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Choć jesien-
na słota po-
trafi każde-

mu zepsuć humor, patrząc na 
listopadowy program poznań-
skiego klubu jazzowego Blue 
Note, możemy być spokojni 
o naszą kondycję psychiczną! 
Dziać się tu będzie sporo, sze-
roki przekrój propozycji mu-
zycznych zadowoli miłośników 
różnych stylistyk, a co najważ-
niejsze – daje gwarancję naj-
wyższego poziomu artystycz-
nych doznań! 
Już 5.11. sceną klubu spod zna-
ku Błękitnej Nuty zawładnie najwyższych lotów jazz w mię-
dzynarodowym wykonaniu! Usłyszymy kwartet: SEAMUS 
BLAKE, VERNERI POHJOLA, PIOTR LEMAŃCZYK i JACEK 
KOCHAN, którego gwiazda – Seamus Blake – uważana jest 
za jednego z najwybitniejszych młodych saksofonistów jaz-
zowych sceny nowojorskiej. Artysta ten ma już na swoim kon-
cie współpracę z wieloma sławami, by wymienić choćby Her-
bie Hanckocka, Wayne’a Shortera, Michaela Breckera, Randy 
Breckera, Brada Mehldau, Jacka DeJohnette... W recenzjach 
jego płyt pojawiły się takie określenia, jak: „muzyka zwalająca 
z nóg” czy „rozweselająca jak poranne espresso”.
Jazzmanom, a także miłośnikom bluesa polecamy koncert 
w ramach Ery Jazzu: THE HOLMES BROTHERS zagra auten-
tyczną muzykę amerykańskiego Południa, slumsów Chicago 
oraz folk-jazz (6.11.). 
Natomiast 9.11. czeka nas występ jednego z najlepszych bry-
tyjskich zespołów neoprogresywnych. Mowa o grupie ARE-
NA, która będzie promować najnowszą płytę „The Seventh 
Degree of Separation”, otwierającą nowy rozdział w historii 
zespołu dowodzonego od 1995 roku przez dwóch uznanych 
muzyków – Clive’a Nolana (Pendragon, Caamora, Shadow-
land) i Micka Pointera (ex Marillion). Krążek został bowiem 
nagrany z udziałem nowego wokalisty – Paula Manzini (Oliver 

Wakeman Band), który wstąpił 
w szeregi zespołu w paździer-
niku ubiegłego roku.
Połowa miesiąca należeć bę-
dzie w Blue Note do żywio-
łowych kobiet spod znaku 
bluesa. 15.11. wystąpi zespół 
DEBBIE DAVIS – fantastycznej 
wokalistki i gitarzystki, okrzyk-
niętej najlepszą białą blueswo-
man na świecie. Davis znana 
jest zarówno ze swoich autor-
skich osiągnięć, jak i ze współ-
pracy z wieloma „głośnymi” nazwiskami, takimi jak: Albert Col-
lins, Ike Turner, John Mayall czy Mick Taylor. 
Dzień później natomiast energetyczny koktajl rocka, bluesa 
i soulu zaserwuje nam GRAINNE DUFFY – pochodząca z Ir-
landii gitarzystka obdarzona niezwykle ciekawym, mocnym 
głosem. 
Obowiązkowym punktem w jazzowym programie listopada 
jest bezsprzecznie kolejny koncert z cyklu Jazz Top w Blue 
Note. ERNIE WATTS QUARTET – formacja dwukrotnego 
zdobywcy Grammy Awards – wystąpi w Poznaniu 18.11. 
Watts to jeden z najbardziej wszechstronnych i uznanych 
saksofonistów na świecie. Wydał osiemnaście solowych płyt. 
Współpracował z wieloma wybitnymi muzykami jazzowymi, 
takimi jak Jack DeJohnette, Kenny Barron, Jean-Luc Ponty, 
Cannonball Adderley. Watts pojawiał się też często w nagra-
niach i na koncertach m.in. The Rolling Stones czy Franka 
Zappy. Krytycy podkreślają, iż sukces wielu wydawnictw fo-
nograficznych takich sław, jak Charlie Haden, Herbie Han-
cock czy Pat Metheny, jest także udziałem tego wszechstron-
nego saksofonisty. 
W drugiej połowie miesiąca pole-
camy jeszcze jeden bluesowy kon-
cert – 22.11. wystąpi w Blue Note 
PAT SMILLIE BAND, czyli energe-
tyczna mieszanka chicagowskiego 
bluesa, soulu i rhythm’n’bluesa.

NAJWAŻNIEJSZE 
MUZYCZNE 

WYDARZENIA

5.11.2011 r., sobota, godz. 20.00
SEAMUS BLAKE/ VERNERI POHJO-
LA/ PIOTR LEMAŃCZYK/ JACEK KO-
CHAN (USA/Finlandia/Polska)

6.11.2011 r., niedziela, godz. 20.00
Era Jazzu
THE HOLMES BROTHERS

7.11.2011 r., poniedziałek, godz. 20.00
DAGADANA

8.11.2011 r., wtorek, godz. 20.00
CRIPPLED BLACK PHOENIX

9.11.2011 r., środa, godz. 20.00
ARENA

10.11.2011 r., czwartek, godz. 19.00
ACID GROOVE

11.11.2011 r., piątek, godz. 20.00
Międzynarodowy Festiwal 
Flamenco DUENDE
VIVA FLAMENCO

12.11.2011 r., sobota, godz. 20.00
MAREK DYJAK – Moje Fado

15.11.2011 r., wtorek, godz. 20.00
DEBBIE DAVIES GROUP (USA)
Support: KRUK

16.11.2011 r., środa, godz. 20.00
GRAINNE DUFFY  (Irlandia/Polska)

17.11.2011 r., czwartek, godz. 19.00
NEGATYW

18.11.2011 r., 
piątek, 
godz. 20.00
ERNIE 
WATTS 
QUARTET

19.11.2011 r., sobota, godz. 20.00
FINK

21.11.2011 r., poniedziałek, godz. 20.00
XVIII Dni Bretanii  WIPIDOUP

22.11.2011 r., wtorek, godz. 20.00
PAT SMILLIE BAND (USA)

28.11.2011 r., poniedziałek, godz. 20.00
SKINDRED

29.11.2011 r., wtorek, godz. 20.00
KLUbowe Spotkania KAbaretowe
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Z profesorem Marianem Gorynią, Rekto-
rem Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz

 Jubileusz 85-lecia istnienia 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Po-
znaniu to okazja do spojrzenia wstecz, 
chwili refleksji nad dotychczasowymi 
dokonaniami zacnego Jubilata.

12 października 1926 roku to dla nas 
bardzo ważna data, bowiem w tym dniu po 
raz pierwszy swe podwoje otworzyła dla 
studentów Wyższa Szkoła Handlowa w Po-
znaniu. Przez osiemdziesiąt pięć lat prze-
szła wiele przeobrażeń. Z jednowydziało-
wej szkoły prywatnej, oferującej trzyletni 
program nauczania, bez prawa do nada-
wania tytułów zawodowych oraz stopni 
naukowych, przekształciła się w prężny 
ośrodek naukowo-dydaktyczny zaliczany 

do ścisłej czołówki uczelni ekonomicznych 
w kraju, o dużym znaczeniu międzynaro-
dowym. Przez te wszystkie lata uczelnia 
z uporem i determinacją „walczyła” o swój 
prestiż i renomę. Czterokrotnie też zmieni-
ła nazwę, by dziś z dumą nosić miano Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Tym, którzy niestrudzenie nadawa-
li kształt, z jakiego dziś jesteśmy dumni, 
należy się największy szacunek i pamięć. 
W uczelni jest wiele miejsc upamiętniają-
cych profesorów, absolwentów i studen-
tów, w tym również tych, którzy zginęli 
bohaterską śmiercią w II wojnie światowej. 
Dzięki inicjatywie Społecznego Komitetu 
Budowy Rzeźb Profesorów: Edwarda Taylo-
ra i Zbigniewa Zakrzewskiego oraz hojno-
ści społeczności akademickiej i przyjaciół 
naszej uczelni Gmach Główny zdobią dziś 
rzeźby tych dwóch wielkich uczonych.

Piękną tradycją stało się nadawanie 
imion wybitnych profesorów i rektorów 
najbardziej reprezentacyjnym salom dy-
daktycznym. Uhonorowaliśmy w ten spo-
sób profesora Władysława Rusińskiego, rek-
tora w latach 1962-1965, nadając czytelni 
na II piętrze Biblioteki Głównej UEP jego 
imię. Poparliśmy również starania Oddzia-
łu Kaliskiego Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego, aby stał się patronem jednej 
z ulic Kalisza. W roku jubileuszowym sali 
dydaktycznej swego imienia „doczekał” się 
również profesor Zbigniew Czerwiński, wy-
bitny uczony, który pionierskimi pracami 
na temat zastosowań matematyki w eko-
nomii stworzył podwaliny pod poznańską 
szkołę ekonometrii i badań ilościowych. 
Swoimi imionami sale dydaktyczne „obda-
rzyli” również rektorzy – profesorowie: An-
toni Peretiatkowicz, Witold Skalski, Janusz 

Wierzbicki i Zbigniew Zakrzewski, które-
go wielkie zasługi dla stolicy Wielkopol-
ski podkreślono, nadając mu tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Poznania oraz 
nazywając jego imieniem skwer u zbiegu 
ulic Zielonej i Strzeleckiej. Podobnie jedną 
z ulic przylegających do uczelni nazwano 
imieniem profesora Edwarda Taylora.

Twórcy historycznego gmachu Uniwer-
sytetu, architektowi Adamowi Ballenstead-
towi, ufundowaliśmy tablicę pamiątkową 
na frontonie.

 Tradycyjnie już celebrują Pań-
stwo zmianę nazwy Akademii Ekono-
micznej na Uniwersytet Ekonomiczny 
w ramach tzw. DNI UEP. 

To wydarzenie przyciąga do nas zna-
mienitych gości. Podczas uroczystego po-
siedzenia Senatu, związanego ze zmianą na-
zwy uczelni, doktorat honorowy odebrała 

profesor Danuta Hübner, a w następnym 
roku profesor Stanisław Gomułka.

W sposób szczególny świętujemy rów-
nież okrągłe jubileusze, nadając honorowe 
doktoraty wybitnym osobowościom nauki 
i polityki. Siedemdziesiąte urodziny obcho-
dziliśmy nadaniem honorowego doktora-
tu „żelaznej damie” brytyjskiej gospodarki, 
Lady Margaret Thatcher. Jej wizyta otwo-
rzyła prawdziwy worek z nazwiskami wiel-
kich osobistości, które od tej pory odwie-
dzały uczelnię przy różnych okazjach. Byli 
wśród nich m.in. prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski, Jan Krzysztof Bielecki, Walde-
mar Pawlak oraz profesorowie Marek Belka, 
Jerzy Hausner, Grzegorz Kołodko. „Stałym 
bywalcem” jest profesor Leszek Balcerowicz, 
a niedawno gościliśmy Ministra Finansów 
Jacka Rostowskiego i Ministra Skarbu Pań-
stwa Aleksandra Grada. Przyciągamy najbar-
dziej gorące nazwiska, z profesorem Rober-
tem Mundellem – laureatem Nagrody Nobla 
w dziedzinie ekonomii – na czele.

Okrągły jubileusz 80-lecia uczelni ce-
lebrowaliśmy honorowym doktoratem dla 
profesora Leszka Balcerowicza, a w nasze 
osiemdziesiąte piąte urodziny godność tę 
otrzymał były Wicekanclerz Niemiec, Hans-
Dietrich Genscher, który dołączył do grona 
społeczności Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu jako jego dwudziesty trzeci 
doktor honoris causa.

 Pielęgnują Państwo kontak-
ty z firmami skupionymi wokół Klubu 
Partnera przy uczelni...

Silne więzi z praktyką gospodarczą 
dało się zauważyć niemal od pierwszych lat 
istnienia. Jesteśmy dumni z doskonale roz-
wijającej się współpracy w Klubie, w któ-
rym znalazły się wiodące wielkopolskie fir-
my, a że spore grono prezesów tych firm 
to nasi absolwenci, śmiało można rzec, że 
kształcimy elitę polskiego biznesu. Trudno 
przecenić korzyści partnerstwa, a namacal-
ne dowody to fakt, że wiele sal dydaktycz-
nych zostało wyremontowanych i wypo-
sażonych w najnowocześniejszy sprzęt ich 
hojną ręką.

 Przedmiotem Państwa tro-
ski była i jest dbałość o wysoki poziom 
techniczny, zaplecze i infrastrukturę 
uczelni.

Dziś dysponujemy sześcioma nowocze-
śnie wyposażonymi i wyremontowanymi 
obiektami dydaktycznymi oraz trzema do-
mami studenckimi. Jednak nie zawsze tak 
było. Wyższa Szkoła Handlowa, jako wła-
sność Izby Przemysłowo-Handlowej w Pozna-
niu, w chwili utworzenia nie miała własnego 
obiektu dydaktycznego. W pierwszych latach 
wykłady odbywały się w wynajętych lokalach, 
w budynku hotelu APOLLO oraz w Collegim 
Minus Uniwersytetu Poznańskiego. Obecny 
Gmach Główny oddano do użytku dopiero 
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w 1932 roku. W latach 1956-1957 dobudo-
wano do niego nowe skrzydło. W 1958 roku 
pozyskaliśmy budynek Banku Rolnego przy 
ulicy Armii Czerwonej (obecny św. Marcin), 
a następnie budynek przy ulicy Towarowej. 
W 1995 roku ukończyliśmy budowę wieżow-
ca pod nazwą Collegium Altum, w którym 
znalazła się najnowocześniejsza wówczas 
w Europie Wschodniej Biblioteka Główna. 
W 1998 roku wzbogaciliśmy się o budynek 
przy ulicy Taczaka, gdzie mieści się Studium 
Praktycznej Nauki Języków Obcych.

Dziś zadaniem o priorytetowym zna-
czeniu jest dla nas budowa nowego obiek-
tu dydaktycznego pod nazwą Centrum 
Edukacyjne Usług Elektronicznych UEP 
przy ulicy Towarowej.

 Mówią Państwo, że uczelnia 
gwarantuje swoim studentom nowo-
czesne interdyscyplinarne wykształce-
nie. Co to oznacza?

W ramach pięciowydziałowej struktu-
ry prowadzimy studia na jedenastu kierun-
kach zarówno po polsku, jak i po angielsku. 
Dzięki szerokiemu profilowi nauczania 
uzyskujemy efekt synergiczny wynikający 
z wzajemnego przenikania się kierunków 
studiów. Absolwenci naszego Wydziału 
Towaroznawstwa wiedzą więcej niż inni 
o zarządzaniu, finansach i ekonomii, a ab-
solwenci kierunku zarządzanie i ekonomia 
mają większą niż inni wiedzę z dziedziny to-
waroznawstwa. Studenci mając to wszystko 

„pod jednym dachem”, częstokroć wybiera-
ją studia na dwóch kierunkach. Interdyscy-
plinarny, ale skoncentrowany na biznesie 
i zarządzaniu profil uczelni oraz doskonała 
znajomość języków obcych stwarzają na-
szym absolwentom przewagę na polskim 
i międzynarodowym rynku pracy.

Obecnie posiadamy status autoryzo-
wanego centrum egzaminacyjnego na cer-
tyfikaty językowe: z języków angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskie-
go, a nasi studenci odnoszą spektakularne  
sukcesy, uczestnicząc w konkursach języ-
kowych na całym świecie. 

Wielką wagę przywiązujemy również 
do rozwoju studiów podyplomowych, 
a zwłaszcza prestiżowych programów MBA, 
które nadal cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem. Długoletnią tradycję ma też 
kształcenie ustawiczne, zawsze odgrywało 
ono istotną rolę w uzupełnianiu oferty edu-
kacyjnej uczelni. Działania tego typu Aka-
demia Handlowa w Poznaniu zainicjowa-
ła zaraz po wojnie, organizując specjalne 
kursy dla kierowników życia gospodarcze-
go. Na pierwszy półroczny Kurs Organiza-
cji i Kierownictwa Przedsiębiorstw, zorga-
nizowany w 1945 roku, zapisało się 126 
osób. Dziś realizujemy 71 edycji zróżnico-
wanych tematycznie studiów podyplomo-
wych z udziałem aż 2795 słuchaczy.

Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szy się uruchomiona w ubiegłym roku 
akademickim pozaszkolna forma edukacji 
ustawicznej pod nazwą Otwarta Wszech-
nica Ekonomiczna „ERGA OMNES”. Roz-
szerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną na 
najmłodszych studentów, uruchamiając 
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy dla 
uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych i ich 
rodziców. Od nowego roku akademickiego 
ruszył jego siostrzany program pod nazwą 
Akademia Młodego Ekonomisty, na który 
uczęszczać mogą uczniowie szkół gimna-
zjalnych, również wespół z rodzicami. 

 Dziś uniwersytet ma szerokie 
międzynarodowe kontakty i studentów 
z zagranicy, ale nie zawsze tak było...

Tak, o początkach internacjonaliza-
cji procesu kształcenia można mówić do-
piero po upaństwowieniu uczelni w 1950 
roku, a pierwsze jej symptomy pojawiły 
się de facto w latach 1962-64 zainicjowa-
niem współpracy z zagranicą w dziedzinie 
praktyk studenckich. Jednak gruntowna 
zmiana charakteru i kierunków interna-
cjonalizacji procesów kształcenia oraz ba-
dań naukowych nastąpiła dopiero po roku 
1990. W miejsce dominującego dotąd mo-
delu współpracy, opartego na dwustron-
nych umowach o wymianie bezdewizo-
wej, rozwinęły się różne formy współpracy 
wynikające z międzynarodowych i naro-
dowych programów pomocy. Dzięki nim 
uczelnia włączyła się do sieci międzynaro-
dowych powiązań naukowych i dydaktycz-
nych istniejących w krajach zachodnich. 
Aktywnie uczestniczyliśmy w wielu pro-
gramach współpracy, takich jak np. TEM-
PUS czy  CEEPUS.

W drugiej połowie lat 90. uruchomi-
liśmy wspomniane programy studiów 
podyplomowych MBA we współpracy 
z czterema renomowanymi uczelniami za-
granicznymi: Nottingham Business School 
w Wielkiej Brytanii, Uniwersytetem w Ren-
nes we Francji, Europejską Wyższą Szkołą 
Ekonomiczną w Berlinie oraz Georgia State 
University w Atlancie w USA, wespół z któ-
rym realizujemy nasz sztandarowy obecnie 
program, znajdujący się w pierwszej dzie-
siątce rankingu programów Master of Bu-
siness Administration według magazynu 
edukacyjnego „Perspektywy”.

Podobnie program SOCRATES/ERA-
SMUS stworzył możliwość wymiany stu-
dentów i wykładowców, wspólne opra-
cowywanie programów nauczania, a co 
najważniejsze, wprowadzenie Europej-
skiego Systemu Transferu Punktów, któ-
ry umożliwił uznawanie okresu studiów 
i osiągnięć studenta niezależnie od miej-
sca ich odbywania.

Dzięki zakończonemu pozytywnie po-
stępowaniu walidacyjnemu w przyszłym 

roku akademickim wzbogacimy ofer-
tę studiów o realizowany przez Wydział 
Gospodarki Międzynarodowej oraz Not-
tingham Trent University (Nottingham 
Business School) Programu Wspólnego 
Dyplomu w Zakresie Biznesu Międzyna-
rodowego i Zarządzania dla studentów 
studiów II stopnia specjalności Biznes 
Międzynarodowy.

Obecnie współpracujemy ze 145 
uczelniami na całym świecie, sukcesyw-
nie zwiększamy liczbę umów partner-
skich oraz poszerzamy oferty wyjazdów 
zagranicznych i działań realizowanych 
we współpracy z partnerami zagranicz-
nymi. Zintensyfikowaliśmy również dzia-
łania mające na celu pozyskanie nowych 
partnerów. 

 Czy wzrasta zainteresowanie 
studentów zagranicznych studiowa-
niem na UE? Jeśli tak, to na ile?

Uczelnia cieszy się ich coraz większym 
zainteresowaniem. Wzrósł też popyt na 
ofertę wspólnych studiów w ramach ESCP 
Europe Master in Management Program-
me, który zajął pierwsze miejsce w Euro-
pie w rankingu Financial Times 2010. Po ich 
ukończeniu absolwenci uzyskują podwój-
ne dyplomy: polski i francuski w Paryżu 
i Berlinie, z możliwością uzyskania potrój-
nych, również niemieckiego. 

Śmiało możemy stwierdzić, że po wie-
lu latach intensywnej pracy nad reformą 
i jakością studiów udało się nam uzyskać 
trwałą przewagę konkurencyjną i zbudo-
wać silną markę na coraz bardziej konku-
rencyjnym rynku usług edukacyjnych. 

Jestem głęboko przekonany, że nie 
potrafilibyśmy zdobyć takiej renomy bez 
ogromnego potencjału intelektualne-
go, jakim dysponuje kadra naukowo-dy-
daktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. 

Początki były bardzo trudne, bowiem 
w 1926 roku uczelnia zatrudniała sied-
miu profesorów, głównie Uniwersytetu 
Poznańskiego, a dziś kadrę naukowo-dy-
daktyczną tworzy 530 nauczycieli akade-
mickich. Wybitni eksperci naszej uczelni 
zasiadają w uznanych gremiach eksperc-
kich, uczestniczą w badaniach i eksper-
tyzach. Mamy swoich przedstawicieli we 
wszystkich wiodących instytucjach i orga-
nizacjach naukowych.

 Jak krótko można podsumo-
wać przeszłe osiemdziesiąt pięć lat?

Ujmę to słowem prestiż, w którym za-
wierają się podstawowe wartości, czyli 
P jak prawda, R – rzetelność, E – elitarność, 
S – szacunek, T – transparentność, I – in-
nowacyjność, Ż – życzliwość. Byliśmy im 
wierni przez ostatnie osiemdziesiąt pięć 
lat, kształcąc 82749 absolwentów, i jeste-
śmy wierni nadal. 
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Spotykamy się dziś w Poznaniu z powo-
du historycznego wydarzenia, którego kon-
sekwencje są daleko większe od następstw 
rewolucji francuskiej 1789 roku. 

Dokładnie dwieście lat później, w 1989 roku, 
Europa przeżyła inną rewolucję. Była to raczej 
rewolucja europejska niż rewolucja w Europie. 
Była to rewolucja wyzwalająca i była to rewolu-
cja pokojowa. Przez ponad czterdzieści lat bieg 
historii w Europie kształtowała zimna wojna. 
W latach tych kontynent dzieliła żelazna kurty-
na, jak ją trafnie nazwał Winston Churchill. Mur 
i drut kolczasty dzieliły Berlin, dzieliły Niemcy, 
dzieliły cały nasz kontynent.

Od czasu do czasu widzieliśmy, jak ludzie 
wzniecali bunty, by odzyskać wolność i prawo 
do samostanowienia: w 1953 roku w Niemiec-
kiej Republice Demokratycznej, w 1956 roku 
na Węgrzech, w 1968 roku w Czechosłowacji. 
Z podziwem patrzono na Polaków, którzy wie-
lokrotnie buntowali się w obronie wolności, 
demokracji i niepodległości swego kraju. So-
lidarność stała się symbolem tamtych wyda-
rzeń oraz światłem nadziei padającym daleko 
poza granice Polski.

Okres ten dał początek nowemu duchowi 
współistnienia w Europie Zachodniej, opiera-
jącego się na idei przyrodzonej równości za-
równo dużych, jak i małych narodów Europy.

Należę do pokolenia urodzonego w naj-
potworniejszym okresie europejskiej historii 
– pokolenia, które dorastało w czasach, gdy 
wszystko, co było europejską kulturą, samym 
jej sercem i duszą, uległo rozkładowi. W cza-
sach, kiedy to, co działo się w Niemczech, było 
jaskrawym zaprzeczeniem nadrzędnej zasady 
zapisanej w artykule pierwszym Niemieckiej 
Konstytucji. Cytuję: „Godność ludzka jest nie-
naruszalna”. „Ludzka” znaczy tutaj „każdego 
człowieka”; innymi słowy, nie tylko Niemców 
czy Europejczyków.

W Europie, wśród gruzów II wojny świa-
towej, narodziło się nowe myślenie, które od-
rzucało aberracje europejskiej historii, na-
znaczone zaciekłą walką o władzę polityczną 
oraz zmaganiami o hegemonię w Europie 
i nad Europą, ale również o status światowe-
go mocarstwa. Poszanowanie godności in-
nych narodów dało początek nowej kultu-
rze współistnienia, która uczyniła z naszego 
kontynentu jedyny w swoim rodzaju model 
współpracy regionalnej. 

W Europie Zachodniej to, co w zgubny 
sposób określano jako tradycyjną wrogość 
pomiędzy Francją a Niemcami, dało począ-
tek jedynym w swoim rodzaju stosunkom 
pomiędzy tymi dwoma wielkimi narodami. 
Po obu stronach Renu wybitni politycy zda-
wali sobie sprawę, że francusko-niemiecka 
współpraca oraz zacieśniające się więzy waż-
ne są nie tylko dla Niemiec i Francji, lecz tak-
że dla całej Europy. Stali się oni siłą napędo-
wą europejskiego zjednoczenia, wywiązując 
się w ten sposób ze swych zobowiązań wo-
bec sąsiadów.

W latach zimnej wojny stale pytano mnie, 
jak będą wyglądać stosunki z naszym dużym 
wschodnim sąsiadem, jeśli Polska będzie mo-
gła swobodnie decydować o swym losie. To, 
co działo się w Polsce w tamtych latach po-
działów, zawsze zajmowało szczególne miej-
sce w niemieckich sercach. Zjawisko to przy-
brało na sile po tym, jak Jan Paweł II został 
wybrany głową Kościoła katolickiego. 

Drzwi prowadzące do nowego początku 
w stosunkach między naszymi narodami zo-
stały otwarte na początku lat dziewięćdzie-
siątych podpisaniem polsko-niemieckiego 
traktatu granicznego z 1990 roku oraz polsko-
-niemieckiego traktatu o przyjaźni z roku 1991. 
Zanim do tego doszło, miało miejsce wyda-
rzenie, które w nadzwyczajny sposób usunęło 
bariery pomiędzy naszymi europejskimi naro-
dami. Mam na myśli wielką rewolucję euro-
pejską 1989 roku. Po niej nic już nie wygląda-
ło tak, jak w poprzednich dekadach. 

W okupowanej przez Sowietów części Eu-
ropy miały miejsce wystąpienia wolnościowe, 
które jednak nie działy się jednocześnie. W ca-
łym obszarze zdominowanym przez Związek 
Radziecki nastał czas przemian.

Latem 1989 roku Solidarność zaczęła 
rządzić Polską. Fala uchodźców przetaczają-
ca się przez ambasady niemieckie – zwłasz-
cza w Warszawie, Pradze i Budapeszcie – po-
kazała, że mur jest nieszczelny. W Moskwie 
odgórna rewolucja zapoczątkowana zosta-
ła dużo wcześniej. Zaś 9 listopada 1989 roku 
upadł mur berliński.

Gdyby wspólne przeznaczenie Niemców 
i Polaków wymagało jakiegokolwiek dowo-
du, z całą pewnością dostarczył go dzień 9 li-
stopada 1989 roku. Wiadomość o zburzeniu 
muru Kanclerz Helmut Kohl i ja usłyszeliśmy 

nie w Bonn czy jakimkolwiek innym miej-
scu na ziemi, lecz w trakcie uroczystej kolacji 
w Warszawie, na którą zostaliśmy zaproszeni 
przez nowego polskiego premiera, Tadeusza 
Mazowieckiego.

Polska wolność oraz zjednoczenie Nie-
miec okazały się punktem zwrotnym naszego 
wspólnego przeznaczenia. Były momentem 
dziejowym, którego my, Niemcy i Polacy, nie 
powinniśmy nigdy zapomnieć. Z niego wyro-
sła wspólna odpowiedzialność za przyszłość 
Europy, odpowiedzialność równie ważna, jak 
francusko-niemiecka przyjaźń i partnerstwo 
po II wojnie światowej. 

Często zastanawiałem się nad tym, w jaki 
sposób my – Niemcy, Francuzi i Polacy – mo-
glibyśmy skuteczniej sprostać temu wyzwa-
niu. Po czym latem 1991 roku postanowiłem 
zwrócić się z pewną propozycją do swoich 
odpowiedników w Paryżu i Warszawie: Ro-
landa Dumasa, francuskiego Ministra Spraw 
Zagranicznych, oraz Krzysztofa Skubiszew-
skiego, szefa polskiej dyplomacji. Zaprosiłem 
ich do Weimaru – miasta Goethego i Schillera. 
Miasta, gdzie po I wojnie światowej powsta-
ła konstytucja pierwszej Republiki Niemiec-
kiej. Weimar miał poza tym być symbolem in-
telektualnej i kulturalnej odpowiedzialności 
naszych narodów. Trójkąt Weimarski został 
w ten sposób powołany do życia jako wyraz 
nowego myślenia trzech narodów, wyraz na-
szej determinacji i chęci działania na rzecz 
jedności europejskiej.

Obecnie z niepokojem zauważamy, że we 
wszystkich dwudziestu siedmiu krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej podnoszą się gło-
sy rzekomo dotyczące ich narodowych inte-
resów. Czyni się to w sposób, który sugeruje, 
jakoby owe interesy narodowe były niezgod-
ne z interesami Europy, mimo iż coraz bar-
dziej oczywiste jest to, że naszą Europę czeka 
szczęśliwa przyszłość jedynie wówczas, gdy 
będziemy ją postrzegać jako wspólne prze-
znaczenie. Każdemu, kto pomniejsza znacze-
nie wspomnianych faktów mających miejsce 
w naszych krajach członkowskich, musimy 
uświadomić, że mogą one być zwiastunem 
czegoś znacznie poważniejszego. Nie mo-
żemy pozwolić, by ukończenie budowy Unii 
Europejskiej było zagrożone ze strony tych, 
którzy nie są w stanie – czy jeszcze gorzej: 
nie chcą – zrozumieć znaków czasu.

Hansa-Dietricha Genschera 
myśli wybrane

Pozwalamy sobie zaprosić Państwa do lektury myśli wybranych z wykładu inauguracyjnego, wy-
głoszonego przez uhonorowanego tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu byłego Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec w latach 1974-1992, sprawcy wielu ini-
cjatyw politycznych dążących do uregulowania stosunków pomiędzy Niemcami a Polską, głów-
nego animatora Trójkąta Weimarskiego oraz bacznego obserwatora sceny politycznej i gospodar-
czej wówczas i dziś – Hansa-Dietricha Genschera.  
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Europa – zjednoczenie Europy – to coś 
więcej niż tylko odpowiedź na błędy euro-
pejskiej historii. To również odpowiedź na wy-
zwania, z jakimi wszyscy mamy do czynienia 
w nowym porządku światowym. Zadaniem 
dla nas na dziś jest ukończenie budowy na-
szego europejskiego domu.

Podczas gdy dyskutujemy na temat po-
większenia i ukończenia naszego europejskie-
go domu, wyłania się nowy porządek świa-
towy, który po raz pierwszy można słusznie 
określić mianem globalnego. 

Naszym dzisiejszym wyzwaniem jest 
stworzenie takiego porządku światowego, 
który uznany zostanie przez wszystkich za 
sprawiedliwy. Na całym świecie wyłaniają 
się nowe ośrodki władzy, m.in. Chiny, najlud-
niejszy kraj na ziemi, lecz również Indie, naj-
większa na świecie demokracja, Rosja, nasz 
olbrzymi wschodni sąsiad w Europie, Brazy-
lia, Ameryka Łacińska oraz oczywiście nasi so-
jusznicy, przyjaciele i krewni po drugiej stro-
nie Atlantyku, czyli Amerykanie.

Czy w tym koncercie narodów nie ma 
miejsca dla innych państw? Europa udowod-
niła na przykładzie Unii Europejskiej, że dzięki 
integracji regionalnej średnie i małe państwa 
mogą z całą pewnością odgrywać rolę global-
nych graczy; tak właśnie postępują państwa 
ASEAN w Azji Południowo-Wschodniej oraz 
państwa tworzące Mercosur w Ameryce Ła-
cińskiej. To samo będzie miało miejsce w Afry-
ce, zaś narody arabskie, które wkroczyły na 
drogę ku demokracji, również będą się doma-
gać należnego im miejsca.

Wszystkim im będziemy w stanie zapro-
ponować nasz europejski model. Nie po to, 
by mieli go przymilnie naśladować, lecz by 
propagować zasadę głoszącą, że pokojowe 
współistnienie pomiędzy narodami wymaga 
uznania, iż państwa i narody są z natury rów-
ne, niezależnie od tego, jak są duże.

Zjednoczenie Europy jest korzystne nie 
tylko dla kontynentu, lecz również dla innych 
części świata. 

Konsekwencje przeszłych europejskich 
wojen często dało się odczuć w innych czę-
ściach globu. Dzisiejszym obowiązkiem Euro-
pejczyków jest pokazanie światu, że z historii 
potrafimy wyciągać odpowiednie nauki. Za-
sada solidarności zdążyła już zakorzenić się 
w Europie, lecz jest ona równie ważna dla 
społeczności międzynarodowej.

Czynnikiem decydującym o kształcie 
przyszłego porządku światowego jest świa-
domość globalnej współzależności, wza-
jemnej zależności w wymiarze globalnym. 
Wszyscy dziś jesteśmy dla siebie sąsiadami – 
nieważne, czy nasze kraje mają wspólną gra-
nicę, czy jej nie mają.

Amerykański kryzys na rynku kredytów 
hipotecznych dotknął najmniejszą nawet 
polską, niemiecką czy francuską wioskę; do-
tknął jednak również Chiny, Afrykę i Amery-
kę Łacińską.

Bogactwa naturalne jesteśmy w sta-
nie chronić tylko współpracując ze sobą. 
Klimat nie zatrzymuje się na granicy pań-
stwowej. Globalna mobilność oznacza, że 

epidemie nie znają granic; to samo dotyczy 
terroryzmu.

Prezydent Bush (senior) ukuł termin 
„nowy porządek światowy”; porządek ten miał 
się narodzić po zakończeniu zimnej wojny.

Nowy porządek światowy będzie musiał 
przyjąć do wiadomości kilka prawd. Najbar-
dziej podstawowa jest taka, że wielkość nie 
gwarantuje już siły, natomiast nakłada na nas 
większą odpowiedzialność. Podstawowa za-
sada nowego porządku światowego brzmi 
zatem następująco: rządy prawa stoją ponad 
prawami rządzących. Ludzkość ma do wybo-
ru trzy możliwości. Pierwsza to globalny cha-
os pozbawiony reguł, kar i odpowiedzialności 
– opcja chaosu. Druga to niebezpieczne złu-
dzenie, że kraj może użyć swej siły militarnej 

i gospodarczej, aby według własnego uzna-
nia dyktować reguły, którym sam się nie pod-
porządkowuje, oraz że tylko on może decydo-
wać, jakie sankcje stosować wobec łamiących 
te reguły – to opcja supremacji. Obydwie dro-
gi wiążą się z możliwością poważnego naru-
szenia stabilności globalnej. Wreszcie trzecia 
opcja: to globalna współpraca oparta na przy-
rodzonej równości narodów, państw i regio-
nów – opcja współpracy – coś, co moglibyśmy 
nazwać opcją europejską. Powinna ona stać 
się europejskim planem dyskusji nad strate-
gią globalną. 

Nie ulegajmy złudzeniom; zmiany, które 
do nas dotrą, spowodowane będą przez prze-
mieszczające się na świecie płyty tektoniczne. 
Zmiany te wymagają podjęcia dalekowzrocz-
nych i odpowiedzialnych działań. Po raz kolej-
ny musimy wyraźnie zaznaczyć, że nic już nie 
będzie takie jak kiedyś.

W świetle powagi kryzysu finansowego 
i jego następstw, musimy wyciągnąć oczy-
wiste wnioski dla opartego na współzależ-
nościach porządku światowego. Planowane 
światowe konferencje finansowe muszą do-
prowadzić do zmian w instytucjach finan-
sowych. Fakt, że to Europa po raz kolejny 

zaproponowała zwołanie tych konferencji, 
świadczy o władzy, jaką posiada Unia Euro-
pejska, kiedy działa w sposób zdecydowany, 
opierając się na klarownych ideach.

Nieustanne domaganie się transparent-
ności na światowych rynkach finansowych 
to tylko jeden z aspektów planowania, które 
nas czeka. To sprawa równie nagląca, jak kon-
cepcja globalnej energii. Kraje konsumenc-
kie muszą zrozumieć, że jest to możliwe do 
osiągnięcia tylko wraz z krajami produkują-
cymi, nie przeciwko nim; to samo można po-
wiedzieć o krajach produkujących, ponieważ 
muszą one mieć pewność, że popyt zostanie 
utrzymany.

W naszej gospodarce rynkowej za rzecz 
oczywistą uważamy przyjazne, wyzwalające 

kreatywność otoczenie; tego samego potrze-
buje cały świat.

Żywotną kwestią dla rodzaju ludzkiego 
stała się debata na temat jednobiegunowe-
go i wielobiegunowego świata; równie istot-
ne jest jednak pytanie, czy uda nam się wy-
korzystać kryzys finansowy w taki sposób, by 
planowanie wszystkich obszarów globalnego 
współistnienia uczynić pierwszym punktem 
międzynarodowego programu działania. 

Mówimy o stworzeniu globalnej archi-
tektury na rzecz stabilności. Ten globalny po-
rządek gospodarczy i finansowy wiąże się 
z istnieniem zarówno reguł, jak i kar za ich 
łamanie. Oznacza to wspólną odpowiedź na 
globalne wyzwania dotyczące zmian klima-
tycznych oraz zasobów energii.

Europa może nie tylko wykorzystać swo-
je doświadczenie, by zaproponować mo-
del na przyszłość; może także zaprezento-
wać głębokie przekonanie, że wizje staną się 
rzeczywistością. 

Bieg historii zależy od tego, czy, oraz 
w jaki sposób, na niego wpłyniemy. 

Tłumaczenie: Radosław Lewandowski
Wybór: Mariola Zdancewicz
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Centralne uroczystości jubileuszowe  roz-
poczęły się w dniu 28 września otwarciem 
Ośrodka Historii Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu. Okolicznościowego przecię-
cia wstęgi dokonał Jego Magnificencja Rek-
tor, prof. Marian Gorynia, wraz z profesorami 
Ryszardem Domańskim, Józefem Orczykiem 
i dyrektorem Biblioteki Głównej Romanem 
Tomaszewskim. 

O godzinie 14:00 na szachownicy Stare-
go Browaru  rozpoczął się panel dyskusyjny 
„Polska – Niemcy. Jak daleko stąd – jak bli-
sko” z udziałem  Rafała Antczaka z firmy De-
loitte, Andrzeja Byrta – Prezesa Zarządu Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich SA, prof. 
Przemysława Deszczyńskiego z Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Michaela Kleissa 
– Prezesa Zarządu Volkswagen Poznań SA, Mi-

chaela Kobrigera – członka Zarzą-
du Man STAR Trucks & Buses oraz 
Szczepana Gawłowskiego – Preze-
sa Zarządu firmy Kreisel Technika 
Budowlana.

W tym samym dniu o godz. 
16:00 uroczyście nadano imię profe-
sora Władysława Rusińskiego, Rek-
tora w latach 1962-1965, czytelni 
na II piętrze Biblioteki Głównej Col-
legium Altum i odsłonięto pamiąt-
kową tablicę. 

 O godz. 19:30 w Auli uczelni 
JM Rektor wydał uroczystą kolację 
z okazji doktoratu honorowego dla 
Hansa-Dietricha Genschera oraz 
uroczystości jubileuszowych.

W dniu 29 września o godz. 10:00 przed 
Gmachem Głównym JM Rektor, przewod-
niczący Społecznego Komitetu Budowy 
Rzeźb Profesorów: Edwarda Taylora oraz 
Zbigniewa Zakrzewskiego oraz przedstawi-
ciele rodzin profesorów dokonali uroczyste-
go odsłonięcia rzeźb tych dwóch wielkich 
uczonych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. 

Od wielu lat w środowisku uniwersy-
teckim toczyła się dyskusja nad sposobem 
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upamiętnienia tych wybitnych postaci. Naj-
lepszym pomysłem okazała się możliwość 
postawienia przed frontem Głównego Gma-
chu ich wizerunków, tym bardziej, że figury 
zdobiące budynek zna-
lazły się już w projek-
cie architekta Adama 
Ballensteadta z 1929 
roku i naturalnie wpisu-
ją się w fasadę budynku.  
Rzeźby są autorską wi-
zją artysty prof. Wiesła-
wa Koronowskiego. 

Po uroczystości od-
słonięcia rzeźb orszak 
złożony z Senatu uczel-
ni i zaproszonych gości 
przemaszerował aleją 
Niepodległości i ulica-
mi św. Marcin i Wie-
niawskiego do Auli 
Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, gdzie 
o godz. 11:00 rozpo-
częła się uroczysta in-
auguracja nowego roku 
akademickiego. 

Tradycją stało się ce-
lebrowanie szczególnie 
podniosłych i ważnych 
wydarzeń doktoratem 
honoris causa, nadawa-
nym wybitnym posta-
ciom świata nauki, gospodarki oraz polityki. 

Senat uczelni na wniosek Rad Wydzia-
łów: Ekonomii, Gospodarki Międzynarodo-
wej, Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, 
Towaroznawstwa oraz Zarządzania, po zapo-
znaniu się z treścią recenzji przygotowanych 
przez prof. Jana Barcza oraz prof. Annę Wolff-
Powęską, jednogłośnie postanowił nadać ten 
zaszczytny tytuł Hansowi-Dietrichowi Gen-
scherowi, byłemu Ministrowi Spraw Zagra-
nicznych i Wicekanclerzowi kolejnych rządów 
niemieckich, za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie polityki zagranicznej, a w szczególności za 
wkład w wynegocjowanie układu uznającego 
granicę na Odrze i Nysie za państwową gra-
nicę polsko-niemiecką, przyjętego przez oba 
państwa w 1991 roku, ponadto za działania 
na rzecz odprężenia międzynarodowego i za-
kończenia „zimnej wojny”, za udział w nego-
cjacjach międzynarodowych, dzięki którym 
stał się możliwy pokojowy proces zjednocze-
nia Niemiec, naszego sąsiada i najważniejsze-
go partnera gospodarczego oraz za poparcie 
dla sił reformatorskich w Polsce w końcu lat 
osiemdziesiątych.

Uroczystość zgromadziła wielu znamieni-
tych gości, a wśród nich: parlamentarzystów, 
przedstawicieli władz miasta i regionu, korpusu 
dyplomatycznego, liczne grono władz rektor-
skich uczelni państwowych i szkół niepaństwo-
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wych oraz przedstawicieli współpracujących 
z uczelnią banków i giełd. 

Po powitaniu gości JM Rektor odczytał 
list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, dla 
społeczności uczelni z okazji jej święta. Po 
nim odtworzone zostało przesłanie Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary 
Kudryckiej, skierowane do społeczności wyż-
szych uczelni z związku z inauguracją nowe-
go roku akademickiego.  Następnie JM Rektor 
przedstawił najważniejsze fakty z 85-letniej 
historii, bowiem, jak stwierdził, uroczysta in-
auguracja roku akademickiego wieńcząca ob-
chody jubileuszowe stanowiła doskonałą oka-
zję do spojrzenia wstecz, 
chwili refleksji nad do-
tychczasowymi dokona-
niami zacnego Jubilata 
i oddania najwyższego 
szacunku dla jego histo-
rii i tradycji. 

W dalszej części 
uroczystości JM Rek-
tor dokonał w asyście 
Prorektora ds. Edukacji 
i Studentów, prof. Pio-
tra Banaszyka, aktu im-
matrykulacji studen-
tów I roku studiów, 
którzy z najlepszym wy-
nikiem przeszli procedu-
rę kwalifikacyjną.

Kolejnym ważnym 
punktem programu były 
wystąpienia: Marszałka 
Województwa Wielko-
polskiego Marka Woź-
niaka oraz Prezydenta 
Miasta Poznania Ryszar-
da Grobelnego. W imieniu członków 
Klubu Partnera głos zabrał Wicedzie-
kan Klubu, pan Andrzej Byrt.

Kulminacją uroczystości było 
nadanie  tytułu doktora honoris cau-
sa Hansowi-Dietrichowi Genschero-
wi. Po wysłuchaniu laudacji przy-
gotowanej przez b. Rektora prof. 
Bohdana Gruchmana, oraz odczyta-
niu przez niego tekstu łacińskiego 
dyplomu, światowej sławy polityk 
dołączył do wspólnoty Uniwersytetu Ekono-
micznego w Poznaniu jako jej dwudziesty trze-
ci doktor honoris causa.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład in-
auguracyjny wygłoszony przez Hansa-Dietri-
cha Genschera.

Bezpośrednio po uroczystości doktor hono-
ris causa Hans-Dietrich Genscher przyjmował 
gratulacje podczas spotkania okolicznościowe-
go przy lampce wina, które odbyło się w Auli 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

fot. udostępnione przez 
Uniwersytet Ekonomiczny
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Business and Professional Women’s Club 

to jedna z najstarszych międzynarodo-

wych organizacji kobiecych, której począt-

ki sięgają lat dwudziestych XX wieku. Wtedy 

koncentrowała się na działaniach dających 

kobietom przede wszystkim prawa polityczne, dziś wspiera rozwijanie ich potencjału zawodowego. W 1990 

roku w Poznaniu powstał pierwszy klub BPW w Europie Środkowo-Wschodniej, który od kilkunastu lat przyzna-

je tytuł Kobiety Roku BPW osobie odnoszącej sukcesy zawodowe i społeczne. W piękny, ciepły jesienny dzień 

w gościnnym Dworze w Podstolicach odbyła się uroczystość nadania tytułu Kobiety Roku Henryce Krzywonos-

-Strycharskiej. Oprócz członkiń Klubu przybyło wielu znamienitych gości, a wśród nich minister Elżbieta Radziszew-

ska, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, i senator Jadwiga Rotnicka. O oprawę muzyczną za-

dbali uczniowie Szkoły Muzycznej II stopnia im. 

M. Karłowicza w Poznaniu, natomiast zachwy-

ciła i wzruszyła interpretacją piosenek ze swo-

jego dawnego repertuaru gospodyni wieczoru, 

Anna Kareńska. 

Aby przybliżyć sylwetkę nagrodzonej, przy-
taczamy tekst laudacji:

KOBIETO ROKU 2010! Kim jesteś?
Mówi o sobie: jestem kobieta, ale z jajem, na wiele 

sobie nie pozwolę, jeśli ściskam, to ściskam szczerze, or-
derów i krzyży nie potrzebuję, wystarczy dobre słowo.

Spontaniczna, odważna i prostolinijna, w przy-
słowiową bawełnę nie owija.

Na emeryturze jest tylko… podobno…, bo tak 
naprawdę obowiązków ma nie mniej niż kiedyś – 
gdy pracowała. Wszędzie jej pełno…

Zatrzymała tramwaj i tak się zaczęło.
Życie nie było dla niej łaskawe, szybko musiała 

stanąć na własnych nogach, wydorośleć, zacząć za-
rabiać, by zapewnić byt sobie i ukochanej siostrze.

Podjęła pracę jako motorniczy. Nigdy nie pozo-
stawała obojętna na losy ludzi. Ciesząca się szczę-
ściem innych, walczyła z krzywdą, której sama w ży-
ciu doznała wiele.

Wypowiedziane przez nią słowa ten tramwaj da-
lej nie pojedzie usłyszeli najpierw pasażerowie. Staje-
my, bo Stocznia stoi. Trzeba poprzeć strajk stoczniow-
ców. Ludzie zaczęli klaskać. Wkrótce powtarzało 
je całe miasto…  cała Polska… Poznał cały świat… 
zmieniły bieg historii.

Ona, kobieta, pokazała, czym jest odwaga.
Zawsze w cieniu, zawsze skromna i zawsze ży-

ciowo mądra.

Jest także chwila, w której życie się do niej uśmiecha – spoty-
ka na swojej drodze Krzysztofa Strycharskiego, za którego w 1987 
roku wychodzi za mąż.

Na szczęście ta „chwila” trwa do dziś… – jak sama mówi… do 
dziś kocha go ponad życie, bo to najcudowniejszy mąż i ojciec. 
Wspólnie tworzą szczęśliwą rodzinę, są rodzicami dwanaściorga 
dzieci; dziś także już dziadkami.

Swoim szczęściem Pani Henryka Krzywonos-Strycharska wraz 
z mężem chce dzielić się z innymi, ponieważ wie, że największym 
wrogiem człowieka jest obojętność.

Dlatego też od lipca 2011 roku, przy powołanej przez Rzeczni-
ka Praw Dziecka Społecznej Radzie Doradczej Henryka Krzywonos-
Strycharska pełni funkcję Doradcy Rzecznika Praw Dziecka.

To, co zrobiła kiedyś, jest godne naśladowania.
Tym, co robiła i robi przez całe życie, dała świadectwo wiel-

kiego serca.
I właśnie za to serce przyznajemy Pani honorowy tytuł Kobiety 

Roku. 

Kim jesteś?
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Po ostatnim kryzysie gospodarczo-fi-
nansowym oraz w trakcie obecnego kry-
zysu zadłużeniowego w strefie euro język 
debaty publicznej wzbogacił się o pojęcia 
takie, jak: kredyty subprime, bailout, ra-
ting kredytowy, spready itp., dotychczas 
znane jedyne wąskiemu gronu specjali-
stów. Świadczy to o tym, jak głęboko spra-
wy związane z problemami gospodarczy-
mi i finansowymi dotknęły życia każdego 
z nas. Dramatyczna sytuacja w strefie euro 
sprawiła, że w debacie publicznej dominu-
ją często skrajne opinie. Młodzi ludzie, pro-
testujący gwałtownie na ulicach Madrytu, 
Rzymu czy Aten, poszukują często łatwych 
odpowiedzi na zaistniałą, trudną sytuację, 

w której się znaleźli. Jeśli ktoś jest winny, 
to oczywiście bankierzy oraz tzw. trójka, 
czyli Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW), Europejski Bank Centralny (EBC) 
i Komisja Europejska (KE). Te trzy ostatnie 
instytucje są niezwykle niepopularne np. 
w Grecji, gdzie uważa się je za przyczynę 
wszystkich nieszczęść. Trudno się temu 
dziwić. Drastyczny program reformy sek-
tora finansów publicznych był warunkiem 
otrzymania pomocy finansowej od państw 
strefy euro. Znaczne cięcia budżetowe za-
wsze wiążą się z tendencjami recesyjnymi 
w gospodarce. Poza tym, ograniczanie wy-
datków i podniesienie podatków dotyka-
ją wyraźnie różne grupy społeczne, z re-
guły najmocniej te mniej zasobne. Jednak 
bez reform budżetowych i tej europejskiej 

„kroplówki” Grecja mogła być zmuszona do 
ogłoszenia niewypłacalności już ponad rok 
temu, co skończyłoby się zapewne sztur-
mem obywateli na banki i upadkiem sek-
tora finansowego. Grecja stałaby się wte-
dy kostką domina, która spowodowałaby 
z jednej strony gwałtowne rozejście się 
kryzysu na europejski, a potem światowy 
sektor finansowy, a z drugiej szybkie roz-
szerzenie się problemów z zadłużeniem na 
kolejne państwa strefy euro. Do tego nie 
można było dopuścić. 

Szukając przyczyn

Obecny kryzys zadłużenia w strefie 
euro jest następstwem kryzysu gospodar-
czo-finansowego, do eskalacji którego do-
szło po upadku banku Lehman Brothers 
we wrześniu 2008 roku. Kryzys ukazał bez-
względnie, na jak kruchych podstawach bu-
dowano integrację gospodarczą w ramach 
strefy euro, gdzie polityka pieniężna reali-
zowana była przez EBC, natomiast fiskalna 
i gospodarcza na szczeblu poszczególnych 
państw członkowskich. Można wysunąć 
też zarzut, że banki lokowały zbyt wiele 
środków w papiery dłużne takich państw  
jak Grecja. Z drugiej strony papiery dłużne 

strefy euro uważane były przez długi czas 
za najbezpieczniejszy sposób inwestowa-
nia. Wydawało się, że państwo z rozwiniętą 
gospodarką nie może upaść. Mimo wszyst-
ko trzeba jasno powiedzieć, że w sektorze 
finansowym działy się zjawiska patolo-
giczne, będące głównie efektem deregu-
lacji i braku skutecznego nadzoru. Może 
jednak wszystkiemu winni są Grecy z ich 
trzynastą i czternastą pensją, monstrualną 
korupcją i szarą strefą sięgającą 1/3 gospo-
darki? Poprzez niewielką konkurencyjność 
Grecji doszło do gigantycznego narastania 
długu, który w końcu rzucił się cieniem na 
całą strefę euro. Pojawiają się także szalone 
głosy, żeby zmusić Grecję do powrotu do 
drachmy. Trudno sobie jednak w praktyce 
taką operację wyobrazić. Skala problemów 
z długiem Grecji wydaje się niczym w przy-
padku rozszerzenia niepewności inwesto-
rów na Hiszpanię, Włochy czy Francję. 

Unia Europejska – kryzys instytucji

Okazało się także, że UE w swoich ra-
mach okazała się niezdolna do odpowied-
niej odpowiedzi na kryzys zadłużenia. Spe-
cjalny fundusz ratunkowy, tzw. Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej (EFSF), 
powstał na mocy… zwykłej umowy mię-
dzyrządowej poza porządkiem instytucjo-
nalnym UE. To po prostu specjalna spółka, 
działająca według prawa Luksemburga. 
Dzięki gwarancjom państw strefy euro 
i stosowaniu tzw. dźwigni jest w stanie po-
zyskiwać środki na rynku finansowym na 
finansowanie długu niektórych państw 
strefy euro, a także od niedawna instytucji 
finansowych. Jest to jednak tylko rozwią-
zanie tymczasowe. EFSF nie posiada wy-
starczającej liczby środków na zabezpie-
czenie tak dużych państw, jak Hiszpania 
i Włochy, dlatego tu muszą zostać przyjęte 
efektywniejsze rozwiązania. Unia broni się, 
używając także innych środków. Oprócz 
przyjęcia tzw. paktu „Euro plus”, poprzez 
sześć nowych propozycji legislacyjnych 

Paweł Tokarski 

Problemy w strefie euro 
– Unia Europejska 
w stadium kryzysu
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wzmocniono system zarządzania gospo-
darczego UE, a więc filar gospodarczy Unii 
Gospodarczo-Walutowej, który dotychczas 
nie był wystarczająco rozwinięty.

Podczas ostatniego maratonu negocja-
cyjnego, zaczętego w piątek 21 październi-
ka, szefom państw i rządów UE, a w szcze-
gólności tych należących do strefy euro, 
być może uda się przybliżyć do przyjęcia 
jakiegoś bardziej kompleksowego rozwią-
zania,  m.in. uzyskania środków dotyczą-
cych kapitalizacji banków, rozszerzenia 
możliwości działania EFSF i restrukturyza-
cji zadłużenia Grecji. Trudno powiedzieć, 
czy uspokoi to rynki finansowe na długo. 
Tak czy owak, z problemem zadłużenia UE 
będzie zmagać się jeszcze przez jakiś czas. 
Tzw. restrukturyzacja długu Grecji, która 
jest jedynie kwestią czasu, czyli faktycz-
ne przyznanie, że państwo strefy euro nie 
jest w stanie spłacić całości swoich zobo-
wiązań, spowoduje wstrząs na rynkach fi-
nansowych. Przez to kilka krajów z grupy 

EU-17 zapewne jeszcze przez długi czas nie 
będzie mogło finansować własnych deficy-
tów w normalny sposób, z uwagi na obawy 
inwestorów co do ich wypłacalności.

Polska a Euro

Polska zapewne nie będzie na razie 
przyjmować twardego kursu na przyję-
cie euro, więc szybko tej waluty nie zo-
baczymy w naszych portfelach zamiast 
złotego. Musimy poczekać, aż strefa euro 
spełni podstawowy warunek – stabilno-
ści. Ten czas należy wykorzystać do re-
form polskiej gospodarki, abyśmy za kil-
ka lat w pełni skorzystali z dobrodziejstw 
wspólnej waluty bez narażania się na 
nadmierne ryzyko. W obecnej sytuacji, 
paradoksalnie, motywy polityczne za 
przyjęciem euro stają się ważniejsze od 
gospodarczych. Będąc członkiem strefy 
euro, Polska mogłaby współtworzyć de-
batę nad jej kształtem, który byłby dla nas 

najbardziej korzystny. Obecnie nasza rola 
jest ograniczona. 

Mimo że mówi się czasem, że historia 
integracji europejskiej to historia kryzysów, 
obecny kryzys zadłużeniowy w strefie euro 
jest bez precedensu nie tylko w skali Eu-
ropy, ale także w skali całego świata, nie 
tylko ze względu na jego głębokość, ale 
przede wszystkim na jego możliwe skutki, 
które trudno do końca przewidzieć. Polska 
przetrwała na razie kilka unijnych kryzysów 
związanych z ratyfikacją traktatów z Nicei, 
konstytucyjnego i lizbońskiego, jednak nie 
robią one wrażenia w porównaniu z pro-
blemami, z którymi UE, a w szczególności 
strefa euro, boryka się obecnie.  
 
Paweł Tokarski jest doktorantem w Kolegium 
Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej 
Handlowej. Pracuje jako analityk w Polskim 
Instytucie Spraw Międzynarodowych. Opi-
nie wyrażone w tekście odzwierciedlają wy-
łącznie poglądy autora.
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Marek Zaradniak

AGA ZARYAN
KSIĘGA OLŚNIEŃ 

Czołowa polska 
wokalistka jazzowa 
tym razem sięgnę-
ła po teksty Czesława 
Miłosza i poetek Anny 
Świrszczyńskiej, Jane 
Hirshfield i Denise Le-
vertov. Artystka wy-
brała wiersze, w któ-
rych Miłosz zastanawia 
się nad światem, przy-
gląda mu się, rozważa, 
co się dzieje po śmierci. 
Dobór trzech poetek 
nie jest przypadko-
wy, bowiem wszystkie 
były bliskie polskie-
mu nobliście. Zresztą 
utwory Anny Świrsz-
czyńskiej Zaryan wy-
konywała już wcze-

śniej na niezapomnianym albumie „Umiera piękno”, wydanym z okazji 63. 
rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Denise Levertov i Jane Hir-
shfield to autorki, których twórczość Czesław Miłosz przekładał na polski. 
Muzykę do większości utworów skomponował pianista Michał Tokaj. Do 
trzech stworzył ją wspólnie z Agą Zaryan. Twórcą muzyki do utworu „Ten 
świat” jest David Dorużka. W nagraniu oprócz Michała Tokaja Agę Zaryan 
wsparli gitarzysta Larry Koonse, basista Darek Oleszkiewicz, grający na 
instrumentach perkusyjnych Munyungo Jackson oraz Polska Orkiestra 
Radiowa. Gościem specjalnym płyty jest Grzegorz Turnau. Sięgnijcie po 
ten krążek koniecznie. Wsłuchajcie się zarówno w jakże charakterystyczny 
głos Agi, jak i w solowe partie wybornych jazzmanów. 
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MAREK NAPIÓRKOWSKI 
KONKUBINAP 

Marek Napiórkowski to aktualnie najciekawszy polski gitarzysta jaz-
zowy. Zresztą sło-
wo jazz może nie 
jest tu adekwat-
ne, bo Marek od 
lat wspiera w róż-
nych projektach 
Annę Marię Jo-
pek i Dorotę Miś-
kiewicz. Z basistą 
Robertem Kubi-
szynem i perkusi-
stą Cezarym Kon-
radem tworzy 
trio, którego pro-
pozycje są nie-
zwykle interesu-
jące. Ta płyta jest 
tym bardziej cen-
na, że stanowi za-
pis kilku koncer-
tów, jakie odbyły 
się w październi-
ku i listopadzie 
ubiegłego roku w różnych miastach Polski. A nagrania koncertowe to te, 
które szczególnie cenione są przez fanów, bowiem żaden koncert nigdy 
nie powtórzy się dwa razy. Wśród utworów, jakie znalazły się na tym krążku, 
są zarówno kompozycje Napiórkowskiego i Cezarego Konrada, jak i stan-
dardy światowe: „Giant Steps” Johna Coltrane’a i „Havona” Jaco Pastoriusa. 
Uwagę przyciąga szczególnie ten pierwszy, ale oczywiście warto posłuchać 
całej płyty. Ile w tej muzyce ekspresji! Ile tchnie z niej pozytywnej energii! 
Sprawdźcie koniecznie.  



Nadleśnictwo Koło sprawuje nadzór 
nad lasami Skarbu Państwa o łącznej po-
wierzchni 11454,28 ha, w tym powierzch-
ni leśnej 11012,23 ha. Na jego terenie 
znajdują się dwa wyłączone drzewosta-
ny nasienne zawierające szczególnie cen-
ne i wysokiej jakości drzewostany jesionu 
oraz czarnej sosny. Obszar Nadleśnictwa 
obejmuje pogranicze Wielkopolski i Ku-
jaw. Leży ono w dorzeczu Warty i Neru oraz 
w początkowym biegu Noteci, która ma tu-
taj swoje źródła. Przez teren Nadleśnictwa 
przebiega granica wododziałów Odry i Wi-
sły. Logo Nadleśnictwa Koło stanowi owo-
cująca gałązka jarzębu brekinii.

Przez wiele lat tutejsze leśne komplek-
sy były traktowane jako fabryka drewna. 
Obecnie koncepcja gospodarowania lasem 
zmieniła się na rzecz takiej, w myśl której 
głównym zadaniem gospodarki jest utrzy-
manie trwałości lasu. Dlatego wyodrębnio-
no 4 tys. ha lasów ochronnych, mając na 
względzie zachowanie ważnych walorów 
przyrodniczo-leśnych. Ich najcenniejsze 
fragmenty posiadają status rezerwatów 
przyrodniczych. W Nadleśnictwie Koło 
znajdziemy takie dwa: Kawęczyńskie Brzę-
ki, które utworzono w celu zachowania ze 
względów naukowych i dydaktycznych 

fragmentu lasu liściastego ze sta-
nowiskiem jarzębu brekinii (L.), naj-
dalej wysuniętym na wschód na 
Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, 
i Rogóźno, gdzie chroni się frag-
ment lasu mieszanego buka i klo-
nu polnego na granicy ich natural-
nego występowania (zasięgu).

Do bardzo atrakc yjnych 
miejsc Nadleśnictwa zaliczyć trze-
ba, oprócz typowych rezerwatów 
przyrody, rezerwat archeologicz-
no-przyrodniczy Wietrzychowice 
na terenie Gminy Izbica Kujawska, 
który obejmuje cmentarzysko me-
galitycznych grobowców z epoki 
neolitu zwanych potocznie polski-
mi piramidami. Na obszarze tym 
utworzono Park Kulturowy Wietrzy-
chowice ze ścieżką edukacyjną. Je-
den z takich grobowców znajduje 
się tuż obok budynków administra-
cyjnych Nadleśnictwa w Gaju.

Turyści i pragnący wypocząć 
znajdą tu także wiele jezior. Ich 
malownicze położenie sprawia, 
że do Nadleśnictwa co roku przyjeżdżają 
setki osób, które chcą odetchnąć świeżym 
powietrzem na łonie natury. Najczęściej 

odwiedzane są jeziora: Lubotyń-
skie, połączone Długie i Modze-
rowskie, a także Jezioro Brdowskie. 
W dużej części są one otoczone la-
sami zachęcającymi do spacerów. 
Jezioro Długie i Modzerowskie 
dzieli się na dwie odnogi, stąd po-
chodzi jego potoczna nazwa Wi-
dły. Na półwyspie rozgałęziającym 
akwen znajdziemy sporych roz-
miarów głaz narzutowy. Nad brze-
gami jeziora usytuowane są dwa 
zarządzane przez Nadleśnictwo 
Koło pola biwakowe mogące po-
mieścić około pięćdziesiąt namio-
tów. Lasy i woda stwarzają moż-
liwość zbioru grzybów i innych 
płodów runa leśnego, uprawiania 
sportów wodnych, wędkarstwa 
oraz podziwiania malowniczych 
krajobrazów. Przez Nadleśnictwo 
przebiega także ścieżka rowerowa, 
której najdłuższa trasa liczy 85 km, 
a najkrótsza – 25. 

Kolejną turystyczną atrak-
cją Nadleśnictwa jest największa 
w kraju kopalnia soli kamiennej 

w Kłodawie, gdzie wytyczono podziem-
ny szlak turystyczny obrazujący dawne 
i obecne metody wydobywania soli. Na te-
renie Nadleśnictwa Koło w Leśnictwie Rzu-
chów znajduje się hitlerowski obóz zagła-
dy z czasów II wojny światowej, powstały 
w 1941 roku. Zginęło w nim około 200 tys. 
osób, głównie ludności żydowskiej. Z ko-
lei na terenie Leśnictwa Bugaj stoi pomnik 
upamiętniający miejsce powstańczej bitwy 
z roku 1863.

Na uwagę zasługuje także miejscowość 
Brdów znajdująca się kilka kilometrów od 
siedziby Nadleśnictwa. Mieści się tu  baro-
kowy kościół parafialny pw. świętego Woj-
ciecha z obrazem Matki Boskiej Zwycięskiej 
z Brdowa, ikoną pochodzącą z XV wieku, 
będącą swobodną kopią rzymskiej Salus 
Populi Romani. Matka Boska Zwycięska 
króluje w Brdowie ponad 570 lat. Jej wi-
zerunek został namalowany na życzenie 
Władysława Jagiełły i znajdował się w jego 
namiocie podczas bitwy pod Grunwaldem 
w roku 1410. Jedna z legend mówi, że Mat-
ka Boska Zwycięska ma twarz św. Jadwigi 
Andegaweńskiej – pierwszej żony Włady-
sława Jagiełły. W roku 1436 król Władysław 
Warneńczyk istniejącą parafię przekazał oj-
com paulinom z Jasnej Góry. Podarował im 
także obraz Matki Bożej.

Dęby, klony, Sorbus torminalis, 

Chopin i Pola Negri
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Na cmentarzu w Brdowie spoczywa 
rodzina Poli Negri – jej dziadek Franciszek 
Kiełczewski oraz wujostwo Julian i Fran-
ciszka – rodzeństwo Eleonory Kiełczewskiej, 
matki Poli Negri. Znajdują się tu również 
grób Jakuba Krzyżanowskigo – dziadka 
Fryderyka Chopina ze strony matki, oraz 
zbiorowa mogiła powstańców stycznio-
wych, którzy zginęli w bitwie pod Brdo-
wem. Zobaczyć można też pomniki: Karola 
Libelta – syna poznańskiego działacza i fi-
lozofa, oraz Leo Younga de Blankenheima 

– dowódcy powstania styczniowego.
W miejscowości Długie, nad jeziorem 

Długie odnajdziemy miejsce, w którym 14 
września 1782 roku urodziła się Tekla Justy-
na Chopin (z domu Krzyżanowska), mat-
ka Fryderyka Chopina. Dwór, w jakim się 

wychowała, upamiętniają 
dziś głaz, tablica pamiątko-
wa oraz pomnik-ławeczka.

Nadleśnictwo angażu-
je się w edukacyjne akcje 
ekologiczne, w tym w edu-
kację przyrodniczo-leśną 
społeczeństwa. Na jego 
terenie istnieją trzy ścieżki 
dydaktyczne: Leśny Parów, 
Grabina i Wietrzychowi-
ce, na których prowadzo-
ne są lekcje terenowe i róż-

ne imprezy. Tylko w ostatnim roku 
ścieżki odwiedziło blisko siedem 
tysięcy dzieci i młodzieży. Działa 
także Leśna Izba Edukacyjna przy 
Szkółce Zespolonej Kiejsze, wypo-
sażona w wiele dydaktycznych po-
mocy ułatwiających prowadzenie 
zajęć i prelekcji. Nadleśnictwo jest 
laureatem Konkursu Ekologiczne-
go „Przyjaźni Środowisku” pod ho-
norowym patronatem Prezydenta 
RP w kategorii Promotor Ekologii, 
za zaangażowanie w działania z zakresu 
szeroko pojętej edukacji ekologicznej. 

Warto wybrać się w tereny, którymi za-
wiaduje Nadleśnictwo Koło, choćby na je-
sienne grzybobranie.  

Nadleśnictwo Koło w Gaju, Gaj 2,
87-865 Izbica Kujawska
tel. +48 54 286 50 84
www.kolo.poznan.lasy.gov.pl
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Marek Zaradniak

MICHAŁ BAJOR
OD PIAF DO GAROU 

Michał Bajor od zawsze 
ma w swym repertuarze naj-
bardziej znane piosenki francu-
skie. Zasłynął nimi szczególnie, 
gdy w 1984 roku Wojciech Mły-
narski zaprosił go do prezento-
wanego przez teatr warszaw-
ski Ateneum spektaklu „Brel”. 
Nowe wydawnictwo na dwóch 
krążkach podsumowuje to, co 
Bajor zrobił do tej pory dla po-
pularyzacji piosenki francuskiej 
w Polsce. Wśród 25 utworów 
z tekstami Wojciecha Młynar-
skiego i w aranżacjach Wojcie-
cha Borkowskiego są przeboje 
Charlesa Aznavoura, Gilberta 
Bécaud, Jacquesa Brela, Joe 

Dassina, Francisa Lai, Michela Legranda, Edith Piaf i innych. Znajdziemy 
tam takie przeboje, jak „Nathalie”, „Życie na różowo”, „Cyganeria”, „C’est si 
bone”, „Kobieta i mężczyzna” czy „Martwe liście”. Krótko mówiąc, te dwa 
krążki usatysfakcjonują wszystkich, którzy lubią dobrą piosenkę literac-
ką, a francuską, bardzo różniącą się przecież od przebojów anglosaskich, 
w szczególności. To płyty dla szukających chwili muzycznego oddechu. 
W dołączonej do albumu książeczce znajdują się teksty wszystkich utwo-
rów, a także rysunki przedstawiające reprezentantów piosenki francuskiej, 
których utwory interpretuje Michał Bajor.
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SMOOTH 
JAZZ 
CAFE 
vol. 11 

Marek Niedźwiec-
ki przygotował kolej-
ny zestaw nagrań smo-
oth jazzowych. To dwa 
krążki muzyki niezwy-
kle nastrojowej, mo-
mentami nostalgicznej, 
ale wartej posłuchania. 
Ot, na długie jesienne 
wieczory. A może nie 
tylko wieczory? To spo-
tkanie ze smooth jaz-
zem otwiera pianista 
i wokalista Peter Cincotti, interpretując słynny standard Richarda Rodgersa 
i Oscara Hammersteina „My favourite things”. Wkrótce potem słyszymy uwa-
żaną za jedną z najważniejszych wokalistek naszych czasów Melody Gardot, 
która wsparta Charlie Haden Quartet West wykonuje „If I’m lucky”. Obojętnie 
nie można przejść także obok kompozycji „Wandering”, którą w duecie wy-
konują Basia Trzetrzelewska i Mietek Szcześniak. Z drugiego krążka warto 
polecić „I fell in” w wykonaniu Vanessy Williams i „Never will I marry” rodzi-
mej wschodzącej gwiazdy Marty Król, a także zamykający ten zestaw utwór 

„May the music never end” w wykonaniu Shirley Horn. Ciekawych propozycji 
jest tutaj więcej i każdy znajdzie z pewnością coś dla siebie. 



Tereny Nadleśnictwa Potrzebowice wchodzą w skład 
dwóch obszarów chronionego krajobrazu: Doliny Note-
ci oraz Puszczy Noteckiej, w zasięgu których znajdują się 
jedne z największych w Europie śródlądowe wydmy. Go-
spodaruje na 19101 ha, w tym na 17589 ha powierzch-
ni leśnej, oraz nadzoruje gospodarkę leśną w lasach nie-
stanowiących własności Skarbu Państwa na powierzchni 
3244 ha. Rocznie w Nadleśnictwie pozyskuje się około 65 
tys. m3 drewna.

W naszych lasach zajmujemy się przede wszystkim 
ochroną i hodowlą. Wykonujemy zabiegi zwalczające 
szkodliwe owady i grzyby. Rocznie sadzimy drzewa na po-
wierzchni dwustu hektarów, a pielęgnujemy na powierzni 
dwóch tysięcy hektarów.

Od października 2004 roku Nadleśnictwo wchodzi 
w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza No-
tecka, którego część włączona jest do sieci obszarów ECO-
NET, a inna do sieci ekologicznej NATURA 2000.

Możemy pochwalić się dziesięcioma pomnikami przy-
rody oraz licznymi gatunkami chronionymi flory i fauny.

Od 2003 roku realizujemy „Program edukacji leśnej”, 
którego celem jest zapoznanie lokalnych środowisk z la-
sem i jego funkcjami, a także przybliżenie pracy leśników. 
Przy Nadleśnictwie utworzono też ścieżkę edukacyj-
ną Dziewanna o długości prawie 2 km. W 2005 roku po-
wstała druga ścieżka edukacyjno-turystyczna Rajczywiec 
o długości 5,5 km, a później Izba Edukacji Przyrodniczo-
Leśnej zlokalizowana w zabytkowej oficynie z początku XX 
wieku, tzw. Staszicówce. Posiada dużą, klimatyczną salę 

z kominkiem, która może go-
ścić jednorazowo 50-osobową 
grupę. Obiekt przystosowany 
jest też dla osób niepełno-
sprawnych. Salę edukacyjną 
wyposaża sprzęt multime-
dialny i dydaktyczny w więk-
szości zakupiony ze środków 
WFOŚiGW.

Na trasie ścieżki, przy naszej siedzibie, wybudowana 
jest wiata edukacyjna z paleniskiem na około 80 osób oraz 
dwuhektarowe arboretum, gdzie można podziwiać ponad 
60 gatunków drzew rodzimych i egzotycznych.

Dzięki rozwiniętej infrastrukturze możliwa jest realiza-
cja różnych form zajęć edukacyjnych, m.in. lekcji przygo-
towywanych wspólnie z nauczycielami, spotkań uczniów 
z leśnikami, wykładów, pogadanek,  konkursów  czy  pro-
jektów ekologiczno-przyrodniczych.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do uczniów 
szkół, przedszkolaków, ale także do nauczycieli, domów 
pomocy społecznej, ośrodków terapii, turystów i wszyst-
kich  zainteresowanych.

Przez tereny Nadleśnictwa przebiegają ciekawe szlaki 
turystyczne piesze i rowerowe, a w okolicznych lasach wy-
stępuje obfitość grzybów, szczególnie kurek, podgrzyb-
ków i borowików.

Przy drodze Wieleń – Miały znajduje się dziesięciome-
trowa platforma widokowa, z której można oglądać poża-
rzysko po jednym z największych i najszybszych pożarów 

w Europie z 1992 roku, który 
strawił aż 5770 ha lasu w nie-
spełna osiem godzin.

Nadleśnictwo Potrzebowice 
serdecznie zaprasza wszystkich 
miłośników lasu i grzybobrania 
do zapoznania się z przyrodni-
czymi walorami Puszczy Notec-
kiej. 
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Nadleśnictwo Potrzebowice, 
Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń
tel.  +48 67 256 10 38
www.pila.lasy.gov.pl/potrzebowice
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Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że 
o jakości naszego życia pośrednio lub bezpośrednio 
decyduje kapitał społeczny. Jest on odpowiedzialny 
za efektywność wykorzystania kapitału ekonomicz-
nego (rzeczowego, finansowego), a tym samym za 
wzrost gospodarczy czy poziom społecznej spójno-
ści. Co do tego ekonomiści są zgodni. Kapitał spo-
łeczny tworzy wzajemne zaufanie, kodyfikuje nor-
my i wartości, sieci społecznego zaangażowania, 
wzmaga lojalność oraz umiejętność współpracy. 
W Polsce na skutek zawirowań historycznych jest 
on niski. Przekłada się to na małą jego sprawność 
w wykonywaniu takich funkcji, jak wdrażanie inno-
wacyjności, utrzymywanie równowagi na rynku pra-
cy, dbałość o rozwój gospodarczy itp. Nasilające się 
procesy urbanizacji i globalizacji powodują dalszą 
jego erozję. W świetle badań prowadzonych przez 
Komisję Europejską w ramach Eurobarometru, pod 
względem poziomu kapitału społecznego zajmuje-
my końcowe miejsce przed Bułgarią. Potwierdzają 
to też badania sondażowe European Social Survey. 
Deficyt ten wymaga reprodukcji, która byłaby dłu-
gim procesem mającym na celu dokonanie zmian 
w świadomości społecznej. Kształtowanie wyższe-
go poziomu kapitału poprzedzać musi diagnoza, do-
konana zgodnie z metodycznymi podstawami jego 
pomiaru. 

Odpowiadając na te wyzwania, zespół naukowy 
w składzie: dr M. Gajowiak, mgr inż. A. Budzyńska, 
mgr inż. A. Libertowska, dr T. Brzęczek, dr E. Badziń-
ska oraz z prof. zw. dr hab. R. I. Zalewski z Uniwer-
sytetu Ekonomicznego,  pod kierunkiem prof. Eula-
lii Skawińskiej podjął w ramach projektu POKL, EFS 
pionierskie badania poziomu i struktury kapitału 
społecznego w Wielkopolsce oraz sposobów jego 
wzrostu. Tymczasem brak było wzorców ułatwia-
jących realizację zadania. Dotychczas nigdzie nie 

wykonywano identyfikacji kapitału w jednostkach 
regionalnych w sposób kompleksowy. Dlatego ba-
dania były trudne i pracochłonne, tym bardziej, że 
respondenci nie ułatwiali pracy. Powodem najczę-
ściej był brak czasu i zrozumienia wagi problemu.

Wykonawcy celowo dobrali do badań sześć po-
wiatów ziemskich Wielkopolski o najwyższej stopie 
bezrobocia w latach 2009-2010. Są to: powiat wą-
growiecki, średzki, koniński, gostyński, jarociński. 
Dla celów porównawczych przyjęto powiat poznań-
ski, o najniższej stopie bezrobocia, jako wzorcowy. 
Dobór zbiorowości objął bezrobotnych, menedże-
rów, zarządzających w jednostkach samorządu lo-
kalnego i przedstawicieli dyrekcji szkół średnich oraz 
wyższych. 

Wyniki wykonanych prac są bardzo interesujące: 
wskazały, że nie ukształtował się model typowy, wspól-
ny dla badanych grup respondentów i jednostek te-
rytorialnych. Ponadto okazało się, że słabe ogniwa 
kapitału społecznego to uczestnictwo i współpraca, 
których podstawą jest wiedza, które więc wzmocnić 
można poprzez edukację. Potrzebne są wobec tego 
działania inwestycyjne w kapitał społeczny. Chociaż 
w literaturze przedmiotu brak jest rekomendacji na-
rzędzi tego inwestowania, to wykonawcy projektu 
podkreślają istotną rolę szkół i samorządów terytorial-
nych w podnoszeniu umiejętności tworzenia sieci re-
lacji. Dlatego sformułowana w projekcie hipoteza, że 
kapitał społeczny grupowy (organizacji i społeczności 
gminnych) jest wyższy od indywidualnego (osób), nie 
została potwierdzona. Przeprowadzone badania były 
ukierunkowane na lepsze dostosowanie społecznej 
polityki regionalnej do poziomu i struktury kapitału 
społecznego, w celu skuteczniejszego rozwiązywania 
problemów społecznych w Wielkopolsce. Dotyczy to 
na przykład kierunków wsparcia publicznego, które 
mogą być nieefektywne z powodu braku zaufania czy 
deficytu inicjatyw lokalnych. 

Podsumowanie wyników badań odbyło się 22 
września na konferencji zorganizowanej przez Wyż-
szą Szkołę Bankową w Poznaniu. Uczestniczyli w niej 
m.in. Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Marek Niedbała – Zastęp-
ca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Regio-
nalnego Ośrodka Polityki Społecznej, samorządów 
lokalnych i innych grup respondentów oraz ośrod-
ków naukowych z różnych regionów kraju. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali monografię pt. „Badanie kapi-
tału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu 
i perspektywy wzrostu”, zawierającą wyniki badań 
i będącą raportem wykonania projektu.

Zachęcamy czytelników do zapoznania się ze 
szczegółowymi wnioskami, które zostały tam przed-
stawione. 

Kapitał społeczny 
Wielkopolski
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Z profesorem Andrzejem Czerniakiem, 
Prodziekanem Wydziału Leśnego Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
rozmawia Merkuriusz

 Czym się Pan zajmuje 
naukowo?

Moja działalność skupia się na pięciu 
głównych problemach badawczych. Pierw-
szy to tworzenie podstaw do racjonalnego 
zagospodarowania inżynieryjnego nadle-
śnictw w celu prowadzenia prawidłowej 
ochrony i użytkowania lasu. Kolejnymi są 

– zabezpieczenie przeciwerozyjne oraz re-
kultywacja zdegradowanych obszarów le-
śnych, a także oddziaływanie wahań lustra 
wody gruntowej, zachodzące np. w na-
stępstwie powodzi, na kondycję drzewo-
stanów, czy wpływ antropopresji na stan 
środowiska. Zajmuję się także oceną i skut-
kami ekologicznymi powstawania i eks-
ploatacji na obszarach leśnych szlaków 
komunikacyjnych oraz innych obiektów 
inżynieryjnych.

 Jaka problematyka dominuje 
obecnie w Pana badaniach?

Obecnie zajmuję się przejściami dla 
zwierząt budowanymi w obrębie szla-
ków komunikacyjnych. Wzrastający ruch 
samochodowy na drogach może zde-
stabilizować funkcjonowanie popula-
cji zwierząt wymagających dużych prze-
strzeni. Na zwierzęta bytujące okresowo 
w sąsiedztwie dróg mogą niekorzystnie 
wpływać także zanieczyszczenia che-
miczne generowane przez ruch samo-
chodowy. Szczególnie na nie narażone 
są przydrożne gleby, runo i woda w wo-
dopojach. Aby umożliwić bezkolizyjną 

migrację zwierzyny, konieczna jest budo-
wa przejść nad lub pod trasami komuni-
kacyjnymi oraz wdrażanie opracowanych 
przez nas: wytycznych optymalizujących 
parametry techniczne przejść i metod za-
gospodarowania ekoduktów.

Ogólnym celem moich aktualnych 
badań jest podniesienie funkcjonalności 
budowanych w Polsce przejść górnych 
dla zwierząt. Wyniki badań zawarłem we 
współautorskiej książce pt. „Funkcjonal-
ność przejść górnych dla zwierząt”. 

 Na stronach Ministerstwa Śro-
dowiska pojawiła się informacja, że prof. 
Andrzej Kraszewski wręczył 26 wrze-
śnia prestiżowe nagrody za szczególne 
osiągnięcia naukowo-badawcze w za-
kresie ochrony, kształtowania i użytko-
wania środowiska oraz jego zasobów. 
Minister dał dwie nagrody indywidu-
alne i trzy zespołowe. Pan również był 
wśród wyróżnionych. Za co uzyskał Pan 
tę nagrodę?

Była to nagroda zespołowa. Otrzyma-
łem ją razem z panią dr inż. Małgorzatą 
Górną z Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego za opracowanie i wdrożenie meto-
dy monitoringu przejść dla zwierząt oraz 
techniczno-biologicznych rozwiązań uła-
twiających migrację i zachowanie bioróż-
norodności w sąsiedztwie szlaków komu-
nikacyjnych. Wdrożony projekt zawiera 
innowacyjne rozwiązania i modyfikacje 
w zakresie zwiększenia skuteczności i funk-
cjonalności przejść dla zwierząt.

 Proszę opowiedzieć o prowa-
dzonej na Wydziale Leśnym dydaktyce.

Wydział Leśny prowadzi studia na kie-
runku leśnictwo. Studia te od 2007 roku 

Ludzie nauki

19 września Prezydent 

Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisław 

Komorowski 

wręczył nominacje 

profesorskie 

sześćdziesięciu 

siedmiu nauczycielom 

akademickim. Wśród 

nominowanych byli 

także pracownicy 

Uniwersytetu 

Przyrodniczego 

w Poznaniu 

z Wydziału Leśnego: 

prof. dr hab. Andrzej 

Czerniak i prof. 

dr hab. Ignacy 

Korczyński. Prezydent 

podziękował nowym 

profesorom za wysiłek 

i poprosił, by poprzez 

osobiste umiejętności, 

doświadczenia 

i zaangażowanie 

starali się czynić 

polską naukę jak 

najatrakcyjniejszą 

i służącą ojczyźnie.
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realizowane są w systemie dwustopnio-
wym. Stacjonarne pierwszego stopnia (in-
żynierskie) trwają siedem semestrów (3,5 
roku), a studia drugiego stopnia (magister-
skie) dalsze trzy semestry. Program studiów 
niestacjonarnych realizowany jest o jeden 
semestr dłużej (4-letnie studia inżynierskie 
i 2-letnie studia magisterskie) i pozwala na 
zdobycie tej samej wiedzy oraz uzyskanie 
tych samych kwalifikacji, co na studiach 
stacjonarnych. 

W ubiegłym roku uruchomiliśmy nie-
stacjonarne studia inżynierskie w Zamiej-
scowym Ośrodku Dydaktycznym w Mi-
liczu. W tym roku uruchomiliśmy studia 
stacjonarne drugiego stopnia w języku 
angielskim.

Kierunek leśnictwo oferowany kandy-
datom cieszy się ciągle dużym powodze-
niem. W tym roku limit przyjęć na studia 
stacjonarne pierwszego stopnia wynosił 
180 miejsc i mamy komplet, mimo że po-
dobne kierunki kształcenia realizowane są 
też na innych uczelniach. Wynikać to może 
z tego, że nasz wydział został najwyżej oce-
niony spośród wielu kontrolowanych wy-
działów w Polsce.  W dniu 13 października 
w trakcie Zgromadzenia Plenarnego Kon-
ferencji Rektorów Akademickich Szkół Pol-
skich w imieniu władz uczelni i wydziału 
odebrałem dla wydziału prestiżowy certy-
fikat jakości kształcenia.

 Lubi Pan pracę z młodzieżą?
Bardzo lubię ambitnych młodych lu-

dzi. Nasi studenci są aktywni i chętnie 
uczestniczą w wielu akcjach promujących 
leśnictwo. 

 A jak Pan motywuje studen-
tów do nauki?

Przede wszystkim proszę, aby w czasie 
egzaminów byli kreatywni. Przypomina 
mi się właśnie taki oto dowcip o studencie, 
który poradził sobie z trudnym pytaniem 
egzaminatora:

Egzaminator pyta:
– Proszę podać liczbę pilarek 

eksploatowanych w Polsce.
Student zdębiał, ale nie 

stracił fasonu i pyta:
– A w którym roku, panie 

profesorze?
– Wie pan co... jest mi to 

obojętne – mówi egzaminator, 
słusznie przypuszczając, że 
student i tak nie zna właściwej 
odpowiedzi. Na to student: 

– Rok 1410 – zero pilarek!
A już serio, Wydział Le-

śny oferuje studentom róż-
ne możliwości rozwoju 
w ramach np. aktywnie dzia-
łającego Koła Leśników. Po-
szczególne sekcje organizują wyjazdy 
i prelekcje oraz wydają własne czasopi-
smo. Działający przy Wydziale Leśnym Ze-
spół Trębaczy Myśliwskich VENATOR nale-
ży do najbardziej utytułowanych grup tego 
typu w Polsce. Od wielu lat na organizowa-
nych konkursach zawsze zajmuje wysokie 
miejsca. Kluczem do sukcesu i wielu zespo-
łowych zwycięstw jest pasja i chęć pielę-
gnowania oraz doskonalenia gry i tradycji 
myśliwskich. W roku 2010 entuzjaści tury-
styki motocyklowej skupieni wokół nasze-
go wydziału założyli Ogólnopolski Leśny 
Klub Motocyklowy Forest Riders. Człon-
kiem może zostać każdy, kto kocha las 
i motory oraz legitymuje się wykształce-
niem leśnym bądź jest związany z branżą 
leśną.

 Jakie ma Pan pasje i zaintere-
sowania?

Jest ich wiele: łowiectwo, kynologia, 
koszykówka, motocykle, strzelectwo – to 
tylko kilka przykładów. Bardzo lubię wieś 
i pracę na działce, ale też dalekie podróże. 

Podróżowałem po Kolumbii, Brazylii, Ke-
nii i Tanzanii. Przeprawiałem się przez bagna 

z kajmanami. Podziwiałem wielką anakondę 
zastrzeloną, bo zaatakowała indiańską łód-
kę. Pływałem w Amazonce z piraniami, ryb-
kami canero długości kilku centymetrów 
mogącymi wpływać  do dróg moczowych 
kąpiącego się człowieka. Widziałem jadowi-
te skolopendry, pijawki, agresywne mrów-
ki calówki, karaluchy wielkości chrabąszcza. 
Komary przenoszące malarię. Kolorowe pa-
pugi i przepiękne pejzaże. Żyrafy, bawoły, 
lwy, gepardy na sawannach. Lazurowe pla-
że na Zanzibarze. Czułem adrenalinę przy 
nocnym zdobywaniu Kilimandżaro. 

Myślałem, że to najmocniej utkwi mi 
w pamięci, ale najbardziej pamiętam tu-
bylców. Byli niesamowici! Okropna bieda, 
niebezpieczeństwo czyhające na każdym 
kroku. Brak pewności jutra… A jednak 
uśmiechnięci. 

Dopiero gdy się widzi tamtą biedę, 
można uszanować to, co się ma tutaj. Ktoś 
powie: może nie pracują tak ciężko jak 
my… Może mężczyźni wolą siedzieć pod 
drzewem, a kobiety nie są gospodarne… 
Może jest w tym trochę prawdy. Ale to 
nie takie proste… Wyjeżdżając do dżungli 
amazońskiej, myślałem sobie: jestem my-
śliwym, leśnikiem, wielkim facetem, upra-
wiałem sport, znam się na roślinach i zwie-
rzętach. Więc czym może mnie zaskoczyć 
brazylijska dżungla? Otóż zaskoczyła… Bez 
pomocy tubylców-przewodników przeżył-
bym w tych ciężkich warunkach najwyżej 
kilka dni.

Tropikalne kraje wywołują niesamowi-
te wrażenia, ale jednak najpiękniejsze są-
ranki w naszych lasach, gdy promyki słoń-
ca oświetlają łąki skąpane w opadających 
mgłach..   

19

nauka



Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Poznaniu jako wojewódz-
ka, samorządowa jednostka budżetowa, 
utworzona przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Uchwałą Nr VII/34/99 
z dnia 22 lutego 1999 roku, zajmuje się bu-
dową i utrzymaniem urządzeń meliora-
cji wodnych dla rolnictwa oraz sprawuje 
w imieniu Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego nadzór nad związkami spółek 
wodnych. Według stanu ewidencyjnego na 
dzień 1 stycznia 2011 roku utrzymuje w ca-
łym województwie wielkopolskim 7073 km 
rzek i kanałów, 765,4 km wałów przeciw-
powodziowych, 1880 budowli piętrzących, 

448 przepustów wałowych, 50 pompow-
ni przeciwpowodziowych, 31 zbiorni-
ków wodnych oraz 32162 km melioracji 
szczegółowych. 

Środki finansowe na melioracje 

pochodzą w zdecydowanej 

większości z budżetu państwa, choć 

ostatnimi czasy do finansowania 

nowych inwestycji lub modernizacji 

obiektów już istniejących dokłada 

się też Unia Europejska. 

W latach 2006-2008 realizowano Sek-
torowy Program Operacyjny 2004-2006, 
w ramach którego dla wielkopolskiego 
rolnictwa za kwotę nieco ponad 52,5 mln 
zł wykonano trzynaście zadań inwesty-
cyjnych, głównie z zakresu zwiększenia 
ochrony przeciwpowodziowej terenów 
uprawnych. Począwszy od roku 2009, re-
alizowany jest Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013, który przyniósł do-
tychczas czterdzieści dwie inwestycje, an-
gażując środki w wysokości około 130 mln 
zł. Całość ma się zakończyć w połowie roku 
2015, a kwota przeznaczona na jej realiza-
cję wyniesie ponad 354 mln zł. Dodatko-
wo od roku 2010 Zarząd wdraża Wielko-
polski Regionalny Program Operacyjny 
2007-2013, z którego za kwotę 27,5 mln zł 
buduje na terenie gminy Jutrosin zbiornik 

wodny o powierzchni 91,4 ha do celów 
retencyjno-przeciwpowodziowych. 

Powodzie, jakie wystąpiły na 

terenie Wielkopolski w ostatnich 

latach, sprawiły, że Zarząd 

skupia się przede wszystkim na 

realizacji zadań z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej obszarów 

rolniczych. 

Do najważniejszych inwestycji z termi-
nem rozpoczęcia jeszcze w tym roku należy 
zaliczyć modernizację wałów przeciwpowo-
dziowych rzeki Warty na odcinku Konin – 
Koło w powiatach konińskim i kolskim oraz 
Krzykosy – Szczodrzejewo – Orzechowo 
w powiatach średzkim i wrzesińskim. Dzię-
ki obu inwestycjom zmodernizowanych 
zostanie 34,6 km wałów. W bieżącym roku 
odnowiono już 8,25 km wału lewostronne-
go rzeki Prosny w mieście Żerków, powiat 
Jarocin. Poza zadaniami z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej realizowane są zada-
nia unowocześnienia bądź odbudowy urzą-
dzeń będących w złym stanie technicznym. 
Środki na ten cel pochodzą z różnych źródeł, 
głównie z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
samorządów gmin i powiatów. Niestety 
ostatnie powodzie sprawiły, że na wielu 
urządzeniach powstały szkody zagrażające 

Zdążyć przed 
wielką wodą
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bezpieczeństwu przyległych do nich użyt-
ków gruntowych oraz gospodarstw rolnych. 
Wielkie zniszczenia infrastruktury przeciw-
powodziowej na terenie Wielkopolski wy-
rządzają bobry, które na dobre zadomo-
wiły się już w naszym środowisku. Polskie 
prawo nie reguluje tej sprawy, a likwidacja 
tam bobrowych wymaga wielu uzgodnień 
i decyzji administracyjnych. Priorytetem 
dla Zarządu Melioracji są również działa-
nia mające na celu zwiększenie dyspozy-
cyjności zasobów wodnych na potrzeby 
rolnictwa. Wielkopolska należy bowiem do 
województw najbardziej odczuwających 
skutki suszy. Poprawa efektywności upraw 
rolnych uwarunkowana jest uregulowanym 
stanem stosunków wodno-gruntowych. 

Można go osiągnąć poprzez 
budowę jazów, stopni wod-
nych, progów wodnych na 
ciekach lub przez budowę 
zbiorników wodnych i in-
nych urządzeń służących 
ujmowaniu wody. W tym 
celu Zarząd Melioracji reali-
zuje Program Małej Retencji 
Wodnej dla województwa 
wielkopolskiego. Niestety 
do dziś nie określono spo-
sobu finansowania Progra-
mu, więc realizacja zadań 
odbywa się powoli z różnych źródeł pozy-
skiwanych na zasadzie odrębnych wystą-
pień. Należy zaznaczyć, że o ile wysokość 

pozyskiwanych środków po 
akcesie Polski do Unii Euro-
pejskiej zaspakaja roczne 
potrzeby inwestycji melio-
racyjnych, o tyle środki na 
utrzymanie i eksploatację 
urządzeń melioracji pod-
stawowych obsługują zale-
dwie około 6-10% potrzeb. 
Taki stan rzeczy powoduje, 
że większość obiektów kon-
serwuje się średnio co pięć-
dziesięć lat. Niestety nie 
ma możliwości pozyskania 

środków finansowych na ten cel z budżetu 
Unii Europejskiej, a źródłem finansowania 
prac konserwacyjnych jest budżet państwa 
i niekiedy budżety samorządów lokalnych.  
 

Od 1 sierpnia funkcję dyrektora Wiel-
kopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych pełni Arkadiusz Błochowiak, czło-
nek Zarządu Województwa Wielkopolskie-
go minionej kadencji. Poprzedniczka, dyrek-
tor Zofia Tymczuk, wielokrotnie nagradzana 
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Odznaką Honorową ,,Za za-
sługi dla województwa wielkopolskiego”, po 
48-letniej pracy na rzecz gospodarki wodnej 
w rolnictwie odeszła na emeryturę.

R E K L A M A
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Z Jolantą Ratajczak, Regionalnym Dy-
rektorem Ochrony Środowiska w Pozna-
niu, rozmawia Merkuriusz

 Przeprowadzone w ubiegłym 
roku na zlecenie Komisji Europejskiej 
badania na temat świadomości Euro-
pejczyków o różnorodności biologicz-
nej wykazały, że większość Polaków ko-
jarzy nazwę Natura 2000, jednak tylko 
23% potrafi prawidłowo wytłumaczyć 
jej znaczenie. Czy podejmują Państwo 
kroki w celu podniesienia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa?

W tym roku, z inicjatywy Nadleśnictwa 
Łopuchówko, zorganizowaliśmy cykl pre-
lekcji dotyczących Europejskiej Sieci Eko-
logicznej Natura 2000 dla nauczycieli bio-
logii z całego województwa, dla uczniów 
gimnazjum w Bolechowie, a także dla pra-
cowników Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych. Wzięliśmy też udział w cyklu audycji 
ekologicznych prezentowanych na ante-
nie Radia Merkury, w których informowali-
śmy o takich obszarach, jak Dolina Mogiel-
nicy czy Będlewo-Bieczyny. Chciałabym 
zwrócić uwagę, że w Wielkopolsce mamy 
79 obszarów Natura 2000, które stanowią 

około 16,5% powierzchni województwa. 
Dlatego też każda przeprowadzana przez 
nas ocena oddziaływania na środowisko 
zawiera analizę skutków przedsięwzięcia 
na obszary Natura 2000. Co istotne, wraz 
z pozostałymi 15 regionalnymi dyrekcja-
mi, uczestniczymy w ogólnopolskim pro-
jekcie unijnym, który dotyczy opracowania 
planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 na terenie Polski. W ramach 
tego projektu przewidujemy sporządze-
nie planów zadań ochronnych dla 21 ob-
szarów. Szczegółowe informacje dotyczące 
konkretnych rejonów w Wielkopolsce moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej 
www.poznan.rdos.gov.pl.

 Ochroną przyrody obejmuje 
się nie tylko Europę jako całość, ale tak-
że nasz kraj. A jakie działania Państwo 
podejmują w tym względzie?

W województwie wielkopolskim mamy 
13 parków krajobrazowych, 35 obszarów 
chronionego krajobrazu, a także 98 rezer-
watów przyrody, nad którymi sprawujemy 
nadzór. W ramach tej opieki porządkujemy 
stan prawny rezerwatów, dostosowując go 
do obowiązujących przepisów, a także wy-
znaczamy szlaki, które pozwalają udostęp-
nić malownicze tereny turystom. 

Szczególne miejsce zajmuje ochrona 
różnych gatunków roślin i zwierząt. Dla 
niektórych wyznacza się specjalne stre-
fy ochronne w celu zabezpieczenia ich 
ostoi, miejsc rozrodu i regularnego prze-
bywania. W Wielkopolsce istnieje około 
300 stref ochronnych wyznaczonych dla 
takich ptaków drapieżnych, jak orzeł bie-
lik, rybołów, puchacz, bocian czarny, kania 
czarna i ruda. 

 Zbliżają się Mistrzostwa Euro-
py UEFA EURO 2012. W związku z tym 
wydarzeniem realizowanych jest wiele 
inwestycji. W jakich projektach wspiera-
li Państwo miasto?

Były to inwestycje o zasięgu lokal-
nym, np. modernizacja instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów w Koni-
nie, przebudowa węzła komunikacyjnego 
na Rondzie Kaponiera w Poznaniu. Bra-
liśmy też udział w przedsięwzięciach re-
gionalnych i ponadregionalnych, jak bu-
dowa dróg ekspresowych S5 i S11. Jeśli 
chodzi o EURO 2012, to uczestniczyliśmy 
w postępowaniach związanych z rozbu-
dową Stadionu Miejskiego – jednej z czte-
rech aren Mistrzostw, z przebudową ulicy 
Grunwaldzkiej czy z realizacją Interaktyw-
nego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego. 
Przede wszystkim jednak należy przywołać 
wydane przez nas decyzje środowiskowe 
dla budowy nowego dworca kolejowego 
w Poznaniu, trasy tramwajowej z osiedla 
Lecha na Franowo, przedłużenia Poznań-
skiego Szybkiego Tramwaju do Dworca 
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Zachodniego czy modernizacji i rozbudo-
wy Portu Lotniczego Poznań-Ławica, któ-
ra wymagała sporo wysiłku i zaangażo-
wania całego zespołu. Do końca września 
wydaliśmy około dwóch tysięcy decyzji 
i postanowień. 

 Wymogi ochrony środowiska 
rodzą również nieporozumienia i kon-
flikty pomiędzy partnerami społeczny-
mi. Jak próbują Państwo im zaradzić?

Przykładamy dużą wagę do edukacji lo-
kalnej społeczności i pogłębiania zaufania 
do naszej instytucji. W tym celu aktywnie 
uczestniczymy w konferencjach, panelach 
dyskusyjnych, debatach, prezentując za-
dania i kompetencje RDOŚ oraz wyjaśnia-
jąc problemy dotyczące np. ocen oddzia-
ływania na środowisko. Co roku jesteśmy 
obecni na Targach Poleko czy na Pikniku 
Ekologicznym w Pobiedziskach, organi-
zowanym z myślą o dzieciach i młodzieży 
z całej Polski, uczestniczymy w Poznań-
skim Okrągłym Stole Odpadowym, Forum 
Gospodarki Odpadami czy Narodowej Ra-
dzie Ekologicznej. 

Po zaledwie kilku latach funkcjonowa-
nia z satysfakcją muszę przyznać, że nasze 
działania przynoszą widoczne efekty. Ob-
serwujemy znaczący wzrost świadomości 
ekologicznej – rośnie liczba interwencji 
zarówno organizacji społecznych, jak i po-
jedynczych osób, zwłaszcza w dziedzinie 
szkód w środowisku. Sprawy tego rodzaju 
z reguły są trudne i złożone proceduralnie. 
W uzasadnionych przypadkach ich skut-
kiem jest nakładanie na podmioty winne 
szkody lub zagrożenia szkodą obowiązków 
naprawczych lub zapobiegawczych. Nasze 
akcje informacyjne o zagrożeniach niektó-
rych gatunków zwierząt związanych z ter-
momodernizacją budynków skutkują wy-
stępowaniem spółdzielni mieszkaniowych 
czy deweloperów z propozycjami kompen-
sacji przyrodniczej, czyli przygotowania za-
stępczych miejsc lęgowych w zamian za 
utracone. Przykładowo, w Poznaniu w ra-
mach kompensacji pojawi się nowe, duże 

zimowisko nietoperzy, gdyż obecne, istnie-
jące w zabytkowym obiekcie, znajduje się 
w bardzo złym stanie technicznym i grozi 
zawaleniem. Wzorem może być również 
Murowana Goślina, w której po termomo-
dernizacjach udostępniono kilka tysięcy 
nowych miejsc lęgowych. 

Mając na względzie potrzebę zbliża-
nia stanowisk pomiędzy partnerami spo-
łecznymi, zaprosiliśmy m.in. przedstawi-
cieli organizacji ekologicznych do udziału 
w organach opiniodawczo-doradczych 
działających przy Regionalnym Dyrekto-
rze, tj. Regionalnej Radzie Ochrony Przyro-
dy oraz Regionalnej Komisji ds. Ocen Od-
działywania na Środowisko. Poprzez nasze 
działania staramy się budować wizerunek 
nowoczesnej, otwartej i przejrzystej ad-
ministracji świadczącej usługi z zakresu 
ochrony środowiska na jak najwyższym 
poziomie merytorycznym. Wydając pu-
blikacje, chcemy przybliżać społeczeń-
stwu problematykę, którą się zajmujemy 

– w ubiegłym roku ukazała się książka au-
torstwa prof. Bartosza Rakoczego o szko-
dach w środowisku, a obecnie przygotowy-
wana jest kolejna, tym razem prezentująca 
zagadnienia związane z tworzeniem obsza-
rów ograniczonego użytkowania na przy-
kładzie obszarów tworzonych dla lotniska 
wojskowego w Krzesinach czy cywilnego 
Poznań-Ławica. Jest to jeden z najbardziej 
konfliktogennych problemów, wymagają-
cy zbudowania szerokiego kompromisu 
społecznego.

 Jakie najważniejsze zadania 
Państwo realizują?

Mówiąc jak najzwięźlej, naszym zada-
niem jest prowadzenie spraw związanych 
z ocenami oddziaływania przedsięwzięć 
oraz polityk, strategii lub programów, któ-
re mogą skutkować znaczącym wpływem 
na środowisko, w tym na jego najcenniej-
sze zasoby przyrodnicze objęte różnego 
rodzaju formami ochrony. Prowadzimy 
skomplikowane sprawy związane z zagro-
żeniami wystąpienia szkód w środowisku 

wobec podmiotów, których działalność 
stwarza ryzyko powstania takich zdarzeń. 
Wreszcie, odpowiadamy za tworzenie i li-
kwidację niektórych form ochrony przyro-
dy, a co najistotniejsze, za ochronę i zarzą-
dzanie obszarami Natura 2000 na terenie 
województwa.

 Co zatem poczytuje sobie Pani 
za największy sukces w Poznaniu?

Uważam, że rzetelną, codzienną pra-
cą udało nam się wyrobić dobrą mar-
kę. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska w Poznaniu jest postrzegana jako 
partner mający realny wpływ na proces 
inwestycyjny. Współpraca z inwestora-
mi przyczynia się do realizacji wariantów 
minimalizujących presję przedsięwzięć 
na środowisko, jak np. przy moderniza-
cji lotniska Poznań-Ławica, gdzie, mimo 
planowanego zwiększenia operacji lotni-
czych (ponad dwukrotnie), poziom hałasu 
zmniejszy się w porze nocnej o 3 dB w sto-
sunku do stanu obecnego. Zakończyliśmy 
wiele spraw dotyczących inwestycji infra-
strukturalnych, jak budowa dróg, gazocią-
gów, wodociągów czy kanalizacji, współ-
finansowanych ze środków europejskich. 
Stanowi to nasz wkład w rozwój regionu 
i jego wiodącą pozycję pod względem 
wykorzystania funduszy unijnych. 

Cieszy mnie to, że jesteśmy zwartym 
i lojalnym wobec siebie zespołem, że na-
sze rozstrzygnięcia są uważane za me-
rytoryczne i tym samym pozwalają osią-
gnąć konsensus pomiędzy wymaganiami 
koniecznej ochrony zasobów środowiska 
a aktywnością gospodarczą. 
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Palikot jeszcze nie wystartował, a już 
mnie rozczarował. Wysłał swoich harcow-
ników na wojnę z krzyżem. Kłopot w tym, 
że cała ta bitwa będzie przegrana. Przeko-
nał się o tym SLD w 1997 roku, kiedy wystą-
pił z podobną uchwałą, której nie był w sta-
nie przegłosować. W tej chwili wiadomo, 
że uchwałę Palikota odrzucą PO, PiS, PSL, 
a, jak znam życie, SLD się wstrzyma. Po co  
ta awantura? Tusk się cieszy, bo wbrew po-
zorom ma święty spokój do grudnia, a na 
tym mu najbardziej zależało. 

W parlamentaryzmie obowiązuje pro-
sta arytmetyka, liczba głosów poparcia 
dla każdej inicjatywy. Sądzę, że w innych 
ugrupowaniach Palikot znalazłby popar-
cie dla pomysłów w rodzaju uregulowania 
stosunków z Kościołem jako instytucją, na 
przykład kwestii podatkowych, funduszu 
kościelnego, składki emerytalnej dla księ-
ży itp. Uregulowanie spraw tak, aby były 
do przyjęcia dla oponentów, albo przynaj-
mniej trudne do zanegowania, wymagało-
by jednak roztropności i pomysłowości. 

Lecz to wszystko drobiazgi. Oglądałem 
Lisa na żywo i zdumiałem się tym, co się 
u niego działo. Najgłośniej przeciw krzy-
żowi w Sejmie gardłowali homofil z par-
tii Palikota i Magdalena Środa (podobno 
profesor). Oczywiście zaatakowali Stefana 
Niesiołowskiego, który tym razem był wy-
jątkowo zrównoważony i rozsądny. Głos 
rozsądku dał też Afrykańczyk z Łodzi John 
Godson, były pastor, od niedawna poseł 
PO. Stwierdził, że jemu jest dokładnie obo-
jętne, czy krzyż wisi w sali sejmowej, czy 
nie, a i tak uważa się za chrześcijanina i za-
sadami wiary się kieruje. Tymczasem pani 
Środa i pan homofil dali popis chamstwa 
w atakach i argumentacji. Wbrew pozo-
rom wszyscy prowadzą wojnę symboliczną, 
spierają się o symbole, a nie wartości, choć 
prawdą jest, że oponenci jawnie przyzna-
li, że wartości ich nie obchodzą. Jałowym 
zajęciem byłoby przytaczanie całej argu-
mentacji, konkluzja jest jedna: to nie ma 
nic wspólnego z pluralizmem i tolerancją. 

Kolega homofil stwierdził, że pieniądze 
przeznaczone na katechetów powinny być 
przeznaczone na, cytuję, „walkę z biedą”. 
Groza. Już przerabialiśmy „walkę o pokój”, 
i jak to się skończyło? Walczy z biedą i wy-
kluczeniem poseł Kalisz, jeżdżąc złotym ja-
guarem. Do tej elity dołączyli kolejni zbaw-
cy ludzkości. Teraz się nie dziwię, że SLD nie 
chciał Biedronia w swoich szeregach. A co 

z panią profesor? Śmieszy mnie, kiedy ktoś, 
chcąc dodać sobie ważności, dodaje prof. 
przed nazwiskiem, a i tak głupstwa głosi. 
Nie pamiętam, aby na przykład przed na-
zwiskiem autora książki drukowano tytuły 
i urzędy. W naszych mediach tytułuje się 

„Panie Premierze” gościa, który już dawno 
premierem przestał być. 

Pora na argumenty. Czego pani Środa 
nie rozumie i nie zrozumie? Głosi ateizm 
z gorliwością muzułmańskiego fundamen-
talisty, a intelektualiście nie przystoi uwa-
żanie za głupiego i gorszego każdego, kto 
wierzy w Boga. W Boga wierzyli Einstein, 
Whitehead, Feynman, większość fizyków 
i noblistów. Jestem przekonany, że ich 
możliwości intelektualne dalece bardziej 
przybliżały ich do rozumienia świata niż pa-
nią Środę. Dlaczego uważam, że ateizm jest 
szkodliwy? Bowiem zaciemnia umysł, nie 
pozwala zrozumieć, że są inne rzeczywisto-
ści od tych, które wydaje nam się, że zna-
my. Prawdopodobnie przytaczani powyżej 
fizycy nie traktowali Pana Boga jako bro-
datego starca siedzącego gdzieś w chmu-
rach. Kwestia wiary a projekcji religijności, 
czyli wyobrażeń z nią związanych, wreszcie 
wartości, jakie wiara ze sobą niesie, to trzy 
zupełnie inne przestrzenie. Jednak nie jest 
tak, jak sądzi pani Środa, że wiara czy impli-
kowane przez nią normy i wartości to pry-
watna sprawa każdej jednostki. 

Powiem inaczej: trudno nie wierzyć 
w nic, co nieraz cytowałem. Rzecz w tym, 
że nie można w życiu, zwłaszcza publicz-
nym, głosić poglądu, że wartością jest brak 
wartości. W państwie tak rozwiniętym jak 
Szwajcaria we wszystkich urzędach, są-
dach, nawet na poczcie wiszą krzyże i ni-
komu to nie przeszkadza, nawet nie prze-
szkadza to być tolerancyjnym. Do groteski 
antykatolicyzm sprowadzili Włosi i mamy 
tego piękne rezultaty: w trakcie ostatniej 
rozróby na ulicach Rzymu sprofanowano 
kościół i zniszczono zabytkową figurę sa-
kralną. Uważam zresztą, że cała awantura 
była sprowokowana przez kręgi Berlusco-
niego, bo dało to argument do sprowa-
dzenia protestu do wymiaru bandyckiego 
ekscesu. Jednak zastanawiające jest coś 
innego. Jeszcze dwie dekady wcześniej 
profanacja we Włoszech byłaby nie do po-
myślenia. W Polsce jeszcze i dziś… a może 
się łudzę. Może relatywizm akademickie-
go autorytetu w dziedzinie etyki już roz-
prawił się z tym zabobonem i czas palenia 

kościołów wzorem postępowej idei rewo-
lucji francuskiej nadszedł i u nas. Wiem, że 
zapytana wprost, zaprzeczyłaby, ale fakt 
kwestionowania wartości do takiej kon-
statacji skłania.

Dopuszczam pluralizm, zarówno świa-
topoglądowy, jak i wyznaniowy, politycz-
ny, ale nie etyczny. Musimy się umówić, że 
jest pewien zespół norm i wartości uniwer-
salnych, co do których nie ma wątpliwości. 
Na szczęście Europejczycy dojrzeli do pew-
nych form regulacji wzajemnych relacji. Na 
przykład o ile tak zwane prawo natural-
ne jako normę sankcjonuje prawo zemsty 
(aprobuje to też Kościół), o tyle instytucja 
przemocy została poddana kontroli pań-
stwa i odrzuca się na przykład karę śmierci, 
jako przejaw zemsty, a nie karę. Demagodzy 
twierdzą, że to nie odstrasza, jednak w cią-
gu ostatnich dwustu lat liczba najcięższych 
zbrodni systematycznie spada. Jako pod-
stawowy wyznacznik norm społecznych 
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przyjęto dekalog i dziś nikt refleksyjny go 
nie kwestionuje, choć byli w historii tacy, 
którzy uważali go za przesąd i mit. 

W programie Lisa padł demagogiczny 
argument, że niekoniecznie większość musi 
mieć rację. Głoszący tę mądrość nowo wy-
brany poseł dowiódł, że nie rozumie istoty 
parlamentaryzmu. Nim wyjaśnię tę kwestię, 
pozwolę sobie zauważyć, że to twierdze-
nie pozornie jest poprawne. Odwołam się 
do przykładu z nauk ścisłych. Do czasu Ko-
pernika obowiązywał w opisie świata mo-
del Ptolemeusza i choć był błędny, to wcale 
nie wynikał z wiary: model geocentryczny 
zaakceptował Kościół, bowiem z punktu wi-
dzenia ówczesnej wiedzy był on poprawny. 
Kopernik udowodnił, że jest inaczej i za-
proponował model heliocentryczny. Choć 
bliższy prawdy, poprawniejszy na pozio-
mie opisu, wszystkiego rzecz jasna ani nie 
mógł wiedzieć ani sprawdzić, ale wyzna-
czył nowy kierunek myślenia. Stąd mówi się 

o przełomach kopernikańskich w nauce, kie-
dy modele dotąd obowiązujące okazały się 
nie do końca prawdziwe. Z tej naukowej 
porażki Kościół też wyciągnął wnioski i po-
przestał na nieomylności w kwestiach ka-
nonu wiary, a nie wiedzy. Kiedy większość 
albo mniejszość ma rację? Nigdy, to tylko 
kwestia przekonań, a nie racji, nie ma teorii 
skończonych i gotowych, tak jak w praktyce 
społecznej nie ma gotowych ostatecznych 
rozwiązań. O ile w kwestii wiedzy i wiary po-
myłki nie są tak bolesne, o tyle w praktyce 
społecznej prowadzą do katastrofy. Wódz 
rewolucji Lenin zgodnie z nauką Marksa 
głosił, że rację posiada właśnie mniejszość, 
która ma wyższą świadomość w rozwiązy-
waniu kwestii społecznych. W konsekwen-
cji poszedł dalej, twierdząc, że tych, którzy 
nie rozumieją postępu, należy zwyczajnie 
eksterminować, bo z nimi rewolucji się nie 
przeprowadzi. W idei parlamentaryzmu, 
choć pod wieloma względami niedoskona-
łej, tkwi pewna mądrość, polegająca na tym, 
że ostatecznie musi być zgoda co do celów 
i środków. Wiadomo, że większość zawsze 
będzie zachowywała się zachowawczo, bo 
w istocie nie lubimy zmian, a jeśli mają one 
nastąpić, to musimy być do nich przekona-
ni. W tym sensie nikt nie ma ostatecznej ra-
cji danej raz na zawsze. A zresztą co to zna-
czy… czy też nie jest to po prostu kwestia 
wiary? Większość należy zjednać sobie do 
zmian, przekonać. 

Oglądałem wspomnienia Tadeusza 
Mazowieckiego, który ze zdumieniem 
stwierdził, że dawni oponenci z genera-
łem Kiszczakiem na czele nagle zaczęli 
współpracować z jego rządem. Dlaczego? 
Przekonali się, że kierunek zmian jest nie-
uchronny i pożyteczny, przekonali się do 
intencji Mazowieckiego, a jego celem nie 
była walka z poprzednikami. To powinno 
skłonić do rozwagi parlamentarzystów: je-
śli zakładają swoją rolę jako walkę z sym-
bolami, osobami, partiami, ideami, to jest 
ona z góry przegrana. Przynajmniej mam 
taką nadzieję, bo w przeciwnym wypadku 
doprowadzi to do totalitaryzmu. Klasa poli-
tyczna musi dojrzeć do refleksji, jak znaleźć 
porozumienie w zasadniczych kwestiach 
ustrojowych. Nie chcę walki z ubóstwem 
w wykonaniu lewackich posłów, to już 
było. Oczekuję mądrych rozwiązań, które 
doprowadzą w rezultacie do tego, że wal-
ka ta będzie zbędna, obywatele sami za-
troszczą się o swój byt, byle posłowie im 

nie przeszkadzali, ale stwarzali warunki do 
rozwoju, samoorganizacji.

Podam przykład patologii w wykona-
niu państwa. W pewnej wsi w olsztyńskim 
do remizy wkroczyli funkcjonariusze służb 
celnych, bo odbywała się tam nielegalna lo-
teria. Gospodynie z miejscowego koła go-
spodyń własnoręcznie wyprodukowały pie-
rogi, w których były ukryte losy. Strażacy na 
imprezie sprzedawali piwo. Wszystkie zyski 
były przeznaczone na cele społeczne, po-
moc socjalną w lokalnych wioskach. Ta głu-
pia interwencja to rezultat złych przepisów, 
ingerencji państwa tam, gdzie nie powinna 
nastąpić. Kiedy obywatele sami postanawia-
ją rozwiązywać swoje problemy tak, jak po-
trafią, wkracza państwo, ale też to państwo 
potrafi ingerować w sytuacji, kiedy coś nie 
działa: to jest właśnie ta „walka z ubóstwem”. 
Broń nas, Panie Boże, przed taką walką. Ale 
poseł homofil w Boga nie wierzy, więc kogo 
ma się bać? Brodatego dziadka w śmiesznej 
czapce zwanej leninówką. 

Tomasz Lis nie rozumie, że aktorzy ta-
kich spektakli nienawiści będą się coraz 
bardziej popisywali, jeśli będą na nich skie-
rowane kamery, a jeśli o tym wie, to podej-
rzewam go o cynizm. Proponuję zastosować 
się do postulatu Stefana Niesiołowskiego: 
izolować, nie propagować odmieńców tyl-
ko dlatego, że są odmieńcami, a nie mają nic 
do zaproponowania. Na tej liście umieścił-
bym też samego postulatora. Muszę jednak 
oddać sprawiedliwość posłowi Niesiołow-
skiemu. Myli się pani Środa, że przechodzi 
on do historii. Czy jej się to podoba, czy nie, 
Stefan Niesiołowski, i to całkiem zasłużenie, 
ma już swoje miejsce w historii. Publiczne 
chamskie ekscesy to za mało, aby zasłużyć 
sobie na szacunek i miejsce w encyklopedii, 
o tym powinna wiedzieć pani profesor. 

Na koniec mój apel do Tomasza Lisa. 
Niech nie marnuje tej ogromnej szansy, 
jaką jest możliwość prowadzenia programu 
w publicznej telewizji, i zaprasza ludzi, któ-
rzy cechują się mądrością, którzy pomogą 
nam zrozumieć świat. Dzięki temu obywate-
le dowiedzą się, czego mamy wymagać od 
naszych reprezentantów, a i oni sami będą 
mieli szansę przemyśleć swoje projekty, 
uznać, na ile są pożyteczne i celowe. 

W razie trudności proszę o telefon, 
chętnie służę listą osób dysponujących od-
powiednią wiedzą i doświadczeniem życio-
wym, choć niebędących celebrytami i poli-
tykami.  

polityka

na czy o symbole?



Z prezes Ewą Gralińską i dy-
rektorem Arturem Szyman-
kiewiczem z Centrum Języ-
ków Obcych Akces-Benefit 
rozmawia Merkuriusz

 Historia szkoły li-
czy już ponad dziesięć lat. 
Jak się Państwu przez te lata 
układa?

Ewa Gralińska: Zaczynaliśmy 
od nauczania metodą Callana, 
która sprawdziła się i nadal jest 
bardzo skuteczna. Wystartowali-
śmy z nią jako pierwsi w Pozna-
niu. Wtedy w Polsce to była re-
wolucja, to było coś nowego. Do 
tej pory wszystkie metody uczy-
ły raczej wiedzy o języku, a nie 
języka. Nasz sposób jest o tyle 
efektywniejszy, że słuchacze za-
czynają mówić już na pierwszej 
lekcji! Duża szybkość, z jaką od-
bywają się zajęcia (nauczyciel 
mówi z prędkością około dwustu dwu-
dziestu słów na minutę) oraz odpowied-
ni system powtórek sprawiają, iż materiał 
utrwalany jest bardzo skutecznie, a czas na 
zajęciach wykorzystywany w sposób opty-
malny. W roku 2007 wprowadziliśmy w na-
szych szkołach podręczniki Direct Method 
for English, które bazują na metodzie Cal-
lana, wzbogaconej jednakże o nowocze-
sne słownictwo oraz doskonale opracowa-
ne ćwiczenia gramatyczne. Dzięki temu są 
bardziej przyjazne dla uczestnika kursu.

 Czy metoda Callana jest cią-
gle dominująca, czy proponują Państwo 
też inne techniki?

EG: Większość zajęć prowadzimy z wy-
korzystaniem tej metody, jednak nie ogra-
niczamy się tylko do niej. W naszej ofercie 
kursów językowych znajdują się także pro-
wadzone tradycyjnie programy Business 
English na różnych poziomach zaawan-
sowania oraz kursy przygotowujące do 
uzyskania certyfikatów językowych. Cał-
kowitą nowością jest metoda Colina Rose, 
którą właśnie wprowadziliśmy. Chcemy 
ją rozpowszechnić na rynku poznańskim, 
tak aby dorównała popularnością meto-
dzie Callana.

 Na czym ona polega?
Artur Szymankiewicz: Metodę Colina 

Rose cechuje bezprecedensowa skutecz-
ność i szybkość. Swobodę w posługiwa-
niu się językiem angielskim w mowie i pi-
śmie uzyskuje się już po sześciu miesiącach 

nauki, zamiast tradycyjnych trzech-pięciu 
lat. Metoda ta jest oparta na najnowszej 
światowej wiedzy o psychologii uczenia 
się. W rezultacie stworzono rewolucyjny 
sposób nauczania polisensorycznego, czyli 
absorbującego kilka zmysłów naraz. Jest to 
metoda idealna dla ludzi zajętych, o niere-
gularnym trybie życia i pracy. Wymaga tyl-
ko jednej godziny tygodniowo zajęć w gru-
pie plus ok. dwóch-dwóch i pół godziny 
tygodniowo pracy własnej z komputerem 
(online) w dowolnym czasie i miejscu. Or-
ganizacja szkoleń zakłada elastyczne pla-
nowanie kalendarza kursu, co oznacza, że 
krótkotrwałe przerwy czy wyjazdy służbo-
we uczestnika nie mają wpływu na ciągłość 
i efekty kształcenia. 

 W swojej ofercie informują 
Państwo, że są otwarci na specyfikę pol-
skiego słuchacza. Na czym to polega?

AS: Chodzi nam o mentalność Polaków 
– jesteśmy bardzo ambitnym narodem. Kie-
dy chcemy posługiwać się językiem obcym, 
pragniemy od razu mówić perfekcyjnie! Ta-
kie podejście to jednak nieco błędna ścież-
ka. Aby komunikować się z ludźmi z innych 
krajów, nie musimy mówić perfekcyj-
nie, stosować perfekcyjnych struktur gra-
matycznych i perfekcyjnego słownictwa. 
Chodzi o to, żeby po prostu się dogady-
wać. Dlatego my uczymy głównie komuni-
kowania się w danym języku i z sukcesem 
pomagamy przełamywać blokadę, którą 
mają początkujący słuchacze.N
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 A kto się u Państwa uczy?
EG: Mamy szeroką gamę kursów przy-

gotowanych odpowiednio dla każdej 
grupy wiekowej. Uczymy dzieci od pią-
tego roku życia do…  górnej granicy nie 
wyznaczamy. 

 Jakich języków Państwo 
uczą?

AS: Specjalizujemy się w nauczaniu ję-
zyków angielskiego, niemieckiego, francu-
skiego i hiszpańskiego, które są naszymi 

bazowymi, ale 
m o ż e m y  n a -
uczyć każdego 
innego. Współ-
pracujemy z lek-
torami włoskimi, 
portugalskimi, 
rosyjskimi.

 A ję-
zyk chiński?

EG: Mieliśmy 
ostatnio takie 
zapytanie i je-
steśmy w trak-
cie poszukiwań 
odpowiedniego 
lektora.

 Ten 
język staje się 

modny. Choć jego nauka jest dość kar-
kołomnym przedsięwzięciem, są chęt-
ni, którzy szukają szkół, uczęszczają 
na prywatne lekcje. To jest sygnał dla 
Państwa?

AS: Tak, wkrótce odpowiemy na to za-
potrzebowanie. Dodam również, że pro-
wadzimy kursy dla osób obcojęzycznych, 
które chcą nauczyć się języka polskiego. 
Zainteresowanie tego typu kursami jest 
coraz większe.

 Czy Państwa oferta dociera 
też do samorządów i firm? 

AS: Jak najbardziej. Naszą rzetelność 
i zaangażowanie doceniło wiele renomo-
wanych firm, które na przestrzeni ostat-
nich lat zaufały nam i zdecydowały się na 
współpracę z nami. Wysoki poziom naucza-
nia, jaki zapewniamy, owocuje skutecznym 
poszerzeniem kompetencji językowych 
osób zatrudnionych w danych firmach. To 
wszystko dzieje się w zaledwie kilka mie-
sięcy. Pracownicy integrują się dzięki bez-
stresowej i przyjemnej formie nauki. To 
również doceniają pracodawcy. 

Kursy w naszych szkołach połączone 
są z możliwością uzyskania międzynaro-
dowego certyfikatu TELC (The European 
Language Certificates) – dokumentu języ-
kowego oficjalnie uznawanego za potwier-
dzenie znajomości języka przez administra-
cję Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałe 
kraje Unii Europejskiej. Szkoły Akces-Be-
nefit posiadają status Ośrodka Egzamina-
cyjnego TELC. Organizujemy i prowadzimy 
egzaminy TELC w dogodnym dla słuchaczy 
terminie i miejscu.  Pracodawcy korzystają 
z tej możliwości, co pozwala im upewnić 
się, ze środki przeznaczone na szkolenia zo-
stały właściwie spożytkowane.  

Oferujemy najnowszą metodę profilaktyki i leczenia schorzeń 

kręgosłupa.

TheraGe compact – nowoczesna, niemiecka technologia, ate-

stowany sprzęt medyczny, bezpieczne rozciąganie obejmujące 

wszystkie odcinki kręgosłupa, poprawia przewodnictwo nerwo-

we, uśmierza ból, rozluźnia mięśnie

SKUTECZNNOŚĆ LECZENIA – DŁUGOTRWAŁY 

REZULTAT. 

TheraGe compact – otrzymało rekomendację Polskiego Towarzy-

stwa Kręgosłupowego, jedyne na rynku urządzenie 

spełniające oczekiwania cierpiących na dyskopatię, 

przepuklinę krążka, rwę kulszową, podrażnienie ko-

rzonków nerwowych.

Skuteczne w terapii dziecięcego porażenia mózgo-

wego, w chorobie Parkinsona i po udarze. (więcej na 

www.masaze-rehabilitacja.pl)

NOWOŚĆ – MASAŻ ANTYCELLULITOWY

Metoda masażu z zastosowaniem aplikatora 

igłowego.

Redukuje cellulit, stosowany na 

mięśnie twarzy i szyi wywołuje efekt 

liftingu.

Relaksuje, rozluźnia mięśnie, popra-

wia strukturę skóry i tkanki.

(zbiegi wykonuje dyplomowany 

bioenergoterapeuta)

Profesjonalnie zadbamy o Państwa zdrowie i kondycję fizyczną,

stosując nowoczesne  metody  zapewniamy doskonały relaks.

STUDIO ZDROWIA

WARTO NAM ZAUFAĆ !!! 
ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo – 17.oo

godziny popołudniowe oraz soboty – wyłącznie wizyty planowane wcześniej

STUDIO ZDROWIA, ul. Przemysłowa 31, Poznań

tel. 503-725-723

PREPARATY ZDROWIA – naj-

większe osiągnięcie polskich 

naukowców.

SREBRO, ZŁOTO, KRZEM OR-

GANICZNY – preparaty lecznicze 

w 100% naturalne, nie wywołu-

ją skutków ubocznych, przyswa-

jalne przez organizm w 70%, do 

stosowania u dorosłych, dzieci 

i zwierząt.

Leczą chorobę wrzodową, żylaki, 

hemoroidy, cukrzycę, wady wzro-

ku, blokują rozwój bakterii i groź-

nych wirusów, niszczą komórki 

rakowe, dostarczają naszemu or-

ganizmowi niezbędnych minera-

łów chroniąc tym samym przed 

zawałem serca, wylewem czy wi-

rusowym zapaleniem wątroby.

Wzmacniają odporność organi-

zmu, przyczyniają się do wytwa-

rzania komórek macierzystych 

niezbędnych do naprawy uszko-

dzonego organu!!!

BIOENERGOTERAPIA – profesjonalne 

zabiegi lecznicze (dolegliwości układu ru-

chu, schorzenia systemu nerwowego).

LOMI – LOMI – NUI – masaż o działa-

niu relaksującym, leczniczym i terapeu-

tycznym, stosowany by przywrócić natu-

ralny stan ciała i duszy.

Wykonywany w skupieniu i z szacunkiem 

dla ludzkiego ciała.

Płynność i harmonia ruchów w rytmie 

hawajskich melodii. Uznany za najcu-

downiejszy masaż świata – nazwany „ma-

sażem kochających rąk”.

R E K L A M A
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W związku z europejską trasą koncertową pro-
mującą projekt „Officium Novum” prezentu-
jemy wywiad, który z norweskim saksofoni-
stą, Janem Garbarkiem, przeprowadził Dionizy 
Piątkowski 

 Jak wyjaśnisz fenomen Twojej ogrom-
nej popularności w Polsce?

Nie bardzo potrafię to wytłumaczyć. Jestem 
muzykiem, który sporo koncertuje i dużo nagrywa. 
W Polsce gram co kilka lat i widzę, że mam tu wier-
ną publiczność. I być może dla nich jestem popu-
larnym muzykiem.

 Czy jest to tylko sprawa muzyki, czy 
może też Twoich polskich korzeni?

Z pewnością fakt, że mój ojciec jest Polakiem, nie 
pozostaje bez znaczenia. Szkoda, że nie mówię po 

polsku, ale zawsze ciepło myślę o Polsce. Jestem tu częstym go-
ściem i właśnie tutaj spotykam się z serdecznym przyjęciem, a w Po-
znaniu widuję się z moimi polskimi krewnymi. To jest urocze.

 Czy na postrzeganie „jazzu Garbarka” miał wpływ 
sukces jazzowego brzmienia ECM?

Wcześniej nagrywałem już płyty w wytwórniach skandynaw-
skich i amerykańskich, ale dopiero w ECM wykrystalizował się mój 
styl. To był z pewnością splot wielu elementów: mojej lirycznej 
stylistyki, wypracowanego, specyficznego „brzmienia powyżej 
ciszy”, jakie w ECM kreował producent Manfred Eicher, ale także 
dość powszechnej – jak na jazz – akceptacji słuchaczy.

 Kiedy zrodził się pomysł, by nagrać pierwszy album 
„Officium”?

Trudno to nazywać pomysłem, bowiem The Hilliard Ensem-
ble planował zrealizować nagranie średniowiecznej, hiszpańskiej 
kompozycji „Officium defunctorum” jako samodzielnego wokal-
nego dzieła. Eicher zaproponował wtedy, by stworzyć rodzaj mu-
zycznego misterium, w którym dźwięk jazzowego saksofonu ko-
mentowałby precyzyjnie interpretowane utwory wokalne. To był 
pomysł dziwny i nikt specjalnie nie spodziewał się, że wyniknie 
z tego coś więcej niż eksperyment brzmieniowy.

 Sięgasz po rożne inspiracje: od – co oczywiste – lu-
dowej muzyki skandynawskiej po etniczną muzykę Pakista-
nu. Czy projekt „Officium” to także rodzaj poddania się kolej-
nej, innej inspiracji?

Eicher jest w swojej firmie producentem-eksperymentatorem, 
stąd też „Officium” zrealizowaliśmy nie w studiu, lecz w ustronnym 
klasztorze św. Gerolda w Alpach. Przy realizacji nie poddawałem 
się specjalnym inspiracjom, to był raczej rodzaj muzycznego ko-
mentarza do wspaniałej sztuki wokalnej The Hilliard Ensemble. 
Było to dla mnie także twórcze wyzwanie: odnaleźć się z impro-
wizacją jazzową w stylistyce średniowiecznej kompozycji.

 Jak przygotowujesz się do takiego nagrania? Czy 
to tylko jazzowy komentarz do wokaliz kwartetu Hilliard?

Wydaje mi się, że jest w tym projekcie dużo z jazzu, swo-
bodnej improwizacji, budowania nastroju emocją. Kompozy-
cje śpiewane przez The Hilliard Ensemble są strukturą, w którą 
wplatam swoje improwizacje i muzyczne komentarze. Zasad-
niczo każdy z naszych koncertów jest inny, inny w znaczeniu 
budowania emocji, nastroju. I choć kompozycje, które gramy, 
są utworami zamkniętymi, to pozwalają mi na sporą swobodę. 
Oczywiście nie ma tu mowy o tworzeniu wariacji na temat, ale 
mogę kontrolować spontaniczność i budować nastrój. Te dwa 
światy precyzyjnie skomponowanego utworu wokalnego i jaz-
zowej improwizacji – coś, co, kiedy przymierzaliśmy się do tego 
projektu, wydawało się pomysłem karkołomnym – teraz dosko-
nale ze sobą współgrają.

 Czy w konwencji precyzyjnej interpretacji wokal-
nej jest miejsce na improwizowany, jazzowy komentarz?

Na jazz składa się wiele elementów, pośród których niezwykle 
ważna jest improwizacja – rodzaj emocjonalnego, indywidualne-
go komentarza. W „Officium” i „Mnemosyne” jazzowa improwiza-
cja nie jest jednak elementem najważniejszym. Tutaj kompozycje 
wokalne budują brzmienie, a saksofonowy komentarz to swego 
rodzaju uzupełnienie. Może dlatego nagrania te różnią się znacz-
nie od innych jazzowo-klasycznych pomysłów.

 Ile w nowym „Officium”  jest prawdziwego Garbar-
ka, jazzmana z zespołów Keitha Jarretta, George’a Russella, 
Dona Cherry’ego?

W każdym nagraniu – z zespołem jazzowym, z muzykami 
ludowymi czy z kwartetem Hilliard – jestem twórcą autentycz-
nym, to znaczy muzykiem emocjonalnie związanym z tym, co 
gram, co tworzę. Nie jestem typowym jazzmanem, chociaż tak 
właśnie bywam postrzegany. Traktuję jazz bardzo szeroko – od 
muzyki improwizowanej po komentarz do nagrań etnicznych czy 
sakralnych.

 Pierwszy projekt „Officium” odniósł wielki arty-
styczny i komercyjny sukces. Jak wytłumaczysz fakt, że al-
bum, a szczególnie jego stylistyka, znalazły fanów zarówno 
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wśród słuchaczy jazzu, jak i muzyki klasycznej oraz sztuki 
wokalnej?

Trudno wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Nikt nie spodzie-
wał się, że album „Officium” okaże się komercyjnym sukcesem. 
Kiedy nagrywaliśmy tę płytę, traktowaliśmy to przede wszystkim 
jako eksperyment brzmieniowy. Eicher często poddawał się takim 
fascynacjom i często w swojej jazzowej wytwórni realizował na-
grania odległe od jazzowej stylistyki: od kompozycji Arvo Pärta 
po klasyczne nagrania np. Keitha Jarretta. „Officium” jest jednym 
z takich innych projektów akceptowanych zarówno przez miło-
śników jazzu, jak i muzyki klasycznej.

 Projekt „Officium Novum” prezentowany jest 
w szczególnych miejscach: są to kościoły i bazyliki...

Od samego początku wiedzieliśmy, że musi się wiązać ze 
szczególną prezentacją. Wybór miejsc koncertów podyktowany 
jest przede wszystkim repertuarem, brzmieniem oraz najwspanial-
szą akustyką, jaką mają kamienne świątynie. Nie używamy żad-
nego nagłośnienia, mikrofonów – cały koncert jest prezentacją 

akustyczną pokazującą bogactwo brzmienia, nieskazitel-
ność muzyki.

 Czy taki odbiór jest wynikiem akustycz-
nej prezentacji, specyficznej akustyki i majestatu 
świątyni?

Nastrój programu „Officium” lub „Mnemosyne” nie jest 
możliwy do uzyskania w sali koncertowej czy w teatrze. To 
brzmienie, muzyka i emocje oraz specyfika kościoła wywo-
łują u słuchaczy pewien rodzaj skupienia i zadumy. Gramy 
w katedrze Notre Dame i w katedrze kolońskiej, w prze-
pięknych i ogromnych bazylikach, ale także w niewielkich 
kościółkach. 

Zdjęcia z koncertu w Kościele OO. Dominikanów w Poznaniu, jednym 
z dwóch miejsc w Polsce, w jakich koncertował Jan Garbarek wraz 
z The Hilliard Ensemble, udostępnił organizator – klub Blue Note – 
dzięki uprzejmości fotografa Jarosława Lemańskiego.

Stowarzyszenie „Wie-

dza, Kultura, Pomoc” jest 

organizacją interdyscy-

plinarną, skupiającą re-

prezentantów różnych 

zawodów: prawników, 

przedstawicieli świata na-

uki i sztuki, lekarzy, peda-

gogów, psychologów, in-

żynierów. To ludzie dobrej 

woli działający dla innych.

Prowadzimy szero-

ko zakrojoną działalność 

edukacyjną – w tym celu 

powołaliśmy Centrum 

Kształcenia Ustawiczne-

go, zarejestrowane przez 

Wydział Oświaty Miasta Poznania. Organizujemy wykłady 

z zakresu prawa – w tym medycznego, ale też z ekonomii, 

psychologii i pedagogiki. W naszym gronie są również wy-

sokiej klasy lektorzy języków obcych, dzięki czemu oferu-

jemy warsztaty językowe na wyższych poziomach, także 

zawodowe.

Odkąd rok temu rozpoczęliśmy naszą działalność, mo-

żemy poszczycić się wieloma udanymi przedsięwzięciami 

z opisywanego wyżej zakresu, ale także współudziałem 

w konferencjach naukowych takich, jak: I Międzynarodo-

wa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Obszary Akade-

mickiej Wiedzy Naukowej” oraz „Bezpieczeństwo człowieka 

XXI wieku – Główne założenia i problemy”. W tym roku zo-

staliśmy współorganizatorem nowej konferencji w Koninie 

„Zarządzanie wiedzą a przedsiębiorczość”.

Uzyskane środki z powyższych działań przeznaczamy na 

sponsorowanie kultury na terenie Poznania i regionu, a także 

pomoc potrzebującym. Współsponsorowaliśmy między innymi 

przedsięwzięcie artystyczne „Festiwal Wiosny”, którego głównym 

organizatorem była Fundacja Nuova, teatry offowe, m.in. Teatr Au-

tomaton, a także otoczyliśmy opieką świetlicę dla dzieci z ubo-

gich rodzin – Amici. Zorganizowaliśmy charytatywny bal w Pałacu 

w Porażynie, a środki z aukcji obrazu malarki Małgorzaty Ryna-

rzewskiej – członkini naszego Stowarzyszenia – przeznaczone zo-

stały na działalność Estrady Poznańskiej Scena na Piętrze.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca realizujemy cykl spo-

tkań otwartych zatytułowany „Moje hobby”, i tak 6 października 

odbył się wieczór poezji, na którym Romuald Grząślewicz zapre-

zentował swój autorski tomik pt. „Chwasty polskie, czyli puzzle 

z przełomu XX i XXI wieku”. 3 listopada o swoich pasjach opo-

wie nam dyrektor Wydziału Oświaty Andrzej Tomczak – wybitny 

znawca filmu polskiego i nie tylko. 

Spotkania z cyklu „Moje hobby” odbywają się w re-

stauracji Nasz Klub przy ulicy Woźnej 10 na I piętrze, o godz. 

18:00.

WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 

Krystyna Gwoździcka jest prezesem Stowarzyszenia „Wiedza, 

Kultura, Pomoc” 
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Z Michałem Znanieckim, dyrektorem 
Teatru Wielkiego w Poznaniu, rozma-
wia Mariola Zdancewicz

 Rok temu Teatr Wielki w Po-
znaniu obchodził jubileusz 100-lecia 
swego istnienia.  Zaprezentowali Pań-
stwo jego historię  na wspaniałej wy-
stawie w Muzeum Narodowym. Jakim 
powodzeniem cieszyła się wystawa 
i jak Pan odbiera obraz teatru, który 
odsłoniła?

Naszym życiem – mówię tutaj o arty-
stach – jest spektakl. Jesteśmy jak motyle 
czy jak ćmy. Istniejemy wyłącznie w dniu, 
w którym może nas zobaczyć publicz-
ność. Codziennie mamy spektakle, a każdy 
spektakl traktujemy jak premierę. Z wystę-
pu niewiele może pozostać, chyba że wła-
śnie wspomnienia i emocje. Wystawa zaś, 
która była jedną z najbardziej oglądanych 
w Muzeum Narodowym, pokazała to, co 
zostaje z teatru, kiedy światła gasną, czy-
li scenę, kulisy, stroje, pewne skorupy i nas 
samych. Rekwizyty nie były żywe, ale moż-
na było ich dotknąć, poznać historię i ludzi, 
którzy zaistnieli na tej scenie, a także to, co 
po nich pozostało – przedmioty. Co tydzień 
odbywały się też spotkania, na których jako 
realizatorzy, artyści stawaliśmy się nietypo-
wymi przewodnikami. Dla wielu naszych 
gości okazywały się one atrakcyjną formą 
wędrówki przez teatr.

 Jak wygląda wiek działalności 
Teatru z Pana perspektywy? Czy warto 
sięgać po doświadczenia z przeszłości?

Cały czas sięgam do doświadczeń, my-
ślę, że to pewnego rodzaju konieczność, 
gdy ma się na uwadze przygotowanie no-
wego sezonu. Nawet nasz kontakt z zagra-
nicznymi teatrami to doświadczanie prze-
szłości, czasami tej bliższej. W Santander 
w tym roku wspominano  „Czarną Maskę”, 
przedstawienie sprzed lat. Przed przeszło-
ścią nie sposób uciec i nie należy uciekać. 
Dla nas jest ważne, że właśnie w Poznaniu 
można było pokazywać pewne tytuły, któ-
re nigdzie indziej w Polsce nie zaistniały. 
I właśnie dzięki analizie tych stu lat zoba-
czyliśmy, co zostało w dokumentach, w lu-
dziach i ich emocjach. Okazało się, że to 
prapremiery, nowe tytuły i pewnego rodza-
ju eksperymenty. 

 Myślę, że wiedza ta jest prze-
tworzona przez Pana widzenie świata…

Sądzę, że nie, bo dość specyficznie 
podchodzę do teatru i do repertuaru. Mój 
gust operowy jest inny niż gust szerokiej 
publiczności i melomanów, np. nie lubię 

Marii Callas – jej śpiew i wibracje przypra-
wiają mnie o ból głowy, jednak wiem, że 
jest wielką i popularną artystką. Nigdy 
nie ustalam repertuaru pod moje gusta, 
lecz – pod to, aby pokazać publiczności 
przy każdej premierze inny sposób myśle-
nia teatrem, muzyką, reżyserią czy insce-
nizacją. I tak na przykład w Roku Kobiet 
mamy klasyczną „Toscę”, „The Fairy Qu-
een”, zrealizowane w sposób dość współ-
czesny, choć nawiązujący do magicznego 
świata Purcella, ale i całkowicie nowocze-
sną „Ophelię”.

 Do niedawna teatr operowy, 
ale i teatr dramatyczny były kostyczny-
mi instytucjami, ale teraz coś się zaczę-
ło zmieniać... 

Teatr u swych źródeł był miejscem, 
w którym dyskutowano o teraźniejszo-
ści i komentowano rzeczywistość. Tak 
to wyglądało u Szekspira. Dzisiaj wraca 
do tego nie tylko teatr dramatyczny, dla 
którego teraźniejsze wydarzenia są naj-
ważniejsze. Mówimy o człowieku współ-
czesnym czy o reżyserze współczesnym, 

opowiadającym własne życie, własne 
emocje teatrem – bardzo żywym. Mam 
nadzieję, że opera nie stanie się znowu 
miejscem oglądania ładnych krynolin, hi-
storii jak z telenoweli brazylijskiej. I że po 
przedstawieniach nie będziemy tylko mó-
wili: było ładne, ale mnie to nie dotyczy. 
Bo to najgorsza recenzja. 

Rozpoczynamy sezon z „Lady Makbet 
mceńskiego powiatu”, która jest pewną 
uniwersalną historią upodlenia człowieka. 
Pojawia się w niej jednak lady Makbet, bu-
rząc ten uniwersalizm. Dzieło pokazuje, że 
my dzisiaj też tacy jesteśmy.

„Dzień świra”, rozpoczynający Rok Męż-
czyzn, będzie bardzo bolesny dla nas 
wszystkich. Sztuka mówi o naszych małych 
problemikach i codzienności, którą skrywa-
my przed innymi. Chciałbym, żeby właśnie 
taka była opera, nie tracąc spektakulary-
zmu. Żeby spektakle były ciekawe, a ludzie, 
którzy myślą, że wiedzą już wszystko o ca-
łym świecie, po wyjściu z opery mieli jakiś 
problem do przemyślenia. Do tego dążę 
i mam nadzieję, że przyszły rok to pokaże 

Miejsce na 
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od pierwszego do ostatniego spektaklu, 
którym będzie „Król Roger”. 

 Jakie korzyści czy wartości 
wynikły z trwającego w Teatrze Wielkim 
Roku Kobiet czy  wybranego przez Pana 
repertuaru i współpracy z takimi orga-
nizacjami, jak Stowarzyszenie Kobiet 
KONSOLA, Centrum Praw Kobiet, Po-
znańskie Towarzystwo Amazonek, Festi-
wal „No women no art”, Babiląd, Stowa-
rzyszenie Kongres Kobiet, Partia Kobiet, 
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo”? 

Dla mnie największym i niezapomnia-
nym przeżyciem było połączenie debat ze 
spektaklami i  nadspodziewany sukces tych 
pierwszych, bo przychodziło na nie więcej 
osób niż na przedstawienia. Były to nieraz 
bolesne i zaskakujące spotkania, to przed 

„Toscą” dotyczyło  kobiet, które w związku 
z agresją w domu stawały się zabójczynia-
mi. Generalnie, widzieliśmy różne role ko-
biet w życiu i na scenie: artystki, realizatorki, 
ale również współczesne bohaterki opero-

wych historii. Dało to możliwość zdyskon-
towania wizerunku kobiety z różnych epok 
stworzonego przez kompozytorów, najczę-
ściej mężczyzn. Teraz chciałbym pokazać 
podobne tematy z perspektywy męskiej.

 Czy mają Państwo jakieś spo-
soby, żeby ludzi, szczególnie młodych, 
przekonać, że opera  nie jest czymś za-
mierzchłym, przysypanym kurzem?

Teatr operowy przetrwa z dwóch po-
wodów. Po pierwsze to bardzo ścisła kon-
wencja, która, cokolwiek by się działo, jest 
nie do ruszenia. Po drugie, wiele robimy, 
żeby przekonać do niego młodą publicz-
ność, przyzwyczajoną do Internetu, telewi-
zji, kina i efektów specjalnych. Opera wyda-
je się zbyt skomplikowana, a tak naprawdę 
jest bardzo prosta. Nasze spektakle poka-
zujemy z komentarzem, dlatego po premie-
rze studenckiej debatujemy. Najmłodszych 
poprzez specjalne projekty przygotowuje-
my do wejścia w świat opery.

 Zaproponował Pan jako jeden 
z pomysłów Operę Kieszonkową, któ-
ra nawiązuje do teatru objazdowego 

i teatrów dworskich. Zorganizował Pan 
spektakle w wielkopolskich pałacach. 
Na ile nowi rezydenci tych miejsc oka-
zali się przychylni?

Oni okazali się bardzo przychylni, ale 
mało praktyczni. Dlatego, że przychyl-
ność nie wystarcza, gdy realizacja takiego 
spektaklu jest bardzo skomplikowana lo-
gistycznie. Wszyscy myślą, że najważniej-
sza ma być scena, a ja zawsze 
mówię: uważajmy, bo dwa 
razy większe od sceny musi 
być miejsce dla publiczno-
ści. W związku z tym w dwor-
kach sprawdzają się spekta-
kle takie, jak „En attendant 
Chopin” czy „La serva padro-
na”, które są bardzo salonowe 
i mogą wmieszać w akcję pu-
bliczność. Zorganizowaliśmy 
ponad czterdzieści przed-
stawień w willach, pałacach, 
dworkach w Wielkopolsce. 
Ale narodził się też projekt 

„Mandragora”, w którym wy-
korzystaliśmy fasadę dworku. 
Premiera odbyła w Podstoli-
cach, kolejny spektakl zrobili-
śmy w Koszutach, a następne 
już poza budynkami, dzięki 
czemu obejrzało je pół tysiąca 
osób. Graliśmy także w zam-
kach i pałacach Berlina, Ma-
drytu, Santander. To były na-
sze pierwsze kroki w plenerze 

– wspaniałe doświadczenie. 
 Oglądałam w Za-

kopanem spektakl „Ka-
ligula” Alberta Camu-
sa. Publiczność częściowo 
uczestniczyła w szaleństwie 
na scenie. Powiem szczerze, 
że długo po tym nie chodzi-
łam do teatru, żeby nie po-
psuć sobie smaku.

Nasi soliści z „Mandragory” 
musieli także rozruszać plac 
z widownią i z nią wykonywać 
pewne działania, takie jak ta-
niec, śpiew. Z publicznością 
w różnych krajach były różne 
doświadczenia, wszystkie jednak odkryw-
cze dla widzów. To ważne i trudne także dla 
solistów, przyzwyczajonych do pewnego 
stylu i organizacji pracy. Publiczność, któ-
ra przychodzi do teatru raz w roku, a może 
nawet raz w życiu, dla solisty czy artysty 
jest zawsze wyzwaniem – aby ją zdobyć, 
trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. 

Tym się wygrywa i to zawsze jest warte 
wysiłku, pomimo że musimy przebierać 
się w toalecie albo w samochodzie, bo nie 
ma garderoby. 

 Byłam sceptyczna wobec 
Haydna podanego publiczności w Syl-
westra w spektaklu „Stworzenie świata”, 
jednak przedstawienie nas podbiło. Wi-
downia wiwatowała. 

W Polsce nasze „Stworzenie świata” było 
pokazywane w trzech teatrach, oprócz tego 
na festiwalu w Santander, i było jednym z le-
piej sprzedających się w repertuarze. Przy-
gotowania objęły sześć miesięcy prób. To 
spektakl bardzo trudny dla zespołu. Przy ja-
kiejkolwiek kontuzji nawet jednego członka 
załogi nie było łatwo go wznowić. 

ziemi
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 Właściwie chcę Panu pogra-
tulować pomysłu i odwagi. Dlaczego 
na ten specyficzny wieczór wybrał Pan 
właśnie taki spektakl?

Przywołam tu ustną recenzję, jaką do-
stałem od widza, którego nie znam: „Dzię-
kuję Panu, że nie potraktował Pan nas jak 
idiotów”. 

Wszyscy się baliśmy. Spektakl był do-
bry, choć trudny i pozbawiony ozdobników. 
Okazało się, że jednak emocje górują i ja-
kość wygrywa. Zaryzykowałem, bo chcia-
łem pokazać troszeczkę styl mojej dyrekcji 

– „Stworzenie świata”, czyli otwarcie nowej 
epoki, nowego świata, który będzie na tej 
scenie. 

 Skąd nagle tylu wspaniałych 
tancerzy w naszym teatrze? Czy posił-
kował się Pan ludźmi z zewnątrz? 

Wszyscy byli naszymi tancerzami, któ-
rzy dostali szansę. Wcześniej tańczyli ogony, 
a nagle zostali wyciągnięci. Inna hierarchia 
pracy i inny repertuar baletowy sprawiły, 
że odkryliśmy niesamowitą grupę bardzo 
zdolnych, młodych ludzi i mogliśmy zapro-
sić do współpracy takiego choreografa, jak 
Krzysztof Pastor, który też docenił jakość 
zespołu. Pokazaliśmy nasz balet również 
w premierze „Black & White”, podczas której 
po raz pierwszy solistami byli też tancerze 
z dalszego planu. Spektakl ten przedstawi-
liśmy w poznańskim Starym Browarze. Ba-
let to dziedzictwo dyrektora Pietrasa, który 
inwestował w niego, bo bardzo mu na nim 
zależało. Dla mojego poprzednika prioryte-
tem był wysoki poziom zespołu, konkurują-
cego z dużymi zespołami z innych teatrów. 
W związku z kryzysem te grupy teraz trosz-
kę podupadły. Obecnie konkurujemy tak 
naprawdę tylko z Warszawą i może z Gdań-
skiem, ale wcześniej była też Łódź. 

 Jak Pan łączy role kreatora 
i dyrektora?

Nie czuję się kreatorem. Owszem, mam 
pomysły, buduję spektakle, interpretuję je, 
ale zawsze byłem rzemieślnikiem teatral-
nym. Jestem synem aktorki, wychowałem 
się w teatrze i od zawsze poddawałem się 
dyrektorom na zasadzie przyjmowania ich 
wymogów, ograniczeń, limitów. Kreatorzy 
w Polsce mają wielki problem z akcepta-
cją warunków pracy. Kiedy budżet wynosi 
50 złotych, trzeba się zmieścić w tej kwo-
cie. Odbiera się to jako upokorzenie dla 
artysty. Ja byłem wychowany inaczej, we 
Włoszech traktowano mnie jak cudowne 
dziecko, które potrafiło za 50 euro zrobić 
najlepszy spektakl w La Scali. Na tym zbu-
dowałem swoją pozycję i do tego byłem 
przyzwyczajony. Nie ma pieniędzy? No to 
ja wam wymyślę taki spektakl bez pienię-
dzy, który zdobędzie wszystkie nagrody, 
a do tego przyniesie zyski.

 A jak podsumowałby Pan 
dwadzieścia lat swojej działalności na 
niwie artystycznej?

Jest to trudne. Zawsze była to czysta pra-
ca – po prostu pracowałem najlepiej, jak mo-
głem. Dla mnie liczył się spektakl przygoto-
wywany dla teatru, który mnie wynajmował. 
Nie bałem się ryzykować w swoich wizjach. 
Nie budowałem kariery dla kariery, więc nie 
musiałem na nic uważać. Nigdy nie kłóciłem 
się o pieniądze, więc nie mam marki drogie-
go, trudnego czy modnego reżysera. Mody 
się kończą i wielkie kariery też. Reżyserzy, 
którzy byli moimi mistrzami, mówili: „Uwa-
żaj, bo jeżeli staniesz się modny i zrobisz na 

przykład dwadzieścia spektakli w roku za ja-
kieś wielkie pieniądze, za sekundę możesz 
spaść z piedestału”. Żyłem od spektaklu do 
spektaklu. W związku z tym podsumowa-
nie dla mnie jest zupełnie niemożliwe, bo 
nigdy nie żyłem epokami czy moimi okre-
sami pracy. Nie miałem też dystansu do 
tego, co robię, więc nie mogę tego oce-
nić. Dalej staram się tworzyć jak najlepsze 
spektakle, ale nigdy nie myślałem o swojej 
promocji, co być może było błędem, bo nie 
istnieję w pewnych kręgach. Moja pozycja 
powolutku się utrwalała, pomimo różnych 
reakcji na to, co robiłem w różnych krajach 
i różnych miastach. Są miejsca, w których 
dostaję nagrody i na moje przedstawienia 
zawsze przychodzi publiczność, ale są też 
takie, w których zawsze jestem niszczony 
np. przez recenzentów. Takie mam doświad-
czenia z owych dwudziestu lat. Teraz, kiedy 
mogę już wybierać, decyduję się na takie 
miasta czy kraje, gdzie jestem traktowany 
przyjaźnie. Miło mi czytać w recenzjach, że 
wnoszę coś nowego i mam jakieś małe pier-
wiastki geniuszu (śmiech).

 A  które  miasta są Panu 
przyjazne?

Przede wszystkim Śląsk. Wrocław, gdzie 
wszystko mi się udaje. W Chorzowie każdy 
mój spektakl jest wspaniale odbierany przez 
publiczność i dostaje Złotą Maskę za reży-
serię czy za spektakl. A z dalekich krajów… 
w Argentynie miałem recenzję nazywającą 
mnie Mesjaszem teatru, który pokazuje, jak 
reżyserować operę. Oczywiście to przesa-
dzone, a dla mnie niesamowite, zwłaszcza 
po wcześniejszych złych recenzjach w Pol-
sce za ten sam spektakl. W Mediolanie by-
łem ulubieńcem recenzentów, a tamtejsza 
publiczność bez żadnej promocji po trze-
cim spektaklu „Emigrantów” zapełniała wi-
downię. Rzym mnie uwielbiał. Za to w Kra-
kowie i Warszawie dostaję kopa, choć ten 
sam spektakl np. pokazywany w Hiszpanii 
zdobywa nagrodę w kategorii: najlepszy. Są 
to rzeczy fascynujące socjologicznie. Teraz 
już mam orientację i wiem, gdzie jest moje 
miejsce na ziemi, gdzie mogę być traktowa-
ny poważnie, gdzie moją pracę analizuje się 
w sposób profesjonalny i gdzie odbiera się 
ją emocjonalnie.

 Gdzie zatem jest Pana miejsce 
na ziemi?

Mógłbym wymieniać miasta, kraje, re-
giony, ale moja odpowiedź znowu będzie 
banalna: tam, gdzie mam moją najbliższą 
premierę. A mogą to być Poznań, Saloniki, 
Buenos Aires i dziesiątki innych scen. 

fot. Marek Grotowski
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Z profesor Kamilą Wilczyńską, Rektorem 
Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Pozna-
niu, rozmawia Merkuriusz

 W rankingach „Rzeczpo-
spolitej”, miesięcznika edukacyjne-
go „Perspektywy” i tygodnika „Wprost” 
Państwa uczelnia usytuowała się na 
pierwszym miejscu w Poznaniu.

To prawda. W dwunastej edycji Ran-
kingu Szkół Wyższych przeprowadzonej 
przez dwa pierwsze czasopisma znaleź-
liśmy się na pierwszym miejscu w Pozna-
niu, a na dwudziestej trzeciej pozycji wśród 
szkół licencjackich w Polsce. Oznacza to, 
że w ciągu ostatniego roku przesunęliśmy 
się z trzydziestej siódmej pozycji w kraju 
o czternaście miejsc w górę. W rankingu 
tygodnika „Wprost” ponownie okazaliśmy 
się bezkonkurencyjni, tym razem wśród 
niepublicznych uczelni magisterskich i li-
cencjackich. W Polsce w tej kategorii za-
jęliśmy wysokie trzydzieste miejsce. Nasz 
awans wynika z faktu, że bardzo dużą wagę 
przykładamy do jakości kształcenia. Dba-
my o tzw. internacjonalizację studiów. Uczą 
się u nas studenci spoza Polski, m.in. w ra-
mach umów partnerskich z uczelniami za-
granicznymi. Również nasi studenci uczest-
niczą w wymianie międzynarodowej oraz 
są kierowani na praktyki studenckie do róż-
nych instytucji poza granicami kraju, a nasi 
pracownicy naukowi zapraszani są do wy-
głaszania wykładów w wielu państwach. 
Duży wpływ na pozycję, jaką zdobyliśmy 
w rankingach szkół wyższych, mają wyniki 
sportowe osiągane przez studentów w za-
wodach krajowych i międzynarodowych. 

 Co trzeci absolwent wyższych 
uczelni zarejestrowany jest w Polsce 
jako bezrobotny (źródło: GUS). Pani, 
Pani Rektor, szczególnie stara się, aby 
nauczanie odpowiadało aktualnym po-
trzebom rynku pracy… 

W tym miejscu mogę z dumą poinfor-
mować, że przeprowadzone ostatnio przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu bada-
nia wykazały, że absolwenci WSHiU stano-
wią najniższy odsetek bezrobotnych spo-
śród osób, które ukończyły uczelnie wyższe 
w Wielkopolsce. Powodem tego jest na-
cisk, jaki kierowana przeze mnie uczelnia 
kładzie na przekazywanie wiedzy kom-
patybilnej z polską i światową gospodar-
ką. Współpracujemy z organizacjami pra-
codawców, którzy informują nas o swoich 

oczekiwaniach wobec naszych absolwen-
tów. Część zajęć prowadzą wybitni praktycy 
życia gospodarczego. Ostatnio zawarliśmy 
porozumienie o współpracy ze Związkiem 
Banków Polskich i Centrum Prawa Banko-
wego i Informacji w sprawie uczestnictwa 
w programie „Bankowość. Finanse. Samo-
rząd. Wiedza on-line”, który umożliwia bez-
płatny dostęp do specjalistycznej wiedzy 
ekonomiczno-finansowej i jest ogromnie 
ważny z punktu widzenia kontaktów na-
uki z aktualną praktyką gospodarczą. 

 Zorganizowali Państwo wraz 
z Urzędem Miasta konferencję nauko-
wą „Bezpieczeństwo w Poznaniu pod-
czas EURO 2012”. Co przyniosła?

Była ona adresowana do przedstawicieli 
służb odpowiedzialnych za przebieg tej im-
prezy, a także do badaczy problematyki bez-
pieczeństwa narodowego i wewnętrznego. 
Zorganizowana została pod honorowym 
patronatem Wiceministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, gen. Adama Rapackie-
go, przewodniczącego Komitetu do spraw 
Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej UEFA EURO 2012. Wypracowane 
wnioski na pewno przyczynią się do lepszej 
realizacji zadań w ramach przygotowań do 
EURO 2012 i bezpiecznego przebiegu im-
prezy w Poznaniu. Inny, równie ważny cel, 
to upowszechnienie wśród mieszkańców 
informacji na temat zagrożeń i procedur po-
stępowania w niebezpiecznej sytuacji.

 Od trzech lat Pani uczelnia 
prowadzi kierunek bezpieczeństwo na-
rodowe, który kończy się stopniem li-
cencjata. Proszę o komentarz.

Nasi studenci podczas trzech lat na-
uki zdobywają wykształcenie umożliwia-
jące im podjęcie pracy zawodowej w róż-
nego rodzaju strukturach zajmujących się 
kształtowaniem bezpieczeństwa obywate-
li. Zasilą instytucje i przedsiębiorstwa zaj-
mujące się problematyką bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, ochroną osób 
i mienia, ochroną cywilną, a także jednost-
ki ochrony przeciwpożarowej, zakładowe 
służby ratownicze, wydziały zarządzania 
kryzysowego, formacje obrony cywilnej. 
Mogą podjąć pracę także w policji, Siłach 
Zbrojnych RP, służbie celnej i penitencjar-
nej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz 
straży granicznej i straży miejskiej. Na tym 
kierunku kształcimy w ramach dwóch spe-
cjalności: bezpieczeństwa publicznego i za-
rządzania kryzysowego.

Absolwenci pierwszej specjalności 
będą wyróżniać się zarówno ogólną wie-
dzą z zakresu bezpieczeństwa publicznego, 
jak i dotyczącą sposobów radzenia sobie 
w codziennej sytuacji wynikającej z pro-
cesów zmian społecznych, niestabilnego 
rynku pracy, przemocy w szkole, patolo-
gii społecznych, niewłaściwego wykorzy-
stywania Internetu. Umożliwi im to sku-
teczne podejmowanie działań związanych 
z zagrożeniami, prognozowaniem, prze-
ciwdziałaniem i eliminowaniem skutków 
wielu z nich. Specjalistyczna wiedza z za-
kresu systemów kierowania bezpieczeń-
stwem gmin, powiatów oraz województw 
będzie ich atrybutem w sytuacjach kryzy-
sowych i w sytuacjach zagrożeń.

Osoby, które ukończą specjalność 
zarządzanie kryzysowe, będą posiadały 
wiedzę umożliwiającą opracowywanie 
planów reagowania, nadzorowanie pro-
jektów i pracy interdyscyplinarnych ze-
społów zarządzania kryzysowego. Sta-
ną się też profesjonalnymi menadżerami 
bezpieczeństwa w zespołach kierujących 
bezpieczeństwem gmin, powiatów i woje-
wództw w stanach zwyczajnych i stanach 
kryzysowych. 

 Powołali Państwo Fundusz im. 
Prof. Wacława Wilczyńskiego, umoż-
liwiający bezpłatne studiowanie mło-
dzieży zdolnej i niezamożnej.  Czy to 
odwołanie się do tradycji?

Ideą powstania Funduszu była pomoc 
dla niezamożnej młodzieży, często po-
chodzącej z rodzin wielodzietnych, która 
w roku szkolnym 2010/2011 uzyskała śred-
nią z egzaminu dojrzałości na poziomie 
dobrym. Pragniemy w następnych latach 
również proponować im pomoc w formie 
darmowych studiów na naszej uczelni. Jest 
to z jednej strony nawiązanie do starych, 
dobrych tradycji kupiectwa wielkopolskie-
go, które w założeniach statutowych swych 
organizacji przewidywało pomoc np. dla 

„zubożałych sług handlowych”, a z drugiej 
realizacja bieżącego interesu społecznego, 
by zdolna młodzież miała szanse na ukoń-
czenie studiów wyższych. 

Nie produkujemy 
bezrobotnych

edukacja



Chodzi o niedawną „bitwę” wybor-
czą, jeśli to nie sformułowanie na wyrost, 
bo w zasadzie przez długi czas mało kto 
orientował się, że w ogóle jakaś kampa-
nia się toczy. Jakby główni jej udziałowcy 
z musu uczestniczyli i, chowając się po ką-
tach, markowali walkę wyborczą, żeby tyl-
ko jakoś dotrwać do ciszy wyborczej. Może 
lepiej, gdyby wyborów nie było, tylko au-
tomatycznie przedłużono kadencję o czte-
ry lata. Albo dożywotnio, albo choćby do 
emerytury? No bo co wybory zmieniły? 
A jakie wydatki! 

Brak ambicji, woli walki kandydatów 
(z wyjątkami – taki Górski…) było widać, 
słychać i czuć. Z powodu ogromnego przy-
wiązania do status quo, i tak 
już zabetonowanego. Jakby 
się dogadali, że sprawy zo-
stają po staremu. Dopiero 
pod koniec, pod wpływem 
sondaży udało się Donaldo-
wi Kaczorem tak nastraszyć 
część publiki, że coś drgnęło 
w śpiącym interesie. Było to 
trudne, bo główną, jeśli nie je-
dyną, zaletą PO jest to, iż nie 
jest PiS-em. Choć jak wskazać 
tu głębsze różnice, poza per-
sonalno-retorycznymi i es-
tetyczno-emocjonalnymi? 
Zwłaszcza po numerze z usta-
wą o informacji publicznej? 
Na tym tle Platforma poznań-
ska wykazała się większym niż 
konkurencja dynamizmem, 
nagrodzonym stratą tylko jed-
nego mandatu. 

W czasie, kiedy za granica-
mi narasta bunt i protest prze-
ciw generalnemu porządkowi 
świata, w polskich pieleszach 
rządzący i poddani popierają 
i wybierają status quo. Acz nie 
do końca, nawet w konserwa-
tywnym jak z landszaftu Po-
znaniu. Właśnie domniemany 
konserwatyzm miał uchro-
nić miasto nasze przed Anty-
chrystem Palikotem. A tu g…o. 
Kompletnie nie licząc się z tym, 
że miasto nasze cnotliwe jest, 
zachowawcze i bogobojne – 
komitet złego człowieka z Lublina obsta-
lował w Poznaniu swojego posła, jak gdzie 
indziej. Mniej tu istotne, kim jest ten facet 
i cały ten Ruch – to się okaże. Istotniejsze, 
co fakt ten mówi o nas samych. 

A mówi, że noszona jak sztandar 
zbitka: poznaniak = ekonomiczny libe-
rał i ideowo-obyczajowy konserwatysta 

– nie jest żadną oczywistością. Poznaniak 
to może być lewicowy radykał, gej (na-
wet arcybiskup), anarchista, feminist(k)a, 

antyklerykał, naturysta, były ksiądz, a na-
wet były katolik, antykorporacyjny ekolog 
i antymaterialistyczny (w sensie nabożeń-
stwa wobec materialnej konsumpcji) ak-
tywista miejskiej kultury, lub artysta albo 
rowerzysta zbrzydzony wszechobecną 
motoryzacją wpychającą się nie tylko na 
trawniki i chodniki, ale niemal między sy-
pialnię a klozet. Może wreszcie miasto 
nasze w sensie mentalnym powoli rusza 
w drogę ku zmianie na bardziej otwarte, 
nowoczesne, europejskie, innowacyjne, 
kreatywne – tylko nie wiadomo jeszcze, 
z jaką determinacją… Odnotowywane 
także na tych łamach sprzeczności po-
znańskie nabywają wymiaru polityczne-

go, choć Ruch Palikota to fenomen nie 
tylko polityczny, także mentalny, kulturo-
wy… Mamy dość kołtuństwa, hipokryzji, 
rozmaitych tabu i starodawnej, udawanej 
cnoty, której dawno nie ma…. 

Z drugiej strony ostatnie wybory po-
kazały, że poznaniacy znacznie bardziej 
obawiają się ekscesów PiS-u w rządzeniu 
krajem niż na własnym podwórku. Prze-
waga PO nad PiS-em w wyborach samo-
rządowych była w Poznaniu ze dwa razy 

mniejsza niż w parlamentarnych, co poka-
zuje znacznie wyższy względny stopień za-
ufania poznaniaków do pisiorów-tubylców 
w sprawach tubylczych. Jednocześnie bli-
sko dwukrotnie wyższa frekwencja w wy-
borach krajowych niż lokalnych pokazuje 
skalę poczucia braku wpływu mieszkań-
ców na sytuację w mieście. Oto – w wybo-
rach parlamentarnych PO poparła ponad 
1/3 uprawnionych, do rady miasta – mniej 
niż 1/7… 

Demokracja 50% w kraju – w Poznaniu 
oznacza 35% demokrację miejską i 60% 
demokrację parlamentarną. Nie jesteśmy 
jednak bierni wyborczo en bloc, tylko ge-
neralnie zniechęceni i bezradni wobec 

tego, co się w mieście na-
szym dzieje od lat. Tadeusz 
Dziuba, szef PiS w Poznaniu, 
do niedawna radny, a obec-
nie poseł, już rok temu gło-
sił, że wybór R. Grobelnego 
na kolejną kadencję to dla 
miasta nieszczęście. Stało 
się tak za sprawą 1/6 upraw-
nionych, Dziubę wtedy po-
traktowano jak nawiedzo-
nego radykała, także w jego 
własnych szeregach. Dziś PO 
i SLD ustami swoich znanych 
i bystrych działaczy publicz-
nie głoszą mniej więcej to 
samo: Rysiu, lepiej, żeby cię 
tu nie było, bo twoja polityka 
zbankrutowała. 

Strach się bać, co Gro-
belny jeszcze wywinie. Kiedy 
u sąsiadów z UE bunt na uli-
cach, kryzys puka do drzwi, 
a miasto nie ma na nic – pre-
zydent odsłania z pompą bi-
zantyjskie pomniki swojego 
marnotrawstwa i rozbucha-
nych ambicji, jednocześnie 
tnąc wydatki na dożywianie 
biednych, mając za plecami 
awantury uliczne przy efek-
ciarskich eksmisjach monto-
wanych przez jego podwład-
nego, głośnych na cały kraj… 
To jest polityczna kompeten-
cja! Obecne „konsultacje” bu-
dżetowe mają charakter psy-

choterapeutyczny – gadanie o braku kasy 
(co by tu jeszcze ludziom „obciąć” w bu-
dżecie, wyłączając piłkę nożną…) ma ludzi 
przyzwyczaić do braku kasy. Tak jak gada-
nie w kółko o gorzale na mitingu AA neu-
tralizuje ból trzeźwości. 

Ale nie można wykluczyć, że na dziesią-
tą z kolei kadencję Grobelny zostanie wy-
brany głosami Pucka z Hincem, bo reszta, 
która do tego czasu nie wyjedzie, będzie 
stała w korkach.  

Lech Mergler

Poznański
krajobraz
po bitwie
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