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Z Markiem Goliszewskim, Preze-
sem Business Centre Club, rozma-
wia Mariola Zdancewicz

 Podczas naszej ubiegło-
rocznej rozmowy obiecał Pan zra-
dykalizować swoje stanowisko aż 
po założenie własnej partii, jeśli 
Platforma nie wywiąże się z obiet-
nic wyborczych i nie obniży po-
datków, nie załata dziury w bu-
dżecie i nie zreformuje finansów. 
Miało to nastąpić najpóźniej do 
października 2008 roku. 

To była bardziej metafora niż 
deklaracja. Ale dalej niestety istnie-
je potrzeba stworzenia partii repre-
zentującej interesy polskiej gospo-
darki. PO miała szansę, żeby przy-
spieszyć zmiany, które są potrzebne 
gospodarce i ludziom oczekującym 
pracy i pieniędzy. Jednak – z wyjąt-
kiem paru ministrów – nie przyspie-
szyła i nie przeprowadziła zmian. 
Stąd dalej oczekiwanie na bardziej 
radykalną strategię działania, które 
zreformowałoby finanse publiczne, 
system ubezpieczeń społecznych, 
KRUS, do którego dopłacamy 15 mld 
zł z naszych podatków, etc. Na świe-
cie mamy kryzys finansowy, najlep-
szy czas minął i w gospodarce na-
stąpił cykl spowolnienia. Ale to nas 
nie zwalnia z radykalnych reform, 
zwłaszcza że chcemy wejść do stre-
fy euro. Fakt, iż deficyt publiczny się-
ga dziś blisko 40 mld zł, pokazuje, że 
w ciągu półtora roku reform nie było. 
Z pewnością na pochwałę zasługu-
je minister finansów, który dwoi się 
i troi, żeby znaleźć pieniądze i usta-
bilizować sytuację finansową w Pol-
sce. Mowa tu choćby o zaprojekto-
wanym przez niego Pakcie Stabiliza-
cji i Rozwoju czy pozyskaniu pienię-
dzy z Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego. Na uznanie zasługu-
je minister Szejnfeld, który stara się 
zmniejszyć biurokrację w gospo-
darce, oraz minister Grabarczyk, któ-
ry przedstawił klarowny plan przebu-
dowy i budowy dróg. Ale to za mało! 
Premier na pewno jest świetnym tak-
tykiem politycznym, ale brakuje sil-
nego przywództwa we wprowadza-
niu zmian. 

 Mówił Pan też, że gdy-
by te zmiany zostały przeprowa-
dzone, to można by przypusz-
czać, że realne będą zarobki po-
nad 10 000 zł. Trzeba to odłożyć 
ad acta. Czy obecna sytuacja go-
spodarcza była zaskoczeniem dla 
Pana jako osoby prowadzącej tak 

potężną instytucję? I gdzie jest 
teraz Platforma?

Ta sytuacja nie jest zaskocze-
niem. Informowaliśmy premie-
ra Kaczyńskiego o tym, że zbliża 
się czas dekoniunktury. Przedsta-
wiliśmy dokumenty, także komi-
sji Palikota, w których wskazywa-
liśmy, że zbliża się kryzys, że po-
winniśmy przyspieszyć realizację 
tych zapowiedzi Platformy, które 
sprawiały, że środowiska gospo-
darcze na nią głosowały: podatek 
liniowy, reforma finansów publicz-
nych i systemu ubezpieczeń spo-
łecznych, reforma CBA, ustawa lu-
stracyjna i wiele innych. Premier 
Tusk też otrzymywał te dokumen-
ty. Ale gospodarką sterują niestety 
w Polsce zachowania polityczne. 
W stopniu nadmiernym. I te rady-
kalne zmiany nie zostały przepro-
wadzone. Gdybyśmy byli w stre-
fie euro dwa lata temu, to polska 
gospodarka podczas kryzysu fi-
nansowego nie straciłaby setek 
miliardów złotych. A ludzie pracy. 
Gdybyśmy zreformowali wreszcie 
KRUS oraz finanse publiczne i za-
trzymali rozdawactwo publicz-
nych pieniędzy, to być może dzi-
siaj nie martwilibyśmy się o po-
ziom naszego życia. A jesteśmy 
w Europie na trzecim miejscu od 
końca, gorzej mają tylko Rumuni 
i Bułgarzy, którzy do Unii weszli 
znacznie później. My się spóźnia-
my ze wszystkim, choćby z zago-
spodarowaniem pieniędzy eu-
ropejskich. Brakuje radykalnych, 
zdecydowanych decyzji i przy-
spieszenia.

 Dziś BCC twierdzi ha-
słowo, że pokonamy kryzys. Na 
czym polega wasz Pakiet Anty-
kryzysowy? I czy mógłby Pan 
odpowiedzialnie powiedzieć, 
w jakiej sytuacji jest nasz kraj?

Nie nazywałbym jej ani spo-
wolnieniem gospodarczym, ani 
kryzysem. Bardziej recesją. Świad-
czą o niej liczby – produkcja prze-
mysłowa spadła o 12%, eksport 
o 28%, import o 32%. Zapowia-
dane na ten rok inwestycje zagra-
niczne będą o 6 mld euro niższe 
niż w roku ubiegłym. Sytuacja jest 
poważna. Media oraz niektórzy 
eksperci i politycy twierdzą, że nie 
jest tak źle, że firmy sobie radzą, 
a – w porównaniu z innymi pań-
stwami Unii – kryzys nas nie doty-
ka. Ale polska gospodarka jest cią-
gle słaba i wymaga wzmocnienia. M
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Kroki podejmowane przez rząd są niewy-
starczające. Chwalę ministra Rostockiego za 
plan stabilizacji i rozwoju, który ma umożli-
wić rządowe gwarancje kredytowe bankom 
rozwijającym działalność kredytową dla 
firm. Ale to tylko plan. Bo ustawy nie ma! 
Tymczasem w marcu przyrost kredytów 
dla przedsiębiorstw był zerowy, bo banki 
wolą udzielać pożyczek gospodarstwom 
domowym i obracać Obligacjami Skarbu 
Państwa, upatrując w udzielaniu kredytów 
firmom duże ryzyko. Trudno być z tego za-
dowolonym, biorąc pod uwagę słabości 
polskiej gospodarki i stosunkowo niski po-
ziom życia ludzi. Polska nie została nawet 
zaproszona na szczyt G20, który decydował 
o wielu sprawach dotyczących gospodarki 
finansowej państw takich jak my. Jesteśmy 
krajem biednym i tak właśnie postrzegają 
nas inni. Nie wzmocnimy swojego stanowi-
ska w Europie, dopóki nie będzie silnej go-
spodarki. Ale do tego potrzebne są nowe 
tory w działaniach rządu. Dla swoich człon-
ków BCC uruchomiło pakiet antykryzysowy: 
pomagamy zdobywać kredyty, odzyskiwać 
długi, zatrzymywać dywidendę, by choć jej 
część szła na inwestycje, nowe miejsca pra-
cy i wyższe pensje. 

 Czy zgodzi się Pan z opinią, że 
BCC oddaliło się od działań na rzecz pro-
mocji przedsiębiorczości, a zajęło się 
marketingiem klubu?

Nie. BCC jest ostatnio bardziej widocz-
ne niż inne organizacje, ale koncentrujemy 
się na użyteczności klubu dla członków. Po-
dejmujemy interwencje w sprawie banków 
czy przyspieszeń w przyznawaniu przedsię-
biorcom środków europejskich. Działamy 
w komisjach rządowych. Nie robimy tego 
głośno. Budujemy Pakiet Antykryzysowy. 
Zamknęliśmy listę członków klubu, gdyż 
wykonujemy ogrom pracy na rzecz tych, 
którzy już tutaj są. 

 Co wróży konflikt związków 
zawodowych z rządem? Czy tutaj chodzi 
tylko o polityczne poparcie dla PiS-u?

W przypadku „Solidarności 80” tak 
może być. Jednak jeśli chodzi o Pakiet 
Antykryzysowy, to ze związkami podpi-
saliśmy Pakiet trzynastu punktów poro-
zumienia, wskazującego, co można zro-
bić, by uspokoić recesję i rynek pracy. Ale 
rząd reaguje na propozycje z ogromnym 
spowolnieniem. Jakby nie był nimi zainte-
resowany. Może nie jest. Z rozmów i ne-
gocjacji, które prowadzę z panami Śniad-
kiem, Guzem, Siewierskim, wynika jedno-
znacznie, że związki zawodowe przejmują 
się kryzysem i chcą znaleźć rozwiązania. 
Jednak rząd wciąż nie przedstawia swoje-
go jasnego stanowiska.

 Czy zatem grozi nam politycz-
ne trzęsienie ziemi, jeżeli gospodarka 
nadal będzie się chwiać w posadach?

Grozi nam to wówczas, gdy ludzie 
będą tracić pracę i jej nie znajdować. To 
się już dzieje, choć nie tak gwałtownie jak 
w innych krajach. Tyle tylko, że te inne 
kraje są bogatsze od Polski i stać je na 
mocne wsparcie i pomoc. Rząd federal-
ny w Niemczech zdecydował się dopłacać 
do złomowanych aut kilka tysięcy euro. 
Niemcy to robią, biorą pieniądze i kupu-
ją nowe samochody. Poznań i Tychy pra-
cują na trzy zmiany, bo mają z Niemiec 
zamówienia. A rząd niemiecki ma pienią-
dze z VAT-u. Wszystkim się opłaca. Trze-
ba tylko odważyć się na nowe radykalne 
rozwiązania. A u nas? Popieram Platfor-
mę, nie ma alternatywy, ale cele politycz-
ne przysłaniają konieczność prawdziwych 
zmian. Zatem recesja będzie zbierać swo-
je żniwo. Już dzisiaj firmy, zwłaszcza pry-
watne, obniżają pensje. Pracownicy to ak-
ceptują, bo wszyscy mamy świadomość, 
że płyniemy jedną łódką. Ale skala zjawi-
ska jest coraz większa i rosnące bezrobo-
cie czy spadek zysków firm będzie powo-
dował wrzenie społeczne, także politycz-
ne. Obawiam się, że wybory mogą bardzo 
rozczarować PO. 

 Czyli mogą nastąpić przedter-
minowe wybory?

Proponowałem to publicznie. Skoro 
Platforma twierdzi, że nie wychodzi z inicja-
tywami z obawy na blokadę w Parlamencie 
i veto prezydenta, to przy ponad 50% po-
parciu należałoby rozpisać wybory, by uzy-
skać być może 2/3 w Parlamencie. Dla Pol-
ski i jej pozycji. Dla zmian.

 Czy wówczas dotrzyma Pan 
słowa i wejdzie do polityki?

Osobiście bardziej cenię sobie wolność 
mówienia i działania niż bycie politykiem. 
Tak naprawdę nigdy nie chciałem mieć 
władzy nad kimkolwiek, ale też nie chcia-
łem, by ktokolwiek miał nade mną władzę, 
nawet premier, czy prezydent. Taką pozy-
cję sobie wypracowałem. Otrzymuję różne 
polityczne propozycje, ale myślę, że dużo 
cenniejsza niż wejście do bieżącej polityki 
jest moja opina i głos BCC jako organizacji 
wolnej od politycznych nacisków. Może się 
to jednak zmienić i wejdę do polityki.

 Rozmawiamy nieomal 
w przededniu wyborów do Europarla-
mentu. Czy Pana zdaniem zaangażowa-
nie naszych europosłów w sprawy go-
spodarcze, w otwieranie naszego rynku 
dla zagranicznych inwestycji i naszych in-
westycji w Europie, jest wystarczające?

Nie jest. Dlatego mam nadzieję, że do 
Europarlamentu dostaną się tacy ludzie, jak 
Jerzy Buzek, Danuta Hübner, Dariusz Rosa-
ti czy Janusz Onyszkiewicz, a komisarzem 
może będzie Janusz Lewandowski. To lu-
dzie znający się na gospodarce i potrafią-
cy poruszać się w mechanizmach euro-

pejskich, żeby dla Polski wywalczyć lepszą 
pozycję. 80% prawa polskiego tworzy się 
w Brukseli. Teraz powinniśmy się postarać, 
by wejść do strefy euro w możliwie najlep-
szej kondycji. 

 Czy poza wiedzą i obyciem go-
spodarczym nie jest też konieczna zna-
jomość języków?

Oczywiście że tak. Jeżeli w Brukseli są 
nasi europosłowie, którzy wciąż nie na-
uczyli się angielskiego czy francuskiego, 
to o czym rozmawiamy! Nie będę wymie-
niał nazwisk, ale znam takich. Najczęściej 
w Unii protestują.

Wszystko, co się dzieje, z czym mamy 
do czynienia w Unii podczas podejmowa-
nia najważniejszych decyzji, opiera się na 
dobrych kontaktach i przyjaznych stosun-
kach, a nie na występowaniu z protestami. 
Protesty, w przypadku Polaków, nie mają 
racji bytu, bo w Europie liczą się pieniądze, 
siła gospodarki i to, czy dane państwo da 
zarobić innym państwom. I jeżeli Polska 
jeszcze takich możliwości nie ma, a ma ich 
znacznie mniej niż inne kraje, wtedy w grę 
wchodzą właśnie te przyjazne relacje z eu-
roposłami, z urzędnikami Unii i z tamtej-
szymi kręgami polityki i biznesu. 

 Rok temu mówił Pan „Merku-
riuszowi” o zaangażowaniu BCC w tro-
pienie i torpedowanie złego prawa, fa-
talnych przepisów. Czy coś zmieniło się 
na lepsze?

Dokumentację na bieżąco przekazuje-
my premierowi Pawlakowi. Część naszych 
wniosków jest uwzględniana, część nie. Ale 
tropimy złe prawo nieustająco i podczas 
wyborów do Parlamentu będziemy publi-
kować informacje o tych, którzy przysłuży-
li się do funkcjonowania prawa utrudniają-
cego życie.

 Poza polityką jest Pan pasjo-
natem działalności społecznej. To Pan 
zainicjował akcję „Podziel się sukcesem”. 
Co się z tym programem dzieje, kto na 
nim skorzystał, a kto jeszcze może sko-
rzystać?

Korzystają głównie poszkodowani 
przez los, biedni, inwalidzi, chorzy, bezro-
botni, bezdomni. To pomoc nie tylko mate-
rialna, ale też prawna. Akcja „Podziel się suk-
cesem” to proces, w którym firmy przestrze-
gające zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu zapewniają pomoc potrzebującym. 
To wsparcie w zdobywaniu wykształcenia, 
staże, porady dla pracowników firm, które 
planują zwolnienia. Szukamy rozwiązań po-
zwalających zatrzymać ich w przedsiębior-
stwach, prowadzimy z rządem negocjacje 
dotyczące ich finansowania i przekwalifi-
kowania pracowników, którym grozi bez-
robocie. Ta akcja jest społecznie doceniana 
i przynosi efekty. 

Fot. Marek Nelken/BCC

w
yw

iad

5



Z prof. Bronisławem Marciniakiem, Rek-
torem Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza,  rozmawia Dominik Górny 

 Które z wydarzeń obchodów 
90-lecia UAM okazały się szczególnie 
ważne w wyznaczeniu nowych kierun-
ków rozwoju Poznańskiego Uniwersy-
tetu? 

Myślę, że szczególnie ważną w tej kwe-
stii była konferencja „Uniwersytet XXI wie-
ku. Kierunki i uwarunkowania rozwoju”, w 
której niestety nie mogłem uczestniczyć, ze 
względu na odbywające się równolegle po-
siedzenie Konferencji Rektorów Uniwersyte-
tów Polskich, której jestem wiceprzewodni-
czącym. Prelegenci poznańskiej konferencji 
reprezentowali szerokie spektrum dziedzin 

i poglądów na przyszłość Uczelni. Wnioski z 
tej konferencji będą niewątpliwie wprowa-
dzone do strategii rozwoju Uniwersytetu. 
Podczas jubileuszowego posiedzenia sena-
tów wyższych uczelni publicznych Poznania 
w dniu 7 maja przedstawiona została wizja 
Uniwersytetu Poznańskiego w roku 2019 
jako federacji tych uczelni, zintegrowanych 
naukowo i dydaktycznie. To nasz podstawo-
wy kierunek działania na najbliższe lata. 

 Podkreśla Pan, że Uniwersytet 
powinien być nie tylko „oknem na spo-
łeczność lokalną, ale i europejską”. Któ-
re z wielkopolskich cech naszego Uni-
wersytetu najbardziej wzbogacają życie 
akademickie na gruncie europejskim?

Miałem okazję studiować i pracować na 
kilku uniwersytetach kanadyjskich, amery-
kańskich i europejskich. Mogę z czystym 
sumieniem powiedzieć, że nie musimy się 
wstydzić naszej solidności, pracowitości, a 
przede wszystkim poziomu wiedzy. Jedy-
na podstawowa różnica tkwi w środkach fi-
nansowych. Mam nadzieję, że kryzys eko-
nomiczny nie przyczyni się do obniżenia ja-
kości badań naukowych, bo sama dydakty-
ka dobrej uczelni nie wystarczy. 

 Które z naukowych i akade-
mickich tradycji Poznańskiego Uniwer-
sytetu są najcenniejsze w kształtowaniu 
jego przyszłości? 

Nasz Uniwersytet na początku two-
rzyły wydziały: prawa i ekonomii, medycy-
ny, humanistyki, matematyki i nauk przy-
rodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa. Na-

ukowy dorobek pięciu wydziałów, które 
zaistniały w naszych murach jako pierw-
sze, to najcenniejsza tradycja Poznańskie-
go Uniwersytetu. Drugim bardzo ważnym 
elementem tradycji, szczególnie w dzi-
siejszych czasach, jest nauczanie współ-
czesnych języków obcych. Nawet w cza-
sach, kiedy język angielski nie był jeszcze 
tak upowszechniony, nasi studenci mieli 
możliwość jego nauki, jak i kilkudziesię-
ciu innych języków obcych. Obok pielę-
gnowanych tradycji dobrych szkół nauko-
wych nie możemy pominąć istotnych tra-
dycji akademickich. Te z kolei wiążą się z 
szeregiem uroczystości, wyznaczających 
na uczelni pewien powtarzalny cykl: in-
auguracja roku akademickiego, procedu-
ra tworzenia prac magisterskich i doktor-
skich, promocje doktorskie i habilitacyjne, 
zasady przyznawania doktoratów honoris 
causa, wręczanie medali Uniwersytetu itd. 
Ta tradycja jest w nas i powinniśmy, a na-
wet jest naszym obowiązkiem ją kontynu-
ować. Nie zamierzamy jej zmieniać, ewen-
tualnie nieznacznie modyfikować. Osobi-
ście cenię tradycję noszenia tóg na uro-
czystościach uniwersyteckich, a także miłą 
dla studentów tradycję rzucania biretów w 
czasie uroczystości absolutoryjnych.

 Jakość tej tradycji znajduje 
swój początek w działalności pierwsze-
go rektora Poznańskiego Uniwersytetu, 
profesora Heliodora Święcickiego. Któ-
re z cech jego osobowości i naukowych 
ideałów są dla Pana wzorcem? 

Obecny rektor nie jest niestety tak ma-
jętny jak pierwszy rektor Uniwersytetu, któ-
ry był w stanie stworzyć fundację, budować 
domy, wspierać ubogich studentów czy 
ofiarować uczelni dywan znajdujący się w 
moim gabinecie. Wzorem są dla mnie jego 
doskonałe zdolności organizacyjne i wielka 
charyzma, dzięki którym przez kilka miesię-
cy stworzył Uniwersytet, który już w 1920 r. 
liczył około 2 tys. studentów. Patrzę z po-
dziwem na jego bardzo dobre kontakty z 
ówczesnymi elitami Poznania. Dzięki temu 
miał możliwość kreowania aktywnej polity-
ki edukacyjnej i kulturotwórczej w stosunku 
do całego regionu. 

 Nasz Uniwersytet wzbogaca 
Poznań życiem naukowym, a w jakiej 
mierze Akademicki Poznań inspiruje 
Uniwersytet? 

Doskonałym przykładem z ostatnich 
dni jest powołanie na naszym Uniwersy-
tecie Centrum Badań Metropolitalnych – 
konsorcjum czterech szkół wyższych: UAM, 
Politechniki, Uniwersytetu Ekonomiczne-
go i Przyrodniczego. Zadaniem tego cen-
trum są badania na rzecz stworzenia stra-
tegii rozwoju całej aglomeracji poznańskiej, 
m.in. rozwoju turystyki, sportu, gospodarki 
przestrzennej czy systemu dróg i komuni-
kacji. Myślę, że w ten sposób rozwiąże się 
problem jednoczenia miasta i jego sąsied-
nich gmin. Profesorowie przygotowują mia-
stu strategię „na zamówienie”, a władze Po-
znania dają środki finansowe przeznaczo-
ne na jej wykonanie. Drugim przykładem 
jest utworzenie przez władze miasta fun-
duszu umożliwiającego dofinansowanie 
wizyt na uczelniach poznańskich osób o 
olbrzymim autorytecie naukowym – m.in. 
noblistów – czy fundowanie stypendiów i 
nagród. Nową inicjatywą jest także konkurs 
na projekty badawcze finansowane przez 
miasto Poznań. Granty przyznaje miasto, a 
badania prowadzą poznańscy naukowcy. 
Pięknym przykładem na integrację miesz-
kańców Poznania ze szkołami wyższymi był 
piknik z okazji 90-lecia Uniwersytetu. 

 Jakie są trzy cechy Poznań-
skiego Uniwersytetu, które decydują, że 
może on ubiegać się o miano najlepszej 
Uczelni?

W rankingu szkół akademickich otrzy-
maliśmy obecnie brązowy medal. Nie 
mamy wieku i prestiżu Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a także finansów Uniwersytetu 
Warszawskiego. Mamy jednakże znakomi-
tą kadrą naukową, specjalizującą się w wie-
lu dziedzinach nauki. Mamy jasny system 
jej rozwoju dający perspektywy szybkiego 
awansu. Mamy wreszcie ogromny program 
poprawy infrastruktury UAM, i to zarówno 
kampusu Morasko, jak i kampusu miejskie-
go. Na pewno nie zamierzamy osiąść na lau-
rach. 

W tradycji najważniejsza 

jest jakość 
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Mówi prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, 
Prorektor UAM, kierownik Katedry Hi-
storii Ustroju Państwa Wydziału Prawa 
i Administracji

Do 1919 roku mieszkańcy Wielkopolski 
marzący o karierze prawniczej musieli ukoń-
czyć którąś z uczelni niemieckich, najczę-
ściej w Berlinie. Sytuacja diametralnie zmie-
niła się po odzyskaniu niepodległości. Wśród 
członków Poznańskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk znalazła się grupa „zapaleńców”, 
która podjęła próbę stworzenia w Poznaniu 
polskiej uczelni wyższej. Zgodnie ustalono, 
że na Uniwersytecie Poznańskim obok Wy-
działu Filozoficznego musi powstać Wydział 
Prawa. Postanowiono zwrócić się do zna-
nych poznańskich adwokatów, Romualda 
Paczkowskiego i Jarogniewa Drwęskiego 
(pierwszy prezydent Poznania po uzyskaniu 
niepodległości), z ofertą wejścia w skład ko-
misji organizacyjnej Wydziału Prawa, ale pod 
warunkiem wyrażenia przez nich zgody na 
wyłączne poświęcenie się pracy naukowej 
i pedagogicznej. Obaj odmówili. Przełom 
nastąpił w lutym 1919 roku, gdy sprawą or-
ganizacji Wydziału Prawa zajęła się tzw. Ko-
misja Stabilizacyjna, powołana przez Naczel-
nika Państwa. 

Rzutki dziekan

Wszyscy wytypowani przez komisję 
kandydaci, głównie naukowcy z Krakowa 
i Lwowa rozpoczęli tu pracę. Jako pierwszy 
przyjechał do grodu Przemysława docent 
prawa rzymskiego UJ Zygmunt Lisowski, od 
1 kwietnia profesor nadzwyczajny poznań-
skiej uczelni. W trzy dni później podjął swo-
je obowiązki profesor nadzwyczajny Antoni 
Peretiatkowicz, z dniem 1 kwietnia miano-
wany pierwszym dziekanem Wydziału, i tę 
datę należy przyjąć jako powstanie Wydzia-
łu. W kolejnych dniach ten kadrowy zalążek 
uzupełnili docent ekonomii politycznej UJK 

Tadeusz Brzeski oraz docent historii gospo-
darczej UW Jan Rutkowski, i w takim skła-
dzie Wydział Prawa występował w trakcie 
uroczystości otwarcia Uniwersytetu 7 maja 
1919 roku.

Dziekan Peretiatkowicz wykazał nie-
przeciętne zdolności organizacyjne. To jego 
niezaprzeczalną zasługą stało się urzeczy-
wistnienie niezwykle oryginalnej i unikato-
wej w skali kraju koncepcji wydziału dwu-
kierunkowego, na którym obok tradycyjne-
go studium prawa miało powstać, silnie roz-
budowane na bazie wspólnych przedmio-
tów prawniczych, studium ekonomiczno-
polityczne, którego program był dziełem 
profesora Edwarda Taylora. Skrzętnie wyko-
rzystując sprzyjający klimat, Peretiatkowicz 
spowodował, że od 16 maja 1919 roku spra-
wy zorganizowania tej sekcji przejął Wy-
dział Prawa. Zrazu nosił on nazwę Wydzia-
łu Prawniczego, od września 1919 Wydzia-
łu Prawa i Nauk Ekonomiczno-Politycznych, 
a od 18 maja 1921 roku, gdy wszedł w ży-
cie statut Uniwersytetu – Wydziału Prawno-
Ekonomicznego.

Trzy szkoły prawa

Spośród wielu uczonych należałoby wy-
mienić co najmniej trzech wybitnych profeso-
rów – twórców szkół badawczych o wielkiej 
randze w skali kraju i w wymiarze międzyna-
rodowym. W pierwszej kolejności prof. Zyg-
munta Wojciechowskiego, który rozpoczął 
w Poznaniu badania niemcoznawcze, jak 
się później okazało o ogromnym znaczeniu 
naukowym i politycznym. Profesor stworzył 
jeszcze w okresie międzywojennym koncep-
cję tzw. polskich ziem macierzystych, która 
później – w zarysie geograficznym – pokryła 
się z ustaleniami Poczdamu. Uczniami stwo-
rzonej przez niego szkoły byli późniejsi wybit-
ni profesorowie Wydziału: Józef Matuszewski, 
Zdzisław Kaczmarczyk i Michał Sczaniecki. 
Druga znacząca postać to prof. Jan Rutkow-

ski, twórca nowej dyscypliny w badaniach hi-
storycznych – historii gospodarczej; do jego 
wybitnych uczniów należeli m.in. prof. Jerzy 
Topolski i prof. Czesław Łuczak. Trzecia szko-
ła wiąże się z osobą prof. Edwarda Taylora. Był 
wybitnym specjalistą z dziedziny skarbowo-
ści, napisał znakomite prace o inflacji i zapo-
czątkował badania nad historią myśli ekono-
micznej. Trudno poprzestać na wymienieniu 
tylko tych postaci. Wspomnieć należy także 
profesorów: Alfreda Ohanowicza, twórcę po-
znańskiej cywilistyki, Józefa Sułkowskiego – 
znakomitego specjalistę w zakresie prawa 
spółek, jednego z referentów i współauto-
rów słynnego kodeksu handlowego; Bohda-
na Winiarskiego, wybitnego znawcę prawa 
międzynarodowego publicznego, od 1946 
roku sędziego, a od 1961 prezydenta Mię-
dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości 
w Hadze; Czesława Znamierowskiego, twór-
cę oryginalnych koncepcji z zakresu teorii i fi-
lozofii prawa; Józefa Jana Bossowskiego – kar-
nistę, który przede wszystkim zasłużył się tym, 
że stworzył w Poznaniu podstawy dla krymi-
nalistyki i kryminologii, dyscyplin wówczas 
dopiero raczkujących w Polsce.

Genius loci

Wydział Prawa to także swoiste genius 
loci. Pierwszą siedzibą Wydziału był Zamek 
Cesarski, część zajęć prowadzono w obec-
nym Collegium Maius (w okresie między-
wojennym zwanym Collegium Medicum). 
W 1934 roku zaczęto przenosić się do obec-
nego Collegium Iuridicum. Na niskim parte-
rze funkcjonował wówczas Raiffeisen Bank. 
W miejscu obecnej Sali Kolumnowej była 
wielka sala aukcyjna. Po 1945 roku prawo 
nie wróciło do swojej siedziby, bo mieściła 
się tam komenda milicji. Areszt, to znaczy 
cele z judaszami pozostały do dzisiaj. Wów-
czas siedzibą Wydziału były pomieszczenia 
obecnego Collegium Mathematicum przy 
ulicy Matejki. Po październiku 1956 praw-
nicy wrócili do Collegium Iuridicum, a po 
2010 roku zaczną przenosić się do nowej 
siedziby, która właśnie jest budowana przy 
Alei Niepodległości. 

Notował: K.B. 

Narodziny 
prawa  

w Poznaniu 



Z prof. Tomaszem 
Sokołowskim, Dzie-
kanem Wydziału 
Prawa i Admini-
stracji UAM w Po-
znaniu rozmawia-
ją Mariola Zdan-
cewicz i Kazimierz 
Brzezicki 

 Zawo-
dowe korporacje 
prawnicze są prze-
ciwne nowej – do-

radców prawnych. Zawód mogliby wy-
konywać absolwenci prawa. Czy rzeczy-
wiście prawnik po studiach nic nie umie? 
Nie może doradzać?

Zmiany, jakie ostatnio nastąpiły w na-
borze na aplikacje postawiły w pewnej 
opozycji korporacje prawnicze wobec Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, które samo chcia-
łoby kontrolować przebieg egzaminów na 
te aplikacje. Wydaje się, że w tej chwili nie 
pojawiła się możliwość jakiegoś rozsądne-
go kompromisu z korporacjami. Nadto na-
leży zauważyć zdecydowanie niejednolite 
podejście do różnych grup aplikantów. Ina-

czej traktuje się absolwentów prawa zdają-
cych egzamin na aplikacje adwokackie czy 
radcowskie, inaczej kształtuje się relacja do 
samorządu notarialnego, jeszcze inaczej 
dokonuje się naboru na aplikacje sędziow-
skie i prokuratorskie. I tu pojawia się pod-
stawowe pytanie – skąd ta niejednolitość? 
Jeżeli ma być jednolity nabór, to zdecydo-
wanie należałoby postulować jednolite kry-
teria naboru do wszystkich tych grup oraz 
możliwość pewnego porównywania kryte-
riów stosowanych w tej mierze. Bardzo silny 
wpływ Ministerstwa nie jest równoważony 
wpływem naukowców z wydziałów prawa 
oraz wpływem korporacji. Moim zdaniem 
należałoby wyważyć te akcenty. 

 A co Pan sądzi o pomyśle, 
żeby to właśnie naukowcy z Wydziału 
Prawa tworzyli komisję i przeprowadza-
li egzamin państwowy dla absolwentów 
wydziałów? Po takim egzaminie każdy 
sam decydowałby, czy chce być adwo-
katem, radcą lub sędzią w zależności od 
wolnych miejsc etatowych.
I tak było kiedyś jeśli chodzi o aplikację 
sędziowską, która dawała możliwość we 
wszystkich kierunkach?

Kiedyś należało ukończyć aplikację sę-
dziowską i potem dopiero można było starać 
się o przyjęcie na aplikację adwokacką. Są-
dzę, że nie ma powrotu do tamtych czasów, 
ponieważ trwałoby to za długo. Natomiast 
istotą aplikacji jest wdrożenie absolwentów 
do wykonywania zawodu w danej grupie za-
wodowej, ponieważ umiejętności adwoka-

ta są szczególne, dobrze będzie, jak absol-
went pozna je w toku kilkuletniej aplikacji. 
Podobnie w zawodzie sędziego, radcy praw-
nego, prokuratora czy notariusza. W związ-
ku z tym, odejście od tego systemu byłoby 
nadmiernie ryzykowne. Co do wykonywa-
nia zawodu doradcy prawnego bez jakiej-
kolwiek aplikacji, przypomina to trochę eks-
peryment umożliwienia operowania pacjen-
tów lekarzowi bez specjalizacji chirurgicznej. 
Dokonywane w imię szerokiego dostępu do 
usług chirurgicznych, pod hasłem, że rynek 
zweryfikuje takie usługi. Podobnie jest z do-
radcą prawnym – to nie rynek ma weryfiko-
wać umiejętności prawnika. Społeczeństwu 
należy oferować dobre usługi, świadczone 
przez starannie wykształconych specjalistów. 
My, to znaczy wydziały prawa i administracji 
dajemy tylko wiedzę ogólną.

 Czy nie czas zatem, aby studia 
prawnicze były bardziej „uzawodowio-
ne”? Żeby po studiach wychodzili już 
konkretni fachowcy. Załóżmy po trze-
cim roku byłaby specjalizacja: sędziow-
ska, adwokacka, radcowska, notarialna, 
komornicza – do wyboru. 

W istocie już teraz w czasie studiów 
oferujemy możliwość wyboru pewnej spe-

cjalizacji, czy to w kierunku cywilistycznym 
czy karnym, czy innym jeszcze. Także stu-
denci dokonują takich wyborów. Natomiast 
nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić od-
powiednika szkolenia aplikacyjne. Po to 
właśnie mamy korporacje czy dane grupy 
zawodowe, które mogą wdrażać absolwen-
tów do takiego działania.

 Jak układa się współpraca kor-
poracji i samorządów prawniczych? Bo 
widzę, że to oni sami przejmują całość 
szkolenia. Czy również Państwo jako na-
ukowcy, są zapleczem naukowym dla 
poszczególnych korporacji? 

Nierzadko nasi naukowcy są też człon-
kami różnych korporacji. Wówczas uczest-
niczą w szkoleniach w charakterze adwo-
katów, notariuszy czy radców prawnych. 
Wydział także utrzymuje kontakty z kor-
poracjami, więc może zapewnić wpływ na 
poziom kształcenia. Ale istotą aplikacji jest 
właśnie specjalistyczne wdrożenie do wy-
konywania ściśle określonego zawodu. Na-
tomiast nasz profil studiów daje szerszą 
podstawę.

 Na ile ciągłe nowelizacje ustaw 
powodują trudności dla Państwa w na-
uce studentów, przygotowaniu do ich 
przyszłego zawodu. Czy utrudnia to, czy 
nie jest uciążliwe?

Obecnie w Europie mamy do czynie-
nia z narastającą, ogromną lawiną nowe-
lizacji, a Polska jest tylko fragmentem sys-
temu prawnego, fragmentem tej rzeki no-
welizacyjnej. Odpowiedzią na to byłoby 

kształcenie sędziów, którzy mogliby orze-
kać w oparciu o ogólne formuły, ale wów-
czas w Europie musiałyby być również 
ogólne, wspólne podstawy kulturowe. Po-
nieważ Europa staje sie niejednolita kultu-
rowo, w związku z tym i orzecznictwo by-
łoby rozchwiane – to jest ogromny problem 
filozoficzny, kulturowy i polityczny. Nie są-
dzę, żeby zarysowywały się jego zadowala-
jące rozwiązania. W tej chwili, niejako in-
terwencyjnie, żeby zachować jednolitość 
orzecznictwa i to również w skali europej-
skiej, wiedząc, jak liczne złe strony to po-
ciąga z konieczności godzimy się z takim 
nawarstwieniem nowelizacji i z potrzebą 
szczegółowej regulacji. 

 Ale nam nie chodzi o kompa-
tybilność z prawem europejskim. Czy 
nie jest tak, że w Polsce zbyt często do-
chodzą do głosu politycy, którzy w imię 
swoich partykularnych, lobbistycznych 
interesów przeprowadzają zmiany...

Jakość tego nowo tworzonego prawa 
jest pochodną jakości polityków.

 A zatem jakie powinny być re-
lacje polityka – prawo?

Uczestniczymy w przygotowaniu licz-
nych projektów, ale potem podlegają one 

procesowi przemian w parlamencie. By-
wają lepsze i gorsze akty prawne, łatwiej-
sze i trudniejsze materie. Ale czasami, rze-
czywiście, mamy próby niedojrzałych regu-
lacji. 

 Czy nie jest Pan zniesmaczony 
wystąpieniami w parlamencie niektó-
rych polityków, uznanych prawników, 
którzy zaprzedali duszę polityce, zapo-
minając o rygorach prawa?

Prawnik naukowiec powinien być bez-
stronny, uprawiając naukę. Natomiast je-
żeli występuje jako adwokat czy rzecznik 
jednej ze stron w pewnych sporach o po-
litycznym charakterze i nie kryje swojego 
związku z daną opcją, to oceniając jego 
wypowiedź, należy uwzględnić fakt, iż jest 
on stroną w sporze, realizuje określony pro-
gram polityczny. 

 Czyli nie bulwersuje Pana, że 
niektórzy prawnicy zaangażowali się 
duszą i ciałem w spory polityczne?

Jeżeli granicą zaangażowania jest trzy-
manie się pewnych obiektywnych standar-
dów, to chodzi o to, żeby tych obiektyw-
nych standardów nie łamać. Myślę również 
o formie polemiki. Ale to już sprawa indy-
widualnego warsztatu.

 Powstaje nowa siedziba Wy-
działu Prawa. Prorektor Krzysztof Kra-
sowski mówił, że wierzy w to, iż w 2010 
roku będzie już gotowa (pod klucz) część 
dydaktyczna. Czy Pan też jest optymi-
stą? Jakie ma Pan oczekiwania? Czy są 
pieniądze na inwestycję?

Rozdzielność prawa i polityki
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Wykonawcy, trzy firmy, zgłosiły goto-
wość oddania obiektu 1 września przy-
szłego roku. Zupełnie pod klucz. Mogliby-
śmy wówczas rozpocząć zajęcia już 1 paź-
dziernika przyszłego roku. Oczywiście wła-
dze Wydziału Prawa gorąco o to zabiega-
ją, żeby Władze Uczelni uruchomiły swoje 
środki. W zasadzie nie trzeba na to wiel-
kich dodatkowych nieprzewidzianych na-
kładów, mówimy tutaj o kilkunastu pro-
centach, bo większość pieniędzy już mamy. 
To by umożliwiło szybsze wykonanie. Je-
żeli jednak byśmy się opóźnili, trzymając 
się pierwotnego harmonogramu, czyli 
gdyby się nie udało przyspieszyć, mogło-
by to spowodować ogromny wzrost kosz-
tów dalszych segmentów nowej siedziby – 

– a mamy jeszcze dwie dalsze części. Jeżeli 
udałoby się w 2010 roku ukończyć pierw-
szą, najdroższą część, to wówczas można 
by, niemal za połowę ceny, skończyć pozo-
stałe. Jeżeli część dydaktyczna będzie od-
dana dopiero w 2011 roku, to koszty po-
zostałych części mogą wzrosnąć aż dwu-
krotnie. 

 Co oznacza dla studentów od-
danie części dydaktycznej? Rozumiem, 
że znikają te wszystkie wędrówki po Po-

znaniu, aby wysłuchać wykładu, jak te-
raz w HCP?

Tak – wszystkie wykłady i zajęcia dla 
studentów, będą odbywać się w nowym 
gmachu. 

 A co ma być w drugiej i trze-
ciej części?

Druga część to tak zwana strefa gabi-
netowa i administracyjna, stosunkowo naj-
prostsza w wykonaniu. Trzecia – to biblio-
teka.

 A co będzie z dotychczasową 
siedzibą, słynnym poznańskim Colle-
gium Iuridicum?

Z tego co wiem, zostanie oddana do 
dyspozycji Jego Magnificencji Rektora. My 
w całości opuścimy ten gmach. 

 Nie szkoda Państwu?
Oczywiście, że jesteśmy związani z tym 

budynkiem, ale myślę, że wszyscy bez wy-
jątku chętnie przeniosą się do pięć razy 
większej siedziby.

 Słyszałem, że konserwator za-
bytków sprzeciwia się windom dla nie-
pełnosprawnych. Każdy remont to kłót-
nie z konserwatorem z uwagi na ścisłe 
rygory.

Myślę, że te rygory są do przełamania, 
że te windy w końcu będą, ale nie wiem, 
czy zdążymy. Wolałbym, żeby to nie było 
naszym problemem i chciałbym, żeby 
nowy gmach prawa został wykończony 
w terminie i aby 1 października 2010 roku 
inauguracja roku akademickiego odbyła się 
w nowym budynku prawa. 

Rozdzielność prawa i polityki
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Kwitną wiosną przez zaledwie kilka tygodni, a ich płatki mogą być białe, zielone lub czarne. 
Moda na nie zmienia się jednak co sezon. Jakie gatunki tulipanów najbardziej wprawiają nas 
w zachwyt i cieszą nasze oczy? Na to pytanie mogli sobie odpowiedzieć uczestnicy XIII Wysta-
wy Tulipanów. W południe 30 kwietnia poznaniacy chętnie przybyli do Palmiarni Poznańskiej, 
w której zaprezentowano ponad sto odmian tulipanów – około pięć tysięcy sztuk kwiatów. 
Wystawa zorganizowana została przez Palmiarnię Poznańską, Stowarzyszenie Naukowo- 

-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) oraz specjalistyczne gospodarstwa 
ogrodnicze uczestniczące w wystawie.

Kwiaty prezentowane na wystawie pochodziły od pięciu wielkopolskich producen-
tów: Bogdana Królika, Kazimierza Nowackiego, Barbary i Michała Szymanowskich, Renaty 
i Romana Szymańskich oraz Piotra Puszto. Krótką historię tulipanów przedstawił prezes 
SITO Andrzej Aumiller. Największym wydarzeniem było pokazanie najnowszej odmiany 
nazwanej na cześć wielkiej Polki – Ireny Sendlerowej – czerwonego tulipana z żółtą bar-
wą w środku. Wyhodował go Holender Jan Ligthart, ten sam, który rok temu zadedykował 
swoją nową odmianę tulipana kremowego Marii Kaczyńskiej.

Obecnie na świecie znanych jest dziesięć tysięcy odmian tulipanów, należą one do pięt-
nastu grup, z których jedenaście stanowią tulipany ogrodowe, a cztery pozostałe to tuli-
pany botaniczne, czyli wywodzące się wprost od dziko rosnących gatunków. Za cebulowe 
nowości, np. odmiany o biało obrzeżonych liściach czy za odmiany zwane bukietowymi 

– o kilku kwiatach osadzonych na jednej łodydze, hodowcy z USA i Japonii płacą hodow-
com holenderskim bardzo wysokie ceny. Tulipany, choć obecnie kojarzone przede wszyst-
kim z Holandią, wywodzą się z Azji Środkowej, gdzie były dzikimi roślinami. Ich piękno 
urzekło między innymi Turków, którzy sprowadzili je do swoich ogrodów. W połowie XVI 
wieku zostały sprowadzone na dwór austriacki, potem na tereny Holandii. Z upływem cza-
su powstawały nowe odmiany, a same tulipany stawały się coraz bardziej popularne i po-
żądane przez miłośników kwiatów. W połowie XVII w. pasja uprawiania i kolekcjonowania 
kwiatów przekształciła się w Holandii w tulipomanię i tak też nazwano ten okres. Niemal 
każdy Holender zajmował się hodowlą nowych odmian tulipanów, a przez lata popyt na 
cebulki przekraczał podaż. Wpłynęło to na wzrost cen. Tulipan odmiany Semper Augustus 
był wówczas najdroższym z kwiatów. Jego cebulka kosztowała w szczytowym okresie ko-
niunktury pięć tysięcy florenów. Tyle samo zapłacić trzeba było wówczas za dom. 

W XVIII w. Austriacy sprowadzili tulipany do Polski. Jednak na pierwszą plantację trze-
ba było długo czekać, powstała ona w 1935 roku w Górsku koło Torunia. Do największych, 
współczesnych producentów cebul tulipanowych w Polsce należy Bogdan Królik. W jego 
56-hektarowym gospodarstwie, 10 ha zajmują tulipany. 

Na kolejnej Wystawie Tulipanów pojawią się z pewnością nowe gatunki i być może 
nowi hodowcy. Jednak, aby podziwiać piękno tych kwiatów, musimy niestety poczekać 
do kolejnej wiosny. 

Katarzyna Leśniewska

Tulipany w Palmiarni
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Z prof. Sławomirą Wron-
kowską-Jaśkiewicz, kierow-
nikiem Katedry Teorii i Filo-
zofii Prawa Wydziału Prawa 
UAM w Poznaniu, rozmawia 
Kazimierz Brzezicki

 Jakie powinno być dobre  
prawo?

Powinno być funkcjonalne i pozbawio-
ne luk, spójne, stabilne i przejrzyście skon-
struowane oraz należycie ogłoszone. To są 
podstawowe cechy formalne przesądzają-
ce o tym, że tworzone normy będą nada-
wały się do sprawnego kierowania ludz-
kimi postępowaniami. Ale przecież to nie 
wystarcza. Chcemy, aby prawo było przede 
wszystkim sprawiedliwe i mądre: było sta-
nowione wtedy, gdy istnieje rzeczywista 
potrzeba prawnej regulacji określonych 
zjawisk, by znajdowało uzasadnienie w ze-
spole powszechnie uznawanych wartości, 
skutecznie wprowadzało w nasze życie 
element ładu, bezpieczeństwa i przewidy-
walności. Bo prawo jest wynikiem potrzeby 
uporządkowania życia społecznego i pod-
dania go pewnym regułom, tak by umożli-
wić istnienie i należyte funkcjonowanie po-
szczególnym ludziom i ich zespołom, prze-
cież bardzo różnym, mającym odmienne in-
teresy i rozmaite aspiracje.

I dlatego tak trudno tworzyć dobre pra-
wo, ponieważ wszystkie te cechy muszą wy-
stępować łącznie. Inaczej prawo będzie ja-
sne, ale nieskuteczne, legalnie tworzone, 
ale niestabilne, rzetelnie publikowane, lecz 
niespójne. I zamiast być użytecznym środ-
kiem układania spraw społecznych, pozo-
stanie spisaną deklaracją dobrych intencji 
prawodawcy. Krytykując je, warto sobie 
uświadomić, że tworzenie prawa wyma-
ga ogromnej wiedzy, wyobraźni, doświad-
czenia, skrupulatności i odpowiedzialności. 
A także pełnej determinacji, by je realizo-
wać. Ustanowienie normy prawnej zaczyna 
dopiero proces jej funkcjonowania w życiu 
społecznym.

 Czy polskie prawo charaktery-
zuje się tymi cechami?

Polskie prawo od wielu lat poddawane 
chaotycznym zmianom jest przedmiotem 
zasłużonej krytyki. Niepokój budzi zarów-
no jakość poszczególnych ustaw, jak i sys-
tem prawa jako całość, ale także zasady 
jego tworzenia. Jest niestabilne i niespójne, 
mało funkcjonalne, zagmatwane. Cierpimy 
na nadmiar regulacji w stosunku do potrzeb 
unormowania oraz w stosunku do tego, na 
ile można je przyswoić i wyegzekwować.

Systematycznie wzrasta liczb aktów 
prawnych. Od 2000 roku uchwala się rocz-
nie przeciętnie niemal 200 ustaw. W roku 
1989 wydano blisko 300 rozporządzeń, 
w 1998 było ich ponad 1000, a w 2004 

– 2351. Liczba stron w Dzienniku Ustaw 
w 1989 r. nie przekraczała 1000, a w ostat-
niej dekadzie sięga przeciętnie 15 000 stron 
rocznie.

Mimo tej wielkiej liczby wydawanych 
aktów prawa, nadal pozostają dziedziny 
nieunormowane lub unormowane w spo-
sób niekompletny, a to oznacza luki w pra-
wie oraz brak instytucji i procedur pozwa-
lających stosować normy skutecznie i nie-
uciążliwie. Do tego dochodzi „lawina” na-
warstwiających się zmian. Ponad 60% 
wszystkich uchwalanych ustaw to ustawy 
zmieniające. Poszczególne ustawy są zmie-
niane kilkanaście razy. Sprawia to, że sys-
tem prawa staje się nieczytelny i nieprzyja-
zny obywatelowi, utrudnia funkcjonowanie 
gospodarki. W takim stanie rzeczy sądom 
niełatwo jest dobrze orzekać, a administra-
cji sprawnie wydawać trafne decyzje.

 Skoro prawo tworzą fachowcy, 
to dlaczego jest ono takie ułomne?

Nie tworzą go fachowcy. Zresztą, kto to 
jest fachowiec w tworzeniu prawa?

Prawo powstaje w bardzo skompliko-
wanym procesie i jest rezultatem aktyw-
ności wielu ludzi i ich zespołów: polityków 
i ekspertów, lobbystów i redaktorów tek-
stów prawnych. Ich wysiłek powinien być 
zorganizowany, a każdemu z nich wyzna-
czone odpowiednie zadania.

Stanowienie prawa powierzone jest 
upoważnionym do tego organom, przede 
wszystkim parlamentowi, a więc politykom. 
Natomiast przygotowanie projektów nale-
żeć powinno do specjalistów dysponują-
cych wiedzą o sprawach, które chce się ure-
gulować, i o systemie prawa, do którego 
wprowadza się nowe unormowania, oraz 
umiejętnością redagowania komunikatyw-
nych i precyzyjnych przepisów. Aby stwo-
rzyć dobrą ustawę, niezbędna jest wiedza 
prawnicza, ale ona nie wystarcza. W pol-
skim procesie prawotwórczym nastąpi-
ło, niestety, niebezpieczne zachwianie ról 
instytucji, które biorą w nim udział. Wszy-
scy uczestnicy tego procesu z zapałem „pi-
szą” prawo i na każdym etapie prac wpro-
wadzają do niego liczne poprawki. A tyl-
ko niektórzy do tego „pisania” są należycie 
przygotowani.

 Od czego zależy pozytywna ja-
kość prawa?

 Od wielu czynników, spośród których 
dwa wydają się szczególnie ważne: kultu-
ra polityczna i prawna tych, którzy prawo 
tworzą, oraz procedury, w jakich jest two-
rzone.

Elity polityczne tworzące prawo nie 
przyswoiły sobie w zadowalającym stop-
niu przekonania, że wtedy, gdy spełniają 
rolę prawodawcy, muszą się poddać twar-
dym regułom rzetelnej legislacji. Reguły te 
ograniczają wprawdzie swobodę w osiąga-
niu celów politycznych, ale ich respektowa-
nie sprzyja legitymizacji prawa. Tymczasem 
niepokoi rozpowszechnione wśród polity-
ków przyzwolenie na uchwalanie złego pra-
wa i brak świadomości, jak wysoka jest spo-
łeczne cena złych aktów prawnych.

Polska procedura prawodawcza jest kon-
serwatywna i ociężała. Nadal preferuje re-
sortowe tworzenie prawa, takie, że minister-
stwa inicjują prace prawodawcze i przygoto-
wują projekty, które w następnych stadiach 
są poprawiane. Sprzyja to dezintegracji prac, 
ale – co ważniejsze – pozwala eksponować 
wąski, właśnie resortowy punkt widzenia 
i wąsko rozumiane interesy, zamiast intere-
sów ogólnospołecznych. Brak nam mecha-
nizmów wymuszających prace systematycz-
ne i prowadzone według planu oraz mecha-
nizmów koordynujących. Dlatego tak łatwo 
jest w Polsce tworzyć prawo i je zmieniać.

 Czy kiedykolwiek polskie pra-
wo przestanie być instrumentem jednej 
(rządzącej) partii?

To, że partia polityczna wygrywająca 
wybory realizuje swój program także przez 
zmiany w prawie, wynika z reguł demo-
kracji. Rzecz w tym, by działała w ramach 
wyznaczonych konstytucją: respektowa-
ła wskazane w niej wartości, nie naruszała 
chronionych przez nią dóbr, szanowała pra-
wa mniejszości.

Ci, którzy tworzą w Polsce prawo, nie-
rzadko dopuszczają się aktów politycznej 
instrumentalizacji: zmieniają reguły pra-
wodawcze lub je naruszają, kierując się 
politycznym interesem. Wiąże się to z ni-
ską kulturą polityczną i prawną oraz braka-
mi odpowiedzialności za złe prawo, a tak-
że z ułomnością naszej demokracji. Powie-
rzyliśmy tworzenie prawa demokratycznie 
wyłonionemu parlamentowi i założyliśmy, 
że potrafi on wyartykułować i skoordyno-
wać interesy społeczne. Tymczasem dobre 
prawo nie ma być jedynie wynikiem decy-
zji większości parlamentarnej, ale powinno 
się legitymować tym, że jest wynegocjo-
wane ze społeczeństwem, przekonujące 
i akceptowane. Polski proces prawodaw-
czy, mimo fundamentalnej zmiany doko-
nanej dwadzieścia lat temu, nie jest proce-
sem społecznym. Ale nie jesteśmy bezrad-
ni. Społeczeństwo demokratyczne może 
się organizować w celu aktywnego wpły-
wania na bieg spraw publicznych. 

fot Maciej Męczyński  ŻU UAM
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Czerwiec w Teatrze Wielkim
Sezon w Teatrze Wielkim dobiega koń-

ca. Jeszcze tylko powtórzenie premiery Tan-
nhäusera z Sylwestrem Kosteckim w par-
tii tytułowej (5 VI), kilka najbardziej popu-
larnych spektakli z bogatego repertuaru, 
ostatnie Poznańskie Warsztaty Operowe (14 
VI), kolejny Turniej Tenorów Polskich (14 VI) 
z Paprockim, Adamczakiem, Bochańskim, 
Borysem, Cieślą, Fomenko, Friebe, Kitem, 
Kosteckim, Marcem, Pietrzykowskim, So-
bierajskim, Szczeszkiem, Szymańskim i Świ-
dzińskim oraz premiera Skrzypka na dachu 
(26-28 VI)

Jeszcze przed kilkunastu laty tytuł ten 
bił rekordy frekwencji osiągając zawrotną 

liczbę 246 wykonań, aż zdar-
ły się kostiumy i połamały de-
koracje. Od tamtego czasu do 
Teatru napływają ciągle pyta-
nia od licznych widzów kiedy 
Skrzypek na dachu powróci 
na scenę. Nowa realizacja 
w reżyserii i choreografii 
Emila Wesołowskiego i sce-
nografii Ryszarda Kaji to 
szansa na pobicie kolejnych 
rekordów popularności. 

piątek, 5 czerwca, godz. 18.00
TANNHÄUSER Richard Wagner   

niedziela, 7 czerwca, godz. 19.00
CARMEN Georges Bizet  

wtorek, 9 czerwca, godz. 19.00
COPPELIA Léo Delibes 

niedziela, 14 czerwca, godz. 11.00
CXLVII POZNAŃSKIE WARSZTATY 
OPEROWE 
PO RAZ OSTATNI...

niedziela, 14 czerwca, godz. 19.00
XIV TURNIEJ TENORÓW POLSKICH

środa, 17 czerwca, godz. 19.00
MADAME BUTTERFLY Giacomo Puccini

piątek, 19 czerwca, godz. 19.00
WESELE FIGARA Wolfgang Amadeusz 
Mozart

niedziela, 21 czerwca, godz. 19.00
Polski Teatr Tańca – Balet Poznański
JESIEŃ-NUEMBIR
CHOPIN FRESH FRUIT

piątek, 26 czerwca, godz. 19.00
SKRZYPEK NA DACHU  
Jerry Bock / Joseph Stein PREMIERA

sobota, 27 czerwca, godz. 19.00
SKRZYPEK NA DACHU  
Jerry Bock / Joseph Stein PREMIERA 

niedziela, 28 czerwca, godz. 19.00
SKRZYPEK NA DACHU  
Jerry Bock / Joseph Stein PREMIERA

Coppelia fot. T. Jaworski

Tännhauser fot. K. Citak

Madame Butterfly fot. K. Citak
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Z prof. Bogdanem Jackowiakiem, Dziekanem Wydziału Biolo-
gii UAM, rozmawia Mariola Zdancewicz

 Rozmawiamy przy okazji dwóch wydarzeń: 25-lecia 
Wydziału Biologii oraz 90-lecia UAM. Tak między nami, któ-
ra rocznica jest dla Państwa ważniejsza i która bardziej ab-
sorbuje?

Nie byłoby naszego jubileuszu, gdyby nie rocznica powsta-
nia Uniwersytetu w Poznaniu. Te dwa wydarzenia stanowią jed-
ność. Dodam, że 90 lat Uniwersytetu to jednocześnie 90 lat bio-
logii w akademickim Poznaniu. Od samego początku Uniwersy-
tetu byli biolodzy – przedstawiciele takich dyscyplin jak bota-
nika, zoologia – najpierw na Wydziale Filozoficznym, a następ-
nie Matematyczno-Przyrodniczym. A rocznica Wydziału Biologii 
podkreśla naszą samodzielność jako dyscypliny badawczej. Nasz 
Wydział wywodzi się wprost z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, 
obejmującego także dyscypliny, z którymi do dzisiaj bardzo bli-
sko współpracujemy. Jednak wydział ten osiągnął w pewnym 
momencie już takie rozmiary i tak złożoną strukturę, że w roku 
1984 zdecydowano o formalnym jego rozdziale na dwa fakul-
tety: Wydział Biologii oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geo-
logicznych. Nie oznacza to jednak, że przestaliśmy współpraco-
wać, przeciwnie, czynimy to zarówno na płaszczyźnie naukowej, 
jak i dydaktycznej.

 Nauki biologiczne zrobiły ogromny krok naprzód. 
Właściwie opiera się na nich cała ochrona środowiska. A jakie 
są jej współczesne wyzwania? 

Jest kilka obszarów, w których biologia jako nauka podstawowa 
zaznacza swoją obecność, lub inaczej, które nie rozwijałyby się tak 
szybko, gdyby nie postęp nauk biologicznych. Zacznijmy od wspo-
mnianej już przez Panią ochrony środowiska, w której wykorzysty-
wane są przede wszystkim wyniki badań z zakresu ekologii. Drugi 
niezwykle istotny obszar związany jest z naszym zdrowiem. Postę-
py w leczeniu ludzi w znacznej mierze zależne są od postępu do-
konującego się w naukach biologicznych, zarówno tych bardziej 
tradycyjnych (np. mikrobiologii), jak i nowszych, dynamicznie roz-
wijających się i bardzo nowoczesnych, jak choćby genetyka mole-
kularna, która pomaga wnikać w coraz głębsze pokłady organizmu 
człowieka i na poziomie genetycznym rozwiązywać skomplikowane 
problemy zdrowia ludzkiego. I trzeci obszar działalności użytkowej, 
z którym zawsze byliśmy – jako biolodzy – związani, to rolnictwo, 

hodowla zwierząt i leśnictwo. Biologia wpływa na ich rozwój cho-
ciażby przez generowanie nowych odmian roślin uprawnych, bar-
dziej odpornych na patogeny, a także nowych ras zwierząt czy zwal-
czanie ich chorób.

 Nawiązując do zdrowia i ochrony środowiska, macie 
Państwo u siebie takie osoby, które współpracowały z Alem 
Gore’em. 

Cieszymy się, że w grupie osób współpracujących z byłym wi-
ceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który odebrał Pokojową 
Nagrodę Nobla za działalność na rzecz ochrony klimatu, był także 
profesor z Wydziału Biologii. Dzisiaj ważniejsze jest jednak pod-
kreślenie, że pracuje u nas wielu znakomitych uczonych, zarówno 
w dziedzinach należących do biologii klasycznej, np. zajmujących 
się różnorodnością biologiczną, jak i w obszarach związanych z na-
ukami medycznymi czy rolniczymi. Mamy w nich nie tylko wybit-
nych uczonych, ale także zespoły młodych pracowników, którzy 
twórczo kontynuują ich dzieła. 

 Dotykając spraw nauk medycznych, chciałam zapy-
tać, co biolodzy myślą na temat ciągłych mutacji wirusów gry-
py? Czy one przestaną kiedyś mutować? 

Patrzymy na to jak na zjawisko naturalne. Na tym poziomie or-
ganizacji życia częste mutacje są czymś normalnym. O wirusach 
jest głośno z tego względu, że powodują określone choroby i skut-
ki społeczne. Niestety, często poddajemy się presji mediów, tak jak 
to dzieje się ostatnio w związku z pojawieniem się nowego wiru-
sa grypy. Uwagę społeczeństwa skupia się tylko na tym wirusie, 
a przecież w tym samym czasie na choroby powodowane przez 
inne, również groźne wirusy, cierpi znacznie większa liczba osób. 
Komunikaty o pojawieniu się nowego wirusa grypy funkcjonują jak 

„newsy”, z właściwą dla tego typu informacji ekspresją. Jeśli działa-
ją ostrzegawczo, to oczywiście pełnią pozytywną rolę, gorzej gdy 
wywołują nieuzasadnioną panikę.

 Jeśli coś jest nowe, to wydaje się groźniejsze, ale 
chyba już dajemy sobie radę z tym wirusem? 

Dysponujemy obecnie coraz lepszymi narzędziami diagno-
stycznymi i naukowymi, potrafimy szybko zidentyfikować tego wi-
rusa i zaproponować odpowiednie środki, żeby mu przeciwdziałać. 
Z drugiej strony, tempo mutacji jest tak duże, że nie zawsze nadą-
żamy z zastosowaniem odpowiednich środków.

 Pana Wydział zaproponował doktorat honoris causa 
UAM Gerdowi Albertiemu. To wzmacnia prestiż Uczelni.

Trzymać 
rękę na 
„pulsie” 

życia
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Wydział Biologii dość rzadko proponuje kandydatów do tytu-
łu doktora honoris causa. Wychodzimy z założenia, że powinien 
to być moment rzeczywiście spektakularny, podkreślający nie tyl-
ko wagę osiągnięć naukowych, ale i potwierdzony autentyczną 
współpracą z naszym Uniwersytetem. Tak się złożyło, że Profesor 
Gerd Alberti z Uniwersytetu w Greifswaldzie, wybitny zoolog (aka-
rolog), współpracuje z naszym Wydziałem od wielu lat. Doktorat 
honorowy był więc okazją, by powiedzieć, że m.in. dzięki tego typu 
kontaktom ukształtowała się Poznańska Szkoła Akarologiczna. Two-
rzy ją na naszym Wydziale duży zespół naukowców o światowej re-
nomie, utrzymujący żywe kontakty z uczonymi ze wszystkich kon-
tynentów, szczególnie z Ameryki Północnej, Australii i Europy. 

 Czym chciałby Pan zaskoczyć czytelników „Merku-
riusza”? 

Chciałbym przede wszystkim zaprosić Państwa na Kampus Mo-
rasko, który stanowi drugie płuco Uniwersytetu. Jest tu kilka wy-
działów: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa, Nauk Geograficznych i Geologicznych, bu-
duje się Wydział Chemii. Ale, przede wszystkim, jako dziekan Wy-
działu Biologii, chcę bardzo serdecznie zaprosić do Collegium Bio-
logicum. Po pierwsze, żeby zobaczyć, w jak dobrych warunkach po 
90 latach możemy pracować, a po drugie, by zwiedzić laboratoria. 
Jest wiele okazji ku temu, aby obejrzeć nasze zbiory przyrodnicze 
z niezwykle cennymi okazami z całego świata, doświadczyć funk-
cjonowania nowoczesnych technik badawczych i poznać możliwo-
ści ich wykorzystania do rozwiązania problemów praktycznych.

 Od niedawna możemy Państwa zastać w jednym, 
a nie kilkudziesięciu miejscach w Poznaniu. Teraz macie pięk-
ną siedzibę. Dziękuję za zaproszenie dla czytelników. 

Wystarczy krótki telefon, że jest grupka uczniowska, czy też pra-
cownicza, która pragnie zobaczyć nasze nowe miejsce pracy. Nie 
odmawiamy. Zawsze jesteśmy chętni do tego, żeby pokazać nasz 
gmach wypełniony nie tylko cenną aparaturą i zbiorami przyrod-
niczymi, ale także wspaniałą zielenią.

 Chciałabym jeszcze wrócić do 25-lecia. Ponieważ 
z tą datą związana jest konferencja, na którą Pan Dziekan był 
uprzejmy nas zaprosić. 

Konferencja zorganizowana była pod hasłem „Wyzwania współ-
czesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska”, a więc obję-
ła trzy podstawowe obszary naszych zainteresowań. Odpowiada-
liśmy na pytanie, w jakim miejscu – w kontekście wyzwań świato-
wych – znajduje się Wydział Biologii”. Uczyniliśmy to na tle wystą-
pień gości z Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Czech. 
Wygłosili oni, dzięki wsparciu programu „Akademicki Poznań”, nie-
zwykle interesujące referaty na temat ewolucji u zwierząt i człowie-
ka. Usłyszeliśmy o wynikach najnowszych badań nad genomem 
roślin, a także o systemie finansowania nauki w Czechach. Zapre-
zentowaliśmy także nasz Wydział, dlatego niemal każdy pracow-
nik miał swoją prezentację. Mam nadzieję, że konferencja przyczy-
niła się do integracji wydziału. Warto podkreślić, że pierwszy raz 
w 90-letniej historii Uniwersytetu znajdujemy się w jednym gma-
chu, można więc powiedzieć, że fizycznie jesteśmy zintegrowani. 
Teraz wchodzimy w etap integracji rzeczywistej – naukowej, nie 
tylko tej przestrzennej. 

Z przyjemnością chciałbym jeszcze dodać, że jest to mój dru-
gi kontakt z redakcją „Merkuriusza”. Cenię sobie Państwa czaso-
pismo, ponieważ stara się dogłębnie spoglądać na różne aspek-
ty życia człowieka i funkcjonowania środowiska. Poprzednio, jako 
Przewodniczący Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, rozmawiałem o problemach środowiskowych, dzisiaj mówimy 
o nauce i edukacji. Życzyłbym nie tylko sobie, aby redakcja podą-
żała w tym kierunku. Żebyśmy nie zajmowali się tylko sensacyjnymi 
nowościami, choć i one bywają interesujące, ale starali się spojrzeć 
na różne sfery życia w sposób głębszy i bardziej dociekliwy. 

Wydział zatrudnia blisko 200 nauczycieli akademic-
kich, prowadzących badania w zakresie antropolo-
gii, biologii środowiska, taksonomii roślin i zwierząt, 
cytologii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki, biologii 
molekularnej, biotechnologii i bioinformatyki, a na 
trzech kierunkach: biologia, biotechnologia, ochro-
na środowiska kształci się ponad 1700 studentów. 
W ramach tych kierunków student może wybierać 
programy spośród wielu specjalności, m.in.: biologia 
człowieka, biologia eksperymentalna, biologia śro-
dowiska, biologia molekularna, ekologia i zarządza-
nie zasobami przyrody, bioinformatyka, hydrobiolo-
gia i ochrona wód. Najlepsi absolwenci studiów ma-
gisterskich mogą kontynuować naukę na studiach 
doktoranckich. Aktualnie prace doktorskie przygoto-
wuje ponad 110 słuchaczy. 

Podwójny jubileusz jest okazją do złożenia hołdu 
wszystkim pracownikom, którzy wnieśli swój wkład 
w rozwój nauk biologicznych na Uniwersytecie. 
Symbolicznym wyrazem tej wdzięczności jest od-
słonięta w dniu 20 maja br. w holu Collegium Maius, 
wieloletniej siedziby Wydziału Biologii, tablica pa-
miątkowa, a w dniu rozpoczęcia Konferencji Nauko-
wo-Dydaktycznej pt. „Wyzwania współczesnej bio-
logii, biotechnologii i ochrony środowiska” 37 oso-
bom zostały wręczone Medale Pamiątkowe. 

20 maja br. JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, Profesor Bronisław Marciniak, 
wręczył dyplom doktora honoris causa Profesoro-
wi Gerdowi Albertiemu, światowej sławy zoologowi 
i ekologowi. Dyplom ten jest wyrazem uznania dla 
osiągnięć naukowych Profesora oraz wdzięczności 
za wieloletnią współpracę z zoologami Wydziału 
Biologii i innych polskich uniwersytetów. Laudację 
wygłosił prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak, współ-
twórca „Poznańskiej Szkoły Akarologicznej”
Profesor Gerd Alberti jest 124. doktorem honoro-
wym w 90-letniej historii Uniwersytetu Poznańskie-
go i 6. reprezentantem nauk biologicznych. Stanął 
w jednym rzędzie z takimi uczonymi, jak: Józef Pa-
czoski, profesor systematyki i geografii roślin, pio-
nier fitosocjologii i twórca teorii pantopizmu; Jan 
Czekanowski, antropolog, zwolennik kierunku sta-
tystycznego w badaniach antropologicznych; Jean-
Pierre Ebel, profesor biologii molekularnej, pierwszy 
dyrektor Instytutu Biologii Strukturalnej Uniwersy-
tetu Josepha Fouriera w Grenoble; Wacław Leono-
wicz Kretowicz, profesor fizjologii i biochemii roślin; 
Har Gobind Khorana, profesor chemii i genetyki 
molekularnej, laureat Nagrody Nobla z 1968 roku 
w dziedzinie fizjologii i medycyny, za odszyfrowa-
nie kodu genetycznego i jego roli w syntezie białek.
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Każda nNa-
groda Nobla pod-
sumowuje etap 
rozwoju danej 
dziedziny wie-
dzy i jednocze-
śnie zaznacza kie-
runki dalszego jej 
rozwoju. W roku 
2008 Nagrodę 
Nobla z chemii 
zdobyli łącznie 
Japończyk (pra-
cujący w USA) 
Osamu Shimo-
mura oraz Ame-
rykanie: Martin 
Chalfie i Roger Y. 
Tsien za „odkry-
cie i badania nad 

zielonym fluoryzującym białkiem, GFP (od 
angielskiego Green Fluorescent Protein)”. 
Nagroda w wysokości dziesięciu milionów 
szwedzkich koron została równo podzielo-
na pomiędzy trójkę badaczy. 

Zielone fluoryzujące białko nazywane 
skrótowo GFP, zostało wykryte w 1962 roku 
w meduzie Aequorea victoria. Od tego czasu 
stało się ważnym narzędziem  współczesnej 
biologii molekularnej i komórkowej, z które-
go pomocą można obserwować procesy po-
przednio niewidoczne, jak na przykład roz-
wój komórek nerwowych czy rozprzestrze-
niania się komórek nowotworów.

W żywym organizmie występuje wiele 
tysięcy białek kontrolujących wszelkie pro-
cesy chemiczne. Jeśli kontrola białkowa za-
wodzi, pojawiają się niedomagania i cho-
roby. Dlatego tak ważne jest poznanie roli 
poszczególnych białek. Problem polega na 
tym, że zwykle białka są bezbarwne (jak 
na przykład „białko” z kurzego jajka) i ich 
odróżnienie wymaga znakowania. Dosko-
nałym znacznikiem okazało się białko GFP, 
które pobudzone światłem ultrafioletowym 
świeci pięknym zielonym kolorem. Używa-
jąc technologii DNA, można łączyć GFP 
z innymi interesującymi, lecz „niewidocz-
nymi” białkami, i w ten sposób obserwo-
wać położenie, ruchy i oddziaływania zna-
kowanych białek. Podobnie, GFP pomaga 
śledzić losy komórek, np. niszczenie komó-
rek nerwowych powodowane chorobą Al-
zheimera lub powstawanie komórek beta 
produkujących insulinę. 

Osamu Shimomura wyizolował GFP 
z meduzy Aequorea victoria, która dryfu-
je z prądami morskimi przy zachodnim 
wybrzeżu Ameryki Północnej, i odkrył, że 
białko to fluoryzuje na zielono pod wpły-
wem światła ultrafioletowego. Martin Chal-
fie wykazał wartość GFP jako fluoryzujące-
go znacznika dla różnych procesów biolo-

gicznych. Roger Tsien przyczynił się do zro-
zumienia, w jaki sposób GFP fluoryzuje, jak 
również rozszerzył paletę kolorów na inne 
barwy, tak że różne białka i komórki świe-
cą różnymi kolorami. Dzięki temu można 
śledzić kilka procesów biologicznych jed-
nocześnie.

Zainteresowanie białkiem GFP miało 
wpływ na rozwój wielu dziedzin biologii 
i chemii, m.in. fotochemii, która zajmuje się 
oddziaływaniem światła ze związkami che-
micznymi. Okazało się np., że GFP fluoryzu-
je nie w sposób ciągły, lecz migocze, prze-
platając okresy jasne z okresami ciemnymi. 
Wykrycie tego zjawiska wymagało zastoso-
wania ultraczułych metod, w których poje-
dyncze cząsteczki GFP unieruchomione na 
powierzchni szkła są oświetlane światłem 
laserowym i obserwowane pod specjal-
nym mikroskopem. Obserwację migotania 
pojedynczego fluoroforu pod mikrosko-
pem można porównać do obserwacji bły-
sków latarni morskiej z pokładu statku na 
morzu. Z częstości błysków latarni i długo-
ści okresów ciemnych doświadczony kapi-
tan rozpozna jaka to latarnia i określi swoje 
położenie. Tak samo analiza migotania flu-
orescencji GFP pozwala dowiedzieć się, co 
takiego dzieje się wewnątrz cząsteczki biał-
ka, a także poznać wpływ otoczenia na funk-
cję białka. 

Badania pojedynczych bio-cząsteczek 
otwierają nowe możliwości poznawcze 
przed chemią i biologią. Do lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego stulecia można było 
obserwować jedynie zespoły cząsteczek, 
których sygnał eksperymentalny jest uśred-
nieniem sygnałów od pojedynczych cząste-
czek. Migotanie fluorescencji pojedynczych 
cząsteczek GFP jest niezauważalne, jeśli ob-
serwujemy fluorescencję roztworu zwiera-
jącego wiele cząsteczek GFP, tak samo jak 
głos pojedynczego śpiewaka nie jest roz-
różniany w dobrze zestrojonym chórze, 
gdyż stapia się z innymi głosami. Dopiero 
postęp techniczny ostatnich dwudziestu lat 
umożliwił izolację i detekcję pojedynczych 
cząsteczek i poznanie nowych dotychczas 

„niewidocznych” przedtem zjawisk.
Na naszych oczach postęp techniczny 

prowadzi do powstawania nowych dzie-
dzin chemii, na przykład mechano-chemii. 
Jednym z ważnych problemów współcze-
snej nauki jest pytanie, w jaki sposób biał-
ka przyjmują swój kształt, dzięki któremu 
spełniają swoje funkcje. Dotyczy to np. en-
zymów, które muszą się odpowiednio sfał-
dować, aby mogły katalizować reakcje che-
miczne. Białka GFP także muszą przyjąć od-
powiedni kształt, jeśli mają spełniać swoją 
funkcję fluoryzujących znaczników. Nowa 
metoda badania fałdowania białek pole-
ga na mechanicznym rozciąganiu cząste-

czek białka w urządzeniu zwanym mikro-
skopem sił atomowych. Metodami bioche-
micznymi można unieruchomić cząsteczki 
GFP na chemicznie neutralnej powierzchni 
i używając odpowiedniego ostrza docze-
pionego do uchylnego ramienia, „dotknąć” 
cząsteczkę, a następnie rozciągnąć pomię-
dzy powierzchnią a czubkiem ostrza. Po-
miar siły niezbędnej do osiągnięcia odpo-
wiedniego rozciągnięcia dostarcza informa-
cji o procesie rozfałdowania białka. 

Mikroskop sił atomowych używany 
w eksperymentach mechano-chemicznych 
jest urządzeniem z dziedziny nowoczesnej 
nanotechnologii. Obserwowane rozciągnię-
cia są rzędu nanometrów, a siły rozciągają-
ce są mierzone w pikoniutonach. Wymaga 
to niewyobrażalnie dużej czułości pomiaro-
wej. Dla przypomnienia, nanometr to jedna 
miliardowa część metra, a jeden niuton jest 
siłą tysiąca miliardów pikoniutonów. 

Jak odnieść te fakty do 90. rocznicy po-
wstania Uniwersytetu w Poznaniu i do wmu-
rowania kamienia węgielnego pod gmach 
nowego Collegium Chemicum? Poznań ma 
ambicje, by być miastem know-how, mia-
stem nowoczesnej nauki i technologii. Ist-
niejący potencjał Uniwersytetu w dziedzinie 
matematyki i nauk przyrodniczych tworzył 
się od samego powstania Uczelni i osiągnie 
nowy punkt kulminacyjny po przeniesie-
niu Wydziału Chemii na kampus „Morasko”. 
W jednym zwartym obszarze znajdą się wy-
działy chemii, biologii, fizyki i matematyki 
wraz z centrami nowych technologii. Osią-
gnięta zostanie naukowa „masa krytyczna”, 
która powinna zaowocować zacieśnieniem 
współpracy pomiędzy różnymi dyscyplina-
mi. Jak widać z przykładu historii odkrycia 
białka GFP, badania interdyscyplinarne nauk 
przyrodniczych mogą przynieść nowe prze-
łomowe osiągnięcia.

Wydział Chemii prowadzi badania na-
ukowe we wszystkich głównych dziedzinach 
chemii, m.in. fotochemii i fizykochemii po-
jedynczych cząsteczek, których wagę wska-
zała Nagroda Nobla w bieżącym roku. Silna 
grupa fotochemików korzysta m.in. z nowo-
czesnego zaplecza aparaturowego w posta-
ci Laboratorium Ultraszybkiej Spektroskopii 
Laserowej mającego siedzibę na Wydzia-
le Fizyki. Badania teoretyczne w dziedzinie 
analizy i modelowania eksperymentów nad 
pojedynczymi cząsteczkami prowadzone są 
w Pracowni Dynamiki Procesów Fizykoche-
micznych. Rok 2009 przyniesie kolejną na-
grodę Nobla w dziedzinie chemii. Będzie 
to znowu okazja do refleksji nad rozwojem 
chemii i miejscem, jakie zajmujemy.  

Nobel z chemii 2008
Andrzej Molski

Na tropie niutonów

Andrzej Molski jest dziekanem  
Wydziału Chemii UAM
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Dobiega końca kolejny muzyczny se-
zon w Blue Note. Poznański klub zadbał 
więc o to, aby czerwcowy program obfito-

wał w bardzo zróżnicowane dźwięki.

 5 czerwca warto wybrać 
się do Blue Note na koncert 
FIREBIRD V11 – jazz-rocko-
wą fuzję brzmień w wyko-
naniu Phila Manzanery, 
Leszka Możdżera, Charle-
sa Haywarda, Yarona Sta-
vi. Lider projektu, Phil Man-
zanera, należy do czołówki 
światowych gitarzystów. Zy-
skał sławę, grając w zespole 

Roxy Music, uznawanym za stylistyczne objawienie lat 70. Po 
zawieszeniu grupy rozpoczął karierę solową oraz działalność 
producencką. Współpracował m.in. z S. Winwoodem, D. Gil-
mourem, Velvet Underground, B. Eno, R. Wyattem, A. Lennox. 
W jego studiu nagrań powstał platynowy album On An Island 
P. Gilmoura. Jest on także współautorem utworu One Slip Pink 
Floydów. W latach 90. Manzanera koncertował m.in. z B. Dy-
lanem, K. Richardsem, J. Bruce’em. Jego twórczość wymyka 
się prostemu zaszufladkowaniu – jest ona wyrazem nieustan-
nych poszukiwań i eksperymentów, prowadzących do inte-
resujących muzycznych spotkań. W tym również spotkania 
z Leszkiem Możdżerem – światowej sławy pianistą, odważ-
nym eksploratorem i oryginalnym twórcą, znakomicie odnaj-
dującym się w rozmaitych stylach i konfiguracjach muzycz-
nych. 

Na łagodny koktajl 
brzmień z pogranicza jaz-
zu, popu i muzyki latyno-
amerykańskiej zaprasza 
natomiast Camila Meza 

– urzekająca aksamitnym 
głosem chilijska wokalistka 
i gitarzystka. O jej warsztat 
instrumentalny zadbał je-
den z największych jazzo-
wych gitarzystów w Chile 

– Jorge Diaza, a do współpracy jeszcze jako nastolatkę zapra-
szali najlepsi chilijscy muzycy młodego pokolenia. Obecnie 
Camila Meza gości na największych południowoamerykań-
skich festiwalach jazzowych, a krytycy widzą w niej wscho-
dzącą gwiazdę na miarę Diany Krall. 

 Równie interesująco zapo-
wiada się oprawiony w nieco eg-
zotyczne ramy koncert KOKII – 
urzekającej kryształowym głosem 
i scenicznym temperamentem 
japońskiej wokalistki. Nagrywa 
ona utwory dla telewizji, teatrów, 
jej głos pojawia się na ścieżkach 
dźwiękowych japońskich filmów 
animowanych. Największe uzna-
nie zyskała jednak za sprawą pio-
senki promującej znaną animę 
Brain Power. Jest uwielbiana przez 
publiczność: ma na swoim koncie 
wiele koncertów w USA oraz Euro-

pie przyciągających tysiące fanów. Ponieważ będzie to pierw-
szy i jedyny w Polsce występ artystki – nie może na nim za-
braknąć poszukiwaczy niepospolitych brzmień! 

 1 lipca, na dobre rozpoczęcie wakacyjnego miesiąca, a za-
razem pożegnanie kolejnego muzycznego sezonu w Blue 
Note warto wybrać się na koncert świato-
wej sławy akordeonisty KLAUSA PAIERY, 
któremu towarzyszyć będzie Wiedeński 
Kwartet Smyczkowy. Klaus Paier to arty-
sta urzekający emocjonalną różnorodno-
ścią stwarzanego przez siebie muzyczne-
go świata. W jego kompozycjach łączą się 
bowiem spontaniczność jazzu, pasja tango 
nuevo i tradycja muzyki folk. Atutem towa-
rzyszącego mu kwartetu jest natomiast od-
ważne przekraczanie granic pomiędzy mu-
zyką klasyczną a popularną oraz umiejęt-
ność łączenia magii argentyńskiego tanga 
z francuskimi „mussetes” i muzyką bałkań-
ską. Taka rozpiętość brzmień i stylów gwa-
rantuje niezapomniany muzyczny wie-
czór! 

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA
czerwiec

01.06.2009 r., godz. 20.00
BIG STAN BAND

02.06.2009 r., godz. 20.00
PC BAND

05.06.2009 r.,  godz. 20.30
P H I L  MA N Z A N E R A  /  L E S Z E K 
MOŻDŻER / CHARLES HAYWARD / 
YARON STAVI 

„Firebird V11”

06.06.2009 r., godz. 20.30
CAMILA MEZA TRIO (Chile)

07.06.2009 r., godz. 20.00
BELIEVE akustycznie & GALAHAD 

8.06.2009 r., godz. 20.00
HALO

10.06.2009 r., godz. 20.00
TITO & TARRANTULA

12.06.2009 r., godz. 20.00
KONCERT REGGEAE

13.06.2009 r., godz. 20.30
LET ME INTRODUCE TO THE END 
(Polska/USA)

15.06.2009 r., godz. 20.00
DAGA GÓRNA - recital

16.06.2009 r., godz. 20.00
CNN HEADLINE BLUES „Clapton 
Live!”

17.06.2009 r., godz. 20.00
KOKIA (Japonia)

19.06.2009 r., godz. 20.00 
RECITAL DYPLOMOWY absolwentów 
Wydziału Jazzu Liceum Muzycznego 
w Poznaniu

22.06.2009 r, godz.19.00
MISA SHIMOMURA (Japonia)

24.06.2009 r., godz. 20.00
IREK GŁYK P.I.K. TRIO 

27.06.2009 r., godz. 20.30
SAMOKHIN BAND

30.06.2009r., godz. 20.00
ANDRZEJ RAYSKI

1.07.2009 r., godz. 20.00  
Jazz Top w Blue Note
KLAUS PAIER & RADIO STRING 
QUARTET VIENNA
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Z prof. Henrykiem Koroniakiem z Wy-
działu Chemii UAM rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 
 Niedawno Uniwersytet Po-

znański gościł znakomitości chemiczne 
z całego świata zrzeszone w Europej-
skiej Sieci Tematycznej Chemii. Proszę 
powiedzieć, czego dotyczyło to spotka-
nie?

Może najpierw powiem, czym jest ta 
sieć, w której uczestniczymy od drugiej 
połowy lat 90. W 1996 roku pojawił się pro-
jekt paru profesorów pracujących w Anglii, 
Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech, 
który rozrósł się na tyle, że mógł być fi-
nansowany ze środków europejskich. Pro-
jekt ten to ECTN, czyli Europaen Chemistry 
Thematic Network, który zrzesza około 160 
jednostek kształcących chemików w Euro-
pie – od Portugalii po Estonię i Rosję, od 
Norwegii po Grecję. Jego celem jest dba-
nie o jakość kształcenia chemików w Eu-
ropie, a także sprawdzanie, czy jesteśmy 
kompatybilni względem siebie, czyli czy 
jesteśmy porównywalni, czy kształcimy tak 
samo. Oczywiście nikt nie kształci identycz-
nie. W Polsce na przykład tradycyjnie kła-
dziemy większy nacisk na doświadczenie la-
boratoryjne, gdzie indziej liczy się bardziej 
teoria lub kształcenie z wykorzystaniem in-
nych technik. Na końcu mamy jednak wszy-
scy ten sam „produkt”, który nazywa się „ab-
solwent chemii” ze stopniem magistra lub 
licencjata. W tamtych czasach powstały 
również inne sieci, ale ta chemiczna żyje 
do dzisiaj, i ma się chyba najlepiej z nich 
wszystkich.

 Który kierunek jest słuszny, je-
śli chodzi o wybór drogi – czy pójść dro-
gą zdobywania doświadczeń praktycz-
nych, czy teorii?

Oba kierunki są niezbędne i związane 
integralnie. Bez jednego nie ma drugiego. 
Natomiast to nie jest tak, że są jednostki 
czy instytucje uniwersyteckie, które oferu-
ją tylko teorię, a drugie tylko praktykę. My 
kładziemy większy nacisk na doświadcze-

nie laboratoryjne. To ważne w takiej dzie-
dzinie, jaką stanowi chemia, i to nasz pol-
ski patent, który jest na nowo odkrywany 
w Europie. Chemia przez lata miała bardzo 
złą reputację, pewnie trochę zasłużoną. Za-
szkodził nam pogląd medialny, że chemia 
truje. Z drugiej strony nikt nie dodaje, że 
chemicy są jedynymi ludźmi, którzy mogą 
odtruć. Kiedyś budowaliśmy przemysł, dy-
miły kominy Śląska, i to było oznaką no-
wych czasów. Dziś się okazuje, że takim 
znakiem rozwoju jest tzw. zielona chemia, 
czyli coś, co nie ingeruje w środowisko, ma 
być miłe, przyjemne dla zdrowia i życia. Do 
tego potrzeba z jednej strony wiedzy teo-
retycznej, ale z drugiej strony umiejętności 
manualnych. Kształcimy chemików, którzy 
w Europie nie odstają, jeżeli nie wyprze-
dzają innych w przygotowaniu praktycz-
nym do zawodu. 

 Mówi się jednak, że to zrówna-
nie, czyli to, co Pan nazwał kompatybil-
nością, jest odczuwalnym obniżeniem 
poziomu nauczania, jeżeli chodzi o na-
sze polskie uniwersytety.

Myślę, że to nie jest tak. Możemy ro-
bić wszystko – możemy obniżać i podwyż-
szać poziom, ale na to drugie potrzebne są 
środki. Obniżanie wynika zawsze z ograni-
czenia środków. W Polsce, mimo zapew-
nień politycznych, fundusze przeznacza-
ne na kształcenie są ciągle małe. Stawiany 
jest argument, że polska nauka nie kształci 
dla praktyki, że jej „produkt” nie może być 
od razu „sprzedany” na rynku. Jednak żeby 
coś sprzedać, najpierw trzeba zainwesto-
wać, a w polską naukę warto zainwesto-
wać. Oczywiście skuteczność takiego dzia-
łania nie jest stuprocentowa, ale nigdzie na 
świecie taka być nie może. Chemia jest za-
dziwiającym przykładem, bo mimo niskich 
nakładów jesteśmy ciągle bardzo dobrze 
postrzegani w świecie.

 To jest oczywiste, natomiast 
w tym pytaniu zawarłam nieco inną 
myśl. Chodziło mi o to, że mimo nie-
dostatków nasz poziom nauczania jest 
wyższy niż w Europie. Jeżeli będziemy 

się równać do tego, co jest proponowa-
ne, unifikować, to czy to nie obniży tego 
poziomu, czy my nie stracimy na tym?

W zakresie kształcenia jesteśmy auto-
nomiczni, i to jest tylko i wyłącznie nasza 
decyzja, jaki poziom będziemy trzymać. 
Nikt nam tego nie może nakazać. Przyna-
leżność do stowarzyszenia ECTNA jest ab-
solutnie dobrowolna. To jest tak, że wza-
jemnie się kontrolujemy i staramy się czer-
pać dobre przykłady z tego, co robią inni 
zagranicą. Polskie tradycje kształcenia che-
mii są dobre. Ciągle jesteśmy na czele pol-
skich dyscyplin naukowych, wspólnie z in-
nymi naukami ścisłymi typu matematyka 
i fizyka, i ciągle odgrywamy jedną z waż-
niejszych ról na poziomie światowym. 

 Jakie cele ma stowarzyszenie?
Celem sieci jest zapewnienie jak naj-

wyższych standardów kształcenia stu-
dentów chemii w Europie. Między innymi 
umożliwia i ułatwia mobilność studiowa-
nia na różnych uniwersytetach. Stowarzy-
szenie unormowało pewne rzeczy, wyzna-
czyło standardy programów, które ułatwia-
ją ocenienie umiejętności i wiedzy z zakre-
su nauk ścisłych, a przede wszystkim che-
mii. Konieczne jest, aby był ktoś, kto będzie 
bronił tych wypracowanych już wzorców 
w sensie formalno-prawnym. Wystawiamy 
certyfikaty o poziomie wiedzy i jeżeli nie 
będziemy mieć tego zagwarantowane pra-
wem, to nasz wysiłek sprowadzi się do tego, 
że daliśmy sobie nawzajem powody do za-
dowolenia i to wszystko. W ten sposób po-
jawiła się struktura, która do ECTN dopisała 
jedną literkę A – Association, czyli stowa-
rzyszenie. Jest ono zarejestrowane w Bruk-
seli i jest gwarantem praw autorskich i do-
konań wartości intelektualnej tego, co zo-
stało zrobione. To ECTNA ma prawo nada-

Ciągle 
jesteśmy  
na czele
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wać znak jakości kształcenia – Eurobachelor 
(po polsku Eurolicencjat), Euromaster (czyli 
Euromagister) – właśnie w dziedzinie che-
mii. Przygotowany jest w kilkunastu języ-
kach test sprawdzający wiedzę chemiczną, 
który można wykorzystać na dowolnym po-
ziomie –od kandydata na studia do dokto-
ra czy ubiegającego się o pracę. ECTNA jest 
więc teraz strukturą, która ma osobowość 
prawną i pilnuje wszelkich jej praw.

 Czy to znaczy, że inne wydzia-
ły będę musiały powoływać tego rodza-
ju organizację i że samo świadectwo 
uniwersytetu nie będzie wystarczało, 
żeby mieć tę europejskość w nauce?

Oczywiście, że nie. Świadectwo uniwer-
sytetu wystarczy, żeby zagwarantować so-
bie znak jakości, że skończyło się studia na 
poziomie uniwersyteckim. To tak samo jak 
w życiu. Jeżeli ktoś oprócz tego, że skoń-
czył uniwersytet, jeszcze potrafi prowa-
dzić samochód i obsługiwać komputer, to 
w życiorysie napisze, że posiada dodatko-
we umiejętności z tego zakresu. Tak więc 
to będzie dodatkową rzeczą, która zapro-
centuje.

 W czym?
Chociażby w tym, że dobra uczelnia 

dostanie certyfikat jakości, a kandydat na 
studia, który będzie wybierał między szkołą 
A a szkołą B czy C, może zdecyduje się aku-
rat na tę, która to gwarantuje. 

 A czy sądzi Pan, że wpłynie to 
na przyszłe zatrudnienie czy możliwość 
pracy naukowej w innych miejscach niż 
w Polsce?

To tak jak kiedyś Martin Luther King 
powiedział: „I have a dream”, my też „śni-
my”. Byłoby wspaniale, gdyby taka kwalifi-
kacja mogła mieć miejsce. Chcemy, aby to, 
co robimy tutaj w chemii, miało takie prze-
łożenie europejskie. Dotarliśmy do stowa-
rzyszeń chemicznych, czyli Royal Chemical 
Society w Zjednoczonym Królestwie, towa-
rzystw chemicznych we Włoszech, w Niem-
czech i w Polsce. I kto wie, czy za kilka lat 
Europejskie Stowarzyszenie Towarzystw 
Chemicznych nie będzie uznawać, że tak 
się stało.

 Czy stowarzyszenie zajmuje 
się również etyką w chemii?

Musi się zajmować, chociażby plagiata-
mi, ale one zdarzają się na szczęście rzad-
ko.

 Mam na myśli, by nie firmo-
wano nazwiskami znanych profesorów 
pewnych modyfikacji żywności czy np. 
ukrytych związków chemicznych, któ-
re są szkodliwe. Żeby się nie mówiło, że 
margaryna jest zdrowsza od masła, po-
nieważ to czy tamto, tylko żeby się mó-
wiło prawdę.

Tak naprawdę nie da się obronić rze-
czy, które są złe. Na przykład na początku 

produkcji margaryny, jeśli już o niej mó-
wimy,  utwardzano tłuszcze, w związku 
z czym były w niej ślady katalizatorów, 
metali ciężkich, które są toksyczne i zosta-
ją w organizmie. Problemem chemii jest 
to, że jeżeli potrafiła ona zatruć, nad czym 
podejrzewam wszyscy boleją, to jest ona 
w tej chwili jedynym sposobem na odtru-
cie. Warto przypomnieć fakt, iż na począt-
ku dwudziestego wieku średnia życia ga-
tunku Homo sapiens wynosiła około czter-
dziestu lat. Czterdzieści lat! Obecna śred-
nia wynosi dla kobiet w Polsce prawie 77 
lat, dla mężczyzn około 71. Co się wyda-
rzyło, żeśmy ją prawie podwoili? Wydarzy-
ło się kilka drobiazgów zwanych chemią. 
Czyli pojawiły się sulfonamidy, antybioty-
ki, środki ochrony roślin, o prymitywnych 
nawozach nie wspomnę, nowe materiały, 
nowe leki, kosmetyki – za tym wszystkim 
stoi przecież chemia. Jeżeli więc mówimy, 
generalizując, że tylko trujemy, to jest to 
nieprawda. Grypa hiszpanka zabiła kiedyś 
miliony ludzi, a wygląda na to, że poten-
cjalne zagrożenie pandemią grypy skoń-
czyło się sukcesem. Ale wiele jest dopie-
ro przed nami do zrobienia. To tak à pro-
pos trucia jest jeszcze jeden argument. Po 
przeczytaniu jakiegoś artykułu, z którego 
wynikało, że wszystko, co zielone i natu-
ralnie wyhodowane przez środowisko jest 
zdrowe i piękne, spytałem, czy ktoś słyszał 
chociażby o grzybach trujących. Też sobie 
rosną pięknie muchomory w naszym śro-
dowisku, zwłaszcza te sromotnikowe. 

 Już nie mówiąc o innych rośli-
nach trujących, np. tojad…

Nie mówimy tu o medycynie ludowej, 
która potrafiła leczyć, jak i potrafiła truć, i – 
powiedzmy – w prawie doskonały sposób.

 Jakie będą losy dalszych spo-
tkań?

Na razie kończy się finansowanie eu-
ropejskie i struktura żyje własnym życiem. 
Utrzymuje się praktycznie ze składek człon-
ków, czyli instytucji kształcących chemików. 
To, że mamy zarejestrowanych 160 jedno-
stek, ciągle aktywnych, świadczy o tym, że 
ta struktura chce żyć i ma jeszcze trochę 
rzeczy do zrobienia. Dzięki niej nasze ma-
rzenia w bezpośredni sposób przełożyły 
się na lepszą pracę, na lepsze bytowanie, 
na lepszy dostęp do edukacji. Jest to więc 
coś, o co warto zabiegać.

 Został Pan prezydentem tej 
organizacji...

Na dwa lata. To dowodzi jednego, że wi-
docznie jestem na tyle szalony, że się jesz-
cze na to zgodziłem. Po drugie, już poważ-
niej, że może po prostu doceniono nasz 
polski wkład, dlatego że to, o co mam dbać 
jako prezydent, widocznie w Polsce robimy 
całkiem nieźle.

 To o co Pan będzie dbał?

O wszystko, co dotyczy poziomu che-
mii w Europie.

 A tak troszeczkę bliżej?
Bez wielkich słów jestem przekonany 

o tym, że my w Polsce robimy to dobrze 
i idziemy w dobrym kierunku. Już nas do-
ceniają na świecie, nie tylko w Europie. War-
to więc piąć się w górę.

 Zatem gratulować Panu, czy 
nie?

Za dwa lata…
 Gratulujemy dziś wyboru, a za 

dwa lata zapytamy, jak było.
Może się okazać, że mój optymizm bę-

dzie trzeba trochę zweryfikować, ale myślę, 
że tak się jednak nie stanie. 

Profesor Henryk Koroniak całe swoje 
zawodowe życie związał z Wydziałem 
Chemii Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Jest chemikiem or-
ganikiem, zainteresowanym badaniem 
mechanizmów reakcji, uznanym auto-
rytetem naukowym w zakresie badań 
związków fluoroorganicznych. Ma sze-
rokie kontakty międzynarodowe. Był 
zapraszany na wiele konferencji na-
ukowych, a także jako wykładowca, 
przez wiele wydziałów chemicznych, 
m.in. na uczelniach amerykańskich, 
niemieckich, japońskich i chińskich. 
W roku 2002 uhonorowany przez Pol-
skie Towarzystwo Chemiczne za dzia-
łalność na rzecz integracji środowiska 
chemików Medalem Marii Curie-Skło-
dowskiej. Jest członkiem Rady Nauki 
przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, członkiem Rady Fundacji 
Nauki Polskiej, ekspertem European 
Research Council i innych organizacji 
naukowych.
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Prasowe przecieki 

Poufne negocjacje z władzami trwa-
ły od grudnia 1816 roku. Plotkom i domy-
słom nie było końca. Budowa ruszyła w 1822 
roku, a w mieście mówiono o sprzeniewie-
rzeniu się ideałom narodowym arystokraty, 
który w walce o parcele do samego króla 
miał słać adresy. Brat wybrał karierę dyplo-
maty na pruskim dworze. Nowa rezydencja 
Raczyńskich miała stanąć w prestiżowej lo-
kalizacji i być wzorowana na Luwrze, co było 
wybitnym dowodem wielkopańskich aspira-
cji Raczyńskich. Sensacją stało się doniesie-
nie „Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go”, powołującej się na H. Heinego, o zamia-
rze umieszczenia w nowym domu Raczyń-
skich biblioteki narodowej. Choć asesor 
Rabski nie zaprzeczał, to poddawał w wąt-
pliwość wiarygodność tych doniesień. Budo-
wa trwała kilka lat. 

W kwietniu 1829 roku na łamach „Gaze-
ty Wielkiego Księstwa Poznańskiego” uka-
zał się krótki artykuł zapowiadający otwar-
cie książnicy. 

Otwarcie książnicy 

Dla publiczności bibliotekę otwarto 5 
maja 1829 roku. Początkowo księgozbiór 
liczył 13 tysięcy woluminów, z czego 1680 
pozycji stanowiła darowizna Konstancji Ra-
czyńskiej, której portret – zgodnie z wolą 
fundatora – umieszczono w czytelni liczą-
cej 18 miejsc. Z czytelni można było korzy-
stać w dni powszednie od godziny 17.00 
do 20.00. 

Pierwszym bibliotekarzem był Józef Łu-
kaszewicz, funkcję „murgrabiego” zaś spra-
wował Maksymilian Kurzhals, porządku pil-
nował odźwierny Tomasz Maciejewski. 

Dzieło i gorycz 

Zatwierdzenie statutu fundacji przez 
króla Prus po kilku miesiącach pozwalało 
fundatorowi mieć nadzieję, że bibliotece 
nic nie grozi. Wraz z zatwierdzeniem sta-
tutu biblioteka została zwolniona z opłat 
stemplowych, uzyskała prawo do egzem-
plarza obowiązkowego każdego druku wy-
danego na terenie Wielkiego Księstwa Po-
znańskiego, aż do czasu powstania uniwer-
sytetu w Poznaniu, oraz zwolnienie z po-
datków.

Uroczyste przekazanie miastu Biblio-
teki Raczyńskich nastąpiło 8 lutego 1832 
roku. Poza Poznaniem ten gest na rzecz 
władz wkrótce po wybuchu Powstania Li-
stopadowego został nie najlepiej odebra-
ny. Wielkopolanie podziwiali Dezydere-
go Chłapowskiego i nie mogli zrozumieć 
postawy bohatera wojny z Austrią z 1809 
roku, odznaczonego srebrnym krzyżem 
Virtuti Militari. W czasie patriotycznego 
zrywu w kongresówce wielkopolski pozy-
tywizm był czymś niestosownym. Nieba-
wem jednak okaże się, że nie ma co liczyć 
na dobrą wolę władz pruskich. W 1833 
roku policja wyda zakaz zakupu przez bi-
bliotekę wydawnictw o charakterze rewo-
lucyjnym i antyrządowym. Cokolwiek mia-
łoby to znaczyć, jakieś doniesienie stało się 
dla prezesa policji pretekstem do cenzu-
rowania księgozbioru. Konstancja Raczyń-
ska zakupuje do biblioteki cenną kolek-
cje pism J. U. Niemcewicza. Osobny ka-
talog tej kolekcji sporządza Kurzhals. Jak 
i w przyszłości okaże się, że powierzanie 
katalogowania polskich zbiorów Niemcom 
jest merytorycznie chybionym pomysłem. 
Do pruskiej perfidii, jak miało to miejsce 
w trakcie negocjacji przy zakupie parceli, 

dokłada się pruska głupota i policyjna na-
tura nacji. Tak bowiem można ocenić poli-
cyjne nakazy i restrykcje obejmujące cha-
rakter nabywanych książek. 

Kiedy Edward Raczyński występuje 
z kolejną inicjatywą powołania w Wiel-
kopolsce „gimnazjum realnego” z równo-
prawnym wykładowym językiem polskim 
i – nauczony doświadczeniem z biblio-
teką – chce mieć pełną kontrolę nad tym 
przedsięwzięciem, spotyka się nie tylko 
z oporem władz pruskich, ale i niechęcią 
kół polskich w pruskim parlamencie, posą-
dzany o skłonności do nadmiernego eks-
ponowania własnej osoby. Przekonanie to 
utwierdziło umieszczenie na cokołach po-
sągów Mieszka i Chrobrego, ufundowa-
nych do „złotej kaplicy” w Poznańskiej Ka-
tedrze, inskrypcji z nazwiskiem fundatora. 
Raczyński, choć przywiązany do tytułów 
i zaszczytów, żył raczej skromnie jak na po-
siadane majętności. Tytuł hrabiowski Pola-
cy nie zawsze i niechętnie wymieniali przy 
nazwisku Edwarda Raczyńskiego, bowiem 
nie mogli zapomnieć, że ów tytuł „wypro-
sił” ojciec Edwarda, Filip, na dworze króla 
Prus Fryderyka Wilhelma III po trzecim roz-
biorze Polski. Do niechęci ze strony władz 
pruskich z powodu patriotycznych manife-
stacji dochodzi krytyka rodaków. Raczyński 
przechodzi wylew. Skutkiem choroby jest 
wybuchowy i wyjątkowo drażliwy, co do-
datkowo utrudnia mu kontakty i ograni-
cza możliwości uprawiania dyplomacji. Ka-
rol Marcinkowski zauważa u niego skłonno-
ści samobójcze. 

W poniedziałek 20 stycznia1845 roku 
w poczuciu niezrozumienia i osamotnienia 
udaje się na wyspę Edwarda na jeziorze pod 
Zaniemyślem do ulubionego szwajcarskie-
go domku. Napełniwszy armatkę wiwato-
wą prochem, klęka przed nią, tak że głowa 
znajduje się u wylotu lufy, i podpala lont. 
Ciało odnaleziono pozbawione głowy. 

Biblioteka i nowoczesność 

Na początku ubiegłego stulecia do-
strzeżono potrzebę rozbudowy bibliote-
ki i oddania nowej linii. W roku 1912 bi-
bliotekę zmodernizowano; powstały dwa 
nowe magazyny książek i założono oświe-
tlenie elektryczne. Mimo wielu planów roz-
budowy, żadnego z nich nie zrealizowano 
z powodu braku funduszy. W okresie mię-
dzywojennym biblioteka przeżywa kry-
zys finansowy, a władze miasta nie mogą 
znaleźć środków nie tylko na jej rozbudo-
wę, ale i jej właściwe funkcjonowanie. Jed-
nak księgozbiór powiększa się, a biblio-
teka nadal ma rangę ważnej instytucji na-
ukowej, dzięki oddaniu dyrektora Andrzeja 
Wojtkowskiego. Jego prace mają ogromne 
znaczenie dla historii Wielkopolski. W set-
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ną rocznice powstania biblioteka publikuje 
najpoważniejszą biografię Edwarda Raczyń-
skiego. Do dziś podstawowym źródłem dla 
historyków jest bibliografia do dziejów 
Wielkopolski jego autorstwa.

Z inicjatywy Biblioteki Raczyńskich 
w 1996 roku powołano Fundację Bibliotek 
Naukowych w Poznaniu. Celem Fundacji 
jest „komputeryzacja” 12 bibliotek nauko-
wych. Kiedy powstawała Fundacja, słowo 

„komputeryzacja” wymagało objaśniania, 
właściwie lepiej byłoby powiedzieć „infor-
matyzacja”. Chodziło nie tylko o wdroże-
nia komputerowych systemów w działach 
udostępniania, ale też założenie elektro-
nicznych katalogów i w dalszej kolejno-
ści udostępniania ich przez Internet. Dziś 
to już oczywistość, jednak wprowadzenie 
tych rozwiązań wymagało i wymaga nadal 
współpracy, jednolitego oprogramowania 
i rozwiązań. Zakres usług informatycznych 
stale się rozwija. Dzisiejsze witryny biblio-
teczne nie są już tylko internetowymi wy-
pożyczalniami książek, ale oferują wiele 
serwisów informacyjnych, wykraczających 
poza działalność biblioteki. W przyszłości, 
i to nie tak odległej, biblioteki będą udo-
stępniały „cyfrowe faksymile” książek, coraz 
więcej publikacji będzie miało wyłącznie 
formę elektroniczną, zwłaszcza w literatu-
rze naukowej. 

Teraz biblioteka ma szansę stać się no-
woczesną placówką naukową i kulturalną 
na miarę XXI wieku. 4 lutego 2009 roku Mi-
nister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Bogdan Zdrojewski przedstawił na konfe-
rencji prasowej wyniki oceny merytorycz-
nej I stopnia projektów złożonych w ra-
mach priorytetu XII „Kultura i dziedzictwo 
kulturowe” Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. Biblioteka otrzyma 
prawie 43 miliony złotych z funduszy euro-
pejskich na budowę nowego budynku. 

Książnica odrodzona 

Mimo protestów rodziny Raczyńskich, 
w 1902 roku bibliotekarzem zostaje Nie-
miec Oswald Collmann. W czasie pierwszej 
wojny światowej biblioteka jest zamknięta. 
Po zakończeniu wojny na krótko kieruje nią 
Adolf Kunkel. W styczniu 1919 roku biblio-
teka odzyskuje narodowy charakter, a jej 
kierownikiem zostaje Antoni Bederski. 

Warto zauważyć, że od momentu prze-
jęcia kierownictwa biblioteki przez Niem-
ców władze miasta zmieniają swoje nasta-
wienie do placówki, dotychczas jej niechęt-
ne, zaczynają zabiegać o rozbudowę i mo-
dernizację. Jest to bez wątpienia element 
wojny propagandowej władz zaborczych. 

W Polsce odrodzonej biblioteka przeży-
wa kryzys finansowy, nie pozwalają przezwy-
ciężyć go dotacje z Ministerstwa Wyznań Re-

ligijnych i Oświecenia Publicznego, koniecz-
ne są listy zastawne, emisja obligacji. 

Wraz z powstaniem Uniwersytetu, Bi-
blioteka Raczyńskich traci przywilej eg-
zemplarza obowiązkowego na rzecz Biblio-
teki Uniwersyteckiej. W 1924 uchwałą rady 
miejskiej rozwiązano kuratorium i biblio-
teka stała się placówką miejską. W dalszej 
konsekwencji uznano, że Fundacja Raczyń-
skich wypełniła swoje zadanie, nota bene 
wyczerpała już wszelkie zgromadzone fun-
dusze, więc ją rozwiązano. Przejęcie kontro-
li nad biblioteką przez miasto nie rozwiązu-
je jej problemów. Przejściowo udostępnio-
no pomieszczenia w kamienicy miejskiej 
przy Placu Wielkopolskim na dwie czytelnie. 
Prezydent miasta, Cyryl Ratajski, ofiarowu-
je bibliotece osiem portretów zasłużonych 
Wielkopolan. Ten gest docenia dyrektor 
Andrzej Wojtkowski, ale bardziej zależy mu 
na prestiżu innego rodzaju, więc organizuje 
czytelnię profesorską, czego skutkiem jest 
przywrócenie egzemplarza obowiązkowe-
go bibliotece. Zdawałoby się rzecz drobna, 
ale – wobec szczupłych funduszy na zaku-
py nowych książek – właśnie egzemplarz 
obowiązkowy jest ważny w rozwoju księ-
gozbioru. Po obchodach stulecia powsta-
nia biblioteki jej sytuacja zdecydowanie 
się poprawia, a gmach uznano za zabytek. 
Znalazły się fundusze na remont, moderni-
zacje i powiększenie magazynów. 

Gdy wybuchła wojna, biblioteki nie 
ewakuowano, uznając, że jest dostatecznie 
zabezpieczona. Najcenniejsze zbiory znala-
zły się w sejfie podarowanym przez bank. 
13 września 1939 roku Gestapo opieczęto-
wuje bibliotekę. Władze okupacyjne mia-
nowały dr. Józefa Aleksandra Raczyńskiego 
z Obrzycka komisarycznym kierownikiem 
biblioteki. Dzięki jego staraniom księgo-
zbiór nie uległ rozproszeniu i został zacho-
wany. Skrupulatni Niemcy przed ponow-
nym otwarciem biblioteki zarządzają prze-
prowadzenie skontrum i szacują zbiory na 
200 tysięcy woluminów. Niestety w czasie 
okupacji biblioteka nie jest dostępna dla 
Polaków. Józefa Raczyńskiego władze oku-
pacyjne powołują do wojska. W 1943 roku 

– z obawy przed nalotami – Niemcy zarzą-
dzają ewakuację najcenniejszych zbiorów 
do pałacu w Obrzycku. Dzięki temu ocala-
ły księgozbiory do roku 1830, bowiem w lu-
tym 1945 roku w trakcie walk o miasto bu-
dynek biblioteki płonie. Pożar zniszczył 180 
tysięcy woluminów, katalogi i meble. 

Wkrótce po zakończeniu wojny biblio-
teka wznowiła działalność, organizując 
punkty biblioteczne. Powstało kilka działa-
jących do dziś czytelni w mieście i filii w in-
nych miejscowościach Wielkopolski. Osta-
tecznie odbudowę zabytkowego gmachu 
przy Placu Wolności zakończono dopiero 
w 1956 roku, ale jeszcze w trakcie remon-

tu otwarto pierwsze czytelnie i uruchomio-
no magazyny. Nowy ustrój przyniósł kolej-
ne reorganizacje, mimo to biblioteka odra-
dzała się i rozwijała, kontynuując tradycje. 

Więcej niż biblioteka 

Działalność Biblioteki Raczyńskich nie 
sprowadza się jedynie do wypożyczania 
książek. Zorganizowanie czytelni dziecięcej 
rozwinęło się do formy „Biennale Sztuki dla 
Dzieci”. Filia „Pod lipami” przekształciła się 
w dom kultury, organizujący liczne literac-
kie i teatralne imprezy oraz koncerty. W Pa-
łacu Działyńskich w 1974 roku wznowiono 

„Czwartki literackie”, podczas których z czy-
telnikami spotykają się pisarze z całej Pol-
ski i przybywają goście zagraniczni. Z da-
rów Ignacego Mosia powstaje Muzeum Li-
terackie Henryka Sienkiewicza, które orga-
nizuje liczne wystawy i spotkania, prowadzi 
działalność edukacyjną. Kolejną placówką 
jest Muzeum Kraszewskiego powstałe dzię-
ki darom E. Walczaka. Biblioteka przejmuje 
opiekę nad muzeum-pracownią Kazimiery 
Iłłakiewiczówny w mieszkaniu pisarki. 

Zakres działalności biblioteki ciągle się 
rozszerza. Powołano ośrodek dokumenta-
cji wielkopolskiego środowiska literackiego, 
przejęto teatralia od Teatru Nowego, zbio-
ry muzykologiczne rozproszone w różnych 
instytucjach. Biblioteka Raczyńskich ma już 
66 filii, numer 66 otrzymuje filia książki mó-
wionej i brajlowskiej dla niewidomych. 

Już w latach osiemdziesiątych w środo-
wisku biblioteki rodzi się inicjatywa pomo-
cy bibliotekom polonijnym, głównie w po-
zyskiwaniu książek do zbiorów, a obecnie 
we współpracy z Towarzystwem Polonia 
organizowane są w Poznaniu warsztaty 
dla bibliotekarzy pracujących w środowi-
sku polonijnym. Od 1997 roku wydawane 
jest pismo „Winieta” o charakterze bibliote-
koznawczym i popularnonaukowym.  
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Z prof. dr hab. Kamilą Wil-
czyńską, Rektorem Wyż-
szej Szkoły Handlu i Usług, 
rozmawia Merkuriusz

 Z nowym rokiem 
akademickim objęła Pani 
funkcję rektora w Wyższej 
Szkole Handlu i Usług. Jak 
Pani skomentuje ten czas?

Był to przede wszystkim 
czas na dokładne zapozna-
nie się z funkcjonowaniem 
Uczelni, z nowymi przepi-
sami prawa dotyczącymi 
szkolnictwa wyższego, któ-
rym trzeba się posługiwać 
i zgodnie z nimi podejmo-
wać bieżące decyzje. W tym 
czasie zaczęło się wdrażanie 
założonej strategii rozwo-
ju Uczelni na okres kadencji, 
czyli na lata 2008 – 2012. Tym 
nie mniej wydarzyło się już 
kilka spraw, o których warto 
wspomnieć. 

Zeszyty Naukowe Wyż-
szej Szkoły Handlu i Usług 
w Poznaniu zostały ocenio-
ne pozytywnie przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego – otrzymaliśmy za 
nie 4 punkty. Wiadomość ta 
stanowi czynnik zachęcający 
autorów spoza naszej uczelni 
do umieszczania u nas swych 
artykułów, a to podnosi war-
tość Zeszytów Naukowych. 
Warto tu podkreślić, że w tej 

chwili kończy się już druk 15. numeru Zeszy-
tów Naukowych WSHiU (dwa w ciągu roku 
akademickiego) i średnio około 70-80% za-
mieszczonych treści jest autorstwa nauczy-
cieli akademickich innych uczelni, również 
i spoza Poznania. Zalecamy studentom czy-
tanie naszych Zeszytów Naukowych, ponie-
waż znajduje się w nich wiele ciekawych te-
matów makroekonomicznych i mikroekono-
micznych, problemów związanych z globa-
lizacją, z Unią Europejską i poszczególnymi 
dyscyplinami ekonomicznymi, a to wszyst-
ko rozszerza ich wiedzę. Artykuły naukowe, 
począwszy od 1. numeru nic nie straciły ze 
swej aktualności.

Dzięki staraniom nowych władz Uczel-
ni Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad 
Jakością i Kapituła Programu „Najwyższa 
Jakość” przyznały Wyższej Szkole Handlu 
i Usług w Poznaniu tak wysokie wyróżnienie, 
jakim jest Certyfikat Najwyższej Jakości. Rów-
nocześnie Rektor i Kanclerz otrzymali tytuły 

„Menedżera Najwyższej Jakości” za stworzenie 
nowoczesnego modelu zarządzania organi-
zacją i opracowanie strategii rozwoju. 

Warto zaznaczyć, że ranga Certyfika-
tu Najwyższa Jakość znacznie wzrosła po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
ponieważ w krajach UE posiadanie takie-
go znaku jakości podnosi rangę instytucji 
czy przedsiębiorstwa. A dla nas stanowi to 
istotny impuls do zwielokrotnienia działań 
na rzecz dalszego podwyższania jakości na 
każdym odcinku pracy szkoły wyższej. 

 Czy pokusiłaby się Pani o oce-
nę nowego narybku na uczelni i stopnia 
przygotowania studentów?

To trudne pytanie. Stopień przygoto-
wania studentów jest bardzo zróżnicowany. 

Obserwujemy to nie tylko w naszej uczelni, 
ale także podobne opinie słyszymy z uczel-
ni państwowych. Od lat studenci borykają 
się na I roku studiów z matematyką, a do 
analizy ekonomicznej niezbędna jest znajo-
mość np. rachunku macierzowego. Obser-
wuję też słabą znajomość geografii świata 
czy historii XX wieku. Ale jest wielu studen-
tów, którzy walczą o bardzo dobre oce-
ny z egzaminu. Przypominam im, że uczą 
się przede wszystkim dla siebie, bo nigdy 
nie wiadomo, gdzie będą pracowali i o co 
szef może zapytać. Warto solidnie się uczyć, 
żeby indeks wyglądał porządnie i by dy-
plom uczelni miał ocenę bardzo dobrą.

 W związku z rosnącymi wyma-
ganiami zarówno od uczelni wyższych 
jak i kończących je młodych ludzi, czy 
planujecie Państwo otwarcie nowych 
kierunków?

Rynek usług w Polsce nie jest jeszcze 
nasycony. Prowadzimy badania rynku pracy 
w dziedzinie usług celem wyszukania bra-
kującej luki w tym zakresie. Badamy, gdzie 
i w jakim stopniu istnieje zapotrzebowa-
nie na nowe kwalifikacje pracowników. 
Może to stanowić dla Uczelni wskazówkę 
na wprowadzenie nowego kierunku stu-
diów adekwatnego do aktualnych potrzeb 
rynku, a zarazem atrakcyjnego również dla 
studentów. Mamy już pewne rozeznanie 
w tym kierunku, ale to tajemnica handlo-
wa. Na razie ponawiamy działania na uzy-
skanie zezwolenia w Ministerstwie Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie 
kierunku, który został zakwestionowany 
z powodów formalnych. Mam nadzieje, że 
zdążymy do rozpoczęcia nowego roku aka-
demickiego. 

 W jaki sposób Uczelnia będzie 
starała się być konkurencyjna na rynku, 
na którym niewątpliwie zaznaczy się niż 
demograficzny?

Postawiłam na jakość kształcenia, bo 
uważam, że jest to dla Uczelni sprawa naj-
istotniejsza. Chcemy, żeby nasz absolwent 
miał jak najszerszą wiedzę, zarówno teore-
tyczną, jak i praktyczną, znał realia życia go-
spodarczego. Szeroki zakres tematów prac 
licencjackich znakomicie to umożliwia. So-
lidna podstawa wiedzy teoretycznej w na-
wiązaniu do praktyki gospodarczej zapew-
nia naszemu absolwentowi dobry start 
w pracy tak w małych i średnich przedsię-
biorstwach, jak i w wielkich spółkach ak-
cyjnych.

 Czy studenci mają możliwość 
pogłębiania swojej wiedzy za granicą?

Mamy podpisane umowy, w ramach 
programu Erasmus, z uczelniami w Portu-
galii, Niemczech, Norwegii, Turcji i na Wę-
grzech. Dotyczą one wymiany studentów 
i nauczycieli akademickich. Nasi studenci 
mogą wyjeżdżać do tych krajów na poby-Po
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ty jedno lub dwusemestralne, w celu wzię-
cia udziału w zajęciach dydaktycznych oraz 
na praktyki wakacyjne. W tym roku akade-
mickim studenci z WSHiU byli w Portugalii 
i w Turcji, a w murach naszej uczelni prze-
bywało troje studentów z Portugalii i tro-
je z Turcji. Zajęcia w ramach programu 
Erasmus odbywają się w języku obcym, 
najczęściej angielskim. W związku z tym 
duży nacisk kładziemy na naukę języków, 
a zwłaszcza na lektorat zawodowy, obej-
mujący słownictwo specjalistyczne z da-
nego kierunku studiów. To się na pewno 
przyda i w dalszej edukacji, i w pracy za-
wodowej. Naszym celem w przyszłości jest 
umożliwienie każdemu naszemu studento-
wi nauki bądź praktyki za granicą. Jest to 
nasza inwestycja w kapitał wiedzy dla stu-
dentów.

 Czy udało się Państwu wyko-
rzystać środki europejskie?

Od maja 2006 r. do września 2007 r. 
Uczelnia realizowała projekt „www.inter-
wies.pl – Internet dla twojej wsi. Wykorzy-
staj wiedzę dostępną w Internecie”, współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach działania 2.3 Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa. Od 
października 2006 r. do rolników w Wielko-
polsce wyjeżdżały dwa interBusy – autobu-
sy przekształcone w multimedialne mobil-
ne sale szkoleniowe, w których wykładow-
cy z naszej uczelni uczyli osoby z obszarów 
wiejskich, jak posługiwać się komputerem 
i Internetem, prowadzić działalność gospo-
darczą, a także radzić sobie na rynku pracy. 
W szkoleniach wzięło udział ponad 1200 
uczestników.

Obecnie, wspólnie z portalem Allegro.pl, 
realizowany jest – w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowa-
nego z ES – projekt „E – handel. Szkolenia 
wzmacniające kompetencje osób pracują-
cych z regionu Wielkopolski w zakresie pro-
wadzenia sprzedaży w Internecie”. Uczest-
niczy w nim 300 osób.

 Czy współpracujecie Państwo 
z innymi uczelniami w kraju bądź za 
granicą?

Pierwsze porozumienia o współpracy 
WSHiU podpisała w 1997 i 2000 r. i doty-
czyły one takich prestiżowych uczelni w Po-
znaniu jak Akademia Ekonomiczna i Aka-
demia Rolnicza (obecnie noszą one nazwy 

– Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet 
Przyrodniczy). Na marginesie, rozmowy 
w sprawie tego ostatniego porozumienia 
miałam przyjemność prowadzić wspólnie 
z ówczesną Rektor WSHiU dr Barbarą Du-
dzińską. Dzięki temu nasi absolwenci mogli 
kontynuować studia magisterskie na tych 
uczelniach. Dodam, że te umowy partner-
skie są w dalszym ciągu aktualne i respek-

tują je kolejni rektorzy. Profesorowie i dok-
torzy z obu Uniwersytetów są równocześ-
nie naszymi wykładowcami, a to stanowi 
gwarancję wysokiego poziomu studiów.

Oprócz tego mamy podpisane umowy 
o współpracy z licznymi uczelniami niepu-
blicznymi, m. in. Poznańską Wyższą Szkołą 
Biznesu i Języków Obcych, Wyższą Szkoła 
Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Kono-
packiej w Pruszkowie, Wyższą Szkołą Logi-
styki i Transportu we Wrocławiu. Płaszczy-
znę współpracy WSHiU z innymi szkołami 
wyższymi stanowią także gremia, których 
jesteśmy członkiem: Konferencja Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich, Wielkopolski 
Konwent Rektorów Szkół Wyższych przy 
Wojewodzie Wielkopolskim, Forum Rekto-
rów Uczelni Niepaństwowych Wielkopolski 
i Kolegium Kanclerzy Uczelni Niepaństwo-
wych Wielkopolski.

Z uczelni spoza granic Polski umowy 
partnerskie mam podpisane m. in. z Insti-
tuto Superior de Comunicação Emresarial 
w Lizbonie, z Fachhochschule Hof w Niem-
czech, w Turcji z Uniwersytetem Maltepe 
w Stambule i Uniwersytetem Sakarya oraz 
z węgierskim Szolnok University College. 
W najbliższym czasie podpiszemy porozu-
mienie z dwoma uczelniami z Ukrainy.

 Merkuriusz skierowany jest 
między innymi do firm i samorządów. 
Czy Państwa uczelnia może zaoferować 
coś właśnie tej grupie? 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług powstała 
z inicjatyw samorządnej organizacji kupiec-
kiej, skupiającej małych i średnich przedsię-
biorców, co w znacznym stopniu rzutuje 
na jej działalność. WSHiU skupia się przede 
wszystkim na kształceniu wysoko kwalifiko-
wanych kadr w zawodach związanych ze 
sferą handlu i usług. Do tej grupy osób ad-
resowane też są nasze studia podyplomo-
we. Wśród nich proponujemy następujące 
specjalności: „E – handlowiec – skuteczne 
zarządzanie firmą w Internecie”, „Menadżer 
XXI wieku – kształcenie kompetencji za-
rządczych”, „Trener biznesu w nowoczesnej 
organizacji”, „Zarządzanie turystyką i zakła-
dami hotelarskimi”, „Zarządzanie projektami 
unijnymi”. Proponujemy także następujące 
kursy i szkolenia: 

„Bezpieczeństwo 
banku, czyli jak 
uniknąć zagroże-
nia przestępstwa-
mi kryminalnymi 
i jak zapobiegać 
sytuacjom kryzy-
sowym w banku” 
oraz „Europejski 
Certyfikat Umie-
jętności Kompu-
terowych ECDL”. 

Prof. dr hab. 
Kamila 
Wilczyƒska
Prof. dr hab. Kamila Wilczyńska 
(ur. w Krakowie) polska ekonomistka, 
rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług 
w Poznaniu (od 1.09. 2008 r.), autorka 
185 publikacji naukowych i popularno-
naukowych, popularyzator wiedzy 
ekonomicznej: 17 lat prowadziła 
Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej 
w Wielkopolsce, autorka scenariusza 
filmu „Maciek, rower i ekonomia”. 
Aktualnie w druku książka „Spacerkiem 
z ekonomią” dla młodzieży gimnazjalnej. 
Ukończyła studia w Wyższej Szkole 
Ekonomicznej w Poznaniu. Zawodowo 
związana z poznańską Akademią 
Rolniczą (w l. 1991 – 1993 wicedyrektor 
Instytutu Nauk Społecznych, w l. 1993– 

–1997 kierownik Katedry Ekonomii). Na 
początku lat 70. zainicjowała w kraju 
badania nad infrastrukturą wsi i rolnictwa. 
W l. 1985–1995 przewodnicząca Rady 
Zakładowej ZNP na AR. W WSHiU pracuje 
od 1.10.1999 r. Redaktor naukowy 
Zeszytów Naukowych WSHiU (od 
numeru 2. do chwili obecnej).
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Naukowa ranga i kulturowy prestiż 
Uniwersytetu wypływa z umiejętności łą-
czenia akademickich tradycji z nowocze-
snym spojrzeniem na rolę kształcenia – ta 
myśl stała się motywem przewodnim ob-
chodów 90-lecia Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Honorowy patro-
nat nad wydarzeniem przyjął Marszałek Sej-
mu, Bronisław Komorowski. 

Uroczystości trwające od 5 do 10 maja 
br. objęły zasięgiem Poznań, Gniezno oraz 
rodzinne miasta czterech pierwszych rek-
torów UAM: Śrem, Węglewo, Trzemeszno 
i Pleszew. O wyjątkowym wymiarze świę-
ta UAM zadecydował cykl specjalnie przy-
gotowanych wydarzeń. Ich ”spiritus movens” 
było Uroczyste Jubileuszowe Posiedzenie 
Senatów Publicznych Uczelni Wyższych 
miasta Poznania. W program jubileuszo-
wych imprez wpisały się wystawy, odsło-
nięcie pamiątkowych tablic, koncert w Auli 
Uniwersyteckiej, Bal Jubileuszowy oraz – jak 
na akademickie tradycje Poznania przystało 

– konferencje naukowe. Akademicką atmos-
ferę świętowania podkreślił Piknik Akade-
micki, który uświetniło wystąpienie Premie-
ra Donalda Tuska, oraz rajd śladami pierw-
szego rektora Uniwersytetu, prof. Heliodora 
Święcickiego. Obchody 90-lecia UAM były 

ważne nie tylko dla uniwersyteckiego śro-
dowiska. Okazały się świętem Akademickie-
go Poznania. Pokazały, jak szczególne miej-
sce nasz Uniwersytet zajmuje na mapie na-
ukowych placówek Polski i Europy. 

Uroczyste otwarcie obchodów 90-lecia 
Uniwersytetu nastąpiło w Centrum Kultu-
ry „Zamek”, gdzie otwarto wystawę „Uni-
wersytet na Zamku”. Święto UAM od stro-
ny naukowej zainaugurowała konferencja 

„Tradycje i absolwenci”, która zapoznała 
z dziejowym zarysem współczesnego ob-
razu wybranych wydziałów UAM i Akade-
mii Sztuk Pięknych. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyły się wykłady dotyczące 
działalności poznańskiego Uniwersytetu 
w konspiracji oraz związku edukacji uni-
wersyteckiej z sukcesem życiowym. Kon-
ferencję podsumowało stwierdzenie, że 

„uniwersytet jest się w stanie obronić”, jeśli 
przekona młodych ludzi, że wiedza „pozo-
staje w cenie”. Jej „Początki. Rok 1919 i na-
stępne” prezentował wernisaż w Bibliote-
ce Uniwersyteckiej. W tej „jednej z najstar-
szych i najważniejszych części Uniwersyte-
tu” wystawiono wybrane prace wydziałowe, 
wydawnictwa seryjne i czasopisma. Wiedzę 
zawartą w woluminach wzbogaciły umiesz-
czone nad gablotami zdjęcia dotyczące ży-

cia akademickiego, w którym UAM „jest 
nie tylko oknem na społeczność akademic-
ką, ale i cały Poznań”. Z Biblioteki wszyscy 
udali się do siedziby Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie odsłonięto 
tablicę głoszącą, że „w tym gmachu w la-
tach 1919-1919 z inicjatywy PTPN obrado-
wała Komisja Organizacyjna odradzającego 
się po latach zaborów Uniwersytetu”. 

Drugi dzień jubileuszu UAM rozpoczęła 
msza święta w Katedrze Poznańskiej, gdzie 
Arcybiskup Stanisław Gądecki przekonywał, 
że Uniwersytet powinien pozostawać świą-
tynią wiedzy, zdolną „tworzyć” wartościo-
wych ludzi. Ideowy aspekt rozwoju UAM 
uwidoczniło Jubileuszowe Posiedzenie Se-
natów Publicznych Uczelni Wyższych Po-
znania. Pośród znamienitych prelegentów, 
wystąpił Marszałek Sejmu RP. Zaakcento-
wał „rolę UAM, jaką wyznaczyła mu histo-
ria na miarę aspiracji i zdolności Wielkopo-
lan”. Podkreślił „wielką szansę, jaką dla Uni-
wersytetu jest niepodległość i demokracja”. 
Jego pogląd podzielili m.in. Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Ku-
drycka; Prezydent Poznania, Ryszard Gro-
belny; oraz prof. Gerard Labuda – wyrażając 
specjalne życzenie zabrania głosu – życzył 
Uniwersytetowi, aby „nauczanie traktował 

Dominik Górny 

Inspiracje tradycjà
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jubileusz

jako służebną funkcję wiedzy”. Echo aka-
demickiego wymiaru obrad pobrzmiewało 
podczas koncertu „Na 90 urodziny Uniwer-
sytetu”. Z towarzyszeniem poznańskich fil-
harmoników zaśpiewały m.in. „Poznańskie 
Słowiki” pod batutą Stefana Stuligrosza, 
chóry UAM: Akademicki i Kameralny. W re-
pertuarze wieczoru znalazły się kompozy-
cje doktorów honoris causa Poznańskiej 
Alma Mater: Ignacego Jana Paderewskiego 
i Krzysztofa Pendereckiego. 

Ważnym momentem obchodów 90-le-
cia UAM było odsłonięcie tablicy upamięt-
niającej członków społeczności Uniwersyte-
tu Poznańskiego – ofiary II wojny światowej. 
Tablicę umieszczoną w Collegium Minus, 
poświęcił ks. bp Marek Jędraszewski. W ob-
chody jubileuszu wpisała się także konfe-
rencja naukowa „Uniwersytet XXI wieku. 
Kierunki i uwarunkowania rozwoju”. 90-le-
cie obchodów UAM posłużyło do rozważe-
nia, jakie są „relacje rynku pracy i struktu-
ry kształcenia” oraz „etyczne problemy roz-
woju uniwersytetu”. Literacki aspekt święto-
wania uwydatnił „Wieczór z Mickiewiczem”. 
Jego atmosferę stworzyła m.in. recytacja 
poezji wieszcza w interpretacji aktora Te-
atru Nowego, Aleksandra Machalicy, a tak-
że staropolska biesiada – ucztowanie ro-
dem z „Pana Tadeusza”. 

W środowisku naukowym mawia się, 
że pośród publicznych uczelni wyższych 
Uniwersytet Warszawski jest największy, 
a Jagielloński – najstarszy. Jeśli obchody 
90-lecia Poznańskiego Uniwersytetu uznać 
za prezentację tego, co jest jego istotą, to 
UAM ma prawo być „najlepszym”.  



Z prof. Andrzejem Korzeniowskim, Rek-
torem Wyższej Szkoły Logistyki w Po-
znaniu, rozmawia „Merkuriusz”

 Każda uczelnia stara się czymś 
wyróżnić na tle konkurentów nie tylko 
z Poznania, ale i innych regionów Pol-
ski. Na co stawia Pana uczelnia?

Uważam, że jakość kształcenia jest 
głównym wyróżnikiem naszej uczelni ofe-
rującej zawodowe przygotowanie w zakre-
sie logistyki. Wartość dyplomu jest nadrzęd-
nym wskaźnikiem oceny przyjętym przez 
Wyższą Szkołę Logistyki. O wysokiej jako-
ści kształcenia decyduje wiele elementów. 
Zapewniamy dziewięć specjalności logi-
stycznych na studiach pierwszego stopnia 
i dwie na studiach stopnia drugiego. Wy-
kładamy 83 przedmioty, które – poza WF-
em – są w mniejszym lub większym stop-
niu związane z logistyką.

 Jak może być aż tyle przedmio-
tów związanych wyłącznie z logistyką?

Kształcimy wysokiej klasy fachowców. 
Poza obowiązującymi wykładami i ćwicze-
niami duży nacisk kładziemy na dodatkowe 
formy kształcenia, aby było ono jak najbar-
dziej różnorodne. Bardzo ważne jest kształ-
cenie specjalistyczne. Mamy cztery specja-
listyczne laboratoria logistyczne: Krajowe 
Laboratorium EPC/RFID, Laboratorium Za-
rządzania Magazynem, Laboratorium Opty-

malizacji Załadunku Nośników Transporto-
wych i Samochodów, Laboratorium Zarzą-
dzania Przedsiębiorstwem (systemy kla-
sy ERP). W laboratoriach wykorzystujemy 
też programy informatyczne: SAP – zinte-
growany system zarządzania przedsiębior-
stwem; iScala – system zarządzania logisty-
ką produkcji w łańcuchach dostaw, Qguar 

– magazynowy system informatyczny. Graf-
fiti – system zarządzania dystrybucją.

 Sam proces dydaktyczny to 
chyba jednak za mało...

Oczywiście, dlatego od samego począt-
ku nawiązaliśmy szerokie więzi z praktyką. 
W ramach powołanego przez uczelnię Klu-
bu Partnera mamy 31 podpisanych umów, 
w tym m.in. z firmami DHL Express, STILL, 
ProLogis, Raben, Quantum Software, SAS 

Institute, Panopa, BCC, SKK, Ponetex, Man-
dersloot. Ponadto organizujemy gościnne 
wykłady praktyków, na przykład przedsta-
wicieli firm takich jak IKEA czy Cargosped. 
Organizujemy też konferencje, m.in. „WSL 
FORUM Problemy Współczesnej Logistyki 
w Badaniach Naukowych”, „Międzynarodo-
we Forum Młodych Logistyków”, „Logistyka 
Miejska” i „Logistyka w sporcie”.

 Słyszeliśmy o szerokim zaanga-
żowaniu uczelni w procesy badawcze...

Realizujemy szeroko zakrojony pro-
gram badań naukowych, z których mogę 
wymienić takie projekty, jak: Delphi – Life-
long Learning Programme, B2B Loco 7, Pro-
gram Ramowy – „Bezpieczeństwo w trans-
porcie”, Tempus IV Project in logistics „Roz-
wój kompetencji logistycznych na Ukrainie 
i w Rosji”, Marco Polo – „Międzynarodowy 
kierunek kształcenia w zakresie logistyki 
transportu”. Poza tym koordynujemy wie-
le projektów, na przykład: NEDLOG „Nowo-
czesna Edukacja dla Logistyki”.

 Żadna uczelnia nie ogranicza 
się do własnego podwórka...

W tej chwili współpracujemy z siedmio-
ma uczelniami zagranicznymi. Są to: Tech-
nische Fachhohschule Wildau koło Berlina, 
Budapesti Műszaki Főiskola na Węgrzech, 
Jyväskylä University of Applied Sciences Jy-
väskylä w Finlandii, State University – Higher 
School of Economics w Moskwie, The Grims-

by Institute of Further & Higher Education 
w Wielkiej Brytanii, International Institute of 
Labour and Social Relations (II LSR) w Miń-
sku, SRH Fachhochschule Hamm koło Do-
rtmundu. Na naszej uczelni można zdobyć 
podwójny dyplom świadczący, że ukończy-
ło się dwie uczelnie. Stosowne porozumie-
nie podpisały z nami: Technische Fachhoh-
schule Wildau i The Grimsby Institute of Fur-
ther & Higher Education. Do tej pory zreali-
zowano dwanaście podwójnych dyplomów. 
W ramach programu ERASMUS 39 studen-
tów wyjechało do Wildau, Budapesztu, Jyva-
skyla i Grimsby, a trzech nauczycieli akade-
mickich do Wildau. 

WSL rozpoczęła 
działalność  
w roku akademickim 
2001/2002
W roku akademickim 2008/2009:
1780 studentów na studiach 
licencjackich,
820 studentów na studiach 
magisterskich,
410 słuchaczy studiów 
podyplomowych.
Łącznie 3010 studiujących
3 kierunki studiów
11 specjalności.
Współpraca z 9 zagranicznymi 
szkołami wyższymi,
8 projektów badawczych 
zrealizowanych i w trakcie 
realizacji,
1900 absolwentów studiów 
licencjackich,
490 absolwentów studiów 
magisterskich,
1190 absolwentów studiów 
podyplomowych.
Łącznie 3 580 absolwentów.

Czas na 
logistykę
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Rozmowa z prof. Władysławem Balic-
kim, Rektorem Wyższej Szkoły Banko-
wej w Poznaniu

 Co dla Pana oznacza pojęcie 
miasto uniwersyteckie?

Miasta uniwersyteckie można podzie-
lić na dwie kategorie. Pierwsza to ta, gdzie 
uniwersytet w całości zdominował miasto. 
Zdominował w sensie wizerunku. Kto wie, 
czym charakteryzuje się miasto o nazwie 
Oxford? Tylko uniwersytetem. Nikt poza 

tym nie ma pojęcia, co jest w tym Oxfor-
dzie. Albo, kto wie, co jest w mieście Cam-
bridge? Można by do tego dodać jeszcze 
amerykańskie przykłady, że Uniwersytet 
Harvarda mieści się w amerykańskim mie-
ście Cambridge. I jest to inny Cambridge, 
o którym prawie nikt nie słyszał. Czy Uni-
wersytet Stanford – sławna uczelnia w sta-
nie Kalifornia – usytuowany w niewielkiej 
miejscowości Palo Alto, o której też nikt 
nie słyszał. Wszyscy znamy Stanford czy Ha-
rvard, ale mało kto wie o Cambridge w sta-
nie Massachusetts czy o Palo Alto w Kalifor-
nii. Przykładów można by mnożyć. Heidel-
berg, Göttingen to też małe miasta zdomi-
nowane przez wielkie i sławne uniwersyte-
ty z tradycjami. 

 I Tübingen jeszcze...
Już nie za bardzo, bo Tübingen było 

miastem przemysłowym i termin technicz-
ny – „tubing” od uniwersytetu nie pocho-
dzi. Natomiast drugi rodzaj miasta uniwer-
syteckiego to taki, kiedy miasto dominuje 
nad uniwersytetem i – mimo że jest sław-
ny – miasto się z nim nie od razu kojarzy, 
np. Kraków. Kiedy słyszymy „Kraków”, to 
wpierw myślimy o Kościele Mariackim, oł-
tarzu Wita Stwosza, Wawelu itd., a Uniwer-
sytet Jagielloński jest gdzieś z dalej. Jeszcze 
gorzej jest z Uniwersytetem Wrocławskim, 
który wychował dziewięciu noblistów, ale 
kto o tym wie? Wrocław jest sławny z wie-
lu innych zabytków. Są też miasta o dużych 
uniwersytetach, ale niezbyt starych, które 
dopiero pracują na swoją sławę. Przykła-
dem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, który obchodzi 90 lat.

 Ale, w porównaniu do Akade-
mii Lubrańskiego...

Kto słyszał o Lubrańskim? Przecież ona 
nawet nie nosiła nazwy uniwersytet. Po-
znaniacy mocno się do tego Lubrańskiego 
przywiązali, ale to były początki, i w końcu 
nieudane.

 Bo Kraków mocno bruździł.
Czytałem na ten temat u Bratkowskie-

go. Nie pamiętam jednak szczegółów. Nie 
mniej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
nie jest tak sławny jak Jagielloński czy Wro-
cławski, mimo że jest to uczelnia wielka. Po-
noć to największy pracodawca w mieście.

 I w Wielkopolsce.
Nie można mu odmawiać znaczenia. 

Tych bodaj 60 tysięcy studentów swoją 
obecnością, swoim AZS-em, osiągnięciami 
w dziedzinie kultury, wraz z kadrą nauko-
wą wywierają wpływ na funkcjonowanie 
miasta i na jego władze.

 Trywializując, mają również 
wpływ na picie piwa. 

Poznań jest też piwną potęgą. Miliona 
puszek, które są każdej godziny napełnia-
ne w nowym browarze, nie można lekce-
ważyć. „U
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Z Adamem Lewandowskim, Burmi-
strzem Śremu, rozmawia Mariola Zdan-
cewicz

 Miasto pierwszego rektora 
poznańskiego uniwersytetu, profesora 
Heliodora Święcickiego, znacząco włą-
czyło się w uroczystości jubileuszowe. 
Czy poza obchodami 90-lecia Uniwer-
sytetu Śrem i jego władze współpracu-
ją z uczelnią?

Heliodor Święcicki urodził się i uczęsz-
czał do liceum w Śremie. Mogiła jego ro-
dziców, którzy zmarli w 1872 roku, rów-
nież znajduje się na miejscowym cmenta-
rzu. Postać ta jest nam bliska i ważna. Jed-
nak głównym elementem wiążącym nas 
z uniwersytetem jest Collegium Heliodo-
ra Święcickiego, które powstało w Śremie 
jako oddział zamiejscowy. Znajdują się tu 
dwa wydziały – Wydział Chemii, na któ-
rym prowadzi się badania naukowe pod 
kierownictwem profesora Jerzego Lange-
ra z zakresu nanotechnologii i elektroni-
ki molekularnej, oraz Wydział Nauk Geo-
graficznych i Geologicznych z kierunkiem 
studiów turystyka i rekreacja. Są to studia 
dzienne, ale prowadzimy rozmowy z uni-
wersytetem, by w przyszłości umożliwić 
naukę również w systemie studiów za-
ocznych. Bardzo dobrze układa nam się 
współpraca z uczelnią przy planowaniu 
strategii rozwoju aglomeracji. Przypomnę, 

że miasto Poznań wraz z samorządami 
ościennymi zawiązało Radę Aglomeracji 
Poznańskiej, aby razem działać w zakresie 
wspierania inicjatyw gospodarczych, mar-
ketingu i promocji, gospodarki komunal-
nej, edukacji, polityki przestrzennej, opieki 
zdrowotnej, podejmowania działań zwią-
zanych z turystyką i ekologią oraz rozwią-
zywania problemów dotyczących miesz-
kańców tego terenu. Śrem jest współor-
ganizatorem Centrum Badań Metropoli-
talnych, które powstało przy Uniwersyte-
cie im. Adama Mickiewicza.

 Ogromną wagę przywiązuje-
cie Państwo do promocji walorów tury-
stycznych gminy. Czym chciałby się Pan 
pochwalić i zachęcić do spędzania u Was 
wolnego czasu?

Nieco żartobliwie przypomnę, że przez 
Śrem przepływa rzeka Warta, a ponadto 
znajdują się tu piękne akweny wodne z Je-
ziorem Grzymisławskim na czele. Myślę, 
że do tej pory większość nadwarciańskich 
miast nie potrafiła wykorzystać atutów 
związanych z sąsiedztwem rzeki. My budu-
jemy przystań kajakową, bulwar spacerowy 
i plac zabaw dla dzieci nad jeziorem oraz 
promenadę nadwarciańską, która istniała 
jeszcze przed wojną, a teraz wymaga spo-
rych nakładów i wysiłku, by powróciła do 
czasów swej świetności. Na początku roku 
zawiązało się stowarzyszenie „Wodniacy 
Śrem”, które jest głównym inicjatorem po-

wołania do życia nowego obiektu dla pły-
wających jednostek spalinowych – mariny.

 Szczerze zazdrościmy, Poznań 
się jeszcze nie doczekał…

Myślę, że warunki, w jakich przyjdzie 
nam wypoczywać, będą dobre. Co ważne, 
razem z powiatem ogłosiliśmy przetarg na 
oczyszczenie wód jeziora metodą chemicz-
ną. Potrwa to zapewne kilka sezonów, ale 
dzięki temu wody staną się czyste i przyja-
zne. Poza tym w Śremie powszechnie upra-
wia się sport i organizujemy tu wielkie wy-
darzenia sportowe, m.in. Mistrzostwa Polski 
w Szermierce, Mistrzostwa Polski w Kolar-
stwie Szosowym, Motorowodne Mistrzo-
stwa Świata i Europy czy planowany mecz 
seniorów w szermierce reprezentacji Polski 
i Rosji. Propagujemy również aktywne for-
my spędzania wolnego czasu, które anga-
żują całe rodziny, takie jak Nordic walking 
czy gra w boule. Mamy aż 30 boisk do tej 
francuskiej gry, która w Polsce nie jest jesz-
cze popularna, a u nas robi furorę i gra w nią 
wiele rodzin. Oprócz tego dysponujemy 
pięknymi terenami do uprawiania turysty-
ki rowerowej. Dwa tygodnie temu otwiera-
liśmy sezon rowerowy, a w imprezie brało 
udział blisko pół tysiąca osób. Miasto sły-
nie również z rozległych połaci zieleni, jak 
chociażby Park Krajobrazowy im. gen. Chła-
powskiego, Park Miejski im. Powstańców 
Wielkopolskich, Ekologiczny Park im. Wło-
dzimierza Puchalskiego czy Park Śremskich 

Dla mnie,  
dla Ciebie,  
dla każdego...



27

region

Odlewników. Serdecznie zachęcamy do ich 
odwiedzania.

 No i następny park, Park Inwe-
stycyjny…

Rzeczywiście. Część gruntów należą-
cych do gminy przeznaczamy pod dzia-
łalność gospodarczą. Obecnie ważne jest 
wsparcie dla przedsiębiorczości, a my 
nie używamy tylko sloganów. Posiadamy 
w aglomeracji poznańskiej jedyną aktyw-
ną strefą – Wałbrzyską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną, której zadaniem jest wspieranie 
przedsiębiorczości. Do 2020 roku inwestor, 
który zakupi tereny w specjalnej strefie eko-
nomicznej, ma możliwość odliczenia kosz-
tów inwestycji od 40 do 60%.

 To bardzo ważne.
W Polsce funkcjonuje siedemnaście ta-

kich stref, my należymy do wałbrzyskiej, któ-
ra naszym zdaniem jest najefektywniejsza. 
Już dwie podstrefy w Śremie są zamknięte, 
w jednej ulokowała się firma Rehau, w dru-
giej m.in. buduje swoją fabrykę w Polsce fir-
ma BASF, a w II półroczu powstanie tu kolej-
na fabryka tego samego inwestora. 

 Jest czego gratulować.
Mamy już decyzję premiera o otwar-

ciu trzeciej dziesięciohektarowej podstre-
fy w Śremie. Przygotowujemy się starannie 
do jej promocji na targach nieruchomo-
ści w Monachium. Postaramy się również 
przedstawić naszą ofertę w Wiedniu i chcie-
libyśmy, wspólnie z Urzędem Marszałkow-
skim oraz miastem Poznań, zaprezentować 
się również w Cannes na największych tar-
gach nieruchomości. Inwestorzy stref, ku-
pujący od gminy grunty, deklarują, ile za-
inwestują, ile utworzą miejsc pracy i kie-

dy powstaną pierwsze efekty produkcyjne. 
Jadąc obwodnicą Śremu, można zauwa-
żyć, jak nowa fabryka BASF wprost rośnie 
w oczach – zakończenie prac planowane 
jest już na koniec lipca br.

Chciałbym się jeszcze pochwalić cztere-
ma spółkami ze stuprocentowym udziałem 
gminy. Są to: Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej, TBS oraz „Śremski Sport”, 
który powstał po zlikwidowaniu zakładu 
budżetowego ośrodka sportu i rekreacji. 
W tym roku 3 września oddajemy oczysz-
czalnię ścieków po modernizacji, gdzie m.in. 
wytrącane gazy ze ścieków napędzają agre-
gaty prądotwórcze. Mamy też duże wysypi-
sko śmieci z możliwością składowania i se-
gregacji śmieci przewidziane co najmniej 
do 2020 roku. Posiadamy nawet specjalne 
platformy na odpady biodegradowalne.

 Co jeszcze mógłby Pan zapro-
ponować inwestorom i firmom, wśród 
których dystrybuowany jest „Merku-
riusz”? 

Przede wszystkim śremską podstrefę 
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Liczymy, że zainteresują się nią szcze-
gólnie inwestorzy średnich i dużych przed-
siębiorstw. Mamy również tereny tzw. „bra-
my miasta” w kierunku Poznania. To blisko 
sześć hektarów odpowiednich na lokaliza-
cję wszelkiego rodzaju salonów – czy to sa-
mochodowych, czy innego rodzaju usług. 
Innowacją w ofercie inwestycyjnej, którą 
wprowadziliśmy w tym roku na targach 
w Cannes, jest propozycja przeznaczenia 
ponad pięćdziesięciu hektarów pod tere-
ny rekreacyjno-sportowe, np. pola golfowe 
albo park rozrywki. Zainteresowani mogą 
liczyć na wsparcie ze strony gminy. 

 Czym jest Strategia Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Gminy Śrem 
opracowana do 2013 roku?

Niewielkim objętościowo dokumen-
tem, który powstał w maju 2007 roku. Nie 
chcieliśmy tworzyć opasłej publikacji, po-
stawiliśmy na konkrety, wskazując jako 
priorytetowe punkty rozwój przedsiębior-
czości, turystyki i rekreacji czy informaty-
zacji. Podpisaliśmy umowę na sieć hot spo-
tów na terenie naszej gminy, dzięki cze-
mu wszystkie szkoły w mieście będą mia-
ły bezpłatny dostęp do Internetu. Bardzo 
ważna jest dla nas wysoka jakość obsłu-
gi klientów. Jesteśmy jedną z pierwszych 
gmin w Polsce, które posiadają certyfikat 
zarządzania jakością, a pierwszą, która 
wprowadziła wartościowanie stanowisk 
pracy w urzędzie miejskim, co ułatwia 
tworzenie systemu wynagradzania pra-
cowników. Punkt po punkcie realizujemy 
zapisy tej strategii po to, aby nasze miasto 
mogło się rozwijać.

 Wprowadziliście Państwo cie-
kawe projekty ze środków unijnych... 

Tak, na przykład realizowany od roku 
program dotyczący nauczania poprawnej 
polszczyzny, który chcemy obecnie posze-
rzyć o naukę języków obcych i przedmio-
tów ścisłych. Są duże szanse, że uzyskamy 
na to granty. Składamy też aplikację na re-
alizację usprawniającą ostatni etap ciągu 
komunikacyjnego przez miasto. Ukończy-
liśmy już budowę dwóch rond i rozwidle-
nia w kierunku Poznania. Dzięki dotacjom 
unijnym w tym roku wybudujemy też na 
terenie miasta trzy boiska sportowe ze 
sztuczną nawierzchnią. Nie brakuje nam 
pomysłów i zapału do dalszych działań. Po-
średnio staliśmy się beneficjentem ogrom-
nych dotacji unijnych przeznaczonych na 
usprawnienia dróg, tj. budowę obwodnicy 
Śremu za kwotę blisko 120 mln złotych. Te-
raz oczekujemy na rozpoczęcie inwestycji 
drugiej części obwodnicy za kwotę około 
21 mln złotych. 

Złożenie kwiatów pod tablicą pamiąt-
kową pierwszego Rektora UAM Helio-
dora Święcickiego znajdującej się przy 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Śremie
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 W branży artystycznej jest 
Pan już od wielu lat. Czy dziś śpiewanie 
to dobry biznes w porównaniu z tym, 
co było kiedyś?

Jestem w tym zawodzie i jakoś trwam, 
więc nie jest źle. Pytanie jest o tyle zasad-
ne, że właśnie mija 30 lat od premiery gru-
py VOX i 20 lat od momentu, gdy zdecydo-
wałem się na bycie solistą. Oczywiście by-
wały czasy gorsze i lepsze. Kiedyś dawa-
łem 150, 180 koncertów rocznie. Teraz oko-
ło 100, ale to nie oznacza, że jest źle. Myślę, 
że jeśli zajmuje się pozycję w miarę stabilną 
i od lat jest się w uszach i duszach Polaków, 
to można być w miarę spokojnym. Polskie 
społeczeństwo, szczególnie to pokolenie, 
które ze mną sympatyzuje, jest bardzo wy-
trwałe i przywiązane do swoich ulubieńców. 
U nas „schodzenie” jest dosyć łagodne. 

 Ale czy za te 100 koncertów 
dostaje Pan tyle, ile kiedyś za 180, czy 
więcej? Czy w polskim kapitalizmie ar-
tystom żyje się lepiej niż dawniej?

Pieniądze są mniej więcej takie same. 
Nie mam manka w kasie, choć jest ona tro-
chę szczuplejsza, ale w zamian jestem o 80 
dni więcej w domu. I to jest coś, co nie ma 
ceny.

 Wspomniał Pan o swojej pu-
bliczności, o pokoleniu ludzi dojrzałych. 
Czy młodsi na Pana koncerty nie przy-
chodzą?

Przychodzą. I to mnie bardzo cieszy. 
Koncerty w lecie są zdominowane przez 
duże trasy organizowane przez stacje radio-
we. Są  też, przynajmniej do tej pory były, 
nie wiem, jak to będzie w tym kryzysie, dni 
miast, dni gmin i w związku z tym wiele 
jest koncertów, które nie są biletowane, ale 
są sponsorowane przez miasta, rozgłośnie 
czy firmy. Wtedy ma się do czynienia z wie-
lotysięczną publicznością, trochę przypad-
kową, która przychodzi na festyn z baloni-
kami i piwem. Tak naprawdę nie wiadomo, 
na którego z artystów ci ludzie przyszli, bo 
artystów jest zawsze kilkoro. Natomiast ja 
z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, 
że grywam w zasadzie koncerty biletowane, 
na które przychodzą ludzie w przedziale od 
20 do 60 lat. Wydaje mi się, że to nie tyle 
sprawa mojego uroku, ale  chyba i pew-
nej wrażliwości. Ludziom potrzebne są pio-
senki z tekstem. Różne piosenki. Myślę, że 
o niektórych gatunkach muzyki jest gło-
śniej z jakichś powodów,  natomiast inne 
pozostają jakby w ciszy, ale one są. Odby-
wają się na przykład koncerty piosenki po-
etyckiej. Mają  swoją publiczność, choć nie 
są tak nagłaśniane jak inne. 

 Kiedyś polski artysta, aby 
mógł zarobić więcej, wyjeżdżał na tak 
zwane saksy. Śpiewał w  klubach polo-
nijnych. Czy to się nadal opłaca, czy le-
piej zarabia się w kraju?

Teraz, kiedy złotówka znowu spadła, to 
może się i opłaca, ale to jest też kwestia 
czasu i pewnej perspektywy. Kiedyś, kie-
dy dolar stał bardzo wysoko i na Zacho-
dzie można było wszystko kupić, a w Pol-
sce nic, każdy wyjazd, nawet za 1000 dola-
rów, sprawiał wielką radość i był takim da-
rem losu. Natomiast dzisiaj przy tych ho-
norariach, mocy pieniądza i cenach, jakie 
mamy w kraju 1000 dolarów nie jest żadną 
zawrotną sumą. W związku z tym zmieniły 
się też i stawki. Nie wszystkich polonijnych 
organizatorów na to stać. Dlatego, jeśli ktoś 
ma możliwość wyboru, jeździ rzadziej, ale 
za większe pieniądze, i dba o to, aby kon-
certy miały ciekawą oprawę i odbywały się 
w godnym miejscu. Myślę, że kończą się już 
wyjazdy do klubów i granie do kotleta albo 
na polonijnych festynach, podczas których 
większość naszych rodaków jest już przed 
północą podchmielona, z artystami są „na 
ty” i ich trącają jak kolesi. Mnie te rzeczy nie 
pasują.  Byłem kilka razy w Stanach Zjedno-
czonych. Grałem w Copernicus Center, na 
Broadway’u, byłem również z Heleną Von-
drackovą i Karelem Gottem na polsko-cze-
skiej gali w Carnegie Hall. Te wyjazdy miały 
swoją cenę i wartość. Natomiast pieniądze 
nieźle narozrabiały. Powiem tylko, że przy 
okazji płyty „Zachwyt”, która się właśnie 
ukazała, Rafał Paczkowski, który ma pewne 
zobowiązania wobec Jana A. P. Kaczmarka, 
w trakcie realizacji tej płyty wyjechał do 
Los Angeles. Przy okazji wziął nasz materiał, 
aby tam dograć smyczki i instrumenty dęte. 
Dolar był wtedy po 2 złote, a sesja muzyka 
amerykańskiego kosztowała 300 dolarów 
za dzień, czyli 600 zł.  W Polsce żaden mu-
zyk za takie pieniądze by nie zagrał. To jest 
to, co nam czasami ekonomia wyczynia.

 30 lat na scenie, 20 lat jako so-
lista. Który z momentów był dla Pana 
przełomowy? Może było ich kilka?

Przede wszystkim dla mnie przełomem 
psychicznym było to, że jednak dałem się 
namówić i nie stanąłem sam na scenie, bo 
to wcale nie było takie oczywiste. Kiedy 
rozstałem się z kolegami, nie bardzo wie-
działem, co mam ze sobą zrobić, bo inaczej 
jest, gdy się mówi, że się odejdzie, i inaczej, 
gdy się to zrobi. Wtedy bardzo pomogli mi 
Zbigniew Górny, Aleksander Maliszewski 
i Kabaret Elita. Dzięki Zbigniewowi Gór-
nemu zrealizowałem jeszcze w 1988 roku 
pierwszą solową sesję nagraniową. Nagra-
łem wtedy piosenkę Andrzeja Ellmanna do 
tekstu Jacka Cygana „Inny nie będę” i dwie 
moje piosenki do słów Marka Skolarskiego. 
W 1989 roku zdecydowałem się wystarto-
wać na festiwalu w Opolu. To też było wiel-
kie przeżycie. Rok wcześniej wystąpiłem 
w koncercie poświęconym pamięci Jona-
sza Kofty. Śpiewałem piosenkę „To Ziemia” 

– wspaniały utwór wylansowany przed laty 

przez wielkiego Stana Borysa. Nie ukrywam, 
że przed wejściem na scenę byłem w stanie 
niemal przedzawałowym. Miałem po pro-
stu pietra. Z grupą było łatwiej. Widziałem 
spojrzenia ludzkie. Patrzono, z której strony 
wyjdzie pozostała trójka. Ludzie na począt-
ku nie mogli sobie wyobrazić, że to jestem 
tylko ja sam. 

 Jak Pan odreagował ?
Do przodu. Ale jak mówię, palce mi 

drętwiały i strach miałem ogromny, lecz 
kiedyś trzeba było to zrobić. Nie można so-
bie pozwolić na dezercję. Dzisiaj jest ina-
czej. Ludzie dali mi dużo spokoju i dużo 
wiary przez to, że przychodzą na koncerty, 
a wszystkie moje płyty są platynowe albo 
nawet wielokrotnie platynowe. To jest ten 
spokój, który  uzyskałem. 

 Nowa płyta nosi tytuł Zachwyt. 
Co Pana zachwyca?

W tej piosence chodzi o to, aby wszyst-
ko zachwycało i abyśmy wyzwalali z siebie 
chęć do zachwytu, aby nie być zamknię-
tym. Natomiast ta płyta odpowiada mojej 
osobistej sytuacji życiowej. Zachwyt to ten 
okres, gdy ze zdesperowanego wdowca 
zamieniłem się w narzeczonego, a później 
męża pewnej kobiety. I to było coś takiego, 
że pozwoliłem sobie otworzyć się na 
miłość, zacząłem o nią walczyć. To je-
den mały obrazek spośród 11 obraz-
ków mojego życia od roku 2003, gdy 
wyszła moja poprzednia płyta. 

 Ale na tym krążku jest 10 
utworów nowych i jeden starszy.

To piosenka sprzed dwóch lat Za 
to co masz nie kupisz nieba, ale nad tą 
płytą pracowaliśmy z Rafałem Pacz-
kowskim dwa i pół roku. Nie oznacza 
to, że nam ciężko szło, ale wynikało 
z tego, że Rafał miał inne zobowiąza-
nia, które musiał wypełnić. Robiliśmy 
dość długie przerwy, stąd na płycie 
są rzeczy, które były aktualizowane, 
a dotyczyły mojego życia. Niektóre 
z tekstów powstawały trzy lata temu. 
Niektóre rok temu. 

 A Pańskie plany na ten 
rok?

Będziemy pracować, aby płyta 
Zachwyt dotarła do jak największej 
liczby moich fanów. Tym razem nie 
mówię już o złocie czy platynie, bo 
gdy pomyślę o ilości krążków, jakie 
teraz trzeba w Polsce sprzedać, by 
je osiągnąć, ogarnia mnie szyder-
czy śmiech. Nagrana jeszcze z ze-
społem Vox płyta Monte Carlo Is Gre-
at rozeszła się w nakładzie 456 tys. 
egzemplarzy. Po kilku latach pobił 
nas tylko Perfect, ale nasze płyty 
były sprzedawane także w Czecho-
słowacji i w dawnym Związku Ra-
dzieckim. 
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Za nami majówka, czyli długi majowy 
weekend. Jak na czasy spowolnienia gospo-
darczego przystało, krótsza i mniej okrzy-
czana niż zazwyczaj. Ale wcale nie taka kry-
zysowa, jakby się wydawać mogło w odnie-
sieniu do pesymistycznych prognoz gospo-
darczych. 

Spędzaliśmy czas wolny od pracy prze-
różnie, nie rezygnując z dalszych lub bliż-
szych wyjazdów. Przejście Mostu Karo-
la w Pradze zajmujące zwykle 15 minut, 
trwało około godziny, a tłum w większo-
ści posługiwał się naszą mową ojczystą. Na 
głównym deptaku Wiednia aż roiło się od 
polskich turystów, a Zakopane i większość 
nadmorskich kurortów były oblegane.

To znaczy, że polskie społeczeństwo 
stać na wypoczynek, nawet wyjazdowy, że 
ludzie mają pracę i dzięki temu mogą za-
fundować sobie kilka dni relaksu.

Szczególnie pozytywny jest fakt, że po-
kolenie pięćdziesięciolatków posiadające 
już swoje dorosłe lub prawie dorosłe dzie-
ci może opowiadać o innym wymiarze ma-
jowego święta – obowiązkowym udziale 
w pochodach pierwszomajowych, entu-
zjazmie, atrakcjach w postaci kiełbasy pa-
rówkowej, kubańskich pomarańczy i wy-
robów czekoladopodobnych dostępnych 
w tym dniu w większej niż zwykle ilości – 
jako o zamierzchłej przeszłości, niedobrej, 
ale za to będącej częścią ich młodości.

Wtedy praca była dla większości rzeczą 
oczywistą, daną lub „załatwianą”. Traktowa-
ną trochę jak dopust boży i z lekka wykpi-
waną, choćby w legendarnym i powszech-
nie akceptowalnym powiedzonku: „Czy się 
stoi, czy się leży, tysiąc złotych się należy”. 
Z tamtych też czasów pozostało w Pola-
kach przekonanie, że ludźmi pracy są ro-

botnicy, rolnicy i sprze-
dawcy.

Właściciele firm, pre-
zesi, urzędnicy i mene-
dżerowie na takie miano 
już nie zasługują. „To ste-
reotypy rodem z PRL-u” – 
oceniają socjolodzy. We-
dług badań przeprowa-
dzonych przez GFK Polo-

nia dla Rzeczpospolitej, robotnicy i rolnicy  – 
– zdaniem Polaków – w największym stop-
niu zasługują na miano ludzi pracy. 

Eksperci oceniają jako stereotypowe 
odpowiedzi na pytanie, do jakich grup za-
wodowych pasuje określenie „człowiek pra-
cy”. Ankietowani najchętniej wskazywali: ro-
botników, rolników, ekspedientów, pracow-
ników usług oraz służby mundurowe. Na 
szarym końcu znaleźli się urzędnicy i wła-
ściciele firm – 29%, kadra zarzą-
dzająca – 23% i prezesi 
dużych firm – 22%. 

Czy zatem można 
uznać, że „białe kołnie-
rzyki” nie pracują?

Nic bardziej mylnego 
i krzywdzącego. Spowol-
nienie gospodarcze, któ-
re obserwujemy w Polsce 
w formie dość łagodnej, 
spędza sen z powiek głów-
nie właścicielom firm, dyrek-
torom, menedżerom i pre-
zesom. Często to właśnie oni 
pracują po kilkanaście godzin 
dziennie, pod presją czasu, ob-
ciążeni odpowiedzialnością za 
funkcjonowanie zarządzanych 
przez siebie firm, wybór dostawców towa-
rów i usług, ale też losy poszczególnych 
osób. Decyzje o „cięciu kosztów” często są 
wyborem mniejszego zła. Zatem trudno 
powiedzieć, że nie są ludźmi pracy. 

Stojąc wobec zagrożenia stagnacją, za-
rządzający firmami muszą zmieniać podej-
ście do wielu aspektów funkcjonowania 
firmy, zidentyfikować ryzyko i zminimali-
zować ewentualne straty. To szczególnie 
trudne zadania w sferze zarządzania zaso-

bami ludzkimi. Zwolnić czy nie zwolnić? Za-
trudnić dodatkowych pracowników czy za-
płacić nadgodziny? Może przeczekać? 

Większość prowadzonych nowocze-
śnie firm zleca na zewnątrz wykonanie za-
dań bezpośrednio nie związanych z głów-
nym obszarem działania. Pośród tych dzia-
łań niebagatelną część stanowią usługi po-
wiązane z szeroko rozumianym serwisem 
personalnym.

 Zatrudnianie pracowników sezono-
wych, tworzenie zespołów wykonawczych 
tylko do wykonania określonych zadań, 
prace rekrutacyjne, doradztwo w zakresie 
doboru kadr, zastępstwa, praca tymczaso-
wa to usługi mogące w znaczny sposób 
zwiększyć efektywność zarządzania kadra-
mi w każdym przedsiębiorstwie. Skorzy-
stanie z wyspecjalizowanej agencji pracy 

tymczasowej, doświadczo-
nej, skutecznej i wiarygod-
nej jest nie do przecenienia. 
Kluczowa jest niezawod-
ność i szybkość w dostar-
czaniu odpowiedniego 
personelu i właściwych 
dla indywidualnych po-
trzeb przedsiębiorstwa 
rozwiązań kadrowych. 

Takie usługi, z gwa-
rancją wielkopolskiej 
rzetelności świadczy 
dla wielu firm Spół-
ka M-Serwis. Dzięki 
współpracy z nami 
zarządzający firma-
mi, dyrektorzy i pre-

zesi – mimo obowiązujących 
postpeerelowskich stereotypów – poczują 
się upoważnieni do wypoczynku w Święto 
Pracy, a sprawy kadrowe powierzą w dobre 
doświadczone ręce. 

Ewa Bukowian

Na kryzys 
 – praca

Ewa Bukowian
Socjolog
Współwłaściciel Spółki M-Serwis 
www.m-serwis.com.pl
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Z Janem Brodą, 
Wójtem Gminy 
Komorniki, rozma-
wia Merkuriusz

 Rok bie-
żący jest dla Pań-
stwa rokiem du-
żych inwestycji...

Tak, jest to ostat-
ni rok budowy kana-

lizacji sanitarnej w Gminie. Prace kanalizacyj-
ne zakończą się jeszcze w czerwcu. Od tego 
czasu zaczną dominować inwestycje drogo-
we. W marcu Rada Gminy przyjęła „Program 
budowy dróg gminnych na lata 2009-2018”. 
Poza tym trwa remont i modernizacja bu-
dynku ośrodka zdrowia oraz budowa pa-
wilonu szatniowo-administracyjnego z wi-
downią na stadionie w Plewiskach. Kończy-
my budowę ulic: Polnej, Pańskiej, Kościelnej 
i Zbożowej w Komornikach, a w czerwcu 
rozpocznie się budowa kanalizacji deszczo-
wej ulic: Fabianowskiej, Południowej i Mo-
krej w Plewiskach, częściowo równolegle 
trwa budowa dróg: Fabianowskiej, Stawnej 
i Ogrodowej również w Plewiskach. Jeste-
śmy w trakcie procedury przetargowej na 
rozbudowę szkoły podstawowej w Plewi-
skach, a w ciągu letnich wakacji przebudu-
jemy budynek szkoły podstawowej w Ro-
snówku na piękne dwuoddziałowe przed-
szkole. Muszę dodać, że mamy plany rozbu-
dowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy. 
To jedno z najbardziej oczekiwanych zadań, 
gdyż on jest naszą wizytówką. Przygotowa-
liśmy już wizualizacje, które oprócz samego 
budynku zakładają zagospodarowanie ota-
czających terenów. 

 Szczególnie interesują nas 
drogi, również ze względu na położenie 
Komornik.

Jak wspomniałem, program przewidzia-
ny jest na lata 2009-2018. W tym czasie za-
mierzamy wybudować wszystkie nie utwar-
dzone dotąd drogi. Projekt przewiduje taki 
długi czas realizacji, gdyż w grę wchodzą 
duże kwoty. Szacujemy je na 192 mln zł. 
Został on opracowany przy współpracy 
z Radą Gminy, Sołtysami i Radami Sołecki-
mi, co pozwoli na właściwe przygotowanie 
poszczególnych inwestycji. Oczywiście roz-
wój gminy będzie generował nowe zadania, 
gdyż mamy sporo terenów z uchwalonymi 
planami zagospodarowania przestrzenne-
go – zarówno aktywizacji gospodarczej, jak 
i budownictwa mieszkaniowego – i tam 
konieczna będzie rozbudowa sieci kanali-
zacyjnej, wodociągowej i drogowej.

 Wobec tak dużych planów, czy 
czujecie się Państwo kryzysowo?

Mam nadzieję, że kryzys, który zdaje się 
nadciągać, nie potrwa zbyt długo i nie za-
grozi budżetowi. Na razie widać go w za-
chowaniu wielu inwestorów, którzy naby-
li grunty na naszym terenie, a teraz zacho-
wawczo wstrzymują się z rozpoczęciem in-
westycji. Na bieżąco monitorujemy wpływy 
do budżetu. W kilku pozycjach realizują się 
one zgodnie z planem, lecz nie we wszyst-
kich. Największy spadek zauważamy w po-
datku od czynności cywilno-prawnych. Tu 
istnieje ryzyko, że budżet nie będzie wyko-
nany, gdyż w pierwszym kwartale zrealizo-
wano tylko ok. 10%. Gdyby ta tendencja się 
utrzymała, może to oznaczać brak ok. 2,5 
mln zł w budżecie. Z uwagi na to opóźnia-
my przetarg na rozbudowę Urzędu Gminy. 
Sądzę, że ogłosimy go w końcu tego roku.

 Na ile Unia Europejska wpisała 
się w Państwa działania? 

Z racji dobrej sytuacji ekonomicznej 
Gminy mamy problemy z pozyskiwaniem 
środków unijnych. Według WRPO prefero-Ro
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Wizualizacja projektu  
nowego urzędu gminy Komornik
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wane są gminy uboższe. Jesteśmy już przy-
zwyczajeni do tego, że jako gmina, która 
sobie radzi – dalej musi radzić sobie sama. 
Czasami tylko żal, że mimo wielu starań 
nie jesteśmy zauważani przez decydentów 
przyznających środki. 

 W czym tkwi siła sprawnego 
funkcjonowania?

Gmina dynamicznie się rozwija i sama 
sporo inwestuje (ok. 30 mln w tym roku). 
Jest to możliwe dzięki dobrej współpracy 
z Radą Gminy, Sołtysami, Radami Sołec-
kimi oraz wszystkimi organizacjami spo-
łecznymi, gdyż tylko w dobrej kooperacji 
i w dążeniu do tych samych celów można 
osiągnąć sukcesy. 

 Jakie to sukcesy?
Takim sukcesem jest wybudowana peł-

nowymiarowa hala widowiskowo-sporto-
wa w Komornikach, na której zajęcia trwa-
ją codziennie od rana do późnego wieczora. 
Niedawno mieliśmy zaszczyt gościć najlep-
szych zapaśników, gdyż to Komorniki były 
gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorów 
w zapasach w stylu wolnym. Możemy się 
pochwalić również działaniami organizacyj-
nymi. Jesteśmy po pomyślnym audycie re-
certyfikującym Systemu Zarządzania Jasko-
ścią ISO 9001-2008. W tym roku rozpoczyna 
działalność Straż Gminna – komendant oraz 
pięciu strażników, z których jeden będzie od 
spraw administracyjnych i profilaktycznych. 
Dzięki działaniom straży gminnej mamy za-
miar podnieść bezpieczeństwo mieszkań-
ców oraz zadbać o ład i porządek na na-
szych ulicach. Policja Państwowa w tym za-
kresie nie do końca sobie radzi.

 Mają Państwo atrakcyjne tere-
ny, czy uda się wykorzystać ich walory 
w związku z Euro 2012?

Pełną parą idą prace projektowe i przy-
gotowawcze do budowy drugiego już 
w gminie boiska wielofunkcyjnego w ra-
mach rządowego programu „Moje boisko – 
ORLIK 2012”. W planach jest też wybudowa-
nie nieco skromniejszych boisk przy szkole 
podstawowej w Komornikach oraz w Głu-
chowie.

 W najbliższym czasie czeka-
ją nas Dni Gminy Komorniki 2009. Jakie 
atrakcje Pan szykuje? 

Rozpoczynamy w piątek 29 maja kon-
certem w ramach IV już Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej Komorniki 2009 
o godz. 19.00 w Kościele św. Andrzeja 
Apostoła w Komornikach. W sobotę odbę-
dzie się uroczysta Sesja Rady Gminy oraz 
występ Zbigniewa Wodeckiego na stadio-
nie w Komornikach. W niedzielę na scenę 
wkroczą dzieci z naszych szkół i przedszko-
li. Na pewno w imprezach będzie uczestni-
czyło wielu mieszkańców, ale zapraszamy 
serdecznie wszystkich chętnych z okolic 
Komornik i Poznania. 

Hala sportowo-widowiskowa i Gimnazjum w Komornikach

Tereny inwestycyjne przy autostradzie A2 w Komornikach

Sala sportowa w Komornikach

Boisko w Plewiskach wybudowane w ramach Programu „Moje Boisko – 
ORLIK 2012"
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P R E M I E R Y  M U Z Y C Z N E

ELIZA LUMLEY
„She Talks in Maths”
„Interpretations Of Radiohead”

Pracę nad nowymi wersjami piosenek Radiohead, Eliza Lum-
ley zaczęła kilka lat temu. Jako wykształcona śpiewaczka klasyczna, 
obecnie związana ze sceną jazzową, musiała muzykę swojej gene-
racji odkryć i zdefiniować zupeł-
nie na nowo. Razem z Simonem 
Perrym, wziętym producentem 
związanym ze sceną niezależną, 
stworzyła projekt, który zaska-
kuje swoim pięknem i wrażliwo-
ścią. Sami muzycy Radiohead 
skontaktowali się z Elizą. Colin 
Greenwood napisał: -Uwielbiam 
ten album! Nareszcie ktoś zrobił to 
wszystko tak jak należy. 

TORI AMOS
„Abnormally Attracted To Sin”

Tori Amos mówi o swojej płycie, że to prawdziwa „ręczna robo-
ta”. W jakim sensie? - Chciałam stworzyć skarb. Coś, co byłoby czymś 
naprawdę wartościowym dla ludzi. Ostatecznie wyszło to tak, że „Ab-
normally Attracted To Sin” jest niczym wspaniały bukiet wyhodowa-
nych w domu warzyw ofiarowany ludziom wychowanym na tanim 
fastfoodzie. Cały album, podobnie jak wszystkie płyty Tori począw-
szy od „Boys For Pele”, powstał w Martian Studios w Kornwalii. Osią, 
wokół której wszystko się obraca jest głos Tori i jej ulubiony Bösen-
dorfer. Wsparcia udzielają znani już od jakiegoś czasu muzycy: gita-
rzysta Mac Aladdin, grający na basie Jon Evans oraz „strażnik rytmu”, 
perkusista Matt Chamberlain. Płyta jest pełna emocji, brzmienie 
bardzo dokładne i szerokie, zdominowane przez bogatą czerwień 
ze srebrną poświatą. - Chciałam 
stworzyć dźwiękową meskalinę - 
mówi Amos. Limitowana wersja 
albumu zawiera specjalną płytę 
DVD. Często taki bonus wygląda 
przy płycie jak naklejka z ceną 
na drogiej marynarce… jednak 
nie tym razem. Na płycie DVD 
znajduje się szesnaście filmów 
nazwanych przez Tori „visualet-
tes”. Wszystkie stworzył Chri-
stian Lamb znany z wcześniej-
szej współpracy z Amos przy 
trasie „American Doll Posse”. - Christian wskoczył do busa i kręcił na-
sze codzienne życie w trasie, ilustrując je później nagraniami z kon-
certów. Kiedy zobaczyłam, co zrobił, nowe piosenki zaczęły same przy-
chodzić do mnie – dodaje Tori. Niektóre filmy są zbliżone do estetyki 
kina niemego, część nawiązuje do trasy, a jeszcze inne do pisania 
nowych utworów. Całość dzieła Lamba jest bardzo wyrafinowana 
i świetnie uzupełnia logikę „Abnormally Attracted To Sin”. 

Universal Music Polska Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa
www.universalmusic.pl

EMPIRE OF THE SUN  
„Walking On A Dream” 

Futurystyczne dzieło sztuki i marzycielskie dźwięki elektro-
synth to Empire Of The Sun, psycho-
deliczny projekt z Australii, który po-
wstał dzięki Luke’owi Steele’owi z ze-
społu Sleepy Jackson z Perth oraz 
Nickowi Littlemore’owi z duetu Pnau. 
W czasie audycji Zane’a Lowe’a dla 
radia BBC1 UK dzieło tej dwójki 
okrzyknięto aktualnie najbardziej 
pożądaną płytą na świecie. Album 
został w dużej mierze zainspirowa-
ny dziwacznym filmem kultowego 
reżysera Alexandro Jodorowsky’ego 
z roku 1973, zatytułowanym „Święta 

góra”, a jego artystyczna okładka w stylu ‘Gwiezdnych wojen’ zo-
stała zaprojektowana przez Debaser Studios z Sydney przy udzia-
le Nicka i Luke’a. Ben O’Shea z The West Australian ocenia płytę 
bardzo pozytywnie: - Jest jak zachód słońca na plaży z wymarzoną 
dziewczyną lub chłopakiem albo jak wyjście z klubu o 6 rano na ulicę 
zalaną ciepłymi, letnimi promieniami słońca. To jest prawdziwe impe-
rium słońca i aż chce się dołączyć. Album promuje singiel We Are The 
People i teledysk o tym samym tytule.

 

GOYA 
„Od Wschodu Do Zachodu”

„Od Wschodu Do Zachodu” jest piątą płytą w historii zespołu 
Goya. Znalazło się na niej aż 17 
nowych utworów, wśród któ-
rych z pewnością nie zabrakło 
pięknych balladowych brzmień 
i prawdziwych tekstów. Album 
powstał w nowym studio zespo-
łu, jak zawsze jest to w pełni au-
torska płyta, wszystkie teksty na-
pisała Magda Wójcik, a muzykę 
tworzył cały zespół. Płytę promu-
je singiel Jutro obudź mnie. Pio-
senka utrzymana jest w dobrze 
znanym nastrojowym, zmysło-
wym klimacie, jaki zespół do tej 

pory prezentował swoim słuchaczom. Opowiada o miłości, a wła-
ściwie o trochę ciemniejszej jej stronie… o tęsknocie… można po-
wiedzieć, że to kolejna z miłosnych historii, które są znakiem roz-
poznawczym zespołu.

EMI Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
www.emimusic.pl

Stanisław Furmaniak
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Miasto chce usunąć Rozbrat – gło-
śne poznańskie ognisko myśli alterna-
tywnej. Jeśli się tak stanie, kilkanaście 
osób straci dom, lecz dla społeczeń-
stwa będzie to o wiele większa stra-
ta. Najwyraźniej jednak władze miasta 
tego nie dostrzegają.

Ponoć Poznań stawia na kulturę. 
Oczywiście, jest dużo wydarzeń kul-
turalnych, na różnych płaszczyznach 
znaczenia tego słowa, jednakże ostat-
nio trudno oprzeć się wrażeniu, że zarząd 
miasta stawia wyłącznie na finansowe zy-
ski, nieważne z jaką stratą się to wiąże. Za 
sprawą planu zagospodarowania prze-
strzennego „Sołacz” zaostrza się sytuacja 
zamieszkanego pustostanu zwanego Roz-
bratem, który ma zostać usunięty na rzecz 
ekskluzywnych lokali mieszkalnych. Pomysł 
jest krzywdzący i nie został skonsultowany 
ze skłotersami z Rozbratu – zostali oni po-
traktowani tak, jakby ich nie było.

Nieużytków i pustostanów w mieście 
jest dużo, podobnie jak podle wygląda-
jących budynków, dlaczego nie ma planu 
wykorzystania tychże możliwości? Dobra 
lokalizacja przy ulicy Pułaskiego i wpływy 
deweloperów sprawiają, że miasto zaczyna 
przypominać korporację. Alternatywna kul-
tura mniejszości zostanie stłumiona, jeżeli 
to miejsce zniknie. Na pomoc ze strony mia-
sta w sprawie przeniesienia skłotu i zorga-
nizowania takiego centrum w innym miej-
scu chyba nikt nie ma nadziei, to jest uto-
pia. Ucierpi na tym również lwia część spo-
łeczeństwa, gdyż – wbrew pozorom – mło-
dych ludzi w różnym wieku związanych 
z Rozbratem jest dużo, a nie tylko o mło-
dzieży tu mowa, patrząc na ogromną dzia-
łalność społeczną, jaką cechuje się skłot.

Sami mieszkańcy kompleksu śmieją się 
z sytuacji i żartują: „patrz, siedzę sobie spo-
kojnie na Rozbracie i nagle dowiaduję się, 
że chcą go usunąć!”, są pełni optymizmu i li-
czą, że ich kawałek ziemi nie będzie im ode-
brany. A mają dość mocne argumenty.

Zasadniczo jedynym argumentem prze-
ciwko kolektywowi jest brak praw do zie-
mi, nikt nie nabył tam gruntu, jednak gdy 
powstał Rozbrat, nikt również tego miejsca 
nie użytkował.

Skłot istnieje od października 1994 roku, 
niemalże 15 lat, został założony przez grupę 
studentów dosłownie niemającej się gdzie 
podziać, ze względu na ceny wynajmu 
mieszkań. Budynki własnoręcznie odnowili 
nowi mieszkańcy, odmalowali, doprowadzi-
li prąd, gaz i bieżącą wodę, od 15 lat wkła-
dają pieniądze w utrzymanie całości, która 
dawno popadłaby w ruinę. Mieszkańcy zby-
wają argument własności gruntu hasłem, że 
praca czyni własność, i zasadniczo mają ra-
cję, bo ogromny nakład pracy cały czas 
jest wkładany w kompleks nieustannie 

otwarty na nowe inicjatywy i rozwój. Roz-
brat szybko stał się centrum kultury alter-
natywnej, już w roku 1995 organizowane 
były tam koncerty niezależnych zespołów 
i tak zostało do dziś. Dodatkowo w roku 
1997 członkowie Federacji Anarchistycz-
nej zaadaptowali kolejne budynki i stwo-
rzyli tam poznańską filię FA, jednocześnie 
otwierając bibliotekę (Poznańska Biblioteka 
Anarchistyczna).

Od tego czasu działalność społeczna 
kolektywu zaczęła się coraz bardziej rozwi-
jać. Poza koncertami odbywają się tam wie-
czorki poetyckie, wernisaże, wykłady w ra-
mach Wolnościowego Uniwersytetu, a na-
wet spotkania i warsztaty dla ludzi zainte-
resowanych między innymi takimi rzeczami 
jak sitodruk.

Ogromną działalnością społeczną, jaką 
stworzyli skłotersi w Poznaniu, jest ak-
cja „Food not Bombs”’ („Jedzenie zamiast 
bomb”), zorganizowana na wzór akcji z lat 
80. XX wieku zainicjowanej przez kilkuna-
stu działaczy antywojennych i anarchistycz-

nych w Cambridge. „Jedzenie zamiast 
Bomb” polega na rozdawaniu całkowi-
cie za darmo ciepłych, wegetariańskich 
posiłków ludziom bezdomnym, bezro-
botnym, biednym lub po prostu głod-
nym. Aktualnie taka akcja odbywa się 
regularnie w piętnastu innych miastach 
Polski, a także większości miast Europy, 
Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii. 
Działalność ruchu szybko rozszerzyła się 
o wydawanie odnowionych ubrań, zaba-

wek oraz książek. Towarzyszy jej silne prze-
słanie antywojenne głoszące, że gdy władze 
państwa wydają pieniądze na zbrojenia lub 
inne bezsensowne cele, wielu jego obywa-
teli głoduje. Działacze ruchu mówią też, że 
niszczenie nadprodukcji żywności to kapi-
talistyczna zbrodnia, a jej skutkiem jest glo-
balny problem głodu.

O wszystkich inicjatywach Rozbra-
tu, czyli między innymi o Ogólnopolskim 
Związku Zawodowym „Inicjatywa Pracowni-
cza”, o Oficynie Wydawniczej Bractwa Trójka, 
Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych „Uli-
ca” możemy dogłębniej poczytać na www.
rozbrat.org – stronie kolektywu. 

Dużo było haseł o tym, że Poznań sta-
wia na sport i na kulturę. A po przyjrzeniu 
się sprawie likwidacji Rozbratu widzimy, że 
miasto właśnie część tego sportu i sporą 
część kultury chce usunąć. Na Rozbracie 
funkcjonuje rowerownia – darmowy warsz-
tat pasjonatów, w którym można naprawić 
swój rower – korzysta z niej dużo dziecia-
ków niemających umiejętności ani możli-
wości finansowych. Istnieje także FC Roz-
brat, zajmujący się m. in. amatorskimi me-
czami w piłkę nożną. Odsyłam na stronę 
skłotu, ponieważ w tym artykule nie jestem 
w stanie powiedzieć wszystkiego o Roz-
bracie, którego działalność jest większa, niż 
myślisz, drogi czytelniku. Dodatkowo na ko-
niec wspomnę o smaczku dla podobnych 
mi pasjonatów muzyki: kolektyw organizu-
je warsztaty bębniarskie, jest grupa grająca 
sambę, głównie Rytmy Oporu, wykorzysty-
wane na demonstracjach. Prawdopodob-
nie będziemy mogli obejrzeć coś takiego 9 
maja na demonstracji w obronie Rozbratu, 
która rusza o godzinie 15 spod opery przy 
ul. Fredry.

Rozbrat nie jest na sprzedaż – to pewne 
– i jeśli Poznań jest miastem dla ludzi, a nie 
– jak to określają skłotersi i coraz większa 
część opinii publicznej – powstającą firmą 
Poznań sp. z o.o., to skłot przy ulicy Puła-
skiego musi zostać. Na zachodzie hippi-
si zmienili prawo dotyczące skłotów – nie 
można likwidować tych, które działają spo-
łecznie. W Polsce również przydałaby się 
taka reforma, i to jak najszybciej, ale czy 
w tym kraju jest to możliwe? 
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Konrad to niespełna szesnastoletni 
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Ze Zbigniewem Górnym, dyrygentem, 
kompozytorem i producentem, o jego 
nowym projekcie rozmawia Marek Za-
radniak

 Na początku maja uruchomił 
Pan swój nowy projekt „Poznańską Sce-
nę Muzyczną Magnolia”, któremu me-
dialnie patronuje m.in. redakcja „Mer-
kuriusza”. Co się kryje za tą ideą? 

Magnolia to miejsce, które w moim ser-
cu tkwi od dawna. Pół wieku temu grał tu 
mój ojciec. Bardzo żałowałem, że przez te 
lata nic się tam nie działo. A kiedyś właśnie 
tam najpiękniej można było spędzić wolny 
czas przy muzyce. Odbywały się koncerty 
i dancingi na wysokim poziomie. Nawią-
zuję do tego, ale z trochę inną propozycją. 
Chodzi mi o wypromowanie ludzi młodych, 
a przy okazji również tych artystów, którzy 
się stąd wywodzą albo tu mieszkają i zna-
czą coś na estradach, ale czasami z trudem 
przebijają się przez polski skomercjalizo-
wany rynek muzyczny. Myślę tutaj przede 
wszystkim o Krzysztofie Antkowiaku, któ-
ry zainaugurował ten cykl 3 maja, Piotrze 
Schulzu, który pojawi się 24 maja, Justy-
nie Szafran, którą będzie można usłyszeć 
21 czerwca czy Halinie Frąckowiak. Chcę to 
powiązać z grupą młodych ludzi wchodzą-
cych w życie artystyczne, dać im szansę wy-
lansowania własnych propozycji przy tych 
nazwiskach. Na początku pojawił się jazzo-
wy zespół dziewczęcy Nail Quartet, a tego 
samego dnia co Piotra Schulza będzie moż-
na usłyszeć młodą wokalistkę Anię Polow-
czyk. Razem z Lidią Kopanią pojawi się na-
tomiast grupa Sonic Lake. Tak wygląda idea 

mojego przedsięwzięcia. 
Nie ma ona żadnego pod-
tekstu komercyjnego ani 
z mojej strony, ani ze stro-
ny wykonawców. Robię to 
całkowicie za darmo. Pa-
sjonuję się taką działal-
nością. Dostaję lokal za 
darmo, a cała otoczka też 
jest firmowana przez Villa 
Magnolia. Oni zapewniają 
stronę techniczną, a ja programową. 

 Czy spotkania zawsze odby-
wać się będą co dwa tygodnie? 

Staram się, aby latem przynajmniej co 
dwa tygodnie. Tak, aby w co drugą niedzie-
lę można było się tutaj spotkać z jakąś cie-
kawą ofertą. Zimą natomiast będę się starał 
raz w miesiącu w tych pięknych, stylowych 
wnętrzach prezentować kolejne propozycje. 
Wszystko zależy od tego, na ile starczy arty-
stów, pomysłów, pieniędzy i sił. 

 Co pozostanie z tych koncer-
tów?

Mam pomysł, aby pod koniec sezonu, 
w grudniu, przyznać jakąś nagrodę pu-
bliczności za najciekawsze spośród tych 
wydarzeń artystycznych. Być może będzie 
to „Złota Magnolia”? Nie mam jeszcze spre-
cyzowanego pomysłu. To absolutnie nie bę-
dzie konkurs, ale tylko i wyłącznie głosowa-
nie publiczności. Moim zdaniem istnieje 
również szansa, że w takim miejscu narodzi 
się druga Scena na Piętrze, która przez 30 
lat swego istnienia dała szansę na realiza-
cję wielu fascynujących przedsięwzięć. Jeśli 
znajdę dodatkowe środki, kto wie, czy nie 
przygotuję jakiegoś premierowego wyda-

rzenia artystycznego czy 
recitalu któregoś z mło-
dych ludzi. 

 Jeśli mło-
dzi ludzie chcieliby wystąpić 
w Villi Magnolia, gdzie mogą 
się zgłosić?

Przede wszystkim wejść 
na moją stronę internetową 
www.gorny.pl i wysłać na adres 
biuro@gorny.pl swoją propozy-
cję. Na wszystkie zgłoszenia na 
pewno odpowiem. 

 Co poza tym u Zbi-
gniewa Górnego?

Gram, koncertuję, choć może nie tak 
często jak dawniej, ale mam ustaloną już 
publiczność w filharmoniach w całej Pol-
sce. Przygotowuję m.in. dwa projekty dla 
Świnoujścia i Bielska-Białej. Będą to duże 
koncerty z udziałem znanych wykonawców. 
Czekam też, aż wyjaśni się sytuacja w Tele-
wizji Polskiej i będzie liczyło się nie to kto, 
ale jak. A wtedy myślę, że nie będę musiał 
czekać na nowe talenty, ale z moimi uzna-
nymi gwiazdami zaistnieję tam znowu. 

 Brakuje w tym wszystkim du-
żego projektu w Pana rodzinnym Pozna-
niu...

Chciałbym zaprezentować tu oratorium 
mojego przyjaciela Zbigniewa Wodeckiego. 
Miało ono swą premierę wiosną tego roku 
w Niepołomicach. To rzecz z orkiestrą, chó-
rem i solistami, a przede wszystkim z pięk-
ną muzyką i tekstami Leszka Aleksandra 
Moczulskiego. Zamierzam zaproponować 
je miastu. Być może wiosną przyszłego 
roku Poznań będzie na nie stać i wtedy je 
zaprezentuję. Mam też projekt związany ze  
św. Franciszkiem z Asyżu. Czekam na sygnał 
ze strony miasta. Na razie prawda jest taka, 
że lansuje ono swoich.  

Coś takiego mnie 
pasjonuje 



ul. Jarochowskiego 39a/7 
60-248 Poznań

tel. 061 662 69 70
tel. 0 691 347 477
e-mail: biuro@autodrive.com.pl
www.autodrive.com.pl

Z Michałem Spiżewskim, kierownikiem Ośrodka Szkolenia 
Kierowców AutoDrive, rozmawia Merkuriusz

 Firm szkolących kierowców przybywa niczym grzy-
bów po deszczu. Czym na tle konkurencji wyróżnia się Wa-
sza?

Dwa lata prężnie funkcjonujemy na rynku, oferując kursy prawa 
jazdy w zakresie wszystkich kategorii oraz kursy instruktora nauki 
jazdy, operatora wózka jezdniowego, operatora dźwigu samojezd-
nego HDS i doskonalenia techniki jazdy samochodem osobowym. 
Dla kierowców zawodowych mamy w ofercie kursy doskonalenia 
techniki jazdy samochodem ciężarowym, kurs dokształcający dla 
kierowców zajmujących się transportem drogowym, kwalifikację 
wstępną i uzupełniającą oraz szkolenia okresowe. Wkrótce ofer-
ta zostanie rozszerzona o szkolenia operatorów maszyn budowla-
nych (koparko-ładowarek). Naszą wizytówką jest kreatywność i no-
watorskie pomysły młodej, wysoko wykwalifikowanej kadry, posia-
dającej praktyczne doświadczenie zdobyte zarówno w kraju, jak 
i w państwach UE. Na bieżąco reagujemy na zmieniające się prze-

pisy i wymagania w zakresie szkolenia kierowców, 
co przekłada się na dobre wyniki 

egzaminacyjne naszych 
absolwentów.

 Kto zatem może skorzystać z Waszej oferty?
Skorzystać może każdy, niezależnie od wieku, płci czy doświad-

czenia. Już od szesnastego roku życia można zdobyć prawo jazdy 
na motocykl do 125 cm3, a od osiemnastego na duży motocykl 
i samochód osobowy. Szeroką ofertę mamy również dla kierow-
ców zawodowych, którzy muszą ukończyć kursy na przewóz rze-
czy i osób. Współpracujemy z firmami transportowymi, których 
pracownicy zobowiązani są posiadać takie uprawnienia. Ponadto 
sporym zainteresowaniem cieszy się kurs na operatora wózka jez-
dniowego, ponieważ duże magazyny mają zapotrzebowanie na ta-
kich pracowników. W przypadku grup, ceny ustalamy indywidual-
nie. Aktualnie przygotowujemy specjalną ofertę poszerzającą nasz 
zakres usług dla firm. 

 Jaki park samochodowy posiadacie? Niby samocho-
dy od siebie niczym się nie różnią, ale jak ktoś ma furgonetkę, 
to chciałby uczyć się jeździć na podobnym typie samochodu...

Szkolimy na pojazdach identycznych jak te, na których kursanci 
zdają egzaminy. Dysponujemy też placem manewrowym, wzoro-
wanym na placu WORD. To przynosi efekty.

 Podobno, aby zdać egzamin na prawo jazdy, trzeba 
do niego podchodzić kilka razy. Czy tak jest naprawdę?

Pozytywny wynik egzaminu uzależniony jest od kilku czyn-
ników. Oczywiście najważniejsza jest teoretyczna i praktyczna 
wiedza kursanta. Istotna jest również umiejętność radzenia so-
bie ze stresem, jaki zazwyczaj towarzyszy wszelkim egzami-
nom. Mając to na uwadze, nasi instruktorzy przygotowują kur-
santów tak, aby umieli poradzić sobie z wszelkimi niekorzyst-
nymi czynnikami, jakie mogą wpłynąć na wynik końcowy.     

Doskonała jazda

MŁODZI
       I DOŚWIADCZENI
  INSTRUKTORZY

MŁODZI
       I DOŚWIADCZENI
  INSTRUKTORZY
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Zadziwiający człowiek i artysta. Dorzu-
cam garść wspomnień o Franciszku Staro-
wieyskim, choć podziwiałem go z oddali, 
przede wszystkim dlatego, żeby uświado-
mić wszystkim zainteresowanym sztuką, iż 
odszedł niedoceniany – pomimo stosunko-
wo dużego rozgłosu jakim się cieszył za ży-
cia – jeden z największych artystów, jakich 
w ogóle mieliśmy w historii.

Mój niedosyt spowodowany został opi-
niami, które po śmierci Starowieyskiego 
przeczytałem na portalach internetowych. 
Miał rację jeden z piszących, że Salon wła-
ściwie nie zauważył Jego śmierci. Wypo-
wiedzi było dość dużo, ale banalnych, po-
wtarzających znane fakty. Moim zdaniem 
najtrafniej, wcale nie przesadzając, okre-
śliło Starowieyskiego dwóch zaprzyjaźnio-
nych z nim artystów – Andrzej Pągowski 
i Edward Dwurnik. Ludzie, którzy go znali – 
powiedział pierwszy z wymienionych – za-
pamiętali go jako postać ze wszech miar wy-
bitną. (…) Wielu twórców z jego pokolenia 
miało podobne umiejętności, ale on przewyż-
szał ich wszystkich. Był wybitny w każdym 
calu. Natomiast drugi, znany malarz stwier-
dził: „To był fantastyczny artysta, genialny ry-
sownik, wydaje mi się, że niedoceniany. (…) 
Twórczość Starowieyskiego jest pewną cało-
ścią, monolitem, trudno wyodrębnić coś, co 
najbardziej się podoba, ale jako ważne wyda-
ją mi się jego plakaty teatralne. Starowieyski 
doskonale czuł teatr, jego specyfikę, subtelne 
związki ze sztukami plastycznymi”. 

Większość wypowiadających się do-
ceniała go jako plakacistę, choć od daw-
na plakatów nie projektował, zamiast 
podkreślić jego niezależność twórczą 
i swoistą, jednorodną poetykę, która ce-

chuje największych. Śmiać mi 
się chciało, kiedy jeszcze za ży-
cia artysty zarzucano mu manie-
ryczność, która wynikała prze-
cież z zawężonych rekwizytów, 
a nie dostrzegano, iż mistrzow-
sko kreuje nieznane dotąd świa-
ty i zadaje niepokojące pytania o istnienie 
i doświadczanie sytuacji krańcowych. Sta-
rowieyski miał niepohamowaną, barokową 
wyobraźnię i wielkie umiejętności manu-
alne pozwalające na uzewnętrznienie swo-
ich wizji. A to nieczęsto idzie w parze. Jeśli 
bowiem artyście brakuje wyobraźni, to ni-
czego nie jest w stanie wykreować, może 
tylko mniej lub bardziej udanie kopiować 
rzeczywistość. 

Starowieyski był znakomitym rozmów-
cą, należał do nielicznych interlokutorów, 
których odpowiedzi nie sposób było prze-
widzieć. Dłużej rozmawiałem z nim w dru-
giej połowie lat 80., po prestiżowej wysta-
wie w The Museum of Modern Art w No-
wym Jorku. Miał tam – przypomnijmy – jako 
pierwszy Polak wystawę plakatów, projek-
tów i rysunków. Wówczas MOMA było naj-
bogatszym i największym współczesnym 
muzeum sztuki na świecie. Miało dwukrot-
nie większą powierzchnię od paryskiego 
Centrum Pompidou i czterokrotnie od Tate 
Gallery w Londynie. Wystawę polskiego ar-
tysty w 1985 roku obejrzało kilkadziesiąt ty-
sięcy ludzi. Jak wiadomo potrafił on przycią-
gnąć uwagę. Na jednej ze ścian wykaligra-
fował gigantyczny autograf i intrygującą 
zwiedzających datę 1685. Pod tym podpi-
sem fotografowali się turyści z całego świa-
ta, a Japończycy mówili: „Jeden biały, który 
umie pisać”.

Moje spotkanie ze Staro-
wieyskim zaczęło się w Hote-
lu Europejskim, a zakończyło 
w jego warszawskiej pracow-
ni. Najpierw zapytał, gdzie 
w postawionym na kawiarnia-
nym stole dużym magnetofo-
nie jest mikrofon. Potem przy-
ciągnął sprzęt obiema rękami 
blisko siebie, spojrzał na mnie 
z ukosa i powiedział: To dziw-
ne, ale ma pan większe lewe 
oko. Następnie, nie pytany, 
zaczął długo mówić o filozofii 
Kanta. Ja oczywiście chciałem 
rozmawiać o jego twórczości 
i erotyce. Byłem już po roz-
mowie „na łamy” z pewnym 
uczonym i miałem wolną tyl-
ko jedną kasetę. Magnetofon 
chodził jak traktor i nie wypa-
dało go wyłączać, na domiar 
złego co chwilę podchodzili 
do naszego stolika podejrza-
ni goście z prośbą o autograf, 
który za chwilę spieniężali, by 
mieć na kolejnego drinka.

Starowieyski, który wtedy 
udzielił paru wywiadów pi-
smom kobiecym, niechętnie, 
co mnie zdziwiło, wypowia-
dał się na tematy męsko-dam-
skie. Później dowiedziałem 
się, że za te rozmowy ochrza-
nił go Jerzy Madeyski. Z dłu-
giego spotkania do publikacji 
przeznaczyłem tylko niewielki 
tekst zatytułowany Uwielbiam 
bezwstyd nagiego ciała.

Natomiast o jego twór-
czości pisałem parokrotnie. 
Ostatnio o Alegorii Poznań-
skiego Czerwca’56,  monu-

mentalnym obrazie, który w 2006 roku za-
mówił Jan Grabkowski, Starosta Poznański. 
Powstał on w poznańskim Zamku jako bo-
daj ostatni ze spektakli Teatrów Rysowania. 
Po śmierci artysty zacząłem myśleć o jego 
związkach z Poznaniem, które on w rozmo-
wie z Mariolą Zdancewicz, Redaktor Naczel-
ną „Merkuriusza” (2006 nr 7), określił jako 

„zawsze fatalne”, bo albo gdy przyjechał do 
naszego miasta ścigała go ubecja, albo ad-
wokat, albo nie oddawano mu rysunków. 
Może ta konstatacja miała związek z nie 
najlepszym już wówczas samopoczuciem 
artysty? Fakty bowiem zdają się świadczyć 
o dużym zainteresowaniu Poznaniaków 
twórczością artysty. 

Jego plakaty zbierali i organizowali ich 
ekspozycje tacy kolekcjonerzy, jak: Florian 
Zieliński, Jacek Jaroszyk, Janusz Nowacki 
oraz w ramach zbiorów Muzeum Narodo-
wego Zdzisław Schubert. Ostatni z wymie-
nionych pisał wstępy do katalogów waż-
nych wystaw Starowieyskiego i w 1975 
roku zorganizował w poznańskim MN 
pierwszą retrospektywę artysty. Następnie 
w 1981 roku w Domu Kultury „Pod Lipami” 
odbył się drugi spektakl Teatru Rysowania. 
Warto jeszcze wspomnieć o nietypowej 
wystawie, zatytułowanej Drzewa”. Odbyła 
się ona w 1993 roku w pierwszym, samo-
chodowym salonie Grażyny Kulczyk przy 
ul. Św. Marcin. Następnie w Zamku w 2000 
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Teatr Rysowania nr 2, Dom 
Kultury „Pod Lipami”, Po-
znań, 1981  Fot. M. Kuszela

Andrzej Haegenbarth
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roku zaprezentowa-
no dwie wystawy: szki-
ców i monumentalnych 
płócien pochodzących 
aż z czterech Teatrów 
Rysowania. I wreszcie 
trzy lata temu powsta-
ła wspomniana Alego-
ria Poznańskiego Czerw-
ca’56. 

Poza tym w Po-
znaniu, a konkretnie 
w holu na pierwszym 
piętrze Zamku zawsze 
można obejrzeć zamon-
towane w ścianie zna-
komite Wzloty ukrzyżo-
wanych, monumentalne 
płótna Starowieyskiego 
powstałe w 1991 roku. Myślę, że jak na Po-
znań – miasto targów i banków – to sporo.

Starowieyski był artystą wszechstron-
nym. Oprócz ponad 2000 rysunków i obra-
zów, 300 plakatów i paruset ilustracji zre-
alizował 50 scenografii teatralnych i ope-
rowych. Ponadto był świetnym kaligrafem 
i kolekcjonerem, zaskakującym profesjona-
listów erudycją oraz znawstwem sztuki eu-
ropejskiej i orientalnej. I co istotne, z rów-
ną starannością traktował wszystkie swoje 
wystawy. 

W latach 80. oglądałem dwie jego sto-
sunkowo niewielkie ekspozycje w Okręgo-
wym Muzeum Miedzi w Legnicy – brązów 
z jego kolekcji oraz plakatów ze zbiorów 
Janusza Nowackiego, z Poznania. Artysta 
świetnie rozlokował przedmioty rozmaitej 
proweniencji, nadał im „nowy ład” i sca-
lił, umieszczając nad rzędem gablot o błę-
kitnym wnętrzu takie oto pięknie węglem 
wykaligrafowane teksty: Kto nie ma złota ni 
miedzi, płaci tym na czy siedzi oraz Pamię-
taj człowieku! Jesteś tylko epizodem w życiu 
przedmiotu. Równie starannie i atrakcyjnie 
była zaaranżowana ekspozycja jego plaka-
tów, której mocnym akcentem był ponad 
dwumetrowy obraz, prawie autoportret, jak 
mówił o nim jego autor. Przedstawiał czasz-
kę, w której podobieństwo do modela moż-
na było dostrzec w kształcie ust.

Na czym polega wybitność czy nawet 
genialność Starowieyskiego? Nie chodzi 
tu tylko o oryginalność, którą widać w mi-
strzowskim kreowaniu poszczególnych 
przedstawień i łączeniu ich w dynamicz-
ne układy; w podejściu do mitów, np. ko-
smicznego jaja i ukrzyżowania. Artysta nie 
ilustruje legendarnych opowieści, lecz prze-
kształca je, niekiedy w sposób przewrotny, 

i włącza we własne 
narracje. 

Myślę, że najważ-
niejsze w jego twór-
czości jest powoły-
wanie do życia, za 
pomocą ulubionych 
motywów, swoistych 
światów. Często do-
strzec w nich można 

– co zauważyła przed 
laty Teresa Grzybkow-
ska – narastającą rów-

noczesność życia i śmierci. Obsesja prze-
mijania, erotyzm spleciony ze śmiercią, sil-
ne poczucie nadrealności i nadzwyczajne 
umiejętności sprawiały, że pod ręką arty-
sty powstawały dzieła niezwykłe. Dotykają 
tajemnicy, wyzwalają u odbiorcy nieznane 
wcześniej przeżycia duchowe. 

Franciszek 
Starowieyski
rysownik, malarz, plakacista i scenograf. 
Był jednym z najwybitniejszych 
polskich artystów. Urodził się 8 lipca 
1930 r. w Bratkówce koło Krosna na 
Podkarpaciu, w rodzinie szlacheckiej 
pieczętującej się herbem Biberstein. 
Studiował na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie (1949 – 1952) 
i w Warszawie (1952 – 1955). Dyplom 
uzyskał w 1955 roku.
Początkowo zajmował się głównie 
plakatem, później również rysunkiem, 
malarstwem sztalugowym i ściennym, 
grafiką książkową, kaligrafią barokową, 
scenografią teatralną i telewizyjną.
Był autorem i zarazem bohaterem 
dwudziestu kilku spektakli Teatru 
Rysowania.
Otrzymał wiele nagród w Polsce i na 
świecie, m.in.: Grand Prix na Biennale 
Sztuki Współczesnej w Sao Paulo 
(1973), Grand Prix za plakat filmowy 
na festiwalu w Cannes (1974), Grand 
Prix na Międzynarodowym Festiwalu 
w Paryżu (1975), Annual Key Award 
gazety Hollywood Reporter (1975- 

-1976), nagrody na Międzynarodowym 
Biennale Plakatu w Warszawie 
i na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Chicago (1979-1982).  
W 1985 roku miał indywidualną 
wystawę w Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku. 
Od 1993 r. profesor w Europejskiej 
Akademii Sztuki.
W 1971 roku powstał znakomity 
film A. Papuzińskiego Bykowi chwała 
o twórczości artysty, z nim w roli 
głównej. Obraz Starowieyskiego 
Porwanie Europy znajduje się w polskim 
przedstawicielstwie Unii Europejskiej 
w Brukseli. 
Zmarł 23 lutego 2009 roku 
w Warszawie.

Mariola Zdancewicz  
w rozmowie  
z Franciszkiem 
Starowieyskim

Wzloty ukrzyżowanych II, obraz na płótnie, 1991, Poznań  
Fot. Arth

Musica per archi, plakat, 1984  Fot. J. No-
wacki

Starowieyski plakaty. Kolekcja Janusza 
Nowackiego, 1985  Fot. J. Nowacki
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W piątek 27 marca 2009 roku, długo 
przed godziną 19, przed wejściem do teatru 

„Scena na Piętrze” przy ulicy Masztalarskiej 
w Poznaniu znowu stał tłum, wśród które-
go cierpliwie na wejście czekali nie tylko 
poznaniacy i Wielkopolanie z pierwszych 
stron gazet. Przybyły też gwiazdy polskich 
teatrów, które tylko dzięki pasji Romualda 
Grząślewicza mogli zobaczyć mieszkańcy 
Poznania na własne oczy przez minione 
trzydzieści lat – wszyscy zebrali się, aby uro-
czyście uczcić XXX-lecie działalności „Sceny 
na Piętrze”.

Jubileusze są zawsze dobrą okazją do 
uhonorowania tych najbardziej zasłużo-
nych. Kapituła Odznaczeń i Medali Funda-
cji „Tespis” postanowiła ustanowić trzydzie-
ści medali dla: „Tych, którym Scena zawdzię-
cza najwięcej”. Jedna to z niewielu okazja, 
aby ci, którzy nie mogli uczestniczyć w gali, 
a zdobycie biletu było nieosiągalnym ma-
rzeniem, poznali laureatów. Medale HOMO 
ARTIFEX otrzymali: Grażyna Barszczewska, 
Ewa Szykulska, Barbara Wrzesińska, Ry-
szard Barycz, Emilian Kamiński, Robert Ku-
delski, Wiesław Prządka, Leszek Teleszyński, 
Zdzisław Wardejn i Jerzy Zelnik. Medalem 
w kategorii HOMO CREATOR zostali uho-
norowani: Katarzyna Grochola, Maria Kania, 
Elżbieta Podolska, Małgorzata Rybczyńska, 
Ryszard Danecki, Romuald Grząślewicz, Ja-
rosław Jakubowski, Rafał Pogrzebny i Mie-
czysław Urbański. Medal HOMO FABER mie-
li zaszczyt odebrać: Krystyna Gwoździcka, 
Barbara Martyńska, Danuta Rataszewska, 
Wojciech Bobek, Tomasz Karczewski, Pa-
weł L. Klepka, Marek Klupieć, Grzegorz Pał-

ka, Andrzej Patalas, 
Norbert Pawliczak 
i Andrzej Tkacz. Za 
zgodą kapituły wy-
bito także medal 
HOMO ARTIFEX dla 
Gabrieli  Kownac-
kiej. Zostanie on na 
przełomie kwietnia 
i maja wystawiony 
na licytację portalu 

„Allegro”, a uzyskane 
pieniądze zostaną 
przekazane ciężko 
chorej aktorce.

Podczas jubile-
uszu pamiętano tak-
że o zmarłych wybitnych artystach, któ-
rzy przez minione trzydzieści lat zadziwia-
li swoim kunsztem poznańską publiczność 
teatralną. Otwarto bowiem okolicznościo-
wą wystawę „Scena gwiazd”, na której moż-
na podziwiać konterfekty takich wybitnych 
aktorów jak Ryszarda Hanin, Jan Świderski, 
Mieczysław Voit, Roman Wilhelmi, Hanka 
Bielicka, Henryk Machalica, Leon Niem-
czyk, Gustaw Holoubek, Krzysztof Zaleski 
czy Jan Machulski, często w towarzystwie 
swoich młodszych kolegów. 

Zaczęto we wrześniu 1979 roku spek-
taklem Śnieg Stanisława Przybyszewskiego 
z Grażyną Barszczewską, Barbarą Wrzesiń-
ską, Leszkiem Teleszyńskim i Ryszardem 
Baryczem; potem był Kopciuch Janusza 
Głowackiego i Ósmy Dzień Tygodnia Mar-
ka Hłaski w adaptacji Jacka Jaroszyka. Wy-
liczenie wszystkich spektakli zajęłoby spo-

ro miejsca, ograniczmy się zatem do tego, 
że dzięki „Scenie na Piętrze” i osobistemu 
zaangażowaniu Romualda Grząślewicza 
poznaniacy mogli obcować przez minio-
ne trzydzieści lat ze sztuką przez duże „S” 
i gwiazdami pierwszej jasności teatral-
nych scen Polski. 

„Scena na Piętrze” to nie tylko wybitne 
spektakle teatralne i spotkania z ludźmi te-
atru podczas „Ringów z....”, to także dziesiąt-
ki innych ciekawych i wartościowych im-
prez, dzięki którym Poznań nadal jest jed-
nym z czołowych ośrodków kultury i ani-
macji artystycznej. Na zakończenie Gali Ju-
bileuszowej wystąpił zespół „Vox”.

Z okazji XXX-lecia do gorących oklasków 
za to, co było, i serdecznych życzeń kolejnych 
co najmniej trzydziestu udanych lat z gwiaz-
dami, przyłącza się także „Merkuriusz”. 

fot. Krzysztof Styszyński

Kazimierz Brzezicki 

Trzydzieści lat  
z gwiazdami

Pierwszy z lewej Romuald Grząślewicz
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W rankingu najbardziej niebezpiecz-
nych miejsc na świecie na miejscu pierw-
szym byłoby łóżko, przynajmniej tam, gdzie 
jest w powszechnym użyciu. Na tym bo-
wiem meblu ma miejsce najwięcej zgo-
nów. Podobnie myśląc – postacią, w cza-
sach pokoju najbardziej groźną dla zdrowia 
i życia byłby lekarz, bo zwykle gdy ktoś wali 
w kalendarz albo choruje, w pobliżu jest 
jakiś osobnik w białym kitlu i z słuchaw-
kami. A dalej w tym stylu – policjanci mie-
liby oznaczać zagrożenie przestępstwem, 
a dziennikarze katastrofą (czytaj newsem), 
bo gdy takie coś zachodzi, zaraz wyskaku-
je ktoś z pałą i/lub z ka-
merą. 

A serio chodzi o to, 
że można wykombino-
wać taki sposób robienia 
ludziom wody z mózgu, 
że ogół mózgów nieuod-
pornionych musi ulec 
wodogłowiu. Po pierw-
sze ćwiczmy więc mózgi 
(na szczęście dla przy-
szłości obowiązkowa 
matura z matematyki 
już za rok). A po drugie, 
bądźmy krytyczni wo-
bec mediów, zwłaszcza 
że one coraz mniej celu-
ją w mózg, a coraz bar-
dziej w gruczoły i hor-
mony, determinujące 
emocje. Dobrze, że mój 
pies niezbyt jarzy, co te-
lewizja gada, zwłaszcza 
w horrorach, wliczając 
w to publicystykę eko-
nomiczną i polityczną, 
bo dzięki temu jest emo-
cjonalnie najzdrowszą 
istotą w okolicy. Ponoć 
67% telewidzów nie ro-
zumie w całości nawet 
prognozy pogody, więc 
może pies mój mógłby 
otrzymać choćby bier-
ne prawo wyborcze?...

Gdyby wierzyć me-
diom, najważniejszym 
ostatnio w tej części Europy wschodniej 
wydarzeniem było potwierdzenie organiza-
cji przez niektóre miasta, w tym nasze, eu-
ropejskich zawodów w piłce kopanej. Pe-
wien znany tutejszy socjolog odważył się, 
jako jedyny, publicznie wyrazić to, co moim 
zdaniem uważa milcząca większość tubyl-
ców: że Poznań przekształcony w jedną wiel-
ką „strefę kibica”, zalaną piwskiem, obsikaną 
i wytapetowaną reklamami kulczykowych 
(i innych) browarów, wypełniony rykiem na-
walonych hord kibiców i łomotu techno, to 
zupełnie nie jest miasto ich marzeń. Trzeba 

oczywiście rozumieć pewną higieniczną 
funkcję rozrywki rozładowującej plemien-
ne instynkty, ale nie wolno robić z tego 
pępka świata. Dopuszczenie tu takich za-
wodów niby miasto wyróżnia, jak zapro-
szenie na zamknięte przyjęcie. Skorzysta-
ją niektórzy, pytanie za ile i czyim kosztem, 
a drugie – co będzie dalej, kiedy imprezka 
się skończy? Na szczęście z braku kasy wy-
czerpał się cyniczny plebiscyt interesow-
nych pomysłów „inwestycyjnych”, dla któ-
rych alibi miało być Euro 2012, więc straty 
poniesiemy mniejsze, niż się zanosiło. Jed-
nak fakt, że trzeba było aż takich fanfar, aby 

podjąć się remontu Kaponiery, który umoż-
liwi jej pokonywanie tysiącom poznańskich 
niepełnosprawnych, jest mojego miasta ża-
łosną kompromitacją. 

Ekipa miastem rządząca jest w pełni 
sprawna, przynajmniej fizycznie, jeździ na 
rowerach i koniach, wspina się po górach 
i biega maratony, więc ma zwis w tema-
cie kolesi na wózkach albo posuwających 
o kulach. Władza od zawsze musi zadbać 
o chleb, choć w tak bogatym jeszcze mie-
ście jak Poznań musi przede wszystkim za-
dbać o igrzyska, bo inaczej lud ją pogoni, 

zwłaszcza kiedy brakuje innych dokonań. 
Do dalszego trwania na stolcach potrzeb-
ne jest też poparcie możnych tego miasta, 
i ten właśnie stan rzeczy łączy medialny or-
gazm z powodu Euro 2012 ze sporami o za-
budowę Sołacza, Marcelina, parku Rataje 
(planowanego), Strzeszyna, okolic Cytadeli, 
dogęszczanie Winograd, Górczyna i tzw. in-
westycje w innych miejscach. 

Fakt, że prezydent Poznania odrzucił 
wszystkie społeczne uwagi do planu dla 
Sołacza, skierowane przeciwko zabudo-
wie resztek terenów zielonych (oprócz par-
ków, poza kawałkiem parku Wodziczki) jest 

tu symboliczny i bardzo 
czytelny. W zasadzie nie 
zaskakuje, choć mogłoby 
się wydawać, ze wzglę-
du na szczególną wartość 
ekologiczną, historyczną, 
urbanistyczną itd. Sołacza 

– że tym razem prezydenc-
ka ręka zadrży i stanie się 
inaczej niż zwykle. Zwy-
kle bowiem w takich pla-
nistycznych sytuacjach de-
cyzyjnych prezydent trzy-
ma nie stronę mieszkań-
ców zabiegających o ja-
kość życia, wartość swo-
ich osiedli, spójność urba-
nistyczną miasta, o zieleń 

– lecz „inwestorów”. Argu-
mentuje, że chodzi o roz-
wój miasta, a o prywat-
nych zyskach przy okazji, 
wciąż tych samych moż-
nych, nie wspomina... Tyl-
ko dlaczego nowe „war-
tości urbanistyczne” mają 
powstawać kosztem de-
strukcji wartości już ist-
niejących, niekiedy bardzo 
cennych (właśnie Sołacz 
przykładem)? Ile zyskuje 
rozwój miasta na tym, że 
stara, piękna poznańska 
secesja sypie się, a sklepy 
i punkty usługowe zwijają 
się z centrum, bo władze 
robią wszystko, żeby kapi-

tały szły za zyskiem najprostszym i najszyb-
szym na peryferie? Miasto traci, ale władza 
zyskuje poparcie beneficjentów jej decyzji.

Pozostaje nadzieja, że obecnie tego 
typu numery coraz bardziej kumata lud-
ność przejrzy na wylot. Każdy widzi, że 
to ściema, jakoby w Poznaniu brakowało 
mieszkań. Te stare w opuszczanych kamie-
nicach się sypią, a nowe w deweloperow-
cach coraz częściej czekają puste, bo drogie 
jak cholera, a taniej budowanych, dla ludzi 
a nie tylko dla zysku, brak. Nie z nami już te 
numery...   

Lech Mergler

NIE z NAMI 
TE NUMERY, 
BRUNER!
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