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170 dni nadziei!
O tym, czy wiosna b´dzie nasza, dowiemy si´ w po∏udnie – 18 kwietnia 2007 roku
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re Wybory wyborami, a myÊleç trzeba i dalej, i szerzej – przy-

da si´ na pewno. 
To bana∏, ˝e kto dziÊ nie idzie do przodu czy w gór´, ten co-

fa si´ albo zje˝d˝a w dó∏. Od kiedy kategoryczny przymus wzro-
stu, post´pu i rozwoju sta∏ si´ powszechny, stanie w miejscu
czyli trwanie przesta∏o byç mo˝liwe: w przód albo w ty∏, w gó-
r´ albo w dó∏, wyprzedzasz albo ciebie wyprzedzajà i zostawiajà
w tyle. W dà˝eniu do „lepszego” rywalizujà w skali globalnej
wszyscy – ludzie, regiony, narody, kontynenty, ustroje i kultury,
miasta i wsie. 

Zdezorientowana spo∏ecznoÊç
W XX wieku Poznaƒ dokona∏ skoku rozwojowego. Sta∏ si´

miastem I ligi, z drugorz´dnego miasta kresowego w II RP, któ-
re dopiero po I wojnie zacz´∏o kszta∏ciç polskà inteligencj´. Wcze-
Êniej w Prusach te˝ by∏ prowincjà, której kudy do Wroc∏awia, eu-
ropejskiej metropolii, a w Polsce do Lwowa czy Krakowa. Pod
niektórymi wzgl´dami jest dziÊ miastem przodujàcym, poza sto-
lycà, mimo wojennych zniszczeƒ. Wiele wskazuje, ˝e ten suk-
ces, trwajàcy do lat 90. ub. wieku, zdemobilizowa∏ i os∏abi∏ po-
znaniaków. Nape∏ni∏ samozadowoleniem i przekonaniem o na-
szej wy˝szoÊci. Niby chce si´ tu „iÊç do przodu”, przeprowadzaç
zmiany, ale pod warunkiem, ˝eby nic istotnego nie poruszyç, ˝e-
by wszystko zosta∏o po starymu, bo przecie˝ poznaƒski etos si´
sprawdzi∏ przez 200 lat pracy organicznej!!! Nowinki nowinka-
mi, ale porzundek byç musi, i spokój (Êwinty) te˝. 

Poznaƒ to niby najbardziej europejskie miasto w Polsce,
zw∏aszcza na tle przedpotopowych standardów gospodarczych
i mentalnych postch∏opskiego kraju. To prawda, tyle ˝e histo-
ryczna, tak sprzed stu lat. Poznaƒ pasuje do Europy Zachod-
niej, kiedy tam dopiero krzep∏a cywilizacja przemys∏owa, trwa-
∏a urbanizacja, a iloÊciowa produkcja materialna stanowi∏a
g∏ówne kryterium rozwoju. Wszystkiego mia∏o byç po prostu
jak najwi´cej. Nasze dzisiejsze, poznaƒskie cnoty i ambicje sà
troch´ z tego minionego Êwiata. ZagubiliÊmy si´ w czasie i jest
nam z tym... ca∏kiem dobrze. Do czasu, ale o tym cicho, przy-
najmniej oficjalnie.

Bo Êwiat si´ zasadniczo zmieni∏, a my to przeoczyliÊmy. U nas
wcià˝ jest prymat rzeczy i porzàdek oparty na kulcie pozyskiwa-
nia, gromadzenia i dbania o rzeczy, trwa∏e produkty pracy ludzkiej,
które przez t´ trwa∏oÊç czynià ˝ycie pewniejszym, bezpiecznym.
Tymczasem globalny, ponowoczesny Êwiat, nazywany jest ju˝
wr´cz postmaterialistycznym. Nie dlatego, ˝e stajemy si´ bezcie-
lesnymi duchami, które nie potrzebujà jedzenia i odzie˝y, domów
i samochodów. Tylko dlatego, ˝e te rzeczowe potrzeby nie sà ju˝
g∏ównym motorem rozwoju ani êród∏em najwí kszych zysków. Rze-
czy, i to bardzo du˝o i bardzo dobrych, robi sí  coraz ∏atwiej w bied-
nych krajach z tanià si∏à roboczà. A globalna konkurencyjnoÊç, wy-
sokie zyski i rozwój wià˝à si´ z niematerialnà „produkcjà” i us∏u-
gami: odkryciami naukowymi, patentami, technologiami, licen-
cjami, innà twórczoÊcià intelektualnà i kulturalnà, jak kultura elek-
troniczna i wydawnictwa, oprogramowanie. Po co robiç i woziç to-
wary – lepiej opracowaç receptur´ nowego leku i sprzedaç jà na
ca∏y Êwiat. DziÊ w produkcji i us∏ugach materialnych pracuje mniej-
szoÊç i nie jest to elita, a cz´sto imigranci. 

Poznaƒska, zapobiegliwa oszcz´dnoÊç i ostro˝noÊç, nasta-
wienie na zdyscyplinowanà prac´ (oraz ˝ycie) nie tworzà klima-
tu sprzyjajàcego kreatywnej, produktywnej myÊli. Ona potrze-
buje twórczego chaosu, otwartoÊci na to, co nowe, obce i nie-
spodziewane, innowacyjnoÊci, odwagi zmieniania i poddawania
si´ duchowi czasów. Bardziej ni˝ pracy potrzebuje wiedzy, a jesz-
cze bardziej ciekawoÊci i dociekliwoÊci. Bardziej ni˝ dyscypliny
– otwartych, dynamicznych i ∏amiàcych konserwatywne stereo-
typy relacji mi´dzyludzkich. To wszystko wià˝e si´ z ryzykiem,
powsta∏o nawet poj´cie „spo∏eczeƒstwa ryzyka”. A my w naszym
Poznaniu tradycyjnie wolimy rzeczy pewne... Takà pewnoÊç ma

nam gwarantowaç najwy˝szy wskaênik posiadanych pralek, lo-
dówek, samochodów, telewizorów i innych potrzebnych rzeczy.
I nam si´ wydaje, ˝e ta poznaƒska, „tradycyjna nowoczesnoÊç”
jest przepustkà do sukcesu, jak dotàd. 

Tymczasem, wg badaƒ, mamy mniej ksià˝ek albo kompu-
terów, na pras´ zaÊ, wiedz´ i kultur´ staramy si´ wydawaç jak
najmniej.... 

Wiele zmieniç, ˝eby nie zmieniaç wszystkiego
W czasach ciàg∏ej zmiany i przyspieszenia najwa˝niejszym

czynnikiem trwa∏ego powodzenia sà ludzie, to co majà w g∏o-
wach i w sercach i to jak sà zorganizowani, jakie stosunki mi´-
dzy nimi dominujà. To to razem – to jest kapita∏ kulturowy, spo-
∏eczny, intelektualny i polityczny; ka˝de wa˝niejsze ni˝ kapita∏
zagraniczny, ale go przyciàgajàce.

Nowe prawo nowe technologie, nowe odkrycia i wynalazki,
nowa organizacja i nowe myÊli na nic si´ nie zdadzà, jeÊli
ludzie nie b´dà ich rozumieli, chcieli lub potrafili zastosowaç
i w nich si´ poruszaç. JEÂLI ZMIENIAJÑC WSZYSTKO WOKÓ¸,
ÂWIADOMIE NIE ZMIENIA SI¢ SAMYCH SIEBIE, TO NIC SI¢
NIE ZMIENI. Rozstawanie si´ z kawa∏kiem samego siebie, sa-
mowyrzeczenie si´, samoograniczenie jest bolesne i trudne, ale
konieczne. Zmieniaç si´ musimy wszyscy, nie tylko elity, aby nie
staç si´ tanià si∏à roboczà albo poddanymi jakiegoÊ dyktatora.
Brak takiej gotowoÊci widaç jednak od samej „góry” – cz´Êç po-
opozycyjnych elit nadal mentalnie tkwi w podziemiu, a inna
cz´Êç zamiast zarzàdzaç krajem, demonstruje jakàÊ swojà naj-
prawdziwszà prawd´. To stàd upadek polskiej polityki – polity-
cy si´ degenerujà, a nie rozwijajà. A my wcià˝ chcemy, ˝eby by∏
spokój i porzundek...

Ludzie, ich potencja∏ i osobowoÊç sà dziÊ g∏ównym czyn-
nikiem trwa∏ego rozwoju na takiej samej zasadzie, jak pilot
wartego miliony samolotu jest jego „cz´Êcià” najcenniejszà. Bo
do jego wyszkolenia potrzeba iluÊ samolotów, a to szkolenie
trwa lata. Seryjny samolot zaÊ robi si´ pewnie w kilka miesi´-
cy. Fabryk´ (nawet samolotów) mo˝na przenieÊç choçby do
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Bangladeszu, ale twórczego, lokalnego Êrodowiska, zdolnego
produkowaç wysokà myÊl, technologi´ i kultur´ „przesadziç
si´” nie da. Nie inwestycje fabryczne, tylko takie Êrodowiska
jak np. kalifornijska „Dolina Krzemowa” gwarantujà wyrafino-
wany rozwój przez czas d∏u˝szy. „Czynnik ludzki” tworzy si´
najtrudniej i najwolniej, bo on roÊnie tak, jak kszta∏tuje si´ oso-
bowoÊç, a nie jak produkuje si´ rzeczy. Kiedy jednak ju˝ „uro-
Ênie”, to jego produktywnoÊç jest bardziej wszechstronna i d∏u-
gotrwa∏a ni˝ fabryki albo kolejnego supermarketu. 

W Polsce i w Poznaniu ma∏o kto to kuma. I og∏aszajàc za
jakieÊ cudo montowni´ samochodów VW, zapomina si´, ˝e naj-
wi´kszym pracodawcà w regionie jest uniwersytet. Poznaniem
wcià˝ rzàdzi mentalny spadek po ma∏ych i Êrednich geszeftach,
handlowo-rzemieÊlniczych, walczàcych z du˝ymi, niby-drob-
nomieszczaƒski, w istocie prostacki, który chce broniç jakie-
goÊ by∏ego status quo. Nie pozwala upodmiotowiç si´ na do-
bre kapita∏owi intelektualnemu miasta, który za sprawà uczel-
ni, ich kadry i 120 tys. studentów stanowi jego kapita∏ naj-
cenniejszy. I powinien mieç znaczenie pierwszoplanowe. To pa-
radoks, ale w racjonalnym Poznaniu wartoÊci intelektualne,
wiedza, nauka, ciekawoÊç, dociekliwoÊç, czytanie ksià˝ek sà
raczej podejrzane a nie nobilitowane. Bo niepraktyczne, nie tak
u˝yteczne i od r´ki zyskowne, jak choçby konkretna bieg∏oÊç
ràk – kiedyÊ rzemieÊlnika, a dziÊ np. ksi´gowego (na klawia-
turze). Sklepikarz ma tu wy˝sze notowania ni˝ m∏ody nauko-
wiec, jest bardziej normalny. A to nie jest ju˝ normalne w kra-
ju cywilizowanym. I to musi si´ zmieniç. 

Poznaƒ nigdy raczej nie b´dzie wielkim centrum kultury
i sztuki w Europie, z czym do goÊci... Ale mo˝e staç si´ du˝ym
oÊrodkiem naukowym, centrum intelektualnym, myÊli i tech-
nologii. JeÊli si´ na to otworzymy, najpierw mentalnie, z goto-
woÊcià do zmiany. 

Klincz polityczny
Reasumujàc – najbardziej hamuje rozwój Poznania wy-

czerpanie si´ czy dezaktualizacja kapita∏u kulturowego i spo-

∏ecznego – stare wzorce mentalne i struktury spo∏eczne. One
blokujà kapita∏ intelektualny, zwiàzany z uczelniami. Z kolei je-
Êli chodzi o kapita∏ polityczny, to obecnie nast´puje zu˝ywanie
si´ dotychczasowego sposobu sprawowania publicznej w∏adzy
lokalnej w Poznaniu – ponad g∏owami mieszkaƒców. Co po pro-
stu oznacza, ˝e najaktywniejsze grupy obywatelskie spoza „roz-
dania” na nic istotnego nie majà wp∏ywu.

Miejska elita polityczna nie traktuje spo∏ecznoÊci miesz-
kaƒców jak podmiot demokratycznej w∏adzy lokalnej, lecz za
przedmiot swojego w∏asnego w∏adztwa. Mieszkaƒcy majà jej
podlegaç, a nie jà tworzyç. To jest samodzier˝awie, jak w po-
przedniej epoce, tyle ˝e demokratycznie umocowane. Ewi-
dentnie ju˝ si´ okaza∏o, ˝e m∏oda w∏adza demokratyczna jest
bardziej arogancka i podatna na deprawacj´ ni˝ stara, autory-
tarna. Bo majàc mandat wyborców, zw∏aszcza po raz kolejny,
ma si´ bardzo pewnie i nie dba o pozory. 

W Poznaniu to wszystko prowadzi do coraz wi´kszej licz-
by konfliktów pomi´dzy rozmaitymi Êrodowiskami, organiza-
cjami albo spo∏ecznoÊciami lokalnymi a w∏adzà samorzàdowà.
W ten sposób, w starciu z w∏adzà niestety, kszta∏tuje si´ spo-
∏eczeƒstwo obywatelskie, potencjalnie g∏ówny jej partner. Pier-
wotnym êród∏em tych konfliktów jest jednostronny rozwój Po-
znania w ostatnich latach. Jego beneficjentem by∏ wielki biz-
nes. W∏adza lokalna funkcjonowa∏a w du˝ym stopniu jako je-
go ekspozytura, poniewa˝ obowiàzywa∏a doktryna, ˝e prywat-
ne inwestycje, korzystne dla wielkiego biznesu, sà zawsze ko-
rzystne dla miasta i jego spo∏ecznoÊci. Choç nikt nigdy nie bi-
lansowa∏ rezultatów... Mieszkaƒcy i ich ˝ywotne interesy i wa-
runki ˝yciowe by∏y cz´sto traktowane jedynie jako przeszkoda
dla inwestycji. Ludzie zacz´li si´ broniç przed decyzjami wy-
branych przez siebie przedstawicieli. 

Niektóre z powa˝niejszych konfliktów – mieszkaƒcy Rataj
chcà parku planowanego od 55 lat, a firma Wechta ma zgod´
na komercyjnà budow´ w jego miejscu osiedla. W Krzy˝owni-
kach od 3 lat mieszkaƒcy blokujà Êrodkami prawnymi zabór
kilkuset ha publicznego lasu pod prywatne pole golfowe.
W Zieliƒcu lokalne stowarzyszenie broni∏o terenu osiedla przed
rozbudowà fabryki Volkswagena. Jest konflikt na Wildzie (Biel-
niki, Stadion i Gie∏da), Krzesinach (baza lotnicza i F16), Je˝y-
cach (zajezdnia Gajowa), i in. Wkrótce b´dzie nast´pny z po-
wodu samolotów podchodzàcych do làdowania na ¸awicy. Sta-
le sà konflikty o zamykanie szkó∏ i przedszkoli. Mieszkaƒcy
zbierajà podpisy, tworzà komitet, rejestrujà stowarzyszenie, pi-
szà petycj´, idà do sàdu, SKO i mediów, demonstrujà na se-
sjach rady miasta, nachodzà prezydenta. Organizujà wiece,
a nawet blokujà drogi. 

To jest tendencja, jeszcze nie permanentny stan rzeczy. Nie
chodzi o anarchi´ osiedli, dzielnic czy Êrodowisk, ale o uwzgl´d-
nianie w demokratycznych procesach decyzyjnych potrzeb i in-
teresów wszystkich stron, których decyzje dotyczà albo na nich
oddzia∏ujà ich skutki. W Poznaniu mo˝e stopniowo dojÊç do
klinczu. W∏adza nadal nie b´dzie dopuszczaç mieszkaƒców do
uczestnictwa we... w∏adzy, a wykluczeni mieszkaƒcy poprzez
akcje protestacyjne b´dà blokowaç realizacj´ pomys∏ów w∏adzy.
Nikt nie „wygra”, a przegrajà wszyscy. Jedyna dzisiaj sensow-
na polityka ma charakter negocjacyjny, bo ludzie chcà uczest-
niczyç, kontrolowaç, wspó∏decydowaç, uk∏adaç si´ z w∏adzà
i majà do tego prawo. 

Poznaƒskie uczelnie co roku opuszcza kolejny rocznik m∏o-
dej, wykszta∏conej i kompetentnej inteligencji. Cz´sto jednak
sfrustrowanej brakiem perspektyw w naszym mieÊcie. Wszyscy
nie wyjadà, a ci, którzy zostanà, b´dà stanowiç zapalnik i ka-
dr´ ruchu spo∏ecznej kontestacji. Jak za dawnych lat....

Lech Mergler
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Jest Pan prezydentem z doÊwiadczeniem. W myÊl Pana has∏a wy-
borczego, czy Poznaƒ ma przysz∏oÊç tylko z Panem? Czy inni nie da-
dzà sobie rady? 

OczywiÊcie, Poznaƒ ma przysz∏oÊç w ogóle i na pewno nie jestem je-
dynà osobà, która mo˝e prowadziç Poznaƒ, ale jestem przekonany, ˝e je-
stem osobà, która mo˝e to zrobiç najlepiej. Wykorzystuj´ swoje do-
Êwiadczenie, które jest bardzo przydatne na ka˝dym stanowisku pracy,
a w bardzo skomplikowanym ˝yciu miasta szczególnie – to jeden element.
Miasto jest bardzo spo∏ecznym organizmem, do którego nie daje si´ przy-
stosowaç prostych metod zarzàdzania du˝à firmà. Drugim elementem,
który ∏àcz´ z pierwszym – to dobre pomys∏y na przysz∏oÊç, dà˝enie do no-
woczesnoÊci. MyÊl´, ˝e moja oferta jest niezwykle ciekawa. 
Co, Pana zdaniem, jest Poznaniowi najbardziej potrzebne? Czego mu
brakuje?

Jest kilka dziedzin. Nie mo˝na powiedzieç, ˝e miasto ma tylko jed-
nà sfer´, na której powinno si´ skupiç. Na pewno ciàgle najwa˝niejszym
elementem jest przyciàganie inwestorów i tworzenie nowoczesnych
miejsc pracy dla mieszkaƒców Poznania i tych, którzy do nas przyje˝-
d˝ajà, tak aby ˝y∏o im si´ w naszym mieÊcie coraz lepiej. Dzisiaj nie dzie-
limy inwestorów na zagranicznych i krajowych. Poznaƒ po prostu po-
trzebuje osób tworzàcych nowe struktury i miejsca pracy. Olbrzymià si-
∏à Poznania jest doskonale rozwijajàcy si´ oÊrodek akademicko-nauko-
wy z bardzo du˝à liczbà studentów i Êwietnymi – co podkreÊlam – uczel-
niami, jednymi z najlepszych w Polsce w swoich dziedzinach. Z bardzo
dobrà kadrà naukowà i rewelacyjnymi osiàgni´ciami w wielu dziedzi-
nach takich jak np. informatyka. Niestety mamy takà sytuacj´ gospo-
darczà, ˝e przemys∏ nie kupuje pomys∏ów, które proponujà naukowcy
czy studenci. I to jest rzecz, którà na pewno trzeba poprawiç. 
Zatem, jak ma si´ do tego ciàgle trwajàcy problem z zagospodarowa-
niem przestrzennym miasta i k∏opoty z tym zwiàzane?

Wszystkie miasta, a szczególnie te, które mia∏y plany gotowe przed
2004 r., majà dzisiaj powa˝niejsze k∏opoty. Niestety nasz Sejm zlikwido-
wa∏ nagle wszystkie plany, które by∏y. Nale˝y przypomnieç, ˝e Poznaƒ ja-
ko jedno z pierwszych miast w Polsce ma studium zagospodarowania

przestrzennego i jako jedno z pierwszych ma plan ogólny. Tylko ˝e ten dru-
gi ju˝ dzisiaj nie obowiàzuje. Stàd te˝ wiele k∏opotów, dla nas i inwesto-
rów. ˚eby zainwestowaç, trzeba dogadaç si´ z wieloma w∏aÊcicielami
prywatnymi, a nie jednym du˝ym – paƒstwowym. Jest równie˝ druga stro-
na tego problemu bardzo pozytywna, bowiem w∏aÊciciele prywatni znacz-
nie lepiej p∏acà podatki. Nie zmienia to faktu, ˝e planowanie przestrzen-
ne w Poznaniu jest skomplikowane. Chcia∏bym dodaç ˝e w tym roku
uchwaliliÊmy ju˝ rekorodowo du˝o planów, a oko∏o 40, a mo˝e nawet 50
planów b´dzie ju˝ gotowych do uchwalenia w przysz∏ym roku.
A jak wyglàda budowa obwodnic Poznania?

Budowa ka˝dej trasy komunikacyjnej zawsze wià˝e si´ z prote-
stami mieszkaƒców. Przypomn´ tu chocia˝by rozbudow´ tak oczywi-
stej trasy, jak ulica G∏ogowska. Przy trzeciej ramie, czyli tej we-
wn´trznej obwodnicy Poznania, pojawiajà si´ nieliczne protesty, ale
nie jest tak êle. Trzeba rozmawiaç z mieszkaƒcami i trzeba im poka-
zywaç efekty – konkretnie dla nich, nie dla miasta, czasem trzeba im
jasno powiedzieç, ˝e nale˝y si´ im pewna rekompensata, bo polskie
prawo przewiduje rekompensat´ dla tych, którzy w wyniku planowa-
nia coÊ tracà. 
Kiedy Poznaƒ doczeka si´ obwodnic?

To ju˝ trudniejsze pytanie. B´dzie budowana w latach 2007-08 po-
za Poznaniem, w zachodniej cz´Êci. Planujemy w najbli˝szych czterech
latach rozpoczàç budow´ kilku odcinków trzeciej ramy, ale nie potrafi´

dzisiaj przesàdziç ilu, bo to b´dzie zale˝a∏o od tego ile zdob´dziemy pie-
ni´dzy z Unii Europejskiej. 
Poznaƒ zosta∏ kiedyÊ tak zaprojektowany, ˝eby niektóre tereny zielone
wchodzi∏y do centrum miasta. Pewne koncepcje zagospodarowania
Poznania kolidujà ze starà koncepcjà. Jak Pan to widzi, ˝eby nie znisz-
czyç tego, co historyczne w Poznaniu? 

Plany przestrzenne nie kolidujà z tà koncepcjà. Kliny zieleni za-
równo w studium zagospodarowania przestrzennego jak i w planach
przestrzennych sà chronione. Kolidujà z interesami niektórych w∏a-
Êcicieli. Miasto powinno w tym wypadku broniç si´ przed jakimikol-
wiek naciskami. 
Kiedy mówimy o problemach inwestycyjnych, czy mo˝emy podaç kil-
ka przyk∏adów, które sà bolàczkà od dawna? Sà podejmowane na
wszystkich konferencjach i spotkaniach, jak choçby rejon stadionu
przy Dolnej Wildzie. 

To jest bolàczka wizualna Poznania, niewàtpliwie bardzo powa˝na,
ale nie problem inwestycyjny, poniewa˝ w∏aÊciciel tego terenu, wprowa-
dzony w b∏àd, kupi∏ go za bardzo du˝e pieniàdze i do dzisiaj nie potrafi
go zagospodarowaç. MyÊl´, ˝e miasto nie zgodzi si´ na to, aby w tym
miejscu wybudowaç intensywnà zabudow´ mieszkaniowà. W zwiàzku
z tym, niestety, inwestor poniesie straty.
S∏yszeliÊmy, ˝e po przetargu na zagospodarowanie Ronda Rataje i re-
jonu ulicy ¸acina, ta sprawa wróci∏a do punktu wyjÊcia. 

Czy Poznaƒ ma przysz∏oÊç
Wywiad z Ryszardem Grobelnym
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Mamy w tej chwili bardzo skompliko-
wanà sytuacj´, w której Wojewoda uchyla
plany zagospodarowania przestrzennego, mi-
mo ˝e sà robione tak samo, jak by∏y robione
w poprzednich latach. Zmiana na stanowi-
sku Wojewody spowodowa∏a zmian´ inter-
pretacji prawnej. Jeden proces wygraliÊmy
ju˝ w sàdzie, mam nadziej´, ˝e w najbli˝-
szym czasie wygramy kolejny. 
Miasto chcia∏o przejàç teren wolnych torów. 

Nadal chce. Nic si´ nie zmieni∏o. Zresz-
tà spór nie tyle dotyczy tego, ˝e miasto
chcia∏o przejàç ten teren – jest on w∏asno-
Êcià miasta od 1990 roku ile o potwierdze-
nie tego faktu. 
Naszym oknem na Êwiat jest lotnisko ¸awi-
ca. A bolàczkà tego lotniska – dojazd do
miasta. 

Bolàczkà tego lotniska nie jest dojazd do
miasta, tylko ma∏o po∏àczeƒ mi´dzynarodo-
wych. Dojazd z lotniska do miasta w pó∏ go-
dziny w wielu miejscach na Êwiecie uwa˝a
si´ jako bardzo komfortowy. OczywiÊcie, ˝e
trzeba poprawiç cz´Êç ul. Bukowskiej – jej
modernizacja do lotniska zostanie rozpocz´-
ta w przysz∏ym roku. Po zrobieniu ul. Polskiej
i Bu∏garskiej uda si´ przenieÊç ruch dalej na
teren Poznania i b´dzie on mocno uspraw-
niony. Dla mnie podstawowym problemem
lotniska jest ma∏a iloÊç po∏àczeƒ mi´dzyna-
rodowych – to dzisiaj rzecz priorytetowa.
By∏ nawet projekt o przed∏u˝eniu linii tram-
wajowej, ale zosta∏ on od∏o˝ony. 

To jest niemo˝liwe do zrealizowania. Sà
trzy lotniska w Europie, które majà po∏à-
czenie szynowe. Nie op∏aca si´ budowaç
drogi szynowej do lotniska, które ma poni-
˝ej 10 mln. pasa˝erów. 
Miasto jest udzia∏owcem lotniska. 

Niestety miasto jest udzia∏owcem mniej-
szoÊciowym. MyÊl´, ˝e w tej chwili zarów-
no w strategii miasta, jak i województwa

jest to, ˝eby przejàç pe∏ne w∏adztwo nad lotniskiem. Poniewa˝ po-
przednie w∏adze lotniska nie by∏y zainteresowane promowaniem i ak-
tywnym zdobywaniem nowych po∏àczeƒ lotniczych, pozostaje mi wie-
rzyç, ˝e nowe w∏adze b´dà zdecydowanie bardziej dynamiczne, a mia-
sto b´dzie w tym pomagaç.
A jak Pan widzi rozbudow´ Toru Poznaƒ? Takiej szansy, je˝eli chodzi
o tego rodzaju sport – nie ma ˝adne miasto w Polsce. Nie ma prak-
tycznie toru na Êwiecie, przy którym by∏oby lotnisko. Ju˝ dzisiaj cz´-
sto przylatujà tutaj zawodnicy ze Szwecji, Holandii, Czesi, Niemcy
i Duƒczycy. Trenujà w Poznaniu, bo to jest dla nich wygodne i tanie.
Rozumiem, ˝e sprawa w tej chwili toczy si´ w sàdzie, ale czy miasto
w jakiÊ sposób mog∏oby mediowaç?

Nie ma mediacji, dlatego ˝e jest bardzo ostry spór, a miasto jest stro-
nà. Zgodnie z przepisami trzeba dbaç o majàtek publiczny, a miasto jak
i Skarb Paƒstwa ze swoich praw nie mogà zrezygnowaç. Spór b´dzie si´
toczy∏ tak d∏ugo, dopóki nie zostanie rozstrzygni´ty. Powa˝nie rozma-
wiamy z Automobilklubem Wielkopolskim na temat mo˝liwych nak∏a-
dów modernizacyjnych na Torze Poznaƒ w najbli˝szym roku. 
Tak, ale nie sàdzi Pan, ˝e ta rzecz nam si´ wymyka. Do tego pojawi∏
si´ Robert Kubica, który zaczyna∏ w Poznaniu! W 1995 roku! Ro-
zmawia∏em o tym z Henrykiem Âródeckim. By∏ym trenerem kadry
polskich kartingowców, a prowadzàcym obecnie na Torze Poznaƒ, je-
dynà w Polsce Szkó∏k´ Kartingowà. Jest to wyl´garnia m∏odych ta-

lentów, w której zrodzi∏ si´ Kubica – szansa, dla miasta, która byç
mo˝e ju˝ si´ nie powtórzy.

Wiadomà jest rzeczà, ˝e ˝aden z odpowiedzialnych urz´dników ani
miasta, ani Skarbu Paƒstwa nie mo˝e zrezygnowaç z tych praw, które
im przys∏ugujà. Niestety, trzeba przeprowadzaç kolejne procesy. 
Czego Poznaƒ mo˝e zazdroÊciç innym miastom w Polsce? Sà miasta,
które zaczynajà nam zagra˝aç, mo˝e dlatego, ˝e kiedyÊ byliÊmy po-
strzegani jako miasto wiodàce. 

Gdaƒskowi moglibyÊmy zazdroÊciç portu, Krakowowi – najwi´ksze-
go Starego Rynku w Europie i byç mo˝e papie˝a Jana Paw∏a II, War-
szawie, ˝e jako stolica przyciàga w pierwszej kolejnoÊci wszystkie firmy
w swoje granice. Ale myÊl´, ˝e jest tak˝e wiele rzeczy, których inne mia-
sta mogà zazdroÊciç Poznaniowi – na pewno najpr´˝niejszego oÊrodka
akademickiego, najwy˝szego poziomu ˝ycia, Mi´dzynarodowych Targów
Poznaƒskich, festiwalu teatralnego „Malta”. Mogà nam te˝ zazdroÊciç,
˝e firmy w Poznaniu sà najbardziej efektywne w ca∏ej Polsce.
Czy nie uwa˝a Pan, ˝e budowanie na obrze˝ach wielkich centrów han-
dlowych wyludnia miasto?

OczywiÊcie, tak uwa˝am, i dlatego jestem zwolennikiem, ˝eby cen-
tra handlowe budowaç w centrum miasta, a nie na obrze˝ach. 
A co na to mali sklepikarze? Czy oni sà niepotrzebni?

Oni sà szcz´Êliwi, kiedy obok nich powstaje du˝e centrum han-
dlowe. Oni sà nieszcz´Êliwi, gdy powstaje na peryferiach. Jak powsta∏
Stary Browar, sklepikarze na ul. Pó∏wiejskiej nagle zacz´li si´ rewela-
cyjnie rozwijaç. JeÊli ludzie nie b´dà przyje˝d˝ali do centrum, to nie
b´dà kupowali w ma∏ych sklepikach. Dla dobra drobnego handlu trze-
ba Êciàgaç handel do centrum, a nie na peryferie.
W zwiàzku z programem PiS-u „tanie paƒstwo”, czy jest szansa na
to, ˝eby samorzàdy odchudza∏y administracj´?

Nie znam programu PiS-u „tanie paƒstwo”. Dotychczas zauwa˝y∏em,
˝e ten program wyglàda zupe∏nie inaczej. Mog´ powiedzieç odpowie-
dzialnie, ˝e nie b´dzie odchudzania w samorzàdach w najbli˝szych la-
tach. Wprost przeciwnie, musimy w samorzàdach zwi´kszyç zatrudnie-
nie by dobrze zarzàdzaç Êrodkami europejskimi, a to wymaga tak˝e no-
wych pracowników. 
Jak w perspektywie widzi Pan promocj´ miasta Poznania?

MyÊl´, ˝e Poznaƒ musi dobrze promowaç swoje atuty i podzieliç pro-
mocj́  na dwie cz´Êci – na adresowanà do potencjalnych inwestorów, a wí c
bardzo konkretnà i dok∏adnà, którà si´ kieruje do firm, o miejscach lokaliza-
cyjnych, pracownikach, których mo˝na zatrudniç, technologiach, które mo˝-
na zdobyç, systemach szkolenia i pomagania w biznesie. Druga – nastawio-
na na przyciàganie turystów, powinna byç skierowana przede wszystkim na
Berlin, a tak˝e na te miejsca, do których b´dà lata∏y samoloty z Poznania.
Wiemy, ˝e Niemcy rozpoczynajà budow´ nowego lotniska pod Berlinem
z nastawieniem, ˝e b´dà z niego korzystaç równie˝ polscy turyÊci. 

JeÊli mówimy o dalekobie˝nych po∏àczeniach lotniczych, to oczywi-
Êcie Poznaniakowi jest wszystko jedno, czy b´dzie lata∏ z Warszawy,
z Frankfurtu, czy z Berlina. Byle to by∏o tanio i komfortowo. Jako Polak
wola∏bym jednak, ˝eby taki du˝y hab przesiadkowy powsta∏ w Polsce.
Panie Prezydencie, a co z nieszcz´snym Kupcem Poznaƒskim?

To jest przyk∏ad prawodawstwa polskiego i poszanowania praw w∏a-
snoÊci. Na pewno z czasem on zostanie tak˝e rozwiàzany. 
Poznaƒ ma przysz∏oÊç, fakty mówià za. Dlaczego wi´c Pan uwa˝a,
˝e Pan powinien zostaç Prezydentem Poznania po raz kolejny?

Dlatego, ˝e fakty mówià za i mówià o osiàgni´ciach Poznania w cià-
gu ostatnich 16 latach. To sà osiàgni´cia, które stawiajà Poznaƒ bardzo
wysoko i budujà bardzo dobrà pozycj´ Poznania na przysz∏oÊç. Po drugie,
dlatego ˝e Poznaƒ ma przysz∏oÊç i Êwietne pomys∏y na rozwój edukacji,
kultury, nauki, budownictwa mieszkaniowego, popraw´ bezpieczeƒstwa –
te wszystkie dziedziny, które konstruujà miasto. Ja odpowiedzialnie mó-
wi´, ˝e wszystkie rzeczy, które deklaruj´ w swoim programie, sà realne do
wykonania, mogà byç wykonane i b´dà korzystne dla Poznania. 
Czyli czuje si´ Pan gwarantaem.

Tak. Czuje si´ gwarantem mojego programu.
rozmawiali: Mariola Zdancewicz i Andrzej B∏aszczak
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Dlaczego chce Pan zostaç prezydentem
naszego miasta? Co oznacza has∏o –
Nowy Prezydent. Wi´cej Poznania?

Ostatnie lata to dla Poznania wyraêne
wyhamowanie tempa rozwoju. W wielu
istotnych dziedzinach zostaliÊmy wyprze-
dzeni przez Wroc∏aw, Gdaƒsk, czy Kraków.
Centrale wielu firm sà przenoszone do in-
nych miast i wcale niekoniecznie do War-
szawy. Du˝e inwestycje, niestety zbyt cz´-
sto omijajà Poznaƒ. Symbol i chluba na-
szego miasta – Mi´dzynarodowe Targi Po-
znaƒskie, straci∏y na znaczeniu. Nasze
okno na Êwiat – poznaƒska ¸awica, roz-
wija si´ znacznie wolniej, ni˝ porty lotni-
cze w wielu polskich miastach. Z czego to
wynika? Poznaniakom brakuje przestrze-
ni, w której mogliby kultywowaç najlepsze
tradycje poznaƒskiej pracy. Brak wizji
w∏adz miasta spowodowa∏, ˝e w opinii
wielu mieszkaƒców, ostatnie lata to dla

Poznania czas wielu niewykorzystanych
szans. Poznaƒ potrzebuje zmian! Pozna-
niacy potrzebujà miasta, które znowu b´-
dzie wzorem dla innych!

Prezentuj´ Poznaniakom program,
nad którym pracowaliÊmy przez ostatnie
miesiàce. Ten program to wizja nowo-
czesnego Poznania, miasta rozwoju i in-
westycji, miasta otwartego na ludzi, Êwiat
i nowoczesne technologie, miasta skiero-
wanego twarzà do mieszkaƒców, a nie
odwróconego do niego plecami – miasta
bezpiecznego! 

Has∏o Nowy Prezydent. Wi´cej Poz-
nania! Wi´cej Poznania w Poznaniu ozna-
cza wi´cej poznaƒskiej rzetelnoÊci, go-
spodarnoÊci, pracowitoÊci. Wi´cej Pozna-
nia w Polsce – chc´ abyÊmy byli znowu
wzorem dla innych miast a Wi´cej Po-
znania w Europie abyÊmy byli prawdziwà
europejskà metropolià.     

Jakie jest Pana przygotowanie zawodo-
we do obj´cia tego stanowiska?

Przez ca∏y czas pe∏nienia przeze
mnie funkcji publicznych czynnie wyko-
nywa∏em zawód radcy prawnego. Moje
doÊwiadczenie zawodowe to praca
w kilku kancelariach prawnych, 4 letnia
aplikacja radcowska oraz wykonywanie
zawodu w ramach w∏asnej kancelarii.
Podczas wykonywania zawodu radcy
prawnego obs∏ugiwa∏em najró˝niejsze
podmioty gospodarcze, w tym spó∏ki
gie∏dowe. 
O starcie wielu kandydatów wiedzieli-
Êmy ju˝ w czerwcu. Nazwisko Jacek
Tomczak pojawi∏o si´ zdecydowanie
póêniej. Czy nie zaszkodzi∏o to paƒskiej
kampanii?

MyÊl´, ˝e nie. Strat og∏osi∏em ofi-
cjalnie ju˝ 16 wrzeÊnia. Nie sàdz´, aby
by∏o to za póêno.
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Czy Jacek Tomczak, to d

MERKURIUSZ_10_2006  10-11-06  15:16  Strona  8



Od jakich zmian powinien zaczàç nowy
prezydent  swoje urz´dowanie? Co jest
Poznaniowi najbardziej potrzebne?

Mi´dzy innymi wykorzystaç akade-
micki potencja∏ Poznania. Poznaƒ to je-
den z najpr´˝niejszych oÊrodków akade-
mickich w Polsce. Uczelnie Poznaƒskie
sà jednymi z najwi´kszych pracodawców
i inwestorów w mieÊcie. Wy˝sze uczelnie
majà kolosalny wp∏yw na rozwój miasta.
Je˝eli Poznaƒ ma si´ dynamicznie rozwi-
jaç, musi stawiaç na gospodark´ opartà
na wiedzy, tzn. m.in. na akademickim
Poznaniu.

OÊrodki uniwersyteckie, ze znaczàcy-
mi zasobami kadry naukowej, to obecnie
g∏ówne ogniwa pobudzajàce wzrost go-
spodarczy. Wokó∏ nich tworzà si´ nowe
obszary takie jak parki naukowo-tech-
niczne, parki przemys∏owe czy inkubato-
ry przedsi´biorczoÊci. Coraz wi´ksza licz-

ba ga∏´zi gospodarki wià˝e swój rozwój
z naukà. Wp∏ywa to na zmian´ zasadni-
czego charakteru miast. Baza naukowa
staje si´ nowà bazà ekonomicznà miasta.

Pilnych spraw jest oczywiÊcie znacz-
nie wi´cej, m.in.: zagospodarowanie tzw.
wolnych torów po∏àczone z przebudowà
dworca, inwestycje w ¸awic´, obwodni-
ca Poznania, skuteczne przyciàganie in-
westorów przy zachowaniu transparent-
noÊci procedur. Do zrobienia jest na-
prawd´ du˝o.  
W kampanii wyborczej, problem zago-
spodarowania przestrzennego miasta
jest jednym z istotnych tematów poru-
szanych przez media i samych kandy-
datów. Jak zamierza Pan rozwiàzaç  ten
trudny problem? 

Brak planów zagospodarowania prze-
strzennego dla Poznania oznacza, ˝e naj-
wi´ksze inwestycje omijajà Poznaƒ, a in-
westorzy którzy chcà dzia∏aç w naszym
regionie wybierajà podpoznaƒskie gminy.
Brak planów to tak˝e uzale˝nienie si´ od
wszechw∏adnych urz´dników którzy de-
cydujà kto, co i gdzie mo˝e wybudowaç.
Na takà sytuacj´ niepewnoÊci nie mo˝e
byç zgody. Problem nale˝y rozwiàzywaç
od pierwszych dni urz´dowania prezy-
denta poprzez konsekwentne przedk∏a-
danie do uchwalenia planów zagospoda-
rowania przestrzennego.
W przypadku wielu inwestycji od d∏ugie-
go czasu trwa pat. MyÊl´ tu o „Torze Po-
znaƒ”, tzw. Wolnych Torach, Kupcu Po-
znaƒskim, rejonie Ronda Rataje. ˚e nikt
na tym nie zyskuje wiemy wszyscy. ˚e

miasto na tym traci te˝ wiemy. Istnieje
jakieÊ rozwiàzanie?

OczywiÊcie, ˝e tak! Obecne w∏adz
przyj´∏y postaw´ walki sàdowej, a to do
niczego nie prowadzi. Wolne tory to jeden
z priorytetów mojego programu dla Po-
znaniaków. To ogromny teren w samym
centrum miasta, który nale˝y wykorzystaç.
Obecne w∏adze miasta z powodu bezsen-
sownego sporu z PKP nie zrobi∏y w tej
sprawie nic. Chc´ doprowadziç do ugody
z kolejà a nast´pnie do przygotowania te-
renów wolnych torów pod inwestycje. Na-
st´pnym krokiem jest promocja tego tere-
nu wÊród inwestorów. Wierz´, ˝e mo˝li-
we jest aby w okresie jednej kadencji
przygotowaç ten teren pod inwestycje
i rozpoczàç tam pierwsze budowy.
Czy ma Pan pomys∏ na zlikwidowanie
braku lokali socjalnych w mieÊcie? Bo-
wiem jak wiadomo w∏aÊciciele majàcy

wyroki eksmisyjne na lokatorów nie p∏a-
càcych czynszu, nie mogà dla nich uzy-
skaç lokali zast´pczych. W tej sytuacji
miasto zobowiàzane jest p∏aciç czynsz
za tych lokatorów, a z regu∏y tego nie
robi. Zatem w∏aÊciciele wyst´pujà do
sàdu przeciwko miastu. Przecie˝ jest to
marnotrawienie naszych pieni´dzy.

W∏adze miasta zrobi∏y zbyt ma∏o,
aby wybudowaç odpowiednià iloÊç lo-
kali socjalnych. Nie zadbano o realnà
pomoc ludziom biednym i potrzebujà-
cym. W Polsce sà profesjonalne firmy,
które zajmujà si´ tylko budowà lokali so-
cjalnych. Ten wa˝ny problem jest sto-
sunkowo ∏atwy do pokonania. Pierw-
szym krokiem jest uzyskanie na ten cel
funduszy europejskich.
W czym Poznaƒ jest lepszy od innych
miast?

W bardzo wielu obszarach. Mamy
miasto ze wspania∏ym po∏o˝eniem, histo-
rià, zabytkami. Wspomn´ tylko Ostrów
Tumski – w tym miejscu najprawdopo-
dobniej odby∏ si´ chrzest Polski! Wyda-
rzenie kluczowe w ca∏ej historii nasze-
go kraju. Tu powsta∏a pierwsza katedra
i pierwsze biskupstwo. To z Poznania wy-
doby∏ si´ pierwszy w czasach komunizmu
krzyk wolnoÊci. Chodzi oczywiÊcie o Pow-
stanie Poznaƒskie w Czerwcu 1956r. Czy
musz´ wymieniaç dalej?   
Co w takim razie powinno si´ zmieniç
by turyÊci zagraniczni zatrzymywali si´
u nas d∏u˝ej ni˝ na jeden dzieƒ?

Po pierwsze to wszystko o czym po-
wiedzia∏em musi byç bardziej wyekspo-
nowane i wypromowane. Pierwszà bo-
làczkà jest nasz ekskluzywny przystanek
lotniczy na ¸awicy. Jak chcemy zach´-
caç turystów do przyjazdu do Poznania,
je˝eli nie majà jak do nas si´ dostaç.
W kampanii promujemy pomys∏ biletu
weekendowego za np. 99 euro. W ra-
mach tej ceny oprócz przelotu tam i po-
wrotem do Poznania z europejskiego
miasta b´dzie tak˝e nocleg w hotelu oraz
propozycja imprezy kulturalnej w operze
czy teatrze. Do tego potrzebne jest poro-
zumienie linii lotniczych, hotelarzy i in-
stytucji kulturalnych. Jestem przekona-
ny, ˝e jest ono mo˝liwe bo to po prostu
przyniesie zysk. Inne pomys∏y to np.
zabytkowy tramwaj, który jecha∏ by tra-
sà wydarzeƒ czerwca ’56 roku. Jest wie-
le pomys∏ów, by stworzyç atrakcyjnà
ofert´ dla turysty.   
Czy Prezydent Poznania – Jacek Tom-
czak, to dobry wybór?

Jestem przekonany, ˝e tak – inaczej
bym nie startowa∏. Ale Jacek Tomczak to
prezydent dla Poznaniaków a nie tylko
Prezydent Poznania. Chc´ s∏u˝yç miesz-
kaƒcom.  

rozmawiali: Mariola Zdancewicz
i Andrzej B∏aszczak
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W staro˝ytnym Êwiecie, gdzie nasz
Merkuriusz pobiera∏ nauki, oferta edu-
kacyjna by∏a znacznie mniej rozbudo-
wana od tej, przed którà obecnie stoi
nasz bohater. SofiÊci i Sokrates uczyli,
jak wielkà pot´gà jest s∏owo; ci pierw-
si by zwyci´˝aç spory, Sokrates zaÊ, by
dociekaç prawdy. Wykszta∏cony cz∏owiek by∏
synonimem dobrego obywatela, post´pujà-
cego zgodnie z cnotà wynikajàcà z poznania.
To w∏aÊnie m´drców, s´dziwych i brodatych,
Platon postawi∏ na szczycie swej piramidy
spo∏ecznej, by rzàdzili idealnym paƒstwem
sprawiedliwie, w sposób oÊwiecony i etycz-
ny. Jak powiedzia∏ Arystoteles, cz∏owiek
stworzony jest do tego, by ˝yç  wÊród ludzi,
s∏u˝yç im jako dobry obywatel. Ka˝dy kto
twierdzi inaczej, jest wg filozofa albo n´dzni-
kiem, albo Bogiem. Wiedza, nauka i ch´ç
dociekania prawdy od wieków cechujà ludzi,
na których wznosi si´ nasza cywilizacja: m´-
˝ów stanu, polityków, naukowców, artystów

i myÊlicieli, ludzi s∏u˝àcych, a nie tylko b´-
dàcych biorcami, poniewa˝, cytujàc Fryde-
ryka Nietsche, „êle si´ odwdzi´cza mistrzo-
wi ten, kto zawsze uczniem tylko zostaje”.

Naukowiec – obywatel Êwiata
Merkuriusz zdoby∏ cnoty obywatelskie,

rozmi∏owa∏ si´ w màdroÊci i chce zg∏´biç
wiedze na wspó∏czesnym uniwersytecie.
Nie wie tylko co wybraç, gdy˝ oferta i spo-
sób nauczania bardzo si´ zmieni∏y odkàd
zasiada∏ w szkolnych ∏awach. Studia to
obecnie nie tylko zdobywanie wiedzy, stu-
diowanie pism i opas∏ych tomów myÊlicie-
li, ale równie˝, a mo˝e przede wszystkim,
zbieranie doÊwiadczeƒ i poznawanie Êwia-
ta. W∏aÊnie temu s∏u˝à takie programy, jak
chocia˝by SOKRATES, który umo˝liwia stu-
dentom odbycie cz´Êci studiów za granicà,
czy MOST prowadzàcy wymian´ studentów
w ramach rodzimych uczelni. Kosmopoli-
tyzm i otwartoÊç umys∏ów – te cechy nie-
zmiennie ∏àczà wszystkich studentów, nie-
zale˝nie od kraju czy epoki; cechujà rów-
nie˝ poznaƒskie Êrodowisko akademickie.
Bez nich Poznaƒ by∏by ksenofobicznym za-
Êciankiem, oddalonym od Êwiatowych tren-
dów myÊlowych i badawczych, a dzi´ki nim
cz´sto sam nadaje kierunek dociekaƒ i po-
szukiwaƒ naukowców na ca∏ym Êwiecie.
Pracownicy Wydzia∏u Fizyki UAM mogà po-
chwaliç si´ tym, ˝e odkryli i zbadali po-
dwójnoÊç planetoidy Lundia i opracowali
rentgenowski marker chorób nowotworo-
wych; chemicy z prof. Mariuszem Jaskól-
skim na czele sà wspó∏autorami odkrycia
struktury proteazy wirusa HIV oraz wa˝ne-
go leku przeciwbia∏aczkowego; historycy
spenetrowali Ameryk´ Po∏udniowà i odkry-
li na Ostrowie Tumskim w Poznaniu frag-
menty murów zamku Mieszka I z X wieku.
Przyk∏ady sukcesów poznaƒskiego Êrodowi-
ska akademickiego mo˝na by mno˝yç. Mer-
kuriusz nie powinien si´ wi´c na studiach
nudziç, poniewa˝ spektrum zainteresowaƒ
naukowców jest ogromne. Z pewnoÊcià i on
znajdzie coÊ, co chcia∏by zbadaç, tak, aby
mog∏o to s∏u˝yç ca∏emu spo∏eczeƒstwu,
gdy˝ niezmiennie od czasów staro˝ytnych
m´drców zadaniem nauki jest pomagaç lu-
dziom w ich codziennym ˝yciu. 

M´drca szkie∏ko i oko
Zgodnie ze staro˝ytnym modelem kszta∏-

cenia, równie˝ i wspó∏czeÊnie nie mo˝e za-

braknàç w Poznaniu uczelni dbajàcej
o zdrowie i kondycj´ fizycznà. Platon
zaleca∏, aby m∏odzie˝ uprawia∏a gim-
nastyk´, Rzymianie czcili sportowców
zdobywajàcych laury na igrzyskach.
Nie inaczej jest dziÊ. Umiej´tnoÊç dba-
nia o w∏asne cia∏o jest oznakà wyso-

kiej samodyscypliny i gotowoÊci do pono-
szenia wyrzeczeƒ. JeÊli Merkuriusz zechce,
by has∏o „w zdrowym ciele zdrowy duch”
sta∏o si´ prawdziwe w odniesieniu do jego
osoby, pomoc uzyska na Akademii Wycho-
wania Fizycznego. Jednak musi pami´taç,
˝e dà˝enie do idea∏u mo˝e czasem okazaç
si´ niebezpieczne. Staro˝ytni, poszukujàcy
w ˝yciu z∏otego Êrodka, nie wiedzieli za-
pewne co to depresja czy wypalenie zawo-
dowe, a te, niestety, wspó∏czeÊnie cz´sto do-
tykajà Êrodowisko akademickie. Arystoteles
pewnie by im radzi∏, ˝eby czynnoÊci prak-
tyczne spe∏niali rozumnie, ˝yli zgodnie z cno-
tami etycznymi. Tylko czy takie ˝ycie, filo-
zofie, zagwarantuje dobrà prac´? Niestety,
tym co ró˝ni szko∏´ staro˝ytnà od wspó∏cze-
snej jest nauka nie dla samej nauki i Êwia-
domoÊci, ale nauka dla lepszego ˝ycia i pra-
cy. Nie jestem pewna czy Merkuriusz pogo-
dzi si´ z tym, ˝e b´dzie musia∏ staç si´
uczestnikiem wyÊcigu szczurów. Na szcz´-
Êcie sà jeszcze miejsca, w których mo˝na
spokojnie poÊwi´ciç si´ nauce. Poznaƒski
OÊrodek dydaktyczno-naukowy jest jednym
z nich. Takie miejsca sà potrzebne, bo bez
m´drca szkie∏ka i oka nie moglibyÊmy zro-
biç kroku do przodu, rozwijaç si´ i tworzyç
lepszego Êwiata dla przysz∏ych pokoleƒ.
Idea m´drca b´dàcego kwintesencjà dobre-
go obywatela nie dezaktualizuje si´. Wprost
przeciwnie, staje si´ jeszcze bardziej istot-
na, gdy˝ w jego r´kach jest nasza przy-
sz∏oÊç. Merkuriusz to widzi i wybiera Po-
znaƒ jako miejsce, gdzie b´dzie zg∏´bia∏ ta-
jemnic´ nauki.

Dorota Iwaszko 

Ciekawostki o poznaƒskich uczelniach
• Najwi´kszà uczelnià poznaƒskà jest Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza. Ponad 50-
tysi´cznà rzesz´ studentów uczy ok. 2700 na-
uczycieli akademickich, w tym ok. 750 profe-
sorów i doktorów habilitowanych oraz 100 wy-
k∏adowców z zagranicy.
• Na Akademii Medycznej studiuje 7116 stu-
dentów, a na Politechnice Poznaƒskiej ponad
20 tysi´cy.
• Uniwersytet im. Adama Mickiewicza posia-
da 10 zamiejscowych oÊrodków dydaktycznych
w: S∏ubicach, Gnieênie, KoÊcianie, Wàgrowcu,
Jarocinie, Krotoszynie, Âremie, Ostrowie Wlkp.,
Pleszewie i Pniewach.
• Najbardziej obleganym kierunkiem na UAM
jest psychologia – rokrocznie ponad 20 kandy-
datów na jedno miejsce. Powodzeniem cieszà
si´ równie˝ biotechnologia, turystyka i rekre-
acja, filologia szwedzka i politologia. 
• Kadr´ naukowo-dydaktycznà Akademii Eko-
nomicznej tworzy 615 nauczycieli akademic-
kich, w tym 49 profesorów zwyczajnych i 82
profesorów nadzwyczajnych (spoÊród których 13
osób z tytu∏em profesora i 69 profesorów AE).
• Najwi´ksze poznaƒskie osiàgni´cia naukowe
ostatnich lat: prof. Tadeusz Micha∏owski i dr To-
masz Kwiatkowski zbadali w∏aÊciwoÊci fizyczne
dwóch planetoid Lundia; prof. Hanna Kóčka-
-Krenz odkry∏a mury rezydencji Mieszka I na
Ostrowie Tumskim pochodzàce z X wieku; ba-
dacze z Wydzia∏u Nauk Geograficznych i Geolo-
gicznych oraz Chemii badali skutki tsunami
z grudnia 2004 r.; prof. Mariusz Jaskólski z Wy-
dzia∏u Chemii jest wspó∏autorem odkrycia struk-
tury proteazy wirusa HIV oraz wa˝nego leku
przeciwbia∏aczkowego. (DI)
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Co warto wiedzieç?
Poznaƒ jest jednym z trzech wiodàcych oÊrod-
ków akademickich w kraju, obok Warszawy
i Krakowa. Dzia∏a w nim 25 uczelni wy˝szych,
w tym 7 uczelni paƒstwowych: Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza, Politechnika Poznaƒska,
Akademia Medyczna, Akademia Ekonomiczna,
Akademia Rolnicza, Akademia Muzyczna i Aka-
demia Sztuk Pi´knych. W niezale˝nych rankin-
gach uczelni wy˝szych plasujà si´ one na miej-
scach od 1 do 5. ¸àcznie w Poznaniu studiuje
ponad 128 tysi´cy studentów, którzy w sposób
istotny wp∏ywajà na charakter miasta – aglo-
meracj´ ludzi m∏odych, gdzie na 1000 miesz-
kaƒców przypada a˝ 406 uczniów i studentów.

Merkuriusz
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Rektor Akademii Ekonomicznej
Prof. dr. hab. Witold Jurek

Poznaƒ ma nie tylko szanse, ale i mo˝li-
woÊci, by staç si´ wiodàcym oÊrodkiem aka-
demickim w kraju. Mi´dzy innymi ta wizja by-
∏a powodem opracowania „Strategii akade-
mickiej i naukowej miasta Poznania”

Jednak˝e, najwi´kszy kapita∏ Poznania to
ludzie: pracowici, gospodarni, rzetelni, uczyn-
ni, a przede wszystkim rzàdni wiedzy. Co pià-
ta osoba mieszkajàca w Poznaniu studiuje na
wy˝szej uczelni.

Uczelnie poznaƒskie proponujà szerokà,
nowoczesnà, dostosowanà do wymogów ryn-
ku pracy oraz standardów europejskich ofert´
dydaktycznà. W rankingach wiodàcych tytu∏ów
prasowych poznaƒskie uczelnie publiczne zaj-
mujà czo∏owe pozycje. 

Uczelnie poznaƒskie sà równie˝ swoistà
kuênià talentów. To w∏aÊnie z nich wywodzà
si´ najbardziej pr´˝ne umys∏y wspó∏czesnej
kultury, nauki i polityki gospodarczej, których

dzia∏alnoÊç zyska∏a uznanie zarówno w kraju,
jak i na arenie mi´dzynarodowej.

Zakorzenione w Poznaniu uczelnie nie za-
trzymujà si´ w swojej dzia∏alnoÊci na rogat-
kach miasta. W∏àczajà si´ w nurt pracy na-
ukowo-badawczej ca∏ego Êrodowiska akade-
mickiego kraju. 

Poznaƒ stworzy∏ potencja∏ gospodarczy,
kulturalny i naukowy, który przyciàga m∏odych,
aktywnych i zdolnych ludzi. Jako rektor Aka-
demii Ekonomicznej odczuwam niek∏amanà
satysfakcj´, i˝ swego rodzaju atutem, a zara-
zem wizytówkà miasta, jest moja uczelnia.
Przez 80 lat swego istnienia Akademia prze-
kszta∏ci∏a si´ z instytucji o charakterze lokal-
nym w pr´˝ny oÊrodek naukowo-dydaktyczny
zaliczany do Êcis∏ej czo∏ówki uczelni ekono-
micznych w kraju oraz o du˝ym znaczeniu
mi´dzynarodowym.

Rektor Akademii Rolniczej
Prof. dr hab. Erwin Wàsowicz

W∏aÊciwie trzeba powiedzieç, ˝e Poznaƒ
jest ju˝ wiodàcym oÊrodkiem akademickim
w kraju. Wynika to z liczby uczelni i ich czo∏o-
wych pozycji we wszelkiego rodzaju rankingach,
z liczby studentów i samodzielnych pracowni-
ków naukowych, liczby i jakoÊci publikacji na-
ukowych (np. iloÊci cytowaƒ). Decydujàcy jest
tu potencja∏ naukowy Êrodowiska poznaƒskie-
go. Dobrym tego przyk∏adem jest Akademia
Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego. Obecnie
badania naukowe i dydaktyk´ prowadzi 131
profesorów tytularnych, najwi´cej w historii
Uczelni. Realizujemy 148 grantów badawczych
finansowanych  kwotà 12 mln z∏ przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, a tak-
˝e 11 projektów VI Programu Ramowego Unii
Europejskiej na ponad milion euro. 10% na-

szych publikacji zamieszczono w czasopismach
z presti˝owej listy Filadelfijskiego Instytutu In-
formacji Naukowej. Dwa wydzia∏y naszej
Uczelni w ocenie parametrycznej jednostek
naukowych, dokonanej przez Komisj´ Badaƒ
na Rzecz Rozwoju Nauki, uzyska∏y I katego-
ri´, a pozosta∏e drugà! W dowód uznania dla
wielkiego wk∏adu AR w rozwój nauk rolniczych
i leÊnych w trakcie inauguracji nowego roku
akademickiego zostaliÊmy wyró˝nieni „Laurem
Wydzia∏u Nauk Rolniczych, LeÊnych i Wetery-
naryjnych PAN”. 

Trzeba te˝ zaznaczyç, ˝e uczeni wywo-
dzàcy si´ ze Êrodowiska poznaƒskiego zaj-
mujà wysokie stanowiska w krajowych gre-
miach zarzàdzajàcych naukà, np. prof. Stefan
Jurga (wiceminister), prof. Andrzej Legocki
(prezes PAN), a z naszej Uczelni prof. Marek
Âwitoƒski (Rada Nauki), prof. Bogdan Wosie-
wicz (Paƒstwowa Komisja Akredytacyjna),
prof. Jan Gaw´cki (Rada Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej). Cz∏onkami Centralnej Komi-

sji ds. Stopni i Tytu∏ów sà prof. Jan Gaw´cki,
prof. W∏odzimierz Pràdzyƒski i prof. Konrad
Magnuski, a dr Wies∏aw Olek zasiada w Ra-
dzie G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego. 

Rektor Politechniki Poznaƒskiej 
prof. dr hab. Adam Hamrol

Poznaƒ ju˝ si´ znajduje w Êcis∏ej czo∏ówce
polskich oÊrodków akademickich. O jego wyso-
kiej randze Êwiadczy du˝a iloÊç publicznych
uczelni i – co wa˝niejsze – czo∏owe miejsca zaj-
mowane przez te uczelnie w bran˝owych ran-
kingach. Ponadto niektóre wskaêniki, takie jak
np. odsetek studentów na liczb´ mieszkaƒców
miasta, lokujà Poznaƒ na pierwszym miejscu
w Polsce. Dlatego te˝ dzia∏ania Poznania po-
winny koncentrowaç si´ na umacnianiu do-
tychczasowej pozycji i jednoczesnym zwi´ksza-
niu swej konkurencyjnoÊci wobec innych miast.

Mo˝na to osiàgnàç, wykorzystujàc prze-
mawiajàce na korzyÊç Poznania czynniki: do-
godnà lokalizacj´ w geograficznym centrum
Europy z nowoczesnà infrastrukturà drogowà
i lotniczà, ˝ywà tradycj´ pracy organicznej i go-
spodarnoÊci oraz nowoczesne oÊrodki badaw-
cze, aktywnie uczestniczàce w mi´dzynarodo-
wym ˝yciu akademickim.  

Istotnà rol´ powinny odegraç równie˝
w tych zamierzeniach w∏adze miasta – ich
sposób zarzàdzania Poznaniem oraz nade
wszystko aktywne wsparcie uczelni w staraniu
si´ o kandydatów na studia. Wskazanym by-
∏oby te˝ podj´cie przez wszystkie poznaƒskie
uczelnie wspólnych dzia∏aƒ na rzecz promo-
cji miasta jako oÊrodka akademickiego. Uzy-
skany w ten sposób efekt synergii przema-
wia∏by za Poznaniem – miastem, o którego si-
le stanowi zarówno ca∏e Êrodowisko akade-
mickie, jak i ka˝da uczelnia sama w sobie.

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Prof. dr hab. Stanis∏aw Lorenc

Na wst´pie trzeba wyjaÊniç, co oznacza
okreÊlenie „wiodàcy oÊrodek”. Moim zdaniem
chodzi o jeden z najwa˝niejszych oÊrodków, o ta-
ki, który wyznacza punkt odniesienia dla innych
i wp∏ywa bardzo znaczàco na „akademickoÊç”
w ca∏ym kraju. W takim uj´ciu odpowiadam jed-
noznacznie, ˝e poznaƒski oÊrodek akademicki
nie tylko ma mo˝liwoÊç, ale ju˝ takim jest. 

Wysoka pozycja ca∏ego poznaƒskiego Êro-
dowiska akademickiego – to kwintesencja wie-
lu elementów: bogatej oferty dydaktycznej, wy-
ró˝niajàcej jakoÊci kszta∏cenia, wysokiego po-
ziomu kadry naukowo-dydaktycznej, dobrej
i stale poprawiajàcej si´ infrastruktury obiektów
akademickich, a tak˝e szerokiej wspó∏pracy
z innymi uczelniami tak w kraju, jak i za grani-
cà. Dzi´ki temu obserwujemy, i˝ ka˝dego roku
wzrasta aktywnoÊç studentów w zakresie wy-
miany mi´dzynarodowej. Pobyt za granicà sta-
nowi dla nich doskona∏à sposobnoÊç do zwery-

fikowania wiedzy, ale równie˝ zdobycia nowych
doÊwiadczeƒ, poznania kultury i zwyczajów. 

Mojà ocen´ potwierdzajà liczne rankingi oraz
cz´sto bardzo pochlebne opinie wyra˝ane przez
krajowe i zagraniczne Êrodowiska uczelniane.
Wa˝ne jest równie˝ dostrzeganie przez miasto
ewidentnych korzyÊci wynikajàcych z obecnoÊci
du˝ej liczby studentów. Z kolei studenci w licz-
nych wypowiedziach dla mediów podkreÊlajà, ˝e
Poznaƒ stwarza dobre warunki do studiowania.

zebra∏a Dorota Iwaszko

Poznaƒ wiodàcym oÊrodkiem
akademickim w kraju?

Poznaƒ jest miastem akademickim, co do tego nie trzeba nikogo przekonywaç, a statystyki mówià same za siebie: 25 uczelni wy˝szych, w
tym 8 paƒstwowych, 128 tys. studentów. Krà˝àcy wÊród nich dowcip tak podsumowuje g∏ówne polskie oÊrodki akademickie: Uniwersytet
Jagielloƒski – najstarszy, Warszawski – najwi´kszy, a Poznaƒski – najlepszy. Ile w tym prawdy? ZapytaliÊmy rektorów poznaƒskich uczelni o
to, czy Poznaƒ rzeczywiÊcie ma ambicje i potencja∏ do tego, by staç si´ wiodàcym oÊrodkiem akademickim w kraju? (DI)

R E K L A M A
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Wielkimi krokami zbli˝a si´ IX poznaƒskie spotkanie z na-
ukà i sztukà. Naukowcy specjalnie dla ponad 60-tysi´cznej
rzeszy odwiedzajàcych wyciàgnà z laboratoriów menzurki,
mierniki i mikroskopy, by w przyst´pnej formie wyt∏umaczyç
skomplikowane procesy zachodzàce w Êwiecie. Klonowanie,
zap∏odnienie in vitro, procesy nieliniowe, wirtualne muzea
i inne zagadnienia przestanà wywo∏ywaç na naszych twarzach
zdziwienie czy niedowierzanie. 

Podobnie jak kilkadziesiàt lat temu w Edynburgu, skàd
wywodzi si´ idea festiwalu, tak i dziÊ przez cztery dni na uli-
cach Poznania królowaç b´dzie nauka. Oby tylko tak, jak
przed laty w Szkocji, wywo∏a∏a w Wielkopolsce boom gospo-

darczy i znalaz∏a odbiorców wÊród przed-
si´biorców. (DI)

Skàd pomys∏ zorganizowania w Poznaniu
Festiwalu Nauki i Sztuki?

Pomys∏odawcà pierwszego Festiwalu
Nauki i Sztuki w Poznaniu by∏ ówczesny
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza prof. dr hab. Stefan Jurga. Dziewi´ç lat
temu jadàc pociàgiem do Warszawy mia∏
w r´ku pismo„Wiedza i ˚ycie”, z którego
dowiedzia∏ si´ o inicjatywie warszawskiego
festiwalu, starszego od poznaƒskiego o rok.
Po powrocie wyznaczy∏ mnie do zastano-
wienia si´ nad mo˝liwoÊcià zorganizowania
festiwalu w Poznaniu. 

W sk∏adzie komisji ds. festiwalu znaleêli
si´ ówczeÊni prorektorzy i dziekani. W∏aÊnie
dzi´ki ich zaanga˝owaniu i przychylnoÊci fe-
stiwal do dziÊ odnosi wielkie triumfy. W tym
roku, podobnie jak w latach wczeÊniej-
szych, festiwalowi patronuje Kolegium Rek-
torów miasta Poznania z Przewodniczàcym
Rektorem UAM prof. dr. hab. Stanis∏awem
Lorencem. Tradycyjnie festiwal wspiera rów-
nie˝ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝-
szego, Urzàd Marsza∏kowski, Urzàd Woje-
wódzki oraz Urzàd Miasta.
Jak wyglàda∏ I Poznaƒski Festiwal Nauki
i Sztuki i pod jakim has∏em przebiega∏?

Has∏em festiwalu by∏ „Czas”. Podczas
wyk∏adu inauguracyjnego kolejno na pytanie,
czym jest czas, odpowiadali: fizyk, teolog, hi-
storyk i muzykolog. Dla ka˝dego z nich czas
by∏ czymÊ innym. Fizyk mówi∏, ˝e czas jest
wzgl´dny; teolog, ˝e jest naszà wiecznà w´-
drówkà; historyk dowodzi∏ wp∏ywu czasu na
genez´ wydarzeƒ, a na koniec muzykolog po-

kaza∏, jak mo˝na rozciàgnàç sekund´ do dziesi´ciu minut i stwo-
rzyç niepowtarzalnà symfoni´.
W czym tkwi unikalnoÊç poznaƒskiego festiwalu?

JesteÊmy najwi´kszym festiwalem tego typu w Polsce, co
do iloÊci odwiedzajàcych. Przyje˝d˝a ok. 60 tys. ludzi z Wiel-
kopolski i województw oÊciennych. Naszym wynalazkiem jest
przygotowywanie ka˝dorazowo specjalnych pakietów dla grup
zorganizowanych, które docierajà do m∏odzie˝y z ponad 600
szkó∏ ponadgimnazjalnych. Liczba imprez na tegorocznym
IX festiwalu przekroczy∏a 360. Bez dobrej organizacji nie byli-
byÊmy w stanie zapewniç im porzàdku i bezpieczeƒstwa.
Pod jakim has∏em odb´dzie si´ tegoroczny festiwal?

Has∏o festiwalu b´dzie podobne do ze-
sz∏orocznego: „ Ucz si´ od najlepszych”.
Bo to jest to, co festiwal zapewnia: obco-
wanie z twórcami i uczonymi oraz mo˝li-
woÊç zadawania im pytaƒ. Forma festi-
walu to wyk∏ady, pokazy, warsztaty, szko-
lenia i imprezy okolicznoÊciowe, mi´dzy
innymi Festiwal Ksià˝ki Naukowej i spo-
tkania ze sztukà przez du˝e „S” w Starym
Browarze. 
Które z prezentowanych osiàgni´ç nauko-
wych mo˝e wykorzystaç Êrodowisko biz-
nesowe?

Ka˝da z instytucji, które uczestniczà
w festiwalu uwa˝a, ˝e jej osiàgni´cia sà naj-
wa˝niejsze. To mogà byç nanorurki, nano-
elektronika czy niebieskie lasery. Nie mniej
wa˝ne wydajà si´ prace zwiàzane z syste-
mem akwizycji danych, zagro˝eniem Êrodo-
wiska metalami ci´˝kimi czy osiàgni´cia
w dziedzinie medycyny. Praktycznie ka˝da
z omawianych na festiwalu prac mo˝e byç
wykorzystana przez Êrodowisko biznesowe.
Jakie niespodzianki przygotowujecie Paƒ-
stwo na jubileuszowy X Poznaƒski Festiwal
Nauki i Sztuki, który odb´dzie si´ w przy-
sz∏ym roku?

Wszystkim festiwalom przyÊwieca je-
den cel, jakim jest pokazanie Poznania ja-
ko miasta akademickiego. Nasz festiwal
ma pokazaç potencja∏ naukowy Wielkopol-
ski i przekonaç inwestorów, ˝e Poznaƒ to
nie tylko miasto sportu, ale przede wszyst-
kim liczàcy si´ oÊrodek akademicki.
I ˝ycz´ Panu, ˝eby tak si´  sta∏o. Dzi´ku-
j´ za rozmow´.

Dzi´kuj´. 
Rozmawia∏a Dorota Iwaszko

Co warto zobaczyç podczas IX Poznaƒ-
skiego Festiwalu Nauki i Sztuki?

Wirtualna rzeczywistoÊç – Zobacz, jak
przy wykorzystaniu techniki wzboga-
conej rzeczywistoÊci mo˝na stworzyç
iluzj´ zwiedzania prawdziwego mu-
zeum, dotykania i manipulowania eks-
ponatami. 

Cz∏owiek XXI wieku – cena dà˝enia do
idea∏u – Pracownicy Akademii Me-
dycznej opowiedzà o tym, jak przy wy-
korzystaniu nowoczesnej stomatologii,
dietetyki i dermatologii estetycznej
mo˝na zmieniç swój wyglàd. 

Transgeneza i klonowanie zwierzàt –
Wyk∏ad t∏umaczy, dlaczego transgene-
za zwierzàt sta∏a si´ w ostatnich latach
przedmiotem zainteresowania labora-
toriów biotechnologicznych na ca∏ym
Êwiecie. 

Domy pasywne – energooszcz´dne bu-
downictwo nowej generacji – Pracow-
nicy Politechniki poznaƒskiej udowod-
nià, ˝e do ogrzania domu pasywnego
o powierzchni 150m2 wystarczy su-
szarka do w∏osów! 

Matematyka w mi∏oÊci i seksie – Wyk∏ad
pokazuje, ˝e matematyka, a szczególnie
rachunek ró˝niczkowy i dynamiczne
procesy nieliniowe sà podstawà wszyst-
kich dziedzin nauk technicznych i za-
chowaƒ ludzkich. (DI)

Wi´cej informacji na stronie interneto-
wej Festiwalu www.festiwal.trylion.com
i pod numerem telefonu 061 829 24 95

Naukowcy nadziejà
na boom gospodarczy

Rozmowa z wieloletnim dyrektorem
Poznaƒskiego Festiwalu Nauki i Sztuki dr. Jackiem Radomskim 
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Poznaƒ’s 9th Science and Art Festival
is around the corner. Its 60,000 plus visi-
tors are expected to come to watch scien-
tists break out graduated cylinders, gau-
ges and microscopes from their laborato-
ries and explain in simple ways some of
the complex phenomena that occur in the
world around us. Cloning, in vitro fertili-
zation, non-linear processes, virtual mu-
seums and other concepts will no longer
take aback or surprise them. 

Much like decades ago in Edinburgh
where the festival’s idea first originated,
science will rule the streets of Poznaƒ for
four days. The hope is that just as years
ago in Scotland, the event will kick-start
Wielkopolska’s economy and inspire the
business community. (DI)  

Where did the idea to hold the Poznaƒ
Science and Art Festival come from?

The idea to hold the first such festival
came from Prof. Stefan Jurga, then Rector of
Adam Mickiewicz University. Ten years ago,
on board a train bound for Warsaw, the Pro-
fessor was reading Wiedza i ˚ycie (Know-
ledge and Life) magazine when he stumbled
upon a description of an initiative to hold
a similar event in Warsaw a year earlier.
Upon returning to Poznaƒ, he charged me
with the task of exploring the options of or-
ganizing a science festival in our city. 

A Festival Committee was then formed
made up of Poznaƒ university Vice-Rectors
and Deans. It was thanks to their dedica-

tion and commitment that the Festival has been so successful.
This year, just as in the past, the Festival is held under the au-
spices of a College of Rectors of the City of Poznaƒ chaired by
Prof. Stanis∏aw Lorenc, Rector of the University of Poznaƒ. The
Festival has been traditionally supported by the Ministry of
Science and Higher Education, the Marshall’s Office, Provin-
cial Authorities and the City Hall.
What was Poznaƒ’s first Science and Art Festival like and
what was its main theme?

The Festival’s theme was Time. In a commencement cere-
mony, the nature of time was described by a physicist, a the-
ologian, a historian and a musicologist. As it turned out, each
of them had a very different idea of what time was. The physi-
cist spoke of the relative nature of time; the theologian pointed
out that time was man's eternal journey; the historian highligh-

ted the impact of time on the origin of
events while the musicologist demonstrated
how a second can be stretched to ten mi-
nutes to create a one-of-a-kind symphony.
Where is unique about the Poznaƒ Festi-
val?

In terms of the number of visitors, this
is Poland’s biggest festival of its kind. It at-
tracts approximately 60,000 people from
Wielkopolska and the adjacent provinces.
Our invention is to prepare packages of
amounts for organized groups which are
then distributed to students in over 600
post-junior high schools. More than 360
events are expected to take place this year.
We would never be able to maintain order
and ensure safety without impeccable or-
ganization.
What will be the theme of this year’s Fe-
stival?

Just as last year’s, this year’s slogan is
Learn from the best. This is actually what
the Festival offers: contact with authors
and scholars and a chance to ask them
questions. The Festival relies on lectures,
show-and-tell, displays, workshops and
special events, including a Science Book
Festival and high art meetings at the Old
Brewery. 
Which of the scientific accomplishments
shown in the Festival can be applied di-
rectly in business?

Each institution participating in the Fe-
stival believes its accomplishments to be
more important than others. These range

from nano-pipes, nano-electronics and blue lasers. It seems
that data acquisition systems, ways to avert heavy metal risks
and medical breakthroughs are of equal significance. Practi-
cally each of the works discussed at the Festival can be adop-
ted for business use one way or another.
What surprises do you have in store for the 10th anniversa-
ry edition of the Poznaƒ Science and Art Festival next year?

Every year, the Festival seeks to accomplish one goal which
is to show Poznaƒ as the city of learning. Our Festival is to
bring out Wielkopolska’s research potential and convince in-
vestors that Poznaƒ is not only a city of sports but also a ma-
jor university center.
I wish you success in that. Thank you for your time.

You are welcome. 
Interview conducted by Dorota Iwaszko

Things worth seeing during Poznaƒ's
9th Festival of Science and Art?

Virtual reality – See how enhanced-re-
ality technology creates the illusion of
exploring a real-life museum and actu-
ally touching and handling the exhibits. 

21st century man – paying the price of
perfection – The staff of the University
of Medicine talk of how state-of-the-art
dentistry, diet science and cosmetic
dermatology may change the way you
look. 

Animal transgenesis and cloning – The
lecture explains why animal transge-
nesis has recently become the subject
of interest of bio-technology laborato-
ries throughout the world. 

The passive building – new-generation
energy-conservation construction – The
staff of Poznaƒ University of Technology
will demonstrate how a hair drier can
suffice to heat a 150m2 passive house! 

Math in love and sex – The presenta-
tion shows that mathematics and par-
ticularly calculus and dynamic non-li-
near processes underpin all technical
sciences and human behavior. (DI)

For more information, see the Festiva-
l’s website www.festiwal.trylion.com or
call 061 829 24 95

Scientists hoped to
send economy booming
Interview with Jacek Radomski, Ph.D.,
long-time Head of the Poznaƒ Science and Art Festival 
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Po ponad godzinnej podró˝y z Pozna-
nia docieram wreszcie do Biskupina. Mi-
mo wczesnej godziny, jest po 10., parking
na polanie przed osadà jest prawie pe∏en.
Stojà nie tylko samochody osobowe, ale
równie˝ autokary wycieczek szkolnych.
W powietrzu czuç zapach sma˝onych fry-
tek, cukrowej waty i grilla. Przed wejÊciem
do osady biskupiƒskiej d∏uga kolejka, a za
bramà inny Êwiat – Rzymian i Barbarzyƒ-
ców. Choç na nasze tereny nie dotar∏a
˝adna zbrojna grupa Rzymian, to jednak
wp∏ywy Imperium Romanum sà przemo˝-
ne. Archeolodzy znajdujà monety rzym-
skie, sprz´ty, bi˝uteri´, tzw. rzymskie szk∏o,
które dotar∏y bursztynowym szlakiem
i uchodzi∏y za dobra luksusowe. Nasze
prawo czy zasady etyczne w du˝ej mierze
noszà pi´tno Rzymu, a zjednoczona Euro-
pa jest Europà kultury ∏aciƒskiej.

Na w∏asne oczy
Po przekroczeniu bramy czasu i cof-

ni´ciu si´ o 17 stuleci wstecz, id´ na spo-
tkanie z dyrektorem festynu i jednym z je-
go pomys∏odawców – Wies∏awem Zajàcz-
kowskim. 
– Który to ju˝ festyn w Biskupinie? – py-
tam.

– Dwunasty. Tym razem przebiega pod
has∏em „Rzymianie i Barbarzyƒcy”. Wcze-
Êniej przybli˝aliÊmy zwiedzajàcym czasy
Wikingów, Celtów, pierwszych Piastów czy
Indian – t∏umaczy.
– Jak narodzi∏ si´ pomys∏ organizacji fe-
stynów historycznych?

– DwanaÊcie lat temu prof. Bursze
opowiada∏ mi o podobnym festynie zor-
ganizowanym w Niemczech. Wtedy zgo-
dziliÊmy si´ co do tego, ˝e chcemy zorga-
nizowaç coÊ podobnego, a nawet lepsze-
go w Biskupinie. Od poczàtku wiedzieli-
Êmy, ˝e b´dzie to impreza 9-dniowa – ty-
dzieƒ dla szkolnych wycieczek, a week-
endy dla rodzin. 
– Kim sà osoby prezentujàce sztuki walki,
kuchni´ czy rzemios∏o na terenie osady?

– W tym roku mamy mi´dzynarodowà
grup´: Niemców, Litwinów, Ukraiƒców, An-
glików i Polaków. Z cz´Êcià z nich wspó∏-
pracujemy od dawna, ale zg∏aszajà sí  rów-
nie˝ nowi uczestnicy. Wi´kszoÊç polskich
grup specjalizuje si´ we wczesnym Êre-
dniowieczu – S∏owianach i Wikingach, ale

na potrzeby tegorocznej imprezy przezbro-
ili si´ na wojowników rzymskich i germaƒ-
skich, Gotów i Celtów.
– Czy macie Paƒstwo du˝a konkurencj´
w Europie?

– W Europie organizuje si´ wiele tego
typu festynów. W Polsce, kiedy zaczynali-
Êmy, by∏o ich niewiele. W tej chwili kon-
kurencja roÊnie. Mo˝emy si´ pochwaliç
dobrym zapleczem archeologicznym i tym,
˝e k∏adziemy nacisk na edukowanie od-
wiedzajàcych nas osób. 
– Jak to wyglàda w liczbach?

– Jest to najwi´kszy festyn w Europie
Ârodkowej, odwiedza go 80-90 tys. osób.
W Polsce porównywalne skalà sà: insce-
nizacja bitwy pod Grunwaldem i festyn na
wyspie Wolin. 

Imponujàce. Jednak chcia∏abym to
wszystko zobaczyç na w∏asne oczy,
a zw∏aszcza spróbowaç kulinarnych spe-
cja∏ów Rzymian. Wyobra˝am sobie, ˝e jest
IV wiek po Chrystusie, a ulicami Biskupi-
na przechadzajà si´ Rzymianie i Barba-
rzyƒcy. Po chwili czar zaczyna dzia∏aç.

Lud szuka rozrywki
Spostrzegam, ˝e gladiatorzy zwo∏ujà

lud rzymski i przyjezdnych na walki gla-
diatorów. Bogaty patrycjusz wraz z ˝onà
przyszed∏ do szko∏y gladiatorów obejrzeç
walk´. Lanista zajmujàcy si´ szkoleniem
proponowa∏ walk´ prywatnà lub po-
wszechnà. Patrycjusz wybra∏ t´ drugà.

– Nie b´d´ ˝a∏owa∏ moich sestercji,
niech lud si´ zabawi – mówi∏.

Wokó∏ placu walki gromadzi si´ coraz
wi´cej ludzi: Rzymian, Germanów i przy-
jezdnych. 

– Chcecie walki?! Ma polaç si´ krew?!
– lanista zagrzewa zgromadzony na placu
lud, ˝àdny jak zwykle „chleba i igrzysk”.
G∏osy sà podzielone, kobiety i dzieci krzy-
czà: „nie, oszcz´dê ich”, m´˝czyêni skan-
dujà: „walka, walka (…)”.

SpoÊród szeÊciu gladiatorów patrycjusz
wybiera pierwszà walczàcà par´. Los pa-
da na m∏odego J´drusa z Tracji i Pawlusa.

– Pok∏oƒcie si´ ludowi! – nakazuje la-
nista. Walczcie!

Bez wahania przechodzà do ataku.
Biegnà z wyciàgni´tymi mieczami. Spod
he∏mów widaç wÊciek∏y wzrok pozbawio-
ny litoÊci. Lud z przera˝eniem orientuje si´,
˝e to prawdziwa walka na Êmierç i ˝ycie.
Zderzajà si´. Pawlus traci he∏m, próbuje
si´ jeszcze broniç, ale J´druÊ powala go na
ziemie i przyk∏ada miecz do gard∏a.

Jego pierÊ szybko unosi si´ i opada ze
strachu i wysi∏ku.

– ˚ycie czy Êmierç?! Jak jest wola lu-
du?! – pyta podniesionym g∏osem laniasta.
Otaczajàcy pole krzyczà: „Êmierç”, dzieci
pokazujà opuszczony kciuk, ka˝àc zadaç
ostatni cios.

– Zabiç – wydaje rozkaz patrycjusz.
Falujàca pierÊ gladiatora po raz ostatni
unios∏a si´ do góry, zadr˝a∏a i opad∏a na
zawsze.

Jako kolejni do walki stajà m∏odziut-
ki jasnow∏osy pretarius – sieciarz uzbro-
jony w sieç i trójzàb – oraz sekutor tj.
Êcigacz z krótkim mieczem. Stojà na
przeciw siebie, obmyÊlajàc taktyk´. Wy-
daje si´, ˝e m∏ody sieciarz nie ma szans.
Czy uda mu si´ zaplàtaç w sieç do-
Êwiadczonego rywala? Ruszajà do wal-
ki. M∏ody gladiator zarzuca sieç, ale chy-
bia. T∏um wydaje przera˝ony okrzyk,
zdaje si´ byç po jego stronie. Âcigacz
podbiega coraz bli˝ej, próbujàc ugodziç
przeciwnika. Jest coraz bli˝ej… W mo-
mencie, gdy ju˝ mia∏ ciàç przeciwnika,
pad∏ zaplàtany w sieç. Lud krzyczy: „do-
bij go, dobij!” Patrycjusz patrzy na t∏um,
na opuszczone w dó∏ kciuki i wydaje roz-
kaz: „Zabij”. 14
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pe∏en Rzymian i Barbarzyƒców
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Nadszed∏ czas na ostatnià par´ gla-
diatorów: Bauerusa z Germanii (walczy∏
wielokrotnie w rzymskim Koloseum) i Mi-
rusa z Venetu. B´bniarze bijà w b´bny, lud
krzyczy, powietrze pe∏ne jest zapachu krwi,
strachu i nienawiÊci. Bauerus, pewny sie-
bie, podnosi r´ce w geÊcie zwyci´stwa.
T∏um wiwatuje. Jego przeciwnik wykorzy-
stuje nieuwag´, powala go na kolana
i przystawia miecz do gard∏a. T∏um nabra∏
powietrza w usta, takiego koƒca si´ nie
spodziewa∏. 

– ˚ycie czy Êmierç?! – pyta lanista.
Lud si´ nie mo˝e zdecydowaç. Ostatecz-
nie patrycjusz daruje mu ˝ycie.

– Wiele walk wygra∏eÊ Bauerusie –
mówi. – Z pewnoÊcià jeszcze nie raz do-
starczysz Rzymianom rozrywki. 

Lud i Bauerus odetchn´li z ulgà. Wal-
ka zakoƒczona. Dwa trupy le˝à na placu.
Rozentuzjazmowany lud powoli si´ roz-
chodzi i idzie szukaç kolejnej rozrywki.
Równie˝ ja udaj´ si´ w dalszà podró˝ po
nieznanym mi Êwiecie.

Zami∏owanie do walki
Nagle czterech groênie wyglàdajàcych

barbarzyƒców zast´puje mi drog´. Z tar-
czami, mieczami i w∏óczniami w d∏oniach
wyglàdajà na równie niebezpiecznych jak
gladiatorzy.  

– Kim jesteÊcie i skàd przybywacie? –
zapytuj´ dr˝àcym g∏osem. 

– JesteÊmy dru˝ynami z Grodu Tryg∏o-
wa i Nordelag – zakrzykn´li.

Wyglàda na to, ˝e majà przyjazne za-
miary.

– Skàd w was zami∏owanie do walki
na miecze i w∏ócznie? – pytam, chcàc ich
lepiej poznaç.

– Od dziecka interesowa∏em si´ histo-
rià i wierzeniami pogan. Ciàgn´∏o mnie do
miecza i walki – odpowiedzia∏ ciemno-
w∏osy wojownik o imieniu Niemir, co zna-
czy „nie znajàcy pokoju”. Pozostali kiwn´-
li g∏owami na znak, ˝e si´ z nim zgadzajà. 

– Skàd wiecie, jak wyglàda∏o uzbroje-
nie i metody walki w tamtych czasach?

– Archeologia, ksià˝ki, Internet, rów-
nie˝ wymiana informacji mi´dzy cz∏onka-
mi innych dru˝yn – mówi Niemir.

Wojownicy wydajà si´ mili i szlachet-
ni, tylko ich imiona wskazujà na zami∏o-
wanie do wojaczki i rozlewu krwi: Niemir-
„nie znajàcy pokoju”, Gunar – „lubiàcy
walk´”, Ratibor – „ten, który walczy prze-
ciw ca∏ej armii”, Wojs∏aw – „s∏awiàcy zwy-
ci´skie bitwy”. W koƒcu ka˝dy z nas po-
szed∏ w swojà stron´. 

Dzieƒ jak co dzieƒ
Wybieram si´ na smaczny posi∏ek, by

uspokoiç nerwy po nietypowym spotkaniu.
Kobiety germaƒskie i rzymskie uwijajà si´
przy ogniskach i kuchniach. Przygotowujà
wojownikom i przyjezdnym posi∏ek. Ger-
manki piekà na ogniu ryb´ i podp∏omyki,
Rzymianki mi´so w marynacie z wina, pie-
przu i miodu. Pierwsze przygotowujà po-
trawy, tak jak robià to kobiety z osady od
pokoleƒ. Drugie gotujà w oparciu o przepi-
sy staro˝ytnego kucharza Apicjusza. Na
zwoju papieru spisane majà przepisy na ga-

rum – s∏ony sos rybny u˝ywany zamiast so-
li, daktyle nadziewane pieprzem lub orze-
chami, Êwiƒskie macice… Potrawy w ty-
powym dla Rzymu smaku – po∏àczeniu
s∏odkiego miodu z ostrym smakiem pieprzu.
Bogaci patrucjusze przeÊcigajà si´ w wy-
stawnych i wykwintnych obiadach. Prosty
lud jada skromniej: rozgotowanà kasz´ lub
pszenic´. Przyjezdni podchodzà do sto∏ów,
wypytujà kucharki o sekretne przyprawy,
wreszcie kosztujà potraw. Równie˝ ja pró-
buj´ s∏odko-pikantnego daktyla. WyÊmieni-
te. Nawet pszczo∏y zlecia∏y si´, by poznaç
smak staro˝ytnego Rzymu i Germanii.

Po posi∏ku ∏atwiej mi zwiedzaç bisku-
piƒskà osad´ opanowanà przez nietypo-
wych przybyszów. Tu i ówdzie kobiety han-
dlujà paciorkami, bi˝uterià z drewna, brà-
zu i kolorowych szkie∏ek. M´˝czyêni sprze-
dajà w∏asnor´cznie wyrzeêbione figurki,
z∏otnik odlewa z cyny ∏y˝eczki i inne pi´k-
ne przedmioty, b´bniarz oprawia skór´.
W warsztatach rzemieÊlnicy zdradzajà taj-
niki wyrobu bi˝uterii i ró˝nego rodzaju
sprz´tów domowych. Na zm´czonych po-
dró˝nych czeka balia pe∏na goràcej wody.
Biskupin t´tni ˝yciem. Drogami przeje˝-
d˝ajà konne powozy, b∏àka si´ koza, ucie-
kinierka z rzymskiej kuchni, przyjezdni:
dzieci i doroÊli chodzà od straganu do stra-
ganu to oglàdajàc coÊ, to kupujàc. W po-
wietrzu czuç zapachy przygotowywanych
posi∏ków, s∏ychaç celtyckà muzyk´. 

Jednak dzieƒ nieuchronnie zbli˝a si´
ku koƒcowi. Przyjezdni wracajà do swych
domów, Rzymianie i Barbarzyƒcy udajà si´
na odpoczynek, by nast´pnego dnia zno-
wu odgrywaç swoje role. Równie˝ ja prze-
kraczam bram´ zaczarowanego Biskupi-
na. Znów jest XXI wiek, a ja wracam do
Poznania nie konno, ale samochodem.

Dorota Iwaszko 15
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Robert zaczyna wszystko od nowa.
Ma za sobà dwa stracone lata, w tym
pobyt w szpitalu z podejrzeniem raka
mózgu, próby samobójcze i leczenie psy-
chiatryczne. Wraca na uczelni´, chocia˝
b´dzie powtarza∏ rok. Ale fina∏ móg∏ byç
zupe∏nie inny. Depresja, bo na nià cho-
rowa∏, potrafi zniszczyç m∏odemu  (i nie
tylko) cz∏owiekowi  ˝ycie: czyni go nie-
zdolnym do funkcjonowania w spo∏e-
czeƒstwie, podejmowania decyzji, pla-
nowania dzia∏aƒ, czerpania radoÊci z ˝y-
cia, nauki czy pracy. 

WÊród powodów wywo∏u-
jàcych t´ chorob´ sà przy-
czyny biologiczne, takie
jak niedobór pewnych
enzymów, choç w prze-
wa˝ajàcej liczbie przy-
padków przyczyna de-
presji tkwi w sposobie
˝ycia. – To jest typowy
powód w dzisiejszych cza-
sach – mówi Magdalena
CieÊlik, psycholog i dorad-
ca zawodowy z Biura Ka-
rier UAM. – Wszyscy chcà
byç najlepsi. Wiedzà, ˝e ju˝
na studiach muszà zdoby-
waç doÊwiadczenie. Studiu-
jà kilka kierunków, uczestniczà w zaj´-
ciach nieobowiàzkowych z potrzeby zdo-
bywania kolejnych certyfikatów, które po-
tem ewentualnie otworzà im któreÊ drzwi.

Niestety, cz´Êç z tych osób nie wy-
trzymuje narzuconego sobie tempa. Or-
ganizm ma swoje ograniczenia. Gdy si´
o tym zapomni, zbuntuje si´ i odmówi
pos∏uszeƒstwa. Równie˝ doby nie da si´
rozciàgnàç w nieskoƒczonoÊç, ˝eby wy-
starczy∏o czasu na dodatkowe fakultety,
wolontariat, ko∏o naukowe, szko∏´ j´zy-
kowà i prac´ dorywczà. ˚yjemy w cza-
sach, w których zdrowie i równowaga
w ˝yciu najmniej si´ liczà, poniewa˝ nie
przek∏adajà si´ na pieniàdze, doÊwiad-
czenie i promes´ sta∏ej pracy. 

– Czy czu∏em, ˝e coÊ jest ze mnà nie
tak, ˝e si´ „przegrzewam”? – zastanawia
si´ Robert. – Owszem,
czasami miewa∏em
gorsze dni, by∏em
niewyspany, przybi-
ty, ale zawsze wtedy
powtarza∏em sobie,
˝e trzeba ˝yç dalej,
˝e mam obowiàzki
i ludzie na mnie liczà.

Kiedy pojawia si´
taka choroba jak de-
presja, to znak, ˝e 

chcieliÊmy zbyt du˝o
osiàgnàç w zbyt krótkim
czasie. Dzieƒ, w którym
nie mamy ju˝ si∏y wstaç
z ∏ó˝ka nie jest poczàt-
kiem choroby, która tak
naprawd´ pojawi∏a si´
znacznie wczeÊniej,
tylko my wtedy byli-
Êmy zbyt zaj´ci, by to
zauwa˝yç. – Kiedy
boli zàb, to idziemy
do dentysty i w tym
nie ma nic dziwne

go, a jeÊli coÊ
si´ dzieje w naszej „g∏owie”, to
próbujemy to bagatelizowaç –
mówi Magdalena CieÊlik. 

Niebezpieczne prze∏omy
Kto lub co ponosi win´ za to,

˝e m∏odzi ludzie biorà na siebie wi´cej
ni˝ mogà unieÊç? ˚ycie m∏odego cz∏o-
wieka pe∏ne jest prze∏omów, a rozpocz´-
cie studiów jest jednym z nich. Musi
w krótkim czasie nauczyç si´ samody-
scypliny, organizacji pracy, wyznaczania
sobie realnych celów i przejÊç test z od-
pornoÊci na stres i wymagania „doros∏e-
go Êwiata”. Szkoda tylko, ˝e niewiele jest
osób czy instytucji na naszych uczel-
niach, które mog∏yby mu w tym pomóc.
– Realia uniwersyteckie wymagajà wie-
lu poÊwi´ceƒ ze strony profesorów,

wÊród których tkwi prze-
konanie, ˝e to studenci
sà dla nich, a nie oni
dla studentów – mówi
Magdalena CieÊlik.

Osoby cierpiàce na
depresj´ w sposób

szczególny odbierajà
„nieprzychylnoÊç”
profesorów lub „paƒ

z dziekanatu”. Ich
niska samoocena,

w po∏àczeniu
z ambicjami i nasta-

wieniem na suk-
ces sprawiajà, ˝e
sà wra˝liwi na

krytyk´ i brak zro-
zumienia. – Uczy-
∏em si´ ca∏à noc,
a profesor na zaj´-
ciach mówi mi:
„Pan si´ nie przygo-

towa∏” – wspomina
Robert.

Drugim prze∏o-
mem jest ukoƒ-
czenie studiów;

koniecznoÊç odpo-
wiedzenie sobie na

pytanie, co dalej? Niek-
tórych tak to parali˝uje,
˝e wpadajà w chorob´.
Rynek pracy oczekuje
ju˝ nie tylko tytu∏u ma-
gistra i znajomoÊci j´zy-
ka obcego; trzeba skoƒ-

czyç przy-

najmniej dwa
kierunki,
znaç trzy
j´zyki i le-
gitymowaç
si´ cztero-
letnim do-
Êwiadcze-
niem w bran-
˝y. Studenci

ju˝ podczas stu-
diów straszà si´ opowieÊciami o ludziach,
którzy byli na zagranicznych stypendiach,
na sta˝ach w renomowanych firmach i nie
majà pracy. To nakr´ca spiral´ coraz wy-
˝ej stawianych sobie wymagaƒ. Prawda
jednak jest taka, jak mówi Magdalena
CieÊlik, ˝e przeci´tny cz∏owiek, który nie
ma samych piàtek w indeksie, stypen-
dium, czy praktyk w najlepszej kancelarii
w Warszawie równie˝ ma szans´ na do-
bra prac´. On mo˝e mieç wystarczajàco
du˝o wa˝nych wewn´trznych cech, które
pozwolà mu wygraç z innym kandydatem
w trakcie rekrutacji.

Co jednak, je˝eli zdarzy si´ przerwa
w czasie studiów spowodowana choro-
bà? Na pewno nie oznacza to, ˝e wypa-
dliÊmy z rynku pracy. Wprost przeciwnie,
mamy szans´ spojrzeç na wszystko z dy-
stansu, skorygowaç plany i wróciç na
w∏aÊciwy tor. Jak mówi Magdalena Cie-
Êlik, pauza to te˝ cz´Êç rytmu. 

Dorota Iwaszko

Choroby rynku pracy:

Depresja

Jest d∏ugotrwa∏ym stanem ob-

ni̋ onego nastroju, któremu to-

warzyszà inne objawy, m.in.

brak energii, niemo˝noÊç prze˝y-

wania radoÊci, niska samoocena,

bezsennoÊç, brak apetytu. Cz´sto

mo˝e jà wywo∏aç nag∏a zmiana, np.:

rozpocz´cie lub ukoƒczenie studiów,

utrata pracy lub kogoÊ bliskiego.

Co powinno

Ci´ zaniepokoiç:

1. Uczucie „chaosu w g∏o-

wie”.

2. Strach przed wyzwaniami

kolejnego dnia.

3. Odk∏adanie obowiàzków na póê-

niej, nawarstwianie si´ proble-

mów.

4. L´k przed ludêmi, nadmierne

liczenie si´ z ich opinià.

Wypalenie zawodoweJest to stan fizycznego,emocjonalnego i umys∏owe-go wyczerpania przejawia-jàcy si´ chronicznym zm´-czeniem. Towarzyszy mu ne-gatywna postawa wobec pracy,
ludzi i ˝ycia. Wypalenie mo˝e byç
reakcjà na d∏ugotrwa∏e przecià-
˝enie obowiàzkami, zbyt odpo-
wiedzialne i trudne zadania.

D∏ugotrwa∏y stresPowstaje pod wp∏ywem jed-nej lub kilku stresujàcychsytuacji (sesji, odpowie-dzialnej pracy, problemów ro-
dzinnych). Poczàtkowo objawia
si´ spowolnieniem dzia∏ania, pro-
blemami z pami´cià i koncentra-
cjà. Ostatecznie mo˝e doprowa-
dziç do dezorganizacji ˝ycia i utra-
ty kontroli nad sytuacjà. (DI)

Kiedy wymogi rynku lub wyobra˝enie o nich wp´dzajà w chorob´

PAUZA TO TE˚ CZ¢Âå RYTMU
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Oto dzi´ki firmie „Oskar”
mi∏oÊnicy progresywnego rocka
znów b´dà mieli uczt´.
10 listopada odb´dzie si´
w klubie „Blue Note” I ART ROCK
FESTIWAL. Impreza na tyle
ciekawa, ˝e w za∏o˝eniu ma mieç
dwie ods∏ony w ciàgu roku.
W listopadzie i kwietniu. Na ka˝dej
z nich wystàpià trzy zespo∏y.
Pierwszy to gwiazda. Kapela
o ustalonej pozycji bez trudu
rozpoznawalna przez fanów.
Natomiast dwa pozosta∏e to zespo∏y
promowane przez firm´ „Oskar”.
G∏ównym animatorem ca∏ego
przedsi´wzi´cia jest Witek Andree,
szefujàcy wspomnianej firmie.

Cz∏owiek od lat zwiàzany
z muzykà, wydawca p∏yt,
organizator koncertów.
10 listopada na pierwszej
imprezie z tego cyklu
zobaczymy jako gwiazd´
znany ju˝ od dawna zespó∏
SYLVAN, którego ostatnia
p∏yta pretenduje do miana
najlepszej p∏yty alternatywnej
roku 2006 na Êwiecie. U jego
boku zagrajà jeszcze AFRER
i BELIEVE. Liczni
mi∏oÊnicy rocka b´dà mieli
odtàd swojà imprez´
– ART ROCK FESTIWAL. 

Krzysztof Kempa

17
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Skandynawscy inwestorzy analizujà
wp∏yw sytuacji politycznej w Polsce na go-
spodark´ naszego kraju.

W Domu Vikingów odby∏o si´ kolejne
spotkanie Skandynawsko-Polskiej Izby Go-
spodarczej. Tematem przewodnim spo-
tkania by∏ przeglàd obecnej sytuacji eko-
nomicznej i politycznej w naszym kraju
i jej wp∏yw na kszta∏t i dalszy rozwój naszej
gospodarki. Zebranych w Domu Vikingów
zagranicznych inwestorów zaniepokoi∏o tak
nag∏e pojawienie si´ negatywnych opinii
o Polsce w prasie zagranicznej, po raz
pierwszy od poczàtku ostatniej dekady. 

Sprowokowa∏o to pytania :  
– Czy sytuacja polityczna wp∏ywa na

polskà gospodark´ i jej rozwój?
– Co Polacy i obcokrajowcy myÊlà

o obecnej sytuacji w Polsce?
– Czy Polska jest nadal „portem” dla

zagranicznych inwestorów?
GoÊçmi spotkania byli znamienici

polscy i zagraniczni eksperci i dzienni-
karze: 

– Lars Christiansen – Starszy Anali-
tyk i Szef  Zespo∏u Badaƒ i Rozwoju No-
wej Europy w Danske Bank,

– Prof. Wac∏aw Wilczyƒski, wybitny
ekspert z Akademii Ekonomicznej w Poz-
naniu,

– Prof. Tadeusz Kowalski – ekonomi-
sta, Dyrektor Polsko-Amerykaƒskiego
programu MBI w poznaƒskiej Akademii
Ekonomicznej,

– Jan Cieƒski – dziennikarz, kore-
spondent Financial Times. 

Ka˝dy z goÊci przedstawi∏ odr´bny
punkt widzenia dotyczàcy wymienionych
zagadnieƒ. Dokonano obiektywnej oce-
ny sytuacji na polskiej scenie politycznej,
która prowadzi∏o do wspólnego wniosku:

Polska jest nadal dobrym miejscem
do inwestowania, chocia˝ nie jest ju˝ tak
bezpiecznym portem, jakim by∏a kiedyÊ.

Sytuacja Polski jest optymistyczna
– od momentu wejÊcia do Unii Europej-
skiej, nasz kraj notuje dodatkowy roczny
wzrost PKB o 3%.

Polska zdecydowanie potrzebuje jed-
nak reform. Mo˝e nas dotknàç efekt do-
mina – w wyniku wydarzeƒ w krajach
Europy Ârodkowej, doÊwiadczajàcych
politycznego zamieszania. 

Agnieszka Michalak-Lunt18
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Sowy (czubajka kania) ∏atwo po-
myliç z jadowitymi muchomorami
sromotnikowymi, zw∏aszcza, gdy
sà ma∏e. Od niedawna je zbieram
i spo˝ywam. Jak si´ ich najem, za-
sypiam i Êni´ w odcinkach histori´
pana Antoniego. 
Za sprawà muchomorów spotka∏y go w ˝yciu wielkie nieszcz´-
Êcia. Ukochana pana Antoniego skonsumowa∏a je jako sowy...
˚ona wykorzysta∏a okazj´ i sugerowa∏a w Êledztwie, ˝e ta „po-
my∏ka” nie mog∏a byç oczywiÊcie przypadkowa. W sprawie po-
rozwodowej o podzia∏ majàtku sàd nie trzyma∏ oczywiÊcie stro-
ny wiaro∏omnego m´˝a, skazanego za otrucie kochanki. Po ko-
chance, rodzinie, dzieciach, domu, kasie i wolnoÊci, o karierze
nie zapominajàc, przez durnego grzyba straci∏ jeszcze pan An-
toni w kryminale zdrowie. Kiedy po latach go opuszcza∏, nie
mia∏ ju˝ nic, tylko nienawiÊç do sprawcy wszystkich swoich nie-
szcz´Êç – muchomora sromotnikowego. 
Wyruszy∏ wi´c przeciwko niemu na krucjat´. P∏odzi∏ petycje
i projekty ustaw, np. zakazujàce zbierania grzybów osobom
bez habilitacji z botaniki. Kiedy upada∏y, organizowa∏ komisje
Êledcze, majàce wytropiç spisek uk∏adu na rzecz wytrucia ludz-
koÊci muchomorami. Itd. W koƒcówce snów panem A. zaj-
mujà si´ biegli z zakresu psychiatrii. Kiedy jednak im zwiewa,
wyrusza do lasu i metodycznie, metr po metrze, ar po arze,
niszczy w∏asnor´cznie wszystkie dajàce si´ zauwa˝yç grzyby,
jak leci. Bo lepiej pozbawiç las ca∏ej flory grzybowej, ni˝by
mia∏ si´ uchowaç choçby jeden owocnik muchomora. ˚adnych
kompromisów.

Zapewne ka˝dy ma coÊ w rodzaju
takiego swojego muchomora, w ˝y-
ciu albo w swoich koncepcjach
– gdyby nie on, to ho, ho!!!. Mia∏
go i Marks (prywatna w∏asnoÊç)
i Adolf (˚ydzi) i Torquemada (sza-
tan) i moja sàsiadka (g∏upie ba-

chory). Muchomor jest zawsze winny wszelkich nieszcz´Êç
i wystarczy go tylko si´ pozbyç, a b´dzie zupe∏nie inaczej.
Tak myÊleli polscy opozycjoniÊci, ludzie szlachetni, inteligent-
ni i odwa˝ni. To im zawdzi´czamy wolnoÊç. Jednak mija lat
trzydzieÊci, w∏aÊnie okràg∏y jubileusz i... niektórzy z nich dalej
w lesie polujà na muchomory. Walczà g∏ównie PRZECIW,
a mniej zabiegajà O COÂ. Zresztà Macierewicz móg∏ iÊç pod r´-
k´ z Michnikiem, a Celiƒski z Romaszewskim i in. tylko dlate-
go, ˝e walka sz∏a „przeciw”. Bo przeciw komunie by∏y ró˝ne
wizje Polski, tak˝e wzajemnie sprzeczne – i katolickiej, i libe-
ralnej, i narodowej, i wolnorynkowej, i tradycjonalnej, i euro-
pejskiej... Wszyscy jakoÊ uwierzyli, ˝e wystarczy zabraç nad-
zorcom klucze, otworzyç klatk´, spuÊciç ludzi z ∏aƒcuchów, ze-
rwaç kneble i ju˝ b´dzie super. I to niemal od razu... Ale jakoÊ
super nie jest, cokolwiek to znaczy. Z klatki nie wyszli wszak
sami ludzie-anio∏y: przygotowani do harmonijnej wspó∏pracy w
imi´ dobrobytu, przysz∏oÊci i wspólnego dobra. Wysz∏y te˝ dra-
pie˝niki, które z muchomorami nie majàc nic wspólnego, zdà-
˝y∏y nam jednak b∏yskawicznie ustawiç sprawy po swojemu. 
Powszechne polowanie na muchomory jest im oczywiÊcie na r´-
k´, tym bardziej mo˝emy im wszystkim naskoczyç.

Lech Mergler

¸APAJ
MUCHOMORA

Czy w Polsce mo˝na i warto inwestowaç?
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Truizmem jest twierdzenie, ˝e na prze∏o-
mie wieków szkolnictwo wy˝sze w Polsce
stan´∏o u progu wielkich zmian systemo-
wych. WejÊcie Polski do Zjednoczonej Euro-
py oraz zapóênienie technologiczne polskiej
gospodarki wymagajà nowego, odwa˝nego
spojrzenia na ofert´ szkolnictwa wy˝szego. 

Obowiàzujàcy obecnie paradygmat
kszta∏cenia – ucz´ si´ przez lat kilkanaÊcie
i korzystam z nabytej wiedzy przez kolejne
40 lat przestaje byç aktualny. Nowy para-
dygmat powinien brzmieç – co 10-15 lat
wi´kszoÊç zatrudnionych b´dzie musia∏a
zmieniç zawód, a wczeÊniej si´ do tej zmia-
ny przygotowaç. Szko∏a, w szczególnoÊci
szko∏a wy˝sza powinna wi´c zaczàç uczyç
dla przysz∏oÊci, dla szybko zmieniajàcego
si´ i coraz bardziej wymagajàcego rynku
pracy. Oprócz wiedzy koncepcyjnej, po-
zwalajàcej wyjaÊniaç otaczajàcà rzeczywi-
stoÊç szczególnego znaczenia nabiera wie-
dza praktyczna, którà mo˝na prze∏o˝yç na
wymagania gospodarki opartej na wiedzy.
Jak mawia∏ Johann Wolfgang Goethe „Sa-
ma wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze
umieç jà stosowaç!” Efektywne wykorzy-
stanie ogromnych zasobów wiedzy oraz po-
jawienie si´ zupe∏nie nowych narz´dzi pra-
cy, na przyk∏ad symulacji komputerowych
czy metod wykorzystujàcych sztucznà in-
teligencj´, jako nowego sposobu rozwiàzy-
wania problemów (nie tylko naukowych,
ale tak˝e produkcyjnych, ekonomicznych
i spo∏ecznych) wymaga zmiany sposobu
myÊlenia, a wczeÊniej sposobu nauczania.
Nale˝y zaczàç uczyç przede wszystkim te-
go, co potrzebuje rynek pracy, a nie tylko
tego, co umiejà nauczyciele! 

Wydzia∏ Fizyki Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu wychodzàc naprze-
ciw tym oczekiwaniom ju˝ od ponad dzie-
si´ciu lat podejmuje dzia∏ania zmierzajàce do
rewitalizacji oferty dydaktycznej. W ich efek-
cie Wydzia∏ proponuje kierunki i specjalnoÊci
unikatowe nie tylko w skali kraju ale i Euro-
py. I jako jeden z nielicznych w Polsce wy-
dzia∏ów fizyki nie narzeka na brak kandyda-
tów na studia. Obecnie proponujemy absol-
wentom szkó∏ ponadgimnazjalnych trzy kie-
runki kszta∏cenia: akustyka, astronomia i fi-
zyka i prawie 20 specjalnoÊci na studiach
dwustopniowych i jednolitych magisterskich.
Wkrótce do∏àczy do tego czwarty kierunek
studiów – biofizyka. Oferta jest naprawd´
ogromna i ka˝dy m∏ody cz∏owiek mo˝e zna-
leêç dla siebie interesujàce studia, a w przy-
sz∏oÊci dobry zawód, który da mu prac´.
Niektóre z naszych specjalnoÊci to prawdzi-
we hity edukacyjne – re˝yseria dêwi´ku, pro-
tetyka s∏uchu i ochrona przed ha∏asem oraz
optyka okularowa i optometria cieszà si´ od
lat uznanym powodzeniem. Du˝ym zaintere-
sowaniem cieszà si´ tak˝e studia w zakresie
nanotechnologii czy fizyki medycznej. Wielu

znakomitych studentów, cz´sto laureatów
olimpiad przedmiotowych, wybiera studia
z zakresu fizyki teoretycznej lub doÊwiad-
czalnej oraz astronomii. Te prowadzone na
bardzo wysokim poziomie studia o charak-
terze akademickim, uzupe∏nione o jedno- lub
dwusemestralny pobyt w jednym z kilku-
dziesi´ciu uniwersytetów europejskich dajà
mo˝liwoÊç zrobienia cz´sto b∏yskotliwych ka-
rier naukowych. 

Wydzia∏ mieÊci si´ w nowoczesnym
kompleksie budynków Collegium Physicum
co sprawia, ˝e zarówno warunki studiowa-
nia sà znakomite. Zaj´cia prowadzone sà
w bardzo ma∏ych grupach, cz´sto przypo-
minajàc studia indywidualne co daje to stu-
dentom niezwyk∏y komfort studiowania
i poczucie w∏asnej wartoÊci.

Obecnie u progu XXI wieku dysproporcja
pomi´dzy zdobytà wiedzà a mo˝liwoÊciami
jej spo˝ytkowania przez spo∏eczeƒstwo jest
tak wielka, ˝e najwi´kszym uk∏adem hamul-
cowym post´pu cywilizacyjnego staje si´...
spo∏eczeƒstwo. Klaus Szwab, jeden z twór-
ców Âwiatowego Forum Gospodarczego pi-
sa∏: Nowa linia podzia∏u nie przebiega mi´-
dzy tymi, którzy majà i nie majà. Znajduje
si´ ona mi´dzy tymi, którzy „wiedzà” i któ-
rzy „nie wiedzà”. Absolwenci Wydzia∏u Fizy-
ki, bez wzgl´du na ukoƒczony kierunek stu-

diów i specjalnoÊç, nale˝à do tej grupy spo-
∏eczeƒstwa, która znajduje si´ po w∏aÊciwej
stronie tego podzia∏u.

Ryszard Naskr´cki

Jak kszta∏ciç
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Po pierwsze: Tradycja. Akademia Wycho-
wania Fizycznego im. Eugeniusza Piasec-
kiego w Poznaniu jest najstarszà tego typu
Uczelnià w Polsce i jednà z najstarszych
w Europie (trzecia po Gandawie i Kopen-
hadze ). Wyros∏a z tradycji Katedry Higie-
ny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizyczne-
go jako Studium WF nowo utworzonego
w 1919 roku Uniwersytetu Poznaƒskiego.
W 1973 roku Uczelnia uzyska∏a status
Akademii Wychowania Fizycznego. W ro-
ku 1974 powo∏ano, obok Wydzia∏u WF –
Wydzia∏ Turystyki i Rekreacji, a w roku
2003 – Wydzia∏ Kultury Fizycznej w Go-
rzowie Wlkp. W roku 1982 Senat AWF
nada∏ jej imi´ Profesora Eugeniusza Pia-
seckiego, „ojca nauk o kulturze fizycznej”.

Post´powi organizacyjnemu towarzyszy∏
tak˝e rozwój naukowy. Od roku 1968 Aka-
demia posiada prawa doktoryzowania,
a od roku 1993 – nadawania stopnia dok-
tora habilitowanego. 
Po drugie: Osiàgni´cia. JesteÊmy dumni
z naszych absolwentów i studentów –
Êwiatowej s∏awy sportowców. SpoÊród
naszych wychowanków rekrutujà si´ mi´-
dzy innymi mistrzowie olimpijscy: W∏a-
dys∏aw Komar, Bronis∏aw Malinowski, Ta-
deusz Âlusarski, W∏adys∏aw Kozakiewicz,

Andrzej Wroƒski, Ryszard Wolny, W∏o-
dzimierz Zawadzki, Tomasz Kucharski.

Ale wa˝ny jest równie˝ potencja∏ inte-
lektualny i dydaktyczny, jaki oferujemy na-
szym studentom. Nasi wysoko kwalifiko-
wani i doÊwiadczeni nauczyciele akade-
miccy (oko∏o 320, w tym 40 profesorów
i doktorów habilitowanych) przekazujà
swojà wiedz´ w nowoczesnych obiektach
dydaktyczno-sportowych, opierajàc si´ na
nowoczesnych metodach nauczania.  

Uczelnia kszta∏ci nauczycieli wycho-
wania fizycznego, trenerów, specjalistów
z fizjoterapii, turystyki i rekreacji, na stu-
diach dwustopniowych (licencjat + stu-
dia magisterskie), trybem stacjonarnym
i niestacjonarnym na trzech wydzia∏ach:

Wychowania Fizycznego oraz Turystyki
i Rekreacji w Poznaniu i Wydziale Kul-
tury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Wydzia∏ Wychowania Fizycznego
w Poznaniu realizuje dwa kierunki:

• fizjoterapia; 
• wychowanie fizyczne, ze specjal-

noÊciami: nauczycielska, trenerska, me-
nad˝erstwo sportu i sport osób niepe∏-
nosprawnych

• czynimy starania o powo∏anie trze-
ciego kierunku: sport

Wydzia∏ Turystyki i Rekreacji w Po-
znaniu realizuje kierunek:

• turystyka i rekreacja, ze specjalno-
Êciami: hotelarstwo, rekreacja,

• polityka turystyczna, obs∏uga i or-
ganizacja ruchu turystycznego 

Wydzia∏ Kultury Fizycznej w Gorzo-
wie Wlkp. realizuje kierunek:

• wychowanie fizyczne, ze specjal-
noÊciami: nauczycielska, trenerska,

• menad˝erstwo sportu.

W praktycznym doskonaleniu proce-
su dydaktycznego, studenci Uczelni mo-
gà w ramach Europejskich Programów
Edukacyjnych tj. SOKRATES/ERASMUS,
SOKRATES/COMENIUS i CEEPUS odbyç

jednosemestralne studia w 30 europej-
skich uczelniach.

Akademia prowadzi równie˝ 4-rolet-
nie studia doktoranckie (stacjonarne i nie-
stacjonarne), a studia podyplomowe
i kursy prowadzone sà przez Centrum Do-
skonalenia Kadr i Szkolenia AWF.  

Studiowanie w Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Poznaniu to wspania∏y
wybór dla przysz∏ej kariery, zw∏aszcza je-
Êli kocha si´ aktywnoÊç fizycznà i chce si´
dzieliç tà radoÊcià z innymi!
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ce Dlaczego Akademia Wychowania Fizycznego
w Poznaniu?

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznaƒ
tel. 61 835 50 00, fax:  61 833 00 87

e-mail: office@awf.poznan.pl  
www.awf.poznan.pl
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Najszlachetniejszà roÊlinà w∏óknodaj-
nà i oleistà, pochodzàcà z Bliskiego
Wschodu, uprawianà od kilku tysi´cy lat
jest len zwyczajny (Linum Usitatissimum).

Len jest najstarszà roÊlinà prz´dzalni-
czà, uprawianà we wszystkich starych cy-
wilizacjach, o której informacje przekazu-
jà nam dokumenty oraz niepodwa˝alne
szczàtki archeologiczne, czego doskona∏y-
mi przyk∏adami sà: p∏ótno lniane (ca∏un),
na którym widnieje wizerunek cz∏owieka
oraz tkaniny lniane, pochodzàce z okresu
3000 lat p.n.e. i odnalezione w grobow-
cach w staro˝ytnym Babilonie. W czasach
staro˝ytnych p∏ótno lniane s∏u˝y∏o jako
podstawowy surowiec odzie˝owy, u˝ywa-
no go tak˝e do opatrywania ran.

RoÊliny w∏ókniste ze wzgl´du na swe
specyficzne i cenne w∏aÊciwoÊci znajdujà
zastosowanie niemal˝e we wszystkich
dziedzinach gospodarki. Sà tak˝e dosko-
na∏ym surowcem do wytwarzania w pe∏-
ni ekologicznych wyrobów (tzw. „green
product”) bardzo istotnych pod wzgl´dem
ekologii i zdrowia cz∏owieka. G∏ówne, naj-
bardziej znane kierunki zastosowaƒ roÊlin
w∏óknistych to: tekstylia (tkaniny, dziani-
ny, w∏ókniny, wyroby techniczne), papier-
nicze, kompozyty, spo˝ywcze (nasiona,
olej), energia odnawialna.

Odzie˝ z w∏ókien lnianych ze wzgl´-
du na swe specyficzne w∏aÊciwoÊci, do
których nale˝à: wysoka higroskopijnoÊç,
ch∏odny i przyjemny chwyt, doskona∏a
przewiewnoÊç i brak sk∏onnoÊci do gro-
madzenia ∏adunków elektrostatycznych
na powierzchni, zapewnia optymalny
komfort u˝ytkowania, tworzàc najlepszy
mikroklimat dla skóry oraz pozytywnie
oddzia∏ywujàc na organizm cz∏owieka. 

Len okazuje si´ byç najbogatszym
i jednoczeÊnie najbardziej wszechstron-
nym znanym êród∏em roÊlinnym, które,
oprócz w∏ókna i s∏omy, dostarcza w na-
sionach wielu poszukiwanych przez cz∏o-
wieka od˝ywczych sk∏adników roÊlin-
nych. Wyt∏oczony z ziaren olej oraz sie-
mi´ lniane sà bogate w witaminy A, E
oraz cynk. Nasiona lnu posiadajà bardzo
cenne substancje, które wykorzystuje si´
zarówno w przemyÊle spo˝ywczym, jak
i do Êrodków farmaceutycznych, kosme-
tyków i Êrodków do ochrony cia∏a w po-
staci maÊci, balsamów, kremów.

Olej lniany jest unikalnym olejem ro-
Êlinnym zawierajàcym ponad 90% niena-
syconych kwasów t∏uszczowych, w tym
ponad 50% kwasów t∏uszczowych z ro-
dziny omega 3, stanowiàcych bardzo
wa˝ne ogniwo w prawid∏owych przemia-
nach cholesterolu w organizmie cz∏owie-
ka. Kwasy te sà aktywne chemicznie, mo-
gà np. odbudowaç szkody powsta∏e w wy-
niku procesów utleniania zachodzàcych
w komórkach mi´Ênia sercowego. Siemi´
lniane polecane jest w terapii ∏agodzenia

skutków chorób przewodu pokarmowego,
a tak˝e schorzeƒ dermatologicznych. Za-
warte lignany w nasionach lnu wskazujà
na potencjalny efekt ochronny w niektó-
rych typach i stadiach rozwoju chorób no-
wotworowych, autoimmunologicznych,
a tak˝e obu typach cukrzycy. Zaobserwo-
wano tak˝e korzystny wp∏yw diety ligna-
nowej na objawy zwiàzane z menopauzà
i osteoporozà, a tak˝e przeciwdzia∏anie
mia˝d˝ycy oraz chorobie nadciÊnieniowej
w wyniku obni˝enia poziomu cholestero-
lu. Lignany wykazujà dzia∏anie antybakte-
ryjne, antywirusowe i antygrzybiczne. Na-
siona lnu sà tak˝e potencjalnym êród∏em
do otrzymania odpornoÊciowych leków.

W Instytucie W∏ókien Naturalnych
opracowano technologi´ produkcji pre-

paratu z odt∏uszczonych nasion lnu o na-
zwie handlowej „Bioflax®”. Ochronne
i ∏agodzàce w∏asnoÊci siemienia lnu
w „Bioflaxie®” sà znacznie zintensyfiko-
wane w wyniku podwy˝szenia zawarto-
Êci niektórych substancji bioaktywnych
oraz wykorzystania do produkcji prepa-
ratu nowych odmian lnu – specjalnie wy-
selekcjonowanych pod kàtem w∏aÊciwo-
Êci od˝ywczych. „Bioflax®” zawiera pra-
wie dwukrotnie wi´cej ∏agodzàcych Êlu-
zów, bia∏ka i lignanów ni˝ tradycyjnie do-
tàd u˝ywane w zielarstwie siemi´ lnu. 

Oprócz w∏ókna i nasion przerabia si´
równie˝ s∏om´ lnianà, która stanowi su-
rowiec wykorzystywany do produkcji wy-
sokiej jakoÊci celulozy, z której przemys∏
papierniczy wytwarza doskona∏y papier
banknotowy, papiery wartoÊciowe, bi-
bu∏k´ papierosowà, filtry do kawy i inne.

W wyniku przerobu s∏omy roÊlin ∏y-
kowych otrzymuje si´ 25% w∏ókna wy-
korzystywanego w przemyÊle w∏ókienni-
czym oraz 75% paêdzierzy, które obec-
nie nie sà dostatecznie wykorzystywane
i stanowià odpad. Z uwagi na aktualny
brak praktycznych zastosowaƒ paêdzie-

rzy i perspektywy wyczerpania si´ nie-
odnawialnych paliw organicznych, In-
stytut W∏ókien Naturalnych podjà∏ prace
nad wykorzystaniem ich dla celów ener-
getycznych, formujàc je w postaci bry-
kiet. WartoÊç energetyczna paêdzierzy
lnianych wynosi ok. 18000 KJ/kg (dla
porównania drewna ok. 14000 KJ/kg,
a w´gla kamiennego ok. 30000KJ/kg).

RoÊliny w∏óknodajne sà êród∏em natu-
ralnych, mocnych, ekologicznych w∏ókien
celulozowych, które coraz cz´Êciej wyko-
rzystywane sà do produkcji materia∏ów
kompozytowych. Polimery wzmacniane
w∏óknami lnu wykorzystuje si´ do produk-
cji cz´Êci samochodowych, takich jak: zde-
rzaki, ok∏adziny hamulcowe i sprz´g∏a.
Wyk∏adziny samochodowe z lnu pozwala-

jà na stworzenie mikroklimatu o odpo-
wiedniej wilgotnoÊci bez substancji o szko-
dliwym dzia∏aniu lub nieprzyjemnym za-
pachu, wyg∏uszajà dêwi´ki, poch∏aniajà
drgania oraz izolujà przep∏yw ciep∏a. Wa-
lory w∏ókien naturalnych w przemyÊle mo-
toryzacyjnym doceni∏a firma Daimler-Benz,
która w roku 1993 rozpocz´∏a program
zwany „zielonym mercedesem,” stosujàc
w∏ókna naturalne do wytwarzania ró˝nych
elementów samochodów osobowych i ci´-
˝arowych. 

Na bazie w∏ókien ∏ykowych produku-
je si´ równie˝ geow∏ókniny, filtry, maty izo-
lacyjne oraz trawniki w rolkach. W∏ókna
∏ykowe u˝ywane sà równie˝ w meblar-
stwie i artyku∏ach wyposa˝enia wn´trz.

RoÊliny w∏ókniste, takie jak len, ze
wzgl´du na swoje w∏aÊciwoÊci znajdujà
zastosowanie niemal˝e we wszystkich
dziedzinach ˝ycia, dlatego nale˝y dà˝yç
do odnowienia i rozszerzenia ich upraw
w Polsce w celu dostarczenia wi´kszej
iloÊci ekologicznego surowca dla ró˝nych
ga∏´zi przemys∏u.

Prof. dr Ryszard Koz∏owski
mgr in˝. Anna Kiciƒska-Jakubowska

LEN NATURALNY,
EKOLOGICZNY,
NOWOCZESNY
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Wydzia∏ Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu istnieje od 1919 roku. Powsta∏ wraz z utwo-
rzeniem obecnego Uniwersytetu – to historia, a dzieƒ dzisiejszy? 

Nasz wydzia∏ jest jednym z najwi´kszych i najlepszych pol-
skich wydzia∏ów prawa. W ró˝nych rankingach niezmiennie pla-
suje si´ na czo∏owych pozycjach. Aktualnie, w klasyfikacji Mini-
sterstwa Szkolnictwa Wy˝szego i Nauki, posiada 1 kategori´.
Czy ranga wydzia∏u przek∏ada si´ na iloÊç studentów?

Na Wydziale, w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych, studiuje aktualnie ponad 6.000 tysi´cy studentów na na-
st´pujàcych kierunkach studiów: „prawo”, „administracja”, „eu-
ropeistyka” oraz „zarzàdzanie i marketing”. Studia na kierunku
prawo sà prowadzone tak˝e w postaci studiów z zakresu prawa
polskiego i niemieckiego, realizowanych przez Wydzia∏ we wspó∏-
dzia∏aniu z Wydzia∏em Prawa Uniwersytetu Europejskiego Via-
drina we Frankfurcie nad Odrà. Coraz wi´cej studentów, w ra-
mach programu Sokrates-Erasmus, odbywa cz´Êç swych stu-
diów w zagranicznych uniwersytetach. W minionym roku aka-
demickim z mo˝liwoÊci tej skorzysta∏o 80 osób, odbywajàc stu-
dia w Niemczech, Francji, Anglii,
W∏oszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Bel-
gii i Holandii.
Wydzia∏ prowadzi tak˝e studia pody-
plomowe. Jakie kierunki cieszà sie
najwi´kszym zainteresowaniem?

Du˝ym wzi´ciem cieszà si´ wszystkie kierunki, dlatego te˝ wy-
mieniam je wszystkie: Podyplomowe Studium Administracji, Po-
dyplomowe Studium Prawa Pracy, Podyplomowe Studium Prawa
Europejskiego. Niebawem zostanà uruchomione dalsze: Podyplo-
mowe Studium Obrotu NieruchomoÊciami, Podyplomowe Studium
Prawa Medycznego i Farmaceutycznego oraz Podyplomowe Stu-
dium Prawa i Organizacji Mi´dzynarodowych. Funkcjonujà tak˝e:
Studium Prawa Brytyjskiego i Studium Prawa Niemieckiego.
To niezwykle interesujàce propozycje.

Poza tym wydzia∏ jest wydawcà dwóch renomowanych ogól-
nopolskich czasopism prawniczych: „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” (najstarsze polskie czasopismo prawnicze,
istniejàce od 1921 roku) oraz „Czasopismo Prawno-Historyczne”.
Czym mo˝ecie sie Paƒstwo pochwaliç?

Przede wszystkim tym, ˝e zawsze posiada∏  wybitnych profe-
sorów, którzy sà chlubà Wydzia∏u. B´dàc dumnym z dzia∏aƒ oraz
dokonaƒ naszych profesorów, którzy kszta∏towali obecnà pozycj´

naszego wydzia∏u, wydajemy publikacje z nimi zwiàzane. Sà to
zw∏aszcza nast´pujàce pozycje: K. Krasowski (red.), Zarys dzie-
jów Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu w Poznaniu: 1919-2004,
Poznaƒ 2004 oraz K. Krasowski, Wydzia∏ Prawno-Ekonomiczny
Uniwersytetu Poznaƒskiego w latach 1919-1939, Poznaƒ 2006.
Ukazujà si´ tak˝e ksià˝ki prezentujàce wybitnych profesorów Wy-
dzia∏u, tworzàce seri´ wydawniczà zatytu∏owanà „Magistra No-
stri”. W serii „Klasycy poznaƒskiej nauki” przygotowywane sà
ksià˝ki zawierajàce fragmenty najwybitniejszych dzie∏ profesorów
Wydzia∏u. Podj´te zosta∏y prace zwiàzane z wydaniem specjalne-
go numeru „Kroniki Miasta Poznania” poÊwi´conego poznaƒskim
prawnikom. Ukaza∏y si´ tak˝e odr´bne publikacje prezentujàce
wszystkich dziekanów Wydzia∏u w okresie lat 1919-2002, osoby,
które w okresie istnienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu uzyska∏y  z inicjatywy Wydzia∏u doktoraty honorowe
Uniwersytetu oraz osoby tworzàce Honorowy Konwent Wydzia∏u.
Na ile historia przek∏ada si´ na dzieƒ dzisiejszy?

W 87-letniej historii Wydzia∏u wielu cz∏onków wydzia∏owej
spo∏ecznoÊci pe∏ni∏o lub pe∏ni znaczàce funkcje w ˝yciu pu-

blicznym. Wydzia∏ mia∏ wzgl´dnie ma w swym gronie premie-
rów, ministrów, pos∏ów, senatorów, dyplomatów, rektorów Uni-
wersytetu i innych wy˝szych uczelni, prezesów sàdów i s´dziów,
tak˝e najwy˝szych instancji sàdowych, prezesów wzgl´dnie
cz∏onków wielu bardzo wa˝nych instytucji i organów, mi´dzy-
narodowych i krajowych.

Nie sposób wszystkich wymieniç. Symbolicznym tego przy-
k∏adem sà takie nazwiska, jak: Pan dr Iwo Byczewski – aktualnie
ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Belgii, zmar∏y niedawno
Jan Nowak-Jezioraƒski – doktor honoris causa naszego Uniwer-
sytetu, Pan prof. dr Krzysztof Skubiszewski – by∏y minister spraw
zagranicznych, Pan prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski – by∏y
Marsza∏ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pani dr Hanna Su-
chocka – by∏a premier rzàdu i by∏a minister sprawiedliwoÊci,
obecnie ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apo-
stolskiej w Watykanie, osoby, które wraz z innymi tworzà wspo-
mniany ju˝ Honorowy Konwent Wydzia∏u. 

Aktualnie na Wydziale funkcjonuje 137 nauczycieli akade-
mickich, w tym 51 osoby na stanowiskach profesorów zwyczaj-
nych i nadzwyczajnych, spoÊród których 24 posiada tytu∏ profe-
sora, 165 uczestników studiów doktoranckich, 48 osoby obs∏u-
gi administracyjnej, in˝ynieryjno-technicznej i bibliotecznej.

Wydzia∏ posiada jednà z najwi´kszych polskich bibliotek
prawniczych, liczàcà oko∏o 224 000 woluminów.
Czym chcia∏by Pan panie dziekanie zach´ciç na paƒski wydzia∏
studentów i inne osoby?

Du˝e zainteresowanie wzbudzajà wyk∏ady otwarte Wy-
dzia∏u, do wyg∏aszania których zapraszane bywajà wybitne
osoby. By∏y nimi na przyk∏ad takie ZnakomitoÊci, jak: prof. Wi-
told Kulesza – szef G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, prof. Ewa ¸´towska – by∏y Rzecznik
Praw Obywatelskich, aktualnie s´dzia Trybuna∏u Konstytucyj-
nego, prof. Janusz Trzciƒski – prezes Naczelnego Sàdu Admi-
nistracyjnego, prof. Marek Safjan – prezes Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego, prof. Stanis∏aw WaltoÊ – wybitny specjalista z za-
kresu post´powania karnego, b. przewodniczàcy Komisji Ko-
dyfikacyjnej  i dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagielloƒskiego
czy dr Ewa Kulesza – by∏y Generalny Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych.

Wydzia∏ pierwszej kategorii
z Dziekanem Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

profesorem dr hab. Andrzejem J. Szwarcem rozmawia Mariola Zdancewicz

Prof A. J. Szwarc (z prawej) z by∏ym ministrem Spraw Zagranicznych RP prof.
K. Skubiszewskim

fo
t.

 S
t.

 O
ss

ow
sk

i 

MERKURIUSZ_10_2006  10-11-06  15:17  Strona  22



m
uzyka / m

usic

„Tak to ju˝ jest, ˝e najcz´Êciej musimy
w ˝yciu dokonywaç trudnych wyborów. Ka˝-
dy wybór oznacza eliminacj´ kogoÊ lub cze-
goÊ. I na tym polega swoista nieskoƒczonoÊç
naszych wyborów. Ale zdecydowanie najgor-
sze jest uchylanie si´ od wybierania w ogóle,
naturalnego przecie˝ ujawniania w∏asnych
sympatii czy preferencji, opowiadanie si´ za
okreÊlonymi wartoÊciami. Takie uniki cz´sto
wskazujà na utrat´ gruntu pod nogami lub –
jak kto woli – busoli wskazujàcych w ˝yciu
kierunek i nieodzownych do normalnego funk-
cjonowania. Choçby z tego wzgl´du pozwol´
sobie nieskromnie sàdziç, ˝e post´puj´ w∏a-
Êciwie, ujawniajàc w∏asne gusta i osobiste
upodobania, a jednoczeÊnie przekonanie
o szczególnej spo∏ecznej wa˝noÊci osiàgni´ç
tych w∏aÊnie, a nie innych twórców. O ich do-
brej robocie dla nas wszystkich. To przekona-
nie wynika przede wszystkim z moich wielo-
letnich obserwacji i doÊwiadczeƒ” – tak mó-
wi o sobie obchodzàcy swoje szeÊçdziesi´cio-
lecie cz∏owiek w zasadzie od zawsze zwiàza-
ny z muzykà, Krzysztof Wodniczak. 

˚yjemy w kraju, w którym s∏owo kultura
nie do koƒca oznacza to samo, co w innych
rejonach Europy. Za to ˝yjemy w kraju, w któ-
rym s∏owem tym szermuje si´ nad wyraz
ch´tnie i cz´sto zupe∏nie bez zastanowienia.
Byç mo˝e niekiedy po to, by dowartoÊciowaç
siebie, swoje dokonania czy zamierzenia. Do
tego w ciàgu ostatnich lat poj´cie to tak da-
lece si´ zdewaluowa∏o, ˝e a˝ boje si´ napisaç
choçby kilka s∏ów na ten temat. Bo czy˝ mo-
˝e byç coÊ gorszego jak hipokryzja? I to pu-
bliczna hipokryzja? Z roku na rok obserwuje-
my coraz wi´kszà koncentracj´ zjawisk kultu-
ralnych jedynie w du˝ych oÊrodkach miej-
skich. Byç mo˝e jest to kulturowe zjawisko
zaniku masowej kultury. Mo˝e nawet powi-
nienem napisaç, ˝e to znak czasu, ale boje si´
tak napisaç. Boje si´, bo byç mo˝e jest to je-
dynie pewien etap, przez który musimy
przejÊç, a nie zjawisko nieodwracalne, bo gdy-
by  tak naprawd´ mia∏o byç, to s∏owa mó-
wiàce o tym, ˝e – ostatni gasi Êwiat∏o – ...a˝
strach pomyÊleç. Ale do czego zmierzam?
Otó˝ do tego, ˝e kraj coraz bardziej dzieli si´.
Dzieli si´ na te oÊrodki, gdzie choçby w dni,
kiedy mamy nieco wi´cej czasu, mo˝na go

wykorzystaç nie tylko do odliczania kolejnych
butelek piwa, oraz na te, gdzie wy˝ej wspo-
mniane odliczanie jest jedynym przejawem
kultury. W koƒcu mo˝na piç nie patrzàc na
iloÊç. Wiem, ˝e b∏yskawicznie spotkam si´
z zrzutem, ˝e ∏atwo o takich sprawach pisaç,
ale po to, by zmieniç ten stan rzeczy, przede
wszystkim trzeba mieç pieniàdze. No có˝, od
czasów kiedy Fenicjanie wpadli na szataƒski
pomys∏, by rozliczaç si´ z innymi za pomocà
w∏aÊnie pieni´dzy, nikomu nie udaje si´ od te-
go tematu uciec. Jednak prosz´ mi wierzyç
– to tylko jedna strona medalu. Do tego przy-
j´cie takiego stanowiska cz´sto w zbyt ∏atwy
sposób rozgrzesza nas z nieróbstwa. Na
szcz´Êcie zdarzajà si´ ludzie, którzy nie tylko
tak patrzà na otaczajàcy Êwiat. W dodatku
z tej swojej innoÊci czerpià radoÊç i satysfak-
cj´. A ich trud przek∏ada si´ na naszà radoÊç,
na nasz uÊmiech. To ˝e nasz uÊmiech – jak
ju˝ wspomnia∏em – poprzedza ich ci´˝ka pra-
ca to zupe∏nie inne zagadnienie. Jedno jest
jednak pewne – warto. Warto byç nieust´pli-
wym w swoich dzia∏aniach. Nie poddawaç
si´. Zarówno ci animatorzy dzia∏aƒ wszela-
kich, jak i my wszyscy jednego mo˝emy byç
pewni. Na ˝aden parasol ochronny ze strony
decydentów nie mamy co liczyç. Cud si´ nie
zdarzy. Pozostaje tylko jedno, determinacja.
Determinacja poparta wiarà we w∏asne po-
mys∏y i dzia∏ania. Napisa∏em wczeÊniej, ˝e od
lat obserwujemy koncentracj´ zjawisk kultu-
ralnych w du˝ych oÊrodkach miejskich, co
wcale nie oznacza, ˝e tutaj wszelkie dzia∏ania
sà ∏atwe. Nie, one tak˝e podlegajà tym sa-
mym, powy˝ej wymienionym, negatywnym
prawid∏om. Do tego dochodzi zmniejszajàce
si´ zjawisko zainteresowania kulturà. A szcze-
gólnie tà wartoÊciowà. Tà, której nie zapo-
mnimy zaraz po wyjÊciu z sali. 

W ogóle zarysowa∏y si´ dwa bieguny. Na
jednym, tym najbardziej popularnym, znalaz∏a
si´ masowa rozrywka. Tutaj nie potrzeba za-
przàtaç sobie g∏owy poziomem, wystarczy spu-
Êciç spodnie. Natomiast na drugim biegunie
pozosta∏y przedsi´wzi´cia wielkie, ambitne,
drogie, skupiajàce wokó∏ siebie generalnie to
samo grono ludzi. Po cz´Êci wspania∏ych,
wra˝liwych melomanów, po cz´Êci osoby nie-
wiele z tego rozumiejàce, ale wychodzàce ze

s∏usznego za∏o˝enia, ˝e w pewnym towarzy-
stwie wypada si´ pokazaç, i ju˝. Natomiast
pomi´dzy tymi biegunami od lat pog∏´bia si´
pustka, którà coraz trudniej wype∏niç. Co nie
oznacza, ˝e nie nale˝y podjàç wyzwania i dzia-
∏aç, cz´sto na przekór wszystkiemu. Ryzyko-
waç, niekiedy nawet swoimi funduszami, lub
przekonywaç innych, ˝eby zaryzykowali, bo
warto. Bo mimo wszystko warto. Jedno, co
mo˝emy ze swej strony dla nich zrobiç to, po-
dzi´kowaç. Podzi´kowaç swojà obecnoÊcià na
imprezach przez nich organizowanych.

Do ludzi, którzy nie poddajà si´, nale˝y
w∏aÊnie Krzysztof Wodniczak – organizator
muzycznych dokonaƒ nie tylko na terenie Po-
znania, ale tak˝e w swoim rodzinnym Ostro-
wie Wielkopolskim. Jego cyklicznie przyzna-
wane nagrody zwane „Wodnikami” Êwiat mu-
zyczny zna ju˝ od lat. Ostatnie wr´czono pod-
czas koncertu z okazji jego szeÊçdziesi´ciole-
cia, który odby∏ si´ w klubie „Pod Lipami”.

Krzysztof Kempa

Krzysztof Wodniczak
– cz∏owiek który si´ nie poddaje

R E K L A M A

✁
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Nawiàzujàc do 80-lecia Akademii Eko-
nomicznej, uczelnia przechodzi∏a takie sa-
me perturbacje i transformacje jak Pol-
ska. Czym si´ ró˝ni dzisiejsza ekonomia
od tej przed 1989 rokiem?

Warto zwróciç uwag´ na dwie rzeczy.
Po pierwsze, ekonomia jako nauka nie ró˝-
ni si´ wiele od tego, czym by∏a prawie
20 lat temu. Druga sprawa, to, w jaki spo-
sób uczyliÊmy i uczymy ekonomi. Pomija-
jàc fakt, ˝e ekonomia sprzed 17 lat by∏a
ekonomià ksi´˝ycowà – mówi´ o gospo-
darce – to ekonomia jako nauka by∏a tym,
czym jest. Wprawdzie od absolwentów
wymagano ekonomii normatywnej – to
znaczy znajomoÊci przepisów, zgodnie
z którymi nale˝a∏o dzia∏aç, to i tak uczyli-
Êmy „prawdziwej” ekonomii. 

Po 1989 roku zmieniliÊmy ca∏kowicie
system kszta∏cenia, zmieniajàc tok stu-
diów. Znaczna cz´Êç przedmiotów jest wy-
bierana przez studentów. Studenci sami
kszta∏tujà Êcie˝k´ swoich studiów. Zmie-
ni∏a si´ te˝ gospodarka. Sta∏a si´ „rzeczy-
wistà” w rozumieniu przedsi´brania okre-
Êlonych dzia∏aƒ i podejmowania decyzji.
Je˝eli decyzje sà oceniane wed∏ug skut-
ków, jakie przynoszà, to mo˝na wskazaç
regu∏y, wed∏ug których nale˝y te decyzje
podejmowaç. I tym w∏aÊnie, mi´dzy inny-
mi, ekonomia si´ zajmuje w tej chwili. 
Czym tak naprawd´ ró˝ni si´ ekonomia
czy rynek ekonomiczny w ró˝nych cz´-
Êciach Êwiata? Czy wsz´dzie (w Europie,
Azji, Ameryce czy Afryce) dzia∏ajà takie
same mechanizmy, czy te˝
sà to ró˝ne ekonomie?

Pewne generalne me-
chanizmy dzia∏ajà wsz´dzie,
bez wzgl´du na kontynent.
Wyniki zale˝à od tego, jaki
jest system ekonomiczny.
Byç mo˝e, w Europie  zwra-
ca si´ wi´kszà uwag´ na tak
zwanà spo∏ecznà odpowie-
dzialnoÊç biznesu. 

Jak pokazuje doÊwiad-
czenie, kraje, w których
opieka spo∏eczna nie jest
„nadmierna” rozwijajà si´
szybciej od tych, gdzie ta
opieka jest rozwini´ta ponad
miar´, i zwykle z opiekà nie
ma wiele wspólnego, tylko
poch∏ania Êrodki. 
Jak w sposób podr´czniko-
wy okreÊliç bardzo ekspan-

sywnà gospodark´ chiƒskà? Czy mo˝na
by powiedzieç, ˝e ustrojowo czy politycz-
nie jest to gospodarka, która nie powinna
si´ rozwijaç.

Tam polityka, moim zdaniem, miesza
si´ do gospodarki coraz mniej, przynajm-
niej mniej, ni˝ miesza∏a si´ jeszcze do nie-
dawna. Jak si´ zwolni, czy os∏abi pewne
ograniczenia polityczne, to gospodarka
z pozoru wydawa∏oby si´ s∏aba, nabiera
tempa i rozwija si´ szybko. Chodzi o to, by
polityka nie kr´powa∏a gospodarki. Rynek
broni si´ sam i sam sobie da rad´. 

Problemy spo∏eczne nale˝y rozwiàzy-
waç w inny sposób, nie za pomocà rynku.
Im efektywniejsza gospodarka, tym wi´cej
Êrodków na rozwiàzywanie problemów
spo∏ecznych, które mogà si´ pojawiç. 
Czy taki rynek, jak np. chiƒski, jest pew-
nà ciekawostkà ekonomicznà? 

Z punktu widzenia teorii ekonomii nie.
To jest rynek normalny. Do niedawna si∏a
robocza w Chinach by∏a bardzo tania.

W miar´ up∏ywu czasu chiƒskie produkty
sà coraz mniej konkurencyjne, a w ka˝-
dym razie mniej, ni˝ jeszcze kilka lat te-
mu. Ceny pewnych czynników produkcji
zacz´∏y si´ powoli wyrównywaç. 
Wracajàc jeszcze do europejskich realiów,
chcia∏abym zapytaç, jakie szanse ma Pol-
ska na to, ˝eby dogoniç Europ´?

Moim zdaniem t´ szans´ ma i jà wy-
korzystuje. Mamy tendencj´ do zapomi-
nania tego, co by∏o w latach 70. Jak po-
równywano stan gospodarki Zachodniej
z tym, co by∏o u nas, to by∏y to dwa ró˝-
ne Êwiaty. W tej chwili nie ma ju˝ tak du-
˝ej ró˝nicy. Ró˝nice, owszem, sà, ale nie
takie, jak 30 lat temu. Wcià˝ jesteÊmy

UCZELNIA EKONOMICZNA
musi reagowaç na potrzeby rynku

Rozmowa z rektorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
prof. dr hab. Witoldem Jurkiem 
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krajem na dorobku, bo 50 gospodarczo
zmarnowanych lat, tak szybko nadrobiç
si´ nie da. 

Przy tych funduszach, które majà do
nas nap∏ynàç – byle byÊmy umieli je do-
brze wykorzystaç – przy kapitale, który na-
p∏ywa w postaci nowych firm, które po-
wstajà, myÊl´, ˝e nadrobienie zaleg∏oÊci
jest mo˝liwe. Mo˝e to byç mo˝liwe szyb-
ciej, ni˝ pesymistom si´ wydaje. MyÊl´, ˝e
w ciàgu ostatnich 16 lat zrobiliÊmy w Pol-
sce naprawd´ bardzo du˝o. 
Czy gie∏da jest ekonomicznie wa˝nà rze-
czà i czy ma wp∏yw na rynek?

Gie∏da – jak czytamy w podr´czni-
kach – jest to instytucja mobilizacji ka-

pita∏u. Z jednej strony jest to instytucja,
która gromadzi nadwy˝ki Êrodków po-
przez tworzenie mo˝liwoÊci inwestycyj-
nych, z drugiej strony, za pomocà in-
strumentów rynku kapita∏owego mo˝na
sfinansowaç ró˝ne przedsi´wzi´cia. Gie∏-
da jest te˝ barometrem rozwoju gospo-
darczego, miejscem podzia∏u spó∏ek na
lepsze i gorsze. 
W jakiej kondycji jest Polska Gie∏da?

Ostatnio w bardzo dobrej. Gie∏da tro-
ch´ kieruje si´ tym, czego si´ spodziewa
w najbli˝szej przysz∏oÊci od gospodarki.
Sygna∏y, które p∏ynà z gie∏dy, sà pozytyw-
ne, a wi´c oczekiwania sà dobre. 
Na ile polityka prof. Balcerowicza zmie-
ni∏a rynek w Polsce?

W tej chwili nazwisko Balcerowicza
jest ju˝ pewnym symbolem. Profesor fir-
mowa∏ swoim nazwiskiem reformy, które
przeprowadzono 15 lat temu. Reformy te
przygotowa∏ zespó∏ osób, który te refor-
my wprowadzi∏ w ˝ycie. Z punktu widze-
nia naszej Uczelni Prof. Balcerowicz na-
le˝y do wybitnych polskich ekonomistów,
którzy mieli pomys∏ na to, jak przepro-
wadziç polskà gospodark´ z centralnie
kierowanej w rynkowà. Nie ba∏ si´ tego
pomys∏u wprowadziç w ˝ycie. Doceni∏ to
Senat Uczelni b´dàc jednomyÊlny w spra-
wie nadania Prof. Balcerowiczowi god-
noÊci doktora honoris causa.

Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e teraz mo˝e-
my wyra˝aç ró˝ne poglàdy na temat trans-
formacji i myÊleç, jak takà transformacj´
mo˝na by∏oby przeprowadziç u nas, lub
przeprowadziç gdzie indziej. 16 lat temu
nie by∏o pewnoÊci, jak to przedsi´wzi´cie
zrealizowaç, nie by∏y znane skutki – rów-
nie˝ spo∏eczne – transformacji. Moim zda-
niem, ten rozwój gospodarczy, którego do-
Êwiadczamy dzisiaj, przynajmniej w cz´Êci
zawdzi´czamy reformom sprzed 16 lat,
które – jak si´ okaza∏o – majà efekt trwa∏y. 
Jakie dokonania zdecydowa∏y, ˝e prof.
Balcerowicz dosta∏ doktorat „honoris cau-
sa” Paƒstwa uczelni, obok takich naz-
wisk, jak np. Margaret Thatcher?

Margaret Thatcher dosta∏a doktorat
honoris causa za podobne osiàgni´cia, jak
prof. Balcerowicz. Lady Margaret Thatcher
te˝ wprowadzi∏a w ˝ycie pewien program
gospodarczy. Ró˝nica by∏a taka, ˝e pro-
gram, który wprowadzi∏ prof. Balcerowicz,
by∏ Jego programem. Wprowadzajàc go
w ˝ycie zdawa∏ sobie przecie˝ spraw´ z te-
go, ˝e niektórzy nie b´dà z tego zadowo-
leni, ˝e nara˝a si´ na krytyk´, ale –na
szcz´Êcie – nie zrezygnowa∏. 
Doktorantów „honoris causa” poznaƒskiej
Akademii Ekonomicznej jest 20. Prosz´
przypomnieç niektóre z nazwisk. 

20 honorowych doktoratów to nie jest
du˝o, jak na uczelni´ z 80-letnià tradycjà.
WÊród tych doktorów jest, mi´dzy innymi
Janos Kornai, prof. Zbigniew Zakrzewski,
prof. Maciej Wiewiórowski, prof. Ryszard
Domaƒski – znakomici naukowcy. 
Jakie macie Pastwo plany w kolejnej
„osiemdziesiàtce” Akademii? Cz´Êç zo-
sta∏a ju˝ pewnie zrealizowana, bo – jak
wiemy – Pana ideà by∏o otwarcie dwóch
nowych wydzia∏ów. 

Uczelnia ekonomiczna musi reagowaç
na potrzeby rynku, w tym na potrzeby ryn-
ku pracy. Wed∏ug naszej najlepszej oceny

w najbli˝szej przysz∏oÊci ry-
nek b´dzie oczekiwa∏ wy-
kszta∏conych absolwentów
w zakresie gospodarki mi´-
dzynarodowej i absolwentów,
którzy potrafià znaleêç si´
w warunkach wspó∏czesnej
gospodarki elektronicznej,
którzy sami takà gospodark´
potrafià zorganizowaç. Temu
w∏aÊnie przyÊwieca∏a idea
powo∏ania dwóch wydzia∏ów:
gospodarki mi´dzynarodowej
oraz informatyki i gospodarki
elektronicznej. 
Co Pan uwa˝a za swój suk-
ces?

Mam nadziej´, ˝e mam
go jeszcze przed sobà. 

rozmawia∏a
Mariola Zdancewicz
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KoÊció∏ farny w Poznaniu jest wciÊni´-
ty w rzàd budynków stojàcych przy ulicy
Go∏´biej. Jego ods∏oni´ta fasada pi´knie za-
myka perspektyw´ ulicy Âwi´tos∏awskiej.
Zatem idàc brukowanà jezdnià od strony
Starego Rynku, mo˝na nacieszyç si´ wido-
kiem ozdobnej, barokowej Êwiàtyni. Ko-
Êcio∏y barokowe majà to do siebie, ˝e ca∏y
swoim bogactwem rzeêb, sztukaterii i ornamentyki starajà si´  ju˝
z daleka oczarowaç w´drowca. Nie inaczej jest i w Poznaniu, ale
czy tak by∏o zawsze? Na to pytanie, jak i wiele innych odpowie
nam proboszcz tego koÊcio∏a, pra∏at Wojciech Wolniewicz, które-
go na poczàtek zapyta∏em, co oznacza s∏owo Fara?

– Fara, to pierwszy koÊció∏ w mieÊcie, towarzyszàcy mu od za-
rania dziejów. Najcz´Êciej sta∏ obok rynku, siedziby w∏adz miasta.
Z tym ˝e w Poznaniu historia jest nieco inna. KoÊció∏ farny nie za-

wsze mieÊci∏ si´ przy ulicy Go∏´biej. WczeÊniej usytuowany by∏ na
pobliskim Placu Kolegiackim. By∏ to koÊció∏ Êw. Marii Magdaleny,
którego historia zacz´∏a si´ razem z historià miasta za∏o˝onego po
lewej stronie Warty. Kiedy po ogromnym po˝arze Êwiàtynia popa-
d∏a w ruin´, a by∏o to pod zaborami, w∏adze Pruskie nie pozwoli∏y
na jej odbudow´. Zaistnia∏a zatem potrzeba przeniesienia koÊcio-
∏a. Wydarzenia te zbieg∏y si´ z kasacjà Zakonu Jezuitów, którzy po
sàsiedzku zbudowali rozleg∏y kompleks budynków, w których dzi-
siaj mieÊci si´ Urzàd Miasta, oraz koÊció∏. Stàd biskup przeniós∏
obowiàzki i prawa koÊcio∏a farnego do przepi´knego barokowego
wn´trza dawnej Êwiàtyni Jezuitów. Jednak czas robi swoje i od wie-
lu lat mia∏em ÊwiadomoÊç, ˝e nieodzowna jest renowacja. Tyle ˝e
to wspomniane ju˝ pi´kno, by przywróciç mu dawny blask, wy-
maga∏o wyjàtkowo ̋ mudnych, pieczo∏owitych prac i co za tym idzie,
niestety sporych nak∏adów finansowych. KoÊció∏ farny jest du˝y,
stàd front robót, które tu trwajà, jest niespotykany w naszym mie-
Êcie.  Projekt, który teraz realizujemy, to prawie osiem milionów z∏o-
tych, suma niebagatelna, z czego 75% refunduje Unia Europejska,
a pozosta∏e 25% musimy wy∏o˝yç sami. Prace zosta∏y podzielone
na dwa etapy. Obecnie koƒczymy pierwszy i sà ju˝ z∏o˝one oferty
przetargowe na nast´pny. W najbli˝szym czasie powinno dojÊç do
rozstrzygni´ç. Natomiast jedno jest pewne - ca∏oÊç musi byç zre-
alizowana w ciàgu roku, bowiem tak stanowi projekt unijny i ter-
minowoÊç jest tu konieczna. Wracajàc do ogromnego zakresu prac.
By∏ moment, ̋ e wydaliÊmy oko∏o stu identyfikatorów i bardzo prze-
strzegaliÊmy, by wszyscy je nosili. Tego typu dzia∏ania by∏y nie-
odzowne, bowiem ró˝ne grupy ludzi pracujàce a Farze nie zna∏y sí .
MieliÊmy zatem uzasadnione obawy, ˝e mogà pojawiç si´ osoby z
zewnàtrz, chcàce wykraÊç jakieÊ przedmioty z koÊcio∏a. Zresztà mi-
mo tych zabezpieczeƒ niektóre rzeczy zgin´∏y. 

Przy tego typu pracach wszyscy zasta-
nawiajà si´, czy dojdzie do jakichÊ odkryç.
Nie inaczej by∏o i tym razem. Na emporze
wschodniej czyli tej sali nad nawà bocznà,
pod istniejàcym tynkiem odkryto dawniej-
sze polichromie. Te we wn´kach okiennych
sà nawet dobrze zachowane. Natomiast
oczywiste jest, ˝e trzeba je odnowiç. Sà

zniszczone na skutek prac tynkarskich, które prowadzono póê-
niej. Teraz nale˝a∏oby wszystkie ubytki uzupe∏niç. No i tu pojawia
si´ pewien problem. Otó˝ projekt Unijny nie przewiduje dodat-
kowych funduszy na tego typu dzia∏ania. Dlatego te˝ jesteÊmy
zmuszeni szukaç pieni´dzy na w∏asnà r´k´. No có˝, tego typu ra-
dosne niespodzianki nie sprzyjajà realizacji projektu, bo w spo-
sób naturalny komplikujà prace. Obecnie zastanawiamy si´, jak
wybrnàç z zaistnia∏ej sytuacji. Byç mo˝e znajdzie si´ jakiÊ spon-
sor. Jednak na chwil´ obecnà nie mamy gotowego rozwiàzania.
Zresztà takich wydatków niekwalifikowanych mamy tutaj sporo.
Ale tak bywa przy odnawianiu zabytków. Na razie najwa˝niejsze
jest to, ˝e za miesiàc prezbiterium zostanie ca∏kowicie skoƒczo-
ne i b´dzie to okazja do pierwszych uroczystoÊci, które odb´dà
si´ etapami, tak jak ca∏a renowacja Êwiàtyni. B´dzie to okazja do
spotkania z tymi wszystkimi, którzy brali udzia∏ dziele odnowy ko-

Êcio∏a oraz do pochwalenia si´ tym, co ju˝ osiàgni´to i do zaape-
lowania o datki na kolejny etap prac. PostanowiliÊmy w jakiÊ spo-
sób uczciç darczyƒców. W kru˝ganku powsta∏a ju˝ pierwsza ta-
blica, na której pojawili si´ ci, którzy finansowo pomogli w dzie-
le renowacji. NazwaliÊmy to Galeria Przyjació∏ Fary i tam na ko-
lejnych tablicach, b´dziemy umieszczaç nast´pne wpisy. Chcie-
liÊmy pokazaç, ˝e koÊció∏ docenia wszystkich, którym le˝y na ser-
cu odnowienie Êwiàtyni. 

Zresztà jestem przekonany, ˝e restauracja Fary przyczyni
si´ tak˝e do tego, i˝ nie tylko turyÊci, ale tak˝e i poznaniacy
cz´Êciej b´dà odwiedzaç to jeden z najwspanialszych zabyt-
ków polskiego baroku. 

Tyle relacji proboszcza koÊcio∏a, ks. pra∏at Wojciecha Wol-
niewicza o pracach renowacyjnych w koÊciele farnym.

No có˝, a ja jednego jestem pewien. Ju˝ teraz warto zrobiç
sobie spacer ulicà Âwi´tos∏awskà. Najpierw nacieszyç oczy wi-
dokiem jasnej, ozdobnej fasady, a potem wejÊç na kilka chwil do
tej pi´knej Êwiàtyni, – a mo˝e zdarzyç si´ tak, ˝e uÊmiechnie si´
do nas szcz´Êcie i w tej w´drówce po barokowym wn´trzu towa-
rzyszyç nam b´dzie muzyka dobiegajàca gdzieÊ z góry. Ze wspa-
nia∏ych organów Ladegasta.

Andrzej B∏aszczak

Odkurzony
BAROK
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UroczystoÊç nadania Szkole Muzycznej I stopnia w Gostyniu
imienia osiemnastowiecznego kompozytora Józefa Zeidlera mia∏a
wyjàtkowo uroczystà opraw´. Odby∏a si´ ona bowiem w jednym
z pi´kniejszych koÊcio∏ów na wielkopolskiej ziemi – w sanktuarium
na Âwi´tej Górze w Gostyniu. Kiedy ze wzruszeniem mówiono
o tym, ˝e oto nast´puje wielka chwila, a szko∏a odtàd b´dzie mia-
∏a swojego patrona – i to w dodatku patrona, który tworzy∏ na tej
ziemi – zamiast podzielaç wzruszenie zgromadzonych, zaczà∏em
si´ zastanawiaç nad czymÊ zupe∏nie innym. Jak to jest, ˝e w do-
bie kilkanaÊcie ju˝ lat trwajàcych przemian, ciàgle jak przedszko-
laki uczymy si´ podstawowych prawd, które w cywilizowanym
Êwiecie sà przecie˝ dla wszystkich od dawna oczywiste. 

Jest projekt, by nasze dzieci pobiera∏y w szkole lekcje patrio-
tyzmu. Nawet je˝eli pomys∏ ten wszed∏by w ˝ycie, to efektów mo-
glibyÊmy si´ spodziewaç dopiero za lat kilkanaÊcie, i to pod wa-
runkiem, ˝e w programie uwzgl´dniono by ca∏à palet´ tematów
obejmujàcych to zagadnienie. Bo trzeba mieç jeszcze Êwiado-
moÊç, ˝e oprócz tego wielkiego patriotyzmu – znanego z krwa-
wych wojen i licznych powstaƒ – jest jeszcze ten codzienny, lo-
kalny patriotyzm, a tego nie nauczy ˝adna szko∏a. To nie tylko
umi∏owanie, ale przede wszystkim szacunek do ziemi, na której
przysz∏o nam ˝yç. Do ludzi, którzy ju˝ odeszli, lecz nie na zawsze,
bo pozostawili po sobie dziedzictwo. Dziedzictwo, które pozwala
byÊmy byli dumni z tego, gdzie, ˝yjemy. 

OczywiÊcie, to wspaniale, ˝e Szko∏a Muzyczna I stopnia
w Gostyniu ma od 23 wrzeÊnia 2006 roku tak wspania∏ego pa-
trona. Pozostaje jednak jedno  pytanie: „Dlaczego tak póêno?!”
Czy przez szacunek dla osoby wielkiego kompozytora nie nale˝a-
∏o tego zrobiç w chwili otwarcia szko∏y w roku 1996? Czy to nie
by∏aby najlepsza lekcja patriotyzmu dla tych m∏odych i wra˝li-
wych dzieci? Zapewne spotkam si´ z zarzutem, ˝e szukam dziu-
ry w ca∏ym. Nie mniej jestem przekonany, ˝e czyni´ to w s∏usz-
nej sprawie, bo patriotyczne szkolenie powinny niejednokrotnie
przejÊç nie tylko dzieci, ale tak˝e decydenci. OczywiÊcie szko∏a
w Gostyniu to nie przypadek odosobniony. To codziennoÊç. No
có˝, cudze chwalicie...

Ale magnesem, który sprawi∏, i˝ pojawi∏em si´ tego dnia na
Âwi´tej Górze, by∏ przede wszystkim I Festiwal Muzyki Oratoryj-
nej – „Musica Sacromontana”. Festiwal poÊwi´cony twórczoÊci
w∏aÊnie Józefa Zeidlera – postaci nieco tajemniczej choçby z te-
go powodu, ˝e jedyna pewna data w jego ˝yciorysie, to data
Êmierci – 4 kwietnia 1806 r. Nie wiadomo skàd przyby∏, gdzie
pobiera∏ nauki, ale jedno jest pewne, atmosfera filipiƒskiego klasz-
toru urzek∏a go na tyle, ˝e pozosta∏ w nim na wiele lat. Otoczone
lasami wysokie wzniesienie okaza∏o si´ – jak widaç – idealnym
miejscem do tworzenia utworów tyle pi´knych, co pe∏nych Êwia-
t∏a i przestrzeni, jak choçby Stabat Mater wykonane na koniec
pierwszego dnia Festiwalu. A dzieƒ by∏ to szczególny, bo w szran-
ki – prosz´ wybaczyç mi to sportowe porównanie – stan´∏y a˝ trzy
utwory o tej samej tematyce. Trzy Stabat Mater. Ca∏oÊç koncertu

przygotowa∏ i prowadzi∏ Jacek Sykulski. Przy okazji po∏àczono si-
∏y dwóch wielkich oÊrodków muzycznych – Wroc∏awia i Pozna-
nia. Znad Odry przyby∏ Wroc∏awski Zespó∏ Solistów „Ricordan-
za”, natomiast z Grodu Przemys∏awa – Chór Akademicki oraz
g∏ówny animator projektu, Jacek Sykulski. Ca∏oÊç zacz´∏a si´ bar-
dzo kameralnym Stabat Mater wspania∏ego w∏oskiego kompozy-
tora Giovanniego Pierluigi da Palestriny. To pi´kne i filigranowe
dzie∏o zosta∏o kapitalnie zaÊpiewane przez solistów Chóru Aka-
demickiego (na zdj´ciu). By∏o w tym tyle swobody i lekkoÊci, ˝e
kiedy przebrzmia∏y ju˝ ostatnie dêwi´ki, zapewne wielu s∏ucha-
czy by∏o zawiedzionych, ˝e to ju˝ koniec. Jestem przekonany, i˝
mistrz Pierluigi, piszàc swoje Stabar Mater, tak w∏aÊnie je s∏ysza∏.
Szczerze ˝ycz´ Jackowi Sykulskiemu i jego solistom, by mogli to
wielkiej urody dzie∏o zaÊpiewaç kiedyÊ w Êwiàtyni, w której Gio-
vanni jako ma∏y ch∏opiec zaczyna∏ swoja przygod´ z muzykà, Êpie-
wajàc w kapeli koÊcielnej, a gdzie potem przez jakiÊ czas by∏ ka-
pelmistrzem - w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie.

Ale powróçmy na Âwi´tà Gór´. Kolejnym Stabat Mater wy-
konywanym tego wieczoru by∏ utwór napisany przez samego Jac-
ka Sykulskiego. Ciekawi∏o mnie, jak obroni si´ muzyka wspó∏-
czesna w konfrontacji z tà, która choç ucich∏a, nadal brzmia∏a
w moich uszach. O dziwo nie odczu∏em ˝adnego dysonansu czy
wr´cz zgrzytu, który niekiedy pojawia si´ podczas jednoczesne-
go wykonywania dzie∏ z ró˝nych epok. Zresztà, byç mo˝e i z te-
go powodu, ˝e utwór Êwietnie ∏àczy∏ to co lubimy w muzyce daw-
nych mistrzów z nowoczesnym spojrzeniem na muzyk´. Stabat
Mater Jacka Sykulskiego zaÊpiewa∏ ju˝ ca∏y chór, wykorzystujàc
przy tym w sposób bardzo przekonujàcy pe∏nà palet´ swoich mo˝-
liwoÊci. Do tego brzmia∏ zdecydowanie i czysto we wszystkich
partiach. Podczas jednego z wywiadów, jaki przeprowadzi∏em
swego czasu z Jackiem Sykulskim, powiedzia∏ on, ˝e wykonywa-
nie w∏asnych utworów mobilizuje go do jeszcze wi´kszego wysi∏-
ku. I to by∏o widaç podczas tego wykonania. Ta cz´Êç koncertu
tak˝e zosta∏a przyj´ta przez publicznoÊç z du˝ym uznaniem,
o czym Êwiadczy∏y d∏ugotrwa∏e owacje. 

No i na zakoƒczenie tego inaugurujàcego dnia dzie∏o Józefa
Zeidlera. Teraz przed widzami pojawili si´ ju˝ wszyscy muzycy,
orkiestra, chór i soliÊci. By∏o to najbardziej rozbudowane wyko-
nanie, jakie mogli tego dnia us∏yszeç melomani zgromadzeni na
Âwi´tej Górze. Dzie∏o pe∏ne nie tylko dynamizmu, ale tak˝e i de-
likatnych motywów ∏àczàcych w sobie zarówno partie orkiestro-
we, jak i wokalne. Do tego wykonane z du˝ym rozmachem i eks-
presjà. Po raz kolejny okaza∏o si´, ˝e Stabat Mater to temat uni-
wersalny i mo˝na na niego spoglàdaç w przeró˝ny sposób.

Jestem przekonany, ˝e tak jak wszyscy przybyli do Gostynia,
uroczystym dêwi´kom niesionym wysoko pod wynios∏à kopu∏´
filipiƒskiego klasztoru przys∏uchiwa∏ si´ tak˝e w ten wrzeÊniowy
wieczór Józef Zeidler, bo to przecie˝ jemu poÊwi´cony zosta∏ ten
Festiwal Oratoryjny na Âwi´tej Górze w Gostyniu.

Andrzej B∏aszczak
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„Tor Poznaƒ”. Siedz´
w jednym z namiotów w
„Miasteczku KII”, a na-
przeciw mnie urocza,
uÊmiechni´ta blondynka
z d∏ugimi w∏osami spi´-
tymi w kitk´.
Jak dzisiejsze treningi
Klaudio?

Kladudia Podkalicka
– numer startowy „8” –
najszybsza kobieta a Pu-
charze KIA PICANTO –
Pierwszy trening wypad∏
niezbyt dobrze, mieliÊmy problem z odpo-
wiednim dobraniem ciÊnienia w oponach
i skoƒczy∏am go dopiero na 12 pozycji,
ale w drugim by∏o ju˝ zdecydowanie lepiej
i w sumie mam ósme miejsce startowe,
tak jak mój numer.
Kiedy na Ciebie patrz´, to jedno pytanie
nasuwa si´ nieodparcie. Dlaczego akurat
samochodowe wyÊcigi, a nie na przyk∏ad
jazda figurowa na lodzie?

To wszystko za sprawà mojego taty.
(Mariusz Podkalicki, ojciec Klaudii – wie-
lokrotny wyÊcigowy mistrz Polski – przyp.
redakcji) Od zawsze jeêdzi∏am na wszyst-
kie wyÊcigi, w których uczestniczy∏. By∏am
jego najwierniejszym fanem, ˝y∏am tym
wszystkim od dziecka i w zasadzie od naj-
m∏odszych lat marzy∏am o tym sporcie.
Nigdy nie pociàga∏y mnie rajdy, choç bra-
∏am w nich udzia∏, wyÊcigi samochodowe
natomiast zawsze mnie fascynowa∏y. Ale
wracajàc do pytania, przez dziewi´ç lat
taƒczy∏am w balecie. (Klaudia spojrza∏a
zalotnie).
No prosz´, czyli jednak by∏o coÊ z jazdy
figurowej na lodzie.

(Êmiech) W pewnym sensie tak. Czyli
nie zawiod∏am, prawda? Nie zawiod∏am,
bo by∏a i jest nadal we mnie jakaÊ typowo
kobieca pasja. Tyle ˝e i tak na pierwszym
miejscu sà zawsze wyÊcigi samochodowe.
To dla mnie najwspanialsza adrenalina. 
Na moment wróçmy do poczàtków Two-
jego Êcigania. Najpierw by∏y karty?

No w∏aÊnie, kartów nie by∏o. Chocia˝,
kiedy by∏am ma∏à dziewczynkà, tata bar-
dzo chcia∏, ˝ebym jeêdzi∏a w kartach, ˝e-
by to by∏o moje pierwsze spotkanie ze
sportem. Ale nic z tego nie wysz∏o. Oczy-
wiÊcie za jego namowà wsiad∏am do kar-
ta, pojeêdzi∏am nim, pojeêdzi∏am... i na
tym koniec. Powiedzia∏am, ˝e to mo˝e na-
wet fajne, ˝e mo˝na si´ poÊcigaç, ale wiatr
za bardzo wieje i zupe∏nie mnie to nie in-
teresuje. No i tak skoƒczy∏a si´ moja przy-
goda z kartami.
Czyli ju˝ jako dziecko mia∏aÊ sprecyzo-
wane spojrzenie na ten sport. JeÊli sa-
mochód, to raczej zamkni´ty?

(Êmiech) Pewnie wtedy tak na to jesz-
cze nie patrzy∏am, chocia˝...
A wsiad∏abyÊ teraz do karta?

Troch´ si´ przez lata zmieni∏o i dzisiaj
inaczej patrz´ na ten sport. Bywa, ˝e wy-
bieram si´ ze znajomymi na tor kartingo-
wy, ˝eby pojeêdziç tymi ma∏ymi wózkami,
ale nie ma to nic wspólnego z rywalizacjà.
To typowa rekreacja i zabawa. Choç teraz
– po latach – stwierdzam, ˝e to bardzo
ciekawa dyscyplina, Êwietne motorowe
przedszkole.
No, ale bàdêmy szczerzy. WyÊcigi samo-
chodowe to jednak zdecydowanie m´ski
sport. Kobiety stanowià wyjàtek. Jak my-
Êlisz, Klaudio, z czego to wynika?

(chwila zastanowienia) No, to jest
trudne pytanie, jaszcze takiego nikt mi nie
zada∏. Z czego to wynika... mo˝e dlatego,
˝e kobiety sà delikatniejsze i – tak jak su-
gerowa∏eÊ – wolà bardziej jazd´ figurowà
na lodzie. Chocia˝, popatrz, w wyÊcigach
nie ma podzia∏u na m´˝czyzn i kobiety.
Niewiele jest takich dyscyplin. Ale mnie
doÊç trudno obiektywnie na to patrzeç.
Jak mówi∏am, zarazi∏am si´ wyÊcigami od
taty i nigdy nie analizowa∏am, z czego wy-
nika wi´ksze zainteresowanie m´˝czyzn
wyÊcigami samochodowymi. Dla mnie to
wszystko jest naturalne.
No dobrze, a jak koledzy traktujà Ci´ na
torze?

To dopiero moje poczàtki w tym pu-
charze, ale na razie nie by∏o jakichÊ sy-
tuacji, gdzie poczu∏abym niezdrowà ry-
walizacj´.
No tak, ale kiedy jakiegoÊ faceta wyprze-
dzasz, to pewnie czujesz, ˝e daje z siebie
wszystko, ˝eby do tego nie dopuÊciç? 

Jedno jest pewne, ˝e ciÊnienie mu
skacze i robi co mo˝e, ˝eby za chwil´
mnie z kolei wyprzedziç. To ju˝ taka m´-
ska mentalnoÊç. Jak to, kobieta mnie wy-
przedzi∏a? Z dwojga z∏ego na pewno wo-
la∏by, ˝eby wyprzedzi∏ go m´˝czyzna ni˝
kobieta, tego jestem pewna.

Teraz mo˝e na moment
wybiegnijmy nieco w
przysz∏oÊç. Czy „Puchar
KIA PICANTO” ma byç
jedynie etapem w Two-
jej karierze sportowej?

Tak, tak, tak (Klaudie
powtarza tak szybko te
trzy s∏owa, jakby chcia∏a
je zaczarowaç). Wiem,
˝e od czegoÊ trzeba za-
czàç. Ten puchar jest do-
skona∏à szko∏à, wspania-
∏à naukà. Âwietnà szko∏à

dla m∏odych ludzi z niewielkim doÊwiad-
czeniem. To ma byç pierwszy stopieƒ, ale
póêniej… z biegiem lat  trzeba b´dzie pod-
wy˝szaç poprzeczk´. 
A jak spisuj´ si´ KIA PICANTO jako sa-
mochód sportowy?

Fantastycznie! Jestem z niego bardzo
zadowolona. MyÊla∏am, ˝e skoro auto jest
niewielkie, to b´dzie ma∏o stabilne, ale mi-
le si´ rozczarowa∏am. Doskonale trzyma
si´ drogi, ∏atwo si´ prowadzi, jest zwrotne.
Kapitalne! Cudowne! 
Jednym s∏owem uwa˝asz, ˝e takie auto
na poczàtek, to jest w∏aÊnie to.

Jak najbardziej. Uwa˝am, ˝e ka˝dy,
kto chcia∏by osiàgnàç coÊ w tym sporcie,
powinien w∏aÊnie od takiego PICANTO za-
czynaç. To jest w∏aÊnie to!
Puchar KIA PICANTO to cykl trzyletni,
czyli rozumiem, ˝e ju˝ wiesz, co b´-
dziesz robiç w sporcie przez najbli˝sze
trzy lata. 

To nie do koƒca tak, bo kontrakt ma-
my podpisany na dwa lata, a starty
w ostatnim roku pucharu zale˝à ju˝ tyl-
ko od decyzji kierowców. Wiem, ˝e teraz
skupi´ si´ na samych wyÊcigach, a co
b´dzie potem, zale˝y w prosty sposób od
tego, jak szybko b´d´ si´ uczyç. Jak
szybko b´d´ zdobywaç doÊwiadczenie
i to dopiero zadecyduje, co b´dzie w
trzecim roku. Na razie planuj´ dwa lata
startów w tym pucharze.
Zatem, Klaudio, trzymam kciuki za kolej-
ne wyÊcigi i mo˝e spotkamy si´ na Torze
Poznaƒ za rok?
Z ch´cià spotkam si´ za rok.

Koƒczymy wywiad, bo czas najwy˝szy
przygotowaç si´ do startu. Kiedy samo-
chody poma∏u wyje˝d˝ajà na tor, do auta
nr „8” podbiega jeszcze któryÊ z ch∏opa-
ków z ekipy i wo∏a: – Klaudia, mo˝e jesz-
cze przynieÊ Ci szmink´? – Klaudia grozi
mu palcem i odje˝d˝a.

rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak

P.S. Po ostatniej eliminacji Pucharu
KIA PICANTO, rozegranej 14.10 br. na
Torze Poznaƒ, Klaudia Podkalicka zosta∏a
najszybszà kobietà tych rozgrywek, w se-
zonie 2006.

KIA
na wysokich
obcasach
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Polagra Farm to najwi´ksze w Polsce targi szeroko poj´tej
bran˝y rolniczej. O ich randze Êwiadczà liczby: w roku 2005
w czasie Polagra Farm swojà ofert´ przedstawi∏o oko∏o 1000
przedsi´biorców z Polski i zagranicy, natomiast zwiedzajàcych
by∏o 85 tysi´cy. Polagra Farm od kilku lat podzielona jest na
4 bloki tematyczne: pole, ogród i las, hodowla, rozwój wsi. Na
ka˝dy z bloków sk∏ada si´ ekspozycja wystawców oraz wyda-
rzenia towarzyszàce – wystawy specjalne, fora tematyczne, se-
minaria bran˝owe. Tak bogata formu∏a targów zapewnia du˝y
odzew w Êrodowisku bran˝owym i przyciàga uwag´ przedsta-
wicieli firm szeroko poj´tego sektora rolniczego. 

Przed dwoma laty dla wykorzystania tego potencja∏u po
raz pierwszy zorganizowane zosta∏o w czasie targów FORUM
LEÂNE.

Jego organizatorami sà w tym roku ju˝ po raz trzeci: Lasy
Paƒstwowe – istniejàce od ponad 80 lat, zarzàdzajàce w imie-
niu Skarbu Paƒstwa ponad 7,5mln hektarów polskich lasów,
Polskie Towarzystwo LeÊne – skupiajàce od 124 lat leÊników
i sympatyków lasu i leÊnictwa oraz Mi´dzynarodowe Targi Po-
znaƒskie – jeden z najd∏u˝ej dzia∏ajàcych organizatorów tar-
gów w Europie, bo istniejàcy od 1921 roku.

Od zawsze celem organizatorów by∏o uczyniç z Forum plat-
form´ wymiany doÊwiadczeƒ i wiedzy dla szerokiego grona
osób zwiàzanych z leÊnictwem, ale te˝ zamierzaliÊmy i zamie-
rzamy wykorzystaç je dla popularyzacji w spo∏eczeƒstwie te-

matyki leÊnej. W dwóch poprzednich latach poruszaliÊmy ta-
kie tematy jak: zagospodarowanie lasów prywatnych, przed-
si´biorczoÊç leÊna, europejska sieç Natura 2000, LAS dobrem
spo∏ecznym i drewno odnawialnym êród∏em energii. W tym ro-
ku tematami Forum by∏y: funkcje lasów i ich wycena oraz pro-
blemy z transportem drewna.

Wydarzeniem, które zawsze towarzyszy Forum, jest wr´-
czenie LeÊnego Znaku JakoÊci przez OÊrodek Rozwojowo-Wdro-
˝eniowy Lasów Paƒstwowych w Bedoniu. W tym czasie czter-
naÊcie firm otrzyma∏o statuetk´ potwierdzajàcà, ˝e produkty
przez nie wytwarzane sà doskona∏ej jakoÊci.

Uczestnikami Forum sà s∏u˝by leÊne w strukturach Lasów
Paƒstwowych, prywatni w∏aÊciciele lasów, wspólnoty leÊne,
przedstawiciele samorzàdów, przedsi´biorcy leÊni, przedstawi-
ciele nauki oraz po prostu mi∏oÊnicy lasu. W zwiàzku z tym za-
wsze towarzyszy nam nadzieja, ˝e FORUM by∏o i b´dzie wyda-
rzeniem konsolidujàcym Êrodowisko zwiàzane z bran˝à leÊnà.

Tomasz Markiewicz
Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwowych w Poznaniu

ForumleÊne
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Hotel HP Park*** PoznaHotel HP Park*** Poznań
ul. abpa. A. Baraniaka 77ul. abpa. A. Baraniaka 77

61-131 Pozna61-131 Poznań
tel.: +48 61 87 41 100tel.: +48 61 87 41 100
tel.: +48 61 87 41 200tel.: +48 61 87 41 200

e-mail: hppoznan@beph.ple-mail: hppoznan@beph.pl
www.HotelePark.plwww.HotelePark.pl

WHEN IN NEED
Police 997
Ambulance 999
Fire brigade 998
Weather forecast 92 21
Yellow pages 11 89 13
Local operators 90 59
International operators 99 51
Time 92 26
International Area Codes 95 70
Trunk Area Codes 95 70
Radio Taxi 061 822 22 22

061 822 23 33
061 851 55 15
061 821 62 16

PUBLIC TRANSPORTATION
Central Bus Station:
Poznaƒ, 17 Towarowa St.,
tel. 061 833 15 11

Train information:
international connections
locai connections
tel. 94 36, 061 863 38 15
tel. 863 38 15 14

Bus information:
tel. 061 664 25 25

Fly information:
0801 30 09 52, 0801 30 09 53
061 858 55 00, 061 847 24 83

RENT-A-CAR
HOTEL POZNA¡ – 1 W∏. Andersa Sq.,
tel. 061 853 17 02;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 4 pm.,
Saturday 10 am – 2 pm.
Sunday only on request

Poznaƒ, ¸awica APT, 285 Bukowska St.
tel. 061 868 41 77;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 6 pm.,
Saturday, Sunday only on request
e-mail: poznan@herz.com.pl

AUTO SERVICE
Stanis∏aw Nagórski & Synowie
¸´czyca k. Poznania, 33/28 Pó∏nocna St.
tel./fax 061 810 65 83

RESTAURANTS
Restauracja Magdy Gessler
94 Stary Rynek
tel.061 855 33 58
fax 061 855 33 47

Restauracja Piano Bar
& Browar Pub
S∏odownia
Poznaƒ, 42 Pó∏wiejska St. 
tel./fax 061 859 65 70 Stary Browar

Salon Win CH King Cross (5)
Poznaƒ, 156 Bukowska St.
tel./fax 061 886 00 80
SPRZEDA˚ HURTOWA: (4)
Suchy Las, 22 Sprzeczna St. 
tel. 061 811 78 47, fax 061 811 78 48

Ristorante Pizzeria
Poznaƒ, 41 Garbary St.
tel.061 852 34 10
Suchy Las, 20 Szkolna St.
tel.061 892 60 36

Restauracja Aplauz (2)
8/10 27 Grudnia St.
tel. 061 851 01 58
www.aplauzrestauracjca.pl
kuchnia europejska
z elementami kuchni
po∏udniowoamerykaƒskiej

Blue Note Poznaƒ Jazz Club
76/78 KoÊciuszki St.
tel./fax 061 851 04 08

Restauracja
Piwnica Murna
3A Murna St.
tel. 061 851 86 64

HOTELS
Hotel Edison
Baranowo, Przeêmierowo 
061 814 27 51, fax 061 814 16 85
www.hoteledison.com.pl

Hotel Meridian (3)
Poznaƒ, Litewska St.
tel. 061 841 12 01, 061 847 15 64
www.hotelmeridian.com.pl
open from 1 pm till 1 am

Domina Poznaƒ Residence (1)
Poznaƒ, 2 Âw Marcin St.
tel. 061 859 05 90
fax 061 859 05 91
e-mail: prestige@dominahoteis.pl
www.dominahotels.com

Hotel Dorrian
Poznaƒ, 29 Wyspiaƒskiego St.
tel. 061 867 45 22, 061 662 66 66
e-mail: rezerwacja@dorian.pl

Hotel Trawiƒski
Poznaƒ, 2 ˚niwna St.
tel. 061 827 58 00
fax 061 820 57 81
www.hoteltrawinski.com.pl
e-mail:office@hoteltrawinski.com.pl

Royal-Hotel***
Poznaƒ, 71 Âwi´ty Marcin St.
tel./fax 061 858 23 00
www.hotel-royal.com.pl

Hotel HP Park*** Poznaƒ
Poznaƒ, 77 abpa. A. Baraniaka St.
tel. 061 874 11 00
tel. 061 874 12 00
www.hotelepark.pl
e-mail: hppoznan@beph.pl
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