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N O  T O  P O S Ł U C H A J C I E
Marek Zaradniak

ALEX POP SYMPHONY ORCHESTRA 
I GWIAZDY 

Założony przez Aleksandra Maliszewskiego poznański Alex Band to 
jedna z najbardziej cenionych orkiestr rozrywkowych nie tylko w Polsce. 
Dowodem wielokrotny udział w Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyc-

kich w  Karlshamn w  Szwecji czy, tak-
że od wielu lat, w największym show 
świąteczno-noworocznym w Zurychu. 
W  1999 roku z  okazji 20-lecia zespo-
łu odbył się pamiętny koncert w Auli 
UAM. Jego zapis ukazał się właśnie na 
płycie kompaktowej. Nazwa grupy jest 
wprawdzie nieco inna niż dawniej, bo 
brzmi teraz Alex Pop Symphony Orche-
stra, ale to ten sam Alex Band. Krążek 
zawiera 15 kompozycji, z których więk-
szość nie tylko wytrzymała próbę czasu, 
ale stała się przebojami. A do tego na 
płycie występuje cała plejada gwiazd. 

Kogóż tu brakuje? Jest Grzegorz Markowski wykonujący „Niepokona-
nych” i Ryszard Rynkowski ze „Szczęśliwej drogi już czas”. Jest Andrzej Pia-
seczny z „Jeszcze bliżej” i Eleni z „Muzyka twoje imię ma”. Jest oryginalne 
opracowanie I Symfonii Johannesa Brahmsa w wykonaniu zespołu, któ-
ry wówczas nazywał się Polskie Słowiki. Są też pełne ekspresji przeboje 
instrumentalne, jak „Znak zapytania” w orkiestrowym wykonaniu i „Now” 
w realizacji skrzypcowego duetu „Spice Violin”. Ale taki to był wyjątkowy 
koncert. Dziś krążek ten jest nie tylko dokumentem, może też stać się 
pretekstem do wspomnień.

THE PUPPINI SISTERS – HOLLYWOOD
Niektóre przeboje słuchane są przez kolejne pokolenia dlatego, że 

pochodzą ze ścieżek dźwiękowych popularnych filmów. A te, jak wia-
domo, co jakiś czas wznawiane bywają przez stacje telewizyjne, wracają 
do kin, pojawiają się w wersji DVD. Wielkie tematy muzyki filmowej pre-
zentuje tercet The Puppini Sisters na krążku „Hollywood”. Czegoż tu nie 
ma? „Diamonds Are a Girl’s Best Friend” ze słynnego filmu „Mężczyźni 
wolą blondynki” z roku 1953, „I Got Rhythm” z wyświetlanego dwa lata 

wcześniej „Amerykanina w Paryżu”. Są tak-
że „True Love” z filmu „High Society” z roku 
1956 oraz „Good Morning” – utwór, który 
pojawił się w dwóch wielkich szlagierach 
filmowych: „Babes in Arms” z roku 1939 
i „Singin’ in the Rain” z roku 1952. Są wresz-
cie „Moon River” ze „Śniadania u Tiffany’e-
go” z roku 1950 i „I Feel Pretty” z musica-
lu „West Side Story” z roku 1961. Znaleźć 
można też  „najmłodszy” temat „Parle Plus 
Bas”, czyli temat miłosny z „Ojca Chrzest-
nego”. Proszę państwa, nie ma się co za-
stanawiać. Ten krążek z przebojami klasy-
ki kina światowego trzeba po prostu mieć. 
Dużo swingu, dużo dixielandu, trochę co-

untry... A Puppini Sisters to w rzeczywistości Stephanie O’Brien, Marcella 
Puppini i Kate Mullins – trzy młode i piękne, posiadające wspaniałe głosy 
dziewczyny. Zafascynowanie wielkimi gwiazdami, wygląd oraz brzmienie 
tria wzięły się z obejrzanego przez Marcellę filmu „Trio z Belleville”. Opo-
wiedziała o swym pomyśle koleżankom z Trinity College i tak w 2004 roku 
zaczęła się ich wielka przygoda muzyczna. 
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MARYLA RODOWICZ – BUTY 2 
7 marca minie piętnasta rocznica śmierci Agnieszki 

Osieckiej. Kim była dla polskiej piosenki, nikomu nie trze-
ba tłumaczyć. O ponadczasowości jej tekstów świadczy 
fakt, że po te starsze, wszystkim bliskie, sięgają wciąż nowi 
wykonawcy, a ci, co z nią współpracowali, obok dobrze 
znanych przebojów, 
które mają w  swym 
repertuarze, wciąż 
odkrywają nowe. Tak 
jest w przypadku naj-
nowszej płyty Maryli 
Rodowicz, „Buty 2”. To 
już druga po „Tribute 
To Agnieszka – Łatwo-
palni” płyta Rodowicz 
poświęcona tej autor-
ce. Znajdziemy tutaj 
takie nieznane wcze-
śniej piosenki Osiec-
kiej, jak „Drugi but”, „Źródło Jan” czy „Gdzie ta muzyczka”. 
Muzycznie to najbardziej dynamiczna płyta Rodowicz od 
lat, a wszystko dzięki wprowadzeniu organów Hammon-
da, które słychać już w pierwszym tytułowym utworze. Po-
dobać mogą się też rock and rollowa „Gdzie ta muzyczka” 
i zaaranżowane w stylu gospel „Źródło Jan” oraz „Nadzie-
ja”.  Wszystko to zarówno kawał dobrej muzyki, jak i wspa-
niałych tekstów. 

TORI AMOS – NIGHT OF 
HUNTERS

Najnowsza płyta Tori Amos przynosi cykl pieśni za-
inspirowanych najpopularniejszymi tematami muzycz-
nymi pochodzącymi z kompozycji powstałych w minio-
nych czterech wiekach. O krążku tym artystka, która jest 
zarazem jego producentką, mówi tak: „Po to sięgnęłam 
do klasycznej formy pieśni, by za jej pośrednictwem opo-
wiedzieć współ-
czesną historię. 
G ł ó w n ą  b o -
haterką mojej 
opowieści jest 
kobieta rozcza-
rowana, która 
w  ciągu jednej 
nocy doznaje 
olśnienia, spra-
wiającego, że 
odkrywa siebie 
na nowo”. Po-
słuchajcie, jak 
Tori Amos inter-
pretuje utwory 
Erica Satie, Jana Sebastiana Bacha i Domenico Scarlattie-
go. Posłuchajcie, jak głos artystki brzmi na tle wiolonczel, 
klarnetów i skrzypiec. Posłuchajcie wreszcie, jak w utwo-
rze „Job’s Coffin” śpiewa razem ze swoją córką Natashą 
Hawley. To kolejna z płyt, których  nie wypada nie mieć. 



w numerze

dzięki prowadzonej na wy-
sokim poziomie działalno-

ści dydaktycznej oraz naukowej, 
należy do najlepszych wydziałów o po-

dobnym profilu w Polsce. Nasza bogata oferta 
edukacyjna dostosowywana jest do zainteresowań 
studentów oraz do aktualnego zapotrzebowania na 
rynku pracy, a wysoko wykwalifikowana kadra oraz 
bardzo dobre zaplecze dydaktyczne są gwarancją 
zdobycia rzetelnego wykształcenia. Proponujemy 
studia w zakresie:

  Biologii stosowanej
  Ekologicznego chowu zwierząt
  Hodowli zwierząt
  Hodowli zwierząt wolno żyjących i amatorskich
  Turystyki i rekreacji  
  Weterynarii

WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

DRZWI OTWARTE 

31.03.2012
Początek o godz. 12.00 w sali  C - Collegium Maximum, 
przy ul. Wojska Polskiego 28
Spotkanie dla zainteresowanych studiami  
na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w sali wykładowej
Kolegium Gawęckiego przy ul. Wołyńskiej 33,  
początek o godz. 12.45    

w numerze

P O L S K A  ISSN 1896-1878
Wydawca:  
DOM WYDAWNICZY NETTER 
ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

NIP 779-110-09-06 • REGON 300467591

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

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

sekretariat@merkuriusz.com.pl 
redakcja@merkuriusz.com.pl

www.merkuriusz.com.pl

Redaktor naczelna: Mariola Zdancewicz

Zastępca redaktor naczelnej: Krzysztof Wiench

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

Asystent redakcji: Lidia Piechocka

Korekta: Patryk Szaj

Fotografie: Karol Budziński, Stanisław Wojcieszak

Współpraca: Marek Zaradniak, Kamila Zdancewicz, 
Andrzej Haegenbarth, Andrzej Wilowski, Stefania 
Pruszyńska, Dariusz Buda, Patrycja Bąkowska, Roksana 
Zawiłowska, Paulina Stobińska

Na okładce: Marek Kamiński. Zdjęcie udostępnił 
Instytut Marka Kamińskiego Sp. z o.o.

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

Druk: Zakład Poligraficzny DRUKMA sp.j., 
ul. Smoluchowskiego 5, 60-179  Poznań ZAPRASZA

www.opera.poznan.pl

Nasze artykuły znajdziesz także na portalu epoznan.pl

amb

ELI OW K OI LK OT¥ RZ OC WEI EP

ul 0. 6 O -0g 0ro -d 2o 5w 8 a 1 617 0 , x P afo /z .n la eñ, t

w lw p.w t. ea nm .b

www.amb.net.pl

zamawiaj¹c internetem

P ¹ i o wi t e l ee k l oc i o rz w k o 

  oraz bezp³atny projekt

  kupon na rabatu10%

No to posłuchajcie 2

Wespół w zespół  4

Zaprawiony w spółdzielczości 6

O funduszach,  
o ACTA, grantach i historii 8

Pomnik Jana Ignacego 
Paderewskiego w Poznaniu  11

Al Di Meola 11

Kto przy Obrze, temu dobrze? 12

Opalińscy i Sułkowscy, bankier 
Castiglioni, chrząszcz jelonek 
i retorty 14

Ryś Eryś  
z zaproszeniem do lasu 16

Razem dla środowiska 18

Edukacja w Zespole Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego  18

Zakopiański Kórnik 22

Aktorsko i muzycznie 25

Rok Wodnego Smoka 26 

Blue Note Poznań Jazz Club 
prezentuje 28

Eugeniusz Oniegin 29

Solidny partner 30

YAMATO Wielki powrót  
z nowym programem!  31

Nie jestem samotnikiem 32

Ojczysty  
– dodaj do ulubionych 33

spis treści s. 4 
Wespół  
– w zespół

s. 11 
Pomnik  
J. I. Paderewskiego

s. 30 
Solidny partner



4 Sp
ół

dz
ie

ln
ie

 b
ud

uj
ą 

le
ps

zy
 ś

w
ia

t

sp
oł

ec
ze

ƒs
tw

o

Andrzej Wilowski

Wespół w zespół 
Pod koniec roku 2009 zgromadzenie ogólne ONZ podjęło uchwałę ustanawiającą 2012 rokiem 
spółdzielczości, pod hasłem: „Spółdzielnie budują lepszy świat”. Święto spółdzielców obchodzi 
Internationale Cooperative Alliance od 1923 roku. Czy skończy się na świętowaniu, czas pokaże. 
Tymczasem pozwolę sobie przybliżyć pojęcie spółdzielczości. 

Znamienne, że idea kooperatyw jest 
znacznie starsza, niż mogłoby się wyda-
wać, i  w różnych okresach propagowa-
na ze zmienną intensywnością. Już w śre-
dniowieczu ludzie starali się powoływać 
do życia rozmaite organizacje samopomo-
cy finansowej. Celem było nie tylko ratowa-
nie się nawzajem w biedzie, ale i wspólna 
obrona przed lichwiarstwem. Początków 
spółdzielczości należy szukać już w  gil-
diach, cechach, kasach wdowich, maszo-
periach kaszubskich czy organizowanych 
przez Kościół bankach pobożnych. Idee ko-
operacji wywodzono z różnych aksjologii, 
propagował je ruch liberalny, pierwsi socja-
liści i chrześcijańscy demokraci. Mimo od-
wołań do odmiennych wartości, wspólnym 
założeniem było zawsze to samo: natural-
ne więzi społeczne człowieka, predestynu-
jące go do działania w grupie, kooperacja 
w ramach podziału pracy, ról i kompetencji. 
Te podstawowe więzi społeczne i ekono-
miczne dla wszystkich nurtów były punk-
tem wyjścia. 

W nurcie socjalistycznym zasłużo-
nym propagatorem spółdzielczości był 
Edward Abramowski. Najważniejsze jego 
pisma przypomniał „Obywatel” w  wyda-
nym w 2010 roku zbiorze „Kooperatywa”. 
W opublikowanej w Londynie w połowie 
lat 80. monografii Abramowskiego Woj-
ciech Giełżyński nazwie go „zwiastunem 
Solidarności”. 

Za ojca spółdzielczości na ziemiach 
polskich uważany jest ks. Stanisław Sta-
szic, który uwłaszczył chłopów. W  1816 
roku powołał Hrubieszowskie Towarzy-
stwo Rolnicze w celu – jak pisał w statu-
cie – „udoskonalenia rolnictwa i przemysłu 
oraz wspólnego ratowania się w nieszczę-
ściach”. Zawarty z ponad trzystu gospoda-
rzami kontrakt nakładał na nich obowią-
zek uczestniczenia w finansowaniu szkół 
i opieki lekarskiej. Towarzystwo posiadało 
skład zbożowy, który pożyczał w razie po-
trzeby ziarno pod zasiew. To była pierwsza 
wzorcowa spółdzielnia w Europie. Na hru-
bieszowskie korzenie powołują się wszyst-
kie rodzaje polskich spółdzielni.

Światowa ekspansja spółdzielni kre-
dytowej zainicjowana została w  Niem-
czech w połowie XIX wieku. Za pionierów 
dwóch odrębnych systemów spółdzielczo-
ści uznawani są Herman Schulze i Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen. W  1850 roku Schul-
ze założył bank ludowy w Delitzsch. Jego 
program silnie podkreślał ekonomiczne 
wzmocnienie prywatnej drobnej wytwór-
czości i opierał się na krótkoterminowym 
kredycie wekslowym, przystosowanym 
do potrzeb rzemieślników, kupców i drob-
nych wytwórców miejskich. Raiffeisen 
uważał spółdzielnie kredytowe za jeden 
z  etapów na drodze do zorganizowania 
życia we wspólnotach rolnych. W celu ra-
towania miejscowych chłopów przed li-
chwą, założył w 1862 roku pierwszą w hi-
storii kasę oszczędnościowo-pożyczkową. 
Spółdzielnie tworzone przez Raiffeisena 
opierały się przede wszystkim na czynniku 
wzajemnego zaufania i wzajemnej pomo-
cy. Charakterystycznymi cechami modelu 
Raiffeisena były: mały zasięg działania spół-
dzielni, niskie udziały oraz nieograniczona 
i solidarna odpowiedzialność członków za 
zobowiązania.

Początkiem współczesnych spółdziel-
ni mieszkaniowych było powołanie w 1844 
roku przez robotników w Rochdale w Wiel-
kiej Brytanii spółdzielni o nazwie Stowa-
rzyszenie Sprawiedliwych Pionierów. Or-
ganizacja ta nie ograniczała się wyłącznie 
do spraw mieszkaniowych, podobnie jak 
pierwsza w Wielkopolsce, powstała 27 mar-
ca 1890 roku w Poznaniu, zarejestrowana 
pod nazwą Towarzystwo Pomoc Spółka Bu-
dowlana. Jej założycielami byli między in-
nymi Helena Modrzejewska oraz Stefan Ce-
gielski, syn Hipolita Cegielskiego. Do zadań 
tej spółdzielni poza budowaniem mieszkań 
i lokali użytkowych należało gromadzenie 
funduszy na utrzymanie jednej z najważ-
niejszych placówek narodowych w zabo-
rze pruskim, Teatru Polskiego w Poznaniu. 

Rozwój spółdzielni na ziemiach pol-
skich pod koniec XIX wieku zależny był 
od sytuacji prawnej i  ekonomicznej 
trzech państw zaborczych. Najbardziej 

rozwiniętym gospodarczo regionem była 
Wielkopolska, gdzie ruch spółdzielczy dzia-
łał się bardzo prężnie. Dużą rolę w jego roz-
woju odegrali ks. Augustyn Szamarzewski, 
prezes Związku Spółek Zarobkowych i Go-
spodarczych, oraz jego następca, ks. Piotr 
Wawrzyniak. Związek, którym kierowali, 
zrzeszał przed I wojną światową 326 spół-
dzielni. W chwili zakończenia I wojny świa-
towej na terenie Wielkopolski działało 17 
spółdzielni budowlano-mieszkaniowych. 

Nowym zjawiskiem w okresie między-
wojennym były spółdzielnie powoływane 
w celu rozwiązania problemów mieszka-
niowych średnio zamożnych warstw lud-
ności. W 1921 roku powstała Warszawska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, która określi-
ła w statucie, że będzie „dostarczać swym 
członkom tanich i  wygodnych miesz-
kań dzięki samopomocy zbiorowej oraz 
przy poparciu instytucji państwowych 
i komunalnych”.

Okres PRL-u przez społeczeństwo i sa-
mych spółdzielców oceniany jest różnie. 
Dla obywatela spółdzielnie były wówczas 
jednym z wariantów przedsiębiorstwa pań-
stwowego, a spółdzielcy czuli się ubezwła-
snowolnieni. Przynależność do spółdzielni 
mieszkaniowych stanowiła jedyny sposób 
na zdobycie własnego mieszkania, więc 
masowo do nich wstępowano, ale bez 
przekonania, a  z konieczności. Bierność 
członków sprawiała, że bez większych trud-
ności instalowano we władzach spółdzielni 
nomenklaturę. Podobny kryzys przeżywały 
spółdzielnie rolnicze, kojarzone przez rol-
ników raczej z przymusową kolektywizacją, 
niż kooperacją z wyboru, tym bardziej, że 
zmieniała się struktura polskiego rolnictwa 
i preferowano gospodarstwa wielkoobsza-
rowe, na wzór przedsiębiorstw rolnych. Za 
wzorcowe rozwiązanie w zakresie rehabili-
tacji zawodowej uznawano spółdzielnie in-
walidzkie... Działanie w realiach gospodarki 
centralnej, tak zwanej planowej, pozwalało 
stosować coś w rodzaju monopolu na nie-
które wyroby czy usługi. Na przykład spół-
dzielnie niewidomych posiadały mono-
pol na wyrób szczotek. Rzemieślnicy, nie Sp
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mając szans w walce z potężnymi przed-
siębiorstwami państwowymi dysponują-
cymi nieograniczonymi środkami i  przy-
działami surowca z rozdzielnika, zgodnie 
z zasadą mimikry zrzeszali się w spółdziel-
nie wielobranżowe, chcąc się upodobnić 
do przedsiębiorstw państwowych. Działa-
ły też spółdzielnie stanowiące wyłom w go-
spodarce socjalistycznej – na rzecz społecz-
nej. Wydawnictwo Znak tolerowano jako 
spółdzielnię, ponieważ istniały inne o tym 
statusie: Czytelnik i RSW, choć całkowicie 
kontrolowane przez państwo. Legendą ob-
rosła studencka spółdzielnia „Akademik”. 
Niektórzy studenci studiowali całe deka-
dy, aby mieć dostęp do intratnych zleceń. 
W  socjalistycznej gospodarce planowej 
niektóre zrzeszenia były czymś w rodzaju 
kapitalistycznego folkloru.  

W żywiole kapitalistycznym większość 
ze spółdzielni utonęła. Nikt specjalnie ich 
nie żałował, uznając je za relikty ubiegłej 
epoki. Hasło młodego kapitalizmu brzmia-
ło: „koniec postu, czas na żer”. Zaczął się 
pościg za wartością dodaną. Po pierwszej 
dekadzie euforia osłabła, okazało się bo-
wiem, że sukces jest udziałem nielicznych. 
Nawet ci, którym się powiodło, nadal nie 
byli w stanie zaspokoić wielu swoich po-
trzeb, chociażby kupna własnego miesz-
kania. Nowego typu spółdzielnie mieszka-
niowe zrzeszają małe grupy, przeważnie 
zatrudnione w jednym przedsiębiorstwie 
lub wywodzące się z jednego środowiska. 
Powstaje tym sposobem szereg małych 
spółdzielni budujących pojedyncze domy 
wielorodzinne czy małe osiedla domków 
jednorodzinnych. 

W roku 2006 Sejm uchwalił ustawę 
o spółdzielniach socjalnych. Ten typ pod-
miotów gospodarczych miał zapewnić 
rozwiązanie problemu bezrobocia, któ-
rym dotknięci zostali przede wszystkim 
ludzie odrzuceni i gorzej radzący sobie na 
wolnym rynku pracy. Tym razem pomysł 
przyszedł z  Zachodu. Grupa organizacji 
pozarządowych, pod wpływem doświad-
czeń Danii czy Włoch, wystąpiła z  inicja-
tywą stworzenia ram prawnych dla pod-
miotów gospodarczych, które różnią się 
od klasycznych spółek kapitałowych tym, 
że nadrzędny cel stanowi dla nich roz-
wiązywanie problemów socjalnych, które 
są nierozwiązywalne bez pracy. Doświad-
czenia kolejnych lat pokazały, że o ile takie 
spółdzielnie można powoływać i wspierać, 
o tyle nielicznym udało się przetrwać. Ko-
lejne nowelizacje ustawy miały pomóc, ale 
to niemożliwe bez szerszego wsparcia. 

Podstawą jest pomoc finansowa: per-
spektywa refundacji składek ubezpiecze-
niowych i  części wynagrodzenia w  po-
czątkowym okresie. Po wielu latach starań, 
w ustawie o zamówieniach publicznych 

wprowadzono tak zwaną klauzulę spo-
łeczną, w  myśl której podmioty ekono-
mii społecznej mogą pozyskiwać pewne 
zlecenia poza przetargami lub na drodze 
preferencji. W tym miejscu warto podkre-
ślić, że same instytucje i urzędy państwo-
we i samorządowe nie byłyby w stanie do-
prowadzić do powstania większości z tych 
podmiotów, gdyby nie wsparcie organiza-
cji pozarządowych. To one podejmują się 
prowadzenia CIS-ów (Centrów Integracji 
Społecznej), będących faktycznie inku-
batorami spółdzielni socjalnych. Dawne 
spółdzielnie inwalidzkie zastąpiły ośrodki 
zwane ZAZ-ami (Zakłady Aktywizacji Za-
wodowej). Choć głównym ich celem jest 
rehabilitacja zawodowa i socjalizacja, to 
w założeniu mają też powoływanie pod-
miotów ekonomi społecznej. 

Paradoksalnie, trwający od kilku lat 
kryzys w gospodarce globalnej przyczynił 
się do renesansu ruchu spółdzielczego na 
świecie i proklamacja ONZ ujrzała światło 
dzienne we właściwym czasie. Zastanów-
my się, jakie szanse na „zbudowanie lep-
szego świata” mają kooperatywy?

Socjolog Paweł Śpiewak postawił dia-
gnozę społeczną Polaków roku 2011, we-
dle której jesteśmy nacją sfrustrowanych 
indywidualistów, stąd niechęć do aktyw-
ności społecznej, politycznej i współpra-
cy w  jakimkolwiek zakresie. Kryzys świa-
domości jest faktem, ale bierze się on 
nie tylko z rozczarowań i apatii, lecz rów-
nież z braku wiedzy o możliwościach sa-
morealizacji. W ostatnim dziesięcioleciu 
powstało wyjątkowo dużo stowarzyszeń 
i  fundacji, w tym również o charakterze 
gospodarczym. Część bardziej świado-
mych obywateli zrozumiała, że nie musi 
czekać na przyzwolenie, poddawać się ry-
gorom i przymusowi, że może sama roz-
wiązywać własne problemy i  pomagać 
innym. Niestety, zrzeszenia nadal są nie-
modne. Wprawdzie spółdzielnie socjalne 
mają dobrą prasę w mediach, jednak tym 
samym utrwala się pogląd, że są one pa-
tentem dla nieudaczników niemogących 
sobie poradzić w  kapitalizmie, albo od-
rzuconych, którym i tak trzeba pomagać. 
W tym miejscu przypomnę konkluzję z lek-
tury Abramowskiego: idea solidarności jest 
bliska ruchowi spółdzielczemu. W okresie 
oporu Solidarności, okoliczności wymu-
siły konieczność współdziałania i wytwo-
rzyły się silne związki środowiskowe, które 
niestety nie przekształciły się w inne formy 
aktywności, na przykład gospodarczej czy 
stowarzyszeniowej. 

Dwadzieścia lat temu na-
woływano: zakładajcie spół-
ki. Dziś propaguje się 

spółdzielnie. Rodzi się pytanie, skąd ta 
zmiana, dlaczego? 

Spółki wymagają przede wszystkim 
kapitału, który jest trudno dostępny. Ich 
podstawowy cel to przedsięwzięcie go-
spodarcze, krótko mówiąc – zysk. Podział 
głosów w spółkach jest wyznaczony licz-
bą udziałów wniesionych przez wspólnika 
i proporcjonalnego do nich podziału zy-
sków. Spółdzielnie nie wymagają wielkich 
kapitałów, udziały mogą być symboliczne. 
W prosty sposób realizowana jest zasada 
demokracji bezpośredniej. Z reguły dzia-
łalność gospodarcza w spółdzielniach sta-
nowi środek do realizacji innych celów, na 
przykład w spółdzielniach socjalnych jest 
nim stworzenie miejsc pracy dla wyklu-
czonych. W spółdzielniach rolniczych czy 
mleczarskich uzyskanie dobrych warun-
ków dostaw dla wielkich organizacji han-
dlowych. Pojedynczy rolnik czy hodowca 
nie byłby równorzędnym partnerem, a do 
tego koszty przetwarzania, magazynowa-
nia i transportu poza spółdzielnią byłyby 
zbyt wysokie. Przypomnę niegdyś popu-
larne spółdzielnie dziennikarskie, które 
zapewniały niezależność zespołu od wy-
dawcy. Wydawca zainteresowany sprzeda-
żą możliwie największego nakładu musiał 
dbać o autonomię zespołu redakcyjnego, 
aby ten przygotowywał do druku możliwie 
atrakcyjny i niezależny materiał. Wymusza-
ło to układ partnerski. Dawniej drobni rze-
mieślnicy łączyli się w spółdzielnie usługo-
we. Współdziałanie prowadziło do tego, że 
drobne warsztaty tworzyły dużą sieć opar-
tą na współpracy pod wspólnym szyldem. 

Można zastanawiać się, dlaczego ta-
kie nadzieje wiąże się – w związku z od-
mianą sytuacji gospodarczej na świecie 

– z  ruchem spółdzielczym. Najprostszym 
sposobem na przystąpienie do niego jest 
wniesienie własnej pracy przy minimalnym 
wsparciu finansowym. W najbiedniejszych 
krajach mogą powstać spółdzielnie zapew-
niające samodzielną egzystencję. Dziś całe 
regiony w Azji i w Afryce są całkowicie za-
leżne od pomocy z zewnątrz.  

Pod każdą szerokością geograficzną 
definicja spółdzielni jest 
taka sama. Tylko 
wespół w zespół 
można coś 
wzmóc.  



Eugeniusz Grzeszczak 
jest czynnym działaczem 
Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. Od 2011 r. 
Wicemarszałek Sejmu VII 
kadencji, wcześniej: senator 
RP, starosta słupecki, poseł 
na Sejm RP, przewodniczący 
Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju 
Lokalnego, współzałożyciel 
ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
prezes zarządu oddziału 
powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, prezes 
Stowarzyszenia ds. Walki 
z Nowotworami oraz z 
Chorobami Układu 
Oddechowego im. dr. 
Romana Grzeszczaka. Za
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Z Wicemarszałkiem Sejmu, Eugeniuszem Grzeszczakiem, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 ONZ ogłosiła bieżący rok Międzynarodowym 
Rokiem Spółdzielczości. Ważnej, bo w 2009 roku Elinor 
Ostrom, która udowadnia wyższość wspólnotowego go-
spodarowania nad systemem komercyjnym, dostała Na-
grodę Nobla z dziedziny ekonomii. Jak Pan, jako osoba 

„zaprawiona” w spółdzielczości, ocenia rolę i  jej miejsce 
we współczesnym świecie?

Oceniam ją bardzo wysoko. Postawa spółdzielcza to re-
alizowanie ważnych priorytetów poprzez dobrowolną współ-
pracę. Dla mojego ugrupowania politycznego, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego – jako partii samorządowców – jest to 
istotna kwestia, a Wicepremier i Minister Gospodarki Walde-
mar Pawlak szczególną wagę przywiązuje do zasady pomoc-
niczości tak charakterystycznej dla spółdzielczych zachowań. 

Rzeczywiście, można powiedzieć, że jestem „zaprawiony” 
w spółdzielczości. Od niej rozpoczynałem swoją pracę zawo-
dową, przez wiele lat byłem prezesem Gminnej Spółdziel-
ni Samopomoc Chłopska w Strzałkowie. I mimo że później 
pełniłem wiele innych funkcji społecznych i zawodowych, to 
jednak spółdzielcze idee zawsze są mi bliskie. Na sobie od-
czuwam prawdziwość stwierdzenia, że o ile posłem czy mi-
nistrem się jedynie bywa, o tyle spółdzielcą po prostu się jest. 

 Polskie społeczeństwo bywa często niechętne 
spółdzielniom zdeprecjonowanym przez poprzedni sys-
tem promujący PGR-y, a mamy przecież wspaniałe trady-
cje i osiągnięcia, żeby przywołać choć takie nazwiska, jak 
Stanisław Staszic czy Stefan Chłapowski. Jak Pan zachę-
ca do organizowania się w tej formie przedsiębiorczości?

Niedawna przeszłość niewątpliwie wywiera wpływ na 
mentalność Polaków, która jednak zmienia się w widoczny 
sposób. Powinniśmy wszyscy mieć świadomość, że współ-
czesna gospodarka to nie tylko spółki kapitałowe, ale także 
spółdzielczość jako bardziej „ludzka” forma aktywności eko-
nomicznej. Aby zachęcić ludzi do szerszych działań w tym 
sektorze gospodarki w Polsce, należy poprawić warunki 
prawno-organizacyjne. Pewne kroki w tym kierunku zosta-
ły zrobione jeszcze podczas trwania poprzedniej kadencji 
parlamentu i rządu. Jako Sekretarz Stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów zajmowałem się między innymi kon-
taktami ze środowiskiem spółdzielców. Przy ich udziale, 
w gronie przedstawicieli kierownictw resortów gospo-
darki, finansów, infrastruktury, sprawiedliwości, pracy 
i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi oraz Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, stworzyliśmy „Raport 
o polskiej spółdzielczości”, stanowiący diagnozę ak-
tualnego jej stanu, wraz z rekomendacjami koniecz-
nych do podjęcia działań naprawczych. W roku 2010 
stanąłem – z woli Pana Premiera – na czele Między-
resortowego Zespołu do spraw opracowania pro-
jektu założeń projektu ustawy Prawo spółdzielcze. 
Zespół zakończył swoją pracę w styczniu ubiegłe-
go roku przyjęciem projektu założeń do tej no-
wej ustawy. Niestety, nie trafił on na posiedze-
nie rządu, został natomiast przyjęty przez Stały 
Komitet Rady Ministrów. Myślę, że ma szansę 
zaistnieć przy okazji podjęcia prac nad zmia-
nami w prawie spółdzielczym w obecnej ka-
dencji parlamentu i rządu. 

 Proszę zinterpretować ha-
sło Roku, „Spółdzielnie budują lepszy 
świat”.

Mogę powiedzieć tak – lepszy, bo wspólny. Spółdziel-
czość w  świecie to blisko miliard związanych z  nią ludzi 
i ogromna liczba realizowanych przez nich przedsięwzięć. To 
jest  zauważalne i odczuwalne, stąd podjęta 9 grudnia 2009 
roku rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ i jej hasło.

 Jakie wydarzenia będą towarzyszyły 
obchodom?

Będą to wydarzenia z jednej strony okolicznościowe, jak 
inauguracja w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, która od-
była się 10 stycznia, zaś z drugiej szereg spotkań i konferencji 
poświęconych zagadnieniom z zakresu spółdzielczości. We-
zmę w nich udział z nadzieją na ciekawe dyskusje, cenne uwa-
gi i propozycje dotyczące zarówno prawa, jak i spółdzielczości 
w ogóle. Mam też zaszczyt uczestniczyć w pracach Honoro-
wego Komitetu Obchodów Międzynarodowego Roku Spół-
dzielczości w Polsce.

 Jaką rolę odgrywają dziś spółdzielnie w gospo-
darce naszego kraju?

Bez spółdzielczości nie byłoby rozwoju kraju, bo działa-
nia wyłącznie indywidualne podejmowane w celu osiągnię-
cia korzyści tylko dla siebie nie budują kapitału społecznego. 
Społeczna gospodarka rynkowa, w której chcielibyśmy żyć, 
to taka, w jakiej spółdzielczość musi odgrywać znaczącą rolę. 
Ma nie tyle stanowić konkurencję dla czysto kapitalistycznych 
zachowań, ile je uzupełniać, stanowić dla nich konstruktywną 
alternatywę i wspólnie z nimi tworzyć dobrobyt.

 Czy monolityczne rynki i korporacje stanowią 
zagrożenie dla polskiej gospodarki?

Różnorodność jest zawsze korzystna dla konsumen-
tów. Jeśli w wielu dziedzinach rynek pozostaje zdominowa-
ny przez ogromne podmioty, to wówczas ten ekonomicz-
ny organizm zaburza się, można powiedzieć, że choruje. Od 
pewnego czasu nasila się zjawisko globalizacji, światowej 
ekspansji najbogatszych firm. Polska gospodarka, podob-
nie jak gospodarki krajów o podobnym do naszego poten-
cjale ekonomicznym, musi tym zjawiskom po prostu sku-
tecznie sprostać.

 Działa Pan od początku w Stowarzyszeniu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego jest Pan współza-
łożycielem, a które przyznaje tytuł „Polskiego Producen-
ta Żywności” oraz „Przedsiębiorcy dla Klimatu”. Na ile oba 
tematy uważa Pan za ważne dla naszej gospodarki?

W założeniu realizowanych przez Stowarzyszenie projek-
tów, które Pani wymieniła, jest po pierwsze to, że zdrowy pol-
ski produkt musi być silny marką i znakiem rozpoznawczym 
poza naszymi granicami na międzynarodowych rynkach, a po 
drugie wsparcie dla tych działań. Politykę żywnościową moc-
no i skutecznie akcentuje Minister Rolnictwa Marek Sawicki. 
Z kolei temat podejścia przedsiębiorców do spraw klimatu 
dla mnie i dla partii, której kolorem jest zieleń, stoi również 
na ważnym miejscu.

 Jest Pan doświadczonym politykiem zainte-
resowanym sprawami gospodarczymi. Czy byłby Pan 
skłonny poświęcić uwagę i  czas przedsięwzięciu, które 
kiełkuje i w naszym odczuciu jest bardzo ważne zarówno 
dla Wielkopolski, jak i dla Polski? Myślę tu o „Parku Trans-
feru Technologii Lotniczych” animowanym przez Polskie 
Stowarzyszenie Motoszybowcowe.

To w swoich założeniach atrakcyjny, duży projekt, który 
może skutkować wieloma miejscami pracy i rozwojem mikro- 
i makroregionu. Mam nadzieję, że spełnią się warunki dla re-
alizacji tego przedsięwzięcia i chętnie się do tego przyczynię 
w miarę moich możliwości. 
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Z Dziekanem Wydziału Prawa i  Ad-
ministracji UAM, profesorem Toma-
szem Sokołowskim, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Nowy rok obliguje do pew-
nych podsumowań czy refleksji nad 
minionym, na przykład w  kontekście 
państwowych odznaczeń dla profeso-
rów Pańskiego Wydziału bądź nagrody 
Prezydenta Poznania im. Jana Baptysty 
Quadro za najlepszą realizację architek-
toniczną 2010 roku dla Collegium Iuridi-
cum Novum.

Uważamy, że ta ostatnia nagroda jest 
całkowicie zasłużona. Bardzo ambitny pro-
jekt, jak również pieczołowita i dokładna 
realizacja sprawiły, że gmach wpisał się na 
stałe w panoramę Poznania. Co najważniej-
sze, studenci chętnie w nim przebywają. 
Natomiast najwyższe nagrody dla profe-
sorów Wydziału świadczą o  najwyższej 
ocenie ich dokonań. 

 Realizacja całego projektu 
jednak nie została zakończona...

Nie jest to dla mnie do końca jasne. 
Budowa ruszyła bardzo szybko i  spraw-
nie, wykonanie pierwszej części obiektu 
zajęło zaledwie półtora roku, a jednak nie 
otrzymaliśmy środków na drugi budynek, 
w którym mieściłyby się gabinety profe-
sorów. Brakuje także biblioteki, a mówimy 
o wydziale największym pod względem 
liczby studentów. Mamy jednak wiele życz-
liwych środowisk. Zwłaszcza Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego podtrzymuje 
zainteresowanie naszą działalnością i de-
klaruje chęć dalszej pomocy. Podstawowe 
środki pochodzić muszą jednak z Minister-
stwa. Wkład rzędu 30 milionów pozwoliłby 
ukończyć drugą część projektu. W chwili 
obecnej katedry są wprost niezwykle za-
tłoczone, w jednym pomieszczeniu pracu-
je nieraz nawet po dziesięć osób: po kilku 
profesorów, adiunktów i  doktorantów. 
Niektórzy pracownicy nie tylko nie mają 
biurka, ale nawet własnej szuflady.

 Pani Minister Barbara Kudryc-
ka mówiła w ubiegłym roku, że reforma 
wprowadzona w  poprzedniej kadencji 
powinna skutkować dofinansowaniem 
dla najlepszych uczelni i wydziałów. Czy 
Państwo nie spełniają warunków?

Uważamy, że nasze osiągnięcia i naj-
wyższa kategoria, którą uzyskaliśmy, w peł-
ni uzasadniają przekazanie nam chociaż 
części funduszy na dalszą rozbudowę.

 Przecież są Państwo przodują-
cym Wydziałem...

Należymy do ścisłej czołówki trzech 
najlepszych polskich wydziałów.

 Podobno w  ubiegłym roku 
o  dotacjach – cytuję panią Minister – 

„decydowała w  70% liczba studentów 
i pracowników naukowych”...

Nasz Wydział kształci blisko 6,5 tysiąca 
studentów. To wielka liczba. Dysponuje-
my również znakomitą kadrą profesorską. 
Chcemy przekształcić charakter Wydzia-
łu w  kierunku nauk eksperymentalnych 
i właśnie na ten cel potrzebne są dotacje, 
chociażby na realizację odpowiednich po-
mieszczeń badawczych.

 Czy w związku z kryzysem go-
spodarczym wyższe uczelnie czują się 
motywowane przez rząd do aktywne-
go udziału w procesie rozwoju polskiej 
gospodarki? Słowem, czy jest jakiś plan 
i fundusze na ten cel?

Z mojej perspektywy – a  jestem spe-
cjalistą w dziedzinie praktyki umów reali-
zowanych w trybie zamówień publicznych 

– wykorzystanie naszej wiedzy znajduje się 
jeszcze w powijakach.

 Czy obawia się Pan kryzysu 
demograficznego na Uczelni?

Rekrutacja nowych studentów na nasz 
Wydziału wygląda bardzo dobrze. Wysoka 
marka sprawiła, że kandydaci wykazują 
rokrocznie niesłabnące zainteresowanie. 

 W  którymś z  poprzednich 
wywiadów mówił Pan o  staraniach 

o  grant dotyczący optymalizacji budo-
wy autostrad...

Nie zyskał uznania, mimo że przeszedł 
przez wszystkie formalne sprawdziany. Był 
to unikalny wielki grant międzyuczelniany, 
stworzony przez zespół prawników, ekono-
mistów i socjologów. Koszt tego projektu 
to niewiele ponad 300 tysięcy złotych. Nie 
chcieliśmy nawet żadnych honorariów, 
tylko pieniądze na pokrycie badań. Zamie-
rzaliśmy w ten sposób aktywnie włączyć 
się w proces rozwoju gospodarki. Muszę 
dodać, że bardzo kiepska realizacja za-
dań komunikacyjnych takich, jak budowa 
autostrad (jest to moje przeświadczenie), 
wynika z  nieznajomości uwarunkowań 
prawnych i nieumiejętności synchroniza-
cji. Przykładem, że można to przezwycię-
żyć, jest właśnie budowa nowego gmachu 
Wydziału Prawa i Administracji, która za-
jęła mniej niż półtora roku, bo od jej roz-
poczęcia do pierwszych wykładów minęło 
tylko 16 miesięcy, choć przewidywano co 
najmniej trzy lata. Udało się to zrealizować 
dzięki znakomitej organizacji i współpracy 
kilku przedsiębiorstw i służb technicznych 
Uniwersytetu. Można dokonać takich rze-
czy, ale należy się na tym znać.

 To przecież bardzo istotna 
rzecz. Widzimy, jak budowa autostrad 
kuleje, jak to wszystko długo trwa. 

Opracowanie badań dotyczących 
optymalizacji procesu budowy autostrad 
to zadanie na kilkanaście lat. Jeśli ktoś 
chciałby to dokładnie naukowo opraco-
wać, a sądziłby, że problematyka da się od 
razu rozpoznać, na przykład w ciągu roku, 
dwóch czy trzech lat, to dałby świadectwo 
głębokiej ignorancji. Państwa bardziej roz-
winięte doskonaliły ten proces w toku wie-
loletnich badań. Takich badań naukowych 
rozpoznających tę problematykę kom-
pleksowo, zwłaszcza z  punktu widzenia 
organizacyjnego, finansowego, prawnego, 

O funduszach,  
o ACTA, grantach  
i historii
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socjologicznego i gospodarczego, niestety 
u nas się nie sponsoruje.

 W  ubiegłym roku miał po-
wstać kierunek prawno-ekonomicz-
ny w  kooperacji z  Uniwersytetem 
Ekonomicznym...

Nie ukrywam, że przeżyliśmy w  ze-
szłym roku prawdziwy szok. Już półtora 
roku temu przygotowaliśmy pełny wniosek, 
zgromadziliśmy kadrę, ustaliliśmy bardzo 
dokładny plan. Zarezerwowałem wszystkie 
niezbędne sale w nowym gmachu, ale nie 
uzyskaliśmy zgody Ministerstwa. Wywołało 
to zdziwienie zarówno nasze, jak i naszych 
kolegów z Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Liczymy jednak na to, że uda się otworzyć 
ten kierunek w następnym roku.

 Jaka jest przyczyna takiej 
decyzji? 

Pozostaje ona dla mnie niezrozumia-
ła. Nowe, atrakcyjne kierunki wzbudzają 
duże zainteresowanie studentów. Mini-
sterstwo wymusiło na nas podział tego 
kierunku z  pięcioletniego na dwustop-
niowy. Oczywiście dostosowaliśmy się do 
tego, ale osobiście nadal uważam takie 
podejście za głęboko błędne. Świadczy 
to o  nieznajomości stopnia złożoności 
przedmiotu. Ten kierunek zasługiwał na 
prowadzenie go w trybie jednolitym, a Mi-
nisterstwo władne było dokonać rozstrzy-
gnięcia w postaci uzupełnienia przepisów 
w odniesieniu do tego, zupełnie nowego 
kierunku. 

 Czy powstają inne?
Dość ciekawe wydają się specjalności, 

które może z  czasem zaowocują powo-
łaniem nowych kierunków. Myślę tutaj 
o styku nauk sztuk pięknych i prawa. Połą-
czenie prawa autorskiego z zagadnieniami 
czysto merkantylnymi, a więc sprzedażą 
i obrotem dóbr sztuki czy problemem uzy-
skiwania licencji rzeczoznawcy w tej dzie-
dzinie. Chodzi o to, w jaki sposób kształcić 
przyszłych rzeczoznawców, kto miałby 
o  tym decydować, kto miałby nadawać 
i ewentualnie cofać licencje. Należy także 
ponownie poruszyć kwestie współautor-
stwa i powiązać je z prawami majątkowymi 

i niemajątkowymi, 
które wiążą się 
z wykorzystaniem 
tych dóbr.

 Właśnie. 
Problem jest bar-
dzo na czasie. Co 
Pan sądzi na te-
mat ACTA?

AC TA… Glo -
balna sieć nie jest 
zjawiskiem obiek-
tywnym, takim, jak 
siły natury, a więc 
siły rzek czy sztor-
my morskie. Poja-
wia się pytanie, na 

ile możemy nim ste-
rować. Jako prawnik, 
cywilista patrzę na 
zagadnienie w  ten 
sposób, że z jednej 
strony istnieje wol-
ność wypowiedzi, 
ponieważ możemy 
wypowiadać sądy 
zarówno poza sie-
cią, jak i w sieci. Tu 
pojawia się jednak 
zwielokrotnienie 
informacji, które do-
cierają do setek czy 
nawet tysięcy od-
biorców. Jest to nowa sytuacja społeczna. 
Przypomina pod pewnymi względami ta-
kie media, jak prasa czy telewizja. Jeśli ktoś 
narusza cudze dobra albo rozprzestrzenia 
informacje nieprawdziwe, powinien po-
nieść za to odpowiedzialność. Natomiast 
rozumiem, że twórcom tych mechanizmów 
kontrolnych przyświeca cel w postaci unie-
możliwienia naruszenia dóbr i zasługuje on 
na poparcie i uwagę. Rzeczą prawodawcy 
jest wypośrodkowanie ochrony interesów. 

 Ma Pan, Panie Dziekanie, wie-
le zainteresowań. Proszę opowiedzieć 
o  odkryciu cel więziennych pod Colle-
gium Iuridicum, w  których przetrzy-
mywano ludzi aresztowanych przede 
wszystkim przez UB. To już zaawanso-
wany projekt i właśnie pierwszy raz mó-
wimy o tym w mediach.

Jestem głęboko przeświadczony, że 
pojawienie się w  gmachu tuż przy po-
znańskiej Kaponierze muzeum upamięt-
niającego ofiary totalitarnych reżimów, 
jakie w  nim funkcjonowały zarówno 
w  czasie wojny, jak i  w latach bezpo-
średnio powojennych, to ważna spo-
łecznie i historycznie oraz edukacyjnie 
inicjatywa. Muzeum byłoby znaczące 
na intelektualnej, edukacyjnej, a nawet 

– trzeba to jasno powiedzieć – na tury-
stycznej mapie Poznania. Jego przedmio-
tem są stare cele, prawdziwe kazamaty 

w podziemiach Collegium, które dobrze 
się zachowały. Są jeszcze fragmenty in-
stalacji z  tej epoki – masywne stalowe 
wrota o  charakterze więziennym, za 
którymi obecnie przechowuje się archi-
walia wydziałowe. Taka placówka muze-
alna byłaby bardzo na miejscu. Decyzją 
władz Uczelni i Wydziału już przekazano 
Wielkopolskiemu Muzeum Walk Niepod-
ległościowych trzy pierwsze cele, które 
pozostaną w gestii tej placówki. Z uwagą 
obserwuję, jak wykorzystane zostaną do 
ekspozycji. Myślę, że mieszkańcy Pozna-
nia również mogą się w to włączyć. 

 Bez Pańskiego prywatnego 
zainteresowania ten projekt pewnie nie 
byłby realizowany. 

Pierwszy wniosek pisemny złożyłem 
już dwadzieścia lat temu. Potem ponawia-
łem go co kilka lat. Jednak dopiero w ostat-
nim czasie, dzięki przychylności władz 
Uczelni, projekt uzyskał wysokie uznanie 
i obecnie znajduje się w fazie finalizowania. 
Jest także grupa młodych pracowników 
muzealnictwa, którzy marzą o stworzeniu 
w tym miejscu czegoś paralelnego do Mu-
zeum Powstania Warszawskiego czy innych 
placówek audiowizualnych, pokazali mi już 
dokładne plany takiego przedsięwzięcia. 
To moim zdaniem dokonała idea. 

 Proszę powiedzieć, kiedy po-
wstały cele? Wiadomo coś na ten temat? 

Nie jestem specjalistą, ale cele istniały 
i funkcjonowały tuż po wojnie. Z tego, co 
wiem, w czasie wojny w tym miejscu był 
areszt prowadzony przez okupanta nie-
mieckiego, w którym więziono Polaków. 
Po wojnie wykorzystały go nowe władze. 
W czasach, kiedy studiowałem, na począt-
ku lat 70., chcieliśmy uruchomić w piwnicy 
klub studencki. Powiedziano nam wów-
czas, że taki klub już istniał i nazywał się 

„Pod Maczugą”. Nasze pierwsze zetknięcie 
z tymi celami… Odkryliśmy z mieszanymi 
uczuciami, że jest tam instalacja więzienna, 
jeśli można to tak ująć, w pełnym rozwi-
nięciu. Ostatnio miały miejsce różne pra-
ce remontowe, ale oczywiście substancja 
pozostała. 
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 Popełnił Pan dla „Ruchu 
Prawniczego, Ekonomicznego i  Socjo-
logicznego” (Rok LXXIII, zeszyt 2) arty-
kuł na temat systemu prawnego wobec 
prześladowań religijnych dzieci. Liczby 
są przerażające. Mówi się, że prześlado-
wanie religijne w  XX wieku spowodo-
wały śmierć dziesiątek milionów osób, 
w tym 45 mln chrześcijan. Liczba ofiar w 
pierwszej dekadzie XXI wieku także li-
czona jest w milionach („Raport o prze-
śladowaniach”). Jak brzmiała konkluzja 
Pana opracowania?

Uważam, że wobec zjawiska prześlado-
wań, których ofiarą padają naprawdę setki 
tysięcy, a  łącznie miliony ludzi, nie moż-
na milczeć. Chodzi zwłaszcza o los dzieci, 
które są uwikłane w prześladowania jako 
członkowie rodzin wyznających określoną 
wiarę. Myślę, że konieczna jest, i tak brzmi 
konkluzja mojego artykułu, reakcja orga-
nizacji globalnych. W szczególności ONZ, 
która ma przecież wiele komitetów, np. 
przeciwdziałania torturom, dyskryminacji 
kobiet czy niewolnictwu, ale nie posiada 
osobnej wyspecjalizowanej agendy zajmu-

jącej się prześladowaniami religijnymi. Jak 
wiemy ze źródeł medialnych, za kilkanaście 
dolarów można w określonych miejscach 
kupić niewolnika. Zarówno osobę dorosłą, 
jak i dziecko, tylko dlatego, że pochodzi 
np. ze środowiska chrześcijan. Naukowiec 
nie może o tym milczeć i myślę, że należy 
formułować oczekiwania, wymagania co 
do opracowania nowych, doskonalszych 
aktów prawnych, a w szczególności takich, 
które rozwijałyby przeciwdziałanie prze-
śladowaniom religijnym. Trzeba postawić 
kropkę nad i. Nie wszyscy rozumieją, że 
klimat tolerancji jest konieczny, byśmy 
mogli wszyscy zgodnie żyć. To niezwykle 
istotna kwestia, ponieważ dotyczy dóbr 
osobistych człowieka, czyli takich, których 
naruszenie wywołuje charakterystyczne 
wzburzenie emocjonalne. Nie powoduj-
my u siebie nawzajem takiego wzburzenia. 
Szanujmy nawzajem, z całą konieczną deli-
katnością, swoje przekonania, czy to religij-
ne, czy światopoglądowe. W szczególności 
zainteresowało mnie zjawisko naruszania 
dóbr osobistych poprzez wypowiedzi 

kierowane pod adresem nieokreślonego 
kręgu adresatów. 

 To chyba skomplikowane?
Oczywiście, bardzo skomplikowane. 

Atakuje się pewną grupę społeczną, nawet 
się ją znieważa, a usprawiedliwienie w ta-
kich kwestiach zazwyczaj brzmi: „Sprawca 
nikogo indywidualnie nie chciał dotknąć”. 
Tymczasem w istocie dotyka wielu, bardzo 
wielu… Wydaje mi się, że w nowoczesnym 
tolerancyjnym państwie należy zapewnić 
ochronę dóbr osobistych każdej grupy 
społecznej, a  więc zarówno wierzących, 
jak i niewierzących. Nikt nie może wątpić 
w to, że w przestrzeni medialnej jego do-
bra osobiste i uczucia podlegają mocnej 
i skutecznej ochronie państwa. 

 Brak jest jakichkolwiek ak-
tów prawnych odnoszących się kom-
pleksowo do zjawiska prześladowań 
religijnych. 

Jak przypomniałem, są ogólne akty 
prawne, które mówią o tolerancji, o wolno-
ści religii. Natomiast nie dopracowaliśmy się 
precyzyjnych, dokładnych metod reakcji na 
konkretne naruszenia. Twórcy dokumentów 

chroniących prawa 
człowieka działali 
w połowie XX wieku, 
w  późnych latach 
60., 70. i  kolejnych. 
Dalsze doskonale-
nie tego systemu 
nie doprowadziło 
jeszcze do takiej 
precyzyjnej metody 
reakcji na prześlado-
wania religijne. My-
ślę, że odkłada się 
to na bok z  uwagi 
na zawiłość materii. 
Dodajmy, że spra-

wa ma też bardzo trudne uwarunkowa-
nia filozoficzne. Dlatego m.in. zarzuca się 
przedstawicielom kultury europejskiej, że 
stworzyliśmy prawa człowieka. I stawia się 
pytania, czy aby konstrukcja praw człowieka 
nie jest pomysłem, za pomocą którego Eu-
ropejczycy chcą narzucić innym nacjom, in-
nym kulturom, swój sposób postępowania, 
i czy nasze rozumienie praw człowieka jest 
właściwe. Na gruncie kultury europejskiej 
jesteśmy głęboko przeświadczeni, że wła-
śnie prawa człowieka gwarantują każdemu 
wolność religijną. Instytucje religijne mogą 
oddziaływać na obywateli, a obywatele na 
instytucje, więc samo pojmowanie tych 
spraw też jest bardzo zawiłe. Należy dodać, 
że Polska ma wspaniałe tradycje, jeśli chodzi 
o wolności religijne. Pamiętajmy, że wojna 
30-letnia (1618-1648) nie przekroczyła gra-
nic Rzeczpospolitej Obojga Narodów, mimo 
że żyły w niej przecież różne grupy religijne.

 Rzeczpospolita chroniła nato-
miast na przykład arian. 

Dla Polaków było i jest oczywiste, że to 
nie władca decyduje o religii poddanych. 

Pamiętamy słynne słowa Zygmunta Augu-
sta: „Nie jestem królem sumień”. W innych 
krajach ta tradycja nie jest tak oczywista. 
Dopiero na przełomie XIX i XX wieku licz-
ne państwa europejskie znosiły zakazy. Do 
tego czasu na przykład w krajach skandy-
nawskich nie wolno było wejść do świątyni 
przedstawicielom innej religii.

Zajmuję się zwłaszcza kwestią przeko-
nań religijnych dzieci. Są nadal państwa, 
w których wiara rodziców automatycznie 
określa wyznanie dzieci. W Polsce pozwa-
la się im wcześniej podejmować własne 
decyzje.

Trzeba pamiętać o zjawiskach, jakie 
miały miejsce w czasach rewolucji rosyj-
skiej, o prześladowaniu grup religijnych 
z  uwagi na ich przekonania. Jednak tu-
taj linia nie przebiegała między dwoma 
religiami, tylko między światopoglądem 
a religią.

Również działania niemieckie podczas 
agresji w 1939 roku miały silny podtekst 
religijny. Na przykład żołnierze niemieccy 
wysadzali kapliczki przydrożne. Był to pe-
wien program działania. Jak wiemy, zabito 
także wielu duchownych.

 Hitlerowcy traktowali ich 
jako przedstawicieli inteligencji i ruchu, 
który od wieków pomagał polskości 
przetrwać...

Objawem kultury jest poszanowanie 
dla różnic religijnych. Niszczenie obiektów 
sakralnych, eksterminacja księży i  osób 
związanych ze strukturami religijnymi 
uchodzi zawsze za coś barbarzyńskiego. 
Pamiętajmy, że II wojna światowa mia-
ła przede wszystkim aspekt grabieżczy. 
Okupacja niemiecka była jednym wielkim 
rabunkiem. Próby ujmowania tej historii 
w kategoriach indywidualnej odwagi to 
już przeszłość. Człowiek współczesny nie 
akceptuje takiego pojmowania świata.

 Czy ma Pan jeszcze jakieś 
inne zainteresowania? 

Poza żeglarstwem, na które ostatnio nie 
miałem czasu, jestem już od kilkudziesięciu 
lat czynnie obserwującym astronomem. 
Interesuje mnie głównie astronomia sło-
neczna, czyli tzw. dzienna. Ale i obserwacja 
Księżyca czy planet oraz gwiazd podwój-
nych ma wiele uroku, posiada w  istocie 
podobny walor, co turystyka zagraniczna. 
Obserwacja astronomiczna to doznanie 
estetyczne i  światopoznawcze. Inspiruje 
też do zadawania pytań o to, co nas otacza. 
Moim zdaniem dla kultury europejskiej py-
tanie jest prawdziwą świętością. Możność 
zadawania pytań powinna być rzeczą nie-
wzruszoną. Człowiekowi wolno pytać i nie 
wolno nikomu zabraniać pytać. Nawet jeżeli 
nie pozwala się odpowiadać, to wolność py-
tania jest fundamentem wolności, a pytania 
filozoficzne są najważniejsze. 

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmo-
ści projektanta: Pracownia Architekto-
niczna 1997 Sp. z o.o.
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Wesprzyjmy wszyscy tę szlachetną inicjatywę, 
wpłacając dowolną kwotę na konto: PKO BP S.A. 
14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 

z dopiskiem: „Pomnik”

Pomnik Jana Ignacego 
Paderewskiego  
w Poznaniu 

Paderewski ma wiele pomników na 
całym świecie. Ostatni odsłonięto w 2001 
roku w Meksyku. Mało kto wie, że muzyk 
posiada też swoją gwiazdę w  alei sław 
w Hollywood. Za oceanem był znany nie 
tylko jako kompozytor i wirtuoz fortepia-
nu, ale i jako wybitny polityk i społecznik, 
wspierający wiele akcji charytatywnych. 

W Poznaniu legenda Paderewskiego 
datuje się od 26 grudnia 1918 roku, kie-
dy to jego przyjazd do miasta i płomien-
ne przemówienie z balkonu hotelu Bazar 
przyspieszyło zryw Wielkopolan do po-
wstania. Gotowość istniała już od dawna, 
ale potrzebny był impuls. 

Paderewski powrócił do Poznania 
w lipcu 1931 roku jako fundator pomnika 
prezydenta Wilsona, orędownika sprawy 
polskiej w świecie, popierającego dążenia 
Polaków do wybicia się na niepodległość. 

W Wielkopolsce Paderewski ma swój 
pomnik w  Obornikach. W  Warszawie 

popiersie w Parku Skaryszewskim i pomnik 
przy Alejach Ujazdowskich. Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Marek Woź-
niak 27 grudnia 2010 roku zapowiedział, 
że za osiem lat posąg Paderewskiego sta-
nie w Poznaniu. Od samego początku idei 
patronuje Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego. Prezes Towarzystwa, dr Marian 
Król, 18 stycznia 2012 roku oficjalnie poin-
formował o przystąpieniu do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Znana jest już koncepcja 
i lokalizacja pomnika. Stanie on przed Aka-
demią Muzyczną, noszącą imię Paderew-
skiego, naprzeciw Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. Towarzystwo im. Hipolita Ce-
gielskiego od dawna 
już gromadzi środki 
na ten cel, liczy jed-
nak na dalszą ofiar-
ność darczyńców.  

 

Amerykański gitarzysta Al Di Meola to ulubieniec Ery 
Jazzu. Zapraszany z najróżniejszymi projektami, zawsze 
jest entuzjastycznie przyjmowany i podziwiany. Po raz 
pierwszy Meola pojawił się w mroźnym styczniu 2000 
roku, przedstawiając – wraz z genialnym bandeonistą Dia-
no Saluzzim – wspaniałe interpretacje tango Astora Piaz-
zolli. Jesienią tego samego roku gitarzysta był gościem 
Agnieszki Duczmal i  jej orkiestry kameralnej Amadeus. 
To wtedy Al Di Meola wykonał po raz pierwszy klasyczne 
kompozycje Vivaldiego i Pachelbela. W grudniu 2003 roku 
Meola był gwiazdą naszego galowego Christmas, gdzie 
przedstawił program ze wspaniałego albumu „Winter Ni-
ghts”. Natomiast wiosną 2007 roku tłumom zgromadzo-
nym w Sali Kongresowej zaprezentował się jako wytrawny 
jazzowy rockman. Teraz kolejna odsłona muzyki genialne-
go gitarzysty: specjalny projekt akustyczny przygotowa-
ny w ramach World Simfonia, warsztatowej formacji Me-
oli. Jeśli miarą uwielbienia oraz popularności Al Di Meoli 
są jego wizyty w Polsce – to jest on z pewnością najbar-
dziej popularnym muzykiem jazzowym w naszym kraju. 
Ale także najmilszym gościem Ery Jazzu. 

12.03, godz. 20.00 - Warszawa - Palladium 
13.03, godz. 20.00 - Poznań - Centrum Kongresowe UM 
14.03, godz. 20.00 - Warszawa - Wytwórnia 

Al Di Meola



Z Nadleśniczym Władysławem Praissem 
z  Nadleśnictwa Kościan rozmawia Mer-
kuriusz

 Nadleśnictwo leży w  strefie 
korytarza ekologicznego o  znaczeniu 
krajowym, związanego z  Doliną Obry. 
Proszę powiedzieć, co to oznacza?

Oznacza to, że korytarz łączy dwa 
ważne centra ekologiczne. Jest tu wiele 
obszarów chronionych, które obejmują 
w większości Naturę 2000 z dyrektywami 
ptasią i siedliskową. Występuje u nas po-
nad 900 gatunków roślin naczyniowych, 
ponad 500 gatunków glonów, 174 gatun-
ki mchów, 150 gatunków porostów, 23 ga-
tunków wątrobowców i ponad 300 gatun-
ków grzybów wyższych. Oznacza to też, że 
wymieniony korytarz jest ważnym łączni-
kiem przyrodniczym np. między systema-
mi korytarzy ekologicznych Warty i Prosny 
oraz Odry. Układ ten stanowi integralną 

część systemu wysokiej aktywności przy-
rodniczej, związanego ściśle z obniżenia-
mi dolinnymi.

 Na ile Przemęcki Park Krajo-
brazowy i  Park Krajobrazowy im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego wpisują się 
w ten system wysokiej aktywności przy-
rodniczej?

Są jego uzupełnieniem. Główną oś eko-
logiczną tworzy Obra, stanowiąca swoiste-
go rodzaju kanał wentylacyjny sprzyjający 
zachowaniu korzystnych warunków aerosa-
nitarnych. Ze względu na wymienione funk-
cje ekologiczne teren dna doliny powinien 
pozostać otwarty, bez zabudowy. System 
wodny Obry: Samica, Kanał Obra-Samica, 
Kanał Wonieść, wzbogacony jest istnieniem 
jezior: Wonieść, Jezierzyckie, Wojnowickie, 
Witosławskie, Drzeczkowskie i Łoniewskie. 
Akweny te spełniają funkcję naturalnych 

regulatorów przepływu, łagodząc zarówno 
skutki niskich stanów wody, jak i wód wyso-
kich, o charakterze powodziowym. 

W ten system wpisuje się właśnie Prze-
męcki Park Krajobrazowy ze swoimi re-
zerwatami przyrody: Jezioro Trzebidzkie, 
Torfowisko nad Jeziorem Świętym oraz Wy-
spa Konwaliowa. Ta ostatnia zasługuje na 
szczególną uwagę jako rezerwat, w chwili 
obecnej bez możliwości wstępu. Położona 
jest na Jeziorze Radomierskim i porośnię-
ta starym lasem mieszanym. W jego runie 
rosną konwalie, których białe kwiaty mają 
pręciki zabarwione na różowo. Piękna le-
genda mówi, że barwa ta wiąże się z obec-
nością partyzantów Krzysztofa Żegockie-
go z okresu potopu szwedzkiego, którzy 
tu, w niedostępnym miejscu, leczyli swoje 
rany. To unikat w skali europejskiej. 

Natomiast Park Krajobrazowy im. gen. 
Dezyderego Chłapowskiego to park agro-
rolniczy. Jest połączony siecią nasadzeń 
śródpolnych wprowadzonych przez gene-
rała Dezyderego Chłapowskiego w latach 
20. XIX wieku według rewolucyjnych wów-
czas koncepcji rolniczych. Zakładał on m.in. 
przekonstruowanie krajobrazu, który miał 
spełniać nie tylko funkcję wiatrochronów, 
ale także ekonomiczną (poprzez produkcję 
drewna) oraz estetyczną.

Kto przy Obrze, 
temu dobrze?
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 Pięknie położony teren Nad-
leśnictwa jest bogaty w  ośrodki tury-
styczne...

Tak, chociażby wspomniany Park Chła-
powskiego obfituje w  obiekty architek-
toniczne, na przykład kościoły, takie jak: 
Choryń, Stary Gołębin, Gryżyna lub Kopa-
szewo, czy kaplice, m.in. w Turwi. Wznie-
siono ją dla upamiętnienia  tragicznego 
wypadku, do jakiego doszło podczas po-
lowania 15 stycznia 1909 roku. Zygmunt 
Chłapowski, właściciel Turwi, sprawdzając 
broń, przypadkowo postrzelił swojego ku-
zyna i przyjaciela Krzysztofa Mańkowskie-
go z Brodnicy, który poniósł śmierć, mając 
zaledwie 26 lat. W tym samym roku Zyg-
munt Chłapowski postanowił ufundować 
kaplicę. Odwiedzała ją również Helena Mo-
drzejewska, żona jednego z Chłapowskich. 
Są też dworki, np. w Choryniu, pałace: ge-
nerała Chłapowskiego w Turwi – dzisiejsza 
siedziba PAN, oraz Jabłonowskich w  Ra-
cocie – oficjalna rezydencja prezydentów 
II RP. W 1928 roku założono tutaj stadninę 
konia wielkopolskiego (stado zachowaw-
cze), obecnie największą w Wielkopolsce. 
W zabytkowych parkach dworskich liczne 
są pomnikowe drzewa, głównie dęby, pla-
tany i lipy.

Na terenie Przemęckiego Parku Krajo-
brazowego w Leśnictwie Olejnica znajduje 

się stanowisko żywot-
nika olbrzymiego, któ-
rego naturalnym miej-
scem występowania 
jest zachodnia część 
Ameryki Północnej. 
Należy do nielicznych 
w  Polsce, a  założo-
ne zostało około 1900 
roku przez pruskie sta-
cje doświadczalne.  

Wokół  kościoła 
w Rąbiniu jest niewiel-
ki cmentarzyk z groba-
mi m.in. Dezyderego 
Chłapowskiego,  jego 
żony Antoniny z  Gru-
dzińskich Chłapowskiej 
oraz Joanny z Grudziń-

skich – księżnej łowickiej, żony wielkiego 
księcia Konstantego Pawłowicza. 

 Zna Pan powiedzenie: „Kto 
przy Obrze, temu dobrze”?

Nie zawsze tak dobrze. Na przełomie 
2010 i 2011 roku duże opady spowodo-
wały, że około trzy tysiące hektarów zna-
lazło się pod wodą. Zaś wcześniejsza susza 
w ostatnich latach doprowadziła do prak-
tycznie całkowitego wyginięcia gatunku 
jesionu wyniosłego. Problemem jest brak 
regulacji Obry i  przepływu wody w  cią-
gu ostatnich siedmiu lat ze strony spółek 
wodnych, które nie spełniają swoich za-
dań. Inny kłopot stanowi fakt, że dawniej 
dominowała trochę odmienna gospodar-
ka: były łąki, zaś teraz rolnicy mają grunty 
orne i chcą uniknąć ich zalewania. Kiedyś 
regulowano stan wody trzema aktywnymi 
kanałami. Kiedy przychodziło lato, kanały 
były zamykane w celu utrzymania odpo-
wiedniego poziomu, teraz nikt niestety się 
tym nie zajmuje.

 Jak się Państwo odnieśli do 
pomysłu Międzynarodowego Roku Lasu 
ogłoszonego przez UNESCO?

Najważniejszym akcentem obchodów 
było uroczyste posadzenie sadzonki cisa 
pospolitego, który wyrósł z nasion pobło-
gosławionych przez Ojca Świętego Bene-
dykta XVI w 2006 roku. Cis ten został posa-
dzony w opactwie benedyktynów w Lubi-
niu. Odbyło się też wiele spotkań ze szko-
łami i liczne wycieczki do lasu. 

 Wycieczka do lasu ma swój 
urok...

Tak, wycieczka do lasu ma swój urok, 
zbieranie śmieci również. Dzieci, które wła-
snoręcznie pozbierają śmieci, gdy dorosną, 
będą wiedziały, ile wysiłku to kosztuje. Mamy 
niewiarygodnie zaśmiecone pasy przydroż-
ne. Dwa razy w tygodniu sprzątamy parkin-
gi, a ci, co śmiecą, bezczelnie mówią, że my 

– leśnicy – nie utrzymujemy porządku. Mię-
dzynarodowy Rok Lasu włączyliśmy do ogól-

nej działalności edukacyjnej, którą prowadzi-
ła cała Służba Leśna, pracująca zarówno w te-
renie, jak i w biurze Nadleśnictwa.

 Jakie ma Pan hobby?
Łowiectwo.

 Co Pan ostatnio czytał?
Instrukcję urządzania lasu (śmiech). 

A także prasę łowiecką. 
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Z Ryszardem Łopusiewiczem z  Nad-
leśnictwa Włoszakowice rozmawia 
Merkuriusz

 Ciekawa historia wiąże się 
z powstaniem Pańskiego Nadleśnictwa…

Rzeczywiście, jako instytucja pań-
stwowa zostało ono utworzone w 1925 
roku z podworskich majątków wykupio-
nych przez Skarb Państwa. Od 1738 roku 
do 1782 roku dobra te należały do rodu 
książęcego Sułkowskich. Od 1782 roku 
do 1785 roku do książąt niemieckich 
Schönaich, by z kolei przejść we włada-
nie książąt Anhalt-Dessau na długie lata, 
bo aż do 1919 roku, kiedy to ks. Joachim 
Ernst von Anhalt-Dessau sprzedał je ber-
lińskiej firmie powierniczej Treuhandge-
sellschaft-Dessau. Firma w  tym samym 
roku sprzedała dobra prezydentowi Ban-
ku Wiedeńskiego, Camillo Castiglioniemu. 
Gwoli ścisłości historycznej należy dopo-
wiedzieć, że w dalekiej przeszłości dobra, 
o których mowa, należały do fortun moż-
nowładztwa wielkopolskiego: sławnych 
rodów arystokratycznych takich, jak Ju-
nosze, Gryżyńscy, Opalińscy, Leszczyń-
scy oraz wymienieni już uprzednio Suł-
kowscy, za sprawą których przeszły one 
w  ręce niemieckiego bankiera. Społe-
czeństwo Włoszakowic nie zaakceptowało 
kontrowersyjnej osoby nowego właścicie-
la ani sposobu gospodarowania przejęty-
mi lasami. Pod naciskiem opinii lokalnej 
władze polskie w 1920 roku nałożyły na 
dobra sekwestr. Okazało się bowiem, że 
sytuacja prawna Castiglioniego nie jest 
do końca unormowana. Spory własno-
ściowe trwały niemal sześć lat, a rozstrzy-
gnąć je musiał Rząd Polski. Zaangażowany 
w te sprawy został również Sejm. Wbrew 
stanowczym protestom poselskim dobra 

włoszakowickie wykupił jednak 
Skarb Państwa. Stąd też data po-
wstania Nadleśnictwa.

Początkowo dzieliło się ono na 
cztery leśnictwa: Papiernia, Koczu-
ry, Krzyżowiec i Mścigniew o łącz-
nej powierzchni 4097 ha, w tym 
900 ha użytków takich, jak grunty 
orne z przeznaczeniem na depu-
taty dla pracowników Nadleśnic-
twa, pastwiska, łąki i  jeziora Do-
minickie, Zapowiednik, Brzeżniak, 
Krzywce, Lincjusz, Małe i Miałkie.

 Jakie obiekty przypo-
minają przeszłość?

Są to cztery leśniczówki wcze-
śniej wymienionych leśnictw, 
w  większości odrestaurowane, 
przy czym zachowany został ich 
oryginalny wygląd. Także pomnik 
rozstrzelanych powstańców wiel-
kopolskich i pomnik pierwszego 

Nadleśniczego, Feliksa Rożyńskiego, w miej-
scu, w  którym nagle zmarł, oraz pomnik 
z 1909 roku, przedstawiający pomocnika 
leśniczego Leandra, który został zastrzelo-
ny przez kłusowników. Jest również obelisk 
po pomniku upamiętniającym bitwę wojsk 
szwedzkich i sasko-rosyjskich pod Wscho-
wą w 1706 roku, poległo tam 9,5 tys. żoł-
nierzy. Obelisk należy do atrakcji ścieżki dy-
daktycznej Bluszczowy szlak i przeznaczony 
jest do odrestaurowania przez Muzeum Zie-
mi Wschowskiej. Mamy w siedzibie Nadle-
śnictwa Izbę Pamięci, gdzie znajdują się 
wszelkie dokumenty upamiętniające histo-
rie Nadleśnictw. Jest też odrestaurowany 
krzyż, który strzegł granic państwa polskie-
go. Przez teren Nadleśnictwa do 1939 roku 
przebiegała granica polsko-niemiecka.

 Z Pańskiej inicjatywy trzy lata 
temu rozpoczęły się prace mające na 
celu odrestaurowanie retort, czyli pie-
ców do wypalania węgla drzewnego…

Powiem tak: musimy być uwrażliwieni 
i odtwarzać to, co stanowi historię naszego 
terenu. Przy pracach leśnych odkryliśmy ja-
kiś dach zrobiony z cegły. Nie wiedzieliśmy, 
co nam się ujawiło, kazałem więc koparką 
odkopać. Okazało się, że jest to rodzaj pie-
ca, w środku znajdował się wypalony wę-
giel. Mieliśmy podstawę retorty – kominy, 
trzeba było tylko dobudować górę. Nie po-
siadaliśmy wzoru, jak to zrobić. Szukaliśmy 
różnych opisów, ale nic takiego nie znaleź-
liśmy. Wzorowaliśmy się więc na Bieszcza-
dach, gdzie jednak retorty były blaszane. 
Dorobiliśmy drzwi. No i odpaliliśmy. Pierw-
sza próba się nie powiodła, gdyż przeszka-
dzał drugi dopływ powietrza, który spowo-
dował całkowite spalenie drewna. Metodą 
prób i  błędów doszliśmy do właściwych 
rozwiązań. Cieszę się, że mogę pokazać lu-
dziom, jak wyglądało wypalanie drewna na O
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węgiel drzewny. To ciekawy 
temat. Piec ma pojemność 12 
metrów przestrzennych drew-
na do wypalania. Od czasu do 
czasu przekazujemy wypalo-
ne drewno naszym gościom 
w ramach akcji promocyjnej.

 Jak zaznaczyli 
Państwo Międzynarodowy 
Rok Lasu?

Nie podkreślaliśmy go 
jakoś specjalnie. My działa-
my w sposób ciągły, nie tyl-
ko w  ramach jednej akcji. 
Przez cały rok przejawiamy 
aktywność edukacyjną, żeby 
kształtować przyszłe pokole-
nia, żeby uczulać młodzież na 
takie problemy, jak chociażby 
zaśmiecanie lasów i poszano-
wanie przyrody. W ciągu tak 
krótkiego sezonu, bo obej-
muje on tylko kwiecień, maj, 
czerwiec oraz wrzesień, od-
wiedza nas około 11 tys. dzie-
ci i młodzieży. Przyjeżdżają tu 
na cały dzień i staramy się im 
ten czas uatrakcyjnić. Mamy 
na przykład Izbę Edukacji, 
gdzie organizujemy poga-
danki i boiska, gdzie można 
pograć w piłkę.

 Nie tak dawno, 
bo w 2010 roku, obchodzili 
Państwo 85-lecie. Jak okre-
śliłby Pan swoje Nadleśnic-
two w kilku zdaniach?

Jestem jedenastym z kolei 
Nadleśniczym i znajduję się tu 
od dwudziestu lat. Jestem też 
dumny ze starań moich po-
przedników. Były to działania 
przemyślane i profesjonalne, 
co może zobrazować fakt, że 
prawie połowa Nadleśnictwa 
to obszary Natura 2000. Nic 
nie bierze się z niczego. Mamy 
tu chociażby jedno z  więk-
szych stanowisk chrząszcza 
jelonka rogacza. Posiadamy 
też parki krajobrazowe, bar-
dzo malowniczy teren. Wiążą 
się z tym, nie ukrywam, pew-
ne problemy, ponieważ na 
przykład w  Boszkowie i  wo-
kół wszystkich jezior leżących 
na tym terenie jest około 30-
50 tys. dodatkowo przyjeż-
dżających turystów. Nad tym 
wszystkim trzeba zapanować, ale dajemy 
sobie znakomicie radę.

 Zajęli się Państwo introduk-
cją daniela. Dlaczego właśnie tego 
zwierzęcia?

Po pierwsze dlatego, że nasz teren jest 
dla niego bardzo przyjazny. Widać to po 
obecnej, silnej populacji – byki ważą po 80 
kg, podczas gdy normalnie ich waga do-
chodzi do 60 kg, a łanie około 50 kg, czyli 

też 20 kg więcej. To m.in. za-
sługa procesu mieszania krwi, 
który jest kluczowy w rozwo-
ju populacji, inaczej będzie 
ona karłowaciała. Nasza liczy 
obecnie około trzysta zwie-
rząt. Po drugie, chcieliśmy 
poniekąd wypełnić lukę po 
ginących populacjach zajęcy 
i królików.

 A  jaka jest dzi-
siaj kondycja tego niegdyś 
uciążliwego, ale przecież 
miłego stworzenia?

Zajączki mają się źle. Od 
piętnastu lat nie robi się na 
nie polowań, lecz próby re-
introdukcji skutkują różnie. 
Z królikami jest tak samo. Pró-
bowaliśmy reintrodukcji króli-
ka z bardzo dobrym skutkiem, 
jednak w  pewnym momen-
cie, pomimo że zwierzęta były 
szczepione, wyginęły. W miej-
scu, gdzie zostały zasiedlone, 
nie ma po prostu nic.

 Dlaczego?
Jest to proces bardzo zło-

żony: oprócz skutków choro-
botwórczych składają się na 
niego zmieniająca się baza 
żerowa, bardzo duże areały 
upraw jednogatunkowych 
oraz zbyt wiele oprysków 
w  ciągu roku. Jeżeli królik 
chce przetrwać, musi przy-
stosować się do zmieniają-
cych warunków.

 Myśli Pan, że to 
nastąpi?

Trudno powiedzieć, czas 
pokaże.

 Co planu-
ją Państwo w  najbliższej 
przyszłości?

Skompletowaliśmy dużo 
starych narzędzi, takich, jak 
motyki, sadzarki, kostury itp. 
Chcemy zaadaptować nie-
używaną obecnie stodołę 
w Koczurach, żeby to wszyst-
ko wyeksponować, zrobić ta-
kie historyczne miejsce, rów-
nież kącik, o  którym mi się 
marzy, żeby pokazać żywico-
wanie. Mamy jeszcze drzewo-
stan żywicowany dwadzieścia 
lat temu. Chcemy się chwalić 
swoją historią.

Postanowiłem też spisać dzieje Nadle-
śnictwa, jednak trochę mnie to przerasta. 
Ale jestem po rozmowie z osobą, która robi 
to profesjonalnie, więc spróbujemy razem. 
Monografia na pewno się ukaże. 



Odwiedzający Targi Edukacyjne, ogłuszeni tar-
gowym szumem, mieli okazję wyciszyć się nieco 
na „Parkingu Leśnym” przygotowanym przez Lasy 
Państwowe. Ci, którzy przyszli o odpowiedniej po-
rze, mogli posłuchać granej na żywo muzyki my-
śliwskiej. Pozostałym dane było relaksować się 
przy nagranych głosach ptaków.

Uczestniczyliśmy w Eko Forum już po raz trzeci. 
Za każdym razem staramy się, aby goście mogli po-
czuć się w naszym kąciku jak w prawdziwym lesie. Tym 
razem zorganizowaliśmy stoisko na 
wzór parkingu leśnego. Oprócz tra-
dycyjnych już drzewek, przygotowa-
liśmy również ławkę dla strudzonych 
zwiedzających oraz odpowiednie ta-
blice informacyjne. Jak zwykle poja-
wiło się dużo eksponatów zwierząt 
i  ptaków, a  wśród nich np. sarna, 
daniel, lis, kuna, orzeł oraz rodzi-
na drewnianych dzięciołów. Po raz 
pierwszy wyrosły grzyby, które bu-
dziły duże zainteresowanie zwiedza-
jących, a często również… chęć ze-
rwania. Dla dzieci przygotowaliśmy 
leśne koło fortuny, minipiaskownicę 
z tropami leśnymi oraz magnetycz-
ne tablice ze zwierzętami.

Myślę, że nasz parking leśny był 
jednym z  najciekawszych i  najpięk-
niejszych stoisk edukacyjnych. Na 
tle innych wyróżniał się zarówno pomysłowością, jak 
i prostotą budowy. Leśny parking idealnie wpisywał się 
w myśl przewodnią tegorocznych targów: „Razem dla 
środowiska” – mówi obsługujący stanowisko Hubert 
Przybylski z Nadleśnictwa Jarocin. 

Zwiedzających witała maskotka Rysia eRysia, któ-
ra zapraszała do odwiedzenia portalu edukacyjnego 

www.erys.pl, gdzie można znaleźć mnóstwo informa-
cji na temat lasów i pracy leśników. Ku naszemu za-
dowoleniu okazało się, że wielu nauczycieli i uczniów 
od dawna już korzysta z portalu – przynajmniej od 
poprzednich targów edukacyjnych. To był pierwszy 
znak, że Eko Forum odwiedzają głównie zdeklarowa-
ni miłośnicy lasu. Nasze podejrzenia potwierdzały się 
w rozmowach z gośćmi.

W swoim nadleśnictwie mam na co dzień do czy-
nienia z niewielkimi grupami, najczęściej dzieci w wie-

ku szkolnym. Tutaj spotkałam ludzi młodszych i  star-
szych, o różnym profilu zainteresowań. Zaskoczeniem 
było dla mnie ogromne zaciekawienie tematem lasu, 
przyrody i wszystkim, co z tym związane. Wrażenie wy-
warł na mnie poziom wiedzy, szczególnie dzieci, w tym 
zakresie. Utwierdziło mnie to w przekonaniu o dużym 
zapotrzebowaniu społecznym na prowadzoną przez 
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Główne stoisko Lasów Państwowych przygotowała Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwa 

Babki, Góra Śląska, Jarocin, Przedborów. Osobne stoisko 
zorganizowało również Nadleśnictwo Łopuchówko, które 

promowało między innymi nowo powstały Ośrodek Edukacji 
Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku. Jest to zrekonstruowany i ocalony 

od zniszczenia drewniany młyn wodny, od września 2011 roku 
pełniący funkcję edukacyjną. W ośrodku znajdują się wystawy 
stałe i czasowe oraz leśne laboratorium, w którym uczniowie 

szkół wszystkich poziomów nauczania mogą realizować 
w praktyczny sposób lekcje przyrody, geografii, biologii, zajęcia 

międzyprzedmiotowe czy „zielone lekcje”. 
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Lasy Państwowe edukację przyrodniczo-leśną 
– mówi Justyna Piszczorowicz z Nadleśnictwa 
Przedborów.

Podobne wrażenia odniósł Marek Dobro-
czyński z Nadleśnictwa Jarocin, który na co 
dzień prowadzi zajęcia w Ośrodku Edukacji 
Leśnej w Czeszewie.

W takich targach brałem udział po raz 
pierwszy. Zaskoczyło mnie pozytywnie tak 
duże zaciekawienie, jakie wywołało nasze sto-
isko. Dzieci chętnie brały udział we wszelkich 
konkursach i zadaniach, jakie przygotowali-
śmy. Z kolei rodzice i pedagodzy wykazywa-
li duże zainteresowanie Ośrodkami Edukacji 
Leśnej. Z chęcią wezmę udział w przyszłorocz-
nych targach – deklaruje.

Dla dzieci biorących udział w minikon-
kursach przygotowaliśmy mnóstwo nagród. 
Największym powodzeniem cieszyły się ze-
szyty edukacyjne „O zachowaniu się w lesie”, 
gra planszowa „Wszędobyl leśny”, której „bo-
haterami” są ciekawe miejsca z  terenu na-
szych nadleśnictw oraz wydawnictwa Cen-
trum Informacyjnego Lasów Państwowych.

Nauczyciele byli szczególnie zaintere-
sowani ofertą Lasów Państwowych skiero-
waną do szkół, zwłaszcza możliwością zor-
ganizowania wycieczek jednodniowych 
w  leśnych obiektach edukacyjnych. Wiele 
osób pytało o ścieżki przyrodnicze zlokalizo-
wane w okolicy Poznania – podsumowuje 
Joanna Ziemkowska z Nadleśnictwa Bab-
ki, które znane jest z szeroko zakrojonej 
współpracy ze szkołami oraz przedszkola-
mi i planuje otwarcie nowej ścieżki eduka-
cyjnej wiosną.

Mamy nadzieję, że w  przyszłym roku 
znowu spotkamy się na targach – nie tyl-
ko ze stałymi gośćmi, ale też z nowym gro-
nem sympatyków lasu. Jak zdradzili nam 
spotkani na targach bardzo zaangażowani 
nauczyciele ze Swarzędza, ciągle jest mnó-
stwo dzieci, które, mając kilkanaście lat, tyl-
ko kilka razy w życiu były w  lesie. Ciągle 
więc jest kogo do niego zapraszać…

Do zobaczenia za rok! Serdecznie zapra-
szamy do odwiedzania naszych obiektów! 

Wszystkie nadleśnictwa na-

leżące do RDLP w Pozna-

niu (jest ich 25) prowadzą 

bezpłatną edukację ekolo-

giczną, głównie dla przed-

szkolaków i uczniów różne-

go typu szkół, chociaż moż-

liwe są też lekcje dla zor-

ganizowanych grup doro-

słych. W każdym z nadle-

śnictw pracuje tzw. eduka-

tor, czyli osoba, która zajmu-

je się prowadzeniem zajęć 

o tematyce leśnej. Aby sko-

rzystać z takich lekcji, trze-

ba obrać kierunek wyciecz-

ki, korzystając np. z mapy 

i namiarów na stronie www.

poznan.lasy.gov.pl w dzia-

le „Nadleśnictwa”. Następ-

nie nauczyciel czy inna oso-

ba organizująca wyciecz-

kę powinna umówić się te-

lefonicznie z odpowiednim 

edukatorem na konkretny 

termin i temat zajęć. Zakres 

tematów zależy od danego 

edukatora i specyfiki nadle-

śnictwa. Wiele nadleśnictw 

dysponuje izbami eduka-

cyjnymi, niektóre mają kil-

kusalowe ośrodki edukacyj-

ne, wszystkie – ścieżki dy-

daktyczne lub inne rozwią-

zania pedagogiczne. Same 

zajęcia są bezpłatne, ale 

szkoła ponosi koszty dojaz-

du na miejsce. Zdarza się, 

że uczniowie i nauczyciele 

otrzymują bezpłatne mate-

riały edukacyjne. 
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Zespół Parków Krajobrazowych Wo-
jewództwa Wielkopolskiego prowadzi 
bardzo urozmaicone nauczanie, zwłasz-
cza dla dzieci i młodzieży. Jest ono reali-
zowane głównie w   Ośrodkach Edukacji 
Przyrodniczej w  Chalinie oraz w  Lądzie. 
W  obu placówkach organizowane są 

pobyty w  ramach Zielonych Szkół, pod-
czas których wykorzystuje się  gotowe 
programy lub prowadzi zajęcia własne. 
Odbywają się także kursy, szkolenia, kon-
ferencje, spotkania integracyjne oraz poby-
ty wypoczynkowe.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie utworzono w 1997 roku, jest 
malowniczo położony w  Sierakowskim 
Parku Krajobrazowym. Dysponuje dosko-
nałą bazą, w  skład której wchodzą: od-
restaurowany dwór, nowo wybudowa-
na baza noclegowa z 40 miejscami, park 
przydworski z pomnikami przyrody, a tak-
że pięciohektarowy teren o  charakterze 

dydaktyczno-rekreacyjnym. Dwór dyspo-
nuje ekspozycjami przyrodniczymi, salą 
dydaktyczną dla 30 osób oraz poddaszem 
z 14 miejscami noclegowymi. Na terenie 
ośrodka mają swój początek wytyczone 
i opisane trzy ścieżki dydaktyczne. Do dys-
pozycji gości przygotowano wigwam mo-
gący pomieścić około 60 osób, ogródek 
ziołowo-kwiatowy oraz rowery. W ofercie 
jest także wędkowanie z  pozwoleniem, 
możliwość wyjazdu na pływalnię lub krę-
gielnię oraz organizowanie wycieczek po 
Wielkopolsce. Dużą popularnością cieszą 
się rajdy Nordic Walking. Miłośnicy cho-
dzenia z kijkami mają do dyspozycji 50 ki-
lometrów tras o różnym stopniu trudności. 

W tym roku już po raz trzeci instytucje 
państwowe i  samorządowe oraz organi-
zacje pozarządowe z terenu Wielkopolski 
zjednoczyły siły, aby w trakcie XVI Targów 
Edukacyjnych w  Poznaniu w  dniach 3-5 

lutego przygotować wspólne stoisko Eko 
Forum. Mroźna aura nie odstraszyła go-
ści, którzy tłumnie odwiedzali atrakcyjną 
ekspozycję. 

Celem inicjatywy było przedstawie-
nie oferty i działalności podmiotów, któ-
rych statutowymi zadaniami są: ochrona 
i kształtowanie środowiska przyrodnicze-
go, promocja zrównoważonego rozwoju 
oraz aktywna pozaszkolna edukacja eko-
logiczna. Nie mniej istotna pozostawała 
kwestia integracji i zacieśniania wzajem-
nej współpracy. Tegoroczna edycja Eko 
Forum odbyła się pod hasłem „Razem dla 
środowiska”, symbolicznie rozpoczynając 
kolejny rok w dziedzinie edukacji ekolo-
gicznej w regionie. W ramach stoiska za-
prezentowało się 19 wystawców. Za ko-
ordynację odpowiadał Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego. Wydarzenie zostało dofinansowa-
ne ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

Gości Eko Forum witała wystawa ukazu-
jąca piękno przyrody Puszczy Zielonki. Do 
odwiedzin zachęcały ekologiczne maskot-
ki: Eryś i Zielniak. Zakład Zagospodarowa-
nia Odpadów przedstawił model oczysz-
czalni wód odciekowych oraz Gratowóz, 
stoisko Południowowielkopolskiej Grupy 
Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków wyposażono w zestaw różnorod-
nych skrzynek lęgowych, a przestrzeń La-
sów Państwowych przypominała prawdzi-
wy leśny parking. Wzrok zwiedzających 
przykuwał też lśniący wóz bojowy Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Na stoisku Zespo-
łu Parków Krajobrazowych Województwa 

Targi Edukacyjne to 
wspólne przedsięwzięcie 
Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego, 
Międzynarodowych Targów 
Poznańskich oraz Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli 

w Poznaniu. Od kilkunastu lat Targi 
stanowią jedną z ważniejszych 
imprez prezentujących ofertę 

edukacyjną w Polsce.

Piotr Basiński

Razem dla środowiska

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie (fot. Artur Golis)

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej  
w Lądzie (fot. Marek Chwistek)

Malowanie gipsowych figurek zwierząt 
(fot. Piotr Basiński)

Edukacja w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
Aurelia Pawlak
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W celu popularyzacji tej formy aktywności 
organizowane są cztery razy w roku otwar-
te rajdy dla mieszkańców Wielkopolski i nie 
tylko. W tym roku odbędą się jeszcze 14 
kwietnia, 23 czerwca oraz 29 września. Na 
każdym będzie instruktor, który udzieli po-
rad uczestnikom. 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 
w  Lądzie rozpoczął działalność wiosną 
2006 roku. Znajduje się na terenie Nadwar-
ciańskiego Parku Krajobrazowego, w odle-
głości około 25 kilometrów na zachód od 
Konina. Zlokalizowany jest na skraju doli-
ny Warty, na obszarze posiadającym unikal-
ne w skali kontynentu walory przyrodnicze. 

Ośrodek znajduje się w zabytkowym dwor-
ku otoczonym parkiem. Dysponuje salą 
konferencyjno-wykładową na około 100 
osób (z pełnym wyposażeniem w sprzęt 
audiowizualny), pracownią laboratoryjno-

-komputerową, salami wystawowymi, bazą 
noclegową na 50 miejsc oraz zapleczem 
kuchennym. Bogate zaopatrzenie umoż-
liwia prowadzenie zróżnicowanych zajęć 
dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. 
Ofertę ośrodka wzbogaca możliwość od-
wiedzenia ważnych obiektów zabytkowych. 
Należą do nich przede wszystkim kościół 
i klasztor pocysterski w Lądzie oraz pałac 
biskupi w Ciążeniu, a także liczne kościoły, 
grodziska, figury i stare cmentarze. Ośrodek 

udostępnia zbiory podręcznej 
biblioteki, proponuje także wy-
najmowanie sal do zajęć własnych 
na imprezy okolicznościowe. Istnieje 
możliwość zorganizowania w trakcie po-
bytu rejsów katamaranem po Warcie i wy-
cieczek rowerowych. W czerwcu atrakcją 
jest „Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cyster-
skiej”. Podczas jego trwania odbywają się  
wystawy, wykłady, prezentacje rzemieślni-
ków oraz wzbudzające dużą ciekawość wal-
ki średniowiecznych wojów. 

Więcej informacji na stronach:  
www.zpkww.pl  i www.ekoedukacja.com.pl

Wielkopolskiego zaprezen-
towano wybrane pomoce 
dydaktyczne wykorzysty-
wane w trakcie warsztatów 
organizowanych w  Ośrod-
kach Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie i w Lądzie.

Z myślą o "dużych i ma-
łych" gościach Eko Forum 
przygotowano wiele qu-
izów (np. Przyrodnicze 
Koło Fortuny), konkursów 
i warsztatów. Najmłodsi z zapałem ukła-
dali ptasie puzzle i malowali gipsowe fi-
gurki zwierząt. Nieco starsi próbowali 
swoich sił w sztuce wikliniarstwa i ubija-
nia masła, w  trakcie warsztatów prowa-
dzonych przez pracowników Centrum 
Edukacji Regionalnej i  Przyrodniczej 
w Mniszkach. Wytrwałością wykazało się 

wielu uczestników konkursu „Ra-
zem dla środowiska”, których za-
daniem było zebranie pieczątek 
od wszystkich wystawców stoiska. W za-
mian czekały atrakcyjne nagrody! Dla 
wszystkich gości targów wizyta na sto-
isku Eko Forum stanowiła okazję nie tylko 
do dobrej zabawy i ciekawego spędzenia 

wolnego czasu, ale i pogłębienia wiedzy 
przyrodniczej. 

Więcej informacji o Eko Forum:  
www.zpkww.pl

Ekspozycja przyrodnicza 
(fot. Marek Chwistek)

Rozgrzewka przed wyruszeniem na trasę 
Nordic Walking (fot. Karolina Ferenc)

Garncarstwo (fot. Karolina Ferenc)

Edukacja w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
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Rotary International to ogólno-
światowe stowarzyszenie klubów 
zrzeszających przedstawicieli róż-
nych środowisk zawodowych oraz 
przedsiębiorców, którzy wspólnie 
działają w  kierunku polepszania wa-
runków życia i przestrzegania wysokich 
norm etycznych. Polskie kluby Rotary pro-
wadzą wymianę młodzieży, wspierają stypendy-
stów, wysyłają i przyjmują grupy studyjne, fun-
dują aparaturę medyczną, opiekują się domami 
dziecka, ośrodkami wychowawczymi, szkołami, 
osobami niepełnosprawnymi, sponsorują kultu-
rę i sztukę.

Aby kontynuować i rozwijać tę ponad stulet-
nią misję, poznańskie kluby Rotary International 
zorganizowały 4 lutego 2012 roku po raz kolej-
ny imprezę charytatywną: „Bal Dobroczynny 
ROTARY 2012”, którego celem było zebranie 
środków finansowych na modernizację i  za-
kup nowoczesnego wyposażenia dla Kliniki 
Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu. 

W balu uczestniczyło około 200 osób – człon-
ków poznańskich klubów Rotary – przedsiębior-
ców, grona profesorskiego i  kadry naukowej 
poznańskich wyższych uczelni, przedstawicie-
li wolnych zawodów oraz zaproszonych przez 
nich gości. Podobnie, jak we wszystkich do-
tychczasowych balach Rotary, i w tym uczest-
niczył Prezydent Miasta Poznania Ryszard Gro-
belny z małżonką. Gościem Honorowym balu 
była Pani Senator RP Jadwiga Rotnicka, która 
wraz z prezydentami poznańskich klubów Ro-
tary (Andrzej Roszkiewicz RC – Poznań Starów-
ka, Leszek Storożuk – RC Puszczykowo, Ryszard 
Stefanowski – RC Poznań) uroczyście otworzy-
ła imprezę. Do grona najciekawszych gości zali-
czał się pan Jean-Louis Lawrens – przedstawiciel 
zarządu międzynarodowej grupy bankowej Ro-
thschild z Paryża, który złożył prezydentowi Po-
znania Ryszardowi Grobelnemu komplementy 
na temat Polski, Poznania i samego balu Rota-
ry oraz obiecał wrócić tu z inwestycjami. Dosko-
nałą oprawę muzyczną zapewnił zespół Cykady. 
Podczas przerw w tańcach nastrojowo akompa-
niował na pianinie Zygmunt Wojtyniak. Wystąpi-
ły dwie gwiazdy estrady: znana już w Polsce i za 
granicą urocza piosenkarka – Beata Noszczyń-
ska oraz Jan Zieliński – „król wielu poznańskich 
bali”. Atrakcyjny występ taneczny zaprezentowali 
Monika Pyś z Bartłomiejem Steinke (akademiccy 
Mistrzowie Europy) oraz grupa taneczna Szkoły 
Tańca Moniki Pyś. O wspaniałe menu oraz wzo-
rową obsługę gości balu postarali się pracowni-
cy kuchni i renomowanej restauracji Hotelu Mer-
cure. Najważniejsza wiadomość, która ucieszyła 
zwłaszcza profesor Michała Wojtalika kierujące-
go Kliniką Kardiochirurgii Dziecięcej w Poznaniu: 
dochód z balu dzięki hojności sponsorów i jego 
uczestników wyniósł aż 46 tys. zł. 

I my tam byliśmy, miód i wino piliśmy.
Zapraszamy ponownie w przyszłym roku!

fot. Zbyszek Kowal

Usługi Geodezyjne
Leszek Storozuk

NYCZYN
BRODO

Gości witają: od lewej prezydenci poznańskich klubów 

Rotary Ryszard Stefanowski, Leszek Storożuk, Andrzej

Roszkiewicz oraz profesor Michał Wojtalik
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Senator RP Jadwiga Rotnicka 

otwiera Bal wraz z prezydentami 

klubów Rotary
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Z burmistrzem Gminy Kórnik, Jerzym 
Lechnerowskim, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Kórnik jak żadne inne mia-
sto w Polsce jest historycznie związany 
z zakopiańszczyzną...

Osobą, która na stałe połączyła historię 
Tatr i Kórnika, był hrabia Władysław Zamoy-
ski. To właśnie on – spadkobierca kórnic-
kich dóbr Działyńskich – uratował dla Pol-
ski „najpiękniejszy jej zakątek”, czyli okolice 
Morskiego Oka.

Spór o Morskie Oko był nie tylko wa-
śnią ziemian o 350-hektarowy skrawek ma-
jątku, ale – dzięki zaangażowaniu wielu pa-
triotycznych środowisk pozostającego pod 
zaborami narodu – urósł do rangi symbolu 
walki o „polskie kresy południowe”. Zaan-
gażowanie Władysława Zamoyskiego sta-
nowiło przełom w sprawie. Właściciel dóbr 
kórnickich, kierując się nie prywatnym in-
teresem, ale chęcią wspierania sprawy na-
rodowej oraz wolą polskiej opinii publicz-
nej, nabył dobra zakopiańskie, w  skład 
których wchodziła także Bukowina Ta-
trzańska z  częścią Doliny Rybiego Poto-
ku i Morskim Okiem. Hrabia zdawał sobie 

doskonale sprawę z  faktu, że nabywając 
ten majątek, staje się stroną w konflikcie 
o Morskie Oko, co stanowiło dla niego do-
datkowy bodziec. Po latach zmagań, dzięki 
wrodzonemu uporowi, wygrał proces, ratu-
jąc ten zakątek Tatr dla Polski.

Majątek Zamoyskiego – w tym dobra 
kórnickie oraz zakopiańskie i bukowiańskie 

– stał się dzięki jego woli częścią ustanowio-
nej w 1924 roku Fundacji Zakłady Kórnic-
kie, daru wielkiego ziemianina dla narodu 
polskiego. Kórniccy hrabiowie sprowadzi-
li do Kórnika góralskich rzemieślników. Po-
tomkowie niektórych tatrzańskich rodów 
do dziś mieszkają w naszym mieście. Gó-
rale licznie przybyli do Kórnika na pogrzeb 
swego dobroczyńcy. Przez lata związki na-
szych regionów trwały. Niedawno, czer-
piąc z tradycji Działyńskich i Zamoyskich, 
to właśnie na Zamku Kórnickim uroczyście 
wznowiono działalność wielkopolskiego 
oddziału Związku Podhalan.  

 Ostatnio nie tylko przeszłość 
łączy oba tak odległe regiony, jest tak-
że coś, co nazwałabym nieco żartobli-
wie „związkiem formalnym”...

W dniu 18 listopada 2011 roku, 
w rocznicę urodzin hrabiego Władysława 

Zamoyskiego, w Schronisku PTTK nad Mor-
skim Okiem odbyła się uroczystość podpi-
sania umowy o „stosunkach partnerskich 
pomiędzy gminą Bukowina Tatrzańska 
a  gminą Kórnik”. Umowa została podpi-
sania podczas wspólnej sesji Rady Gmi-
ny Bukowina Tatrzańska i Rady Miejskiej 
w Kórniku.

Pierwsze kontakty między gminą 
Bukowina Tatrzańska a  Kórnikiem zo-
stały nawiązane jeszcze w  latach 90-
tych, a wydarzeniem, które z pewnością 
wzmocniło te kontakty, było nadanie 
imienia hr. Władysława Zamoyskiego 
Szkole Podstawowej w  Brzegach. Od 
tego czasu uczniowie szkoły wielokrotnie 
przyjeżdżali do Kórnika, zwiedzając miej-
sca związane z pobytem patrona, a mło-
dzież z Kórnika wyjeżdżała do Brzegów 
i Bukowiny Tatrzańskiej.

Ważnym wydarzeniem w rozwoju kon-
taktów między obu gminami były zorgani-
zowane w maju 2004 roku obchody 80-tej 
rocznicy utworzenia Fundacji Zakłady Kór-
nickie. Na uroczystość zaproszona została 
młodzież ze szkoły w Brzegach, spotkała 
się ona z uczniami gimnazjum w Kórniku, 
którego patronem jest również Władysław 

Zakopiański Kórnik
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Zamoyski. Wszyscy wspólnie wzięli udział 
w Rajdzie Zamoyskiego.

Od kilku lat zespoły ludowe z  gmi-
ny Bukowina Tatrzańska przyjeżdżają na 

„Kórnickie Spotkania z Białą Damą”, uświet-
niając nasze święto, a kórnicki chór Tutti 
Santi bierze udział w różnych przeglądach 
i uroczystościach organizowanych w gmi-
nie Bukowina Tatrzańska. Przedstawicie-
le naszej gminy wspólnie z „Białą Damą” 
uczestniczą w „Sabałowych Bajaniach” – 
święcie folkloru, tradycji ludowej, gwary, 
śpiewu i tańca.

W 2007 roku kórnickie Stowarzyszenie 
Teatralne Legion wystawiło w kórnickim 
Zamku spektakl „Dar i zmaganie”, opowia-
dający o 20-letnim procesie hr. Władysława 
Zamoyskiego o Morskie Oko. Przedstawie-
nie odbyło się również w Miejskiej Galerii 
Sztuki na Krupówkach w Zakopanem.

Jak więc widać, to właśnie wielkie za-
sługi i dokonania hr. Władysława Zamoy-
skiego dla Bukowiny Tatrzańskiej i Kórnika 
stanowią podwaliny współpracy i wzór dla 
wspólnego działania.

 Związki Kórnika i  Podhala 
były też tłem historii życia niedawno 
zmarłej Wisławy Szymborskiej. Noblist-
ka przecież urodziła się w Bninie.

Ojciec poetki, Wincenty Szymborski, 
przez ponad trzydzieści lat pracował dla 
hr. Władysława Zamoyskiego, najpierw 
jako zarządca dóbr zakopiańskich, później 
w Kórniku. Wkrótce po przeniesieniu się ro-
dziny Szymborskich do Kórnika, dokładnie 
w dniu 2 lipca 1923 roku, urodziła się druga 
córka – Wisława. Ochrzczono ją w koście-
le parafialnym w Bninie, a matką chrzest-
ną została Julia Zaleska, przełożona Szkoły 
Pracy Domowej Kobiet. Nie minęły trzy lata, 
gdy losy rzuciły Szymborskich najpierw do 
Torunia, a potem do Krakowa.

Wspomniała Pani, że noblistka urodziła 
się w Bninie. Trzeba przypomnieć, że Bnin 
jest obecnie częścią Kórnika, ale w 1923 
roku był osobnym miastem. Mimo utra-
ty praw miejskich, do dziś żywy jest tam 
bniński lokalny patriotyzm. Przynajmniej 
od 1996 roku, czyli od momentu przyzna-
nia Szymborskiej Nagrody Nobla, trwa spór, 
czy laureatka urodziła się w Bninie, czy Kór-
niku. Bezpiecznie powiedzieć, że stało się 
to na Prowencie, który był przypałacowym 
folwarkiem „na pograniczu” obu miejsco-
wości. Sama Szymborska przyznawała się 
do Kórnika, gdyż ojciec pracował przecież 
dla Fundacji Zakłady Kórnickie. Niemniej 
spór o jej kórnickie lub bnińskie korzenie 

bardziej ją bawił, niż skłaniał do deklara-
cji. Wagę przywiązywała do innych rzeczy. 
Gdy w 1995 roku odbierała doktorat hono-
ris causa Uniwersytetu w Poznaniu, wyzna-
ła: „Urodziłam się na ziemi wielkopolskiej, 
co oczywiście nie jest żadną moją zasługą 

– ale tutaj pracował mój ojciec i jeszcze do 
niedawna żyli ludzie, którzy go pamiętali. 
Na tej ziemi odnajduję za każdym razem 
swoje pierwsze ujrzane w życiu krajobra-
zy. Tutaj było (i jeszcze jest, choć mniejsze) 
moje pierwsze jezioro, pierwszy las, pierw-
sza łąka i chmury”.

 Oprócz miejsca urodzenia, co 
jeszcze wiąże Szymborską z Kórnikiem?

Wisława Szymborska mieszkała w Kór-
niku niecałe trzy lata. To niewiele. Niemniej 
ani poetka nie zapomniała o mieście, ani 
kórniczanie nie zapomnieli o  niej. Przez 
wiele lat późniejsza noblistka utrzymywa-
ła korespondencję z dawnymi współpra-
cownikami swojego ojca. Zaproszona do 
Kórnika w 1969 roku spotkała się z czytel-
nikami w Zamku, a później, mniej formal-
nie, z  młodzieżą kórnickiego LO. Nawią-
zała wtedy znajomości, przyjaźnie, które 
towarzyszyły jej przez kolejne lata. Świad-
czą o  tym wspomnienia pani Zdzisławy 
Noskowiak, posiadającej kolekcję kartek 
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wykonanych przez poetkę własnoręcznie, 
wysyłanych państwu Noskowiakom z róż-
nych okazji. Kórnicki regionalista Kazimierz 
Krawiarz spotykał się z Szymborską, bada-
jąc biografię jej ojca. Profesor Jerzy Fogel, 
jako rodowity kórniczanin, miał okazję 
przemawiać podczas nadawania pani Wi-
sławie doktoratu honoris causa UAM.

W roku 1980, podczas Święta Kwitną-
cej Magnolii, Kórnickie Towarzystwo Kul-
turalne  zorganizowało spotkanie z poetką 
na podzamczu. Szymborska rozdawała au-
tografy na specjalnie przygotowanych od-
bitkach stronic jej tomików (nie wydawa-
no wtedy jej nowych wierszy). W szkołach 
i bibliotekach organizowano konkursy po-

święcone jej poezji, a ciekawi turyści szuka-
ją jej śladów przy zabudowaniach dawne-
go zamkowego folwarku.

Jako burmistrz Miasta i Gminy Kórnik, 
już po otrzymaniu przez poetkę Nagro-
dy Nobla, zapraszałem kilkakrotnie panią 
Wisławę do Kórnika. W sierpniu ubiegłe-
go roku miałem przyjemność gościć ra-
zem z  przewodniczącym Rady w  miesz-
kaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie. 
Półtoragodzinne spotkanie z poetką było 
bardzo sympatyczne, pełne humoru. Przy 
papierosie i  „koniaczku” ze szczegóła-
mi musieliśmy opowiadać pani Wisławie 
o Kórniku. Przyjęła wówczas zaproszenie 
do naszego miasta, stwierdzając, że przy-
jedzie w tym roku (2012). Niestety, nie od-
wiedzi go już...

 Czy w  Kórniku były jakieś 
uroczystości żałobne lub wspomnienia 
o noblistce?

Dzięki uprzejmości sekretarza pani Wi-
sławy, Michała Rusinka, delegacja z Kórnika 
wzięła udział w uroczystościach pogrzebo-
wych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Poetka stroniła od splendorów, była bardzo 
skromna, nie byłoby więc na miejscu, byśmy 
w Kórniku nazbyt celebrowali jej odejście, 
dlatego obyło się bez dodatkowych uroczy-
stości. Kórnickie Stowarzyszenie Teatralne Le-
gion przygotowuje wieczór z poezją noblistki, 
który odbędzie się 4 marca. Padła także pro-
pozycja, by kórnickiej promenadzie nadać 
imię Wisławy Szymborskiej.

 Najnowsze wydarzenie też 
łączy się z historią poprzez przyznanie 
zespołowi zamkowo-parkowemu oraz 
kościołowi parafialnemu wraz z  ne-
kropolią zaszczytnego miana Pomnika 
Historii...

Dnia 2 lutego 2012 roku w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie odbyło się uroczy-
ste wręczenie rozporządzeń Prezydenta RP 
w sprawie nadania obiektom tytułu Pomni-
ka Historii. Wśród wyróżnionych, jak Pani 
wspomniała, znalazł się zespół zamkowo-

-parkowy wraz z kościołem parafialnym – 
nekropolią właścicieli. 

Pomnik Historii to jedna z czterech 
form ochrony zabytków wymienionych 
w Ustawie o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami z 2003 roku. Terminem 

tym określa się zabytek nieruchomy 
o szczególnym znaczeniu dla kultury na-
szego kraju. Rangę Pomnika Historii pod-
kreśla fakt, że jest on ustanawiany przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej spe-
cjalnym rozporządzeniem na wniosek Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W treści prezydenckiego rozporządzenia 
wyszczególnia się cechy danego zabytku 
świadczące o  jego najwyższej wartości, 
określa się precyzyjnie jego granice i za-
mieszcza schematyczną mapkę obiektu. 
Pomniki Historii ustanawiane są od 1994 
roku. Do dziś to najwyższe wyróżnienie 
nadano 48 zabytkom. Z każdym rokiem 
lista najcenniejszych obiektów sukce-
sywnie powiększa się. Znajdują się na 
niej obiekty o szczególnych wartościach 
materialnych i niematerialnych oraz zna-
czeniu dla dziedzictwa kulturowego na-
szego kraju. Do elitarnego grona Po-
mników Historii mogą dołączać obiekty 
architektoniczne, krajobrazy kulturowe, 
układy urbanistyczne lub ruralistyczne, 
zabytki techniki, obiekty budownictwa 
obronnego, parki i  ogrody, cmentarze, 
miejsca pamięci najważniejszych wyda-
rzeń lub postaci historycznych oraz sta-
nowiska archeologiczne.

 O ile Zamek jest bardzo znany 
badaczom historii, miłośnikom kultu-
ry i Białej Damy czy turystom, o tyle ko-
ściół zupełnie nie. Co przesądziło o tym, 
że został tak pięknie wyróżniony?

Nie zgadzam się, że kolegiata kórnic-
ka nie jest znana. Gotycka świątynia od 
dawien dawna łączy się z  losem miasta 
i pałacu. To w jej podziemiach znajdują się 
krypty Zamoyskich i Działyńskich. To tu po-
chowano Teofilę z Działyńskich Szołdrską-

-Potulicką, czyli legendarną Białą Damę. 
Znajdują się tu także pamiątki po rodzie 
Górków, niegdyś jednym z  najznakomit-
szych w Polsce, który wybudował pierw-
szy pałac w Kórniku. 

Przywołaliśmy zdjęcia z 2002 roku ilu-
strujące setną rocznicę odzyskania Morskie-
go Oka przez Władysława hr. Zamoyskiego, 
autorstwa dyrektora PKL pana Pawła Murzy-
na, za które serdecznie dziękujemy.



Ryszard Podlewski (Porys)

Aktorsko 
i muzycznie

Udało się Krzysztofowi Wodniczakowi zorganizować trzeci 
w ciągu wielu lat występ w Poznaniu niepowtarzalnej Faridy. Jeśli 
za kryterium przyjąć zachowanie publiczności, to śmiało można 
ogłosić sukces zarówno wykonawczyni, jak i towarzyszących wło-
skiej pieśniarce polskich artystów. Było to spotkanie ze śpiewacz-
ką niezwykle oryginalną, dysponującą niespotykaną skalą głosu 
i jednocześnie umiejętnością wykorzystania tego daru.

A zaczęło się spokojnie i kameralnie, jak to bywa na tego typu 
recitalach. Najpierw dla wprowadzenia w nastrój wystąpiła trój-
ka wykonawców polskich, wybranych troskliwie przez Głównego 
Gościa. Z pewnością nie bez pomocy organizatora, czyli niezmor-
dowanego Krzysztofa Wodniczaka. Świetny pianista Piotr Kałużny 
grał i akompaniował solistce Ewelinie Rajchel. Usłyszeliśmy nastro-
jowe, spokojne piosenki, będące znakomitym wstępem do cze-
kającej nas erupcji wulkanu! Tak bowiem można nazwać recital 
Włoszki Concetti, którą znamy właściwie tylko pod pseudonimem 
Farida. Kto obawiał się, że będzie to jedynie sentymentalne sięga-
nie do wspomnień, ten się pomylił. Farida zachwyciła nas tempe-
ramentem, talentem wykonywania piosenek aktorskich. Każde jej 
nowe „dziełko” pokazało siłę talentu artystki. Na wstępie usłyszeli-
śmy Faridę śpiewającą przy akompaniamencie duetu muzyczne-
go: Piotr Kałużny (pianino) oraz Magda Pernal (wiolonczela), nie-
widoczną w nastrojowym wyciemnieniu sceny!

Nie wiedziałem o tym pomyśle i podobnie, jak wielu innych 
widzów, starałem się odnaleźć wykonawczynię, która początkowo 
cichym glissandem do czegoś nas jakby przygotowywała... A był 
to jej własny utwór dedykowany Czesławowi Niemenowi. Pojawiła 
się wreszcie i pokazała, co potrafi, jak nie widać i nie słychać upły-
wu lat! To była ta znana nam Farida, cieniująca głosem piosenki 
od sopranu po buntowniczy mezzosopran, a może jeszcze niższy 

głos. Było w niej wiele z protest songu, była niezgoda na los, były 
nuty szczęścia i optymizmu. Moi sąsiedzi kiwali tylko głowami ze 
zdumienia i zachwytu, który podzielałem. Tyle ognia, takie niesły-
chanie całkowite oddanie się publiczności, no i ani cienia mijają-
cych nieubłaganie lat! 

Niespodziewanie estradę opuścili muzycy, ale Farida pozostała 
i śpiewała z półplaybacku, z towarzyszeniem muzyki z głośników. Tu 
wyrażę zachwyt dla operatora świateł i dźwięku, który oprawił wi-
dowisko (tak, to było zdumiewające widowisko aktorsko-muzyczne) 
z wielkim wyczuciem. Słyszeliśmy, niezagłuszani rykiem głośników, 
widzieliśmy, nieoślepiani reflektorami. Wielkie brawa, bo uhonorowa-
no w ten sposób pracę i pieśniarki, i włoskiej orkiestry, dyrygowanej 
przez męża Faridy – Amerigo – wespół z synem i kilku jeszcze muzy-
kami. Farida zachwyciła, wzruszyła i uradowała miłośników jej i Cze-
sława Niemena. Widziałem łzy płynące z oczu, nie tylko pań, ale nie-
wstydzących się okazywania uczuć panów. I mnie bardzo „spociły się 
oczy”... Ale trudno było spokojnie przyjmować koncert, zwłaszcza, że 
solistka zakończyła ku naszej radości niezwykle dynamiczną interpre-
tacją „Dziwny jest ten świat...”! Jakże ona czuła muzykę Niemena. Za-
wsze wydawało mi się, że każdy, kto wykonuje po nim ten światowy 
przebój Czesława Wydrzyckiego, nie ma do tego prawa, bo niszczy 
naszą narodową legendę... A Farida? Była ogniem, zachwycającym 
błyskiem. Tylko ona ma prawo śpiewać wyznanie wiary ukochanego 
mężczyzny. Włoski tytuł tej pieśni to „In solate lei!”. To było wspaniałe 
przeżycie, którego nie bał się nam zgotować twardy i walczący o po-
pularyzowanie dorobku Niemena Krzysztof Wodniczak... Dziękujemy 

– te brawa i owacje na stojąco były też dla Ciebie. Długo można by pi-
sać o zjawisku, któremu imię Farida, ja poprzestanę na tym. Mam na-
dzieję, że zdjęcia z koncertu pokażą resztę. 

fot. Andrzej Wilak
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Jacek Kryg

Znajdujący pod wpływem kultury chińskiej 
świat właśnie wszedł w nowy okres. Władca, 
który przez dwanaście miesięcy sprawować bę-
dzie swój urząd, to WODNY SMOK zwany REN 
CHEN lub smokiem w deszczu. Pod panowa-
niem tego zwierzęcia przyjdzie nam się rado-
wać i smucić od 23 stycznia 2012 r. do 9 lute-
go 2013 r. 

4709 rok kalendarza lunarnego jest niezwy-
kle długi, bo trwa aż 384 dni. Obejmuje dwa 

dni lin chun, czyli dwa po-
czątki wiosny (4 lutego 
2012 r. oraz 4 lutego 2013 
r.), zwane też świętami 
kochanków. Z faktu tego 
można prognozować, że 
rok 2012 będzie szczegól-
nie korzystny dla zawiera-
nia związków małżeńskich 
czy starania się o dziecko. 
W  ogóle posiadanie po-
tomka męskiego w znaku 
Smoka tradycyjnie uważa-
ne jest za wielkie szczęście.

Smokowi, jak każde-
mu zwierzęciu zodiakalne-
mu, przypisuje się także 

wiele warto-
ści, zdarzeń 
i  przedmio-
tów, których 
wzrost zna-
czenia nale-
ży przewidy-
wać z  dużym 
prawdopodobień-
stwem. Ze Smokiem 
kojarzone są następujące 
państwa: Nepal, Hiszpania, Ke-
nia, Kuba, Boliwia, Sri Lanka i Fin-
landia. Wiążą się z nim też opal, bursztyn, szafir 
i kamienie syntetyczne, co oznacza, że te mate-
riały wyjściowe mogą okazać się najlepsze do 
produkcji wisiorków, ozdób, talizmanów czy 
rzeźb. Nie ze względu na obowiązującą modę, 

lecz z powodu ich tegorocznych wibracji, które 
pozostawać będą w harmonii z wibracjami ca-
łego wszechświata.

Także wynalazki czy zdobycze cywilizacyj-
ne kojarzone są ze znakami zodiaku. Smokowi 
przypisuje się wynalezienie lub opatentowanie 
termosu, nierdzewnych sztućców, mikroskopu 
elektronowego, sztucznego serca, postęp w ge-
netyce, a  nawet powstanie ruchu obrońców 
praw człowieka czy FIFA. Z kolei ogólne aktyw-
ności i sporty związane ze Smokiem to pokazy 
samolotowe, wyścigi smoczych łodzi, wędrów-
ki górskie czy narciarstwo. 

Gdy analizuje się zachowanie Smoka, 
przede wszystkim trzeba wspomnieć, że bywa 
on zwierzęciem nieobliczalnym. Może mu bra-
kować taktu, gdyż jest tak bardzo przekona-
ny o możliwości czerpania z nieograniczonych 
pokładów mocy, że nie liczy się z innymi. Po 
prostu ich nie zauważa. Z tego samego powo-
du potrafi też być arogancki. Nie po to, by nad 
kimś zapanować, lecz raczej po to, by dano mu 
spokój – on wie, że i tak panuje. 

By lepiej wyczuć, jakiego rodzaju niespo-
dzianki szykuje nasz nowy władca, warto przyj-
rzeć się poprzednim okresom panowania tego 

zwierzęcia. Latami Smoka były: 2000, 1988, 
1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916 

i 1904, przy czym Wodny Smok rządził 
w 1952. Generalnie rzecz ujmując, lata 

Smoka zwykle bywają niezwykłe, 
wybuchowe, kolorowe, ryzykanc-

kie, dynamiczne i energetyczne, 
nigdy nijakie, blade, bez wyrazu. 
Przede wszystkim trzeba wspo-
mnieć o trzęsieniach ziemi, jakie 
wiążą się ze Smokami. A było ich 
naprawdę sporo. W roku 1928 
(Ziemny Smok) ucierpiała miej-
scowość Corinth, w 1964 (Drew-
niany Smok) Nigata w  Japo-
nii i Alaska, w 1976 (Ognisty 
Smok) Tangshan w  Chinach 
(zginęło ponad 250 tys. ludzi), 
w  1988 (Ziemny Smok) Leni-

nakan w Rosji i Nepal, a w 2000 
Azerbejdżan i  Sumatra. W  1952 

roku zatrzęsła się ziemia Kalifornii 
i Kamczatki. Wymieniłem tutaj jedynie 

te trzęsienia, które były znaczące, i które po-
chłonęły sporo ofiar. Dużo ludzi (1835) zginęło 
również podczas wielkiej powodzi w małej Ho-
landii w tymże 1952 roku.

Prognozując, co się może wydarzyć, warto 
szczególnie dokładnie przyjrzeć się poprzed-
niemu rokowi Wodnego Smoka, przypadające-
mu w 1952. Wtedy to nowo wybrany prezydent 

Rok Wodnego Smoka
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USA, Dwight Eisenhower, udał się z wizytą na Pół-
wysep Koreański, gdzie od 1950 r. trwała wojna. 
Było to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. W lu-
tym Wielka Brytania ogłosiła, że posiada bombę 
atomową, w innych zaś miesiącach UFO nawiedzi-
ło różne rejony świata. W tym samym roku w USA 
wydano komunikat o 58 tys. przypadków wystą-
pienia niebezpiecznej do dzisiaj choroby polio. 
Z kolei w całej Europie odnotowano wiele fana-
berii i anomalii pogodowych. 

Pełen zaś obraz charakteru Smoka i tego, co 
nas może czekać, oddamy, gdy weźmiemy pod 
uwagę, że w 1964 roku (Drewniany Smok) zespół 
The Beatles jako pierwszy na świecie sprzedał 
swoją płytę w milionie egzemplarzy, że w 1988 
roku (Ziemny Smok) Jean-Michel Jarre w londyń-
skich dokach zapoczątkował serie swoich koncer-
tów w niezwykłych miejscach, że w tym samym 
roku Royal Philharmonic Society zdecydowało 
się na premierę niedokończonej Dziesiątej Sym-
fonii Bethovena, że w 2000 r. powstała Wikipedia, 
że w innych latach Smoka Chruszczowa zastąpił 
Breżniew, że Nasser doszedł do władzy w Egipcie, 
że upadł mur berliński, że rok 1988 (Ziemny Smok) 
był przełomowy w Polsce, że w 2000 (Metalowy 
Smok) odkryto dwie nowe planety. 

Jak już wspomniałem, żywiołami roku 2012 są 
Woda i Ziemia, które pozostają w konflikcie. Ozna-
cza to, że ponownie, jak w ubiegłych dwunastu 
miesiącach, możemy spodziewać się huraganów, 
tsunami, powodzi, epidemii, trzęsień ziemi czy też 
erupcji wulkanów, a dodatkowo wypadków górni-
czych, niezwykłych pożarów, obsunięć ziemi, pod-
mywającej wody, lawin i walących się budynków, 
a nawet szarańczy tam, gdzie ona naturalnie wy-
stępuje. Świat prześladować będą zarówno kata-
klizmy naturalne, jak i te wywołane ręką człowie-
ka, z zamachami terrorystycznymi włącznie. Na-
stąpi więcej niż zwykle katastrof lotniczych (kło-
poty z Ogniem) i wypadków drogowych. Mogą też 
dokuczać nam zmiany klimatyczne z niespotyka-
nym wręcz brakiem słońca, objawiające się olbrzy-
mimi wahaniami niemal wszystkich wskaźników.

Zazwyczaj Smok jest wielkim indywidualistą, 
natomiast w roku Ren Chen będziemy bardziej 
dążyli do pracy zespołowej, tak w domu, jak i na 
arenie międzynarodowej. Nie należy zatem spo-
dziewać się rozłamu w  Unii Europejskiej, choć 
może dojść do niezwykłych zmian. Pojawią się 
nowi, młodsi przywódcy, także rola kobiet wyraź-
nie wzrośnie. Finanse, niestety, pozostaną słabe, 
choć z tendencjami zwyżkowymi. Zatem nie war-
to mówić o kryzysie – raczej o przestoju.

Rok Ren Chen to czas kolejnego konfliktu ży-
wiołowego, lecz i w nim można doszukać się po-
zytywnych tendencji. Będzie to dobry okres dla 
astronomii, dla transportu lądowego, dla projek-
tów z rozmachem. Expo 2012 w Korei okaże się 
wielkim sukcesem. Jeżeli nie powiodą się ekspe-
rymenty w inwestycjach, to może uda się w filmie, 
w muzyce czy w modzie. Przede wszystkim jed-
nak ludzie wykażą się wielkim sercem dla osób 
potrzebujących. Należy oczekiwać kolejnego re-
kordu zbiórki pieniędzy przez Wielką Orkiestrę 

Świątecznej Pomocy oraz inne organizacje i fun-
dacje charytatywne. Tylko katastrofy naturalne 
będą nas naprawdę nękały, siejąc niepokój i po-
czucie niebezpieczeństwa.

Co się tyczy biznesu, można powiedzieć, że 
najgorzej będą miały gałęzie związane z Ogniem 
(kosmetyki, wina, rękodzielnictwo, restauracje, re-
klama) i Metalem (jubilerstwo, technika, przemysł 
samochodowy, bankowość). Za uprzywilejowane 
w roku Smoka uznaje się: ogrodnictwo, rolnictwo, 
kwiaciarnie, przemysł meblowy, czyli gałęzie pro-
dukcji związane z Drzewem. Jeśli chodzi o spra-
wy zdrowotne, w roku Wodnego Smoka cierpieć 
mogą organy łączone z Wodą (nerki), Ziemią (re-
jon brzucha) oraz Metalem, czyli przede wszyst-
kim płuca czy układ oddechowy jako całość. Wie-
lu z nas będzie się borykać z kłopotami skórnymi, 
a także niewydolnością serca. Nie jest to zatem 
czas zdrowia. Reasumując prognozy na rok Wod-
nego Smoka, trzeba podkreślić, że będzie to okres 
trudny, ale obfitujący w dni do świętowania. Dużo 
zależeć może od natury, znacznie mniej od czło-
wieka. Do głosu ponownie dojdą ludzie młodzi 
i kobiety, choć odrodzą się także uznane autory-
tety. Sprzeciwianie się tej tendencji może dopro-
wadzić do poważnych kłopotów.  
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:
Wszystkim, którzy chcieliby zaplano-

wać wieczory podczas nadchodzących 
roztopów, po-
l e c a m y  m a r -
cowy program 
poznańskiego 
klubu Blue Note. 
Jest w czym wy-
bierać! Szczegó-
łowy, na bieżąco 
aktualizowany 
program znaj-
dą Państwo na 
w w w. b l u e n o -
t e . p o z n a n . p l . 
U nas – szersze 
zapowiedzi naj-
w a ż n i e j s z y c h 
wydarzeń.

Marzec rozpocznie tchnąca świeżością, choć pełna po-
szanowania dla tradycyjnego jazzu muzyka w  wykona-
niu młodych, poznańskich instrumentalistów – Gotfryd & 
Kołacki Project (1.03.) Nie koniec na tym koncertów mło-
dych, świetnie zapowiadających się artystów! 5 marca za-
śpiewa w Blue Note zwyciężczyni programu Szansa na Suk-
ces, Agata Rożankowska. Wysłuchamy jej autorskiego 
repertuaru utrzymanego w stylistyce soulu i rhythm’n’blu-
esa. Równie ciepły, pulsujący, a do tego jeszcze skłaniają-
cy do radosnych podrygów (zwanych potocznie tańcem :)) 
repertuar zaprezentuje 16 marca zespół The Positive. Jeśli 
nazwa tego projektu nic Państwu nie mówi – przybliżamy: 
jego lider, Mateusz Krautwurst, jest finalistą programu Fa-
bryka Gwiazd. Natomiast koncert, który odbędzie się 19 mar-
ca, na pewno zainteresuje wszystkich miłośników twórczo-
ści Astora Piazzolli. Pełne energii tanga i nastrojowe milongi 
mistrza akordeonu zaprezentują młodzi laureaci prestiżo-
wego konkursu International Accordion Competition in Ca-
stelfidardo 2011 we Włoszech – formacja La Vita Quartet.  
W marcowym programie Blue Note pojawią się też 

propozycje bardziej egzotyczne – 2 marca nie lada rarytas 
czeka wszystkich fanów mangi i anime oraz osoby interesu-
jące się kulturą Japonii. Do Blue Note zawitają Kaya & Satsu-
ki – artyści uznawani za ikony tzw. visual kei.

14 marca natomiast warto wybrać się na koncert Wanda 
Johnson & The Shrimp City Slim Blues Band. Pełna ciepła 
i uroku czarnoskóra wokalistka o mocnym, charakterystycz-
nym głosie, ze smakiem miesza bluesa z soulem, doprawiając 
odrobiną gospel i r’n’b.

Przejdźmy jednak do tego, co w klubie spod znaku błękit-
nej nutki najważniejsze – do gwiazd jazzu. 

7 marca polecamy gorąco koncert jednego z najbardziej 
cenionych polskich gitarzystów jazzowych – MARKA NA-
PIÓRKOWSKIEGO. Towarzyszyć mu będą Cezary Konrad 
(perkusja) i Robert Kubiszyn (bas) – „Wielka Trójca”, wspania-
łe dźwięki pochodzące z nowego albumu zatytułowanego 

„KonKubiNap“. 
Zaledwie kilka dni później – 10 marca – zagości na blu-

enotowej scenie zespół czterech indywidualności świata 
muzyki improwizowanej – NU BAND. Na pierwszy plan wy-
suwają się tu: Roy Campbell – współtwórca wielu formacji 
zaliczanych do jazzowego Panteonu ostatnich dziesięciole-
ci, oraz Joe Fonda znany przede wszystkim jako basista od 
Anthony’ego Braxtona. Muzyka Nu Band ma w sobie cały ten 
żar, dramatyzm i najwyższej klasy poziom improwizacji, któ-
ry gwarantuje niezapomniane doznania i to nie tylko wytraw-
nym jazzmanom!

Pod koniec miesiąca – 30 marca – obowiązkowy punkt 
w kalendarzu każdego jazzfana! JEREMY PELT QUINTET – 
formacja wybitnego trębacza, wielokrotnego laureata ple-
biscytu magazynu „Down 
Beat” po raz kolejny wy-
stąpi na scenie Blue Note. 
Co więcej – będzie to je-
dyny ich koncert w Polsce 
w ramach trasy promują-
cej wydany na początku 
roku album „Soul“!

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA
marzec

1.03.2012 r., czwartek, godz. 19.00
GOTFRYD & KOŁACKI PROJECT

2.03.2012 r., piątek, godz. 20.00
KAYA & SATSUKI (Japonia)

4.03.2012 r., niedziela, godz. 19.00
KRZYSZTOF KIEŁPIŃSKI & WAKE UP

5.03.2012 r., poniedziałek, godz. 19.30
Agata Rożankowska – AR PROJECT

6.03.2012 r., wtorek, godz. 19.00
AEGEE Night: Izrael
KAJF PROJECT

7.03.2012 r., środa, godz. 20.00
MAREK NAPIÓRKOWSKI TRIO 

- KonKubiNap

9.03.2012 r., piątek, godz. 19.30
PIOTR NALEPA I BREAKOUT
PO KONERCIE – godz. 22.00
IMPREZA W SŁUCHAWKACH

10.03.2012 r., sobota, godz. 20.00
THE NU BAND (USA)

11. i 12.03.2012 r., niedziela, godz. 18.30
TURBO CELEBRATION
niedz. 11 marca – TURBO, ASTRAL 
DOORS i inni
pn. 12 marca – IRON BUTTERFLY, 
TOMASZ STRUSZCZYK i inni

14.03.2012 r., środa, godz. 20.00
WANDA JOHNSON & The Shrimp 
City Slim Blues Band (USA)

16.03.2012 r., piątek, godz. 20.00
MATEUSZ KRAUTWURST & THE 
POSSITIVE

17.03.2012 r., sobota, godz. 20.00
RENATA PRZEMYK TRIO

18.03.2012 r., niedziela, godz. 20.00
YESSONGS ITALY

19.03.2012 r., poniedziałek, godz. 
19.30
LA VITA QUARTET

20.03.2012 r., wtorek, godz. 20.00
ÓLAFUR ARNALDS (Islandia)

21.03.2012 r., środa, godz. 20.00
PIOTR KUŹNIAK BAND

24.03.2012 r., sobota, godz. 20.00 
XXII Dni Kultury Francuskiej 
i Frankofonii 
EMEL MATHLOUTHI

30.03.2012 r., piątek, godz. 20.00
JEREMY PELT QUINTET

31.03.2012 r., sobota, godz. 20.00
SBB
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Rok 2011 w Teatrze Wielkim im. Stani-
sława Moniuszki minął pod znakiem ko-
biet. W nowym sezonie pragniemy konty-
nuować tę tradycję, wierząc, że dzięki temu 
teatr staje się miejscem, w którym podej-
mowane są nie tylko kulturowe, ale rów-
nież społeczne dyskusje. W styczniu roz-
poczynamy kolejny Rok – Rok Mężczyzn. 
Tym razem zaprezentowanych zostanie 
dziewięć spektakli premierowych. Opo-
wiadane w  nich historie przełamują ste-

reotyp mężczyzny: wojownika i  władcy, 
wskazując na skomplikowanie wewnętrz-
nej natury i przedstawiając męskiego bo-
hatera przede wszystkim jako człowie-
ka, który zderza się z codziennością i wła-
snymi słabościami. Zagadnienia porusza-
ne będą również podczas debat i spotkań 
towarzyszących premierom. Jedna z naj-
ważniejszych to „Eugeniusz Oniegin” w re-
żyserii Michała Znanieckiego. Spektakl ten 
otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji Pre-
mios Líricos Teatro Campoamor za najlep-
szą produkcję premierową roku w Hiszpa-
nii. Do tegorocznej edycji zgłoszono 280 

kandydatów z najznamienitszych teatrów 
operowych Półwyspu Iberyjskiego. Kon-
kurs organizowany jest między innymi 
przez stowarzyszenie skupiające osiem-
naście teatrów hiszpańskich, a wśród ju-
rorów znalazło się dziewięciu najważniej-
szych krytyków hiszpańskich mediów.

„Eugeniusz Oniegin” to międzynarodo-
wa i  międzykontynentalna koprodukcja 
Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniusz-
ki w Poznaniu, Opery Krakowskiej, Abao 

Olbe w Bilbao oraz Teatro Argentino w La 
Plata w Buenos Aires. Premiera miała miej-
sce w grudniu 2010 roku na deskach Opery 
Krakowskiej, premiera argentyńska odbyła 
się w marcu 2011 roku, z kolei hiszpańska 
publiczność zobaczyła Oniegina miesiąc 
później. Do Polski spektakl powróci w 2012 
roku na deski Teatru Wielkiego w Poznaniu, 
w którym rok ten będzie tematycznie po-
święcony męskim postaciom operowym.

W produkcję „Eugeniusza Oniegina” 
w  reżyserii Michała Znanieckiego zaan-
gażowani zostali między innymi tacy arty-
ści, jak dyrygenci: Łukasz Borowicz, Miguel 

Gomez-Martinez, śpiewacy: Mariusz Kwie-
cień, Marcin Bronikowski, Scott Hendricks. 
Scenografem jest Luigi Scoglio, reżyserem 
świateł Bogumił Palewicz, a choreografie 
przygotowała Diana Teocharidis. W nagro-
dzonych spektaklach brał udział balet Ope-
ry Krakowskiej.

W poznańskiej inscenizacji będzie 
można zobaczyć Mariusza Kwietnia i Mar-
cina Bronikowskiego, orkiestrą zadyryguje 
Łukasz Borowicz.

Inscenizacja, której motywem prze-
wodnim jest lód stanowiący najważniej-
szy punkt scenografii i jednocześnie będą-
cy symbolicznym odzwierciedleniem serca 
głównego bohatera, wzbudziła wiele kon-
trowersji. Trzeci akt spektaklu, w tym słyn-
ny polonez, rozgrywa się bowiem w wo-
dzie, kiedy to metaforyczne serce z lodu 
roztapia się.

Realizacja hiszpańska „Eugeniusza 
Oniegina” została zarejestrowana i obec-
nie powstaje DVD, które niebawem poja-
wi się na rynku europejskim. 

Eugeniusz Oniegin



Ze Stanisławem Dachem, właścicielem 
ROUWDACH Sp. z o.o., rozmawia Merkuriusz

 Pańska firma, która ma już trzy-
dzieści lat, znajduje się w tym samym miej-
scu, w którym była zakładana. To rzadkość. 
Czy dzieje się tak z powodu przywiązania, 
czy może rynek jest tutaj lepszy niż gdzie 
indziej?

Urodziłem się w Opalenicy i tutaj dorasta-
łem. Tu również powstał mój pierwszy biznes. 
I tak pozostało. W 1993 roku narodził się po-
mysł produkcji prefabrykatów betonowych 
oraz betonów towarowych, którego konse-
kwencją było zawiązanie spółki Rouwdach 
producenta prefabrykatów betonowych.   Po-
siadane nieruchomości oraz bliskość domu 
w  początkowym okresie decydowały o  na-
szej lokalizacji. Niewątpliwym atutem było 
niedalekie sąsiedztwo Poznania wraz z jego 
potencjałem nabywczym mieszkańców 

i przedsiębiorstw.
 Są Państwo dziś 

czołowym producentem pre-
fabrykatów betonowych i  be-
tonu w Wielkopolsce, byli też 
Państwo głównym dostaw-
cą betonów mostowych na 
oddanym do użytku odcin-
ku autostrady A2 Komorniki 

– Nowy Tomyśl. Jak się osiąga 
tak wysoką pozycję?

Sukces to zawsze efekt cięż-
kiej pracy. Naszą pozycję ryn-
kową budowaliśmy i  buduje-
my przez cały czas, zdobywając 
coraz większe zaufanie klienta. 
Kontrakt na dostawy betonów 
mostowych jest jednym z wielu 

naszych osiągnięć. Wynikał z potwierdzonej 
wysokiej jakości naszych produktów. Wykwa-
lifikowana kadra kierownicza, prowadzone ba-
dania oraz regularna okresowa kontrola w za-
kładowym laboratorium gwarantują wysoką 
jakość naszych produktów.  

Solidny 
partner
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 Oferują Państwo szeroki asortyment prefa-
brykatów betonowych. Czy istnieje moda na taką lub 
inną nawierzchnię? Od czego ona zależy i  co trzeba 
zrobić, by dotrzymać kroku unijnej konkurencji?

Uważam, że jeśli zjawisko mody występuje w naszej 
dziedzinie, to kreowane jest przez charakter budownictwa 
z najbliższego otoczenia i przez zasobność portfela klienta. 
Posiadamy kilkadziesiąt produktów, w tym szeroki asorty-
ment kostki brukowej, płytki chodnikowej, krawężników, 
oporników i obrzeży w czterech podstawowych kolorach. 
Produkujemy również ścieki drogowe oraz bloczki beto-
nowe. Mamy też produkty uszlachetniane kruszywem gra-
nitowym, bazaltowym i innymi, których sprzedaż pomimo 
wyższej ceny wzrasta. Klasyczne kształty Starobruku, No-
stalitu nie wyjdą z mody dopóty, dopóki będzie budowa-
ło się klasyczne domy czy budynki. Nie ustępujemy kon-
kurencji unijnej, a nawet w wielu rozwiązaniach nad nią 
górujemy, szczególnie w dziedzinie jakości.

 Jako pierwsi w Polsce produkowali Państwo 
kostkę brukową amerykańską technologią VAPOR. Co 
to zmieniło, jaki dało efekt?

Istotnie, byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem, 
które wdrożyło tę technologię w Polsce, za co otrzyma-
liśmy Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Technologia VAPOR pozwoliła nam unowocześnić 
i przyspieszyć proces produkcyjny. Nasze prefabrykaty, 
a w szczególności kostkę brukową, można już na ko-
lejny dzień po wyprodukowaniu układać i dobijać za-
gęszczarką wibracyjną bez ryzyka ich uszkodzenia. Do-
datkowo technologia ta pozwoliła nam zminimalizować 
ryzyko występowania wykwitów betonowych.

 W  pewnym momencie do Pańskiej rodzin-
nej firmy wszedł kapitał holenderski. Dlaczego? Jakie 
są dzisiaj relacje własnościowe?

Spółka Rouwdach powstała jako spółka joint venture 
z udziałem strony holenderskiej, która wniosła aportem 
park maszynowy i technologię. Obecnie jestem jej domi-
nującym udziałowcem. 

 Czy straszy Pan kryzysem, czy uważa Pan, 
że każdy powinien robić swoje?

Uważam, że nie należy straszyć, ale przygotowywać 
się na ewentualną obronę i przetrwanie. Wychodzę z za-
łożenia, że przezorny jest zawsze ubezpieczony. Znajdu-
jemy się w okresie przejściowym, w skomplikowanej sy-
tuacji ogólnoświatowej i nie potrafimy przewidzieć jak się 
ona rozwiąże. 

 Podobno Pana hobby jest latanie awionet-
ką. Skąd wzięło się to zainteresowanie?

Lotnictwem interesuję się od dzieciństwa, a latanie 
było zawsze moim marzeniem. Pozwala mi ono na odej-
ście od codzienności, od stresu związanego z pracą, a po-
nadto uczy pokory. 
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sztuka

Zespół słynie ze 
spektakularnych wido-
wisk, na których pre-
zentuje sztukę gry na 
tradycyjnych bębnach 
taiko. Występ Yamato - 
bębniarzy z Japonii -  to 
połączenie odgłosów 
bębnów z  dźwiękami 
tradycyjnych instrumen-
tów strunowych szarpanych (koto, chappa, shino-bue, samisen, 
kane). Yamato wspaniale interpretuje muzyczne tradycje, które 
od wieków związane są z kulturą i religią Kraju Kwitnącej Wiśni. 
Idealna synchronizacja nie byłaby możliwa bez setek godzin in-
tensywnych treningów i ekstremalnej koncentracji. Przedstawie-
nie, podczas którego bębniarze posługują się kilkoma tuzina-
mi bębnów, o średnicy sięgającej pięciu metrów i pałeczkami 
o wadze do 3,5 kilograma, jest wielkim przeżyciem. Bębniarze od 
pierwszych uderzeń zachwycają i oczarowują publiczność ryt-
mem, choreografią i dźwiękiem. Niesamowita energia, akrobacje 
i humor grających wraz z kolorowymi, autentycznymi japoński-
mi strojami uzupełniają to niezwykłe widowisko. 

ZAPRASZAMY!!!

16 marca – Zabrze, Dom Muzyki i Tańca
18 marca  – Warszawa, Sala Kongresowa
20 marca – Poznań, Hala Arena

YAMATO
Wielki powrót 
z nowym 
programem! 



Marek Kamiński – polski polarnik, podróżnik, przedsiębiorca. Pierwszy na świecie zdobył 
w jednym roku dwa bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz: 23 maja 1995 roku wraz z Wojciechem 
Moskalem dotarł na biegun północny, a 27 grudnia 1995 roku zdobył samotnie biegun południowy. 
Zasłynął także z podróży na bieguny z niepełnosprawnym chłopcem, Jasiem Melą. Autor metody 
BIEGUN, związanej z pokonywaniem granic i przekraczaniem siebie, pomagającej odkryć moty-
wacje, dzięki którym niemożliwe staje się możliwe. Ma w swoim dorobku dziesięć książek (jako au-
tor lub współautor), jego najnowsza publikacja to „Wyprawa”. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień, 
między innymi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, odebranego z rąk prezydenta Le-
cha Wałęsy. Uzyskał wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.
Blog Marka Kamińskiego: www.marekkaminski.com
Fundacja Marka Kamiskiego: www.kaminski.pl

Nie  
jestem  
samotnikiem
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 Jak Pan zebrał fundusze na 
pierwszą wyprawę i co by Pan doradził 
podróżnikom, którzy chcieliby zostać 
drugim Markiem Kamińskim?

Trzeba liczyć na własną pomysłowość, 
a nie na sponsorów czy na ludzi, którzy 
dadzą nam środki na wyprawę. Zbierałem 
owoce – maliny, truskawki – i myłem samo-
chody na stacji benzynowej. Najważniejsze 
to mieć świadomość celów, które chcemy 
zrealizować. Czasami można połączyć pra-
cę z pasją. Jeśli ktoś jest żeglarzem, a marzy 
o przepłynięciu Atlantyku, może zaciągnąć 
się na jacht. Wszystko zależy od inwencji 
i chęci osiągnięcia celu. Należy szukać roz-
wiązań pozwalających podróżować i nie 
wydawać na to fortuny. 

 W  podróżach jest Pan samot-
nikiem, tymczasem spotkania z  Panem 
cieszą się dużą sympatią wielbicieli. Któ-
ra z tych skrajności jest Panu bliższa?

Nie jestem samotnikiem. Czasem pozo-
stajemy sami, a czasem przebywamy z in-
nymi. Moim zdaniem to nie są skrajności. 
Jednak jeśli tak stawiamy sprawę, to obie 
są mi bliskie. Ale chyba nie da się ukryć, że 
bardziej cieszą mnie spotkania z  ludźmi. 
Bycie z innymi daje mi mnóstwo energii. 
Ludzie często mnie inspirują do podejmo-
wania nowych działań. 

 Czy planuje Pan kolejną po-
dróż z niepełnosprawnym uczestnikiem?

Przy okazji realizacji różnych projektów 
fundacji staramy się, aby żaden z nich nie 

dyskryminował osób niepełnosprawnych. 
W letniej Ekspedycji Wisła uczestniczył nie-
pełnosprawny Maciek. W grudniu ubiegłe-
go roku w ramach fundacji zorganizowali-
śmy Wyprawę Marzeń dla Danjah i Adriana 

– nastolatków, którzy zostali doświadczeni 
przez los. Danjah wygrała walkę z nowo-
tworem, a Adrian dzielnie stara się żyć ak-
tywnie z poważną wadą serca. Z pewnością 
w kolejnych projektach również będą brały 
udział osoby niepełnosprawne i pokrzyw-
dzone przez los.

 Czy są miejsca, do których 
chciałby Pan wrócić?

Do wielu miejsc lubię wracać. Należy 
do nich np. wybrzeże między Łebą a He-
lem – Stilo, Hel, Kaszuby, w tym zwłaszcza 
Sfornegacie – tam urodziła się moja babcia. 
Wdzydze, Połczyn Zdrój, klif orłowski... Bli-
ski jest mi Spitsbergen, biegun północny, 
aczkolwiek raczej myślę o przyszłości, niż 
o tym, dokąd chciałbym wrócić.

 Która z podróży była najtrud-
niejsza, nie przebiegała tak, jak Pan za-
planował?

Jako taką wspominam wyprawę Solo 
TransAntarctica – była  to próba samot-
nego trawersu Antarktydy. Miałem przed 
sobą 2700 km, które chciałem pokonać 

w sto dni. Plan zakładał, że 
trasę do bieguna południo-
wego przejdę w 55 dni, a po-
zostały odcinek drogi, do 
zatoki McMurdo, zajmie mi 
kolejne 45 dób. W sankach, 
które musiałem ciągnąć, 
znalazło się 200 kg ekwipun-
ku, mającego zapewnić mi 
wszystko, co potrzebne na 
tak długi okres.  W trzecim 

dniu marszu ciągnący sanki spadochron 
przewrócił się, a ja zaplątałem się w linki 
i straciłem przytomność. Lotnia pociągnę-
ła mnie nieprzytomnego przez około dwa 
kilometry. Byłem cały poobijany, podej-
rzewałem złamania kości. Wypadek zmusił 
mnie do zatrzymania się. Podczas kolejnej 
próby wiele rzeczy poszło nie tak, jak pla-
nowałem i musiałem przerwać wyprawę. 
Nie udało mi się wtedy przejść Antarktydy.

 W  planach ma Pan wyprawę 
z Santiago de Compostela do Gdańska. 

Jednym z etapów będzie spływ kajako-
wy Wartą i Notecią...

Planuję taką wyprawę, jednak nie 
wiem jeszcze, czy i  kiedy się ona odbę-
dzie. Podoba mi się jej wizja. A jeśli chodzi 
o Wartę i Noteć, to Wielkopolskę odkrywa-
łem już od dawna. Pamiętam, że w roczni-
cę wydarzeń czerwcowych w 1982 roku by-
łem przy pomniku Mickiewicza – w czasie 
trwania stanu wojennego. Odkrywałem ją 
w różnych wymiarach i w różnych okresach.

Lubię planować, staram się przemyśleć 
szczegóły każdego projektu. Jednak teraz 
skupiam się na rodzinie i nie jest mi tak ła-
two podejmować się organizacji wypraw.

 Proszę nam zdradzić plany 
wydawnicze. Jakieś książki, filmy?

Teraz pracuję nad nową książką, tym 
razem sensacyjną, której akcja toczy się 
w  Gdańsku, Rzymie i  Santiago de Com-
postela. Jest związana z  świętym Gra-
alem i biegunem północnym oraz II wojną 
światową i  średniowieczem. Piszę rów-
nież książkę „Biegun”, która będzie esencją, 
podsumowaniem mojego dotychczaso-
wego doświadczenia. Już wkrótce w księ-
garniach ukaże się komiks „Biegun” i bajki 
dla dzieci. Pracuję też nad 5-odcinkowym 
filmem. Ostatnio wydana książka to „Wy-
prawa”. 

 W  jednej z  niedawnych roz-
mów powiedział Pan: „przede mną na-
stępne podróże, może wyprawa w  ko-
smos”. Co Pan miał na myśli?

Jesteśmy cały czas w podroży i cały czas 
w kosmosie. Życie jest jedną wielką podro-
żą. Mam takie wrażenie, że o ile na począt-
ku mojej kariery myślałam o celach, to teraz 
skupiam się na drodze – życie stało się dro-
gą, a cele przestały mieć takie znaczenie. 

Z Markiem Kamińskim rozmawia Merkuriusz
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nPod koniec...

najlepiej idzie

Pod koniec lat 40. Pakistan oddzielał 
się od Indii. Powstała republika o  skom-
plikowanej strukturze etnicznej, ale zjed-
noczona religijnie. Nowe państwo uznało 
za oficjalną religię islam. Najwięcej proble-
mów nastręczył wybór języka urzędowego. 
Początkowo był to tylko urdu. Posługuje 
się nim ledwie kilka procent ludności. Pra-
wie połowa używa języka pendżabskiego. 
Mimo to nie przeszkadza nikomu, że w Is-
lamabadzie mówi się i pisze oficjalne pi-
sma urzędowe właśnie w urdu. Mieszkańcy 
Pendżabu mają do dyspozycji bogatą pra-
sę indyjską w swoim języku i w indyjskiej 
odmianie angielskiego. W znacznie gorszej 
sytuacji są mniejszości posługujące się na 
co dzień językami paszto, sindhi oraz belu-
dżi. Kiedy w 1947 roku, wraz z uzyskaniem 
niepodległości, zaczął się ukazywać dzien-
nik „Dżamal” w urdu, mniejszości etniczne  
wywołały  rozruchy. Walka o wpro-
wadzenie po-

zostałych języ-
ków jako urzędowych trwała ponad 
pięć lat. Dopiero kiedy pojawiły się 
ofiary, parlament postanowił od-
dać cześć pięciu męczennikom wal-
ki o mowę ojczystą i beludżi stał się 
drugim równoprawnym językiem 
urzędowym. 

W 2000 roku nadzwyczaj-
ną uchwałą UNESCO w hołdzie 
dzielnym pięciu Pakistańczy-
kom proklamowało 21 lu-
tego „Międzynaro-
dowym Dniem 
Języka Ojczy-
stego”. Polscy 
parlamenta-
rzyści pisali 21 
lutego 2006 roku  „sej-
mówkę  z ortografii” z okazji inauguracji 

„Roku Języka Polskiego”.
Profesor Andrzej Markowski odczy-

tał posłom i  senatorom tekst dyktanda 
ułożony przez profesora Walerego Pisar-
ka. W  ortograficznym boju zwycięstwo 
odnieśli parlamentarzyści PIS. Czy dlate-
go, że dużo czytają i  piszą? Może umie-
jętność poprawnego pisania w języku oj-
czystym jest rezultatem pilności w szkole? 
Partia, która powołuje się na tradycje pa-
triotyczne, chciała w  ten sposób oddać 

cześć przodkom, walczącym przez 123 lata 
o mowę ojczystą? 

Pakistan jako republika islamska, i to 
wielojęzyczna, ma wysoki poziom edu-
kacji. Wyjaśnić wypada, że w krajach, któ-
rych ustrój opiera się na naukach proroka, 
edukacja nie jest obowiązkowa, a  cza-
sem wręcz zakazana, zwłaszcza kobietom. 
W Pakistanie połowa dzieci chodzi do szkół 
powszechnych i średnich, ponad 80% lud-
ności umie pisać i czytać. Wychodzi 800 ty-
tułów prasowych w różnych językach, kil-
kaset pism specjalistycznych, wydaje się 
sporo książek. 

Statystyczny Polak czyta znacznie 
mniej książek i gazet niż Pakistańczyk. Mi-
nisterstwo Edukacji ma różne programy 
i  plany obchodów „Roku Języka Polskie-
go”, a nauczyciele i  językoznaw-
cy alarmu-

ją, że pojawia się 
zjawisko wtórnego 
analfabetyzmu. Mło-
dy człowiek posiada spore trudno-
ści z pisaniem „ręcznym”, ponieważ częściej 
posługuje się klawiaturą komputera lub te-
lefonu komórkowego. Nie pisze się listów, 
tylko SMS-y. Nie układa młodzież rozpra-
wek w kajetach, tylko ściąga zadane tema-
ty z Internetu. Na „czatach” nie obowiązuje 
żadna ortografia. Wielu czatujących pisze 

fonetycznie, czyli tak, jak słyszy. Wśród tych 
bardziej wyedukowanych pojawia się zu-
pełnie nowe zjawisko – pisanie fonetycz-
nie na modłę angielską, bo ten język jest 
teraz trendy. 

Czy klasówka parlamentarzystów spo-
woduje, że język ojczysty stanie się mod-
ny? Czy szacunek do języka da się zadekre-
tować? Czy posiadające autorytet media 
są w stanie zadbać o przestrzeganie norm 
poprawnościowych? 

Profesorowie Miodek, Bralczyk i Mar-
kowski robią, co mogą, i  starają się jak 
najczęściej występować w telewizji i  ra-
diu, aby propagować poprawną polszczy-
znę. Są popularni, ale czy są autoryteta-
mi?  Do poradni językowych, działających 
przy każdym uniwersytecie, dzwonią 

tylko dziennikarze, czasem 
nauczyciele.

Od kilku lat radio organizu-
je plebiscyt „Srebrne usta”, na 
najciekawsze bon moty polity-
ków. Laureaci są z  siebie bar-
dzo zadowoleni, wszak wyni-
ki dowodzą ich popularności, 
ale „sejmówki z ortografii” nie 
powtarzano... 

Z okazji międzyna-
rodowego dnia języka 
ojczystego minister 
kultury Bogdan Zdro-
jewski zainaugurował 
kampanię na rzecz 
dbałości o  kulturę ję-

zyka polskiego pod ha-
słem: „Ojczysty – dodaj 

do ulubionych”. Kampa-
nia ma być prowadzona 
w mediach, szczególne 
w Internecie.  

O s i e m n a s t o l e t n i 
Adaś oświadczył, że wy-

biera się na dzienni-
karstwo. Ma 

same atuty, orzeczoną przez psychologa 
dysgrafię oraz wielokrotnie obserwowane 
objawy alergii na słowo drukowane. Przez 
uprzejmość zapytałem o motywacje. Od-
parł: „bo polski mi najlepiej idzie”. 

Chrząszcz  brzmi w trzcinie

Andrzej Wilowski

Ojczysty
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Chrząszcz  brzmi w trzcinie
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