
ISSN 1896-1878

02/201002
(43)

Matejko  
jak Sienkiewicz

Robicie  
w Poznaniu  
rzeczy niemo˝liwe

Opera 
Kieszonkowa 

Eurohandball po wielkopolsku • Ogród sztuk pożytecznych

Zaprogramować  
roÊlin´...

Między cyrklem 
i fartuchem…

janosikowe



Muzeum Niepodleg³oœci

Magyar

Mezõgazdasági

Múzeum

Agrarmuseum Wandlitz

Ìóçåé åòíîãðàô³¿ 

òà õóäîæíüîãî ïðîìèñëó 

²Í ÍÀÍ Óêðà¿íè

Magyar Nemzeti Múzeum

Gospodarstwo Nasienno-Rolne Bovinas Sp. z o.o.

Mecenasi

Patronat

Przedsiêbiorstwo Rolne 

MAÆKOWIAK i WSPÓLNICY

Sokolniki Wielkie

W
y
k
o

rz
y
s
ta

n
o

 p
la

k
a
ty

 z
e
 z

b
io

ró
w

 /
 B

a
s
e
d

 o
n

 p
o

s
te

rs
 f

ro
m

 N
á
ro

d
n

í 
ze

m
ì
d

ì
ls

k
é
 m

u
ze

u
m

 P
ra

h
a
 a

n
d

 M
N

R
iP

R
-S

 w
 S

zr
e
n

ia
w

ie
 c

o
ll
e
c
ti

o
n

s

Muzeum Narodowe  

Rolnictwa i Przemysłu Rolno- 

-Spożywczego w Szreniawie 

serdecznie zaprasza w dniach 

od 24 kwietnia do 10 

października br. do zwiedzenia 

wystawy pt.  „Zboże państwu! 

Rolnictwo i wieś w plakacie 

propagandowym Europy 

Środkowo-Wschodniej z lat 

1950”. 

Wśród eksponatów znajduje się 

212 plakatów pochodzących 

z kilkunastu krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej, 

uporządkowanych według haseł 

z ówczesnej rzeczywistości, 

takich jak m.in.: mechanizacja 

rolnictwa, walka ze stonką 

ziemniaczaną, rola kobiety 

w „postępowym” rolnictwie, 

przyjaźń z ZSRR i satyra 

polityczna.

Miłośnicy sztuki plakatu 

z pewnością zauważą na 

wystawie prace sygnowane 

wielkimi nazwiskami 

polskich artystów, takich jak: 

Mieczysław Kościelniak, Witold 

Chmielewski, Józef Mroszczak, 

Stanisław Małecki, Gustaw 

Majewski, Roman Cieślewicz, 

Waldemar Świerzy, Włodzimierz 

Zakrzewski, Tadeusz Trepkowski, 

Lucjan Jagodziński, Stefan 

Wielgus oraz Tadeusz 

Gronowski. 

Wystawa prezentuje plakaty ze 

zbiorów własnych MNRiPR-S 

w Szreniawie, dwóch innych 

muzeów krajowych oraz 

instytucji muzealnych 

i biblioteki z Niemiec, Czech, 

Słowacji, Ukrainy, Estonii, 

Węgier i Słowenii.

Autorkami wystawy są Hanna 

Ignatowicz i Urszula Siekacz.

Zbo˝e

Zbo˝eZbo˝e paƒstwu!

Zbo˝e paƒstwu!

Plakat ze zbiorów  

MNRiPR-S w Szreniawie

Plakat ze zbiorów  

Agrarmuseum Wandlitz

Plakat ze zbiorów Muzeum 

Niepodległości w Warszawie
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 Zakończyła się konserwacja 
obrazu Jana Matejki Joanna d’Arc, który 
możemy podziwiać w Rogalinie. Wyeks-
ponowany jest w pawilonie, który hra-
bia Edward Raczyński wybudował spe-
cjalnie dla niego. Raczyński musiał go 
bardzo cenić, skoro poniósł tak wielkie 
koszty.

Myślę, że miał możliwość pozyskania 
jednego z tych niezwykłych obrazów wiel-
kiego, historycznego cyklu i skorzystał z tej 

sposobności. Trudno w tej chwili przesą-
dzić, czy miało to związek z samą treścią, 
czy z postacią twórcy, którego nie sposób 
porównać z żadnym innym artystą w dzie-
jach malarstwa polskiego. Przypuszczam, że 
były to czynniki bardzo istotne. Pomysł na 
wyeksponowanie obrazu w Rogalinie wiąże 
się z jego tematyką i wymiarem sakralnym 
dzieła, na który zwracają uwagę interpreta-
torzy koncepcji, także przestrzennej, Galerii 
Rogalińskiej. Również dla samego Matejki 
religijny aspekt cudowności zdarzeń towa-
rzyszących postaci św. Joanny był warto-
ścią szczególną, gdyż, jak wiemy, był to nie 

tylko człowiek żarliwej wiary, ale też ufają-
cy w to, że w dzieje ludzkich losów ingerują 
siły wyższe. Przywołując w swej twórczości 
osobę Joanny d’Arc i związane z nią zdarze-
nie, ukazywał w pewien sposób swoją wia-
rę w to, że taki niezwykły splot wydarzeń 
może odegrać rolę w dziejach narodu pol-
skiego. Był cały szereg złożonych aspektów 
dotyczących kontekstów obrazu, które spo-
wodowały, że postanowił go namalować. 
Na pewno kwestia jego odbioru miała tak-

że wpływ na wyeksponowanie 
go właśnie w Rogalinie.

 Kiedyś, na jed-
nej z pierwszych prezentacji 
tego obrazu, pięknie powie-
dział Pan, że w porównaniu ze 
współczesnym malarstwem tu 
każdy centymetr można po-
większyć i oprawić, traktując 
jako osobne dzieło.

Gatunek malarstwa, który 
uprawiał Matejko, jest już wła-
ściwie rozdziałem zamkniętym 
w dziejach sztuki. Jego prace to 

gigantyczne, narracyjne obrazy, których 
złożoność treści jest niemalże nie do od-
gadnięcia. To oznacza także, że powstanie 
takiego obrazu wiąże się z niepoliczalną 
liczbą decyzji malarskich, które dotyczą 
zarówno koncepcji całości, jak i sposobu 
pokazania na obrazie najmniejszego de-
talu. Rzeczywiście w tych mikrostruktu-
rach można zobaczyć, jak znakomitym był 
malarzem w sensie opanowania warszta-
tu. Jednak twórczość Matejki była różnie 
oceniana przez pokolenia. Z jednej stro-
ny uznawano go za giganta, który wła-
ściwie zbudował wyobraźnię historyczną 

narodu, z drugiej krytykowano jego sztukę 
malarską, wskazując rozmaite niedostatki. 
Ta krytyka pochodziła w dużej mierze od 
jego własnych uczniów, którzy próbowa-
li wystąpić z innym, nowatorskim progra-
mem i pojmowaniem malarstwa. Należy 
podkreślić, że w wielu aspektach mistrz 
był po prostu nie 
do przewyższenia 
i dotyczyło to za-
równo kwestii eks-
presji postaci ludz-
kiej, gestyki, ruchu, 
ale także nieby-
wałej sprawności 
opanowania mate-
rii malarskiej. Sam 
Matejko podkre-
ślał, że ważniejsze 
są dla niego pewne 
idee, rzeczy wyższe 
i niekiedy musi poświęcać coś, co z malar-
skiego punktu widzenia mogłoby być wy-
konane inaczej.

 Czy zgodzi się Pan z tą tezą, że 
Matejko malował tak, jak pisał Sienkie-
wicz, czyli ku pokrzepieniu serc?

Matejko jak Sienkiewicz
Z profesorem Wojciechem Suchockim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu, rozmawia Mariola Zdancewicz
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Do pewnego stopnia tak, jednak pa-
miętajmy słynne słowa „zacznę od ran”, któ-
re miał wypowiedzieć, kiedy przystępował 
do malowania pierwszego obrazu z wielkie-
go cyklu historycznego, czyli Kazanie Skargi. 
Łączyły się w jego twórczości elementy po-
krzepienia i konstruktywnej krytyki narodu. 
Drugie z jego wielkich dzieł – Rejtan, wzbu-
dziło ogromne protesty, przede wszystkim 
ze względu na wybrany fakt z dziejów naszej 
historii i sposób jego przedstawienia. Zarzu-
cano mu skłanianie się ku sensacyjności te-
matu, a przede wszystkim to, co wyraził Kra-
szewski w słowach „policzkować trupa matki 
nie godzi się”. I choć Matejko wybierał także 
momenty triumfów, czego przykładem jest 
Bitwa pod Grunwaldem, Jan III Sobieski pod 

Wiedniem, Hołd 
Pruski czy po-
kojowe zespole-
nie dwóch naro-
dów w Unii Lu-
belskiej, jednak 
był tym, który, 
można by rzec, 
za Piotrem Skar-
gą wskazywał 
na negatywne 
zjawiska, powo-
dy rozmaitych 
załamań dzie-
jowych,  eks-
ponując, cza-
sem w ukryty 

sposób, problematykę społeczną, kwestię 
chłopską, co pod koniec życia wyraził do-
bitnie w Bitwie pod Racławicami. Matejko 
krzepił serca, ale przede wszystkim nama-
wiał do refleksji, starał się swoimi obrazami, 
swoją interpretacją historii skłonić do zasta-
nowienia się nad losami narodu i niepowta-
rzania błędów.

 Dla mnie postać Matejki łączy 
się przede wszystkim z takimi obrazami, 
jak Rejtan, Kazanie Skargi...

Często wskazuje się związek Mateki 
z krakowską szkołą historyczną, związaną 
z konserwatystami – Stańczykami, z history-
kami, którzy poszukiwali przyczyny złej sy-
tuacji Polski nie tylko w zewnętrznej presji, 

ale także w błędach wewnętrznych i pew-
nym zwyrodnieniu ustrojowym. Matejko na 
pewno był bliski temu stanowisku, ale nale-
ży także pamiętać o jego osobistej interpre-
tacji historii. Nie było tak, że odmalowywał 

to, co swoimi 
roz wa ż a n i a m i 
p o d p o w i a d a -
li mu historycy. 
Nie chciał być 
ilustratorem, tyl-
ko dziejopisem, 
i pragnął robić to 
po swojemu. Próbowano wskazywać na to, 
że odtwarza historię tak, jak ją pisali Józef 
Szujski, Walerian Kalinka, Michał Bobrzyń-
ski, wielcy historycy krakowscy tamtej doby. 
Można zaryzykować tezę, że był najwybit-
niejszym historykiem swoich cza-
sów o najbardziej osobistym sto-
sunku do znanych dziejów.

 Joannę d’Arc malo-
wał w darze dla Francji za to, że 
w jego odczuciu przytulała Po-
laków w różnych tragicznych 
sytuacjach. Dlaczego ten obraz 
nie dotarł jednak do miejsca 
przeznaczenia?

Matejko Joanną d’Arc chciał wy-
razić swoją wdzięczność za przyję-
cie przez Francję Wielkiej Emigracji, 
ale obraz miał też być ekspiacją za 
udział Polaków w Komunie Pary-
skiej, co Matejko potępiał ze wzglę-
du na swoje poglądy. Mimo pla-
nów obraz nie trafił jednak do Fran-
cji przede wszystkim dlatego, że 
skutecznie mu to wyperswadowa-
no. Wynikła z tego powodu awan-
tura, ponieważ był on bardzo przy-
wiązany do swojej koncepcji. Wcześniejszy 
obraz – Jan III Sobieski pod Wiedniem – daro-
wał papieżowi i gest ten spotkał się z aproba-
tą, natomiast w przypadku Francji przypusz-
czano, że zostanie nie tylko źle przyjęty, ale że 
może być nawet wyśmiewany, i to z rozma-
itych powodów. Ze względu na samo zna-
czenie, jakie przypisywał temu gestowi Ma-
tejko, ale także na fakt, że ten typ malarstwa 
historycznego w końcu lat 80. XIX wieku był 
już nie na czasie. Poza tym obraz interpre-
tował istotny temat z dziejów Francji w spo-
sób, który mógł godzić w jego pojmowa-
nie przez Francuzów. Co ciekawe, Stanisław 
Witkiewicz, który często krytykował Matej-

kę, w tym przypadku opowiadał się za jego 
planem, uważając, że postać tak wybitna jak 
Matejko powinna mieć możność wykonania 
takich gestów, pomimo że mogłyby być nie-
właściwie pojmowane. 

 Konserwacja 
obrazu zaczęła się rok 
temu, w momencie gdy 
podjęto renowację ca-
łego muzeum rogaliń-
skiego. Na jakim etapie 
są prace renowacyjne?

W tej chwili wygląda 
to tak, że wykonaliśmy to, co zakładał plan 
pierwszego etapu renowacji. Galeria jest 
całkowicie odnowiona, wyposażona w kli-
matyzację, zabezpieczenia i spełnia wymo-
gi nowoczesnej przestrzeni ekspozycyjnej. 

Natomiast co do pałacu i cało-
ści rezydencji – pozostajemy 
wciąż w poczuciu niepewności. 
Ubiegaliśmy się o środki euro-
pejskie na drugą fazę renowa-
cji Rogalina, jednak sprawa do-
tychczas nie została przesądzo-
na. Jesteśmy na liście rezerwo-
wej. Dziwi nas ta sytuacja, już 
choćby z tego powodu, że jest 
to kontynuacja inwestycji, a in-
westycje kontynuowane miały 
być traktowane priorytetowo. 
Poza tym nasz projekt dotyczy 
miejsca, jakich jest niewiele 
w Polsce. Rogalin był przecież 
związany z działalnością mece-
nasowską rodziny Raczyńskich, 
której – przynajmniej w Wiel-
kopolsce – nie ma odpowiedni-
ka. To mauzoleum rodowe po-

winno zasługiwać na specjalną opiekę, aby 
ludzie mogli tu przybywać i podziwiać ar-
chitekturę oraz wyposażenie tej rezydencji. 

Nie tracimy jednak nadziei i wierzymy, że to, 
co jest absolutnie niezbędne, co jest wie-
lorako uzasadnione, będzie wykonane do 
końca. 

fot. Archiwum MNP



Mam sentyment do tego miasta. Czer-
pię go z opowieści bardzo starych ludzi, 
którzy przed II wojną światową odwiedzali 
Poznań i którzy opowiadali, jak to w Pozna-
niu, gdy wchodziło się do wagonu tramwa-
jowego, mówiło się „dzień dobry państwu”, 
a samo miasto było w lecie pełne kwiatów, 
było czyste i jasne, miało znakomite restau-
racje, kawiarnie, dancingi, no i oczywiście 
Targi…

Było to jednak bardzo dawno temu. 
Miasto przeżyło wojnę i okupację niemiec-
ką, napływ nowych obywateli z całego kra-
ju, rozbudowywało się w powojennych wa-
runkach, rosła liczba mieszkańców, krótko 
mówiąc, Poznań wpisywał się w nową epo-
kę ze wszystkimi jej pozytywami i negaty-
wami. Coraz bardziej stawał się miastem 
przemysłu, wyższych uczelni, Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich, z dobrymi po-
łączeniami kolejowymi i lotniczymi; rozwi-
jało się hotelarstwo, powstawały na obrze-
żach Poznania duże osiedla mieszkaniowe. 
Miasto nabierało impetu.

 Aby nadążać za zmianami, a raczej aby 
wyprzedzać wyzwania przyszłości, powin-
na równoległe rozwijać się miejska infra-
struktura. Niestety, tak się nie działo. Ten 
fragment Poznania, który w latach mię-
dzywojennych stanowił centrum miasta, 
coraz wyraźniej tracił swój charakter, sys-
tematycznie nabierał cech prowincjonal-
nych, a kilka wyrazistych punktów, takich 
jak opera, teatr, Stary Rynek, gubiło atrak-
cyjność. Głównym magnesem przyciąga-
jącym turystów do Poznania pozostawały 
Międzynarodowe Targi Poznańskie i wiel-
kie imprezy handlowe, jakie tam były wów-
czas organizowane…

Aż wreszcie i tamta epoka skończyła 
się i miasto Poznań stanęło wobec nowych, 
nieoczekiwanych przez kolejnych włodarzy 
wyzwań cywilizacyjnych, wobec zderzenia 
się z niemal rewolucyjnymi zmianami, jakie 
dokonywały się w Polsce i Europie. Zmia-
nami, które, czy to się komuś podoba, czy 
też nie, prowokują do zadawania sobie py-
tań o przyszłość Poznania. Czy Poznań bę-
dzie europejską metropolią, atrakcyjnym 

i pożądanym przystankiem na trasie 
między Paryżem, Berlinem, Warszawą 
i Moskwą, 

czy będzie wielkim ośrodkiem akademic-
kim o międzynarodowej renomie i sławie, 
czy stanie się mekką dla europejskich me-
lomanów i miłośników sztuki teatralnej, czy 
wreszcie będzie miejscem znakomitej roz-
rywki i rekreacji dla turystów, czy też pozo-
stanie tylko jednym z wielu miast, o których 
się wie, że istnieją, ale do których nikomu 
specjalnie jechać się nie chce, bo nie ma 
po co?

 A jakieś małe stare rynki, jakieś super-
markety czy małe muzea to są wszędzie 
i mogą zainteresować co najwyżej wszędo-
bylskich  koneserów, ale na pewno nie setki 
tysięcy, a może i miliony turystów, naukow-
ców, studentów i biznesmenów, tych ostat-
nich także dlatego, że Międzynarodowe Tar-
gi Poznańskie w zderzeniu z epoką globa-
lizacji rynków i technik komunikacyjnych 
straciły na atrakcyjności.

Wóz albo przewóz – przypomina stare 
porzekadło, i jest to przypomnienie bardzo 
na czasie. Mało które miasto ma tak wspa-
niałe położenie w Europie jak Poznań, wy-
starczy spojrzeć na mapę. I to jest najwięk-
sza szansa dla Poznania, aby miasto to do-
konało wielkiego skoku w przyszłość, aby 
za lat dziesięć, dwadzieścia mogło być 
postrzegane jako jedna z wielkich euro-
pejskich metropolii, której pominąć nie 
można, nie należy i nie wypada. Aby taki 
wielki skok w przyszłość był jednak możli-
wy, włodarze miasta – obecni oraz ich na-
stępcy – i również poznańskie elity mu-
szą uwierzyć, że nie ma rzeczy niemożli-
wych, uwierzyć w siebie. Miasto potrzebu-
je konkretnych działań, śmiałych wizji do-
tyczących zarówno Targów, jak i rozwiązań 
komunikacyjnych. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, ta 
znakomita marka z wielkimi tradycjami, nie 
powinny „iść pod młotek”, co chce obecny 

– miejmy nadzieję, że chwilowo – minister 
skarbu, ale zarząd Targów powinien uczy-
nić wszystko, aby z MTP uczynić platformę 
targową i wystawienniczą dla całej Unii Eu-
ropejskiej, a w niektórych dziedzinach na-
wet dla świata, taką, jakiej w Poznaniu jesz-
cze nie było. 

Poznań potrzebuje prawdziwe-
go centrum, miejsca pulsującego 
życiem, oferującego 

to wszystko, czego potrzebuje nowoczesne 
społeczeństwo. Wzorów nie brakuje i nie 
trzeba po nie podróżować aż do Hongkon-
gu, ale nowoczesne centrum to jeszcze nie 
wszystko. Miasto musi gruntownie zrewo-
lucjonizować komunikację w mieście. Tram-
waje, autobusy – to wszystko jest oczywi-
ście ważne, ale Poznaniowi najbardziej po-
trzebne jest metro, kolej podziemna łączą-
ca suburbia z centrum, lotnisko z centrum 
i suburbiami, kolej spajająca środek miasta 
okręgiem stacji krzyżujących się linii. Ulice 
Poznania uwolnione z pomocą metra od 

„korkujących” je samochodów muszą być 
poszerzone, a ich ciągi nasycone gastrono-
mią, kawiarniami, restauracjami i winiarnia-
mi, tak jak na przykład jest to w czeskiej Pra-
dze na placu Wacława oraz w okolicznych 
ulicach czeskiej stolicy. W Poznaniu powin-
ny powstać nowe parkingi podziemne i na-
ziemne, aby obrzeża jezdni nie były jednym 
wielkim parkingiem, przynoszącym wstyd 
i utrudnienia. 

Problemem jest dworzec kolejowy, usy-
tuowany w środku miasta, który może i po-
winien tu pozostać, ale prowadzące do nie-
go tory można „przykryć” płytą, tworząc 
wielką powierzchnię o dowolnym prze-
znaczeniu. Na koniec słowo o autostradzie. 
Jeżeli ona już „kawałkami” jest, to powinna 
być połączona obwodnicą wokół Poznania, 
z której byłyby tak zwane bramy (gates)  do 
poszczególnych dzielnic miasta, wzorem 
Paryża. Teraz dojazdu z dowolnej dzielni-
cy Poznania do autostrady trzeba szukać 
z kompasem i mapą w ręku.

Ktoś może pomyśleć – po przeczyta-
niu tego, co powyżej napisałem – że są to 
pomysły nierealne, oderwane od rzeczy-
wistości – głównie tej budżetowej miasta 
Poznania – i trudno byłoby temu się dziwić. 
Ludzie w Polsce, a w Poznaniu szczególnie, 
zakodowali w swojej świadomości, że nic 
nie da się zrobić, a jeśli już ktoś spróbuje, 
to nic z tego nie wyjdzie. Otóż da się zrobić 
i wyjdzie. Trzeba tylko chcieć, mieć odwagę 
i odrobinę determinacji. Wóz albo przewóz! 
Albo metropolia, albo miasto prowincjonal-
ne, par excellence powiatowe, chociaż po-
nad półmilionowe i z kilkoma wyższymi 
uczelniami na dodatek… 

Andrzej Gozdawa

…Nie ma metropolii 
bez centrum…
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 W ten dość emocjonalny spo-
sób zaczęliśmy rozmowę z wójtem Su-
chego Lasu Grzegorzem Wojterą, wój-
tem Komornik Janem Brodą i burmi-
strzem Kórnika Jerzym Lechnerow-
skim, której tematem jest tzw. podatek 

„janosikowy”.
Grzegorz Wojtera: Jest prosta relacja 

między koniecznością samego rozwoju 
a środkami finansowymi, które na ten roz-
wój gmina posiada i przeznacza. Świetnym 
przykładem na to są wspomniane drogi. 
Co z tego, że jesteśmy w stanie zrealizować 
pięć, sześć, siedem dróg rocznie, przy śred-
nim koszcie powiedzmy milion do półtora, 
jeśli cały czas mam świadomość, że jedno-
cześnie trzydzieści, czterdzieści dróg mamy 
niezrobionych. Mam świadomość, że miesz-
kańcy będą pytali o ten stan rzeczy i będą 
mówili: „proszę zbudować drogi, bo to jest 
właśnie pana zadanie”. Mamy również świa-
domość, że gminy, które otrzymują te pie-
niądze w formie dotacji, to gminy biedne, 
które mają parę dróg na krzyż. Nie doty-
czy ich problem przyrostu mieszkańców, 
a co za tym idzie mają zupełnie inne tem-
po rozwoju. 

 Jednak kiedy w 2003 roku ów-
czesny Minister Finansów Grzegorz Ko-
łodko wprowadził regulacje finanso-
we nazwane później ustawą „janosiko-
wą”, nie budziła ona kontrowersji. Co się 
takiego stało, że województwo mazo-
wieckie próbuje zakwestionować zapisy 
ustawy od momentu jej powstania? Pań-
stwo też nie podważaliście tego wcze-
śniej? W takim razie dlaczego w tym 
roku wrze?

Jerzy Lechnerowski: Województwo 
mazowieckie traci najwięcej, dlatego tak 
reaguje. Wiadomo, że ich dochód jest zde-
cydowanie większy niż w innych wojewódz-
twach. Miejscowości podwarszawskie są 
też dość bogate i przypuszczam, że więcej 
gmin odprowadza ten podatek niż z niego 
korzysta. Nas, myślę tu nie tylko o znajdują-
cych się w redakcji, ale o całej Wielkopolsce, 
dotyczy to też boleśnie. W tej kwestii jeste-
śmy zaraz za Warszawą. Robi się taki niebez-
pieczny podział na gminy, które się rozwija-
ją i płacą „janosikowe” i te, które się nie roz-
wijają i z „janosikowego” korzystają.

Wcześniej Kórnika to nie dotyczyło, zaś 
ostatnio za 2009 rok odprowadziliśmy około 

sześciuset tysięcy złotych, 
natomiast w tym roku za-
płacimy już ponad milion 
czterysta tysięcy. Koledzy 
z Suchego Lasu i Tarnowa 
Podgórnego mają po dzie-

więć milionów złotych. Zadowoleni z tego 
nie jesteśmy, bo wolelibyśmy inwestować 
u siebie.

 W takim razie można powie-
dzieć, że Państwa postawa godzi w pod-
stawową zasadę solidarności bogatych 
i biednych...

Jan Broda: Nasuwa się pytanie, czy 
rzeczywiście idea solidaryzmu społecz-
nego realizuje się właśnie przez tę usta-
wę. Myślę, że wyrażę tu wspólne przeko-
nanie, że solidarność i solidaryzm jak naj-
bardziej, ale ta ustawa powoduje pewne 
wypaczenia, nie mówiąc o tym, że nie jest 
rynkowa. Mój „janosik” to siedemset me-
trów drogi, której nie mogę wykonać. Czy 
przekazując te pieniądze w ten sposób, da-
jemy wędkę czy rybę? Ja uważam, że rybę. 
Może trzeba by zmienić formę tej ogólnej 
subwencji. Skoro idzie to z naszych kosz-
tów, naszych inwestycji, to niechby te pie-
niądze były przynajmniej przeznaczone na 
inwestycje.

Grzegorz Wojtera: Mam na to świetny 
przykład. Byłem w gminie w okolicach Lu-
blina, która żyje ze środków unijnych oraz  
dopłat z ogólnej subwencji. 

Grzegorz Wojtera: Wpłacając dziewięć milionów złotych „janosikowego”  mu-
simy sobie powiedzieć od razu, że rezygnujemy z trzech, czterech dróg, któ-
re moglibyśmy zrealizować.

janosikowe
Jerzy Lechnerowski Grzegorz Wojtera Jan Broda
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Do centrum jechaliśmy nowym gmin-
nym renault traffickiem, aby obejrzeć park 
wykonany z dziewięciu rodzajów piaskow-
ca z piękną fontanną, który kosztował oko-
ło pięciu milionów. Park robił rzeczywiście 
wrażenie, ale podkreślam jeszcze raz, że 
gmina żyjąca z naszych odprowadzanych 
podatków za najważniejsze uważa inwe-
stowanie w „Park Dziewięciu Piaskowców”. 
To się w głowie nie mieści.  

W tym kontekście uważam, że ten po-
datek jest antypaństwowy i antyrozwojo-
wy. Wszyscy nie muszą być średnio bogaci. 
W świecie wolnego rynku są biedni, boga-
ci i średnio bogaci. I tak jest dobrze i to jest 
naturalne. 

Jerzy Lechnerowski: Oczywiście. Je-
stem zwolennikiem tzw. zrównoważone-
go rozwoju gmin, powiatów, województw. 
Zrównoważony, to nie znaczy „wszyscy po 
równo”. Zatem to uśrednianie nie jest dobrą 
opcją. Należy wprowadzić inne rozwiązania 
legislacyjne, aby pomóc biedniejszym gmi-
nom. Być może uwzględnić to w subwencji 
wyrównawczej dla gmin. Ale nie należy za-
bierać bogatszym, bo w tych gminach ocze-
kiwania mieszkańców są większe i całkowi-
cie uprawnione.

 Rozumiem, że proponuje-
cie Panowie, aby wyznaczyć jakieś 
kryteria?

Jan Broda: Generalnie jestem za tym, 
aby zlikwidować tę wpłatę, bo jesteśmy bici 
podwójnie. Nasze starania o środki unijne są 
skazane na niepowodzenie, gdyż z uwagi na 
dość wysoki dochód na jednego mieszkań-
ca nie dostajemy za to punktów. Podobnie 
rzecz ma się z niską stopą bezrobocia. Z dru-
giej strony nasze zabiegi o pozyskiwanie in-
nych inwestorów „karane” są „janosikowym”, 
a mieszkańcy pytają, dlaczego wójt się nie 
stara o środki dla gminy. A ja odpowiadam: 
staram się, ale nie mam szans. 

Jerzy Lechnerowski: A do innych gmin 
idzie nasze „janosikowe” i dotacje z Unii.

Jan Broda: Odbiór społeczny jest dla 
nas bardzo niekorzystny i muszę podkreślić, 
że fundusze unijne dla gmin są medialnym 
mitem i jesteśmy zdani tylko na własne siły. 
U nas przybywa około tysiąca mieszkań-
ców rocznie. Powoduje to, że mamy ciasno-
tę w szkołach, brakuje miejsc w przedszko-
lach i w tym momencie następne inwesty-
cje aż się proszą o realizację. Może najlepiej 
nic nie róbmy, leżmy spokojnie i za chwilę 
wyciągniemy rękę po subwencję ogólną.

Grzegorz Wojtera: To byłaby najprost-
sza droga do stagnacji w gminie i do osobi-
stego komfortu. Czyli być zwykłym zarząd-
cą, a nie menadżerem, a za dwa, trzy lata 
sięgnąć po to, co województwo mazowiec-
kie płaci, i sobie spokojnie żyć.

Dzisiaj wiemy, że likwidacja „jano-
sikowego” jest niemożliwa, możliwe są 

natomiast rozmowy i poszukiwanie in-
nych rozwiązań. Miałbym taką propozycję, 
żeby objęci „janosikowym” nie występo-
wali o środki unijne. W zamian za to całe 

„janosikowe”, albo chociażby połowa tych 
kwot, zostałaby w gminach. Gdybym miał 
zagwarantowane, że zostaje u mnie cztery 
i pół miliona, mógłbym podarować sobie 
wszystkie wnioski.

Jan Broda: Tym bardziej że przygoto-
wanie wniosku to też są spore koszty.

Grzegorz Wojtera: Tak, analizy, pro-
gramy są kosztowne, a płacimy tylko po to, 
żeby mieszkańcy nie zarzucili nam, że nie 
staramy się o wnioski unijne, chociaż z góry 
wiem, że mam zerowe szanse, no może 3% 
szans. Potem patrzę na listę wnioskodaw-
ców, a Tarnowo Podgórne i Suchy Las na 
ostatnim miejscu. Załóżmy więc od 
razu, że środki unijne nie dotyczą 
gmin, w których wartość Q (do-
chodu na mieszkańca) jest po-
nad 175%, a za to zostaje u nas 
połowa „janosikowego”.

Też mam problem z przed-
szkolem, a moje wnioski są 
odrzucane. Za te dziewięć 
milionów, które odprowa-
dzam, wybudowałbym dwa 
przedszkola. 

Ale wracając do pani py-
tania, dlaczego wcześniej nie 
reagowaliśmy, to odpowiem 
tak – bo nie było to takie bo-
lesne. Jeśli w okresie boomu 
zysk jest wysoki i trzeba 
z niego oddać stałą część, 
to się tak bardzo tego 
nie odczuwa. I tak było, 
kiedy płaciliśmy sześć-
set, siedemset tysię-
cy. Były duże wzrosty, 
duża nadwyżka ope-
racyjna i duże wolne 
środki. Teraz zysk jest 
mniejszy, a koszty bieżą-
ce są duże i rosną. Wybu-
dowanie przedszkola to nie 
tylko koszty inwestycji. Potem 
trzeba je wyposażyć, ogrzać, 
zatrudnić ludzi, a w przyszłości 
wyremontować. Dziś „janosiko-
we” zżera  20%, a kiedyś było to 
5–7% wolnych środków. 

 Była taka propozy-
cja, żeby ustalić tę kwotę pro-
centowo, np. 25% od zysku. 

Grzegorz Wojtera: Nigdy 
nie było takiej propozycji. Kie-
dyś zrobiliśmy akcję pt. ogól-
nopolski zjazd gmin poligono-
wych. Chodziło o to, żeby Mi-
nisterstwo Obrony Narodowej 
płaciło podatek za poligony 

położone w gminach. To zaowocowało tym, 
że jako gmina dostaliśmy siedemnaście mi-
lionów złotych. Nie wiem, czy nie przyszedł 
czas, żeby pod auspicjami „Merkuriusza” 
zrobić ogólnopolski zjazd gmin pokrzyw-
dzonych przez podatek „janosikowy”. 

Jan Broda: Cieszymy się, że się dobrze 
rozwijamy. Przyczyną naszego powodzenia 
jest nie tylko położenie, ale nasza przedsię-
biorczość. Jednak konsekwencją tego jest 
to, że będzie więcej wydatków bieżących, 
a na inwestycyjne pozostaje mniej pienię-
dzy. Najbardziej niesprawiedliwe jest to, że 

„janosik” jest naliczany od potencjalnych do-
chodów, a nie od rzeczywistych. 

Zdjęcia udostępnione  
przez rozmówców
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Nieważne  
jakie „u”,  
ważne, że to tu...

Gmina Kórnik zajmu-
je czołowe miejsca 

w wielu rankingach 
oceniając ych roz-
wój jednostek samo-

rządowych w Polsce. 
Jednym z priorytetów 
jest tworzenie warun-
ków przyjaznych dla 

inwestorów i wspie-
ranie przedsiębior-

czości. Atutem jest 
atrakcyjne położenie 
w pobliżu kluczowych 

szlaków komunikacyj-
nych – wyremonto-

wanej trasy krajowej 
S-11, autostrady A2. 
Nie dziwi zatem fakt, 

iż na terenie gminy 
działa wiele firm nale-

żących do międzyna-
rodowych koncernów 

gospodarczych. 

Oprócz wspierania 
przedsiębiorczości 
istotną kwestią w dzia-

łaniach gminy jest 
przygotowanie do 

wdrożenia projektów 
innowacyjnych, zwią-

zanych z informatyza-
cją i poprawą jakości 
życia mieszkańców. 

Gmina dba jednak 
nie tylko o podmioty 

gospodarcze i miesz-
kańców,  ale też o po-

tencjalnych turystów, 
z myślą o których 
powstanie w najbliż-

sz ych miesiącach 
Centrum Rekreacyj-
no-Sportowe.  Pereł-
ką Kórnika jest znany 

niemal w całej Euro-
pie zamek i arboretum. 

www.kornik.pl

Nowoczesność  
i innowacja  
w każdym calu!

Suchy Las jest gminą 
malowniczą, nowocze-

sną i prężnie rozwijają-
cą się, przez co przycią-

ga zarówno inwestorów, 
jak i osoby chcące osie-
dlić się z dala od miej-

skiego zgiełku. Dla wciąż 
zwiększającej się liczby 
mieszkańców przygoto-
wana jest bogata oferta 

bazy dydaktycznej. No-
wocześnie wyposażo-
ne szkoły wraz z nowy-

mi obiektami sportowy-
mi stwarzają doskonałe 

warunki kształcenia dla 
dzieci i młodzieży.

Gmina Suchy Las od lat 
zauważana jest przez 
podmioty badające kon-
dycję finansową samo-
rządów. W publikowa-
nych rankingach gmi-

na plasuje się zawsze 
w czołówce. Doceniany 
jest przede wszystkim 

klimat dla przedsiębior-
ców, polityka podatko-
wa i umiejętność zarzą-
dzania budżetem gmin-
nym przez władze.

Cechą wyróżniającą 
gminę jest położony na 
jej terenie poligon, któ-

ry zajmuje aż 62,6% po-
wierzchni całej gminy. 

Poligon jest wyjątkowo 
malowniczym obszarem, 
o niesłychanie cieka-
wej faunie i florze, a ze 
względu na bliskość Po-

znania pełni funkcję zie-
lonych płuc miasta. Naj-

bardziej atrakcyjne i cen-
ne obszary objął utwo-
rzony w 1994 roku Ob-

szar Chronionego Krajo-
brazu Biedrusko.

www.suchylas.pl 

Tu warto mieszkać, 
pracować 
i inwestować

Gmina Komorniki to jedna 
z najdynamiczniej rozwija-
jących się gmin w Polsce 
obejmująca powierzch-
nię 66,55 km2, zamieszka-

ła przez ponad 17 tysięcy 
mieszkańców. Na jej tere-

nie przebiega autostrada 
A2 Warszawa–Berlin oraz 
droga krajowa nr 5 Poznań– 

–Wrocław, w przyszłości 
także zachodnia obwod-

nica. Gmina Komorniki 
jest w 100% uzbrojona. 

Obecnie trwa rozbudo-
wa odcinków kanaliza-

cji na nowych terenach 
mieszkaniowych. 

Gmina realizuje przyję-
ty w 2009 roku Program 

Budowy Dróg 2009–2018. 
Własną bazę autobusową 

obsługuje gminna spół-
ka ZUK. Niewątpliwym 

atutem Komornik jest bo-
gata infrastruktura spor-
towa, nowoczesna hala 

widowiskowo-sportowa, 
nowe boiska wielofunk-

cyjne przy szkołach oraz 
doskonała baza szkolno- 

-wychowawcza. 

Wielkopolski Park Naro-
dowy i Muzeum Rolnic-
twa w Szreniawie są waż-

nymi atrakcjami turystycz-
nymi w gminie. Przez naj-

ciekawsze miejsca wyty-
czono szlak rowerowy im. 
Jana Pawła II. 

Gmina Komorniki jest lau-
reatem wielu prestiżowych 
konkursów. W 2009 roku 

otrzymała tytuł „Fair Play” 
i „Lidera Polskiej Ekologii”. 
Została także wyróżniona 
w konkursie „Teraz Polska” 
dla gmin. 

www.komorniki.pl

Poziom wyżej

Strategią „poziom wy-
żej” gmina robi ukłon 
w stronę mieszkańców. 
Dba o komfort życia. 

Inwestuje  w infrastruk-
turę, edukację, kulturę, 

sport.  Warto tu miesz-
kać. Wynik ubiegłorocz-
nego badania – 89,5% 

wykazał, że mieszkań-
cy są  z niej zadowole-
ni.  Potwierdza to też 
tytuł „Mistrzowska gmi-

na 2009/2010” i czwar-
te miejsce w „Rankingu 
zrównoważonego roz-
woju” Politechniki War-
szawskiej (z najwyższym 

dorobkiem punktowym 
spośród reprezentan-
tów Wielkopolski).

Skala i możliwości dzia-
łania gminy na rzecz 
społeczności wynika-
ją z aktywności bizne-
su. Potencjał firm, które 
w ciągu 20 lat wybrały ją 

na prowadzenie działal-
ności, procentuje i dziś. 

Gmina cieszy się nadal 
uznaniem przedsiębior-

ców. W 2009 roku otrzy-
mała od Centrum im. A. 

Smitha Nagrodę Satys-
fakcji Biznesu „Innowa-
tor”. Zajęła także pierw-

sze miejsce wśród gmin 
Wielkopolski w konkur-

sie Instytutu Lokalnego 
Biznesu w Poznaniu „Tę-

cza monet”.  

Czym jest strategia 
„poziom wyżej”? To  by-
cie blisko mieszkań-

ców i dbałość o stan-
dardy służby publicz-
nej. Gmina Tarnowo 

Podgórne, jak na „Lwa 
Wielkopolski” przysta-

ło,  odważnie  patrzy 
w przyszłość.

www.poziom-wyzej.pl  
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We współczesnym świecie kultury i biznesu coraz większą rolę odgrywają kontakty 
międzyludzkie – udział w licznych spotkaniach, konferencjach i służbowych wyjazdach, 
na których – jeśli chcemy wzbudzić do siebie zaufanie – powinniśmy zachować nienagan-
ny wizerunek. W tym celu konieczne jest między innymi zadbanie o zdrowy wygląd swojej 
skóry, w czym niezastąpioną jest wizyta w Instytucie Glamour. A zachęca do niej szeroka 
oferta zabiegów kosmetycznych.

Szczególnie ciekawą propozycją jest technologia „elos” TM (Electro-Optical Synergy), 
która jest jedyną opatentowaną technologią umożliwiającą współdziałanie światła o wid-
mie w zakresie od 470 do 2000 nm z prądem bipolarnym, co jest niezbędne do uzyska-
nia głębokiej stymulacji kolagenu. Dzięki temu zabiegi tworzą nową jakość w dermatolo-
gii estetycznej. Umożliwiają bowiem wprowadzenie innowacyjnych procedur na przykład 
w ujędrnianiu skóry, przy jednoczesnym ciągłym monitorowaniu temperatury, dzięki cze-
mu wspomniane zabiegi można dostosować do każdego jej typu. 

Nie musimy się również obawiać, że ich skutki okażą się nietrwałe – wszystko za spra-
wą trzech etapów regeneracji:

•  ujędrniania
•  inwazyjnego usuwania płytkich zmarszczek
•  nieinwazyjnego leczenia głębokich zmarszczek i blizn
Zabiegi najczęściej obejmują:
•  twarz (zwiotczały podbródek, zwisające powieki, worki pod oczami, zwiotczałe 

policzki)
•  brzuch
•  ręce (zwiotczała skóra ramion)
•  szyję
•  nogi (zwiotczała skóra w okolicy kolan)

Instytut Glamour, wychodząc naprzeciw naszym indywidualnym potrzebom, proponu-
je program TrinitiTM, służący kompleksowemu poprawieniu stanu skóry.

Jest on realizowany na kilku etapach w trakcie jednego zabiegu: 
I etap:  usunięcie objawów fotostarzenia, to znaczy zmian naczyniowych i pigmento-

wych za pomocą aplikatorów SRA lub SR
II etap:  ujędrnianie skóry i wygładzenie (zmniejszenie porów) za pomocą unikalnego  

aplikatora ST
III etap:  nieinwazyjny „fractional skin resurfacing” (usuwanie głębokich zmarszczek) 

aplikatorem Matrix IRT Fractional 

W celu uzyskania dobrych wyników zaleca się wykonanie serii pięciu zabiegów w okre-
sach od 3 do 4 tygodni oraz raz na pół roku zabiegu przypominającego. 

Zabieg może również wyeliminować zmiany chorobowe na skórze.
Poza tym, co ciekawe, „elos” jest jedyną skuteczną i bezinwazyjną metodą usuwania 

wszystkich kolorów włosów: ciemnych, brązowych, rudych, jasnych i nawet siwych. A co 
najważniejsze – do uzyskania trwałych efektów leczenia wystarczą nieraz cztery zabiegi. 

Dodajmy, że wszystkie zabiegi są całkowicie bezpieczne, stosowane w gabinetach ko-
smetycznych o światowej renomie, gdyż leczenie wykonuje się przy użyciu specjalnie opra-
cowanych parametrów, niepowodujących skutków ubocznych. 

Instytut Glamour, mając na względzie nasze zadowolenie z efektów leczenia, gwaran-
tuje profesjonalną i miłą obsługę. 
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Nowa jakość  
w dermatologii 
estetycznej  
w Instytucie Glamour

Instytut Glamour
ul. Łanowa/Rynkowa
Przeźmierowo
tel. 61 8 141 535
www.instytut-glamour.pl
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Masonów się bano. Maso-
nami straszono dzieci. Obwi-
niano ich o wszelkie zło tego 
świata. Mieli być przyjaciółmi 
szatana. Deprawatorami wszel-
kich wartości. Wrogami Kościo-
ła i moralności. Przeciwnikami 
tradycji, patriotyzmu, a nawet 
suwerenności państw i naro-
dów. Ludźmi rozpustnymi, ego-
istycznymi i żądnymi władzy. 
Bogatymi i wpływowymi, któ-
rzy oddają się ponurym, świę-
tokradczym obrzędom, prze-
drzeźniają religię i wiarę i na-
igrywają się ze świętości. Mie-
li rządzić z ukrycia, pozostawać 
w głębokim cieniu, popierać 
się wzajemnie, obejmować lu-
kratywne urzędy, zbudować 

„Antykościół” i „rządzić rządzą-
cymi”. Europa „zawdzięcza” im 
krwawe rewolucje, nihilizm, re-
latywizm moralny i postępują-
cą laicyzację. Polska „zawdzię-
cza” im rozbiory i klęski naro-
dowych powstań. 

Tyle – w skrócie – mówi le-
genda „czarna”. 

„Biała”, znana o wiele słabiej, zwolenni-
ków znajduje głównie wśród samych maso-
nów. Według niej masonami byli (i są) ludzie 
światli, otwarci, tolerancyjni i uczciwi. Wal-
czący z wszelkim przesądem i zabobonem. 
Najwięksi ideowcy i humaniści. Budujący 
mosty pomiędzy ludźmi. Zwolennicy postę-
pu cywilizacyjnego i emancypacji. Zmienia-
jący świat na lepsze. Wrażliwi i dobrze wy-
kształceni. Europa zawdzięcza im Mozarta, 
Woltera, Monteskiusza, Byrona, Schillera, 
Garibaldiego, a także oświecenie, Deklara-
cję Praw Człowieka i Obywatela, „wolność, 
równość, braterstwo”, konstytucjonalizm, 
republikanizm i wolność jednostki. Polska 
zawdzięcza im Józefa Wybickiego, Juliana 
Ursyna Niemcewicza, generała Henryka 
Dąbrowskiego, Waleriana Łukasińskiego 
i „odrodzenie w upadku”: Komisję Edukacji 
Narodowej i Konstytucję 3 maja. Jak widać, 
jedna legenda jest odwrotnością drugiej. 
Jedna drugiej zaprzecza i się nią… „żywi”. 

Jest ich dzisiaj na świecie osiem milio-
nów, z czego pięć zamieszkuje Stany Zjed-
noczone, milion Wyspy Brytyjskie, 60 tysięcy 
Francję, 50 tysięcy Niemcy, 30 tysięcy Wło-
chy i kilka tysięcy – według przybliżonych 
danych – Polskę. Zrzeszają się w lożach zwa-
nych „obediencjami”, o swoim ruchu mówią: 

„sztuka królewska”, o sobie zaś – „synowie 
światła” (albo – rzadziej – „dzieci wdowy”). 
Nienależących do lóż (czyli ponad 6770 mi-
liardów ludzi na świecie) nazywają profana-
mi. Nie tworzą dziś organizacji tajnych (loże 
podlegają przepisom o stowarzyszeniach!), 
ale od profanów oddzielają się elegancką 
dyskrecją, obowiązkiem milczenia i skom-
plikowanymi rytuałami (wspartymi dodat-
kowo oryginalnym słownikiem, w którym 
na przykład „pobieranie płacy” oznacza na-
bywanie wiedzy wolnomularskiej, a „wrzu-
canie cegieł do worka” zbieranie datków na 
cele charytatywne). Na świecie o masonach 
było ostatnio głośno za sprawą eks-Beatle-
sa, Paula McCartneya, który wstąpił do loży, 
i Boba Dole’y, masona w trzydziestym trze-
cim (najwyższym) stopniu wtajemniczenia, 
gdy ten ubiegał się o urząd prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych. W Polsce o wolnomu-
larzach głośno było głównie za sprawą „Na-
szego Dziennika” i zamieszczanych tam tek-
stów o „neotyranii” i „międzynarodowych 
mandarynach” , wśród których wymienio-
no Zbigniewa Brzezińskiego i „polskich oby-
wateli w Komisji Trójstronnej”. Warto zauwa-
żyć, że zainteresowanie zachodnich me-
diów masonerią ma dziś przeważnie cha-
rakter „ciekawostkowy”. U nas jest to wciąż 
temat „gorący”, związany z religią, służbami 
specjalnymi, finansami, a nawet „ideologią 
globalizmu”. 

Kilka wersji genezy

Jednej genezy tłumaczącej powstanie 
masonerii nie ma. Najczęściej początki ma-
sonerii wywodzi się od „budowniczych ka-
tedr” w wiekach średnich (czyli murarzy – 
mularzy uwolnionych od powinności feu-
dalnych, mistrzów w swoim zawodzie strze-
gących tajemnicy budowli, związanych 
przysięgą, stanowiących krąg wtajemniczo-
nych, mających własne cechowe obrzędy 
i rekrutowanych z ludzi różnych narodowo-
ści). Gotycka katedra (której wzorem stała 
się paryska Notre Dame) była aktem strzeli-
stym wiary i „biblią prostego człowieka”. Bu-
dowało ją przez około 100 lat kilka pokoleń 
murarzy. Jej proporcje, łuki i akustyka jesz-
cze dziś zachwycają. Budowali ją najlepsi 
z najlepszych, przenosząc się po wykonaniu 
swoich zadań z miejsca na miejsce i uzupeł-
niając siły o „miejscowych” majstrów. Byli to 
więc ludzie wolni, solidarni, pracowici i od-
znaczający się wyjątkowymi umiejętnościa-
mi. Z czasem pojawili się wśród nich przed-
stawiciele szlachty (zwani wolnomularzami 

„spekulatywnymi” w odróżnieniu od „opera-
tywnych”) zainteresowani nie tylko tajem-
nicami architektury, ale także matematyką, 
astronomią, filozofią („kamieniem filozo-
ficznym”) i – przede wszystkim – alchemią 
( sztuką transmutacji, doskonalenia bytów, 
zwłaszcza metali). Ci spekulatywni chcieli 
już zmienić świat. Wyzwolić człowieka z nie-
woli lęków, oświecić i zainteresować nauką, 
uczynić lepszym, odważniejszym i ułatwić 
życie. Znakiem tej masońskiej przeszłości są 
znane i do dziś używane atrybuty i symbo-
le – cyrkiel, kielnia, młotek, fartuch, węgiel-
nica. Cyrkiel oznacza mądrość i dokładność, 
kielnia wytrwałość i systematyczność, far-
tuch przygotowanie, młotek chęć do pra-
cy nad sobą („ociosywanie”), a węgielnica 

– szczerość i równowagę. Niektórzy „wcze-
śni” masoni za pierwszego i największego 

„Budownika” w naturalny sposób uznawali 
Pana Boga (który „zbudował” świat) albo 
Adama ulepionego przezeń z gliny, albo 
ocalałego z potopu Noego. Inni – skrom-
niej – powoływali się na Salomona, bu-
downiczego świątyni, który stał się nie tylko 
uosobieniem mądrości, ale i specjalistą od 

„bezstronnych wyroków”. Wreszcie – najlicz-
niejsi – wskazywali na Hirama, konstrukto-
ra pierwszej świątyni jerozolimskiej, według 
Starego Testamentu – syna wdowy, które-
go w XVIII wieku zaczęto utożsamiać z Chry-
stusem i który stał się bohaterem wielu sta-
rych masońskich legend (jego imię w krę-
gach masońskich jest symbolem śmierci 
i zmartwychwstania, ale dla wolnomularzy 
polskich długo było symbolem rozbiorów 

– śmierci i zmartwychwstania Polski). Hira-
ma mieli zabić trzej czeladnicy (dla wolno-
mularzy polskich symbolizujący trzech za-
borców), używając jako narzędzi młotka, 
węgielnicy i cyrkla. Aby zamaskować ślady 
zbrodni, w miejscu ukrycia zwłok posadzili 
akację, która – dla upamiętnienia Hirama – 
stała się „świętym” drzewem masonów. 

Dziś do tradycji gotyku (kontynentalne-
go lub wyspiarskiego) nawiązują zarówno 
loże francuskie (zwane Wielkim Wschodem 
albo masonerią nieregularną), jak i angiel-
skie (starsze, zwane masonerią regularną 
lub Rytem Szkockim Dawnym Uznanym). 
Odnotujmy jeszcze, że w XVIII wieku w krę-
gach arystokratycznych Europy pojawiła się 
nowa wersja genealogiczna – odwołująca 
się do owianego legendą zakonu templa-
riuszy. Jej zwolenników nazywano „Ścisłą 
Obserwą”. Masoni – według tej wersji – mie-
li być spadkobiercami ostatniego mistrza 
zakonu, Jakuba do Molaya, który spłonął 

Mi´dzy cyrklem i fartuchem…
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na stosie, zabierając do grobu wszystkie 
ziemskie i ezoteryczne tajemnice. Człon-
kiem „Ścisłej Obserwy” był ostatni król Pol-
ski, Stanisław August Poniatowski. Nie tylko 
jemu zresztą genealogia „rycerska” o wiele 
bardziej odpowiadała niż „murarska”. 

Rzym i Kościół 

Pius IX – najdłużej w historii sprawują-
cy swój urząd papież – potępiał masonerię 
pięciokrotnie. Przed nim walkę z masone-
rią toczył Klemens XII. Po nim – wielce dla 
nauki społecznej Kościoła zasłużony – Leon 
XIII, dalej Benedykt XV, który dla masonów 
przewidział „wpadnięcie w ekskomunikę”, 
i Pius XII upatrujący przyczyn odstępstwa 
od wiary w połowie XX wieku w „ nauko-
wym racjonalizmie, laicyzmie i wolnomu-
larstwie”. Przyczyn tego konfliktu jest wiele, 
ale ich wyjaśnienie – ku zadowoleniu więk-
szości zainteresowanych – nikomu jeszcze 
się nie udało. „Ziemskie” powody niechęci 
Piusa IX do masonerii zrozumieć najłatwiej. 
Włochy w XIX wieku zjednoczyły się kosz-
tem państwa kościelnego. Papież pokona-
ny i ograniczony w swej władzy do części 
Rzymu ogłosił się więźniem Watykanu. Ci 
zaś, którzy stali na czele risorgimento (ru-
chu na rzecz zjednoczenia Włoch) – Garibal-
di, Cavour i król Wiktor Emanuel – byli ma-
sonami i w większości mieli antyklerykalne 
nastawienie. Masoneria w takim razie stała 
u początku końca państwa kościelnego, co 
nie pozostało bez wpływu na ambitnego 
Piusa IX („więźnia Watykanu”) i wszystkich 
jego następców. Niechęć jeszcze starsza 
wiąże się z Francją i Wielką Rewolucją Fran-
cuską. Doszło wtedy do wielu katolickich 
wystąpień. Zamknięto i zbezczeszczono 
wiele kościołów. Urządzano drwiny z litur-
gii. Mordowano księży. Za rewolucję – jak 
później za risorgimento – znów mieli od-
powiadać masoni. A ponieważ idee rewolu-
cyjne za sprawą Napoleona i związków taj-
nych rozszerzyły się wkrótce na całą Europę, 
Leon XIII dostrzegł w nich złowróżbny „bicz 
Boży”. W rezultacie masonerię – wyolbrzy-
miając jej rolę – uczyniono odpowiedzialną 
za zburzenie „starego porządku” i za wszyst-
kie grzechy rodzącego się wolnego rynku, 
liberalizmu, a nawet socjalizmu. To, że kon-
stytucje masońskie pisał pastor, a w rycie 
szkockim znakomitą większość „braci” sta-
nowili ludzie wierzący, że powoływali się na 
Biblię, nie miało znaczenia. Do „ekumenie” 
było daleko. Protestanci – w oczach Rzy-
mu – byli innowiercami i wrogami Kościoła 

niewiele mniej groźnymi od ateistów, a ma-
sońskie wezwanie do tolerancji między wy-
znaniami odrzucano, uważając ją za słabość, 
podstęp lub rodzaj kapitulacji. 

Mimo to nawet w XVIII wieku do maso-
nerii – według jezuickich szacunków – nale-
żało około 2 tysięcy księży. Co więcej, więk-
szość z nich w najtrudniejszych chwilach 
terroru jakobińskiego i rewolucji pozostała 
wierna Kościołowi, a kilku z nich beatyfiko-
wano jako męczenników wiary. W XIX wie-
ku konflikt się zaostrzył. To wtedy – w ogniu 
walki – wiele francuskich lóż stało się praw-
dziwym magnesem dla wszelkiej maści an-
tyklerykałów i ateistów – dla wielu był to 
główny powód zainteresowania masone-
rią, tak jak Kościół był ich głównym fron-
tem walki. Toteż w republikańskiej Francji, 
gdzie mnożyły się rozmaite przepisy, życia 
Kościołowi na pewno nie ułatwiano. Z dru-
giej strony nie zawsze umiejętnie reagował 
też i Kościół, zarzucając wolnomularstwu 
kult szatana wyobrażonego w postaci ko-
złopodobnego bóstwa (Bafometa). 

Trzeba od razu powiedzieć, że wszystko 
to dotyczyło lóż polskich w znikomym stop-
niu. W lożach polskich olbrzymią przewa-
gę mieli katolicy. „Wielcy mistrzowie” spo-
wiadali się (inna sprawa, że nieraz dopie-
ro w obliczu śmierci), zamożni masoni re-
montowali i przebudowywali kościoły, tłu-
maczyli pobożne teksty, a nawet należeli do 
elitarnych organizacji katolickich. Dla wie-
lu masonów intelektualnym punktem od-
niesienia był – pozostający poza podejrze-
niem i niezwiązany z żadną lożą – biskup 
warmiński, Ignacy Krasicki…

Po II soborze watykańskim stosunek 
Kościoła do masonerii zdecydowanie zła-
godniał. Dziś niektórzy wolnomularze au-
striaccy wstąpili do lóż po uzyskaniu zgo-
dy swych biskupów. Podobnie jest w Niem-
czech i Francji. Podobnie w Stanach Zjedno-
czonych i w niektórych krajach Ameryki Ła-
cińskiej. Nie znaczy to, że konfliktu nie ma. 
Złagodniały jednak obie strony. I po obu wi-
dać niechęć do przedłużania sporu. 

Obrazy i obrazki 

Gdy Polak mówi o masonerii, ma zwykle 
na myśli masonerię francuską, wspomniany 
Wielki Wschód. Przeważnie słyszał coś o eks-
cesach antyreligijnych podczas Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej, prześladowaniach 
księży, „bezwstydzie rozumu” zarozumia-
łych przedstawicieli francuskiego oświece-
nia i kuriozalnym kulcie „Najwyższej Istoty”, 

której Wolter w swej posiadłości w Ferney 
wystawił równie kuriozalny pomnik. Do 
tego dodaje jakieś wyobrażenie o przesad-
nie „lekkiej” kulturze francuskiej, o swobo-
dzie obyczajowej zanurzonej w grzechu, 

„fizyce miłości” i śmiałych eksperymentach, 
libertynizmie (mylonym nieraz z liberali-
zmem) i współczesnym laickim obliczu uko-
chanej niegdyś „córy Kościoła” (stare i zupeł-
nie już nieaktualne przysłowie niemieckie 
mówi o życiu spokojnym i wygodnym, jakie 
ma „Bóg we Francji”, co odpowiada mniej 
więcej naszemu: „jak u Pana Boga za pie-
cem”). Owa laickość Francji, a nawet gorli-
wy, dewocyjny antyklerykalizm niektórych 
jej środowisk były (i są) fundamentem wize-
runku masona w Polsce. Jako tako oczyta-
ni pójdą jeszcze dalej – przypomną, że już  
II Republika Francuska, która przeprowadzi-
ła rozdział Kościoła od państwa, uchodziła 
za „dzieło masonerii” (masoneria – mówiono 
wtedy – to „utajniona republika, a republi-
ka to „ujawniona masoneria). W latach 1875– 

–1957 aż pięciu prezydentów i dwudziestu 
dwóch premierów należało do lóż. Niektóre 
posiedzenia rządu francuskiego przypomi-
nały co do składu i charakteru zebrania lóż 
i dopiero za prezydentury François Mitter-
randa zrezygnowano ze zwyczaju, że tekę 
ministra oświaty dzierży każdorazowo „syn 
światła”. Dalszym ciągiem tej historii była-
by determinacja, z jaką Valéry Giscard d’E-
staing próbował we wstępie do Konstytu-
cji europejskiej umieścić zapis o roli oświe-
cenia w dziejach nowożytnej Europy, a tak-
że pewna niechęć, z jaką odnoszono się do 
odnotowania tam roli chrześcijaństwa. Już 
specyficznie polskim rysem tego wizerunku, 
zrodzonym jeszcze przed wojną, było prze-
konanie, że za światowymi knowaniami ma-
sonów stoi równie światowy, wszechpotęż-
ny kapitał żydowski, mający silne przyczół-
ki nad Wisłą. To ostatnie – stały temat pół-
legalnych pism – odczuł na własnej skórze 
na serio i na żarty „wielki Polak obcej rasy”, 
wybitny historyk, autor Księcia Józefa Po-
niatowskiego, Szymon Askenazy. Julian Tu-
wim ułożył o nim taki wierszyk: 

Gdy Warszawa cicho drzemie
Pod całunem nocy głuchej, 
Kiedy spadnie mrok na ziemię
I po mieście błądzą duchy,
Otulony czarnym mrokiem
Z ciemnej nory swej wyłazi
Z cichym pieniem, tajnym krokiem
Aszkemason Szymonazy.
 
Inne obrazy masonerii i masonów są 

nad Wisłą, Bugiem i Wartą o wiele mniej 
znane. Nie przebija się niemal wcale histo-
ria jakobicka (od imienia pretendenta do 
tronu szkockiego), choć loże szkockie głę-
boko zakonspirowane i uwikłane w walkę 

Mi´dzy cyrklem i fartuchem…
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z Anglią stały się wzorem dla wielu lóż pol-
skich uwikłanych w walkę z Rosją. Nie robi 
wrażenia – daleka od francuskiego antykle-
rykalizmu, a podstawowa przecież dla całe-
go ruchu – konstytucja Andersona z jej słyn-
nym zapisem, że „jeśli kto prawdziwie poj-
muje Sztukę (tj. zasady wolnomularstwa), 
nie będzie nigdy głupim ateistą ani niere-
ligijnym libertynem”. Nie zastanawia przy-
należność do masonerii największych pol-
skich patriotów (w większości ludzi wierzą-
cych) ani wizerunek męczennika narodowej 
sprawy, twórcy Wolnomularstwa Narodo-
wego, Waleriana Łukasińskiego, przedsta-
wianego zwykle w kajdanach. Nie intrygu-
je przynależność do lóż niemal wszystkich 
autorów wiekopomnej Konstytucji 3 maja 
i ich współpraca z księdzem Hugonem Koł-
łątajem ani jego z nimi. Nie niepokoją takie 
oto strofy T. Zana: 

Niech w mularzach znajdzie przez naszą 
życzliwość

Bóg prawa cześć, kraj wsparcie, a ludzie 
szczęśliwość. 

Ani słynny fragment z Pieśni Filaretów 
Adama Mickiewicza:

Bo gdzie się serca palą
Cyrklem uniesień duch,
Dobro powszechne skalą,
Jedność większa od dwóch. 

Ani wolnomularskie wątki w Panu Tade-
uszu, ani w Księgach Narodu Polskiego i Piel-
grzymstwa Polskiego, ani w Odzie do młodo-
ści nasączonej jak gąbka inspiracjami ma-
sońskimi, na co uwagę kiedyś zwracał Cze-
sław Miłosz. 

Nie zmieniają obrazu masona w Pol-
sce także związki z masonerią takich ludzi, 
jak Stefan Żeromski, Rafał Radziwiłłowicz 
(wielki mistrz Wielkiej Loży Narodowej Pol-
ski i twórca polskiej psychiatrii), Stanisław 
Falski, autor słynnego elementarza, Walery 
Sławek, prawa ręka marszałka Piłsudskiego, 
jedna z najpiękniejszych postaci między-
wojnia, czy po ostatniej wojnie nazwiska 
Jana Józefa Lipskiego, Klemensa Szaniaw-
skiego, Jana Kielanowskiego i Edwarda Li-
pieńskiego, wybitnych uczonych i człon-
ków KOR-u. 

Historycy z łatwością mogliby dorzucić 
do tego wiele wymownych faktów. Pierw-
sza Wielka Loża w Polsce (powołana w 1769 
roku) nosi wiele mówiącą nazwę „Cnotliwe-
go Sarmaty”. Masoneria jest po stronie re-
form. W 1781 roku wielkim mistrzem zosta-
je jeden z najbardziej oświeconych ludzi 
w Polsce, prezes Rady Nieustającej, Ignacy 
Potocki, wymieniany w każdym podręczni-
ku szkolnym. Potocki opracuje zasady ide-
owe masonerii polskiej, które przetrwają 

do 1931 roku! Zaleci tam ostrożne kontak-
ty z masonerią europejską i troskę o własną 
suwerenność.

W 1777 roku do loży masońskiej wstąpi 
król Stanisław August Poniatowski i nieba-
wem w masonerii znajdzie się niemal cały 
obóz polityczny walczący o naprawę pań-
stwa. Król otrzyma siódmy, najwyższy sto-
pień wolnomularstwa polskiego (wzoro-
wany na rycie szkockim). Znajdzie się też 
w gronie ośmiu osób pracujących nad pro-
jektem Konstytucji 3 maja. 

Po upadku Konstytucji masoneria pol-
ska – jak cały obóz reform – uległa podzia-
łom. Jedni opowiedzieli się za Targowicą. 
Drudzy – zdecydowana większość! – prze-
ciw. To z tych właśnie lat datuje się zwią-
zek Tadeusza Kościuszki z coraz bardziej 
wpływowymi Czartoryskimi uchodzącymi 
w oczach tradycyjnie nastrojonych Pola-
ków za „Francuzów”, masonów i „amorali-
stów” („popsowanych na domiar płocho-
ścią dam warszawskich”). Spory, czy Ko-
ściuszko był masonem? – staną się powo-
dem wielu mniej lub bardziej poważnych 
nieporozumień. 

Po upadku Rzeczypospolitej idea ma-
sońska odrodziła się wśród podoficerów 
i oficerów Legionów Polskich we Włoszech. 
Twórca Legionów, generał Henryk Dąbrow-
ski, był jednym z pierwszych Polaków, któ-
ry dostąpił wyższego wtajemniczenia w po-
rządkowanym wtedy Obrządku Szkockim 
Dawnym Uznanym. Natomiast członkiem 
honorowym Wielkiego Wschodu Polski był 
inny wielki Polak, bohater narodowy książę 
Józef Poniatowski. 

 Pod koniec XIX stulecia „stolicą” maso-
nerii polskiej stał się Lwów. W 1897 roku 
przedsiębiorca i kamienicznik Samuel Gold-
man wydał dzieje wolnomularstwa w Pol-
sce i we wstępie napisał , że „Polska – jeśliby 
miano pominąć jej wolnomularzy – pozo-
stałaby bez wielkich patriotów”. Goldman 
był Żydem i jednocześnie masonem o dłu-
gim stażu. Wielu Polaków poczuło się takim 
stwierdzeniem dotkniętych. 

Z początkiem XX wieku centrum ru-
chu masońskiego ze Lwowa przeniosło się 
do Warszawy. 10 czerwca 1910 roku utwo-
rzono tu lożę wolnomularską o wielce wy-
mownej nazwie „Wyzwolenie”. Następna 
po niej nazywała się „Odrodzenie”, a z po-
łączenia obu – w perspektywie bliskiego 
już odzyskania niepodległości – powsta-
ła loża „Zmartwychwstanie”. W Polsce nie-
podległej do masonerii należało – lub w ja-
kiś sposób było z nią kojarzonych – wielu 
luminarzy życia politycznego, naukowego 
i artystycznego. Byli wśród nich najbliżsi lu-
dzie marszałka Piłsudskiego (Walery Sławek, 
Bugusław Miedziński, Adam Skwarczyński), 
byli literaci (Julian Kaden Bandrowski i An-
toni Słonimski), profesorowie i rektorzy 

największych uczelni polskich (Jan Mazur-
kiewicz i Rafał Radziwiłłowicz), był słynny 
aktor Juliusz Osterwa i jeden z założycie-
li Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
peowiak i człowiek zaufania Piłsudskiego, 
inżynier Franciszek Skąpski. 

Zapewne niektórzy z nich mieli jakieś 
sprawy do załatwienia – nie wszyscy byli 
aniołami. Zapewne nieraz w grę wchodził 
zwykły ludzki snobizm (kto nie chciałby – 
mówiono we Francji – do księcia krwi po-
wiedzieć w loży „bracie”). Większość jednak 
poszukiwała w masonerii „duchowej ojczy-
zny” czy – jak pisał Stanisław Stempowski 

– „duchowej rodziny”, gdzie w gronie osób 
bliskich i do siebie podobnych można 
było spokojnie „ cyrklem mierzyć ludzkie 
zaślepienie. Młotkiem rozbudzać uśpione 
sumienie”. 

Maria Dąbrowska brała masonów 
w obronę: „Zawsze to są i byli ludzie z typu, 
który Polskę w dziejach dźwigał do góry; 
natomiast ci, co walczyli z masonerią, to 
byli zawsze ludzie z typu, który Polskę 
gubił i grzebał”. Wielu katolików – maso-
nów otrzymywało od swych biskupów 
dyspensę. 

 Od 1989 roku masoneria w Polsce 
działa legalnie. Mamy więc znów maso-
nów „regularnych” i „nieregularnych”, obe-
diencje, loże, ryty, inicjacje, fartuchy, wy-
dawnictwa masońskie i pokaźną już lite-
raturę przedmiotu, na którą w dużej czę-
ści składają się prace profesora Ludwika 
Hassa. Masoni zamieszczają dziś ogłosze-
nia w prasie. Udzielają wywiadów i wystę-
pują w mediach. Z dawnej tajemnicy po-
zostało niewiele. Masoneria – tłumaczy je-
den ze współczesnych masonów i zarazem 
profesor historii, Tadeusz Cegielski – jest 

„ruchem, który stawia sobie za cel ducho-
we doskonalenie jednostki i braterstwo 
ludzi różnych religii, narodowości i poglą-
dów”. Pytany o zadania, które stoją przed 
masonerią, odpowiada, że chodzi o „budo-
wanie mostów między starą inteligencją, 
z jej etosem, poczuciem społecznego obo-
wiązku i normą przyzwoitości, a nową kla-
są średnią, młodymi biznesmenami, mene-
dżerami, kapitalistami”. 

Jedni się dziś z masonerii śmieją, nazy-
wając ją harcerstwem dla dorosłych, inni 
się wciąż masonerii boją, wierząc, że pozo-
stała ona sprzysiężeniem ciemnych mocy. 
Jedno jest wszakże pewne: bez uwzględ-
nienia roli masonerii w dziejach nie da się 
zrozumieć ani polskiej historii, ani polskie-
go patriotyzmu. 

A to znaczy, że nie da się zrozumieć nas 
samych.  

 
Prof. zw. dr hab. Waldemar Łazuga jest 
kierownikiem Zakładu Myśli i Kultury 
Politycznej UAM.
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Jan Bo
Miya

Jana Borysewicza nikomu 
przedstawiać nie trzeba. To mistrz 
gitary, kompozytor i wokalista, roc-
kandrollowiec pełną gębą. Filar 
grupy Lady Pank, znany również 
z Budki Suflera (to stare dzieje) 
i wspólnej płyty z Pawłem Kukizem 
(to wielki hit sprzed kilku lat). Dzi-
siaj, po 16 latach przerwy, powra-

ca jako Jan Bo, czyli ze swoim stuprocentowo autorskim, so-
lowym projektem.

Miya to wszystko, co w gitarowej muzyce najlepsze – in-
strumentalne, kolorowe, niemal jazzrockowe pejzaże, siła blu-
esowego, zeppelinowskiego riffu i efektowne, hardrockowe fa-
jerwerki, które przywodzą na myśl mistrzów zza oceanu, od Van 
Halen po Living Colour. Ale to wszystko przefiltrowane zosta-
ło przez charakterystyczny styl Borysewicza, niepowtarzalne 
brzmienie jego gitary, jedyny w swoim rodzaju feeling. W do-
datku – to rzadka i niezwykle cenna cecha u mistrzów sześciu 
strun – potrafi powstrzymać się od przebierania palcami przez 
pół utworu, umie zagrać oszczędnie, schować się za zgrabną, 
ale prostą melodią. A że ma talent do wymyślania hitów, wia-
domo nie od dziś…

W tekstach Jana Bo na pierwszym miejscu jest tym razem 
najważniejszy rockowy temat, czyli miłość. Zarówno szczęśli-
wa i niczym niezmącona („Nie trzeba mi nic więcej, gdy cie-
bie obok mam”), jak i niespełniona, ale żyjąca nadzieją („Ile mi-
nie dni, ile minie lat, zanim ciebie znajdę?”) oraz bezpowrotnie 
utracona („Teraz dobrze o tym wiem, jak bez ciebie źle / Butelka 
znowu pusta jest, pogubił mi się świat”). Pojawia się też reflek-
sja nad przemijaniem („Znowu odchodzą gdzieś w dal / Moi 
kompani z dawnych lat”) i zarazem brak zgody na bezlitosne 
tykanie zegara. 

Jan Borysewicz oczywiście gra na gitarze i śpiewa. Towarzy-
szy mu sekcja rytmiczna z turbodoładowaniem, czyli perkusista 
Kuba Jabłoński (Lady Pank, Kazik na żywo) i basista Wojtek Pili-
chowski (Michał Urbaniak, Maryla Rodowicz, Vinnie Moore, Chris 
de Burgh, Enrique Iglesias, Basia Trzetrzelewska, Edyta Górniak, 
Zbigniew Hołdys – łatwiej wymienić, z kim nie grał…). Na płycie 
usłyszeć można również dwa fenomenalne rockowe głosy mło-
dego pokolenia, czyli Piotra Cugowskiego (jednego z Braci) oraz 
Ulę Rembalską (z obiecującej grupy The Boogie Town).

Sade Soldier Of Love
Wytwórnia Sony Music z dumą ogłasza powrót jednej z największych gwiazd współczesnej muzyki – 

SADE. Wokalistka znana z takich przebojów, jak Smooth Operator, No Ordinary Love czy King Of Sorrow, po 
dziesięcioletniej przerwie nagrała nową płytę – album Soldier Of Love ukazał się na całym świecie 8 lutego 
2010 roku. Jest to pierwsze studyjne dokonanie artystki od czasu multiplatynowego krążka Lovers Rock 
z 2000 roku. Sade znana jest z charakterystycznej barwy głosu i ponadczasowego brzmienia. Od 25 lat 
odnosi same sukcesy po obu stronach Atlantyku. Od czasu wydanej w 1984 roku płyty Diamond Life Sade 
wraz ze swoim zespołem umieściła aż pięć albumów w pierwszej dziesiątce Billboard Top 200 Album 
Charts i sprzedała ponad 50 milionów płyt. Album Soldier Of Love nagrała z udziałem swojego wielolet-
niego producenta – Mike’a Peli.

Album zawiera 10 utworów, łączących możliwości nowoczesnego studia nagraniowego z brzmieniem, 
do którego Sade przyzwyczaiła swoich fanów. Wszyscy, którzy mieli okazję słyszeć już ten album, zgodnie 
twierdzą: mamy do czynienia z come-backiem roku. Całość promuje tytułowy i dość rewolucyjny w po-
równaniu z całą płytą singiel Soldier Of Love.

Novika
Lovefinder

Novika powraca z nowym, 
pełnym energii solowym albu-
mem. Dużo tu aranżacyjnego 
szaleństwa, ale także subtelnych, 
chwytliwych melodii, z których 
znana jest Kasia Nowicka. Lovefin-
der to bardzo kobieca płyta, lecz 
zaśpiewana z pazurem i swobodą 
coraz pewniejszej swoich możli-
wości wokalistki. 

Zawsze umiejętnie dobierając producentów, Novika pracowała 
już między innymi ze Smolikiem, Enveem, Tomkiem Ziętkiem (Pink 
Freud, Loco Star) czy Sławkiem Jaskułke, którzy wspierali ją przy de-
biucie. Do pracy przy drugiej płycie znów zaprosiła tych najzdolniej-
szych i najbardziej inspirujących. 

Jako pierwszy pojawił się Michał Król aka Fox, jeden z najbardziej 
rozchwytywanych klawiszowców w Polsce, współpracujący na co dzień 
z Kayah i Marią Peszek. Niebawem ukaże się jego producencka płyta, mię-
dzy innymi z udziałem Noviki. Dwie piosenki powstały wspólnie z Ma-
ximilianem Skibą, młodym producentem, który wydaje dla cenionych 
zagranicznych wytwórni (Boxer, Gomma) pod swoim nazwiskiem lub 
w ramach projektu The KDMS. Duży wkład do albumu wniósł Bogdan 
Kondracki. Niegdyś odpowiedzialny za brzmienie debiutu pierwszego 
zespołu Noviki – Futro, ostatnio kojarzony głównie z produkcją płyt Ani 
Dąbrowskiej, na świeżym krążku zaskakuje swoim całkiem nowym obli-
czem. Kasi udało się wreszcie zrealizować plan współpracy z Piotrem Wa-
glewskim, czyli Emade. Efekt tego spotkania może być zaskoczeniem dla 
fanów nagrań duetu Fisz Emade. Za jeden z bardziej skocznych akcentów 
na płycie odpowiedzialny jest Wojtek Urbański, wydający dla uznanej 
niemieckiej wytwórni Compost. Z kolei wspólnie z Tomkiem Ziętkiem 
powstał jeden z bardziej intrygujących i stonowanych utworów w tym 
różnorodnym zestawie (Perfect Beach). Tradycyjnie już Novika wspiera 
debiutantów, których tym razem reprezentuje Exid (Forever Girl). 

Poza zaproszonymi do współpracy producentami są również go-
ście: Kasia Kurzawska z zespołu SOFA oraz Iza Kowalewska z Muzyko-
terapii. Wraz z Noviką tworzą ciekawy chór młodych mam w piosence 
Daily Routines. W chórkach usłyszymy też Marsiję z Loco Star, Bartka 
Winczewskiego z Beats Friendly oraz dzieci ze szkoły brytyjskiej. To-
mek Duda zagrał na klarnecie basowym, Andrzej Rajski na perkusji, 
a Wojtek Traczyk na kontrabasie. W ostatnich sekundach albumu od-
ważnie debiutuje córeczka Noviki.

(Wydawnictwo: Kayax)

Więcej na www.emimusic.pl, www.sonymusic.pl
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Z rektorem UAM prof. dr. hab. Bronisławem Marciniakiem rozmawia 
Merkuriusz

 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek Między-
uczelnianego Centrum NanoBioMedycznego na Morasku dobrze wró-
ży przyszłym badaniom naukowym oraz integracji międzyuczelnianej. 
Na czym polega ten projekt? 

Centrum to dobry, kolejny już przykład efektywnej współpracy czte-
rech najlepszych uczelni publicznych Poznania – Politechniki Poznańskiej, 
Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza. Jako jednostka wspólna tych uczelni będzie 
nowoczesnym, dobrze wyposażonym w specjalistyczną aparaturę interdy-
scyplinarnym ośrodkiem dydaktyczno-badawczym, ukierunkowanym na 
studentów II i III stopnia, a więc magistrantów i doktorantów. Nanotech-
nologia to kierunek nie tylko modny, ale i nowoczesny, wyznaczający po-
stęp technologiczny. W dziewięciu pracowniach będziemy przygotowywać 
specjalistów na światowym poziomie. Cały projekt obejmujący inwestycję 
budowlaną i pierwsze wyposażenie w unikatową aparaturę badawczą po-
chłonie około 110 milionów złotych. Centrum rozpoczyna swoją działalność 
latem przyszłego roku i na pewno przyczyni się do integracji środowiska 
naukowego Poznania.

 Zwyciężyliście Państwo w rankingu na najbardziej prodok-
torancką uczelnię w Polsce. Co to oznacza?

Ranking ten w Polsce jest organizowany od 2008 roku. W pierwszej edy-
cji zdobyliśmy I miejsce, minimalnie wyprzedzając konkurentów. W 2009 
roku ponownie uzyskaliśmy I miejsce, ale już ze znaczną przewagą nad po-
zostałymi uczelniami. W uzasadnieniu werdyktu Kapituła Nagrody stwier-
dziła między innymi, że UAM wyróżnia się zdecydowanie w zakresie przyję-
tych rozwiązań korzystnych dla doktorantów, a na szczególne podkreślenie 
i popularyzację zasługują: wysoki odsetek doktorantów pobierających sty-
pendium (około 75% doktorantów studiów stacjonarnych), dalej – ustalenie 
na maksymalnym poziomie podziału dotacji funduszu pomocy materialnej 
dla doktorantów; zwalnianie doktorantów z odpłatności za udział w lektora-
tach, kursach dokształcających i studiach podyplomowych; szeroka oferta 
dodatkowych stypendiów, między innymi w ramach Fundacji UAM, Fun-
duszu Rodziny Kulczyków czy Funduszu im. Profesora W. Kuraszkiewicza; 
współfinansowanie przez uczelnię organizacji konferencji doktoranckich, 
wyjazdów konferencyjnych oraz publikacji doktorantów; korzystanie przez 
doktorantów z funduszu socjalnego uczelni, w tym z tak zwanych świad-
czeń wakacyjnych (gruszowe) i świątecznych (karpiowe); a także istnienie 
funkcji pełnomocnika rektora ds. pomocy materialnej dla doktorantów oraz 
samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich jako wyodrębnionej jed-
nostki w administracji UAM.

Uniwersytet stara się jak najlepiej kształcić doktorantów, w pełni an-
gażując ich w badania naukowe. Jako konkluzję warto przytoczyć wypo-
wiedź pani minister profesor B. Kudryckiej w trakcie uroczystości wręczania 
nagród w Rajgrodzie koło Augustowa w dniu 11 grudnia 2009 roku, która 
stwierdziła: „Robicie w Poznaniu rzeczy niemożliwe”.

 Trwają prace nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego 
w Polsce do 2020 roku. O ile wiem, Uniwersytet im. Adama Mickiewi-
cza ma własną strategię. Na ile oba projekty są kompatybilne? 

Jak wiadomo, przygotowane są dwie wersje strategii rozwoju szkolnic-
twa w Polsce. Jedna opracowana przez tak zwane środowisko, czyli projekt 

Robicie w Poznaniu 
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opracowany przez przedstawicieli środowiska naukowego pod kie-
runkiem profesora J. Woźnickiego, druga to opracowanie wykona-
ne przez firmę Ernst & Young oraz Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową w Gdańsku, oczywiście z pomocą profesorów jako kon-
sultantów. Odbywają się obecnie debaty zmierzające do prezen-
tacji obu materiałów strategicznych oraz poszukujące punktów 
wspólnych.

Strategia rozwoju UAM, przyjęta przez Senat w czerwcu 2009 
roku, z natury rzeczy odnosi się jedynie do uczelni, która oczywiście 
postrzega zmieniające się warunki zewnętrzne – politykę MNiSW, 
zmiany legislacyjne w obszarze szkolnictwa wyższego oraz opraco-
wania strategiczne. Wiele zagadnień ujętych w naszej strategii moż-
na odnaleźć w wymienionych powyżej projektach. Po wypracowa-
niu wspólnej strategii rozwoju całego sektora szkolnictwa wyższe-
go w Polsce i przyjęciu jej przez ministerstwo konieczne będzie zro-
bienie przeglądu zapisów naszej strategii i jej aktualizacja.

 Ubiegłoroczne trzy „polskie Noble” dla uczonych 
z UAM to duży sukces. Jakie są przewidywania na bieżący rok, 
czy będzie równie obfity?

Laureatami Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
w roku 2009 zostali trzej profesorowie Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza:

•  Prof. dr hab. Józef Barnaś z Wydziału Fizyki UAM za tworzenie 
podstaw spintroniki, a w szczególności za wyjaśnienie zjawi-
ska gigantycznego magnetooporu (nagroda w obszarze nauk 
ścisłych).

•  Prof. dr hab. Bogdan Marciniec z Wydziału Chemii UAM za od-
krycie nowych reakcji i nowych katalizatorów procesów pro-
wadzących do wytwarzania materiałów krzemoorganicz-
nych o znaczeniu przemysłowym (nagroda w obszarze nauk 
technicznych).

•  Prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk z Wydziału Historycznego UAM 
za rozprawę Pióro w wątłych dłoniach pokazującą w nowatorski 
sposób wkład twórczości intelektualnej kobiet w rozwój cywili-
zacji europejskiej od starożytności do przełomu X/XI wieku (na-
groda w obszarze nauk humanistycznych i społecznych).
Kandydatów do nagród zgłaszają ich dotychczasowi laureaci 

oraz wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni przez Fundację, dla-
tego trudno prognozować sukces naszych uczonych w kolejnych 
latach, ale zważywszy na wielki potencjał naukowy uniwersytetu, 
mamy nadzieję na powtórzenie ubiegłorocznego sukcesu. 

Ponadto polscy „nobliści” to czołówka naszych naukowców. 
W roku 2009 Fundacja Nauki Polskiej w ramach programu START 
dla młodych badaczy przyznała trzy stypendia krajowe oraz trzy 
stypendia przeznaczone na sfinansowanie udziału w międzynaro-
dowych kongresach. 

W minionym roku przyznano pracownikom UAM wiele presti-
żowych nagrów, między innymi prof. dr hab. Tomasz Jasiński z Wy-
działu Historycznego UAM otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Mini-
strów za wybitne osiągnięcie naukowe w postaci nowatorskiej hi-
potezy dotyczącej włoskiego pochodzenia Galla Anonima – naj-
starszego polskiego kronikarza. Równocześnie Prezes Rady Mini-
strów wyróżnił pięć rozpraw doktorskich przeprowadzonych na 
naszej uczelni. 

Niezwykła i stale rosnąca aktywność naukowa pracowników 
UAM wyraża się również rosnącą liczbą realizowanych projektów 
badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa 
Wyższego (w dwóch ostatnich edycjach złożono 379 wniosków  
i jest to wynik najwyższy w historii UAM). Wśród kierowników i wy-
konawców tych projektów znajdują się z pewnością kolejni przy-
szli „polscy nobliści”. 

 Każdego roku UAM poszerza ofertę studiów. Jakie 
nowe kierunki zaproponujecie Państwo studentom w kolej-
nym roku akademickim?

W ramach tegorocznej rekrutacji (2010/2011) Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza oferuje 171 kierunków i specjalności studiów 
(w tym 51 kierunków i 2 makrokierunki). Do już istniejących dołącza-
ją w tym roku następne, znacznie rozszerzające ofertę proponowaną 
naszym przyszłym studentom. Muszę tu wymienić część z nich:

W przypadku makrokierunków to bioinformatyka – studia sta-
cjonarne 3L pierwszego stopnia i 2L drugiego stopnia prowadzo-
ne wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i Politechnikę Poznańską, a także filologiczno-historyczne studia 
środkowoeuropejskie – studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia 
prowadzone wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 
oraz Wydział Historyczny.

Wśród nowych kierunków studiów znajdą się bałkanistyka, fil-
moznawstwo, europeistyka kulturowa i kultura klasyczna. Propo-
nujemy także czternaście nowych specjalności, głównie na wydzia-
łach humanistycznych.

 UAM będzie realizować ze środków unijnych projek-
ty o łącznej kwocie 67 milionów złotych. Na ile to zaspokaja 
Państwa potrzeby?

Kwota ta to łączna wysokość kontraktów podpisanych przez 
UAM w 2009 roku, głównie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, w ramach kilku projektów z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, które są realizowane przez kilka lat. Dotyczą one głównie 
modernizacji procesu dydaktycznego na UAM oraz dofinansowa-
nia tak zwanych kierunków zamawianych. Znacząca część środków 
zostanie wypłacona studentom w postaci stypendiów. Jednak po-
trzeby i apetyty uczelni są o wiele większe. Miesiąc temu złożyliśmy 
kolejne cztery wnioski o kierunki zamawiane na kwotę łącznie oko-
ło 30 milionów złotych, a obecnie przygotowujemy aplikacje obej-
mujące środki na nowe kierunki i specjalności (praktycznie tylko 
interdyscyplinarne oraz prowadzone w języku angielskim) oraz na 
wdrożenie podstawowych elementów e-learningu na kwoty wie-
lokrotnie wyższe. Potrzeby są wielkie, bo uczelnia jest ogromna, 
a konkurencja potężna.

 Rok 2009 był rokiem wyjątkowym ze względu na ob-
chodzony jubileusz 90-lecia. Razem z Państwem przeżywali-
śmy emocje rocznicowe i na swój sposób w miarę możliwości 
daliśmy im wyraz na naszych łamach. Czy obchody zainspiro-
wały do nowego myślenia o uniwersytecie, tak aby stał się on 
rozpoznawalny w taki sposób, w jaki mówi się o Uniwersytecie 
Humboldta, Oksfordzkim, Harvarda czy Yale?

Uniwersytet poznański jest rozpoznawalny w kraju – zajął trze-
cie miejsce w rankingu, czyli znalazł się na podium, wśród wszystkich 
uczelni w kraju, ale ciągle nam daleko do Oksfordu, Harvardu czy Yale. 
Liczymy „tylko” 90 lat, chociaż tradycje są 400–letnie (zapraszamy na 
obchody 400-lecia tradycji uniwersyteckich w Poznaniu w 2011 roku). 
Ale nie tylko wiek jest tu istotny. Uczelnie rozpoznawalne zazwyczaj 
nie są takie duże jak UAM i koncentrują swoją działalność na bada-
niach naukowych. One po prostu mają wielokrotnie wyższe budżety 
na naukę, co stawia je w zupełnie innej sytuacji. Podstawą prestiżu 
i znaczenia uczelni są prowadzone badania naukowe. To one dają gwa-
rancję wysokiego poziomu kształcenia. Prowadzenie badań wymaga 
jednakże dużych środków umożliwiających zbudowanie odpowied-
niej infrastruktury badawczej, ale również wzbogacanie bibliotek, in-
formatyzację, a także zatrudnienie najlepszej kadry akademickiej. To 
z kolei pozwala na przyciągnięcie najlepszych studentów i doktoran-
tów. Te procesy muszą trwać latami. Na takiej właśnie uczelni doko-
nują się przełomowe odkrycia, które uznawane są na całym świecie 
i nagradzane międzynarodowymi nagrodami, na przykład Nagrodą 
Nobla. Absolwenci zajmują dobre pozycje w świecie nauki, gospodar-
ki, polityki. Ten system dalej napędza się już sam… Systematycznie od 
wielu lat inwestujemy w rozwój naszej uczelni. Jednakże na zbliżenie 
się UAM do światowej czołówki potrzeba nam kilkunastu lat.  

fot. Maciej Męczyński Życie Uniwersyteckie
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Występy polskiej reprezentacji na austriackich mi-
strzostwach Europy odbijały się w Wielkopolsce szcze-
gólnym echem. I to wcale nie z przyczyn historycznych, 
ale całkiem współczesnych. Wypada oczywiście przypo-

mnieć, że nasza rodzima piłka 
ręczna narodziła się ponad 90 
lat temu właśnie w regionie 
wielkopolskim, a dokładniej – 
w jenieckim obozie w Szczy-
piornie. Ten tekst ma jednak 
traktować o Wielkopolanach, 
broniących z powodzeniem 
biało-czerwonych barw, 
choć tych klubowych – 
z naszego regionu – już 
niekoniecznie.

 KOŚCIAŃSKIE ŚLADY

 Czwarte miejsce 
naszej narodowej dru-
żyny, mimo braku me-
dalowej zdobyczy, 
można potraktować 
jako sukces. Kapi-
talny początek tur-
nieju został nie-
co przyćmio-
ny przez półfi-
nałowy mecz 
z Chorwacją 

i spotkanie o brąz 
z Islandczykami. Bez wątpienia bo-

haterem polskiej ekipy był uznany za najlepsze-
go bramkarza turnieju – Sławomir Szmal, ale fa-
chowcy zgodnym chórem podkreślali też wysoki 
poziom gry urodzonych w Kościanie braci BAR-
TOSZA i MICHAŁA JURECKICH. Miał szczęście re-
porter publicznego, poznańskiego Radia Merkury, 
który towarzyszył w wyprawie do Wiednia na de-
cydujące mecze rodzinie Jureckich – mamie bra-
ci pani Anieli oraz ich żonom. Wspomniany już 
Szmal tak charakteryzował przed mikrofonem 
kościańskich szczypiornistów: To są gracze, któ-
rzy w każdy mecz wkładają całe serce. Są jednak 
w życiu i na boisku różni. Bartek jest bardzo spo-
kojny, a Michał to raczej typ żywiołowca.

 Braci Jureckich z trybun wiedeńskiej 
Stadthalle dopingował też obecny trener ich 

pierwszego klubu – 
Tęczy Kościan, Alek-
sander Sowa: Gra 
Bartka i Michała na 
tak wielkich impre-
zach jak igrzyska, 
mistrzostwa świa-
ta czy Europy – to 
znakomita zachę-
ta dla tych chło-
paków z mniej-
szych miejsco-
wości niż Ko-
ścian, że dzięki 
ogromnej pra-
cy i uporowi 
można w sporcie zajść napraw-
dę daleko. Sam pamiętam, jak starszy Bartosz za-
czynał grę w szczypiorniaka na asfaltowym boisku, Michał 
miał już do treningu lepsze warunki niż brat. Jego z kolei 
bardzo ciągnęło do piłki nożnej i dopiero po jakimś czasie 
postawił na ręczną.

CHŁOPCY Z PLAKATU

O tym, że Ostrów Wielkopolski jest prawdziwą kuźnią 
talentów polskiej piłki ręcznej, już nikogo przekonywać 

nie trzeba. Zresztą wła-
dze tego miasta już po 
wcześniejszych, meda-
lowych wyczynach na-
szych szczypiornistów 
dostrzegły promocyj-
ną siłę ostrowskich mi-
strzów handballu. Wi-
zerunki braci MARCINA 
i  KRZYSZTOFA LIJEW-
SKICH znalazły się na bil-
lboardach, witających 
wjeżdżających do grodu 
gości. Niesamowicie moc-
no przeżywa występy „Lij-
ków” ich tata – pan Euge-
niusz. Nic dziwnego, bo to 
on był ich pierwszym tre-
nerem, a teraz sam szko-
li drużynę pierwszoligowej 
Ostrovii. Podczas mistrzostw 
w Austrii Eugeniusz Lijewski, 

Krzysztof Ratajczak

Siedmiu 
wspaniałych
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BARTŁOMIEJ JASZKAUrodzony 16.06.1983Wzrost/waga: 184 cm/82 kg
Pozycja: środek rozegrania 
Kluby: Ostrovia, Zagłębie Lu-
bin, Fuchse BerlinMecze w reprezentacji: 85

MARCIN 
LIJEWSKI
Urodzony 21.09.1977

Wzrost/waga: 197 cm/96 kg

Pozycja: prawe rozegranie

Kluby: Ostrovia, Wybrze-

że Gdańsk, Wisła Płock, SG 

Flensburg-Handewitt, HSV 

Hamburg

Mecze w reprezentacji: 220

KRZYSZTOF LIJEWSKIUrodzony 07.07.1983Wzrost/waga: 198 cm/94 kgPozycja: prawe rozegranieKluby: Ostrovia, Śląsk Wrocław, HSV Hamburg
Mecze w reprezentacji: 102
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często nagabywany 
przez dziennikarzy 
o komentarze, musiał 
być realistą. W po-
czątkowej fazie tur-
nieju nie ukrywał 
pewnego niepokoju: 
Marcin do mistrzostw 
przystąpił zwyczaj-
nie chory, po opera-
cji migdałków, która 
z pozoru wydaje się 
zabiegiem prostym, 
ale w pewnym wie-
ku pojawiają się 
komplikacje. I tak 
było z Marcinem. 
Krzysztof też nie jest 
w pełni sił, ale wie-
rzę, że z meczu na 
mecz obaj będą się 

„rozkręcać” i będą 
silnymi punktami drużyny.

 I rzeczywiście tak było. Zdarzały się mecze, w któ-
rych gole po akcjach braci Lijewskich dawały radość 
kibicom. Podobnie jak postawa debiutanta w pol-
skiej reprezentacji, TOMASZA ROSIŃSKIEGO. To cie-
kawy przypadek ostrowianina, który... nie grał w pił-
kę ręczną w Ostrowie. Tomek szybko przeniósł się na 
Śląsk i tam rozwijał wielki talent. Je-
stem koleżanką jego mamy i bardzo 
się cieszę, że tak znakomicie dopaso-
wał się do drużyny Bogdana Wenty. 
Po Tomku Rosińskim na tym turnieju 
zupełnie nie widać kompleksów i de-
biutanckiej tremy – chwaliła gracza 
polskiej reprezentacji doktor Ewa 
Bąk, szefowa sportu w poznańskim 
magistracie, a do niedawna pre-
zes Wielkopolskiego Związku Piłki 
Ręcznej. Życie zawodowego spor-
towca toczy się z reguły w szalo-
nym tempie, więc po austriackim 
czempionacie rodzinny Ostrów od-
wiedził tylko BARTŁOMIEJ JASZKA, 
kolejny z kwartetu znakomitych 
piłkarzy ręcznych z tego ośrodka. 
Zaproszony do Ratusza przez pre-
zydenta Ostrowa Wielkopolskiego 

– Radosława Torzyńskiego Jaszka 
nie ukrywał sentymentu do mia-
sta, z którego się wywodzi: To bar-
dzo miło, że choć na kilka dni mogę 
tutaj wpaść. Kapitalnie wypoczy-
wam w Ostrowie przed kolejnymi 
wyzwaniami w lidze i reprezentacji. 
Pobyć w gronie rodzinnym i wśród 
przyjaciół to coś bezcennego w za-
gonionym rytmie pracy sportowca.

KALENDARZYKI Z ARTUREM 

 Wągrowiec na szczypiorniackiej mapie nie tylko 
Wielkopolski ma też wielkie powody do dumy i się 

z nią nie kryje. Niemal na każ-
dym oficjalnym i mniej oficjal-
nym spotkaniu na początku 
burmistrz tego miasta, Stani-
sław Wilczyński, z radością ob-
darowywał rozmówców kie-
szonkowym kalendarzykiem 
z podobizną ARTURA SIÓD-
MIAKA. To ten zawodnik, któ-
ry przeszedł do historii pol-
skiej piłki ręcznej już w 2009 
roku, kiedy celnym rzutem 
przez całe boisko pod ko-
niec meczu z Norwegami 
zapewnił biało-czerwonym 
awans do półfinału nie-
mieckiego Mundialu. Także 
teraz w Austrii trudno było 
sobie wyobrazić grę naszej 
reprezentacji w obronie 
bez potężnego szczypior-
nisty z Wągrowca. A tak 
na marginesie, nie wykluczajmy szansy na to, że 
w biało-czerwonych barwach będzie kolejna, bra-
terska para z Wielkopolski. W drużynie ekstraklaso-
wej Nielby mocnym punktem jest przecież brat Ar-
tura – Marcin.

SZTABOWCY Z WIELKOPOLSKI

Siódemkę znakomitych piłka-
rzy ręcznych z Wielkopolski, któ-
rzy stanowią o obliczu narodowej 
ekipy, już poznaliśmy, ale ta opo-
wieść nie byłaby pełna, gdyby nie 
wspomnieć o innych ludziach z re-
gionu, pracujących na chwałę na-
szego szczypiorniaka. Nawet oglą-
dając tylko telewizyjne transmisje, 
można było zauważyć kunszt le-
karza reprezentacji – oczy-
wiście poznaniaka – MACIE-
JA NOWAKA. A u sterów ca-
łego Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce… kto – oczywi-
ście też nasi – prezes AN-
DRZEJ KRAŚNICKI i wice-
prezesi – BOGDAN SOJ-
KIN i MAREK WERLE. Wy-
pada mieć wielką nadzie-
ję, że ten tercet sprawi, 
iż mecze mistrzostw 
świata i mistrzostw 
Europy w 2015 i 2016 
roku, o których orga-
nizację stara się Pol-
ska – nie ominą na-
szego regionu. Bo 
wtedy z pewnością 

pojawi się w naszej narodowej repre-
zentacji dużo następców Jureckich, 
Lijewskich, Jaszków, Rosińskich czy 
Siódmiaków. 
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MICHAŁ JURECKIUrodzony 27.10.1984Wzrost/waga: 202 cm/102 kg
Pozycja: lewe rozegranie
Kluby: Tęcza Kościan, Chrobry 

Głogów, Vive Kielce, HSV Ham-
burg, TuS LubekaMecze w reprezentacji: 101

BARTOSZ 
JURECKI
Urodzony 31.01.1979

Wzrost/waga: 193 cm/100 kg

Pozycja: kołowy

Kluby: Tęcza Kościan, Chrobry 

Głogów, SC. Magdeburg

Mecze w reprezentacji: 141

TOMASZ ROSIŃSKIUrodzony 24.02.1984Wzrost/waga: 192 cm/85 kgPozycja: środek rozegraniaKluby: MOSiR Zabrze, Śląsk Wrocław, Vive Targi KielceMecze w reprezentacji: 15

ARTUR SIÓDMIAK
Urodzony 07.10.1975
Wzrost/waga: 192 cm/98 kg
Pozycja: kołowy
Kluby: Nielba Wągrowiec, Wy-
brzeże Gdańsk, HBC Bascha-
rage (Luksemburg), Saint Ra-
phael (Francja), Pfadi Winter-
thur (Szwajcaria), Kadetten 
Schaffhausen (Szwajcaria), TuS 
Lubeka
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Żywność bioaktywna

Z profesorami Józefem Korczakiem, kie-
rownikiem Katedry Technologii Żywie-
nia Człowieka, i Włodzimierzem Graj-
kiem, kierownikiem Katedry Biotechno-
logii i Mikrobiologii Żywności Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, rozma-
wia Mariola Zdancewicz

 Są Państwo beneficjentami 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, którego celem jest stwo-
rzenie żywności bioaktywnej. Co to 
oznacza?

JK: Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu został beneficjentem dużego projek-
tu badawczego finansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka. Będzie on realizowany w latach 
2010–2014, a jego budżet – łącznie z pol-
skim wkładem – przekracza czterdzieści 
milionów złotych. Doceniono tym samym 
istotną rolę poznańskiego środowiska na-
ukowego w rozwoju współczesnej wiedzy 
o żywności i nasz wkład w rozwój innowa-
cyjnych technologii. Żywność bioaktywna 
poprawia nasze zdrowie, oddziałując na 
lepsze samopoczucie w konkretny, ukierun-
kowany przez nas sposób, co wyróżnia ją na 
tle żywności tradycyjnej. Tym samym ogra-
nicza i zapobiega występowaniu tak zwa-
nych chorób cywilizacyjnych, takich jak na 
przykład otyłość, choroby układu naczyń 
krwionośnych,  miażdżyca  i  choroba  nie-
dokrwienna serca, choroby nowotworowe, 
cukrzyca, osteoporoza i inne. Skuteczność 
pozytywnego wpływu bioaktywnej żywno-
ści na nasz organizm pokazują trzy rodzaje 
badań: podstawowe, technologiczne i kli-
niczne. Ze względu na trudności z doborem 

odpowiednich grup ochotników wąskim 
gardłem całego cyklu badawczego są ba-
dania kliniczne. 

 Jak długo trwają takie 
badania?

JK: Zamierzamy współpracować z le-
karzami przez mniej więcej dwa lata, co 
jest uzależnione od czasu trwania projek-
tu przewidzianego na okres pięciu lat. Uwa-
żam jednak, że ten czas może się okazać 
zbyt krótki na osiągnięcie satysfakcjonują-
cych wyników. Mam nadzieję, że znajdzie 
się dofinansowanie na ich przedłużenie 
i zbadanie większej liczby pacjentów. Za-
zwyczaj badania medyczne są czasochłon-
ne i wymagają stosowania złożonej dia-
gnostyki. Dlatego, aby maksymalnie wy-
korzystać ten czas, skorzystamy z pomocy 
poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Współpraca ta nie tylko usprawni prowa-
dzenie badań, ale także ułatwi szybkie po-
dejmowanie decyzji i kontrolę wyników.

 Z kim Państwo zamierzają 
jeszcze współpracować poza Uniwersy-
tetem Medycznym?

JK: Jeśli chodzi o teren Poznania, w któ-
rym znajduje się centrum koordynacji na-
szego projektu, do prowadzenia badań za-
prosiliśmy Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich oraz Uniwersytet Eko-
nomiczny. Będziemy również współpraco-
wać z Uniwersytetami Przyrodniczymi we 
Wrocławiu i w Lublinie. 

 Jak zrodził się pomysł na reali-
zację wspomnianego projektu? 

WG: Od lat wiadomo, że jednym z po-
ważniejszych zagrożeń zdrowotnych jest 
rozwój tzw. chorób cywilizacyjnych. Sta-
nowią one nie tylko problem medyczny 

i społeczny, ale wpływają także w dużym 
stopniu na kwestie ekonomiczne, czego 
wyrazem są wciąż wzrastające koszty lecze-
nia. Wierzymy, a potwierdzają to wyniki ba-
dań, że dzięki odpowiedniej diecie możliwe 
jest zapobieganie rozwojowi tych chorób. 
Ważną rolę w nowej strategii żywieniowej 
mają do odegrania odpowiednie produkty 
spożywcze zawierające dużą koncentrację 
aktywnych składników i temu poświęcony 
jest nasz projekt. 

Właściwe wykorzystanie potencjału 
nowych produktów wymaga odpowied-
niej wiedzy ze strony konsumentów. Stąd 
ważną rolę odgrywa edukacja żywieniowa 
społeczeństwa. Dotąd zwracano uwagę 
głównie na podstawowe funkcje żywno-
ści – dostarczanie niezbędnej ilości energii 
oraz podstawowych składników budulco-
wych dla naszego organizmu. Tymczasem 
produkty spożywcze zawierają wiele waż-
nych składników, które potrafią działać pra-
wie jak leki – przecież wiele z nich jest po-
chodzenia roślinnego, a wiemy, jak duży 
potencjał regulacyjny mają składniki roślin. 
Stąd żywność należy postrzegać nie tylko 
jako „dostawcę” składników energetycz-
nych, źródło witamin i budulców naszego 
ciała, ale jako istotnego regulatora naszego 
metabolizmu. Należy przy tym pamiętać, że 
przez organizm człowieka „przepływa” śred-
nio około trzydzieści ton pożywienia. Bez-
pośredni kontakt z tak dużą ilością różno-
rodnych składników chemicznych musi 
wywierać wpływ na nasze zdrowie. Wie-
my też, że każdy z nas reaguje na tę samą 
żywność inaczej, bo mamy różne zdolności 
do wchłaniania i metabolizowania żywno-
ści. Procesy te są regulowane przez nasze 

Zaprogramować roślinę...
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geny. Na naszych oczach rodzi się nowa ga-
łąź nauki – nutrigenomika – dział genomiki 
dotyczący badania wpływu spożytej żyw-
ności na regulację aktywności genów. Zwy-
kle duża część naszych genów jest „uśpio-
na” i do prawidłowego funkcjonowania 
potrzebuje bodźca, w naszym przypadku 

– odpowiedniej żywności. Najprościej moż-
na to wyjaśnić tak, że pokarmy spożywane 
i wchłaniane do organizmu są „chemicznym 
sygnałem”, który do danego zespołu genów 
kieruje rozkaz – „zadziałaj”. I dzięki temu na 
bazie kodu genetycznego produkowane są 
białka enzymatyczne, które katalizują syn-
tezę składników potrzebnych do prawidło-
wej przemiany materii. 

Odkrycie kodu genetycznego człowie-
ka było kamieniem milowym również w na-
uce o żywności. W najbliższych latach każdy 
z nas będzie mógł zamówić w odpowied-
nich laboratoriach analizę swego genomu. 
Koszt takiej analizy będzie coraz niższy i już 
niedługo będzie wynosił poniżej jednego 
tysiąca złotych. Dowiemy się wówczas, ja-
kie są słabe punkty naszego zdrowia i na ja-
kie choroby jesteśmy podatni. Chcemy ofe-
rować społeczeństwu wiedzę podpowiada-
jącą ludziom, co powinni jeść, aby zapobiec 
potencjalnym chorobom. Nasza dieta sta-
nie się indywidualna. Można będzie więc 
tak zaprojektować odżywianie, aby dosto-
sować je do potrzeb naszego organizmu. 
I w tym kontekście należy widzieć nasz pro-
jekt badawczy. Jego owocem powinny być 
produkty spożywcze zabezpieczające nas 
przed ryzykiem zachorowań na określone, 
grożące nam choroby. 

 Na jakim etapie są obecnie 
Państwa badania?

JK: Mamy za sobą realizację dużego 
programu naukowego, który dostarczył 
nam wiele ważnych informacji naukowych. 
Teraz tę wiedzę zamierzamy wykorzystać 
do celów praktycznych. Nasz projekt jest 
na razie w fazie początkowej, bowiem za-
czął się dopiero z początkiem tego roku. 
Jednakże już po 2–3 latach będziemy mieć 
produkty spożywcze bogate w bioaktywne 
składniki.

 Czy to znaczy, że żywność 
„z domowego ogródka” przestanie mieć 
rację bytu? 

WG: Absolutnie nie. Będziemy odży-
wiać się tak jak dotychczas, ale będziemy 
o żywności dużo więcej wiedzieć. I na tej 
podstawie zaplanujemy sobie, co wysiać 
na grządkach, co będzie nam najlepiej 
służyło. Pokarmy niezbędne do popra-
wy naszego zdrowia będziemy wybierać 
w świadomy sposób. W przyszłości planu-
jemy przeprowadzić medialną i oświatową 
akcję, która poinformuje społeczeństwo 
o nowych produktach i o ich prozdrowot-
nym działaniu. Jest jeszcze jednak kwestia 

– ludzi ciągle przybywa, natomiast po-
wierzchnia pól uprawnych systematycznie 
maleje. Dawniej rośliny uprawne były wy-
korzystywane głównie do celów żywienio-
wych. Dzisiaj z roślin produkuje się ener-
gię, jutro po rośliny sięgnie wielka chemia. 
Pojawia się więc nowa idea – biorafine-
ria. W przyszłości materiał roślinny będzie 
frakcjonowany na poszczególne składniki, 
tak jak dzisiaj ropa naftowa. Część skład-
ników będzie wykorzystana do produkcji 
żywności, część do celów energetycznych, 
część zostanie użyta do produkcji leków, 
inne związki, na przykład zapachowe, do 
produkcji kosmetyków. Można sobie także 
wyobrazić sytuację, że będziemy produko-
wać rośliny o z góry zaplanowanym skła-
dzie chemicznym. 

 …czyli trzeba zaprogramować 
roślinę?

WG: Oczywiście, co polega na tym, aby 
przy tworzeniu przykładowego ziemniaka 
dobrać taki rodzaj składników, jaki zapew-
ni jemu dobry smak, a jednocześnie zagwa-
rantuje nową wartość żywieniową. W na-
szym projekcie, który koncentruje się na 
nowych produktach, kierujemy się dwoma 
założeniami: wszystko w nich musi być na-
turalne, czyli być pochodzenia roślinnego, 
a jednocześnie składniki powinny być tak 
dobrane, żeby w danym produkcie uzyskać 
określoną, zaplanowaną aktywność biolo-
giczną. Przykładowo – produkt, który miał-
by ograniczać rozwój cukrzycy, musiałby 
być zbudowany ze składników, które jej 
przeciwdziałają. 

 Czy zatem ta żywność jest 
modyfikowana?

JK: Słowo „modyfikowana” źle się koja-
rzy. My nic w roślinie nie zmieniamy, tylko 
umiejętnie składamy gotowy do spożycia 
produkt końcowy z takich roślin, czy nawet 
z części tych roślin, aby uzyskać zamierzony 
efekt zdrowotny. Przy tym wszystkim pro-
dukt musi być atrakcyjny smakowo i ape-
tycznie wyglądać. Dążymy więc do tego, 
aby nasze produkty były atrakcyjne w sen-
sie konsumenckim – miały ładny zapach, 
barwę, ciekawą konsystencję, a przy tym 
wszystkim aby chroniły nas przed określo-
nymi chorobami.

 Czy w tej żywności będzie 
dużo chemii?

JK: Nie, tam nie będzie żadnej „chemii”, 
ponieważ zastosowane składniki produktu, 
w tym barwniki, będą naturalnego pocho-
dzenia roślinnego.

 Czy robili Państwo wstęp-
ne badania dotyczące popytu na takie 
produkty?

WG: Nie mam wątpliwości, że nasze 
produkty staną się konsumenckim hi-
tem. Udowadnia to efekt jednego z na-
szych ostatnich projektów, którego zresztą 

byłem koordynatorem. Brały w nim udział 
trzydzieści dwie jednostki naukowe z całej 
Polski, ze wszystkich typów uczelni – aka-
demii rolniczych, politechnik, uniwersyte-
tów. Projekt dotyczył przeciwutleniaczy, 
które należą do najważniejszych składni-
ków aktywnych, mających zdolność neu-
tralizacji tzw. „rodników” – aktywnych form 
tlenu, które dla człowieka są wyjątkowo 
niekorzystne, gdyż przyspieszają nasze 
starzenie się. Potrafią temu zaradzić anty-
oksydanty, na których bazie staraliśmy się 
wyprodukować pewne produkty. Dzięki 
temu, że swoje badania sfinalizowaliśmy 
w przemyśle, w 2008 roku nasza katedra 
otrzymała Nagrodę Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, jako najbardziej in-
nowacyjna jednostka naukowa, a opra-
cowane produkty trafiły na rynek. Nasze 
produkty spożywcze są wytwarzane przez 
jedną z najbardziej innowacyjnych i no-
woczesnych polskich firm. I to był właśnie 
pierwszy impuls do prowadzenia dalszych 
badań.

 Czy to jest oznakowana 
żywność?

JK: Nie, to jest normalna żywność. Ozna-
kowanie kojarzy nam się zazwyczaj z czymś 
negatywnym. Na przykład – „uważaj, bo ten 
produkt zawiera alergeny”. 

 Nie zgodzę się z Panem Pro-
fesorem, ponieważ tak zwaną „zdrową 
żywność” również się znakuje…

JK: Właśnie do tego zmierzałem – ozna-
kowanie może również zachęcać – „zjedz tę 
żywność, bo jest bardzo zdrowa”. To są tzw. 

„deklaracje zdrowotne”, za które koncerny 
żywnościowe są w stanie zapłacić miliony, 
oczywiście po wcześniejszym udowodnie-
niu zdrowotnych właściwości danego pro-
duktu poprzez naukowe badania. Przykła-
dem tego jest na przykład „Actimel”, który 
wspomaga układ odpornościowy nasze-
go organizmu, co jest dla niego świetną re-
klamą. Jeśli chodzi o polski rynek żywno-
ściowy, to panuje na nim wyjątkowy cha-
os, choć zaledwie kilka firm posiada upraw-
nienia do skorzystania ze wspomnianej de-
klaracji, to pozostałe bezzasadnie opisują 
swoje produkty jako prozdrowotne, choć 
w rzeczywistości wcale tak być może nie 
jest, gdyż tego nie udowodniono właści-
wymi badaniami. Prawda jest taka, że tylko 
niektóre ze wspomnianych produktów za-
wierają w sobie składniki, które mają zdro-
wotne właściwości. Żeby udowodnić takie 
właściwości prozdrowotne, trzeba przepro-
wadzać skomplikowane badania nauko-
we w klinikach medycznych przy wspar-
ciu ogromnych funduszy. W tym przypad-
ku badamy żywność według tych samych 
procedur co leki. I w tym sensie produkcja 
żywności będzie coraz bardziej zbliżała się 
do produkcji farmaceutycznej.  
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Okres Nowego Roku jest dla Chińczyków tym, czym dla nas 
okres gwiazdkowy. Święto Nowego Roku ma na Wschodzie ol-Święto Nowego Roku ma na Wschodzie ol-
brzymie znaczenie przede wszystkim dlatego, że zapowiada 
nadejście nowych wartości, warunków, możliwości i szans, 
które trwać będą przez kolejnych, czasami nawet trzysta 
osiemdziesiąt dni. W Chinach 
wierzy się, że wszelkie sta-
re sprawy należy porzu-
cić wraz z odejściem 
roku poprzedniego 
oraz że należy jak naj-
lepiej przygotować się 
do tego, co czeka świat, 
kraj, społeczność, rodzinę, 
a także każdego z nas w nadchodzącym okresie. Takiemu przygo-
towaniu się służy astrologia, która w przypadku Chin jest jednym 
z najstarszych systemów zajmujących się człowiekiem. Bez wąt-
pienia życie jawi się jako bogatsze i pełniejsze tym, którzy poznali 
istotę astrologii, a przez to poznali samego siebie, czyli własną na-
turalną moc. 

Chiński kalendarz uznaje się za niezwykły dlatego, że sięga aż 
do 2637 roku p.n.e., kiedy to cesarz Huang Di zapoczątkował jego 
pierwszy cykl. Obejmuje on sześćdziesiąt lat lub – inaczej – pięć 
dwunastoletnich okresów. Obecnie żyjemy w dwudziestym siód-
mym roku siedemdziesiątego ósmego cyklu kalendarza chińskiego, 
czyli w roku 4707. Rok ten nosi nazwę Metalowego Tygrysa, jednak-
że zwykli ludzie horoskopowego opiekuna roku nazywają tygry-
sem schodzącym z góry. Pod rządami tego zwierzęcia będziemy się 
radować i smucić od 14 lutego 2010 roku do 3 lutego 2011 roku.

 Patrząc na czasową rozpiętość okresu panowania Metalowego 
Tygrysa, widać, że jest to niepełny rok, bo trwający 354 dni. W jego 
ramach nie występuje ani jeden dzień lap chun, zwany świętem ko-
chanków. Z tego zaś wynika, że jest to niekorzystny rok na zawar-
cie związku małżeńskiego lub na postaranie się o potomka. W taki 

„ślepy rok” lepiej będzie powstrzymać się także od kopania studni, 
pisania testamentu, naprawy grobowca, ekshumacji zwłok czy roz-
poczynania jakiejś skomplikowanej budowy. 

 Z Metalowym Tygrysem kojarzy się rubin, diament, tygrysie oko 
oraz hiacynt. Oznacza to, że te materiały wyjściowe mogą okazać 
się najlepsze do „produkcji” wisiorków, ozdób czy talizmanów. Rów-
nież wynalazki kojarzone są ze znakami zodiaku. Tygrysowi przy-
pisuje się wynalezienie dynamitu, telewizji, hamulców tarczowych, 
odkurzacza, fotokopiarki, kasety magnetofonowej, kamery i długo-
pisu. Z kolei ogólne tygrysie aktywności i sporty to: wyścigi moto-
rowe, wyścigi konne, skok o tyczce, bieganie, tenis oraz wszystko, 
co indywidualne. 

By lepiej wyczuć, jakiego rodzaju niespodzianki szykuje nam 
nowy władca, warto przyjrzeć się poprzednim okresom panowania 

tego zwie-
rzęcia. Z Ty-
grysem ko-
jarzy się wy-
buch I, a także II wojny 
światowej. Za panowa-
nia tego zwierzęcia za-
częły się: chińska okupacja 
Tybetu, wojna koreańska, tureckie wyprawy na Cypr, a ostatnio 
walki w Kosowie i amerykańskie lotnicze ataki na Sudan i Irak. 
W 1926 wybuchł w Wielkiej Brytanii strajk generalny, a w 1974 – 
strajk górników. Tygrys to też Kryzys Kubański, upadek prezyden-
ta Nixona, kłopoty prezydenta Clintona, sroga zima 1962 roku, 
największa katastrofa górnicza w Afryce Południowej, a przede 
wszystkim katastrofa nuklearna w Czarnobylu. 

Nie oznacza to jednak, że Tygrys tylko niszczy i sieje zamęt. 
W 1962 roku odbył się pierwszy załogowy lot na orbitę. Wtedy też 
po raz pierwszy przesłano obraz telewizyjny z Ameryki do Europy 
przez satelitę Telstar. W latach panowania Tygrysa do skutku doszły 
budowa Kanału Panamskiego, Tamy Asuańskiej, autostrady trans-
kanadyjskiej, a także największego na świecie wiszącego mostu – 
w Japonii w Akashi. Nawet niosąca pokój wielkopiątkowa ugoda 
w północnej Irlandii miała miejsce w roku Tygrysa. 

W Azji będącej pod wpływem astrologii chińskiej (m.in. Chiny, 
Japonia, Wietnam, Korea) ludzie boją się roku Metalowego Tygry-
sa, jako zbyt agresywnego. Pomimo uznania Tygrysa za najpotęż-
niejszego strażnika obawa ludzi przed tym zwierzęciem jest na tyle 
duża, że nie planuje się na ten rok przyjścia na świat potomka, prze-
prowadzek, a nawet nie urządza się hucznych przyjęć. Prognozy nic 
nie mówią o zagrożeniach wojnami światowymi czy konfliktami 
na wielką skalę. Pod tym względem oczekiwać możemy utarczek 
o charakterze lokalnym.

Znacznie lepsze są notowania ekonomiczne, szczególnie 
w Europie i Ameryce. Należy oczekiwać odrodzenia się ekonomii 

Jacek Kryg

Rok Metalowego 
Tygrysa
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i wzrostu wskaźników. Możliwości poprawy będzie bez liku i to na 
wielu polach. Trzeba też pamiętać, że efekty roku Tygrysa zwykle 
trwają długo i sięgają daleko, jest w nich wielki potencjał. Jedyne, 
co zagraża sferze ekonomicznej tego roku, to spontanicznie wy-
buchające strajki. Warto też zasygnalizować, że przestanie rosnąć 
cena złota i metali w ogóle, a nawet że należy oczekiwać w tej dzie-
dzinie recesji. Można liczyć natomiast na to, że ceny ropy pójdą 
znacznie w górę. 

W polityce będzie to rok tempa i czasami niespodziewanych 
zwrotów. Będziemy słyszeli pomruki niezadowolonych i widzie-
li ekstrawaganckie zachowania. Więcej będzie jazgotu i prężenia 
muskułów niż racjonalnego działania. Na szczęście narody, organi-
zacje międzynarodowe czy ludzie w ogóle już dawno wypróbowali 

skuteczne sposoby zapobiegania konfliktom, co pomagać będzie 
w zachowaniu względnego spokoju. 

Podsumowując, trzeba podkreślić, że będzie to rok trudny 
i mało stabilny. Roczny konflikt Drzewa z Metalem będzie moż-
na obrócić na swoją korzyść, tak jak rzeźbiarz z drewnianego 
kloca ostrym narzędziem potrafi wyrzeźbić coś naprawdę war-
tościowego. Do głosu dojdą ludzie znaczący i bardzo doświad-
czeni. Będzie to rok dużych możliwości, które w ten czy inny 
sposób umkną wielu nieprzygotowanym. Gdyby chcieć poku-
sić się o wskazanie efektywnego remedium, które ułatwiłoby 
nam życie, to byłaby to WODA, w jakiejkolwiek postaci. Na dru-
gim miejscu trzeba by postawić Ogień, gdyż bez niego nie ma 
inwencji i kreatywności. 

JACEK KRYG – kulturoznawca, religioznawca, filozof, doktorant socjologii (Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu), specjalizujący się w zagadnieniach związanych z szeroko rozu-
mianą kulturą Chin (szczególnie z taoizmem). Podróżnik po Dalekim Wschodzie i propaga-
tor kultury chińskiej. Autor ponad pięciuset publikacji. Od wielu lat redaktor prowadzący 
serie wschodnie oraz doradca wydawnictwa REBIS w Poznaniu. Obecnie, jako absolwent 
jednej z najbardziej elitarnych na świecie szkół feng shui (Center of Excellence Wielkiego 
Mistrza Yap Cheng Hai), mieszczącej się w Kuala Lumpur, najwięcej czasu poświęca kon-
sultacjom i wykładom feng shui w jej najbardziej oryginalnej formie z pełnym uwzględnie-
niem astrologii chińskiej. Jest założycielem Studium Bez Granic, szkoły upowszechniającej 
szeroko rozumianą kulturę Wschodu, oraz wykładowcą. Jako jedyny Europejczyk został 
wybrany do zarządu IFSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Feng Shui) z siedzibą w Sin-
gapurze na kolejną kadencję do 2012 roku. 

23

Êw
iat

R E K L A M A



fa
sc

yn
uj

ąc
a 

ch
orZ profesorem Januszem Rybakow-

skim, autorem książki Oblicza choro-
by maniakalno-depresyjnej, rozmawia 
Merkuriusz

 We współczesnym świecie, 
w którym na pytanie: być czy mieć coraz 
częściej odpowiadamy: jak nie masz, to 
nie jesteś, coraz trudniej znaleźć odpo-
wiednie proporcje, coraz trudniej uło-
żyć się z życiem. Na ile ambicje, pogoń 
za sukcesem, rywalizacja, porzucenie 
skrupułów, czyli wyzbycie się wrażliwo-
ści, odbija się na naszej psychice? 

Oczywiście pewna hierarchia warto-
ści, która jest obowiązująca, w istotny spo-
sób kształtuje cele życiowe. Ludzie dążący 
do realizacji tych celów napotykają różne 
trudności, sytuacje stresowe i wydarzenia, 
w stosunku do których muszą zająć jakieś 
stanowisko. Niektóre osoby dobrze so-
bie z tym radzą, a inne źle. Jeśli się zdarzy, 
że ktoś przy tym ma predyspozycje, żeby 
reagować w takich sytuacjach istotnym 
pogorszeniem samopoczucia psychicz-
nego, to wtedy dochodzi na przykład do 
depresji.

 Czy są znane jakieś statysty-
ki, dotyczące tego, jaki procent ludzi 
nie radzi sobie z problemami i ucieka 
w chorobę?

Mówiłbym tu o depresji. Mianowicie 
ryzyko zachorowania w ciągu życia jest 
wysokie i dotyczy prawie 20% kobiet i 10% 
mężczyzn. Można powiedzieć, że jest ryzy-
ko zachorowania na taką depresję, która 
wymaga interwencji terapeutycznej, a naj-
częściej farmakologicznej. Jeśli chodzi na-
tomiast o próby ustalenia, u jakiego odset-
ka populacji w ciągu ostatniego roku wy-
stąpiła depresja, to mówi się o 6%. 

 Czy to jest dużo, czy mało?
To dość dużo. Gdybyśmy ten procent 

przełożyli na populację polską, to byłyby 
to miliony osób z zaburzeniami wymaga-
jącymi interwencji.

 Czasami mówimy, że jeste-
śmy „w dołku”, nie mamy na nic ochoty; 
czy takie depresje, które sami dostrze-
gamy, są już chorobami, czy tylko złym 
stanem, złym nastrojem?

Tego typu wahania nastrojów, w sen-
sie gorszego samopoczucia związanego 
z jakimiś wydarzeniami, ma większość lu-
dzi i nie jest to żadna choroba. Istnieją na-
tomiast kryteria diagnostyczne pozwalają-
ce na rozpoznanie depresji, wymagającej 
leczenia. Są one dostępne w Internecie 
i każdy może się z nimi zapoznać. Mówi 
się, że jeśli takie objawy, uważane za de-
presyjne, trwają dwa tygodnie lub dłużej, 
to można już mówić, że jest to początek 
depresji. Wszystkie statystyki co do zacho-
rowalności na depresję, przeprowadzone 

w ostatnich kilku dekadach, wskazują na 
istotny jej wzrost. Jest to zjawisko global-
ne i dotyczy większości krajów zachodnich, 
tych, w których przeprowadzano badania, 
to dotyczy również Polski. 

 Czy sam chory może rozpo-
znać swoją chorobę?

Myślę, że może sugerować się dostęp-
nymi w Internecie informacjami, ale oczy-
wiście, że może także pójść na przykład do 
lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć 
o swoich objawach. Jeśli jesteśmy smutni, 
apatyczni, doskwiera nam niemożność cie-
szenia się z życia i natłok przykrych myśli, 
a także trudności w koncentracji i wyko-
nywaniu jakiejkolwiek pracy, i te objawy 
trwają przez dwa tygodnie albo dłużej, to 
możemy podejrzewać, że jest to depresja, 
i musimy coś z tym zrobić. 

 Które z chorób związanych 
z depresją są najczęstsze, najtrudniej-
sze do leczenia i czy są to również cho-
roby niebezpieczne?

Depresja może występować w prze-
biegu choroby afektywnej jednobieguno-
wej, czyli depresji nawracającej, ale może 
być ona również częścią choroby afektyw-
nej dwubiegunowej, gdzie oprócz depresji 
występują stany podwyższonego nastro-
ju i zwiększonej aktywności, i takie stany 
nazywają się maniakalne lub hipomania-
kalne. W ostatnim okresie istnieje tenden-
cja do częstszego rozpoznawania zabu-
rzeń dwubiegunowych, kosztem depresji 
nawracającej. Ale jakakolwiek byłaby to 
depresja, czy jako część choroby afektyw-
nej maniakalno-depresyjnej, czy jako część 
depresji nawracającej, jest ona obarczona 
istotnym ryzykiem śmiertelności. Około 
15–20% osób z chorobą jednobiegunową 
lub dwubiegunową kończy swoje życie za-
machem samobójczym.

 Jest Pan specjalistą w tej dzie-
dzinie, więc zapytam, dlaczego nazwał 
Pan tę chorobę fascynującą?

Jest fascynująca z wielu względów. 
Charakteryzuje się ogromną amplitudą 
i różnorodnością stanów psychicznych, 
od głębokiej depresji po nasiloną manię. 
Choroba ta w tym sensie dotyka najbar-
dziej ekstremalnych przeżyć i emocji. Inte-
resujący jest również związek tej choroby 
z aktywnością twórczą i rytmiką procesów 
życiowych. Wiele jest innych rzeczy, któ-
re czynią tę chorobę ciekawym zagadnie-
niem nie tylko z medycznego i nie tylko 
z psychiatrycznego punktu widzenia.

 Czy równie fascynujące jest 
leczenie tej choroby? Z Pana książki 
wynika, iż jest to dość zaawansowana 
historia.

Rzeczywiście w zeszłym roku obcho-
dziliśmy 60. rocznicę wprowadzenia jo-
nów litu do psychiatrii, co miało miejsce Fa
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w Australii, gdzie po raz pierwszy zastoso-
wano lit w leczeniu stanów maniakalnych 
i wtedy osiągnięto bardzo dobre rezultaty. 
Później lit stał się prekursorem leków nor-
motymicznych, czyli zapobiegających na-
wrotom choroby, zarówno maniakalnym, 
jak i depresyjnym. Mniej więcej u jednej 
trzeciej pacjentów otrzymujących lit na-
wet przez 20 lat i więcej dochodzi do cał-
kowitego zaniku choroby. Ktoś bierze lit, ale 
funkcjonuje tak jak zdrowy człowiek. U po-
zostałych trzeba stosować inne leki lub le-
czenie skojarzone z litem, 
ponieważ oprócz litu 
są również inne środki 
o działaniu normoty-
micznym i jest ich coraz 
więcej. 

 Czy moż-
na już mówić o prze-
łomie w traktowaniu 
chorób psychicznych, 
zarówno pod wzglę-
dem leczenia, jak i zro-
zumienia ich przez 
społeczeństwo?

Przełom dokonał się 
60 lat temu, kiedy wpro-
wadzono lit i pierwsze 
leki przeciwpsychotycz-
ne, skuteczne w lecze-
niu schizofrenii. To był 
przełom typu koper-
nikańskiego, bo nagle 
okazało się, że ciężkie zaburzenia psychicz-
ne, takie jak na przykład słyszenie głosów 
w głowie albo przekonanie, że jest się prze-
śladowanym, po podaniu leków ustępowa-
ły. Czyli to rzeczywiście wskazało na moż-
liwości leczenia z jednej strony, a z drugiej 
przyczyniło się do istotnej poprawy w sen-
sie zrozumienia istoty patologii mózgu, któ-
ra leży u podstaw tych chorób. Jeśli cho-
dzi o zrozumienie tych chorób przez spo-
łeczeństwo, to jeszcze długa droga przed 
nami. Ciągle funkcjonują stereotypy. Nadal 
istnieje stygmat choroby psychicznej do-
tyczący głównie schizofrenii. Uważam, że 
w dalszym ciągu są potrzebne takie inicja-
tywy, jak „Otwórzcie drzwi dla chorych na 
schizofrenię”, w celu edukacji społeczeń-
stwa, zmniejszenia stygmatyzacji i wyklu-
czania chorych.

 Wspomniał Pan o tych wyle-
czonych i leczących się. Czy w Polsce są 
grupy wsparcia dla tych osób, czy mają 
one zapewnioną jakąś kontynuację 
leczenia?

Nie można mówić o wyleczeniu. Więk-
szość chorób psychicznych, zwłaszcza tych 
głównych, takich jak schizofrenia, nawraca-
jąca depresja czy choroba afektywna dwu-
biegunowa, trzeba traktować jako choroby 
przewlekłe, gdzie dobre funkcjonowanie, 

realizacja celów życiowych jest możliwa 
tylko wtedy, gdy się takie leczenie prowa-
dzi w sposób systematyczny i długotrwa-
ły, tak jak w przypadku chorych na cukrzy-
cę czy nadciśnienie. Natomiast, oczywiście, 
w przypadku wszystkich tych chorób jest 
konieczne również wsparcie psycho- i so-
cjoterapeutyczne, które umożliwia znacz-
ną poprawę efektów leczenia farmakolo-
gicznego, ale nie może go zastąpić. Istnie-
ją również grupy wsparcia dla chorych i ich 
rodzin. Pierwsze tego typu inicjatywy były 

skierowane do chorych na 
schizofrenię i takie stowa-
rzyszenie istnieje też w Po-
znaniu. Nazywa się Integra-
cja i jest głównym organi-
zatorem wspomnianej ak-
cji „drzwi otwartych” dla 
tych chorych. Dla pacjen-
tów z chorobą afektyw-
ną dwubiegunową grupy 
wsparcia są w Polsce jesz-
cze nieliczne, podobnie jak 
zajęcia o charakterze psy-
choedukacyjnym. Zajęcia 
takie prowadzimy między 
innymi w naszej klinice. Ta-
kie inicjatywy są bardzo po-
pularne w Stanach Zjedno-
czonych i Niemczech, na-
tomiast u nas te grupy dla 
chorób afektywnych two-
rzone przez pacjentów i ich 

rodziny nie są jeszcze zbyt rozwinięte. 
 Okładkę Pana książki zdobi 

obraz Marka Rothko, przedstawiciela 
ekspresjonizmu abstrakcyjnego, który 
cierpiał na chorobę maniakalno-depre-
syjną. Popełnił samobójstwo poprzez 
podcięcie żył i przedawkowanie leków, 
mając 67 lat. Czy chce Pan przez to dość 
przewrotnie przyznać, że w tym wypad-
ku medycyna poniosła klęskę?

Myślę, że porażka medycyny w tym wy-
padku może wynikać z niedostatecznego 
leczenia depresji i niezapobieżenia aktowi 
samobójstwa. Retrospektywna analiza cho-
rych, którzy popełnili samobójstwo, wska-
zuje, że u większości z nich w tym okresie 
występowały objawy depresji. Trzeba jed-
nak powiedzieć, że depresja i samobójstwo 
wiążą się ze sobą, ale nie są tożsame. W nie-
których rodzinach jest zwiększona często-
tliwość samobójstw niż w innych, mimo że 
w tych rodzinach częstotliwość występowa-
nia depresji jest podobna. 

 Proszę powiedzieć mimo 
wszystko, co Pan chciał pokazać, umiesz-
czając na okładce ten obraz?

Chciałem pokazać obraz genialnego ar-
tysty, który ekspresję emocji wyraził za po-
mocą kolorów. W ten niebanalny sposób 
zdefiniował też swoją chorobę.  

John Gartner, psycholog pracujący 
w Johns Hopkins University w Baltimo-
re, w swojej książce pt. „The Hypomanic 
Edge: The Link between (a Little) Cra-
ziness and (a Lot of ) Success in Ameri-
ca” przedstawia biografie osób, którym 
stany hipomanii lub manii, stanowiące 
niewątpliwie element występujących 
u nich zaburzeń efektywnych dwubie-
gunowych, umożliwiły dokonanie nie-
zwykłych osiągnięć. Wśród takich osób 
pojawia się odkrywca Ameryki, Krzysz-
tof Kolumb. W ich gronie znaleźli się 
następnie m.in. Aleksander Hamilton, 
jeden z dowódców amerykańskiej re-
wolucji, a później ojciec amerykańskie-
go systemu finansowego, oraz Andrew 
Carnegie, który doprowadził do roz-
kwitu przemysłowego Ameryki. Potęgę 
jednej z amerykańskich ikon – Hollywo-
odu – wzmocniły na początku XX wie-
ku działania rodzin Mayerów i Selznic-
ków, emigrantów żydowskich z Europy 
Wschodniej. David Selznick, dzięki swo-
jej maniakalnej motywacji do działania, 
doprowadził w 1939 roku do zakończe-
nia realizacji wielkiego dzieła „Przemi-
nęło z wiatrem”. W stanie depresji, która 
niebawem u niego wystąpiła, zrezygno-
wał ze swych praw do tego filmu.
Jednym z ostatnich przykładów opisy-
wanych w książce Gartnera jest Craig 
Venter, utalentowany i obdarzony nie-
zwykłą motywacją do działania badacz 
genetyki molekularnej. W 1997 roku 
założył prywatną firmę Celera (od łaciń-
skiego słowa celer – „szybki”), która rzu-
ciła wyzwanie badaczom narodowe-
go programu Human Genome Project. 
Konkurencja dwóch zespołów przyczy-
niła się do niezwykłego przyspieszenia 
realizacji całego przedsięwzięcia, a Ven-
ter może być uważany za człowieka, 
który ma w tym dziele wielkie zasługi. 
Ostatnio opublikowano artykuł, z któ-
rego wynika, że Craig Venter jest pierw-
szym przedstawicielem gatunku homo 
sapiens ze zidentyfikowanym komplet-
nym genomem.

Inne wybitnie utalentowane osoby 
cierpiące na choroby maniakalno- 

-depresyjne:
Emily Dickinson
Virginia Woolf
Robert Szumann
Vincent van Gogh
Ernest Hemingway
Irving Berlin
William James
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Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
(PO KL) jest finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) i stanowi od-
powiedź na wyzwania, jakie przed Polską 
i innymi państwami członkowskimi Unii 
Europejskiej stawia odnowiona Strategia 
Lizbońska, a mianowicie: uczynienie z Eu-
ropy bardziej atrakcyjnego miejsca do lo-
kowania inwestycji i podejmowania pracy, 
rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworze-
nie większej liczby trwałych miejsc pracy. 

Wsparciem objęte mogą być różne obsza-
ry, w tym także edukacja. W ramach tego 
właśnie priorytetu finansowany jest projekt 
realizowany na Wydziale Chemii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
mający na celu zapewnienie efektywnego 
zarządzania systemem edukacji, zwłaszcza 
podnoszenie kompetencji i poziomu wie-
dzy studentów w zakresie nauk o znaczeniu 
kluczowym dla gospodarki, w tym kierun-
ków zamawianych.

Głównym celem projektu „Poczuj che-
mię do chemii – zwiększenie liczby absol-
wentów na kierunku CHEMIA na Wydziale 
Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu” jest wsparcie procesu dy-
daktycznego na kierunku chemia poprzez 

uzupełnienie wiedzy 
studentów oraz zinte-
growanie wiedzy teo-
retycznej z praktyką, co 
wpłynie na zwiększe-
nie liczby absolwentów 
i ich szans na rynku 
pracy. W szczególności 
stworzono system mo-
tywujący i wspierający 
dla studentów oparty 
na takich inicjatywach, 
jak: opracowanie pro-
gramu stypendialne-
go („50% studentów 
otrzymuje 1000 zło-
tych co miesiąc”); uzu-
pełnienie wiedzy stu-
dentów z zakresu mate-
matyki i chemii (zajęcia 
wyrównawcze); system 
stypendiów na krajowe 
i zagraniczne wyjazdy 

konferencyjne (co roku 10 stypendiów kra-
jowych i dwa międzynarodowe); uczestnic-
two w dodatkowych zajęciach z języka an-
gielskiego w chemii; umożliwienie uczest-
nictwa w szkoleniach/seminariach pro-
wadzonych przez praktyków i ekspertów 
z przemysłu, w tym zapoznanie studentów 
z ofertą pracodawców i wymaganiami ryn-
ku pracy; kontakt z potencjalnymi praco-
dawcami w ramach seminariów „Spotkania 
z przemysłem” oraz wykłady i spotkania 

z wybitnymi naukow-
cami z różnych dziedzin 
nauki i z fachowcami 
z przemysłu; uczestnic-
two w kursie z zakresu 
systemów zarządzania 
jakością prowadzonym 

przez ekspertów zewnętrznych w zakresie 
norm jakości (ISO i GLP); zorganizowanie 
praktyk zawodowych w wybranych przed-
siębiorstwach i urzędach.* 

Studia „zamawiane” to nie tylko specjal-
ny program dla naszych studentów. W ra-
mach tej samej oferty także przyszli stu-
denci (a teraz uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych) mogą uczestniczyć w zajęciach 
w ramach warsztatów chemicznych, gdzie 
własnoręcznie przeprowadzają reakcje che-
miczne. Chemia to fascynująca i intrygują-
ca nauka, która towarzyszy nam wszystkim 
w codziennym życiu. Dlatego przyjdź, zo-
bacz i po prostu... POCZUJ CHEMIĘ!!! 

* więcej na www.poczujchemie.amu.edu.pl

POCZUJ CHEMIĘ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Podobno „pirat” brzmi 
romantycznie, tak twier-

dził przedstawiciel organi-
zacji zwalczającej nielegal-
ne rozpowszechnianie opro-
gramowania, filmów i muzy-

ki. Oczywiście wcale nie pa-
łał sympatią do tego gatun-
ku przestępców sieciowych, 

ale powołując się na statysty-
ki, ilustrujące powszechność 
zjawiska, był przekonany, że 
społeczne pobłażanie dla 
tego procederu wiąże się 

właśnie z „romantycznym” 
wyobrażeniem pira-

ta. Wizerunek pirata 
amatorzy „półdarmo-
wego” oprogramowa-

nia i nagrań za cenę 
nie większą od ceny nośni-

ka czerpią z przygodo-
wych filmów. 

Jeśli mówić o kul-
turowych uwarunkowa-

niach tej „akceptacji”, to 
pewno bliższy byłby nam „Jano-

sik”, który (rzekomo) łupił bogatych, a rozdawał 
biednym. Większość tych amatorów jabłek z cu-
dzego sadu przyjmuje taką filozofię, że walczą 
z chciwością wielkich korporacji, a że przy oka-
zji zaspokajają własną, to uważają to jedynie za 
rekompensatę za poświęcony czas tej działal-
ności ku pożytkowi ogółu. 

Naprawiacze świata zawsze mają gotowe 
patenty na „walkę z patologią”. Coraz częściej 
akcentuje się kwestię „anarchistycznej atmos-
fery” w internecie. Jeden z postulatów dotyczy 

„monitorowania” sieci oraz sankcji administra-
cyjnych. W praktyce jeśli dostawca usług inter-
netowych stwierdziłby, że klient „ściąga” niele-
galne pliki, mógłby zablokować dostęp do sieci 
czy zawiesić usługę. Pierwsza rzecz budzi wąt-
pliwości, aby było to „wykonalne”; nie tyle sieć, 
ile indywidualne konta musiałyby być monito-
rowane – używając języka wirtualnego, a real-
nego – „inwigilowane”. Nie rozumiem też tej 
argumentacji z innego powodu; skoro opera-
torzy będą w stanie ustalić źródło i legalność 
oprogramowania czy audycji, filmów, muzyki, 
to dlaczego nie uderzą w tych, którzy je rozpo-
wszechniają? W końcu jakoś ten „kradziony to-
war” trzeba sprzedać, a jeśli nawet się „rozda-
je”, to też nie do końca anonimowo. Wyobraź-
my sobie, że dawniej tych piratów karano by 
stryczkiem, nie rabusi, ale nabywców towarów 
zamorskich po atrakcyjnych cenach czy obda-
rowywanych przez tę szlachetniejszą odmianę 
rozbójnika (obawiam się, że tacy byli tylko w li-
teraturze), w rezultacie Hiszpania, Anglia i Por-
tugalia szybko by się wyludniły. Oczywiście nikt 
rozsądny nie walczył z kupcami handlującymi 

„łupami”, ale ścigano morskich rozbójników. Co 
do skuteczności można dyskutować, bo obława 

na morzu nie była taką prostą sprawą. Z kup-
cami-paserami radzono sobie różnie, niekiedy 
konfiskując nielegalny towar, co powiększało 
monarsze skarbce, albo gnębiąc ich podatka-
mi w imię sprawiedliwości. Dla pirata był prze-
widziany tylko sznur, ale najpierw trzeba było 
go przyłapać na grabieży. Wbrew pozorom ist-
nieje analogia z „piractwem komputerowym”, 
bowiem podobne jest postępowanie i myśle-
nie strażników ładu na tym wirtualnym morzu. 
Jest to pójście na tak zwaną łatwiznę, czyli za-
straszanie potencjalnych nabywców kradzione-
go towaru niż łapanie tych, którzy tym procede-
rem pirackim się zajmują. 

Pamiętam czasy, kiedy, jak to się potocznie 
mówi, „wchodził na polski rynek” Microsoft. Naj-
pierw ruszyła kampania medialna i straszenie, 
czarne wizje, że w Polsce wszystko, co wiąże się 
z komputerami, jest „nielegalne”, bo nie ma od-
powiednich regulacji prawnych, bo rzekomo po 

„komunie” odziedziczyliśmy „wynoszenie z zakła-
dów pracy” wszystkiego, co się przyda. Wskazy-
wano na uwarunkowania polityczne i kultural-
ne. Jednym z problemów było to, że legalne 
oprogramowanie często przewyższało wartość 
samego komputera, bo sprzedawano głównie 

„składaki” z tajwańskich i chińskich podzespo-
łów, a dolar był tak drogi, że nie każdego było 
stać na takie kosztowne zakupy. Microsoft szyb-
ko zauważył, że ceny polskiego oprogramowa-
nia muszą być urealnione, czyli dostosowane 
do możliwości naszego rynku. Wcześniej jednak 
sukcesy handlowe, dzięki atrakcyjnym cenom, 
odnosiły inne firmy, na przykład „Lotus”. Rynek 
płytowy praktycznie do końca ubiegłego stule-
cia był abstrakcją, bo jakoś producenci muzycz-
ni nie interesowali się tym rynkiem. Skoro płyty 
się nie sprzedawały, bo były za drogie, to ich nie 
sprzedawano, używano pokrętnej argumenta-
cji, że piractwo jest przeszkodą. Nadal nagrania 
importowane są droższe od rodzimej produkcji, 
chociaż z ekonomicznego punktu widzenia po-
winno być odwrotnie, w końcu w grę wchodzą 
większe nakłady. Nagle zresztą wszyscy czoło-
wi wykonawcy muzyki popularnej zatęsknili za 
krajem nad Wisłą, bo jeszcze tu nie byli. Prawda 
jednak jest taka, że często tych „dinozaurów” na 
przykład rocka nikt już w świecie nie chce słu-
chać, przybywają więc tutaj gwiazdy wygasłe 
sprzed trzydziestu lat. 

Skoro współczesne technologie to umożli-
wiają, nie widzę powodu, dla którego nie mógł-
bym „przegrać” zakupionej płyty do odtwarza-
cza, jakiego używam w podróży, czy zarchiwi-
zować to nagranie w komputerze. Skoro pa-
dła propozycja kontrolowania indywidualnych 
komputerów, to konsekwentnie można pójść 
dalej i kontrolować też domowe odtwarzacze 
i nagrywarki. Wyobrażam sobie wizytę w domu 
przedstawiciela Zaiksu w asyście policji celem 
pobrania tantiem od odtworzenia nagrania 
w gronie znajomych, w końcu zaczniemy się 
zastanawiać, jakie są granice, co jest publiczne, 
a co jeszcze prywatne. 

A
nd

rz
ej

 W
ilo

w
sk

i

In
ne

 w
ci

el
en

ie
 

Ja
no

si
ka



Małżeństwo  
czy konkubinat

Kazimierz Brzezicki

Jeżeli plany Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści w pełni się powiodą, to nastąpi połącze-
nie zawodów adwokata i radcy prawnego 
w jeden nowy zawód – adwokata, a jedno-
cześnie pojawi się nowa korporacja praw-
nicza – doradcy prawni. Mają to być absol-
wenci prawa, którzy zdadzą stosowny eg-
zamin państwowy na doradcę prawnego. 
Pomysł taki nie podoba się ani adwokatom, 
ani radcom prawnym, ani doradcom, któ-
rzy już istnieją na rynku usług prawnych, 
świadczą usługi prawne i chcą to robić da-
lej bez żadnych egzaminów. 

W marcu odbyły się nadzwyczajne zjaz-
dy Adwokatury i Radców Prawnych. Żaden 
z reprezentantów którejkolwiek korpora-
cji nie powiedział wprost, że nie chcą one 
połączenia, i w końcowej rezolucji zdecy-
dowano się na dalsze rozmowy w sprawie 
ewentualnego „małżeństwa”. Minister Spra-
wiedliwości Krzysztof Kwiatkowski oświad-
czył, że nie zrezygnuje z planów połącze-
nia obu zawodów, ale na siłę nie będzie ni-
kogo uszczęśliwiać. Czy pozostanie zatem 
wszystko po staremu? Nie wiadomo.

Tuż przed nadzwyczajnym zjazdem ad-
wokatów swoje stanowisko ogłosili Adwo-
kaci Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Wy-
razili oni zdecydowany sprzeciw wobec 
projektu Ministerstwa Sprawiedliwości do-
tyczącego „nowej adwokatury”. Narzucony 
projekt godzi ich zdaniem w Adwokaturę 
Polską, albowiem:
1. Zmierza do likwidacji zawodu adwokata, 
który jest zawodem zaufania publicznego, 
ukształtowanym przez historię Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 
2. Stanowi zamach na niezależność i sa-
morządność Adwokatury Polskiej i nie 
uwzględnia głosów środowisk prawniczych 
bezpośrednio zainteresowanych meryto-
ryczną dyskusją na temat połączenia samo-
rządów. Pomija i lekceważy aktualny stan 
faktyczny, który w pełni umożliwia prze-
pływ pomiędzy zawodem adwokata i rad-
cy prawnego. 
3. Niszczy dorobek samorządowy korpora-
cji adwokatów, dąży do zawłaszczenia ma-
jątku gromadzonego przez pokolenia oraz 

stanowi próbę pogwałcenia zasady sa-
mostanowienia zagwarantowanej w Kon-
stytucji RP choćby poprzez likwidację izb 
adwokackich.
4. Obniża poziom merytoryczny kształce-
nia aplikantów adwokackich, bezpodstaw-
nie zakładając, że centralne szkolenie wpły-
nie na wzrost poziomu kształcenia. Pomija 
rolę i wartość pracy adwokata z aplikan-
tem jako najlepszą formę praktycznej na-
uki zawodu. 
5. Narusza konstytucyjną zasadę samo-
rządności poprzez przekazanie sądownic-
twu powszechnemu (sądom apelacyjnym) 
etapu odwoławczego sądowego postępo-
wania dyscyplinarnego. Zgodnie z Kon-
stytucją to samorząd zawodowy, a nie sąd 
powszechny czuwa nad należytym wyko-
nywaniem zawodu adwokata. Dotychczas 
obowiązujące przepisy ustawy – Prawo 
o adwokaturze – przewidują możliwość wy-
mierzania adwokatom kar dyscyplinarnych, 
takich jak proponowane w projekcie mini-
sterialnym. Brak więc podstaw do wprowa-
dzenia nowej regulacji w tym zakresie. 
6. Dąży do dezinformacji i chaosu usług 
prawniczych na rynku poprzez stworze-
nie zawodu doradcy prawnego, co w kon-
sekwencji prowadzi do paraliżu wymia-
ru sprawiedliwości oraz obniżenia jakości 
usług prawnych. 

 Nadto adwokaci Wielkopolskiej Izby 
Adwokackiej zwrócili uwagę na nasilające 
się w ostatnim czasie nadużywanie przez 
służby specjalne takich środków kontroli, 
jak podsłuch, prowokacja. Próby wdrażania 
tego typu środków inwigilacji odbywają się 
często z naruszeniem prawa oraz stanowią 
zagrożenie dla tajemnicy adwokackiej, co 
godzi w podstawowe prawa i wolności.

Bo największy w tym ambaras, kiedy 
dwoje pragnie naraz, można sparafrazo-
wać słynny bon mot Tadeusza Boya-Że-
leńskiego. W prywatnych i oficjalnych roz-
mowach i adwokaci, i radcy prawni, i ich 
władze skupione w niezależnych i samo-
rządnych korporacjach pragną, aby oba za-
wody zostały w końcu połączone. Z tym że 
radcy chcą uprawnień adwokatów, a ci nie 

godzą się na przyjęcie do korporacji radców 
na etatach.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców 
Prawnych nie przyniósł żadnych konkre-
tów. Radcy, jak panna młoda, chcieliby, 
ale... Zjazd zobowiązał radców do oficjal-
nych rozmów z adwokatami, aby wspólnie 
wypracować stanowisko o połączeniu obu 
zawodów. W innym przypadku radcy sami 
dogadają się z rządem i innymi prawnikami, 
aby kompleksowo uregulować kwestię ob-
sługi prawnej społeczeństwa.

 Wróćmy na chwilę do stanowiska Mini-
sterstwa Sprawiedliwości. 

– Wobec wielu wątpliwości, przede 
wszystkim ze strony adwokatów, ale także 
znacznej części radców prawnych, podją-
łem decyzję o wstrzymaniu prac nad pro-
jektem ustawy, która ma połączyć adwoka-
tów i radców w jeden zawód. Zaznaczam 
jednak, iż mam nadzieję, że zawieszenie 
tych prac doprowadzi do przedstawienia 
nam wspólnej propozycji adwokatów i rad-
ców prawnych w tym zakresie – oświadczył 
Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiat-
kowski. Oznacza to, że Ministerstwo Spra-
wiedliwości tylko zawiesiło zamiar utwo-
rzenia nowego zawodu adwokata, który łą-
czyłby dotychczasowe zawody: adwokata 
i radcy prawnego. Sondaże wskazują, że tyl-
ko co piąty adwokat chce takiego połącze-
nia, radcy w większości są za, ale tylko pod 
warunkiem, że obok prowadzenia kancela-
rii będą mogli być zatrudniani na etatach 
w firmach.

 – Chciałbym podkreślić, że dokument 
przygotowany w Ministerstwie Sprawiedli-
wości nie jest ostateczną, a jedynie wstęp-
ną propozycją zmierzającą do reformy sys-
temu świadczenia pomocy prawnej w Pol-
sce – mówił Minister Sprawiedliwości. To są 
założenia, nad którymi można i należy dalej 
pracować. Celem tych prac jest zwiększe-
nie dostępności usług prawnych w Polsce, 
w tym także poprzez poszerzenie grupy 
ludzi uprawnionych do świadczenia takiej 
pomocy, przy pełnym zachowaniu wyso-
kich wymagań co do ich fachowości i stan-
dardów wykonywania pracy. W związku 
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z dynamicznie zmieniającym się otocze-
niem, w jakim działają prawnicy, także te 
zawody muszą podlegać zmianom. 

 W tej sytuacji konieczne wydaje się 
stworzenie nowej regulacji, zakładającej 
wzmocnienie roli zawodu świadczącego 
pomoc prawną w systemie wymiaru spra-
wiedliwości. Jestem głęboko przekonany, 
że w atmosferze dialogu jesteśmy w stanie 
przygotować wspólne, kompleksowe roz-
wiązanie prawne regulujące status zawo-
du świadczącego pomoc prawną, oczywi-
ście przy zachowaniu niezależności i samo-
rządności tego zawodu. 

 Zmiany zatem muszą nastąpić, bo taki 
jest wymóg nowych czasów. Minister po-
wiedział znamienne słowa: „Mam także na-
dzieję, że adwokaci i radcowie prawni zda-
ją sobie sprawę z tego, że nie tylko mini-
ster i rząd dysponują prawem inicjatywy 
ustawodawczej. Mają takie uprawnienie 
przede wszystkim parlamentarzyści, a tak-
że prezydent RP. Trzeba pamiętać, że w Sej-
mie trwają obecnie prace nad czterema 
poselskimi projektami dotyczącymi zawo-
dów adwokata i radcy prawnego. Nie prze-
sądzając dalszego losu tych inicjatyw, trze-
ba jednak o nich pamiętać podczas dysku-
sji nad przygotowanymi w Ministerstwie 
Sprawiedliwości założeniami do projektu 
ustawy, która ma uregulować na nowo za-
sady wykonywania zawodu związanego ze 
świadczeniem pomocy prawnej. Jeśli na-
wet ten projekt nie zostałby doprowadzo-
ny do końca, to nie musi to oznaczać, że 
żadne zmiany w tej dziedzinie nie zostaną 
wprowadzone”.

Adwokatura sprawy mariażu z radca-
mi nie uważa za najważniejszy problem ich 
egzystencji. Chce ona przede wszystkim 
reform polskiego wymiaru sprawiedliwo-
ści i deklaruje chęć współpracy w tym za-
kresie z władzami i środowiskami prawni-
czymi. Najpoważniejsze bariery w dostę-
pie obywateli do wymiaru sprawiedliwości 
leżą obecnie poza adwokaturą – czytamy 
w uchwale przyjętej przez zjazd. Wskazu-
je ona, że barierami tymi są między innymi 
skomplikowane procedury sądowe i wyso-
kie opłaty uiszczane w sądach, a także brak 
uregulowań prawa do bezpłatnej przed-
sądowej pomocy prawnej dla obywateli. 
Zjazd zaproponował pakiet reform dotyczą-
cych rozwiązania tych problemów, a także 
przestrzegania praw człowieka i uporząd-
kowania rynku usług prawniczych. 

Uchwała zjazdowa postuluje także re-
formy sądownictwa dyscyplinarnego w Ad-
wokaturze i unowocześnienie systemu skła-
dania skarg na adwokatów. Delegaci zaape-
lowali do mediów o rzetelne wspieranie Ad-
wokatury w działaniach na rzecz ochrony 
praw i wolności obywatelskich, samorząd-
ności i poprawy stanu prawa. 
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 Europejski Rok Walki z Ubóstwem 
i Wykluczeniem Społecznym

Dziesięć lat temu przywódcy państw Unii Europejskiej podjęli zobowiązanie do upo-
rania się z problemem ubóstwa. Wyznaczony wówczas termin do osiągnięcia założonego 
celu wciąż jest jeszcze daleko.

Ubóstwo jest problemem nie tylko krajów rozwijających się, ale również boleśnie do-
tyka mieszkańców Europy. To bardzo złożone zjawisko. Ubóstwo zamyka ludziom drogę do 
takiego standardu życia, który dla większości z nas jest czymś oczywistym. Przyczyny ubó-
stwa są bardzo różnorodne: niski poziom wykształcenia, problemy z nałogami, niedosta-
teczny dostęp do bogactwa kulturowego, zasobów społecznych i środków materialnych 
w dzieciństwie.

W Unii Europejskiej ludzi określa się jako ubogich, gdy osiągają dochód mniejszy niż 
60 procent średniego krajowego wynagrodzenia. Zgodnie z tą definicją blisko 80 milionów 
Europejczyków, czyli ponad 15 procent ludności, bytuje na lub poniżej progu ubóstwa. Co 
dziesiąty Europejczyk żyje w gospodarstwie domowym, w którym żaden z domowników 
nie ma pracy, a 8 procentom Europejczyków nie udaje się przezwyciężyć ubóstwa pomimo 
tego, że mają pracę. Jednak sytuacja nie jest beznadziejna. Jedną z podstawowych wartości 
promowanych w Europie jest solidarność. Dlatego też Unia Europejska ogłosiła rok 2010 Ro-
kiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Zaplanowano wiele inicjatyw i działań. 
W maju odbędzie się spotkanie ludzi żyjących w ubóstwie z różnych krajów Europy, a w paź-
dzierniku dyskusja przy okrągłym stole. Każde z państw Unii opracuje własny program ma-
jący na celu rozwiązanie konkretnych problemów.

Zwalczenie ubóstwa to jeden z głównych celów przyjętego przez państwa członkowskie 
Unii w roku 2000 planu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Unia ma nadzieję, 
że ta trwająca rok kampania zachęci do prowadzenia dalszej walki z ubóstwem i pozwoli 
osiągnąć wyznaczone, ambitne cele.

Nad rolą regionów i władz lokalnych w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego 
obradować też będą w Poznaniu członkowie ugrupowania EPP z Komitetu Regionów Unii 
Europejskiej. Chrześcijańscy demokraci spotkają się w stolicy Wielkopolski w czerwcu, na 
zaproszenie marszałka Marka Woźniaka. 

  Hiszpańskie przewodnictwo
Traktat lizboński, ożywienie gospodarcze, ogólna kondycja Unii oraz prawa obywate-

la to najważniejsze sprawy, jakimi zamierza zająć się Hiszpania, która właśnie objęła prze-
wodnictwo w UE. Z początkiem roku Hiszpania przejęła przewodnictwo w Unii i obiecała, że 
pierwsze miejsce wśród jej priorytetów zajmie traktat lizboński. Traktat, który wszedł w życie 
w grudniu, wprowadza szereg zmian, dzięki którym UE będzie mogła sprawniej podejmo-
wać decyzje i odgrywać bardziej znaczącą rolę w sprawach międzynarodowych. Zmiany do-
tyczą również półrocznego rotacyjnego przewodnictwa w UE, gdyż traktat ustanawia dwa 
ściśle ze sobą współpracujące stanowiska – prezydenta oraz ministra spraw zagranicznych 
UE. Jako pierwsze państwo sprawujące przewodnictwo na mocy nowego traktatu Hiszpania 
przeciera szlaki. Przez kolejne pół roku w ścisłej współpracy z przewodniczącym Rady Euro-
pejskiej Hermanem Van Rompuyem Hiszpania będzie pracować nad wzmacnianiem pozy-
cji UE na arenie światowej, budowaniem jedności europejskiej oraz będzie dokładać starań, 
aby UE mówiła jednym głosem. Hiszpania weźmie też udział w tworzeniu europejskich służb 
działań zewnętrznych. Chodzi o urzędników zajmujących się sprawami zagranicznymi oraz 
korpus dyplomatyczny. Na ich czele, jako wysoki przedstawiciel, stanie Catherine Ashton. 
Traktat wymaga, aby kraj aktualnie przewodniczący Unii ciągle współpracował z dwoma 
państwami, które są następne w kolejce, a w tym przypadku są to Belgia i Węgry. Wynikiem 
działania takiego tercetu jest wspólny program na półtora roku.

Przy stopie bezrobocia na poziomie 9,3 procent w 2009 roku (19,3 procent w Hiszpanii) 
naturalnym priorytetem wydaje się również ożywienie gospodarki. Najważniejszymi zada-
niami będą zatem przyjęcie nowej europejskiej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz 
ściślejszy nadzór nad międzynarodowym systemem finansowym. Hiszpania zamierza też 
zwrócić szczególną uwagę na kwestię równości kobiet i mężczyzn. Natomiast dzięki prawu 
inicjatywy obywatelskiej, wprowadzonemu na mocy traktatu lizbońskiego, UE powinna stać 
się bliższa obywatelom. Hiszpania ma również nadzieję poczynić postępy w dziedzinie bez-
pieczeństwa energii, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz w sprawie imigracji.

Więcej na www.eu2010.es.
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Artyści intere-
sują się i zajmują 
rozmaitymi spra-
wami. Powiedzmy, 
że uprawiają ogro-
dy, w których część 
terenu, większa lub 
mniejsza, jest za-
jęta przez rośliny 
ozdobne. To wypie-
lęgnowane klomby 
kwiatów, chluba 
i duma właścicie-
la. Można je uznać 
za odpowiednik 

sztuki czystej. 
I d ą c  d a l e j , 
wyobraźmy 
sobie alejkę, 
przy której 

rosną drzewa 
owocowe, pięk-
nie kwitnące na 
wiosnę; w sztu-
ce byłyby one 

równoważnikiem dziedzin użytkowych. Na-
tomiast ukryte przed oczami zwiedzających 
grządki warzywne to tak zwane zajęcie „dla 
chleba”, z którego artysta się utrzymuje lub 
za pomocą którego dorabia na utrzymanie, 
nie mające nic wspólnego ze sztuką.

Są osoby, które zajmują się głównie two-
rzeniem, ale potrafią również zdyskontować 
wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdo-
bytą wiedzę i od czasu do czasu robią wiel-
ce pożyteczne rzeczy, które inspirują ich jako 
artystów i jako ludzi. Do nich należy Danu-
ta Tomaszewska zwana Sagą. Ta z urodzenia 
i talentu rzeźbiarka zajmuje się głównie: po-
szukiwaniem własnych form i technik (Kobie-
ta z przyszłości, obrazy malowane gliną); re-
alizacją rzeźb figuratywnych opartych mię-
dzy innymi na motywach myśliwskich i le-
śnych, co wiąże się ze znajomością realiów 
tego środowiska (św. Franciszek, św. Hubert, 
Dziewczyna z sokołem) oraz wykonywaniem 
prac edukacyjnych, pozwalających niewido-
mym i niedowidzącym poznawać świat. 

Pozostając w kręgu prac artystki, war-
to zwrócić uwagę na jej rzeźby ceramiczne 

wykonane na ostatnim plenerze w Zdu-
nach, będące efektem zainteresowań skan-
dynawskim kręgiem kulturowym. Do po-
wstałych w ubiegłych latach takich kompo-
zycji, jak: Wojownik, Huldra, trolle i uniwer-
salne duchy, dołączyły między innymi Herr 
Mannelig, łodzie Wikingów, kolejne trolle 
i duchy, każdy inny i ciekawszy od poprzed-
niego. Rzeźbiarka nie-
wątpliwie rozwija się 
i sensownie poszerza 
jeden z kilku interesu-
jących ją cykli. 

Spośród wymie-
nionych prac duże 
wrażenie robią Herr 
Mannelig i rozmaite 
duchy. Pierwsza pra-
ca została zainspiro-
wana średniowiecz-
ną, szwedzką balla-
dą śpiewaną obecnie 
przez zespoły Garmar-
na, Haggard, In Extre-
mo. Pieśń opowiada 
o córce górskiego trol-
la ofiarującej bogate 
dary tytułowemu nor-
mandzkiemu rycerzo-
wi, aby się z nią ożenił, 
ponieważ tylko w ten 
sposób może zostać 
człowiekiem. Rycerz 
odrzuca zaloty, mó-
wiąc: „Dary te kró-
lewskie chętnie przy-
jąłbym, gdybyś była 
córką Kościoła / Lecz 
tyś jest córką trolla, 
starego czarta z gór”. 
Tomaszewska ukazu-
je dramat huldry, za-
mykając ją w hełmie 
wikinga, w którym 

„chodzi po ścianach”. 
Ta rzeźba jest konty-
nuacją wcześniejszej 
kompozycji, w któ-
rej bohaterka została 
przedstawiona w po-
zycji siedzącej, jako 
postać rozparta na 

tronie, pewna swych kobiecych wdzięków. 
Świetne są również duchy artystki, zarów-
no w kapturach, nieco zabarwione tlenka-
mi metali, sprawiające wrażenie przyodzia-
nych w szaty z grubej materii, jak i w opoń-
czach, „rozmawiające” z sobą, zrobione lek-
ką ręką, jakby od niechcenia. Na ostatnim 
przykładzie dobrze widać, że artystka po-

trafi tchnąć w swoje rzeźby 
życie. A to nie lada sztuka.

W jej działalności bar-
dzo interesujące, a mało 
znane są prace z zakresu 
tyflografiki. („Tyflografika 

– według definicji pedago-
ga Marka Jakubowskiego – 
to graficzne odwzorowanie 
i przedstawienie rzeczywi-
stości przy zastosowaniu 
skali i proporcji w sposób 
dostępny dotykowo. Tyflo-
grafika pozwala niewido-
memu poznać, zrozumieć 
oraz odwzorować rzeczy-
wistość”). Wiele z nich moż-
na było obejrzeć po otwar-
ciu w czerwcu ubiegłego 
roku pierwszego w Pol-
sce Integracyjnego Leśne-
go Ogrodu Edukacyjnego 

Andrzej Haegenbarth

Ogród sztuk 
pożytecznych

Dziewczyna z sokołem, 
brąz

Herr Manneling, ceramika

Duchy, ceramika
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i Izby Edukacyjnej. Oba 
te obiekty znajdują się 

w Bucharzewie koło 
Sierakowa, w sie-

dzibie nadleśnic-
twa Sieraków.

Największą 
kompozycją To-

maszewskiej do-
stosowaną do po-

trzeb niedowidzą-
cych i niewidomych 
jest leśna diorama usy-

tuowana w Izbie Eduka-
cyjnej. Jej pierwszy plan 
stanowi makieta, skła-
dająca się z pni i drzew, 
wśród których uloko-
wano zwierzęta i ptaki. 
Dalszym planem owej 
makiety jest malowi-
dło ścienne. Całość 
jest atrakcyjna i dla 
widzących, i dla nie-
pełnosprawnych, 
umożliwia bowiem 
w jednym miejscu 

poznanie mieszkańców 
wielkopolskich lasów.

Pisząc o typowo ty-
flograficznych pracach 
Sagi, trzeba jeszcze cho-
ciażby wspomnieć o zbu-
dowanym z rozmachem, 
z inicjatywy Honoraty 
Ogonowskiej-Chrobrow-
skiej, Ogrodzie Leśnym. 
W nim na powierzch-
ni niemal dwóch hekta-
rów usytuowano wyod-
rębnione ekosystemy 
leśne i wodno-błotne 
oraz ścieżki i stanowi-
ska edukacyjne. Na jed-
nym z nich na dwóch 
tablicach wykonanych 
przez firmę tyflograficz-
ną Marka Jakubowskie-
go z Owińsk znajdują się 
zwierzęta i ptaki lasów 
Wielkopolski namalowa-
ne przez Tomaszewską. 
Mogą je zobaczyć widzą-
cy, a dotykiem poznać 

niewidomi, ponieważ przykryte są wypu-
kłą, przeźroczystą folią.

Artystka, o której mowa, dobrze zna 
możliwości percepcyjne niewidomych dzie-
ci, gdyż prowadzi z nimi „Warsztaty mode-
lowania w glinie” oraz we współpracy ze 
wspomnianą firmą realizuje rysunki do 
książeczek edukacyjnych, a także wykonu-
je – przeznaczone dla niewidomych – pła-
skorzeźby najważniejszych poznańskich bu-
dowli. Już powstał relief Ratusza opatrzony 
napisem brajlowskim. Wkrótce ma znaleźć 
się na prawdziwym Ratuszu, umożliwiając 
zapoznanie się niepełnosprawnym z kształ-
tem tej zabytkowej budowli.

Jak widać na przykładzie Danuty To-
maszewskiej, można pogodzić swoje róż-
ne zamiłowania – i do sztuki wysokiej, i do 
pożytecznych realizacji użytkowych, wyko-
rzystując talent artystyczny, wieloletnie do-
świadczenie i nabytą wiedzę. 

Sierakowska rzeźbiarka w uprawianym 
przez siebie ogrodzie nie tylko ulokowała 
piękny sad obok kwietnego klombu, ale 
zbudowała elegancki pomost łączący oba 
te wypielęgnowane rejony. 

SAGA 
(Danuta Tomaszewska) – 
rzeźbiarka, malarka, fotograf. 
Przede wszystkim zajmuje się 
rzeźbą i niekonwencjonalnym 
malarstwem, wykonywanym 
techniką autorską. Ponadto 
realizuje dioramy i pomoce 
dydaktyczne w zakresie 
tyflografiki.
Studia: Wyższa Szkoła 
Umiejętności Społecznych 
(Ochrona Prawna Dóbr Kultury) 
i  Akademia Sztuk Pięknych 
w Poznaniu.
Jej ulubionym tworzywem jest 
surowa glina, a podstawowymi 
tematami: człowiek i postacie 
z mitologii, szczególnie 
skandynawskiej.
Należy do Związku Ceramików 
Polskich. 
Prace artystki znajdują się 
w kolekcjach w kraju i za 
granicą. 
Wzięła udział w wielu 
prezentacjach zbiorowych 
i konkursach, w których jej 
kompozycje były nagradzane. 
Ostatnio uczestniczyła w:

– Wystawie „Akt męski”, Galeria 
The Two of Us w Warszawie, 
maj 2009 

–  Wystawie w Muzeum 
w Limanowej, lipiec 2009

–  Międzynarodowym Plenerze 
Decentrystów w Zdunach, 
sierpień 2009

–  Ogólnopolskiej wystawie 
pokonkursowej twórczości 
leśników w Gołuchowie, 
wrzesień 2009 (I nagroda 
w kategorii rzeźby)

e-mail: danasaga@wp.plDiorama z niewidomymi, Izba Edukacyjna, Bucharzewo

Tablica ze zwierzętami, Leśny Ogród, Bucharzewo

Kobieta z przyszłości, 
glina
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Współczesna sztuka opero-
wa cieszy się na świecie zasłuże-
nie zainteresowaniem coraz szer-
szego kręgu odbiorców, zarówno 
pod względem swojej tematyki, 
jak i formy przekazu i sposobu 
oddziaływania na publiczność – 
tę myśl odzwierciedla Opera Kie-
szonkowa – jeden z bardziej no-
watorskich projektów Fundacji 
Jutropera działającej przy Teatrze 
Wielkim w Poznaniu. 

Opera Kieszonkowa miała 
swoją premierę 26 stycznia br., 
związana ona była z wystawie-
niem opery Giovanniego Pergo-
lesiego La serva padrona. Zainau-
gurowała tym samym cykl przed-
stawień, które w tegorocznym se-
zonie artystycznym zagoszczą na 
jej scenie. Są to En attendant Cho-
pin, spektakl oparty na kompozy-
cjach Fryderyka Chopina (27 lute-
go), Św. Franciszek i Wilk z Gubbio 
Stefana Themersona (7 kwietnia), 
Maciejewski – podróże Romana 
Maciejewskiego (7 maja), O Geno-
wefie Roberta Schumanna (12 paź-
dziernika). Warto dodać, że spek-
takle są okazjonalne i jubileuszo-
we, i każdorazowo odnoszą się do 
rocznicy urodzin kompozytora. Na 
przykład La serva padrona związa-
na jest z trzechsetną rocznicą uro-
dzin Giovanniego Pergolesiego.

Dlaczego opera może być „kie-
szonkowa”? Wszystkie przedsta-
wienia w jej cyklu odbywają się 
w niedużej sali im. Wojciecha Dra-
bowicza – dawnej kameralnej – czy Palarni, 
w której często spotykali się z różnych okazji 
ludzie kultury i sztuki. Pomieszczenie przy-
stosowane do celów teatralnych zapewnia 
miejsca dla stu widzów, którzy z bliskiej od-
ległości mogą śledzić sceniczne losy akto-
rów. Na tym polega niecodzienny charak-
ter przeżyć, jakie zapewnia to miejsce. Są 
tu realizowane z rzadka wystawiane utwo-
ry, jednakże niezwykle ciekawe, prawdzi-
we odkrycia muzyczne, które oczarowują 
kunsztem wykonania. Realizacja takiego re-
pertuaru na dużej scenie często nawet szko-
dzi zapomnianym operom, które potrzebują 
zarówno delikatnej pracy muzykologicznej 

i filologicznej, jak i odpowiednich kameral-
nych przestrzeni. Jeśli zaś o nich mowa, Ope-
ra Kieszonkowa będzie wystawiana również 
w przestrzeniach nieteatralnych, salonach 
artystycznych, wielkopolskich dworkach, pa-
łacach, domach kultury, a nawet w parkach. 
Podczas każdego z przedstawień czeka nas 
wiele artystycznych niespodzianek, tak jak 
w przypadku En attendant Chopin, gdy gro-
madząc się wokół sceny w centralnej części 
sali – „czekając na Chopina” – uraczyliśmy się 
lampką szampana. 

Zamysł Opery Kieszonkowej polega na 
zmniejszeniu dystansu między sztuką, ak-
torem i widownią, która powinna czuć się 

zaproszona do wzięcia czynnego udziału 
w przedstawieniach. A jest w czym wybie-
rać – szczególne ciekawa wydaje się propo-
zycja oper „niedokończonych”, które nie zo-
stały sfinalizowane przez swoich twórców, 
ale ze względu na ich uniwersalny prze-
kaz warto je poznać. Są też utwory cyklicz-
ne, wybrane tematycznie, małe formy ba-
letowe i spektakle dramatyczno-muzycz-
ne, jak już wspomniany En attendant Cho-
pin, opowiadający o fikcyjnym spotkaniu 
sześciu wielbicielek Chopina, które w jed-
nym z wielkopolskich dworków przygo-
towują dla niego uroczyste przyjęcie. Do-
ceniając premierowy repertuar Opery Kie-
szonkowej, powodów do świętowania dla 
poznańskiej widowni będzie znacznie wię-
cej. Wszystko za sprawą współpracy Teatru 
Wielkiego w Poznaniu i Akademii Muzycz-
nej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, dzię-
ki której będziemy mogli podziwiać opery 
i utwory kameralne, których jak dotąd nie 
można było zobaczyć na scenach teatrów 
w Europie i na świecie. Już z tego względu 
warto zarezerwować sobie „kieszonkowy 
karnet” zapewniający udział w każdym ze 
wspomnianych spektakli. 

Wydarzenia związane z projektem Ope-
ry Kieszonkowej wzbogacają twórcze trady-
cje naszego miasta, którego „klimat zawiera 
się w pamięci o ważnych dla jego kultury lu-
dziach”. Mamy nadzieję, że udowodni to kon-
cert „Wojciech Drabowicz in memoriam. Gło-
sy przyjaciół”, który odbędzie się 23 kwiet-
nia br. w dniu imienin tragicznie zmarłego 
barytona. Dochód z koncertu, organizowa-
nego przez Teatr Wielki i Lions Club Poznań 
Rotunda, którego Wojciech Drabowicz był 
członkiem, będzie przeznaczony na trzecie 
stypendium jego imienia. Z tej okazji zosta-
nie odsłonięta tablica pamiątkowa autor-
stwa Bohdana Cieślaka, ufundowana przez 
przyjaciół z Lions Club Poznań Rotunda. 

fot. Katarzyna Zalewska

Roma Pikulska

Opera Kieszonkowa 
w poznaƒskim Teatrze Wielkim
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opera

O świętej własności prywatnej słychać 
na mieście częściej, głównie w postaci kle-
pania obiegowych andronów. O uczynieniu 
czegoś (częściej raczej kogoś) świętym de-
cyduje proces kanonizacyjny. Kanonizacja 
własności, można wnosić, następuje auto-
matycznie poprzez akt prywatyzacji. Rów-
nież – sądząc po kategoryczności stwier-
dzenia o świętości własności prywatnej – 
kiedy prywatyzacja odbywa się drogą zło-
dziejstwa. Ukradłem, więc moje, niech żyje 
święte prawo własności! Tu, dla równowa-
gi ducha, dobrze przywołać podstawę tzw. 

„moralności Kalego”: Kali buchnąć coś ko-
muś – good biznes! Ktoś okraść 
Kali – świętokradztwo. Ze stosun-
kiem do prawa własności jest po-
dobnie jak ze stosunkiem do bro-
ni palnej – zależy od tego, czy stoi 
się twarzą od strony lufy, czy też 
od kolby. 

Czyli jeśli masz, i masz więcej, 
tym bardziej to prawo jest świę-
te. I na odwrót. Szczególną cechą 
postkomuszej sytuacji mental-
nej jest jednostronne pojmowa-
nie własności – jako takiej relacji 
z jej przedmiotem, która pozwala 
uczynić z nią, co się zechce, z racji 
prawa do niej. Zupełnie natomiast 
nie funkcjonuje inny wymiar wła-
sności – jako powinności. 
Czyli własność jako zobo-
wiązanie – choćby do za-
troszczenia się o nią. Cha-
rakterystyczne dla tej no-
wobogackiej postawy jest 
zgłaszanie do miasta pre-
tensji przez znanego po-
lityka i menedżera, który 
zabiegając o prawo do za-
budowy kupionej jako nie-
użytek działki, dowodził, iż 
jest to konieczne, bo panu-
je na niej straszny syf. Ła-
mał prawo lokalne nakazu-
jące mu dbać o swój teren 
bez względu na to, czy to 
się opłaca, czy nie. Trakto-
wał własność bez szacun-
ku – wyłącznie jako źródło 
korzyści.

Po siódme – „nie krad-
nij”, ale czy nie jest także 
gwałtem na własności po-
rzucanie jej, zaniedbywa-
nie? Kara boska za to może 
być taka, że ktoś inny się 
naszą opuszczoną własno-
ścią zaopiekuje, dbając o nią, a także czer-
piąc z niej korzyści. Prawo na swój sposób 
chroni takiego kogoś, dając mu nawet moż-
liwość przejęcia własności przez zasiedze-
nie. Jeśliby dawać konsekwentny odpór 

gwałtom na własności poprzez zawiąza-
nie kooperacji w tej sprawie – patrz tytuł – 
należałoby wskazać, kogo w okolicy może 
problem ten dotyczyć najbardziej. 

Głośno o napadach na placówki ban-
kowe w Poznaniu, których jest coraz więcej, 
wystarczy łeb za okno wystawić – niemal 
przy każdej drodze utwardzonej w okolicy 
centrum, na rogu są ze trzy banki. A taki św. 
Marcin to prawdziwe złodziejowo, raj dla 
rabusiów. Przyjeżdża taki do Poznania dla 
relaksu, przejdzie się przez centrum i… już 
zostaje, bo to grzech odwrócić się od Bożej 
łaski. I potem poznańska policja ma kiep-

skie statystyki, bo znowu napad na bank, 
a sprawcy zwiali. Było tyle banków nie 
otwierać na kupie! Jak w pierwszym kasy 
nie dość, to wyjść za próg starczy i już bank 
drugi. A jak w worku na łupy wciąż luzy, to 

obok zaraz jest następny. Bo u nas to pro-
fesjonaliści mają komfort pracy – POznań 
know-how. Mówią, że mały złodziej bank 
okrada, a duży go zakłada, więc gdzie ten 
gwałt na własności się właściwie odbywa 
najbardziej? Skoro rabuś ewentualnie gra-
bi wyłudzone…? 

Z anarchistami na oko sprawa prostsza: 
zajmują opuszczone obiekty, żeby w nich 
anarchię zaprowadzać, a potem utrwalać. 
Jak już zajmą, to siedzą latami w tej anar-
chii, pilnują jej, zaś czasem wyskakują na 
workshopy z mundurowymi na mieście. De-
weloperzy odwrotnie – co teren zabudują, 

swój czy cudzy, to zostawiają go 
i chcą następnego, i ciągle im 
mało. Urząd nie nadąża, żeby ich 
zadowolić, jeszcze trochę, a z tej 
gorliwości pozwoli zabudować 
od nowa działki przy placu Ko-
legiackim 17. Mówi się w efek-
cie o chaosie, czyli anarchii prze-
strzennej, ale to raczej ściema, 
bo anarchiści siedzą na Rozbra-
cie w kolektywie i nigdy by nie 
wpadli na tak idiotyczny pomysł, 
jak na przykład zabudowa brze-
gu Warty na wprost katedry, za-
gradzająca dostęp do rzeki i za-
słaniająca panoramę na Ostrów 
Tumski. A może deweloperzy to 

anarchiści prawdziwi, 
bo przy ich ekscesach 
przestrzennych w mie-
ście Poznaniu – Rozbrat 
to pikuś? Sorry, pan Pi-
kuś. I dlatego chcą tego 
Rozbratu jak cholera?

W ł a ś c i w i e  t y l -
ko anarchiści jawnie 
i wprost leją na pra-
wo własności, cudze 
i swoje, zarzucając in-
nym moralność Kale-
go. O bankach już było, 
taki deweloper zaś 
sprzedaje lokal miesz-
kalny dwa razy drożej 
niż kosztowało jego 
postawienie – nabyw-
cy, który musi wziąć 
kredyt jeszcze wyższy. 
Chałupa kosztująca 
w robocie 200 kawał-
ków idzie na handel za 
400, opłacona kredy-
tem, za który przyjdzie 
zapłacić w ciągu 25 
lat gdzieś około bańki. 

Good biznes? Good biznes… ale tylko od 
strony kolby.

A deweloper, który ma też bank….? To 
Wash & Go, dwa w jednym, a nawet cztery. 
Czyli very very good biznes.  

Lech Mergler

Porozumienie 
ponad 
złodziejami
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Uwolnij 
Energi´!

PrzyjemnoÊç bez miary dzi´ki prysznicom na miar´ cza-

sów. Innowacyjna funkcja napowietrzania strumienia AirPower we 

wszystkich prysznicach Hansgrohe Raindance wydobywa z wody 

maksimum potencjału. Krople nabierajà obj´toÊci i delikatnoÊci 

i choç przyjemnoÊç roÊnie – zu˝ycie wody maleje! 

Podkr´ç jeszcze wydajnoÊç decydujàc si´ na dodatkowà funkcj´ 

EcoSmart. Energooszcz´dne, wydajne i technologicznie zaawan-

sowane prysznice Hansgrohe dbajà o codziennà harmoni´ – 

Twojà i Ziemi. Dowiedz si´ wi´cej: www.hansgrohe.pl

ECO
SMART

AIR
POWER


