta z kręgu muzyki klasycznej. Z Polaków jak
na razie udało się
to Krystianowi Zimermanowi i Rafałowi Blechaczowi.
Dla wykonawców
z kręgu muzyki
rozrywkowej jest
ona praktycznie
niedostępna. Chyba, że ma się taką
renomę jak Sting
i zdecyduje na nagranie swych największych przebojów z orkiestrą symfoniczną. Niedawno w Poznaniu mieliśmy okazję się przekonać, jak one brzmią w tej wersji na żywo. Warto sięgnąć po tę
płytę choćby dlatego, że razem z Royal Philharmonic Concert Orchestra, jako dyrygent pojawia się nie tylko Steven Mercurio, ale
również Rob Mathes. Poza tym słyszymy również New York Chamber Consort. Warto posłuchać tego krążka i porównać, jak takie
przeboje jak Next To You, Roxanna czy Englishman In New York
brzmiały dawniej, a jak brzmią dziś. Można zresztą nie tylko delektować się brzmieniem orkiestry i głosem Stinga, ale również
powspominać dawne dobre czasy zespołu Police.

Universal Music Deutsche Grammophon

Stanisław Soyka – Soyka
…tylko brać. Osiecka znana
i nieznana

De Mono
No Stress

Sony Music

U

Marek Zaradniak

Po Agnieszce Osieckiej pozostały zarówno piosenki, które
nuci cała Polska, jak i te, które do tej pory leżały gdzieś w szpargałach. I po te starsze, i szczególnie po te nowsze, sięgnął Stanisław Soyka nagrywając swój kolejny krążek. Znajdziemy tu dobrze
znany przebój Skaldów Nie całuj mnie pierwsza z brawurowym
saksofonowym solo Aleksandra Koreckiego i jedną z najsłynniejszych piosenek biesiadnych Upływa szybko życie.
W oryginale napisał ją ksiądz
Franciszek Leśniak. Agnieszka
Osiecka pozostawiła pierwszą
zwrotkę jego autorstwa, do
kolejnych sama ułożyła tekst.
Z nowych piosenek przebojem z pewnością stanie się
utrzymana w stylistyce muzyki country Co by było gdyby?
z łatwo wpadającym w ucho
tekstem: „Ten co jeździł autostopem, ma już dzisiaj dzieci kopę, ten co słuchał Karin Stanek,
jest już siwy jak poranek”. Spodoba się też pewnie tango Warszawo, pozwól się kochać. Zabrakło w tym zestawie (a szkoda) wykonywanej przez Soykę, napisanej przez Osiecką do muzyki Krzysztofa Komedy, ballady z filmu Prawo i pięść.
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Stan Borys
...piszę pamiętnik artysty… hańba
temu, kto o tym źle myśli
Stana Borysa pamiętamy z takich przebojów jak
Jaskółka uwięziona czy Wierzę drzewom. 35 lat temu, ten
popularny wtedy wokalista,
postanowił wyemigrować do
USA. Od kilku lat znów dzieli czas pomiędzy USA i Polskę. A że zawsze pociągała go
nie tylko piosenka, ale i teatr –
będąc w USA, z okazji setnej
rocznicy śmierci Cypriana Kamila Norwida – stworzył widowisko ...piszę pamiętnik artysty… hańba temu, kto o tym źle myśli,
oparte właśnie na wierszach tego poety. Wydana w 1988 roku za
Oceanem płyta, dopiero teraz znalazła uznanie w oczach polskich
decydentów i zdecydowano się na jej wydanie. Nie znajdziemy tu
wielkich szlagierów na miarę wspomnianej Jaskółki. Muzyka, jaką
słyszymy, jest niezwykle ascetyczna. Raczej zachwycać się trzeba
recytacją czy nawet melorecytacją i wspaniałym głosem Stana Borysa. W sumie otrzymaliśmy niezwykle nastrojowy krążek, obok
którego nie można przejść obojętnie.
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Polskie Radio
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Skalar Office Center największy w Poznaniu biurowiec klasy A.
Projekt powstał w Pracowni Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich. Jeden z wielu projektów,
w realizacji którego udział swój
miała Firma Opal – wykonaliśmy
ok. 3,4 tys. metrów kwadratowych
elewacji z płyty kompozytowej
oraz ok. 4,9 tys. metrów kwadratowych fasady szklanej. W bieżącym roku w samym Poznaniu zakończyliśmy prace przy takich
realizacjach jak Urząd Wojewódzki, Sąd Administracyjny czy Stadion Lecha. Opal realizuje zlecenia
nie tylko na terenie Wielkopolski,
swoim zasięgiem obejmuje całą
Polskę. Obecnie prowadzimy prace na tak prestiżowych obiektach
jak Port Lotniczy we Wrocławiu
i Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy
w Gdańsku czy Targi Kielce oraz
wiele innych, równie atrakcyjnych
realizacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią obiektów na
stronie www.opal.com.pl

Opal R. Szulc W. Olejniczak Sp.J. | 62-065 GRODZISK WLKP. | ul. Kąkolewska 13
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Andrzej Haegenbarth

Dyskretny anioł, olej, płótno
Twórczość artystyczna Anny Klimaszewskiej znajduje się w głębokim cieniu
jej działalności pedagogiczno-wystawienniczej. Nie chodzi tutaj tylko o naukę plastyki, ale również o słynne piątki, spotkania
w jej mieszkaniu i poczynania z nich wynikające, w które bohaterka niniejszego tekstu angażuje się prawie bez reszty. Myślę o
wystawach jej uczniów, które ona inspiruje,
przygotowuje i nad którymi sprawuje opiekę merytoryczną.

Odpoczynek, olej, płótno
Twórczością Klimaszewskiej zainteresowałem się w ubiegłym roku, kiedy na wystawie poplenerowej w Lusowie zobaczyłem
jej obrazy. Mam taki zwyczaj, że fotografuję
najlepsze z eksponowanych prac. Okazało
się, że w przypadku tej malarki zarejestrowałem wszystkie jej kompozycje. Był i Dyskretny anioł, fantazja artystki, i trzy wariacje na temat kościoła wśród zieleni, każda
w innej tonacji kolorystycznej, wszystkie

30

świetne. Potem dowiedziałem się, że Tak widziałam Lusowo był szkicem do oleju Bajka
o Lusowie. Z tym, że ten tzw. szkic był może
bardziej jeszcze dopracowany, niż obraz
główny. Słowem, cztery bardzo interesujące oleje.
W niniejszym tekście, z uwagi na różnorodny i pokaźny dorobek Klimaszewskiej,
zajmę się jedynie tym, czym para się ona
ostatnio, to znaczy malarstwem na płótnie.
Niemniej zainteresowanych pracami artystki z innych dziedzin, odsyłam do Collegium
Historicum UAM, gdzie znajdują się dwie tablice pamiątkowe jej autorstwa i do galerii Na strychu. Można tam zobaczyć dwie
rzeźby z siporeksu. Natomiast, gdyby ktoś
zechciał zapoznać się z ilustracjami artystki,
to niech zajrzy do książek: Zygmunt Boras,
Książęta piastowscy Wielkopolski (Wydawnictwo ECO, Międzychód 1993) oraz Wojciech Łysiak, Diabeł wenecki (Wydawnictwo
ECO, Międzychód 1997).
Malarstwo poznańskiej artystki ma
określony, rozpoznawalny styl. Jej obrazy
bez trudu można odnaleźć na wystawach
zbiorowych. Z pewnością dzieje się tak
dlatego, iż ich autorka jest wyrazistą osobowością twórczą. Warto tutaj przytoczyć
taką oto wypowiedź Witolda Gombrowicza: „Sztukę uprawia się w pierwszej osobie,
w imieniu własnego «ja» i niczego więcej.
Aby jednak dotrzeć do owego «ja» trzeba
odważyć się zaistnieć”. Zachowując wszelkie proporcje trzeba powiedzieć, że Klimaszewska tę odwagę istnienia demonstruje
codziennie w swojej pracowni, niezależnie
od tego czy realizuje gobelin Św. Jerzy czy
maluje obrazy ukierunkowane tematycznie
do takich projektów jak: Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego oraz ostatnio

Obrazy
utkane
z
marzeń
i życiowych
zdarzeń
Wczoraj i dziś gminy Tarnowo Podgórne. Prace malarki zostały docenione nie tylko przez
odbiorców, lecz również przez organizatora
wymienionych imprez, o czym może świadczyć umieszczenie jej obrazu Bajka o Lusowie na okładce kalendarza na rok 2010.
Jej twórczość malarska jest specyficzna,
głównie dlatego, że wydaje się być przeniknięta widzeniem świata poprzez tkaninę.
Dostrzega się to zarówno w sposobie ukazywania rzeczy, jakby obraz był szkicem do
gobelinu (wyodrębnianie elementów, linearność, ażurowość) oraz w konstruowaniu
kompozycji za pomocą rozmaitych materii
i wstęg. Często są one elementem okrywającym ciała i zarazem fragmentem struktury obrazu; niekiedy budują postać; a także
symbolizują uczucia i dookreślają semantycznie sytuację przedstawionych w obrazie
osób (Tak bywa…, Powiązania są krępujące).
W pierwszej pozornie statycznej kompozycji aż wrze od emocji, na co wpływa środkowa jej część, w której falują czerwone

Tak bywa, olej, płótno
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wstęgi. Artystka, w symultanicznym ujęciu, interesująco przedstawiła dwie
kwestie: fascynację dwojga
zapatrzonych w siebie ludzi
i samotność, jak możemy
domniemywać, opuszczonego mężczyzny, którego
jeszcze dotykają uczucia z
ukazanego po lewej stronie Marzenia, olej, płótno
związku. Natomiast drugi
z wymienionych obrazów niesie takie oto „myślenie tkaniną” zostaje wyparte przez
przesłanie: zbyt intymne i zażyłe relacje z in- „myślenie rzeźbą”.
nymi mogą doprowadzić do zamknięcia w
Omówiona pokrótce swoistość malarsobie i odizolowania od rzeczywistości.
skiej twórczości poznańskiej artystki bierze
Rozmyślając o malarstwie olejnym Kli- się stąd, że jest ona określoną, wyrazistą
maszewskiej zdajemy sobie sprawę, jak osobowością, która nie zważając na aktualduże znaczenie mają dla niej właściwości ne mody czy sposoby obrazowania, dookoltkaniny, jej materialność, ciepło i zmysł do- ne wrażenia, znane jej z autopsji sytuacje i
tyku. Tę ostatnią kwestię najwyraźniej uzmy- nurtujące ją problemy przefiltrowuje przez
sławia obraz Niebieski dotyk motyla, w któ- własne wnętrze.
rym delikatne muśnięcie owada zabarwia
Klimaszewska najczęściej portretuje
całe otoczenie na jeden kolor. W ten sposób osoby, które dobrze zna, odsłania skomdotarliśmy do relacji rzeczywistość – świat plikowane relacje międzyludzkie; mówi o
przedstawiony. Mamy z nią do czynienia w uczuciach – samotności, oczekiwaniu, notakich m.in. różnych obrazach w obrazie jak: stalgii i miłości. Czyni to w sposób własny,
Nostalgia, Oczekiwanie czy Odpoczynek. Nie- sugestywny i przekonujący.
zależnie od tego czy owe wewnętrzne obrazy potraktujemy jak prostokąt płótna czy
Fot. A. Haegenbarth
okno na świat przedstawiony, dostrzegamy,
że wizja artystyczna może być jakby
przedłużeniem nieco zmienionej, najczęściej pod wpływem emocji, rzeczywistości otaczającej artystkę, przetworzeniem jej, bądź kreacją. Szczegółowa
konkretyzacja poszczególnych prac zależy od wyobraźni, wiedzy i doświadczenia odbiorcy.
W omawianej twórczości zwracają
również uwagę obrazy, w których pod
różną postacią ukazana jest woda. W
większości z nich autorka przetwarza płynny żywioł w zestalone formy
(Zbieram fale, Dwie fale, Dwie wody),
co może świadczyć o tym, że w szczególnych, nielicznych przypadkach, dominujące w jej twórczości, by tak rzec,
Sen o Lusowie
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opera

Jaka jest ludzka natura? Pierwotnie dobra? Ulegająca zepsuciu przez społeczeństwo i cywilizację? Niezmienna czy podatna na kształtowanie?
Według Jana Jakuba Rousseau, człowiek rodzi się
dobry i niewinny. W stanie natury żyje w równowadze, a cywilizacja i kultura sprawiają, że staje
się występny.

W opublikowanych w 1782 roku Niebezpiecznych związkach, czyli Listach zebranych w jednym społeczeństwie, a ogłoszonych ku nauce
innych Pierr’a Choderlosa de Laclos przeświadczona o swej wyższości
Markiza de Merteuil, dzieląc się z wicehrabią de Valmont swoim spostrzeżeniem, mówi: „Jacyż ci inteligentni ludzie są głupi”. „Głupiątka,
które w dzisiejszym kochanku nie umieją dostrzec jutrzejszego wroga”, czyli przede wszystkim dobre, szczere, prostolinijne czy też trochę naiwne kobiety, to zgodnie z jej przekonaniem: „po prostu tylko
przyrządy do rozkoszy”.
Niebezpieczna gra – którą toczą między sobą, wciągając w nią kolejne ofiary, markiza i wicehrabia, żyjący w kulcie przyjemności i rozkoszy – w społeczeństwie, które jest tak skonstruowane, że trzeba
wybierać między oszukiwaniem a byciem oszukiwanym, okazała się
niezwykle interesującym tematem. Niebezpieczne związki odniosły wielki sukces
wydawniczy, ale też spotkały się z oburzeniem i ostrymi słowami krytyki – jak
można było w tak przerażających barwach odmalować społeczeństwo francuskie?! Książka trafiła nawet na indeks ksiąg zakazanych. W XIX wieku niemal zupełnie pomijana, stała się odkryciem artystów minionego stulecia – reżyserów
teatralnych i filmowych, kompozytorów.
Zainspirowała też ostatnio do stworzenia baletu pod tym samym tytułem
Krzysztofa Pastora, dyrektora Polskiego Baletu Narodowego, choreografa Het Nationale Ballet w Amsterdamie.
Krzysztof Pastor to artysta, którego spektakle od lat podziwia publiczność
baletowa w całej Europie, choreograf posiadający bardzo rzadką zdolność budowania scenicznej dramaturgii za pomocą języka tańca. Dramaturgii, bez której
trudno byłoby oddać klimat powieści de Laclosa.
Czy można jednak korzystając wyłącznie z możliwości ekspresji ludzkiego ciała nakreślić sylwetki bohaterów Niebezpiecznych związków? Krzysztof Pastor swoim spektaklem udowadnia, że można. W wykreowanych plastycznych obrazach
taniec trójki głównych odtwórców jest osią dramaturgiczną
tego wyjątkowego spektaklu. Klimat baletu uzupełnia muzyka łotewskiego kompozytora Artursa Maskatsa. Partytura Niebezpiecznych związków została przez niego umiejętnie poddana historycznej stylizacji. Podobnie jak współczesna oprawa
plastyczna autorstwa Anny Pitchouguiny i Jana Polivki, którzy
w symboliczny sposób nawiązują do epoki de Laclosa.
Zapraszamy zatem do Teatru Wielkiego w Poznaniu tym razem na spektakl o miłości, zemście i manipulacji.
red.
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fot. Katarzyna Zalewska

Jacy˝ ci inteligentni
ludzie sà głupi

na siebie wspólnie kredyt hipoteczny, to
znaczy, że dojrzeliśmy do zamęścia/ożenku. Bo wspólna hipoteka na 20-30-40 lat
to dopiero jest Naprawdę Poważna Sprawa. Dla bankierów, jak widać nienadążających za duchem czasu, głównie tradycyjne małżeństwo stanowi wystarczająco
godną zaufania strukturę międzyludzką.
A nie jakieś tam wolne związki, które ła-

Wzwody

Lech Mergler

i rozwody

nieważnością, nie istnieje ten, kto jest niezauważony. A może nie, nie chodzi o lęk,
tylko przekonanie o własnej ważności, wyjątkowości siebie samego i swojego życia.
Megalomańskie samouwielbienie, czyli narcyzm, który powoduje, że chcemy uwagę
wszystkich dookoła przykuć do rozmaitych
aspektów siebie. Ponoć Jacek Kaczmarski
narcyzm w odniesieniu do jednego z kolegów, bardów swojego czasu, określił
w taki oto sposób: jest tak bardzo
przekonany o swojej wyjątkowości, że jak patrzy w lustro, to ma
wzwód do środka. Ten, kto nigdy nie doświadczył wzwodu,
nie może sobie wyobrazić, jaka
to celna metafora…
Samouwielbienie, także
w wersjach soft (egocentryzm,
egoizm), na swój sposób ujawnia
się współcześnie – generując na szeroką skalę rozmaite warianty związków miłosnych. Kiedyś ludzie brali śluby. W wersji nieco cynicznej interpretację tego
rodzaju praktyk wyrażały słowa: wyszła,
bo zaszła (za mąż, bo w ciążę). By było
to możliwe (zamążpójście mianowicie),
konieczny był ten drugi, sprawca ciąży,
a przede wszystkim jego gotowość do
wzięcia na siebie odpowiedzialności za to
sprawstwo. Dziś zachodzenie w ciążę, choć
rzadkie, też się zdarza, ale zwykle jest wynikiem pewnych racjonalnych kalkulacji.
I jako powód do ślubu jest zbyt błahe.
Próg gotowości związku miłosnego
do sformalizowania wyznacza kredyt. Jeżeli jesteśmy przekonani, że chcemy wziąć

two zamieniają się w rozwiązki i szukaj
dłużnika w polu… Czasy jednak się zmieniają. W zepsutej, libertyńskiej Warszawie
ponoć tylko 30 procent par bierze ślub
w kościele. Albowiem trwanie ze sobą, aż
po grób, jest najwyraźniej jeszcze bardziej

karkołomnym wyzwaniem niż wieloletni
kredyt hipoteczny.
Wolne związki bywają jednak zadziwiająco funkcjonalne, a nawet trwałe. Doświadczył tego ostatnio prezydent Poznania, od
lat funkcjonujący w nieformalnym związku – konkubinacie politycznym z Platformą
Obywatelską. Póki nikt tego nie ruszał, jakoś
szło, sprawy w mieście były z grubsza załatwiane – zgodnie z interesami obu stron,
rada miasta głosowała jak trzeba. Czasem
trochę prezydent odpuścił, czasem odpuściła PO w radzie miasta. Jak to w wolnym
związku partnerskim – trochę się trzeba starać, bo strony są wolne i jak im się opatrzy
albo przestanie opłacać, to bez ceregieli
mogą sobie pójść w cholerę.
Platforma, jak to płeć odmienna, chciała mieć ślubne gwarancje dla związku, uderzyła więc w konkury. Konkurencji co prawda nie było, tylko jeden oblubieniec do
uwiedzenia – gwarancją, że jak da się skusić i się ożeni, prezydentem dalej będzie, już
z nadania siły rządzącej. Państwo młodzi,
byli już po słowie, przeciągające się pertraktacje nad intercyzą zakończone, a tu afera:
capo di tutti capi w Rodzinie panny młodej
wykluczył mezalianse z nie dość poukładanymi z prawem pretendentami. I ślub nieważny, bo do konsumpcji oficjalnej w postaci wspólnie sprawowanej, formalnej
władzy nad miastem nie było. I może już
nie będzie…
To poniekąd dowodzi wyższości wolnych
związków nad kajdanami małżeńskimi.
Czy w przypadku zerwania długoletniego konkubinatu nie jest sensowne mówienie o rozwodzie? 

felieton

Niedawno dość interesownie założyłem
sobie profil na Facebooku. Cały ten wirtualny interes ocieka narcyzmem: naród, idący
w miliony sztuk, robi wszystko, żeby zwrócić uwagę innych – każdy na siebie samego.
Piszą gdzie byli, co robili, mówili, czuli, nawet myśleli. Fotografują się, filmują, nagrywają i podsuwają to innym… Stoi za takimi
zachowaniami jakiś zasadniczy lęk przed
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