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Mijają właśnie trzy lata od 

powstania Rady Aglomeracji 

Poznańskiej. W przeddzień 

Forum Gospodarczego 

aglomeracji, które odbędzie 

się w dniach 17–18 maja, 

sprawdzamy stan prac nad 

stworzeniem w naszym 

regionie silnego ośrodka 

społeczno-gospodarczego. 
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Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się 
15 maja 2007 roku, kiedy to z inicjatywy sta-
rosty poznańskiego Jana Grabkowskiego 
i prezydenta Poznania Ryszarda Grobelne-
go podpisano „Porozumienie o współpracy 
pomiędzy samorządami aglomeracji po-
znańskiej”. Było to jedno z pierwszych tego 
typu porozumień w Polsce. Na jego mocy 
powołano Radę Aglomeracji Poznańskiej, 
która ma za zadanie koordynować działa-
nia prowadzone wspólnie przez samorzą-
dy oraz te realizowane przez poszczególne 
gminy, które mogą mieć wpływ na sąsia-
dów. W skład Rady wchodzą liderzy wszyst-
kich jednostek administracyjnych mających 
tworzyć aglomerację poznańską, czyli pre-
zydent Ryszard Grobelny, starosta Jan Grab-
kowski, wójtowie i burmistrzowie 17 gmin 
powiatu poznańskiego, a od 2008 roku 
również szefowie gmin Szamotuły, Skoki 
i Śrem. Z inicjatywy Rady powstał projekt 
badawczy „Funkcjonowanie i kierunki roz-
woju aglomeracji poznańskiej” realizowany 
wspólnie z czterema poznańskimi uczelnia-
mi: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, 
Politechniką Poznańską, Uniwersytetem 
Ekonomicznym i Uniwersytetem Przyrod-
niczym. Celem projektu koordynowanego 
przez Centrum Badań Metropolitarnych 
przy poznańskim UAM jest rozpoznanie 
głównego potencjału i problemów rozwo-
jowych aglomeracji poznańskiej, co osta-
tecznie pozwoli na wypracowanie średnio-
terminowej strategii rozwoju aglomeracji 
do 2020 roku. 

Naukowcy wykonali kawał dobrej robo-
ty – mówi starosta Jan Grabkowski. – Stwo-
rzyli wyczerpującą diagnozę naszego regionu, 
skupiając się na wielu aspektach funkcjono-
wania całej aglomeracji.

Z badań wynika między innymi, że 
najważniejszą potrzebą mieszkańców Po-
znania i okolicznych gmin jest stworzenie 
spójnego systemu komunikacji publicznej 
i poprawa jakości infrastruktury drogowej. 
To potwierdzenie naszych wcześniejszych ob-
serwacji – wyjaśnia starosta. 

Od kilku dni teren aglomeracji podzie-
lony jest na trzy strefy komunikacyjne: 
strefa A obejmuje Poznań, B i C – okolicz-
ne gminy, a docelowo miejscowości całe-
go powiatu poznańskiego. Za mniej więcej 
dwa lata mieszkańcy aglomeracji mają po-
sługiwać się Poznańską Kartą Aglomeracyj-
ną (PEKA), która ujednolici system płatno-
ści za przejazdy świadczone przez różnych 
przewoźników na terenie miasta i powiatu. 
Potrzebę wprowadzenia jednego biletu sy-
gnalizowałem już dziesięć lat temu – mówi 
Jan Grabkowski. – Teraz wizja podróżowania 
bez konieczności kupowania za każdym ra-
zem kolejnego biletu jest już całkiem realna. 

Obecnie wyniki badań naukowych są 
dyskutowane przez samorządowców. Wła-
śnie powstaje Zielona Księga Aglomeracji 
Poznańskiej, będąca wstępną propozycją 
strategii rozwoju metropolii. Cały doku-
ment ma być konsultowany z samorządami 
i mieszkańcami, a następnie zebrany w tak 
zwaną Białą Księgę, czyli właściwą strate-

gię realizacji wizji rozwoju aglomeracji do 
2020 roku.

Według starosty Grabkowskiego, prace 
nad kształtem poznańskiej metropolii idą 
sprawnie. Starosta wyjaśnia, że integracja 
jest procesem długim i żmudnym, a dzię-
ki naukowym podstawom może być pro-
wadzona systematycznie i konsekwentnie. 
Nie możemy poddać się presji natychmia-
stowych efektów, to projekt długoterminowy, 
który musi być realizowany ponad wszelkimi 
podziałami, także politycznymi – podkreśla 
Grabkowski.

Środowisko naukowe za przykład sta-
wia Poznaniowi między innymi Barcelonę, 
która stała się dobrym kontrapunktem dla 
stolicy Hiszpanii. Aglomeracja poznańska 
jako drugi ośrodek w Polsce? Starosta nie 
mówi „nie”. Mamy potencjał, od nas wszyst-
kich zależy, jak go wykorzystamy. 

W dniach 17–18 maja w Poznaniu od-
będzie się III Forum Gospodarcze Aglo-
meracji Poznańskiej, skupiające przed-
siębiorców, inwestorów, przedstawicieli 
samorządów i świata nauki. To ważne wy-
darzenie z punktu widzenia dalszego roz-
woju aglomeracji, ponieważ stanowi okazję 
do wymiany doświadczeń i dyskusji o pla-
nowanych inwestycjach.

Przecież nam wszystkim: samorządow-
com, mieszkańcom, inwestorom chodzi o to 
samo – o stworzenie miejsca, w którym chce 
się żyć – mówi starosta.

 red.
fot. Udostępnione przez Starostwo 

Powiatowe w Poznaniu



 Opracował Pan ideę i koncep-
cję strategii dla aglomeracji poznańskiej, 
zatem będzie Pan wyznaczał kierunki jej 
rozwoju. Które z zagadnień strategicz-
nych uważa Pan za najważniejsze?

Idea przygotowania strategii dla aglo-
meracji poznańskiej powstała wśród władz 
samorządów współpracujących w dzia-
łającej od trzech lat Radzie Aglomeracji 
Poznańskiej, które dostrzegły potrzebę 
zintensyfikowania działań spajających funk-
cjonowanie powstającego ponad granicami 
administracyjnymi organizmu osadniczego 
obejmującego Poznań, powiat poznański, 
a także sąsiednie gminy, w tym zwłaszcza 
sąsiednie miasta powiatowe. Jednocze-
śnie aktualność kwestii związanych z roz-
rastaniem się organizmów miejskich oraz 
badania w tym zakresie prowadzone na 
uczelniach poznańskich doprowadziły do 
powstania Konsorcjum Badań nad Aglo-
meracją Poznańską powołanego przez rek-
torów czterech uczelni:
•  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu,
•  Politechniki Poznańskiej,
•  Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-

niu,
•  Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-

niu. 
Wcześniejsze dobre doświadczenia 

Rady Aglomeracji związane ze współpracą 
ze środowiskiem naukowym doprowadzi-
ły do zlecenia temu konsorcjum realizacji 
projektu „Funkcjonowanie i kierunki roz-
woju aglomeracji poznańskiej”. Celem pro-
jektu, który został uruchomiony w maju 
2009 roku, było rozpoznanie potencjałów 
i problemów rozwojowych aglomeracji 
poznańskiej oraz opracowanie wspólnej 
dla Poznania, powiatu poznańskiego oraz 
miast i gmin aglomeracji średniotermino-
wej strategii rozwoju aglomeracji poznań-
skiej do 2020 roku. Owocem projektu miała 
być strategia tworzona w celu zwiększenia 
spójności aglomeracji, a także wzrostu jej 
konkurencyjności w stosunku do innych 
obszarów metropolitalnych. Samorządy do-
strzegły potencjalne korzyści wynikające ze 
współdziałania i nie chciały już dłużej cze-
kać na nową ustawę „miejską”, która utknę-
ła w sejmie, i nie wiadomo, jakie rozwiąza-
nia zostaną kiedyś w niej zaproponowane. 
Uznano, że integracja w wielu dziedzinach 
jest pilnie potrzebna, a jednocześnie po-
wstało przekonanie, że można ją budować 
działaniami oddolnymi. 

Takie podejście odpowiadało wiedzy 
przedstawicieli środowiska naukowego, 
którzy obserwując doświadczenia zagra-
niczne, dostrzegali, że sukces obszarów 
metropolitalnych, niezależnie od polityki 
centralnej poszczególnych państw, w du-
żej mierze zależy od lokalnej i regional-

nej aktywności. Jest związany z umiejęt-
nościami realizacji wspólnych projektów 
mimo występujących podziałów admini-
stracyjnych. 

Jak przedstawiłem to wyżej, idea stra-
tegii aglomeracji poznańskiej jest owo-
cem długiej współpracy środowiska sa-
morządowego i naukowego. Natomiast 
koncepcja formuły tej strategii, opartej na 
założeniach wypracowanych w krajach an-
glosaskich i przejętych przez Unię Europej-
ską, czyli opracowywania zielonej i białej 
księgi, została przeze mnie zaproponowa-
na po uwzględnieniu istotnych uwarun-
kowań wskazujących na innowacyjność 
podejmowanych działań. Jeszcze obec-
nie brakuje nam osnowy instytucjonalnej 
zdolnej do prowadzenia wspólnych dzia-
łań przez samorządy tworzące aglomera-
cję i inne zainteresowane pozarządowe 
i gospodarcze podmioty. Świadomość ko-
rzyści wynikających ze wspólnych działań 
nie jest powszechna wśród osób zaangażo-
wanych w prace samorządów oraz wśród 
mieszkańców. W kraju brakuje przykładów 
dobrych kompleksowych rozwiązań powo-
łania organizacji o charakterze aglomeracyj-
nym czy metropolitalnym. 

Zaproponowana Zielona Księga Aglo-
meracji Poznańskiej ma rozpocząć budowę 
koalicji dla proponowanych zmian poprzez 
jasne przedstawienie intencji i wskazanie 
istotnych oraz możliwych działań. Mimo 
nieobligatoryjnego charakteru zielona 
księga ma skłaniać wszystkie strony, które 
są zainteresowane przyszłością aglomera-
cji poznańskiej, do wnikliwej analizy jej tre-
ści, podjęcia dyskusji i szukania najlepszych 
rozwiązań. Jeżeli zaproponowane rozwią-
zania znajdą uznanie w całości lub w czę-
ści, to kolejnym krokiem będzie opracowa-
nie strategii w formule białej księgi – czyli 
dokumentu zawierającego ustalony plan 
działania, ale jednocześnie wyjaśniającego 
intencje, szczegółowe ustalenia i zachęca-
jącego do współdziałania.

Oba dokumenty oddają filozofię polity-
ki wspólnotowej, opartej na uzgodnieniach 
i konsensusie. Zielona Księga Aglomeracji 
Poznańskiej to dokument na poziomie po-
nadgminnym, zawierający propozycje kie-
runków rozwoju, programów i działań w od-
niesieniu do pięciu osi strategicznych:
• gospodarka przestrzenna i środowisko,
• infrastruktura i organizacja transportu,
• gospodarka i rynek pracy,
• usługi społeczne,
• zarządzanie i marketing terytorialny.

Szeroki zespół ekspertów z czterech 
uczelni reprezentujących wiele dziedzin 
nauki opracowujący dokument uznał je 
za szczególnie istotne dla funkcjonowa-
nia i rozwoju całej aglomeracji poznańskiej 
w perspektywie najbliższej dekady. Z
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W zasadniczej części 
zielona księga zawiera 
propozycję wizji rozwoju 
aglomeracji poznańskiej 
w perspektywie dziesięciu 
lat, uzupełnioną o warto-
ści i zasady jej realizacji. 
Każda z pięciu osi stra-
tegicznych zawiera kilka 
propozycji programów 
strategicznych, będą-
cych odpowiedzią na 
rozpoznane przez eks-
pertów zagadnienia 
strategiczne będą-
ce jednocześnie naj-
ważniejszymi wyzwaniami 
rozwojowymi. Zielona księga to wstępna 
wersja strategii rozwoju przyszłej metropo-
lii Poznań. To opracowanie zawierające 26 
programów strategicznych i kilkadziesiąt 
działań, które zespoły eksperckie zapropo-
nowały do realizacji. Jest to otwarta propo-
zycja programów z działaniami do wyboru. 
Debata nad nimi ma określić, które z tych 
propozycji są szczególnie ważne i możliwe 
do realizacji dziś lub w najbliższym czasie.

Odpowiadając szczegółowo na pyta-
nie o moją opinię na temat wagi zagad-
nień strategicznych, chciałbym wskazać na 
kilka z 26 programów strategicznych zapro-
ponowanych w ramach zielonej księgi. Oso-
biście bardzo bliskie, ze względu na moje 
zainteresowania naukowe, doświadczenie 
konsultanckie i profil mojej uczelni – Uni-
wersytetu Ekonomicznego, myślę, że jedno-
cześnie bardzo ważne są programy piątej 
osi strategicznej obejmującej zagadnienia 
zintegrowanego zarządzania i marketingu 
terytorialnego. Cztery programy tej osi pro-
ponują działania zmierzające do utworzenia 
instytucji prowadzących i koordynujących 
współpracę metropolitalną, upowszech-
niające wspólne standardy świadczenia 
usług publicznych poprzez wykorzystanie 
najlepszych praktyk już stosowanych przez 
niektóre samorządy tworzące aglomeracje, 
a będące krajowymi liderami w wielu dzie-
dzinach usług publicznych. Dalsze progra-
my tej osi proponują rozwiązania zapew-
niające nowoczesne źródła informacji, bez 
której trudno zarządzać złożonymi systema-
mi osadniczymi, oraz przedstawiają ofertę 
działań obejmujących promocję wewnętrz-
ną i zewnętrzną pozwalającą budować sil-
ną markę przyszłej metropolii poznańskiej. 
W mojej opinii przyjęcie tych propozycji 
jest podstawą skutecznego działania dla 
wszystkich pozostałych programów obję-
tych czterema pierwszymi osiami strate-
gicznymi.

Patrząc na inne propozycje zawarte 
w zielonej księdze, uważam za szczególnie 
ważne dla funkcjonowania przyszłej metro-

polii Poznań trzy 
programy zwią-

zane z transpor-
tem publicznym, 

a więc dotyczące 
zintegrowanego 

systemu komu-
nikacji autobuso-

wej, powstania ko-
lei aglomeracyjnej 

i rozwinięcia komu-
nikacji rowerowej. 

Skuteczna realiza-
cja przedstawionych 
propozycji będzie 
wymagała pogłębio-

nej współpracy sa-
morządów, firm trans-

portowych, organizacji społecznych oraz 
mediów. Trudność realizacji tych działań 
jest związana nie tylko z rozbudową infra-
struktury, ale także z koniecznością zmiany 
zachowań społecznych. Ograniczenie do-
minującej roli indywidualnego transportu 
samochodowego w skali aglomeracji wy-
maga precyzyjnego współdziałania wielu 
instytucji publicznych, organizacji społecz-
nych, którego dzisiaj jeszcze nie ma.

Innym niezwykle ważnym zagadnie-
niem dla zrealizowania wizji przyszłej me-
tropolii poznańskiej, umiejętnie łączącej 
potencjał Poznania, sąsiednich gmin i po-
wiatu poznańskiego, ujętym w programach 
pierwszej osi strategicznej i związanym 
ze wspomnianymi wyżej zagadnieniami 
transportowymi, są kwestie planowania 
strategicznego, ładu przestrzennego i ja-
kości środowiska. Uzgodniona polityka 
w tych dziedzinach może znacząco popra-
wić jakość życia mieszkańców. Także inne 
działania zawarte w pozostałych zapro-
ponowanych programach strategicznych 
związanych z gospodarką, rynkiem pracy 
oraz zagadnieniami społecznymi, takimi jak 
kultura, oświata, turystyka, sport, ochrona 
zdrowia, mają niezwykle istotny wpływ na 
budowanie wysokiej jakości życia na obsza-
rze aglomeracji, która ma ambicje metropo-
litalne. Realizacja wielu tych zagadnień za-
leży w znacznej mierze od zaangażowania 
i umiejętności współpracy, ponieważ nie 
wymagają one wielkich inwestycji i znacz-
nych środków finansowych. Podstawą reali-
zacji strategii metropolitalnej będzie kon-
sensus społeczny i polityczny.

 Już wkrótce zacznie funkcjo-
nować zielona księga, której celem jest 
zapoczątkowanie dyskursu społeczne-
go na temat aglomeracji. Kto będzie mo-
nitorował jego przebieg?

Faktycznie, za pośrednictwem zielonej 
księgi chcemy zaprosić wszystkich zainte-
resowanych do wyrażenia swoich opinii 
i pomysłów na temat rozwoju aglomeracji 

poznańskiej i budowy zintegrowanej, no-
woczesnej metropolii poznańskiej w per-
spektywie 2020 roku.

Adresatami propozycji zawartych w zie-
lonej księdze są:
• mieszkańcy aglomeracji,
• organizacje społeczne,
• władze i administracja samorządowa,
• instytucje publiczne,
• przedsiębiorcy i menedżerowie,
• turyści odwiedzający aglomerację.

Od 1 czerwca 2010 roku do 1 września 
2010 roku na stronie internetowej Centrum 
Badań Metropolitalnych www.cbm.amu.
edu.pl będzie działał serwis poświęcony 
debacie nad Zieloną Księgą Aglomeracji 
Poznańskiej pod nazwą „Debata publiczna 

– Metropolia Poznań 2020”.
Proponujemy następujące tematy de-

baty:
1.  Funkcjonowanie aglomeracji poznań-

skiej
2.  Zasięg metropolii Poznań i formy jej inte-

gracji w przyszłości
3.  Wizja rozwoju i zasady współpracy w me-

tropolii Poznań
4.  Programy i działania strategiczne do 2020 

roku
5.  Ogólne uwagi na temat zielonej księgi

Mam nadzieję, że debata nad przyszło-
ścią funkcjonowania przyszłej metropolii 
Poznań oraz nad poszczególnymi progra-
mami strategicznymi przeniesie się do po-
szczególnych gmin oraz zostanie podjęta 
przez zainteresowane środowiska. Przed-
stawiciele Centrum Badań Metropolitalnych 
z czterech uczelni tworzących konsorcjum 
będą w tej debacie służyć nie tylko wkła-
dem merytorycznym, ale będą także wraz 
z samorządami monitorować przebieg de-
baty. Myślę, że tak jak na etapie przygo-
towania diagnoz poprzez organizowanie 
otwartych dla wszystkich zainteresowanych 
Akademii Aglomeracyjnych i umieszczanie 
materiałów na stronie internetowej, uda się 
prowadzić przejrzystą debatę o przyszłości 
metropolii poznańskiej. Liczę, że wszystkie 
samorządy tworzące dzisiejszą aglomerację 
dostrzegą wielkie możliwości wynikające ze 
współdziałania i otwarcia się na środowisko 
naukowe, gospodarcze, a przede wszyst-
kim związane z uruchomieniem aktywności 
społecznej wokół wizji budowy metropolii 
poznańskiej liczącej się w Europie i radzącej 
sobie w konkurencji globalnej.  
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Jacek Nowak jest profesorem w Katedrze 
Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu oraz członkiem zespołu badawczego 
uczestniczącego w projekcie „Funkcjono-
wanie i kierunki rozwoju Aglomeracji Po-
znańskiej”

7

aglom
eracja



Każda głośna śmierć, nie tylko w na-
szym kraju, wywołuje w ludziach szczegól-
ne doznania. W doznaniach tych nie brak 
zadumy nad sensem życia, nad jego ulotno-
ścią, nad tym, co czeka nas po drugiej stro-
nie. Przypominamy sobie o nieobecnych 
bliskich, ulegamy niezwykłemu nastrojowi 
chwili, potrafimy włożyć wiele wysiłku w to, 
by spełnić nasz obowiązek wobec przod-
ków (jakże chiński to zwyczaj) „mieszka-
jących” na cmentarzach, a czekających na 
nasze odwiedziny. A może by tak przyj-
rzeć się wschodniemu postrzeganiu śmier-
ci, którą u nas symbolizuje kostucha, a na 
Wschodzie młoda osoba przybrana w kwia-
ty. Jeżeli wierzyć starym buddyjskim po-
wiedzeniom, że „ze śladów zwierząt naj-
większe należą do słonia, a z medytacji 
najpotężniejsza dotyczy spraw śmierci” 
oraz że „jakość życia człowieka zależy od 
jego stosunku do śmierci”, wówczas nasze 
spotkanie z tym tematem może okazać się 
znacznie bardziej doniosłe aniżeli konfron-
tacja z innymi problemami.

Już na wstępie wschodniej kontempla-
cji problematyki odejścia z tego świata nale-
ży przyjrzeć się słowom śmierć i umieranie, 
jako dwóm całkowicie odmiennym znacze-
niowo wyrazom. Śmierć jest bowiem zda-
rzeniem jednostkowym, jak mówią ontolo-
dzy – bytem, podczas gdy umieranie jest 
procesem, czyli czynnością, która trwa. Byt 
jest lub go nie ma, jest on niejako poza 
człowiekiem, tymczasem w procesie czło-
wiek może być aktywny. Oczywiście jest to 

specyficzne pojęcie aktywności, które nie 
dotyczy dążenia do pożądanego stanu, lecz 
przygotowywania się na niego.

By temat umierania przestał być w na-
szej kulturze tematem tabu, należy zdać 
sobie sprawę z tego, że umieranie wyni-
ka z istoty człowieczeństwa. Umieranie 
jest związane z każdym człowiekiem, tak 
jak jego narodziny, dzieciństwo, młodość, 
wiek dojrzały, druga młodość itd. Wszystkie 
te terminy oznaczają etapy życia człowie-
ka. Dla myśli Wschodu umieranie nie jest 
więc czymś abstrakcyjnym do ewentualne-
go rozważania, lecz – podkreślmy raz jesz-
cze – etapem życia w pełnym rozumieniu 
tego słowa. Różni się zdecydowanie od in-
nych etapów, lecz ma swoją dynamikę, jak-
że charakterystyczną dla każdej płaszczyzny 
działalności człowieka. Umieranie traktuje 
się zatem jako proces na wskroś naturalny i, 
co więcej, potrzebny i wartościowy przede 
wszystkim dla duchowego rozwoju czło-
wieka i jego spełnienia się, jak każdy inny 
etap jego życia. Mówimy, że komuś zabra-
no dzieciństwo, że komuś innemu nie dano 
czasu na spokojne dorośnięcie, że musiał 
szybko dorosnąć. Mówimy to, mając na my-
śli zubożenie procesu, jakim jest życie, mó-
wimy o pewnej patologii. Człowiek Wscho-
du, i chyba nie tylko on, mógłby powiedzieć, 
że jeszcze kogoś innego pozbawiono ostat-
niego etapu życia, jakim jest umieranie. Czy 
ostatni etap jest mniej ważny od pierwsze-
go? Czy w naszej religii nie mamy modlitwy 

„od nagłej i niespodziewanej śmierci...”?

Omawiając umieranie jako proces, mo-
żemy zastanowić się nad jego przyczyną 
czy długością, lecz nie o to tutaj chodzi. 
Ważne jest, że umieranie jako etap życia 
człowieka należy właśnie do życia, nie 
do śmierci, jak my to widzimy, w związku 
z czym możemy być wobec niego bardziej 
twórczy. Dlaczego umieranie zaliczamy do 
śmierci i walczymy z nim? Dlaczego śmierć 
obwiniamy o choroby, przecież i one nale-
żą do życia? Na pewno więc etap umierania 
możemy wykorzystać, by odnaleźć spełnie-
nie, by dotrzeć do przystani. Na Wschodzie 
istnieje co najmniej kilka sposobów na po-
prawienie swego dotychczasowego życia 
właśnie w jego ostatniej fazie. Należy zatem 
powiedzieć, że stosunek ludzi Wschodu do 
umierania jest pełniejszy niż w kulturach 
europejskich, że ma dodatkowy wymiar. 
Co jest tutaj szczególnie ciekawe, to świa-
domość, że tak jak mamy przebłyski doro-
słości w dzieciństwie, a w dojrzałym wieku 
potrafimy bawić się jak dzieci, tak w róż-
nych momentach życia możemy w naj-
różniejszym natężeniu doświadczyć także 
procesu umierania. Zauważmy, jak bardzo 
zmienia się jakość wewnętrznego życia 
człowieka, który już wcześniej doświadczył 
odczuć umierania. Nigdy nie można by po-
wiedzieć czegoś takiego o śmierci. 

Oczywiście tak jak u nas, także na 
Wschodzie ludzie boją się śmierci, lecz 
z reguły przypisuje się to pewnej ignoran-
cji, gdyż w miarę postępu cywilizacyjne-
go nasz umysł, uwikłany w problemy życia 

Wschodnia zaduma nad ˝a
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codziennego, niemal w ogóle nie zastana-
wia się nad ostatnim etapem ludzkiej egzy-
stencji. A jeśli już się zaczyna zastanawiać, 
to zwykle wówczas, gdy nie jest już spraw-
ny, kiedy jego największe moce zostały już 
dawno wykorzystane. Czy mędrcy Wscho-
du nie mają racji? Czy nie ma racji w tym, 
że w ciągu całego naszego życia zmienia-
my poglądy na niemalże wszystkie dziedzi-
ny egzystencji człowieka, tylko nie na umie-
ranie. Zwykle przez całe swoje życie mamy 
o umieraniu niezmienne, bardzo infantylne 
mniemanie. Głównie polega ono na całko-
wicie nierealnej obawie przed tym, co nie-
znane, z czego nie zdajemy sobie sprawy.

Uwolnienie się od lęku przed śmiercią 
i zaakceptowanie umierania, być może ostat-
niego etapu życia, lecz nie mniej konieczne-
go od innych, zdaje się być na Wschodzie 
kluczem do prawdziwego, godnego, niczym 
niezafałszowanego życia. Uwolnienie się od 
lęku nie oznacza tutaj ignorowania śmier-
ci ani też ucieczki od niej. Oznacza 
zrozumienie wszystkich problemów 
z nią związanych i pełne podporząd-
kowanie się jej prawom. Tylko osoba 
spokojna wobec umierania, to znaczy 
pogodzona ze śmiercią, ma szanse po-
konania jej, lub inaczej, uwolnienia się 
spod jej destruktywnego wpływu. Jak mó-
wią taoiści, którzy opracowali wiele syste-
mów doskonalenia swej psychicznej i fizycz-
nej kondycji, człowiek powinien urodzić się 
w odpowiednim dla niego momencie, w od-
powiednim czasie powinien dojrzeć i wejść 

w wiek podeszły, a także w najodpowied-
niejszym na to momencie odejść, nie spra-
wiając innym kłopotu. Nie powinien odejść 
ani za wcześnie, ani tym bardziej za późno. 
Czy w dobie niezwykłego wręcz postępu 
medycyny jesteśmy w stanie odczuć ten 
najodpowiedniejszy moment na odejście? 
A przecież także w naszej kulturze jest wie-
le świadectw świadomego odejścia znanych 
mistyków, którzy odeszli, gdyż – jak stwier-
dzili – „przyszedł na nich czas”. 

Gdyby pokusić się o postawienie jedne-
go, za to bardzo ważnego pytania o przej-
ście na drugą stronę (często mówi się na 
drugą stronę życia), to być może dotyczy-
łoby ono kwestii, czego boimy się w związ-
ku z naszym odejściem. Czy boimy się tego, 
co przed nami, czyli nieznanego, czy też 
rozstania z tym, co znamy? Czy nie jest tak, 
że to nasze ziemskie, a może przyziemne 
przywiązania nie pozwalają nam na podróż 
w nieznane? 

Czytając tę wschodnią zadumę nad 
śmiercią, postarajmy się odpowiedzieć tak-
że na zupełnie inne, jakże praktyczne pyta-
nie o to, ile lat chcielibyśmy żyć. Niech nasz 
sprawny umysł zacznie pracować nad tym 
zagadnieniem. Ile chcemy żyć lat, zdając 

sobie sprawę, że nasze dzieci, sąsiedzi, zna-
jomi z bliska i z daleka dawno już odejdą, 
gdyż oni podlegać będą normalnym zasa-
dom życia, że świat zmieni się nie do pozna-
nia, że w ogóle wszystko będzie inne, że nie 
będziemy mogli umrzeć nawet wówczas, 

gdy bardzo będziemy nieszczęśliwi? Nie 
uciekajmy od tego jakże niewygodnego 
zagadnienia. Niech tragiczne katastrofy 
ośmielą nas do spokojnego zajęcia się pro-
blemem umierania. Tak więc ile lat chcemy 
żyć, biorąc pod uwagę choćby tylko kilka 
spraw z tym związanych? Przypomina mi 
się tutaj film Nosferatu wampir, w którym 
tytułowy bohater zazdrościł ludziom, że 
są wolnymi istotami, gdyż zawsze mogą 
umrzeć, podczas gdy on, bez względu na-
wet na najgorsze okoliczności, skazany jest 
na wieczne życie. W jego zachodnim ciele 
uwięziony był prawdziwy duch Wschodu.

Myślę, że odpowiedzialność za nasze, 
ludzi Zachodu, pełne obaw podejście do 
problemu śmierci i umierania opiera się na 
wszechmocnym przekonaniu, że wszyst-
ko się kończy wraz z naszym odejściem, 
choć wiele koncepcji filozoficznych i re-
ligijnych całkowicie się z tym nie zgadza. 
Pomimo deklaracji wiary w życie po tam-
tej stronie całe nasze zachowanie świad-
czy o tym, że zbliżając się do śmierci, koń-
czymy z życiem. Tymczasem na Wschodzie 
zrozumieniu natury życia pomaga koncep-
cja reinkarnacji, która głosi, że pojedynczy 
żywot człowieka jest tylko jednym z eta-

pów jego totalnego istnienia, umie-
ranie jedynie podetapem jednego 
z jego fragmentów. Oznacza to, że 
człowiek w swoim totalnym życiu 
umiera, ale również rodzi się, doj-
rzewa czy starzeje wiele razy, w za-
leżności od tego, ile razy pojawił 

się na ziemi. Kumuluje więc w sobie do-
świadczenie, które niestety u wielu nigdy 
nie zostanie spożytkowane, że niemal każ-
dy z nas w każdym kolejnym żywocie musi 
od początku uczyć się umierać. 

fot. Karol Budziński

śmiercią

WIECZNY ODPOCZYNEK TYM, 
KTÓRZY NIE MIELI CZASU 

SPOKOJNIE UMIERAĆ

Jacek Kryg

˝ałoba
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KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI

TOTUS TUUS 

                    W Piątą Rocznicę Śmierci

                    Sługi Bożego Jana Pawła II 

Niemowlę słysząc słowa matki dotyka 

jej ust

nie wie co znaczą

lecz czuje że są to słowa ważne

słowa miłości 

skierowane tylko do niego.

Ty też byłeś tym dzieckiem

i gdy zabrakło Ci matki

ofiarowałeś się bez reszty Matce 

Chrystusowej

która uczyła Cię jak miłować świat

przez cierpienie Słowa Żywego

Miłosiernego i Ukrzyżowanego.

Z nadzieją w sercu wierzyłeś

że Słowo może kształtować świat

i udowodniłeś to pokazując

jak wielka może być miłość

wyrażona poprzez cierpienie

i jak wielkie znaczenie

w życiu człowieka

ma przebaczenie.
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graZ profesorem Jerzym Buzkiem, prze-
wodniczącym Parlamentu Europejskie-
go, premierem rządu RP w latach 1997–

–2001, rozmawia Dominik Górny 

 Jest Pan postrzegany jako po-
lityk, któremu nie są obce zasady szla-
chetności i uczciwości...

Nigdy nie zajmowałem się kreowaniem 
własnego wizerunku według narzuconych 
czy dobrze widzianych wzorców. Starałem 
się po prostu jak najlepiej wykonywać po-
wierzone mi zadania, zgodnie z moimi kwa-
lifikacjami i społecznym zapotrzebowaniem. 
Noszę w sobie przekonanie, że zrobiłem 
wszystko – a przynajmniej większość, co 
było do uczynienia – żeby dać szanse roz-
wojowe mojemu krajowi. Historia Polski 
pokazuje, że aby osiągnąć sukces, trzeba 
myśleć o zadaniu w perspektywie przynaj-
mniej miesiąca, a nawet pół roku. Należy je 
rozpatrywać w odniesieniu do bieżących 
spraw. Jako premier, który szanował swój 
kraj, myślałem o jego przygotowaniu do 
przyszłych wyzwań. Wiedziałem, że Polska 
potrzebuje zmian nie tylko gospodarczych, 
ale przede wszystkim społecznych.

 Które z idei Solidarności prze-
niesione na grunt dzisiejszy mogą wpły-
nąć na polityczny i społeczny rozwój na-
szego kraju?

Człowiekowi nie jest potrzebne 
w pierwszej kolejności bogactwo, ale wol-
ność, niepodległość i poczucie godności. Te 
wartości, w dużej mierze w naszym kraju, są 
realizowane. Patrząc z punktu widzenia re-
gionalnego, największym zagrożeniem dla 
godności człowieka jest bieda, która wyrzu-
ca go poza nawias wartości. Polacy próbo-
wali manifestować przeciw nierozsądnemu 
i zaborczemu systemowi komunistyczne-
mu. Robili to jednak oddzielnie, jako gru-
py studentów, robotników czy inteligencji, 
i nie przynosiło to w pełni satysfakcjonu-
jących skutków. Uważam, że Solidarność 
zdała egzamin. Poświadczyła, że problemy 
można najlepiej rozwiązać poprzez wspól-
ną siłę i działanie. Wydaje mi się, że politycy 
co najwyżej pomagali, jednak cel osiągnęli 

ludzie. Warunkiem tej solidarności było 
wsparcie i zaufanie jednych grup społecz-
nych wobec drugich. 

 Wygłaszał Pan cykl wykładów 
dotyczący zagrożeń i szans dla Europy; 
czy dziś, jako przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego, uważa Pan, że między-
narodowa „solidarność” jest ważna dla 
europejskiego kontynentu?

Solidarność jest niezwykle potrzebna 
Unii Europejskiej. Wyznacza bowiem pe-
wien obszar wzajemnych relacji. Dziś już 
nie tylko trzeba pomagać tym, którym 
wiedzie się gorzej. Wyzwania cywilizacyj-
ne pokazują, że warto pomóc czasem tym, 
którym z reguły dobrze się powodzi. Wal-
ka konkurencyjna ma jednak swoje granice 
i najlepiej, żeby była konstruktywna. Wiarę 
w drugiego człowieka zawsze uważałem za 
coś najważniejszego.

 A co na takie myślenie powie-
dzieliby reprezentanci współczesnej sce-
ny politycznej?

Współcześni politycy powinni zrozu-
mieć, że ich powołaniem jest działanie na 
rzecz społeczeństwa. Każdy z nich wcześniej 
czy później zostanie odciągnięty od władzy. 
Moim zdaniem lepiej jest wcześniej przegrać 
wybory, z czystym sumieniem, aniżeli mieć 
władzę i po latach być negatywnie ocenio-
nym przez historię. Trzeba swoją służbę dla 
ludzi traktować odpowiedzialnie i uczciwie 
w każdej dziedzinie życia, w tym i w polityce. 
Należy mieć odwagę wprowadzać decyzje 
złe dla siebie, lecz o pozytywnym wydźwię-
ku dla narodu. Do dziś pamiętam pojednaw-
czy gest papieża Jana Pawła II, gdy przyje-
chał do Polski w 1983 roku. Ze względu na 
wprowadzenie stanu wojennego właściwie 
wszyscy przywódcy liczących się państw od-
wrócili się od polskiego narodu. Tymczasem 
Jan Paweł II pokazał, że jest z nami, utrzymu-
je i umacnia duchową więź z Polakami. Po-
czucie wspólnoty jest nam potrzebne rów-
nież i teraz.

 Mówi Pan to z perspektywy 
polityka i profesora...

Zapewniam, że jest wiele analogii po-
między jednym i drugim zawodem – jeśli 

politykę traktować jako zawód. Obie pro-
fesje wiążą się z koniecznością podejmo-
wania wyzwań, którym trzeba sprostać. 
Naukowiec powinien myśleć o tym, jakie 
efekty przyniosą jego prace, badania i od-
krycia za pięć czy za dziesięć lat. W dążeniu 
do celu trzeba być wytrwałym, bo przecież 
naukowcem, szczególnie wybitnym, nie 
zostaje się w przeciągu roku czy dwóch lat. 
Bycie politykiem wiąże się z bardzo podob-
ną – systematyczną i długoletnią – pracą. 
W polityce nie można zapominać o dwóch 
rzeczach: kształceniu warsztatu i zastana-
wianiu się nad skutkami swoich działań. 
Koncepcja polityczna, tak jak naukowy wy-
nalazek, musi być chroniona przed tym, aby 
nie wykorzystać jej w niewłaściwy sposób. 
Chcę jednak stwierdzić, że polityk może 
się bardzo wiele nauczyć od naukowca, na 
przykład precyzyjnego języka. 

 A jeśli chodzi o różnice?
Na pewno opierają się na tym, kogo 

uważa się za przegranego, a kogo za zwy-
cięzcę. W polityce ludzi dzieli się na wygra-
nych i przegranych. W świecie naukowców 
satysfakcję ma nawet ten, kogo teoria nie 
okazała się najlepszą. Tutaj liczy się dysku-
sja równych partnerów służąca wszystkim 

– satysfakcja płynąca z tego, że bierze się 
udział w dociekaniu prawdy.

 Polityka jest przyrównywana 
do gry. Do jakiej figury szachowej mógł-
by Pan porównać swoją postać?

Bardzo cenię sobie tę grę. Zawsze po-
dziwiałem, w jaki sposób szachowy het-
man działa na inne figury. To najmocniejsza 
figura, ale trudno, żebym był hetmanem. 
Polityka jest rzeczywiście pewnym rodza-
jem partii szachów – szczególnie w sto-
sunkach międzynarodowych. Trzeba znać 
zasady. Jeśli ktoś się do nich nie stosuje, 
to przegrywa. Jeśli ktoś chce z założenia 
oszukiwać, to nie powinien brać się do sza-
chów i do polityki. Dla mnie przegranym 
jest ten, kto oszukuje. To reguły i logiczne 
myślenie sprawiają, że człowiek może wie-
le osiągnąć. Trzeba się rozwijać i nad sobą 
pracować. 

fot. WSNHiD
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Z doktorem Jackiem Kseniem rozmawia 
Mariola Zdancewicz

 Jedne analizy ekonomiczne 
mówią o końcu kryzysu, drugie – że na 
polskim rynku ten kryzys dopiero od-
czujemy. Czy można pokusić się o ocenę, 
w którą stronę pójdziemy? 

Myślę, że najgorszy okres kryzysu mamy 
za sobą. Zarówno w Polsce, w Europie, jak 
i na świecie. Teraz tylko możemy obawiać 
się reperkusji kroków, które zostały poczy-
nione, żeby ten kryzys ogarnąć. Wszędzie 
widać już oznaki ożywienia gospodarczego 

– wzrost produkcji przemysłowej, wzrost za-
mówień, wzrost konsumpcji. Zapewne ceny 
nieruchomości tak szybko nie wzrosną, po-
trwa od trzech do pięciu lat, zanim rynek 
zacznie się powoli normalizować, bo wła-
śnie w tym segmencie było najwięcej aber-
racji. Ale nawet na rynku nieruchomości, 
choć nie ma jakiegoś boomu, cena już się 

stabilizuje i liczba transakcji powoli rośnie. 
Ta poprawa zaczyna się od Stanów Zjed-
noczonych. Tam się kryzys zaczął i tam się 
zaczyna wychodzenie z niego. Polska pre-
zentuje się wyjątkowo dobrze, i to zarówno 
w czasie kryzysu, jak i obecnie. 

 Zapytam o źródła sukcesu.
Udało się to z kilku powodów. Po pierw-

sze dlatego, że Polska była mało otwarta 
na handel zagraniczny, a właśnie tam były 
pierwsze tąpnięcia kryzysowe. Nasz rynek 
wewnętrzny był optymistyczny i podtrzy-
mywał gospodarkę. Po drugie, banki nie 
były zaangażowane w „toksyczne obligacje” 
(obligacje zwane CDO i oparte na kredytach 
hipotecznych, których wartość gwałtownie 
spadała), miały więc relatywnie dobrą sytu-
ację. Gorzej to wyglądało, jeśli chodzi o kre-
dyty hipoteczne i o te banki, które oferowa-
ły kredyty i operacje finansowe we frankach 
szwajcarskich. 

Jednocześnie złotówkę, jak wszystkie 
waluty, włożono do jednego koszyka z wa-
lutami Węgier, krajów nadbałtyckich i Ukra-
iny, co spowodowało duże jej osłabienie, 
a to z kolei było bardzo korzystne dla naszej 
gospodarki, bo nawet przy malejącym ilo-
ściowo eksporcie polskie firmy uzyskiwały 
dodatkowe zyski i wchodziły na nowe ryn-
ki. Po trzecie, część towarów krajowych wy-
parła towary zagraniczne, przy kursie 4,90 
za euro towary zagraniczne stały się bo-
wiem drogie w porównaniu do kursu 3,20 
i można je było zastąpić rodzimą produk-
cją. To wszystko spowodowało, że Polska 
była jedynym krajem w Unii Europejskiej, 
który zanotował wzrost gospodarczy i nie 

wpadł w recesję. Można nawet powiedzieć, 
że Polska lepiej przeszła ten okres, niż okres 
2000–2001, kiedy mieliśmy zerowy wzrost 
gospodarczy i poważne zahamowanie 
w gospodarce. I to jest nasze osiągnięcie.

 Są jednak reperkusje gospo-
darcze kryzysu w krajach takich jak Is-
landia, Grecja czy kraje nadbałtyckie. 

Reperkusje kryzysu są i będą wisia-
ły nad tym, co się dzieje w świecie go-
spodarczym. Wszystkie kroki poczynione 
przez banki centralne czy władze zachod-
niej Europy i Stanów Zjednoczonych były 
bardzo kosztowne i trzeba będzie za nie 
prędzej czy później zapłacić. Przypadek 
każdego z tych krajów jest inny. Sytuacja 
Islandii była bardzo specyficzna, gdyż tam-
tejsze banki intensywnie działały również 
poza krajem. Pośredniczył w tym między 
innymi internetowy Icesave, który przyjął 
depozyty od kilkuset tysięcy Brytyjczyków 
i Holendrów, a teraz jest im dłużny 3 miliar-
dy 900 milionów euro. W sumie banki mają 
przeszło sześciomiliardowy dług. Najogól-
niej mówiąc, rząd Islandii doszedł do po-
rozumienia z Londynem i Hagą w sprawie 
wypłaty odszkodowań posiadaczom kont 
w Icesave, jednak protest islandzkiego spo-
łeczeństwa w przeprowadzonym referen-
dum sprawił, że prezydent Islandii Ólafur 
Ragnar Grimsson odmówił ratyfikowania 
ustawy w sprawie odszkodowań. W związ-
ku z tym Islandia jest w trudnym położe-
niu, grozi jej izolacja finansowa, a banki są 
bankrutami. 

 A jak sytuacja wygląda u na-
szych sąsiadów?

W UE szykują 
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Tutaj kryzys był głęboki i właściwie 
poza Irlandią kraje nadbałtyckie najbar-
dziej go odczuły. Były mocno uzależnio-
ne od kredytów walutowych. Ceny nie-
ruchomości intensywnie szły w górę 
i pogłębiał się stopień zadłużenia społe-
czeństwa. Waluta była połączona z euro 
i kraje nadbałtyckie nie mogły skorzystać 

– tak jak Polska – na osłabieniu pieniądza. 
Są to małe kraje o otwartej gospodarce. 
Nastąpił najgłębszy spadek tempa roz-
woju gospodarczego –mniej więcej od 
minus 10% do minus 6%. Do tego do-
szło szybko rosnące bezrobocie. Te kraje 
w tej chwili w Unii Europejskiej wyglą-
dają dość kiepsko. Można jednak powie-
dzieć, że w ostatnim dziesięcioleciu ro-
sły one w bardzo szybkim tempie, dużo 
szybciej niż Polska, więc obecna sytuacja 
nie spowoduje drastycznego zubożenia 
społeczeństwa. 

A wracając do pani zapytania o Grecję, 
to tak naprawdę nie tylko kryzys finanso-
wy spowodował tę trudną sytuację, raczej 
umocnił ją i pogłębił. Wynikała ona z tego, 
że oni tam nie płacili podatków. Całe ho-
telarstwo szło może nie „na czarno”, ale 

„na szaro”, a państwo niewiele z tego mia-
ło. Wiele funduszy europejskich zostało 
rozkradzionych. Wiadomo było, że jest to 
kraj, który zmarnował pomoc Unii. Grecja 
jest na szczęście stosunkowo małym kra-
jem i jest nadzieja, że te deficyty nie będą 
odgrywały dużej roli w skali całej Unii 
Europejskiej.

 A czy zwiększy się kontrola 
Grecji przez Unię Europejską?

Francja i Niemcy stawiały Grecji pew-
ne warunki do spełnienia, jeśli ta chciała-
by, aby udzielono jej wsparcia. Grecja po-
czątkowo nie przystawała na nie, próbując 
bronić się sama, w ostatnich dniach jednak 
przyjęła pomoc Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego.

Chciałbym przytoczyć jeszcze jeden 
przykład kraju, który od połowy lat 80. do 
2008 roku rozwijał się w niezwykle szybkim 
tempie i w przeciwieństwie do Grecji zna-
komicie wykorzystał pomoc Unii. Myślę tu 
o Irlandii, która 25 lat temu była najbied-
niejszym krajem w Europie. Mimo iż kryzys 
odczuła dotkliwie, potrafiła obronić swoją 
pozycję kraju zasobnego i realnie jest na 
dużo wyższym poziomie niż 25 lat temu. 

 Mimo wszystko perturbacje, 
o których wspomnieliśmy, będą jednak 
rozłożone w czasie i czy będą się przekła-
dać na jakość gospodarki europejskiej...

Wiadomo, że już w tej chwili szykuje się 
zmiana strategii europejskiej. Bogate kraje 
będą chciały skupić się bardziej na sobie 
niż na pomocy tym najsłabszym ogniwom 
Unii. Największym problemem natomiast, 
który nie został jeszcze rozwiązany, jest to, 
co zrobić z wierzytelnościami. I choć banki 
w Stanach Zjednoczonych i Francji w więk-
szości spłaciły zadłużenia łącznie z odsetka-
mi, nadal dłużnikami pozostają banki w kra-
jach Beneluksu czy Niemczech. Finansowej 
pomocy nie zwróciły też firmy ubezpiecze-
niowe, ani w Stanach, ani w Europie. Polska 
jest chlubnym wyjątkiem, bowiem instytu-
cje finansowe nie potrzebowały pomocy 
państwa. 

Jeśli wzrost gospodarczy nabierze tem-
pa, to inflacja jest nieuchronna. Prawdo-
podobnie trzeba będzie dopuścić do infla-
cji rzędu 3–5%, aby łatwiej zaabsorbować 
deficyty. 

 Czy byłby to dobry krok, gdy-
by teraz Polska weszła w strefę euro?

Jestem zwolennikiem wejścia do strefy 
euro. Znakomicie ułatwia ona funkcjono-
wanie firm i przedsiębiorstw. Firmy pono-
szą przecież wielkie koszty na wymianach 
walutowych czy przelewach zagranicz-
nych. Myślę też, że dla gospodarki jest to 
bardzo dobry krok. Natomiast gdybyśmy 

– tak jak Słowacja – już byli w strefie euro, 
mielibyśmy trochę gorzej zaabsorbowany 
kryzys, bo nie skorzystalibyśmy z osłabienia 
złotego. Wejście do strefy euro byłoby dla 
nas korzystne, wiele jednak zależy od po-
ziomu przelicznika euro. Jeśli złotówka bę-
dzie zbyt słaba, to wartość tego, co mamy, 
i nasze oszczędności będą niskie. Jeśli zło-
tówka będzie tak mocna, jak była przed kry-
zysem, czyli 3,20 za euro, to wejdziemy do 
tej strefy jako bogaci ludzie, ale nasza go-
spodarka ucierpi. Powtórzę jeszcze raz, że 
generalnie wejście do strefy euro jest ko-
rzystne dla naszej gospodarki i przyspieszy 
wiele procesów. 

 Ale jesteśmy na to jeszcze za 
biedni?

To nie ma z tym nic wspólnego. Społe-
czeństwo słowackie jest o wiele biedniej-
sze. Wejście do strefy euro oznacza wejście 
do wspólnego rynku. Porównywalne płace, 
porównywalne ceny. To znaczy równanie 
w górę, a nie równanie w dół. 

się zmiany
Jacek Kseń 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu oraz Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki. Obronił doktorat z zakresu 
międzynarodowych rynków finansowych. 
Specjalista z wieloletnią praktyką zawodo-
wą, głównie we Francji. W 1996 roku objął 
stanowisko prezesa Wielkopolskiego Ban-
ku Kredytowego i pełnił je do 2007 roku 
również po połączeniu placówki z Ban-
kiem Zachodnim. Obecnie prowadzi wła-
sną firmę doradczą i jest członkiem rad 
nadzorczych, między innymi ORBIS SA 
i PBG SA.
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Mi´dzy
W zabytkowej stodole, w fol-

warku znajdującym się na tere-

nie kompleksu Muzeum Naro-

dowego Rolnictwa w Szreniawie 

otwarto międzynarodową wy-

stawę plakatu propagandowego 

z Europy Środkowo-Wschodniej 

z lat 50. Gości przywitał dyrek-

tor muzeum dr Jan Maćkowiak, 

przypominając genezę wystawy 

i zwracając uwagę na rozmach 

ekspozycji. 

Historię rolnictwa i wsi w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej 

przybliżył profesor Stanisław 

Jankowiak, wykładowca uniwer-

sytecki, a następnie autorki wy-

stawy, Hanna Ignatowicz i Urszu-

la Siekacz, oprowadzały gości. 

Na uroczystość dotarli przed-

stawiciele większości muzeów, 

z których pochodzą prezentowa-

ne plakaty, w tym z Pragi, Brna, 

Budapesztu i Wandlitz. Władze 

reprezentował Waldemar Wit-

kowski, radny Sejmiku Wielko-

polskiego, oraz przedstawicielki 

Departamentu Kultury UMWW 

w osobach Grażyny Brzezińskiej 

i Teresy Pluty.

Uroczystość ubarwił piosen-

kami zespół dziecięcy „Szrenia-

wa”. Wszystko odbyło się w sobo-

tę, 24 kwietnia, w samo południe, 

i my tam byliśmy, miód i wino 

piliśmy.            
             

             
             

 

red. 

Mi´dzynarodowa wystawa 

plakatu otwarta!

otwarta

Jak poinformował nas dyrektor Maćkowiak (drugi z lewej), wystawa potrwa do 10 października 

i zostanie zaprezentowana kolejno w Pradze i Budapeszcie najprawdopodobniej w 2011 roku.

fot. MNRiPR-S w Szreniawie
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Wbrew sceptykom dziecko może być 
doskonałym źródłem dowodowym. To tylko 
od policjanta, prokuratora czy sędziego za-
leży, co i jak powie. Kilkulatek nie zna jesz-
cze wszystkich pojęć, ale jest doskonałym 
obserwatorem i może opowiedzieć wszyst-
ko, co widział. Jednakże kontakt z organami 
ścigania dla dziecka oznacza traumatyczne 
przeżycie, zwłaszcza gdy nie jest świadkiem, 
a pokrzywdzonym. Ono musi do koszmaru 
powrócić jeszcze raz.

Właśnie z tych powodów jednym z prio-
rytetów działań Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści jest zapewnienie ochrony w postępowa-
niu karnym dzieciom – ofiarom i świadkom 
przestępstw – poprzez propagowanie 
i wprowadzanie w życie zasad przesłuchi-
wania dzieci w przyjaznych dla nich warun-
kach przez osoby z odpowiednimi kompe-
tencjami. Zaangażowanie w tej materii 
wielokrotnie podkreślał minister sprawie-
dliwości Krzysztof Kwiatkowski, który osobi-
ście zaangażował się w trzeci etap kampanii 

„Dziecko – świadek szczególnej troski”.
Ministerstwo Sprawiedliwości z przy-

jemnością podjęło się współpracy z Funda-
cją Dzieci Niczyje w ramach trzeciego etapu 
kampanii. To na Ministerstwie Sprawiedli-
wości spoczywa bowiem obowiązek roz-
powszechniania wiedzy o prawach dzieci 
uczestniczących w procedurach prawnych 
wśród sędziów i prokuratorów – mówił 
K. Kwiatkowski.

To właśnie minister sprawiedliwo-
ści wręcza certyfikaty przyjaznych pokoi 
przesłuchań. Pokoje te zapewniają dziec-
ku właściwe warunki przesłuchania oraz 
prawidłowe, zgodne z przepisami kodek-
su postępowania karnego zabezpieczenie 
materiału dowodowego w postaci nagra-
nia z przesłuchania. Przypomnijmy, że we-
dług prawa dziecko powinno być przesłu-
chiwane tylko raz. Dlatego trzeba ten etap 
dochodzenia powierzać wysokiej klasy spe-
cjalistom, najlepiej prawnikom, którzy jed-
nocześnie są psychologami. Ograniczenie 
zeznań dziecka do jednorazowego prze-
słuchania to wielkie wyzwanie i dla policji, 

i dla prokuratury, i dla sędziów. Cieszy to, że 
jest coraz więcej niebieskich pokojów prze-
słuchań, martwi, że jest coraz więcej spraw, 
w których pokrzywdzonym jest dziecko.

Już w 2004 roku Fundacja Dzieci Niczyje 
we współpracy z Ministerstwem Sprawiedli-
wości zainicjowała pierwszy etap kampanii 
pod hasłem „Wysoki Sądzie, boję się”, któ-
rej głównym celem było zwrócenie uwagi 
profesjonalistów na szczególną rolę małe-
go świadka. W 2007 roku kampania pod 
hasłem „Wysoki Sądzie, mam prawo się nie 
bać” poza kontynuacją osiągnięć pierwszej 
edycji skupiła się na propagowaniu idei 
przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci oraz 
na wszechstronnym przygotowaniu dziec-
ka do wystąpienia w roli świadka. W wyniku 
zawiązanej współpracy Fundacja Dzieci Ni-
czyje wraz z Ministerstwem Sprawiedliwo-
ści uruchomiła procedurę certyfikowania 
Pokoi Przesłuchań Dzieci, a także propagu-
je i dystrybuuje wydane w ramach kampa-
nii publikacje – broszurę „Będę świadkiem 
w sądzie” oraz „Jak przesłuchiwać dziecko”. 
Inną formą stałej aktywności podejmowa-
nej od czasu prowadzonych kampanii są 
szkolenia dla profesjonalistów, obejmują-
ce profesjonalizację metod przesłuchania.

Tegoroczna – trzecia edycja kampanii 
realizowana jest pod hasłem „Będę przesłu-
chany”, podkreślając tym samym znaczenie 
sposobu i warunków prowadzenia czynno-
ści procesowej z udziałem małego świad-
ka dla uzyskania wiarygodnego materiału 
dowodowego. Kampania została przewi-
dziana jako interaktywne przedsięwzięcie 
ogólnopolskie, realizowane we współpracy 
z Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchi-
wania Dzieci, a obok działań promocyjno-

-informacyjnych planowane są również dzia-
łania edukacyjne, które obejmować będą 
zarówno dystrybucję wydawnictw i prze-
kazów kampanii, jak i szkolenia. Kampania 
ma potrwać do grudnia 2010 roku. Miejmy 
nadzieję, że zamieni się ona w trwałe pro-
cedury, które pozwolą uszanować prawa 
dziecka, a przede wszystkim zapobiec jego 
psychicznej dezintegracji. 

dla prokuratury, i dla sędziów. Cieszy to, że 
st coraz więcej niebieskich pokojów prze-
uchań, martwi, że jest coraz więcej spraw, 
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ealizowana jest pod hasłem „Będę przesłu-
hany”, podkreślając tym samym znaczenie 
posobu i warunków prowadzenia czynno-
ci procesowej z udziałem małego świad-
a dla uzyskania wiarygodnego materiału 
owodowego. Kampania została przewi-
ziana jako interaktywne przedsięwzięcie 
gólnopolskie, realizowane we współpracy 
Koalicją na rzecz Przyjaznego Przesłuchi-
ania Dzieci a obok działań promocyjno

Dziecko 
w sądzie

Kazimierz Brzezicki
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Ze starostą rawickim, Zdzisławem Maćkowiakiem, 
rozmawia Merkuriusz

 Jesteście Państwo beneficjentami licz-
nych nagród. Uzyskaliście certyfikat Systemu Za-
rządzania Jakością ISO 9001:2009, zdobyliście ty-
tuł „Hit 2009” w kategorii „Samorządność” między 
innymi za systematyczne podnoszenie standardu 
obsługi interesantów oraz likwidację barier archi-
tektonicznych w urzędzie, natomiast powiat ra-
wicki uznano za samorząd przyjazny biznesowi…

To prawda, miniony rok był czasem wielu wyróż-
nień zarówno dla starostwa, jak i dla powiatu rawic-
kiego. Wspomniane przez panią nagrody stanowią 
dowód na to, że pracownicy naszego Urzędu nie-
ustannie podnoszą swoje kwalifikacje, rozumieją za-
dania, które przed nimi jako samorządowcami stoją. 
Wymierne efekty daje wdrożony system zarządzania 
jakością ISO, który pozwala na systematyczne pod-
noszenie poziomu wydawanych decyzji oraz obsłu-
gi naszych mieszkańców. Dużą wagę przywiązujemy 
również do kontaktów ze społeczeństwem. Dlatego 
też od 2007 roku rozbudowujemy naszą stronę inter-
netową, utworzyliśmy też elektroniczne Biuro Obsłu-
gi Klienta.

Te wszystkie nasze działania znalazły także od-
zwierciedlenie między innymi w ocenie Związku 
Powiatów Polskich, którego od kilku lat jesteśmy 
członkiem. Obecnie wśród 251 zrzeszonych w ZPP 
powiatów znajdujemy się na 23. miejscu. 

W miarę możliwości staramy się też wspierać ro-
dzimych przedsiębiorców, których na bieżąco infor-
mujemy o możliwości pozyskania dodatkowych środ-
ków na dalszy rozwój. Promujemy też ich działalność, 
przyznając nagrody i wyróżnienia. Każdego roku na-
gradzamy najbardziej aktywnych, wdrażających nowe 
technologie przedsiębiorców. W ten sposób chcemy 
pokazać, że doceniamy ich wysiłek i zaangażowanie 
w utrzymanie lub utworzenie każdego nowego miej-
sca pracy. Wspomniała pani nagrodę „HIT 2009”, którą 
bardzo sobie cenimy. Cieszy nas, że oprócz Starostwa 
wyróżnienie to otrzymały także: Zakłady Drobiarskie 
z Miejskiej Górce, Piekarnia-Cukiernia w Szkaradowie 
oraz rodzinna firma z Rogożewa produkująca urzą-
dzenia ze stali.

 Samorząd powiatowy zaangażowany 
jest w różne inicjatywy. Podczas obecnej kaden-
cji rawicki szpital przekształcony został w spółkę 
prawa handlowego....

Obecny zarząd na początku kadencji opracował 
strategię działania na okres czterech lat, którą stara-
my się konsekwentnie realizować. Priorytetem w na-
szym działaniu jest oświata. Duży nacisk w ostatnich 
latach kładliśmy także na podnoszenie jakości życia 

pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej 
oraz na rozwój szpitala.

Podjęliśmy wiele trudnych decyzji, jedną z nich było przekształ-
cenie rawickiego szpitala w spółkę prawa handlowego ze 100-pro-
centowym udziałem powiatu. Prace związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem tego procesu trwały wiele miesięcy. Dużo roz-
mawialiśmy z załogą szpitala. Muszę podkreślić, że wszystkie debaty 
miały charakter wyłącznie rzeczowy i merytoryczny. Przeprowadzi-
liśmy też kampanię informacyjną wśród mieszkańców powiatu. Je-
stem przekonany, że podjęta decyzja była słuszna i w dłuższej per-
spektywie czasowej pozwoli szpitalowi rozwinąć działalność oraz 
rozpocząć nowe inwestycje. Funkcjonowanie placówki w poprzed-
niej strukturze przy braku możliwości finansowych powiatu stanowi-
ło znaczne ograniczenie dla jego rozwoju. Obecnie rawicki szpital jest 
bardzo pozytywnie postrzegany w rejonie, około 20% usług zdro-
wotnych realizowanych jest na rzecz pacjentów spoza powiatu.

Powiat rawicki prowadzi także dwa domy pomocy społecznej: 
w Osieku i Pakówce. Dzięki zaangażowaniu załogi oba posiadają już 
niezbędne standardy, bez których prowadzenie dalszej działalności 
nie byłoby możliwe. Gwarantują one też wysoką jakość świadczo-
nych usług. W Osieku przebywa 80 pensjonariuszy, a w Pakówce 
170. Na modernizację tych domów przeznaczyliśmy w ostatnich 
latach spore kwoty. W Pakówce wymieniliśmy całą infrastrukturę, 
budując windę, dostosowaliśmy budynek do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. W roku bieżącym ze środków, które pozyskaliśmy 
z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wy-
konamy remont dachu. Wiele inwestycji przeprowadziliśmy też 
w Osieku. Budynek, który wcześniej zamierzano wyburzyć, został 
wyremontowany i zaadaptowany na działalność warsztatów tera-
pii zajęciowej, dzięki temu możliwy jest dziś jeszcze szerszy zakres 
rehabilitacji mieszkańców. 

Ponadto prowadzimy pięć szkół ponadgimnazjalnych. W szko-
łach o charakterze zawodowym staramy się kształtować ofertę edu-
kacyjną dla młodzieży w taki sposób, aby po ich zakończeniu bez 
trudu mogła odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. W tym celu or-
ganizujemy spotkania z przedsiębiorcami; wskazują nam oni zawo-
dy, w których poszukują pracowników. Zawsze z uwagą wsłuchuje-
my się w ich głos, a ta współpraca przynosi już wymierne rezultaty. 
Chcemy, aby nasze szkoły kończyli dobrze merytorycznie i prak-
tycznie przygotowani młodzi ludzie. Te wszystkie podejmowane 
działania potwierdzają, że powiat rzeczywiście staje się przyjazny 
przedsiębiorczości. 

Natomiast w liceach naszym priorytetem jest osiągnięcie takie-
go poziomu edukacyjnego, który umożliwi ich absolwentom pod-
jęcie dalszej nauki na wybranym kierunku.

Ale oświata to nie tyl-
ko wysoki poziom kształ-
cenia, lecz również in-
frastruktura. Dlatego też 
systematycznie przepro-
wadzamy prace remonto-
we w szkołach. Duże braki 
zauważamy w bazie spor-
towej. W przyszłości pla-
nujemy zbudować boisko 
sportowe w Zespole Szkół 
Zawodowych. Wykonali-
śmy modernizację budyn-
ku I Liceum Ogólnokształ-
cącego, a w chwili obecnej 
budujemy salę gimna-
styczną wraz z zapleczem. 
Chcemy uczniom naszych 
szkół zapewnić godziwe P
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warunki nauki oraz rozwoju fizycznego. Uznaliśmy, że kształcenie 
naszej młodzieży jest wielką inwestycją na przyszłość. Stawiamy 
na wysoki poziom dydaktyczny, pedagogiczny, na dobre wyposa-
żenie szkół i ich otoczenia.

 Wiem, że inwestujecie Państwo w drogi. Jakie zada-
nia w tym zakresie uznaje Pan za najważniejsze?

Zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest obecnie dobra jakość in-
frastruktury drogowej, jak wiele można zyskać, dysponując dobrą 
siecią dróg. Dlatego też, mimo iż są to bardzo kosztowne inwestycje, 
systematycznie poprawiamy jakość dróg. W szczególności kładziemy 
nacisk na budowę tych, które stanowią obwodnicę powiatu i zapew-
niają dobrą komunikację naszym mieszkańcom z innymi powiatami, 
dzięki czemu codzienne funkcjonowanie staje się łatwiejsze. Na reali-
zację inwestycji drogowych staramy się pozyskać dodatkowe środki. 
W naszych działaniach wspierani jesteśmy przez Urząd Marszałkow-
ski, pozyskujemy środki z budżetu państwa. Stawiając na bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców, budujemy chodniki. Podpisaliśmy 
porozumienie z gminami, zgodnie z którym powiat zapewnia na ich 
budowę materiał, gminy zaś robociznę. Dzięki tej współpracy w wie-
lu wioskach powstało już około 20 km chodników. Nawet ten, kto 
byłby nam nieprzyjazny, musi to zauważyć i zaakceptować.

 Gdyby mnie ktoś zapytał, z czym kojarzy mi się Ra-
wicz, od razu nasuwa mi się stare powiedzenie: „Kto nie ry-
zykuje, ten w Rawiczu nie siedzi”. Na ile próbujecie Państwo 
zmienić to skojarzenie?

Myślę, że wiele w tym zakresie udało się już zmienić. Jestem 
przekonany, że Rawicz nie kojarzy się już tylko z Zakładem Kar-
nym. Jako samorządowcy powiatowi myślimy nie tylko o siedzibie 
powiatu, ale szerzej o całym regionie. Pokazujemy, że powiat rawic-
ki jest ogromnym zagłębiem produkcji żywności. Dla zobrazowa-
nia podam kilka liczb. Rocznie produkujemy dwie tony mięsa wie-
przowego na jednego mieszkańca. W ubiegłym roku sprzedaliśmy 
poza granice kraju ponad 40 tysięcy ton mięsa i wyrobów wędli-
niarskich, jest to 30% tego, co produkuje się w całej Wielkopolsce. 
Mamy ubojnię brojlera i tylko w 2009 roku ubitych zostało 30 milio-
nów sztuk. W naszych cukrowniach wyprodukowano w ubiegłym 
roku 80 tys. ton cukru, Spółdzielnia Mleczarska w Rawiczu dostar-
czyła dla całego powiatu 45 milionów litrów mleka pierwszej klasy. 
Wspomnę też o dziesiątkach tysięcy ton paszy dla zwierząt. Stąd, 

jak już wcześniej wspominałem, nasze zaangażowanie w budowę 
dróg. Dodam, że w powiecie rawickim rozwijają się nie tylko pod-
mioty gospodarcze produkujące na rzecz rolnictwa. Działają tu też 
między innymi zakład produkujący wyposażenie aluminiowe dla 
kolejnictwa i autobusów, osprzęt aluminiowy do okien i drzwi. Po-
siadamy bogatą bazę gastronomiczno-hotelową.

 Duże są plany w związku z ochroną przed nawiedza-
jącymi powiat rawicki powodziami…

Powiat rawicki położony jest w niecce, w związku z czym spływa-
ją na nasz teren wody ze strony Gostynia, Pogorzeli, zaś Orlą otrzy-
mujemy wody z Krotoszyna i Kobylina. Zlewnia, która powstaje na 
Dąbroczni i Masłówce, wpływa do Orli, która przepływa prawie przez 
połowę powiatu i odprowadza wody do Baryczy, a stamtąd do Odry. 
W okresie letnim nasze rzeki są strumykami malowniczo wpisanymi 
w nasz krajobraz, jednakże kiedy na Odrze i Warcie utrzymuje się 
wysoki poziom wód, to w powiecie rawickim od czterech do pięciu 
tysięcy hektarów zostaje zalanych. Również w tym roku 2,5 tysiąca 
hektarów znalazło się pod wodą. Musieliśmy zamknąć niektóre dro-
gi, ponieważ woda się już przez nie przelewała.

Zapadła w końcu decyzja o budowie zbiornika retencyjnego 
w Jutrosinie. Będzie to 91 hektarów lustra wody, natomiast łącz-
nie zagospodarowanych zostanie 140 hektarów gruntów. Zakoń-
czono już procedury przetargowe i w czerwcu rozpoczną się prace 
związane z realizacją tej inwestycji. W tej chwili na Orli, która czę-
sto sprawia niemiłe niespodzianki rolnikom, trwa regulacja wałów. 
Na pewno nowy zbiornik pomoże w rozwiązaniu tych problemów. 
Natomiast wybudowany pięć lat temu zbiornik w Pakosławiu bę-
dzie pełnić także funkcje rekreacyjne. Opracowany został plan za-
gospodarowania terenu wokół zbiornika. 

Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić wszystkich Czytelni-
ków Merkuriusza do odwiedzenia powiatu rawickiego. Hasło, 
którym promujemy nasz region, brzmi: „GOŚCINNY POWIAT 
RAWICKI ZAPRASZA…”. Jestem przekonany, że znajdą Pań-
stwo u nas nie tylko gościnność mieszkańców, ale także wie-
le ciekawych miejsc, gdzie można wypocząć, i interesujące za-
bytki, które warto obejrzeć.  

fot. Udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Zbiornik w Pakosławiu

Roboty drogowe – Stwolno

Zbiornik Balaton w Miejskiej Górce

Roboty drogowe – Zmysłowo
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 Co sprawiło, że Panowie chcie-
li przywrócić – myślę tu o czasach przed-
wojennych, w których kluby były obec-
ne w Polsce – działalność rotariańską? 

Zbigniew Młynarek: Z ruchem rota-
riańskim zetknąłem się przez kontakty na-
ukowe. Był to chyba rok 1979. Współpra-
cowałem wówczas z dwoma wybitnymi 
geotechnikami, którzy byli rotarianami, 
profesorem Guyem Sangleratem z Fran-
cji i producentem sprzętu geotechniczne-
go, dyrektorem Ariem van den Bergiem 
z Holandii. Uczestnicząc w różnych kon-
ferencjach międzynarodowych na świe-
cie, zawsze chodziliśmy na posiedzenia 
tamtejszych klubów. Poznawałem środo-
wisko i zasady, i miałem możliwość spo-
tkania wybitnych ludzi różnych dyscyplin. 
Zafascynowała mnie zarówno wyznawa-
na przez nich idea rotariańska, jak i efekty 
ich wszechstronnych działań. Pojawiła się 
wtedy koncepcja założenia takiego klubu 
w Poznaniu. Oczywiście była to cudna myśl, 
mogłem skompletować ludzi, którzy byli 
wybitnymi osobistościami w środowisku 
i wyrażali wolę działalności charytatyw-
nej. Do pierwszej czwórki zaliczał się An-
drzej Patalas, który był w środowisku po-
znańskim niezwykle czytelną osobowością 

– był dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Publicznych, Edmund Flaczyk – dyrektor 
Zakładów Mięsnych POZMEAT, włączyłem 

też do tej grupy rektora Włodzimierza Fi-
szera z ówczesnej Akademii Rolniczej, jako 
że byłem pracownikiem tej uczelni. Na-
szym mentorem był, wcześniej wspomnia-
ny, Arie van den Berg, który w tamtych 
czasach przynajmniej raz w miesiącu by-
wał w Poznaniu. Te spotkania inspirowały 

nas do działania jeszcze przed założeniem 
klubu. Dzięki firmie van den Berga wpro-
wadziliśmy najlepszy sprzęt do badań bu-
dowanego w Poznaniu najnowocześniej-
szego składowiska śmieci w Polsce. 

To nie wszystko w kwestii założenia klu-
bu. W Holandii jest zwyczaj, że raz w roku 

Początki działalności rotarian w Poznaniu sięgają roku 1989. Klub został założony przez dwie 

współpracujące ze sobą grupy inicjatywne, które skupiały się wokół kilku środowisk. 

Jedna wokół Towarzystwa Wiedzy Powszechnej pod przewodnictwem profesora Gerarda 

Straburzyńskiego i Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej kierowanego przez profesora Wojciecha 

Kasprzaka i Jana Malewskiego – zainspirowana przez niemieckie kluby rotariańskie, druga wokół 

Uniwersytetu Przyrodniczego (WSR) pod przewodnictwem profesora Zbigniewa Młynarka, 

której pomocą służyły kluby z Holandii i Francji. Klub rozpoczął swoją 

formalną działalność w styczniu 1991 roku.

Siedzą od lewej prezydenci: Andrzej Patalas (2002–2003), Zbigniew Młynarek (1991–
1992), Edmund Flaczyk (1994–1995)        
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królowa holenderska zaprasza prezyden-
tów i znaczących gości na spotkanie do 
swojej letniej rezydencji. Miałem okazję 
dwukrotnie uczestniczyć w takim spotka-
niu. Na jednym z nich padło ze strony szam-
belana królowej zapytanie o możliwość za-
łożenia klubu w Poznaniu. Kiedy już byliśmy 
w ostatniej fazie przygotowań, profesor 
Straburzyński zaproponował, żebyśmy to 
zrobili wspólnym wysiłkiem. 

 Gerard Straburzyński: Dopo-
wiem parę zdań. Profesor Reinhard Fri-
cke, który był naszą osobą wprowadza-
jącą, praktycznie postawił mnie przed 
faktem dokonanym. Zadzwonił do Gene-
wy do przedstawicielstwa Rotary Interna-
tional i powiedział, że ma profesora z Pol-
ski, który będzie zakładał klub w Poznaniu. 
No i nie było odwrotu. Przed sformalizowa-
niem klubu już działaliśmy, nie siedzieliśmy 
biernie, uważaliśmy, że trzeba pracować na 
rzecz społeczeństwa i na rzecz oświaty. Ko-
ledzy wygłaszali prelekcje na tematy me-
dyczne, przede wszystkim z zakresu wy-
chowania zdrowotnego. Byłem szczęśliwy, 
że mogłem zespolić taką grupę poznań-
skich osobowości.

Edmund Flaczyk: Nie było sensu, żeby 
organizować dwa kluby. Połączenie okaza-
ło się bardzo korzystne i szybko rośliśmy 
w siłę. 

Zbigniew Młynarek: …zebrać czter-

dzieści kilka osób – to nie jest łatwe. Do 
klubu weszły znakomite postaci. 

Andrzej Patalas: …na początku był im-
puls naukowy... 

Zbigniew Młynarek: ...biznes dopie-
ro się zaczynał. W pierwszej turze Adam 
Smorawiński, Ryszard Górka, Henryk Helak, 

potem doszedł Tadeusz Trawczyński, Anto-
ni Karwacki. Było nas coraz więcej i z róż-
nych dyscyplin. Na starcie nasze możliwości 
finansowe były niezbyt duże. Potem dowie-
dzieliśmy się o Fundacji Rotary (Rotary Fo-
undation), która znakomicie ułatwiła nam 
pozyskiwanie środków. Na przykład kiedy 
zaplanowaliśmy kupienie przenośnego re-
spiratora, to 50% kosztów finansowało wła-

śnie Rotary Foundation, 25% kraj, który się 
przyłączył do projektu, a resztę my. Wspie-
raliśmy domy dziecka, były piękne akcje da-
rowania komputerów dla poznańskiej szko-
ły im. Erazma z Rotterdamu. Radość dzieci, 
które miały dostęp do tego sprzętu, była 
ogromna. 

Andrzej Patalas: Jednym z większych 
przedsięwzięć trwającym do dziś była akcja 

„szklanka mleka” w szkołach, były też paczki 
z okazji świąt dla osób żyjących w trudnych 
warunkach.

Zbigniew Młynarek: Profesor Religa 
otrzymał z klubu wsparcie na tworzenie kli-
niki. Pamiętam takie humorystyczne zdarze-
nie. Kiedyś profesor przyjechał do Poznania, 

żeby nam podziękować. Poszliśmy coś zjeść 
do restauracji na Starym Rynku. Kiedy zoba-
czyła nas kelnerka, podeszła do Religi i po-
wiedziała: „Dla pana dzisiaj obiad gratis...”. 

Andrzej Patalas: Zgłosiła się do mnie 
polska szkoła na Ukrainie, że mają tylko 
trzy polskie książki. Zrobiliśmy w domach 

Na zdjęciu od lewej Andrzej Hofman – trener dystryktu Rotary International 2230 
oraz prezydent w latach 2003-2004, Zbigniew Młynarek, Wojciech Guzikowski – 
obecny prezydent, Mariola Zdancewicz, redaktor naczelna „Merkuriusza”, Bogu-
sław Zalewski – prezydent elekt

Siedzą od lewej: Jan Malewski – jeden z pierwszych skarbników klubu, Wojciech Kasprzak – prezydent w latach 1999– 2000, 
Bogusław Zalewski, Gerard Straburzyński – prezydent w latach 1990–1991, Mariola Zdancewicz



20

R
ot

ar
yinniremanenty i zbiórkę. Okazało się, że 

jest pełen samochód książek. Po-
mógł Olek Tecław i Paweł Sudoł. Dwa 
razy robiliśmy taką akcję. Pamiętam 
też, jak ufundowaliśmy stypendium 
dla młodej skrzypaczki z Moskwy.

Edmund Flaczyk: Myślę, że 
wspólnie z innymi klubami mocno 
podźwignęliśmy kulturę. Wspomnę 
o koncercie organizowanym wspól-
nie z Lionsami, kiedy pani Smora-
wińska była szefową klubu. To był 
ważny moment integracji klubów, 
które działały w Poznaniu. Kiedyś 
zaproszono mnie do domu dziecka 
w Bninie. Pojechałem. Kiedy przysia-
dłem na łóżku, dzieci do mnie przy-
lgnęły. To było bardzo wzruszające. 
Jako że Bnin leży nad jeziorem, za-
kupiliśmy sprzęt wodny – kilka ka-
jaków i łodzi. Zrobiliśmy również 
zbiórkę książek. Koledzy lekarze 
w czasie wizyt w Bninie włączali się 
w opiekę zdrowotną. Niektórzy za-
praszali dzieci na święta, albo opie-
kowali się tymi, które musiały pozo-
stać w placówce. Podobało mi się 
działanie ówczesnego dyrektora 
tego ośrodka, który szukał pienię-
dzy na to, żeby wybudować miesz-
kania na terenie ośrodka, gdzie mo-
głyby zamieszkać wspólnie dzieci 
pochodzące z jednej rodziny. 

 Od czasu założenia tej 
najstarszej na świecie organiza-
cji zajmującej się pomocą innym 
i wyznaczaniem reguł w relacjach 
międzyludzkich, jaką jest Rotary, 
powstało wiele innych instytucji, 
organizacji: na przykład Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Caritas czy 
Barka. Czy jest jeszcze miejsce na 
taką działalność?

Andrzej Patalas: Oczywiście, że 
tak.

Gerard Straburzyński: Rotary 
dysponuje wyłącznie pieniędzmi ze skła-
dek członkowskich albo z imprez organizo-
wanych na cele charytatywne, począwszy 
od koncertów, a skończywszy na balach 
noworocznych, zaś tamte finansowane są 
częściowo przez państwo, czyli przez po-
datników. Każdy nasz członek ma obowią-
zek przysparzać klubowi pieniędzy, które 
potem przekazujemy na cele społeczne. 

Wojciech Kasprzak: Ciekawą sprawą 
jest idea ruchu – mają się spotykać męż-
czyźni różnych zawodów, żeby poznać się 
nawzajem i pobudzać do działalności na 
rzecz innych.

Bogusław Zalewski: Ruch powstał 
sto pięć lat temu. Były to inne czasy, inne 
ustroje społeczno-gospodarcze. Kolebką 
ruchu Rotary jest Chicago. Z czasem grupa 

spotykających się za każdym razem u kogoś 
innego – stąd nazwa „rotary” – znacznie się 
rozrosła. Potrzeb było bez liku. Idea znalazła 
zwolenników również w innych miastach 
i krajach. Zawsze poszukiwano na kandy-
datów do ruchu rotariańskiego ludzi z po-
zycją, zamożnych i zacnych.

Wojciech Kasprzak: I co ciekawe, a sta-
ło się to zasadą, nie wolno mieszkać w ho-
telach. Gości trzeba koniecznie zaprosić do 
siebie do domu. W ciągu tych stu lat wy-
pracowano wiele form aktywności. Waka-
cyjna wymiana młodzieży jest jedną z nich. 
Polskie dzieci wyjeżdżają do Stanów, gdzie 
przebywają w domach zaprzyjaźnionych 
rodzin, niekoniecznie rotariańskich. Każde-
go roku do Poznania też przyjeżdża kilko-
ro dzieci z całego świata, a my sprawujemy 

nad nimi opiekę i wspólnie zwiedza-
my Polskę. 

Bogusław Zalewski: Zarówno 
wtedy, jak i dzisiaj, a może nawet 
bardziej dzisiaj, formalne struktury 
państwa nie ogarniają skali potrzeb 
społeczeństwa tak dalece, że powsta-
wały i powstają obszary, które należy 
wspomóc. Wspomóc przez inicjaty-
wy społeczne z założenia mniej skrę-
powane formalnościami. Idea rota-
riańska – jako jedna z pierwszych 

– stworzyła strategię udzielania po-
mocy. Jest ona wsparta ideą budo-
wania przyjaźni i pokoju, gdyż nale-
ży mieć nadzieję, że gdy ludzie się 
znają i osiągają wspólne pomocowe 
cele, mniej skorzy są do konfliktów 
czy wojen.

Wojciech Kasprzak: Dam jesz-
cze jeden przykład, który oddaje, jak 
ważne jest nawiązywanie takich przy-
jacielskich międzynarodowych kon-
taktów. W przypadku naszego klubu 
istotną sprawą był ruch hospicjum. 
Miał on różne potrzeby, ale nie cho-
dzi o to, żeby licytować się, ile karetek 
kupiliśmy, tylko istotne w tym wszyst-
kim było to, że aby to zrobić, musieli-
śmy pozyskać przyjaźń i życzliwość ja-
kiegoś klubu w innym kraju. Podobnie 
wiele niemieckich klubów buduje na 
przykład studnie w różnych częściach 
Indii. Przyjeżdżają tam i finansują te 
przedsięwzięcia, i jednocześnie zawią-
zują nowe kluby. Budowanie wspól-
not jest jednym z ważniejszych celów, 
a osiąga się je na przykład przez orga-
nizowanie pikników. 

 Kiedyś ruch ten był za-
mknięty dla kobiet. Czy dziś panie 
chętnie przyjmowane są do tego 
grona?

Wojciech Kasprzak: Rzeczywiście, 
jakiś czas były to kluby wyłącznie mę-
skie. Piętnaście lat temu w Szwecji 

żony rotarian zaczęły się również spotykać 
i zakładać kluby satelitarne. Jednak pierw-
sze podniosły w tej sprawie głos Amerykan-
ki. Powiedziały, że jest to seksizm i że jest 
to niegodne. Na skutek ich aktywności do-
szło do tego, że nie ma w tej chwili możli-
wości, żeby klub był wyłącznie męski. Nasz 
jest męski, bo powstawał w czasach, kiedy 
to było możliwe. 

Gerard Straburzyński: To jest konse-
kwencją zmian, jakie zaszły na przestrzeni 
lat. Sto lat temu kobiet wykształconych było 
niewiele, kobiet przedsiębiorców w ogóle 
nie było, kobiety rzadko pracowały zawo-
dowo. Stąd taka a nie inna sytuacja.

 Czy zdarzają się spotkania, 
w których uczestniczą wszystkie kluby 
na świecie?

Karnawałowy Bal Charytatywny 2008

Tytus Byczkowski podczas rysowania portretów na 
aukcję charytatywną

Wykład Andrzeja Jóźwiaka o etyce rotariańskiej na 
sympozjum dla całego dystryktu
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Gerard Straburzyński: Tak, ale są na 
nich tylko delegacje klubowe. Wybiera się 
wtedy prezydenta Rotary International. 
Poza tym kluby wzajemnie się odwiedzają, 
wymieniają doświadczeniami, to są formy 
działalności, które mają je łączyć. Kontakty 
sprzyjają wymianie gospodarczej, handlo-
wej i naukowej. Na świecie są duże impre-
zy handlowe, w trakcie których członkowie 
Rotary z różnych państw spotykają się na 
wspólnych posiedzeniach. Zresztą każdy 
rotarianin ma obowiązek – jeśli znajdzie 
się za granicą – zorientować się, czy istnie-
je tam klub, jeżeli tak, to powinien pójść na 
posiedzenie i podarować jego uczestnikom 
flagę. 

 Jednym z najczęściej na świe-
cie przywoływanych sprawdzianów 
z etyki w biznesie jest rotariański test 
czterech pytań Herberta Taylora. Test 
w swojej naturze jest prosty, oczywisty 
i… trudny, bo kto dziś pyta o prawdę, 
przyjaźń i o uczciwe rozwiązania wobec 
wszystkich zainteresowanych. 

Gerard Straburzyński: Klub pyta, na 
co dzień. Dlatego w trakcie dwudziestolet-
niej swojej działalności poznański klub Ro-
tary rozstał się z kilkoma członkami. 

Andrzej Patalas: …u nas nie ma aż 
takiej formalnej weryfikacji, na Zachodzie 
jest.

Zbigniew Młynarek: …biznes do ta-
kich eleganckich rzeczy się nie zalicza, bo 
jest ostra konkurencja. Ale jeden z atrybu-
tów Rotary, który u nas dopiero dojrzewa, 
polega na tym, że ludzie w klubie spotykają 
się również w tym celu, żeby omówić spra-
wy biznesowe i ze sobą współpracować. 

Wojciech Kasprzak: Powołanie do 
klubu wiąże się z przyrzeczeniem rota-
riańskim, w trakcie którego kandydat zo-
bowiązuje się do dwóch postaw: że będzie 
przestrzegać etyki i że wszystkie swoje 
możliwości i wysiłki skieruje na niesienie 
pomocy innym. I jeszcze warto powiedzieć, 
że klub jest absolutnie apolityczny i świa-
topoglądowo neutralny. Do klubu może 
należeć zarówno rabin, jak i ksiądz kato-
licki czy pop. To jest bardzo istotne i cen-
ne, ponieważ poglądy polityczne i świato-
pogląd mogą różnić ludzi i źle nastrajać 
w stosunku do siebie. Atmosfera w Rotary 
musi być czysta.

Jan Malewski: Kiedy zaczynaliśmy, 
udało nam się skompletować bardzo sza-
cowny zespół. Zdarzyły się oczywiście oso-
by, dla których nie wszystko było do koń-
ca klarowne i jasne. Wtedy rozstajemy się 
w przyjaźni. Przede wszystkim zanim rota-
rianie poproszą kogoś o wstąpienie w swoje 
szeregi, to go wcześniej obserwują. Są dwaj 
wprowadzający, którzy rekomendują kan-
dydata. To nie jest takie spontaniczne. No 
i jest jeszcze komisja. To wszystko powinno 

gwarantować, że osoba wchodząca do klu-
bu jest osobą godną. 

 Wśród największych osiągnięć 
jest sfinalizowanie szczepień przeciwko 
chorobie Heinego-Medina. 

Wojciech Guzikowski: Mimo że to nie 
jest nasze regionalne osiągnięcie, to myślę, 
że warto o tym mówić, ponieważ jesteśmy 
członkiem organizacji międzynarodowej, 
której osiągnięciem jest zlikwidowanie 
polio na świecie. Jest to tak ważne, że na-
wet będąc cząstką tej organizacji, w jakiś 
sposób się do tego przyczyniliśmy i czu-
jemy się z tego powodu dumni. Jedynie 
Rotary International prowadzi szczepie-
nia wszystkich dzieci świata, co jest akcją 
niespotykaną. 

 Za chwilę będzie u Państwa 
zmiana warty na stanowisku prezyden-
ta. Jaki klub zostawia obecny prezydent 
i jaką przyszłość widzi elekt?

Wojciech Guzikowski: Myślę, że jaki 
ten klub przekażę, to zależy nie tylko ode 
mnie, ale od członków, bo jeden człowiek, 
cokolwiek by nie zrobił, zawsze jest wspie-
rany i zależny od społeczności...

Zbigniew Młynarek: …choć każda ka-
dencja wnosi coś nowego... 

Edmund Flaczyk: …ale kontynuacja 
zawsze była naszą dobrą zasadą.

Andrzej Patalas: …nigdy nie było 
tak, żeby ktoś coś rujnował z dorobku 
poprzedników. 

 Jakie pomysły na działanie Ro-
tary ma prezydent elekt?

Bogusław Zalewski: Ray Klinginsmith, 
prezydent elekt Rotary International, zapro-
ponował hasło na swoją kadencję: „Rozwijaj-
my wspólnoty, zbliżajmy kontynenty”. W Po-
znaniu też pójdziemy tym torem. Mamy 
dwudziestolecie istnienia ruchu. W Wielko-
polsce wyczarterowaliśmy kilka klubów, szy-
kuje się następny. Na początku przyszłego 
roku zrobimy uroczystą replikę pierwszego 
czarteru. Będzie też wspólny bal. Jesteśmy 
pierwszym klubem i w związku z tym naj-
starszym, mamy trochę więcej seniorów niż 
inni, choć to i dobrze, bo jest od kogo czer-
pać wiedzę i doświadczenie. Trzeba jednak 
szukać nowych rotarian i rotarianek, popra-
wić współpracę z Rotaractem – to ruch mło-
dzieży rotariańskiej i nasi potencjalni następ-
cy. Kilka innych pomysłów dojrzewa. 

 Co spektakularnego zrobili po-
znańscy rotarianie?

Wojciech Guzikowski: Pokażemy to 
poprzez zdjęcia, bo „Jeden obraz wart jest 
więcej, niż tysiąc słów”. Natomiast chciałem 
przypomnieć, że organizujemy koncert 
z okazji jubileuszu. Będzie on już 8 czerwca. 
Zapraszamy nie tylko rotarian. 

Rozmawiała Mariola Zdancewicz
fot. Karol Budziński,  

Wojciech Guzikowski

Akcja „Akademia Małego Strażaka”.
Sfinansowanie nauki języka angielskie-
go, wyprawek dla dzieci, 10 kompute-
rów z oprogramowaniem i telewizora

Jeden z podopiecznych z Domu Pomo-
cy Społecznej we Wschowie 

Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Po-
znaniu Instrumenty muzyczne dla dzie-
ci niepełnosprawnych i autystycznych
ufundowane wspólnie z Rotary Club 
Reynolda



 Minął rok od otwarcia Leśnego Ogrodu Edukacyjne-
go nadleśnictwa Sieraków. Jak Państwo oceniacie przydatność 
i funkcjonowanie ogrodu? 

Honorata Ogonowska-Chrobrowska: Ogród tak naprawdę ist-
nieje już od 2007 roku, początkowo była to zwykła infrastruktura 
edukacyjna. Kilkakrotnie zapraszaliśmy dzieci z ośrodka z Owińsk 
na zieloną szkołę i testowanie ogrodu. Dostosowywaliśmy obiekt 
według ich sugestii. Niektóre elementy ogrodu powstawały ponad 
rok, na przykład tablica dotykowo-dźwiękowa. 

Oficjalne otwarcie odbyło się 19 czerwca ubiegłego roku.
Jarosław Nowakowski: Dzięki niemu poszerzyły się możliwo-

ści edukacyjne nadleśnictwa, które uczyło przyjeżdżających do 
naszej placówki od wielu lat. Możemy przyjmować też dzieci nie-
pełnosprawne, szczególnie dzieci niewidzące lub słabowidzące. Za-
interesowanie jest bardzo duże, mamy mnóstwo zgłoszeń, szczegól-
nie z okolicznych szkół. 

 Trzeba się ustawiać w kolejce, czy zapisywać?
Jarosław Nowakowski: W praktyce wygląda to tak, że grupa 

zgłasza zwykle telefonicznie chęć przybycia, a my ustalamy najbliż-
szy możliwy termin. W tym roku sezon rozpoczęliśmy dość późno ze 
względu na długą zimę. Wystartowaliśmy w kwietniu, a zaintereso-
wanie jest tak duże, że mieliśmy od razu wiele grup, między innymi 
dzieci niepełnosprawne z Zespołu Szkół z Szamotuł. 

 Skąd pomysł na stworzenie ogrodu? 
Honorata Ogonowska-Chrobrowska: Inspiracją dla mnie 

było spotkanie z Justyną, niewidomą córką mojego kolegi leśnika. 
Pewnego dnia zadzwoniła do mnie jej mama i poprosiła o udzielenie 
korepetycji z chemii, na co oczywiście się zgodziłam. Justyna miesz-
kała w lesie i opowiadała mi z taką fascynacją o tym, jak chodzi na 
spacery z siostrą i zbiera grzyby z babcią. To było coś niesamowite-
go, że osoba niewidząca od urodzenia może to wszystko „widzieć” 
i odczuwać, w takiej szerokiej gamie. Stwierdziłam, że skoro lepiąc 
modele z plasteliny, można pokazać osobie niewidomej reakcje che-
miczne, to zrodziło się we mnie marzenie stworzenia miejsca, gdzie 
niewidomi mogliby poznawać piękno lasu. To marzenie przywędro-
wało ze mną do nadleśnictwa Sieraków, gdzie zetknęłam się z tema-
tem edukacji przyrodniczo-leśnej. Namówiłam pana nadleśniczego, 
żeby mój wymarzony ogród stworzyć właśnie tu. 

 A skąd wiedza?
Honorata Ogonowska-Chrobrowska: Najpierw było marzenie, 

były plany, ale problem był ze znalezieniem kompetentnej osoby, 
która potrafiłaby dostosować właściwie przestrzeń dla osób niewi-
domych. Dostępna wiedza podręcznikowa była niewystarczająca. 
Miałam bardzo dużo szczęścia, ponieważ poznałam Marka Jaku-
bowskiego, który jest nauczycielem w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Owińskach i jednocześnie tyflografem, czyli fachow-
cem właśnie od przystosowywania miejsc do potrzeb niewidomych 
i słabowidzących. 

 Czy ścieżki zostały wymyślone na bazie już 
istniejących?

Honorata Ogonowska-Chrobrowska: Wszystko jest wynikiem 
wielkiej burzy mózgów. Potrafiłam obudzić się w środku nocy z po-
mysłem treści, układów, rodzajów zabawek interaktywnych, a ich 
nazwy powstawały ze względu na to, że wszystko, co się w „Leśnej 
Przygodzie” dzieje, wymaga nie tylko myślenia nad zadaniem czy 
zagadką, ale też trzeba czasem coś przekręcić, uważnie zbadać, po-
wąchać, a nawet spróbować.

 Kto sfinansował ogród?
Jarosław Nowakowski: W 2008 roku nadleśnictwo złożyło 

wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go. Udało nam się podpisać umowę. W tej chwili jesteśmy na etapie 
rozliczania. Mamy dostać dofinansowanie w wysokości 70%, czyli 
około 271 tysięcy złotych. Wartość całego projektu wynosi blisko 
460 tysięcy. 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego 

we współpracy 

z Uniwersytetem 

Przyrodniczym w Poznaniu 

oraz Wielkopolskim 

Towarzystwem Agroturystyki 

i Turystyki Wiejskiej 

organizuje coroczny 

konkurs na najlepszy obiekt 

turystyczny na obszarach 

wiejskich w Wielkopolsce. 

Wśród wyróżnionych 

w ostatniej edycji znalazło 

się nadleśnictwo Sieraków, 

a nagrodę specjalną otrzymała 

Honorata Ogonowska-

-Chrobrowska pracująca 

w RDLP w Poznaniu. 

Sierakowski nadleśniczy 

Jarosław Nowakowski oraz 

Honorata Ogonowska-

-Chrobrowska opowiedzą 

Merkuriuszowi o niezwykłym 

przedsięwzięciu – Leśnym 

Ogrodzie Edukacyjnym, który 

służy zabawie i edukacji 

wszystkich dzieci, a szczególnie 

niewidomym i niedowidzącym. W
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 Co było najdroższe? 
Jarosław Nowakowski: Przed powstaniem ogrodu było tu puste, 

dwuhektarowe pole. Spora część wydatków poszła na przygotowanie 
miejsca pod projekt. Dość kosztowne były też tablice interaktywne, 
sprzęt multimedialny, zabawki i gry. Zanim dziecko wejdzie na teren 
ogrodu edukacyjnego, ma przed sobą specjalny wypukły plan reliefo-
wy z opisanymi brajlem poszczególnymi miejscami w ogrodzie .

 Które z zabaw cieszą się największą popularnością?
Jarosław Nowakowski: Numerem jeden jest „Gra z Leszczyn-

kiem”, który jest gospodarzem w Ogrodzie Edukacyjnym. Dzieci bio-
rą udział w tej zabawie bezpośrednio w charakterze pionków, rzucają 
kostką i przechodzą z miejsca na miejsce, wykonując przy tym różne 
zadania. Gra ma charakter edukacyjny, uczy dzieci właściwego za-
chowania się w lesie oraz pokazuje niewłaściwe postawy.

 Różnorodność propozycji jest imponująca, bo dzieci 
mogą nie tylko posłużyć się alfabetem Braille’a, ale też własny-
mi stopami pochodzić po żołędziach, drewnianych balach, kasz-
tanach, korze, więc jakby wyobraźnia działa poprzez stopy?

Jarosław Nowakowski: Tak, to jest „Ścieżka Zmysłów”, gdzie 
dzieci odgadują, po jakim podłożu chodzą.

Honorata Ogonowska-Chrobrowska: Próbowaliśmy stworzyć 
miejsce, gdzie niewidomi będą mogli wszystkimi zmysłami pozna-
wać świat. Przy okazji nie zapomnieliśmy o pozostałych niepełno-
sprawnych i osobach starszych. Dobrze przygotowana przestrzeń dla 
osób niewidomych jest również doskonałym miejscem dla wszyst-
kich grup społecznych – i to charakteryzuje Leśny Ogród w nadle-
śnictwie Sieraków.

 Atrakcją nie jest tylko sam ogród, ale także miejsce, 
gdzie można rozpalić ognisko...

Jarosław Nowakowski: Tak, to prawda, przeważnie wszystkie 
wizyty w ogrodzie kończą się ogniskiem, dzieci same pieką kiełbaski. 
A w razie niepogody mamy przystosowaną salkę, także dla osób nie-
pełnosprawnych. Kolejną interesującą propozycją jest „Leśna Skocz-
nia”, z której bardzo chętnie korzystają wszystkie dzieci. Dużym powo-
dzeniem cieszą się eksponaty zwierząt, jest też kiosk multimedialny, 
gdzie dzieci samodzielnie mogą uzupełnić wiedzę o lesie. Mamy tak-
że komputer ze specjalnym oprogramowaniem, umożliwiającym nie-
widomym i słabowidzącym swobodne korzystanie oraz drukowanie 
potrzebnych im materiałów dzięki drukarce brajlowskiej. Dzieci nie-
widzące dostają specjalne tabliczki do notowania czy rysowania. Za-
pewniamy również wydruki materiałów w piśmie Braille’a. Wszystkich 
zainteresowanych możemy odesłać do strony internetowej.

 Czy gdzieś w Polsce są podobne ogrody?
Honorata Ogonowska-Chrobrowska: Są oczywiście miejsca 

dostosowane do potrzeb niewidomych, chociażby Ogród Dendro-
logiczny PAN w Bolestraszycach czy ogród sensualny w Myślęcin-
ku pod Bydgoszczą, jednak Integracyjny Leśny Ogród Edukacyjny 
w nadleśnictwie Sieraków jest jedynym tak kompleksowo przysto-
sowanym obiektem w Polsce. 

Moim marzeniem jest to, aby takich obiektów było w Polsce jak 
najwięcej, i nie tylko w lasach. Mieszkam w niewielkiej wsi pusz-
czańskiej, gdzie dzieci, głównie niepełnosprawne, przyjeżdżają na 
tak zwane zielone szkoły. Mieszkańcy tej maleńkiej wsi Chorzępowo 
bardzo się zaangażowali, jesteśmy w trakcie zakładania Stowarzy-
szenia na rzecz integracji osób niepełnosprawnych „Wieś Bez Barier”, 
którego ideą jest rozbudowanie świetlicy, również dla osób niepeł-
nosprawnych, i zorganizowanie w niej warsztatów terapii zajęciowej. 
Chcemy, aby nasza cała niewielka miejscowość, włącznie z tutejszymi 
gospodarstwami agroturystycznymi czy na przykład sklepem, była 
miejscem przyjaznym dla niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że bę-
dziemy mogli gościć wszystkich chętnych z całej Polski i że swoim 
zaangażowaniem oraz bogatą ofertą doprowadzimy do tego, że ci, 
którzy odwiedzą Chorzępowo w Puszczy Noteckiej, będą chcieli do 
nas wracać.  
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Mówi się, że najważniejsze 
jest to, co kryje się wewnątrz, jed-
nak do poznania tajemnicy musi 
zachęcić nas forma zewnętrzna 

– opakowanie. Masa kolorowych, 
efektownie wyglądających pro-
duktów kusi z wystaw i półek 
sklepowych. Trzeba wykazać się 
prawdziwym kunsztem, by zwró-

cić uwagę potencjalnych nabywców właśnie na 
swój produkt. Projektowanie opakowań zyskało 
wręcz miano sztuki, o czym świadczy organizo-
wany co roku konkurs ART OF PACKAGING. 

To pierwszy w Polsce, organizowany w Pozna-
niu, prestiżowy konkurs na najlepsze opakowanie 
roku, gdzie nagradzane 
są projekty niesztam-
powe pod względem 
designu, uciekające od 
tradycyjnego komu-
nikatu, kuszące nową 
technologią, a swo-
ją estetyką podążają-
ce w stronę dobrego 
smaku.

Jego ideę stanowi 
promowanie innowa-
cyjności, kreatywno-
ści i konkurencyjności 
polskich opakowań na 
rynku krajowym oraz 
r ynkach zagranicz-
nych. Konkurs odbywa 
się pod patronatem honorowym Ministra Gospo-
darki oraz Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go. ART OF PACKAGING ma dwie edycje: Debiuty 

– promowanie i nagradzanie pomysłów młodych 
artystów w segmencie projektowania opakowań 
(opakowania i projekty, nie wdrożone komercyjnie, 
mogą zgłaszać studenci i absolwenci szkół/uczelni, 
których profil związany jest z projektowaniem opa-
kowań i wzornictwem przemysłowym) oraz Pro-
fessional – promowanie i nagradzanie pomysłów 
w segmencie projektowania i produkcji opakowań 
powstałych na rodzimym rynku (opakowania i pro-
jekty mogą zgłaszać projektanci, producenci, od-
biorcy/właściciele opakowań funkcjonujących na 
rynku). 

4 marca 2010 roku, w sali konferencyjnej World Trade Center 
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zapadła decy-
zja, że główną nagrodę czwartej edycji konkursu na najlepsze opa-
kowanie roku – ART OF PACKAGING 2009 – Debiuty zdobył Mar-
cin Krakowski za projekt etykiety i limitowanego opakowania na 

butelkę wody mineral-
nej – PRAGNIE-NIE; na-
tomiast w edycji Pro-
fessional – Rajmund 
Rajchel za ANTONIO-
NI DVDbox – opako-
wanie na 8 płyt DVD 
z filmami Michelange-
la Antonioniego. 

Ogłoszono rów-
nież zwycięzców w ka-
tegoriach dedykowa-
nych. W edycji Debiuty 
laureatem kategorii 

„Kreacja nowej mar-
ki” zwyciężył projekt 

opakowania karmy dla psów – PSI SMAK Doro-
ty Pakuły, natomiast w kategorii „Aquila Design 

– pomysł na tekturę” zwycięskie opakowanie to 
PLAYPACK Karoliny Gwóźdź. Jury nie przyznało 
nominacji w kategorii „Pomysł na etykietę”.

W części Professional, w kategorii dedyko-
wanej „Aquila Design – pomysł na opakowanie 
z tektury” zwyciężył SZEŚCIOPAK ZAMKNIĘTY – 
opakowanie zbiorcze, nosidełko na 6 sztuk bu-
telek 0,33 l, eksponujące piwo noteckie Anny 
Skrzyniarz; w kategorii „Opakowanie z Szuflady” 
zwyciężyło PUDEŁKO SUSHI – opakowanie na 
sushi oraz innych potraw i przedmiotów japoń-
skich Jarosława Rusińskiego; w kategorii „Po-
mysł na opakowanie cyfrowe/etykietę” zwycię-
żyła seria etykiet do kosmetyków naturalnych 

– NATUREL Agniesz-
ki Ziemiszewskiej; 
a w kategorii „Pomysł 
na opakowanie Pre-
mium z papieru/kar-
tonu” – BOMBONIERA 
Z HERBATAMI ARTY-
STYCZNA Mateusza 
Obarka. W edycji Pro-
fessional przyznano 
także dwa wyróżnie-
nia, które otrzymały: 
PODAJNIK – TUBA DO 
KUBKÓW, opakowa-
nie w formie tuby na 
kubki jednorazowe 

autorstwa Karola Szymańskiego, oraz BIAŁE I CZARNE KWADRA-
TY – linia opakowań do lodów familijnych nowej marki Augusto 
Anny Kamińskiej.

Wyniki konkursu ogłoszono 22 marca podczas Gali Finałowej, 
która odbyła się w Teatrze Polskim w Poznaniu. 

Marta Garczyńska

Perły Art of 
Packaging rozdane!
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Instytut Glamour

ul. Łanowa/Rynkowa

Przeźmierowo

tel. 61 8 141 535

www.instytut-glamour.pl

Wiosna 
w kuchni

Nadszedł czas na świeże warzywa, jędrne i pełne słońca. Menu w restauracji Glamour zmieni 
się więc – zniknie z karty ciężki żurek, który tak świetnie rozgrzewał zimą. Zastąpi go orzeźwiające 
gazpacho, pyszna zupa rakowa oraz chłodnik truskawkowy, który w gorące dni orzeźwi i doda sił 
witalnych.

Specjalnie na maj przygotowaliśmy krem ze szparagów, które właśnie w tym miesiącu są najbar-
dziej aromatyczne. 

Do grona sałatek powróci, tak lubiana przez naszych gości, sałatka z delikatną wątróbką. Pojawi 
się też zupełna nowość – „Kacza zagroda”, czyli pierś z kaczki podawana z melonem i słodkim sosem 
malinowym. Warto również spróbować pistacjowej wieprzowiny oraz „Trio Glamour” – dania z indyka, 
schabu i wybornej polędwicy wołowej. 

Zupełnym hitem będzie sandacz ze ślimakami oraz risotto z rakami. A dla fanów polskiej kuchni 
rozszerzyliśmy znacznie nasze propozycje m.in. o potrawy z królika, gęsi, czy też gołąbki z dzika. 

Nie zabraknie również nowych ciast, które będą wypiekane przez nas i podawane ze świeżo pa-
rzoną kawą. 

Cieszcie się wiosennymi smakami ra-
zem z nami. Na nowe menu zaprasza szef 
kuchni oraz zespół Instytutu Glamour.
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Osiem lat – jak na historię klubu – to niewiele, ale 
wystarczająco długo, aby zaznaczyć na trwałe to miej-
sce na kulturalnej mapie nie tylko Poznania, ale i Polski. 
Właśnie tu zdecydowali się zarejestrować swoje koncer-
ty Grzegorz Turnau z Andrzejem Sikorowskim i Stanisław 
Sojka. 

Jana Babczyszyna poznałem, kiedy pracowałem 
w studenckim klubie Eskulap. Od lat szukał odpowied-
niego miejsca dla swojej aktywności, a podejmował 
wiele inicjatyw. Nie dla wszystkich jego pomysłów klub 
studencki był wystarczającą przestrzenią. Organizował 
koncerty, przeglądy, festiwale. Wiele z nich mógł zrealizo-
wać dopiero w wolnej Polsce. Wraz z Krystyną Laskowicz 
założył radio „S”, pierwsze radio niepaństwowe w Pozna-
niu. Na początku lat dziewięćdziesiątych „Eska” zdobyła 
sobie wierne grono słuchaczy. Trudno jednak było po-
godzić ambicje społeczne i artystyczne założycieli radia 
z koniecznością walki na rynku komercyjnych mediów. 
Stacja zmieniła właściciela i profil. Równolegle z radiem 
był też burzliwy epizod telewizyjny. Historie pierwszej 
komercyjnej telewizji „ESKA” w Poznaniu utrwalił w fil-
mie dokumentalnym Jerzy Jernas Powiew wolności. Jan 
Babczyszyn postanowił założyć własne radio o profilu 
najbliższym jego zainte-
resowaniom i tak powsta-
ła rozgłośnia jazzowa. Bra-
kowało mu jednak miejsca 
na spotkania i prezentację 
żywej muzyki. Warto jesz-
cze z tego okresu odnoto-
wać jedno przedsięwzię-
cie. Pomysł miał podsunąć 
Zbigniew Namysłowski; 
ponieważ Poznań znany 
jest z międzynarodowych 
targów i początków jazzo-
wej awangardy, naturalne 
wydawało się, że powinny 
się odbyć w tym mieście 
targi jazzowe. Wraz z Dio-
nizym Piątkowskim zorganizowali „Poznań Jazz Fair”, cykl 
imprez i koncertów z udziałem czołówki polskiej i świa-
towej sceny jazzowej. 

Jan Babczyszyn założył w 1996 roku agencję impre-
saryjną MCA, w której dorobku doliczyłem się około 350 
imprez i kilkadziesiąt wydawnictw, nie tylko muzycznych. 
Agencja promuje w Polsce Jaromira Nohavicę, który zado-
mowił się w Poznaniu i występuje tu regularnie. Babczy-
szyn otworzył kilka lokali o różnym profilu, gastronomicz-
nym i rozrywkowym, ale ciągle brakowało mu miejsca, 
gdzie mógłby prezentować artystów, których ceni naj-
bardziej, jazzmanów i śpiewających poetów. W klubie 
występuje regularnie Piotr Kałużny. Nagrał tu trzy płyty – 
z jazzowymi interpretacjami kolęd, pieśni wielkanocnych 
i standardami Coltrane’a w 2008 roku. Trio Piotra Kałużne-
go często też akompaniuje młodym piosenkarzom. Wśród 

„nudziarzy”, śpiewających „piosenki z tekstem”, zadomowił 

się tu Grzegorz Tomczak, który nagrał album Miłość to nie 
wszystko. Z tej płyty ballada Szukałem cię wśród jabłek sta-
ła się nawet przez chwilę radiowym przebojem. „Nawet”, 
bo nie jest to częste zjawisko, żeby piosenka poetycka zy-
skała rozgłos. Dzięki klubowi dali się poznać ciekawi de-
biutanci, na przykład Lena Piękniewska. 

Jak zwykle to bywa, miejsce znalazło się przypad-
kiem. W centrum miasta stoi zamek, który ma ogromne 
przestrzenie, jednak trudne do wykorzystania, i trzeba 
sporo wysiłku i wyobraźni, żeby z jakiegoś mało atrak-
cyjnego pomieszczenia zrobić ciekawe miejsce. Tak na 
przykład powstał Blue Note w przestrzeni zaadaptowa-
nej po dawnej kotłowni. 

Klub Pod Pretekstem to właściwie trzy miejsca. Naj-
łatwiej trafić do niewielkiego lokalu od ulicy Fredry, ulu-
bionego miejsca spotkań, gdzie można wypić kawę, 
zjeść obiad i posłuchać muzyki z płyt. Do klubu, w któ-
rym odbywają się spotkania i koncerty, wchodzi się 
przez zamkowy park. Są tam dwie sale, większa z małą 
estradką i kameralna sala, w której chętnie organizowa-
ne są rozmaite spotkania i bankiety. Wnętrza mają swój 
klimat, zdobią je zdezelowane instrumenty, meble z róż-
nych „kolekcji”, jakby przyniesione przez sąsiadów, tak 

bywało na prywatnych spo-
tkaniach, kiedy trzeba było 
przyjść z własnym krzesłem. 
Wszystko to, łącznie z kuch-
nią, składa się na familiarną 
atmosferę, swobodną i tro-
chę studencką. Trzecie miej-
sce to „masztalarnia”, jeden 
z dziedzińców zamkowych, 
na którym w sezonie od maja 
do końca września odbywa-
ją się koncerty. Praktycznie 
w każdy poniedziałek można 
wieczorem udać się do klu-
bu czy na dziedziniec, mając 
pewność, że trafi się na jakiś 
interesujący koncert, czasem 

w tygodniu jest ich kilka. 
W klubie Pod Pretekstem zakorzeniła się tradycja 

cyklicznych spotkań i koncertów, na przykład każde-
go roku odbywają się spotkania noworoczne. Spotka-
nia, bo występują na nich poznańscy artyści związani 
z klubem, a zaprzyjaźniona publiczność jest jakby wiel-
ką rodziną. Towarzyszą im rozmaite inicjatywy; ostatnio 
biletem wstępu była książka – tak zebrany księgozbiór 
powędrował do rodaków na Białorusi. 

Zawsze, kiedy przychodzę do klubu, mam pewność, 
że spotkam kogoś znajomego. Czasem ktoś przedstawia 
mi jakąś pannę czy młodzieńca i okazuje się, że to doro-
słe dzieci starych bywalców, o których za lat kilka pewno 
też się będzie mówić „starzy bywalcy”. 

Klub jest czymś więcej niż tylko miejscem, ale to też ar-
tyści w nim występujący i publiczność, stali bywalcy.  

fot. Archiwum Pod PretekstemP
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8 i 9 maja obchodzony jest Dzień Euro-
py. W tym roku ma on szczególne znacze-
nie dla młodej artystki z Poznania – Marii 
Mileńko. Ta studentka poznańskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych na początku roku wy-
grała ogłoszony przez Komisję Europejską 
konkurs „I Love Europe” na plakat promu-
jący to święto. Plakat przedstawia szklan-
kę, a w niej kolorowe litery tworzące słowo 
EUROPE oraz różowe serce. Napis u dołu 
szklanki głosi: „My favourite Mix. People. 
Places. Cultures”. 

Na jej pracę internauci oddali 413 867 
głosów. Na konkurs nadeszło ponad 1700 
prac. Maria Mileńko daleko w tyle pozosta-
wiła reprezentantkę Portugalii, Dianę Jung. 
Warto przy okazji przypomnieć, że po dro-
dze zdyskwalifikowano plakat Hiszpan-
ki Elizabeth Rodríguez González. Stało się 
tak dlatego, że w wyniku zachęt ze strony 
władz gminy Granadilla de Abona, skąd po-
chodzi Elizabeth Rodríguez González, jed-
nego dnia otrzymała ona 100 000 głosów, 
ale podczas głosowania złamano reguły 
ujęte w regulaminie. 

Nagroda dla Marii Mileńko to 2000 
euro, ale równie ważne jest i to, że jej pracę 

wydrukowano w 23 unijnych językach w kil-
kuset tysiącach egzemplarzy, aby na krótko 
przed świętem, które promuje, zawisnąć we 
wszystkich krajach Unii. 

Dzień Europy można obchodzić 8 maja, 
bo ta data upamiętnia powstanie Rady Eu-
ropy w 1949 roku, albo 9 maja – to nato-
miast roczni-
ca ogłoszonej 
rok później De-
klaracji Schu-
mana dotyczą-
cej powstania 
E u r o p e j s k i e j 
Wspólnoty Wę-
gla i Stali, czyli 
pierwszej struk-
tury, z której 
później wyłoni-
ły się Europejska 
Wspólnota Go-
spodarcza i Unia 
Europejska. 

– Chciałam pokazać to, co najbardziej 
podoba mi się w Europie. Ów mix ludzi, 
miejsc i kultur, a metaforą tego jest właśnie 
koktajl. Najwięcej czasu zajęło mi myślenie, 

a potem trzeba było tylko dopracować 
szczegóły – mówi Maria Mileńko, dodając, 
że gdy dowiedziała się, iż jej najgroźniejsza 
rywalka została zdyskwalifikowana, z jednej 
strony cieszyła się, że jej już nikt nie prze-
goni, a z drugiej dziwiła, że mogło dojść 
do takiego oszustwa. Hiszpanie używali 

systemu komputerowego, 
który sam wysyłał e-maile 
z głosami. 

Choć Maria Mileńko 
od siedmiu lat działa w Po-
znaniu, gdzie ukończyła Li-
ceum Plastyczne i studiuje 
na Akademii Sztuk Pięknych, 
to urodziła się w Świnouj-
ściu. Trzy lata temu zwycię-
żyła w konkursie na plakat 
z okazji 110-lecia  kina w Po-
znaniu. W ślad za obecnym 
sukcesem przyszła propo-
zycja zaprojektowania logo 
dla jednej z organizacji  eko-

logicznych, okładki do płyty oraz plakatu do 
sztuki Ich czworo, której premiera odbędzie 
się w jednym z poznańskich teatrów.   

fot. Sławomir Seidler

Marek Zaradniak

Sukces poznanianki: 
Najciekawiej promuje Europę
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 Nie ma żadnej przesady w stwierdze-
niu, że najważniejsze dla organizacji Piłkar-
skich Mistrzostw Europy 2012 w Polsce i 
na Ukrainie jest powstanie nowoczesnych 
stadionów. Oczywiście ważna jest także in-
frastruktura komunikacyjna, hotelowa itd., 
ale tylko bez spełniających standardy UEFA 
obiektów futbolowych turniej odbyć się nie 
może. Pierwszą gotową areną EURO 2012 w 
Polsce będzie stadion przy ulicy Bułgarskiej 
w Poznaniu.

Stadion Miejski w stolicy Wielkopolski 
będzie gotowy w czerwcu tego roku i nie 
jest to dziwne, bo w odróżnieniu od zupeł-
nie nowych obiektów, powstających w War-
szawie, Gdańsku czy Wrocławiu – poznański 
stadion jest nowoczesną wersją stadionu, 
który otwarto już niemal 30 lat temu. Do-
kładnie 23 sierpnia 1980 roku ligowy mecz 
po przeprowadzce z trochę archaicznego 
obiektu na poznańskim Dębcu zagrali na 
Bułgarskiej piłkarze Lecha i lubelskiego Mo-
toru. A potem działo się tu naprawdę wie-
le, szczególnie od 1986 roku, gdy zamon-
towano sztuczne oświetlenie. Jedenaście 
razy zagrała tu reprezentacja Polski, a po 
raz dwunasty uczyni to jesienią tego roku 
na otwarcie areny EURO.

 Modernizacja stadionu przy Bułgarskiej 
w Poznaniu to tylko hasło. Bo w rzeczywisto-
ści obiekt tworzony jest niemal od nowa. Cał-
kowicie zmieniona jest konstrukcja trybun 
(były przecież tylko te na ziemnych wałach), 
pojawi się zadaszenie z wmontowanymi ju-
piterami, a docelowa pojemność w czasie 
mistrzostw to 41 tysięcy 344 miejsca. Przy 
takich inwestycjach w Polsce zawsze rodzi 
się pytanie: czy budowniczowie zdążą?!

– Żadnych opóźnień nie rejestrujemy – 
uspokaja Michał Prymas, pełnomocnik 
prezydenta Poznania ds. organizacji EURO 
2012. – Oczywiście zima w tym roku była na 
pewno ponadstandardowa i części robót nie 
dało się zrealizować w planowanym termi-
nie. Jednak główny wykonawca czyni wszyst-
ko, aby te drobne poślizgi zostały usunięte, i 
latem obiekt będzie oddany do użytku. Jeśli 
pojawią się zmiany dat ukończenia budowy, 
to będą to dni – najwyżej kilka tygodni, a na 
pewno nie pół roku, jak gdzie indziej.

Wcześniej mówiono, że czerwiec to jest 
graniczna data, a tymczasem pierwsze ofi-
cjalne otwarcia sportowe i muzyczne pla-
nujecie dopiero jesienią. Wspomina się o 
październiku, listopadzie tego roku...

Michał Prymas: Tutaj żadnego przesu-
nięcia nie ma, tak planowaliśmy od początku. 
Pamiętajmy, że tak duży stadion z widownią 
na ponad 40 tysięcy widzów to jest budow-
la specyficzna. Priorytetem musi być zapew-
nienie maksimum bezpieczeństwa jego przy-
szłym użytkownikom, głównie kibicom. Nie 
ma możliwości wpuszczenia do obiektu ko-
gokolwiek, gdy wszystkie zakresy prac nie 
będą zakończone i odebrane przez właściwe 

organy, a wszystkie systemy nie będą przete-
stowane. Stąd może ten „rozstrzał’’ terminów, 
o którym pan wspomniał. Kończymy stadion 
tuż przed wakacjami, ale duży mecz między-
narodowy i wielki koncert muzyczny zorgani-
zujemy już po wakacjach.

Są strony internetowe, na których moż-
na śledzić zmieniający się wygląd stadionu 
w Poznaniu, ale tylko ten wygląd zewnętrz-
ny. Czego kibice nie widzą i czy wsłuchuje-
cie się w ich opinie na temat funkcjonalno-
ści obiektu?

Michał Prymas: Rzeczywiście bardzo 
dużo dzieje się w tej końcowej fazie wewnątrz 
stadionu i trybun. Jest dokonywany montaż 
wszystkich mediów, kładzione są płytki, za-
kładane okna i drzwi. Po prostu typowe prace 
wykończeniowe. A w przypadku drugiej kwe-
stii – to głos przyszłych użytkowników jest dla 
nas ważny. Niemal w każdym przypadku, gdy 
było to możliwe z racji projektowych i tech-
nicznych – uwzględnialiśmy uwagi, które mo-
gły zwiększyć komfort oglądania widowisk. A 
dodam, że po konsultacjach z kibicami usta-
liliśmy na przykład, że foteliki na stadionie 
będą koloru niebieskiego.

Można wierzyć, że terminy oddania do 
użytku poznańskiego stadionu będą za-
chowane, a wtedy na pewno już w sezonie 
2010/2011 piłkarskiej ekstraklasy na Bułgar-
skiej zostanie oddany do użytku największy 
ligowy obiekt w naszym kraju, bo będzie na 
nim mogło zasiąść aż 43 tysiące 831 kibi-
ców. Rozbieżność z pojemnością docelową 
wiąże się z tym, że do czasu EURO 2012 sie-
dziska na trybunach za bramkami pozosta-
ną takie jak obecnie, czyli nieco...węższe od 
tych składanych, które będą od razu mon-
towane na nowo budowanych trybunach. 
Później zostaną ujednolicone i stąd miejsc 
będzie mniej o blisko dwa tysiące. Będą za 
to wygodniejsze. A ta wygoda jest ważna 
również ze względu na funkcjonowanie 
obiektu już po mistrzostwach. Ideałem by-
łoby to, aby stadion mógł się... samofinan-
sować. To będzie zależeć w dużej mierze od 
zarządcy obiektu, czyli – używając oficjalnej 
formuły – operatora stadionu, który musi 
być niebawem wybrany w drodze przetar-
gu. Czy to będzie klub Lech Poznań, czy po-
znańska spółka EURO 2012, czy jeszcze ktoś 
inny, póki co nie wiadomo..., choć na przy-
kład budujący się stadion w Gdańsku takie-
go operatora w postaci międzynarodowej 
agencji już ma.

– W Polsce jeszcze nie ma tak naprawdę 
wypracowanego modelu zarządzania tak 
specyficznymi obiektami jak stadion – wy-
jaśnia Marek Drożdż, specjalista ds. komer-
cjalizacji spółki EURO Poznań 2012. – Kieru-
jemy się głównie wzorcami zachodnimi i tak 
będzie z pewnością działał przyszły operator 
poznańskiego stadionu. Rolą takiego opera-
tora jest znalezienie wszystkich możliwych 

źródeł komercyjnych finansowania takiego 
obiektu.

Taki punkt wyjścia do komercjalizacji 
stadionu to chyba sprzedaż prawa do na-
zwy. Zrobiono to już w Gdańsku, gdzie fir-
ma PGE zapłaciła 35 milionów złotych za 
pięcioletnie prawa...

Marek Drożdż: Rzeczywiście. Sprzedaż 
prawa do nazwy to jeden z głównych przy-
chodów komercyjnych, ale oprócz tego jest 
wiele innych. Na czoło wysuwa się oczywiście 
organizacja meczów piłkarskich, ale także im-
prez typu koncerty gwiazd muzycznych, sze-
roko pojęty catering – na Bułgarskiej ma być 
na przykład 300 punktów gastronomicznych, 
gdzie klienci będą obsługiwani szybko za po-
mocą specjalnych kart pre-paidowych. Waż-
ne i dochodowe ma być także sprzedawanie 
powierzchni reklamowych wewnątrz i na ze-
wnątrz obiektu, a także sprzedaż powierzchni 
użytkowych na inne cele. Myślę tu głównie o 
pomieszczeniach na działalność związaną ze 
sportem, czyli spa i inne branże typu „zdrowie 
i uroda’’, ale są też przestrzenie biurowe itd.

Modne na wielu dużych stadionach 
są restauracje z widokiem na murawę 
boiska...

Marek Drożdż: Często robi się takie spor-
tbary, które są atrakcją dla przychodzących 
nie tylko w dni meczowe. Zwykle są jednak 
sytuowane w tak zwanych strefach VIP-ow-
skich, gdzie znajdują się loże. Ich wykupienie 
na cały sezon też może stanowić bardzo istot-
ne źródło przychodu dla stadionu.

Robiliście już symulacje ekonomiczne, 
aby zorientować się, ile pieniędzy można 
uzyskać przy dobrym wykorzystaniu sta-
dionu w Poznaniu?

Marek Drożdż: Trudno to jeszcze oszaco-
wać. Takie wstępne przymiarki były robione, 
ale nie są na tyle wiarygodne, aby już je upu-
bliczniać. Dużo bardziej precyzyjna jest kal-
kulacja kosztów. Miesięczne utrzymanie sta-
dionu przy Bułgarskiej może wynosić około 
miliona złotych.

 
Jak wynika z głosów specjalistów, przy-

szłego operatora stadionu czeka wielkie 
wyzwanie, aby zbilansować nakłady na 
utrzymanie obiektu. Pomysłów nie może 
zabraknąć. Z jednej strony mamy więc ra-
dość, że komfort oglądania meczów piłkar-
skich i innych wydarzeń dzięki obiektom 
przygotowywanym na EURO 2012 zdecy-
dowanie wzrośnie, ale z drugiej trudno nie 
słyszeć nieco sarkastycznie obecnie brzmią-
cych opinii, że stadiony powstające u nas są 
już nieco archaiczne. A to, że nie ma wysu-
wanej poza dach murawy boiska, a to, że 
krzesełka dla widzów nie mają coraz po-
wszechniejszej na zachodnich stadionach 
instalacji podgrzewającej na jesienne chło-
dy itd., itp. Polskie wybrzydzanie?! Chyba 
nie tylko. Świat sportowych obiektów też 
mknie do przodu... 

Świątynia futbolu  musi... zarabiać
Krzysztof Ratajczak
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Z profesorem Henrykiem Koroniakiem, prezy-
dentem ECTNA, rozmawia Mariola Zdancewicz

 Co nam daje przynależność do sto-
warzyszenia European Chemistry Thematic Ne-
twork Association?

ECTNA, czyli europejskie stowarzyszenie uczel-
ni kształcących chemików, usiłuje zapewniać moż-
liwie jak najlepszą jakość kształcenia chemików 
w Europie. Jeżeli istnieje taka struktura, która sku-
pia około 160 jednostek, to oznacza, że korzyści 
z tego jakieś muszą być. To nie są wymierne zyski 
w złotych czy w euro. Europa Zachodnia dostrze-
gła już, że w ciągu najbliższych lat będzie brako-
wać wykształconych ludzi w zakresie nauk ścisłych, 
także inżynierów z wykształceniem technicznym. 
Dbanie o poziom, dbanie o jakość, dbanie o przy-
gotowanie standardów – to jest zawsze korzyść 
strategiczna. Poza tym chcemy konkurować ze Sta-
nami Zjednoczonymi, Kanadą, Japonią. Koncepcje 
dotyczące nauki nieustannie się zmieniają. Myślę, 
że wspaniały pomysł na finansowanie nauki w Eu-
ropie, które miało osiągnąć „niebotyczny” poziom 
około 3% budżetu, uwzględniała tak zwana Strate-
gia Lizbońska. Zmodyfikowano ją już na tyle, że się 
o niej nie mówi, zapomniano, ale może warto przy-
pomnieć w tej chwili. 

 A może jednak można by przytoczyć 
przykład?

W ubiegłym roku w mojej grupie seminaryj-
nej miałem siedmiu magistrantów. Z tej siódemki 
sześciu kontynuuje studia na poziomie doktoranc-
kim; i tak dwie osoby robią doktorat w Niemczech, 
w Bremie, jedna w Lyonie we Francji, jedna w Szko-
cji, jedna przeszła do PAN i jedna została u mnie. Za-
tem jest popyt na wykształconą kadrę, szczególnie 
w zakresie nauk ścisłych, nie tylko w Polsce. ECTNA 
została powołana po to, żebyśmy nawzajem akcep-
towali swoje rygory, kryteria, standardy kształcenia. 
Istnieją ogólne struktury i standardy kształcenia, 
ale my jako stowarzyszenie kształcące chemików 
dopracowujemy szczegóły, właśnie w odniesieniu 
do chemii. 

 Dbanie o jakość kształcenia chemików 
w Europie jest misją stowarzyszenia. Jak ocenia 
Pan dziś stan polskiej nauki, chemii w szczegól-
ności, pamiętając, że znów jest mniej pieniędzy 
na nią? 

Bezpośrednio z polskiego budżetu na naukę 
pieniędzy przeznaczonych jest niedużo. Przy roz-
woju gospodarczym i rosnącym PKB są to środki 
kształtujące się na poziomie 0,36 czy 0,37% PKB. 
W liczbach bezwzględnych jest to trochę więcej 
niż 4 miliardy złotych. Z tych pieniędzy finansowa-
ne są badania naukowe w szkołach wyższych, cała 
działalność PAN, badania prowadzone w jednost-
kach rozwojowych. I ten poziom utrzymuje się co 
najmniej od kilku lat. Jako członek Rady Nauki do-
skonale o tym wiem. 

Natomiast ostatnio pojawiła się gigantyczna 
szansa, czyli środki pomocowe z Unii Europejskiej 
na projekty badawcze, środki na inwestycje, które 

mogą służyć badaniom. Przykład: na naszej uczelni 
pojawią się dwa, finansowane przez UE, niezależne 
centra zaawansowanej technologii, współpracujące 
z uniwersytetem. Tak więc uniwersytet stwarza moż-
liwości dla małych firm opartych na wiedzy, udostęp-
nia miejsce, laboratorium, za które nie trzeba od razu 
płacić. Jeśli popatrzeć na taką działalność w innych 
krajach, na przykład w USA, to ponad połowa ta-
kich firm bankrutuje, ale te, które zostają, idą w górę. 
Znam firmy w Polsce, które zaczynały od mieszania 
zwykłą chochlą, a teraz są gigantycznymi przedsię-
biorstwami. Finansowanie nauki powinno być na 
pewno większe. Japończycy i Niemcy, jak mają kry-
zys, to oszczędzają, ale nie na nauce.

 Stowarzyszenie ma prawo nadawać 
europejski znak jakości.

Tak, jesteśmy z tego bardzo dumni jako ECT-
NA. Jesteśmy właścicielami znaków jakości EuroBa-
chelor oraz EuroMaster. Są to znaki jakości, które 
potwierdzają, że program kształcenia studentów 
odpowiada europejskim standardom. W Polsce do-
tychczas przyznano takich znaków około dziesięciu, 
są wnioski o następne. Aby otrzymać znak jakości, 
należy spełnić dość szczególne kryteria. W Euro-
pie, jako chemicy, mamy już rozpoznawalny znak 
jakości, którego nie ma żadna inna dyscyplina. On 
jest odnotowywany, istnieje w Internecie, istnieje 
jako kryterium wyboru uczelni dla potencjalnego 
studenta.

 Ile uczelni i ich programów mają taki 
znak jakości w Polsce?

Nie chcę robić tutaj reklamy. Powiem jedy-
nie, że moja Alma Mater ma taki znak. A poza tym 
jeszcze cztery inne uczelnie, kolejne dwa wnioski 
czekają. 

 Jakie są losy spotkań członków sto-
warzyszenia, na których ustalano najważniej-
sze linie działań na najbliższą przyszłość?

Właśnie wróciłem z Montpellier, gdzie odbyło 
się doroczne zgromadzenie ogólne ECTN Associa-
tion. Za priorytet uznano kwestię rozpoznawalno-
ści znaku jakości jako wyznacznika jakości progra-
mu, który oferujemy studentom. Druga sprawa 
priorytetowa to kwestia objęcia zasięgiem jeszcze 
większego obszaru przez stowarzyszenie, także na 
kraje spoza naszego kontynentu. Kolejna sprawa to 
EChemTest, czyli elektroniczny test dotyczący kom-
petencji w zakresie chemii na dowolnym poziomie. 
Chcemy, aby to był wyznacznik wiedzy chemicznej, 
wykorzystywany także przez potencjalnych pra-
codawców. Chemistry and Chemical Engineering 
Education Network to z kolei projekt, który łączy 
chemię i technologię, od laboratoriów i badań pod-
stawowych przechodzimy do wdrożenia i produkcji. 
Uzyskaliśmy spore finansowanie na ten cel z EU. 

 Rok temu został Pan prezydentem 
ECTNA, właśnie upłynęła połowa kadencji, pro-
szę o komentarz?

To jest sytuacja, w której albo dostrzegamy, że 
pół kieliszka wina zostało wypite, albo że jeszcze 
pół kieliszka wina pozostało do wypicia. Chciałbym, 
aby to drugie pół smakowało lepiej. 

Chemiczne kształcenie
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Komisja Europejska przedstawiła program strategii go-
spodarczej UE do 2020 roku, który ma być kontynuacją Stra-
tegii Lizbońskiej. Czy możemy oczekiwać, że nowa strategia 
UE będzie skuteczna? Wszak zgodnie z założeniami Strategii 
Lizbońskiej UE miała być najbardziej konkurencyjną gospo-
darką świata, a nawet miała wyprzedzić gospodarkę USA, co 
się nie udało.

Przyjęta w 2000 roku Strategia Lizbońska po pięciu latach mu-
siała być gruntownie zrewidowana. Obecnie Komisja zapropono-
wała wzmocnioną metodę monitorowania postępu reform w kra-
jach członkowskich, ale nie ma mowy o sankcjach dla krajów, które 
nie wywiązywały się ze wspólnie przyjętych uzgodnień. Strategia 
Lizbońska nie została zrealizowana, bo poszczególne państwa człon-
kowskie różnie ją pojmowały. Ważne, że strategia do 2020 roku oraz 
jej cele mają znaleźć odzwierciedlenie w perspektywie budżetowej 
na lata 2014–2020. Cele, które wpisano do projektu, to gospodarka 
oparta na wiedzy, innowacyjne podejście do klimatu, szanse zrów-
noważonego rozwoju oraz efektywność energetyczna. Wszystkie te 
cele są już wpisane w strategię UE i jeżeli zostaną powiązane z finan-
sowaniem z budżetu UE, to będzie to silny impuls dla krajów człon-
kowskich. Należy zauważyć, że pierwotnie nie eksponowały one tak 
ważnych dla Polski celów, jak polityka spójności, rozwój regionalny 
czy wspólna polityka rolna, które są podstawą wyrównywania dys-
proporcji rozwojowych między UE-15 a nowymi krajami członkow-
skimi, do których Polska wciąż należy. Zabiegali o to polscy posło-
wie w PE i Rząd RP.

Jak obecna sytuacja kryzysu gospodarczego w świecie i kry-
zys w niektórych krajach Unii mogą wpłynąć na cele strategii?

Tylko wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy mogą gwaran-
tować dochody budżetowe państw członkowskich i w konsekwen-
cji dochody budżetu UE. Obecnie poziom wpłat do budżetu UE 
to 1% PKB krajów członkowskich. Od wielu lat płatnicy netto chcą 

zmniejszyć swój udział 
w tworzeniu budżetu 
UE. Unia musi więc okre-
ślić wspólne cele i to zro-
biła. Budżet powinien 
być funkcją celów, któ-
re może osiągnąć, gdy 
wszystkie kraje członkowskie będą zainteresowane. Oczywiście ta-
kie sytuacje jak kryzys w Grecji, potężny deficyt budżetowy to dodat-
kowe trudności. Pod pewnymi warunkami cele strategii pomogą rzą-
dowi Grecji, choć przyznam, że to bardzo ciężkie warunki. 

Ostatnio w Pile na tamtejszej Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej odbyła się debata na temat strategii UE 2020, 
szczególnie jej aspektu dotyczącego edukacji. Jest Pan pomy-
słodawcą Europejskiego Forum Wielkopolski i był współorga-
nizatorem pilskiej debaty. Jak zdefiniowano cele edukacyjne 
w strategii UE 2020? 

W UE około 15% młodych ludzi przedwcześnie kończy eduka-
cję, stąd uznano, że trzeba zmniejszyć ten odsetek do 10%. Równie 
ambitnym celem jest to, by około 40% młodych ludzi zdobyło wyż-
sze wykształcenie. W konsekwencji ma to doprowadzić do wzro-
stu zatrudnienia osób pomiędzy 24. a 64. rokiem życia, czyli do 
75% aktywnych zawodowo. Bez wzrostu zatrudnienia utrzymanie 
właściwych proporcji pomiędzy zawodowo czynnymi obywatela-
mi a pobierającymi świadczenia, przy obecnym niżu demograficz-
nym, jest niemożliwe. Popatrzmy na dynamiczny rozwój Chin, Indii, 
Brazylii oraz na ich potężne zasoby demograficzne. Połączenie wie-
dzy i nowych pomysłów w gospodarce z dobrze wyedukowanymi 
pracownikami otwiera nowe możliwości konkurencji i zatrzymania 
miejsc pracy w Europie. 

Strategia Europa 2020 koncentruje się na inwestycjach 
w badania i innowacje oraz na promowaniu przyjaznej 

Strategia gospodarcza UE

Europa 2020

EUROPA 2020 to strategia wyznaczająca kierunki działań dla UE na kolej-

ną dekadę zaproponowana przez Komisję Europejską 3 marca br.

We wstępie do niej José Manuel BARROSO pisze: „Europa musi wrócić na ścieżkę rozwo-

ju, a następnie na niej pozostać. Taki jest cel strategii Europa 2020”.

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

• rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

•  rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, 

bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

•   rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim pozio-

mie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Chcąc określić, gdzie Unia Europejska chce się znaleźć w roku 2020, Komisja zapropo-

nowała wytyczenie kilku nadrzędnych, wymiernych celów UE, których wymiar liczbowy 

ma między innymi uchronić ten plan od porażki. Są nimi:

•   wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat wynoszący 75%;

•   3% PKB Unii przeznaczane na inwestycje w badania i rozwój;

•  cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku wę-

gla nawet o 30%, jeśli pozwolą na to warunki);

•  ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10% oraz 40% 

osób z młodego pokolenia posiadających wyższe wykształcenie;

•   zmniejszenie o 20 milionów liczby osób zagrożonych ubóstwem.

Z całością strategii można się zapoznać w Internecie pod adresem: http://ec.europa.eu/

eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 30
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środowisku gospodarki opartej na wiedzy. Może to zagrozić pol-
skim inwestycjom infrastrukturalnym. To trudne, ale nowa Euro-
pa musi wyrównać zapóźnienia, a zarazem uczestniczyć w budo-
wie innowacyjnej gospodarki. Czy tak sformułowane priorytety 
zabezpieczają polskie oczekiwania na kontynuację polityki spój-
ności, polityki regionalnej oraz wspólnej polityki rolnej? 

Jak mówiłem wcześniej, nowa strategia nie może zakłócić wy-
równywania dysproporcji rozwojowych w nowych krajach członkow-
skich. Trudno sobie wyobrazić rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
bez dobrej sieci dróg czy bez dostępu do Internetu, a promocji go-
spodarki przyjaznej środowisku – bez inwestycji w ochronę wód, po-
wietrza i gleby. Podobnie sprawa wygląda z kontynuacją polityki rol-
nej, która w takich krajach jak Polska pełni funkcję wyrównywania 
różnic w rozwoju między miastem a obszarami wiejskimi. Obszary 
wiejskie i polityka wobec nich będą się zmieniać, chociażby przez 
włączenie ich w ochronę klimatu czy przez rolę, jaką odgrywają w ra-
mach polityki zrównoważonego rozwoju. 

Polski rząd ma swój pomysł na nową strategię gospodarczą 
dla UE. W specjalnym liście do Hermana Van Rompuya, Joségo Ma-
nuela Barroso i Joségo Luisa Rodrígueza Zapatero polski premier 
przekonuje, że milionowe inwestycje w drogi, koleje i sieć telein-
formatyczną powinny pozostać priorytetem unijnej gospodarki. 
Niekoniecznie muszą nim być inwestycje w tak zwaną innowacyj-
ność. Jaki jest Pana punkt widzenia na tę kwestię?

Strategia będzie przyjęta w czerwcu na unijnym szczycie. Stąd 
rząd RP ma ogromną rolę do odegrania, by Polsce nowa strate-
gia dała impuls rozwojowy. Utrzymanie polityki spójności, rozwo-
ju regionalnego oraz WPR to zapewnienie rozwoju polskiej infra-
struktury i obszarów wiejskich. To wcale nie musi być sprzeczne 
z innowacyjną gospodarką. Przecież dostęp do Internetu szeroko-
pasmowego czy odnawialne źródła energii to też wykorzystanie 
wiedzy i innowacji. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie 
ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrówno-
ważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. 

rozmawiał Merkuriusz

Andrzej Grzyb 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Prezes PSL w Wielkopolsce

Członek Biura Europejskiej Partii Ludowej

Wiceprzewodniczący polskiej delegacji w Grupie Europejskiej Partii 

Ludowej w Parlamencie Europejskim

Wiceprzewodniczący Podkomisji Praw Człowieka

Członek Komisji Spraw Zagranicznych

Zastępca w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Członek Delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej 

UE–Ukraina

Członek Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Zastępca w Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej 

UE–Turcja

Członek Parlamentarnej Grupy Roboczej ds. Bliskiego Wschodu

Członek Parlamentarnej Grupy Roboczej ds. Ruchu Wizowego 

UE–Ukraina

Reprezentujący Polskę Członek Zarządu Grupy Interparlamentarnej 

„Europa Bałtycka”

Członek Parlamentarnej Grupy Koordynacyjnej ds. Wyborów

Więcej informacji na stronie: www.andrzejgrzyb.eu

Pilska V Edycja FEW
Tematem V Edycji Forum Europejskiego Wielkopolski, któ-

ra odbyło się 23 kwietnia br. w Pile, była „Strategia Europa 
2020 – Edukacja podstawą rozwoju UE?”. Oprócz gospodarza, 
posła Andrzeja Grzyba (PSL), pilska Alma Mater gościła rów-
nież Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. 
Marię Elżbietę Orłowską oraz posła do PE Piotra Borysa (PO).
Podczas dyskusji paneliści odpowiadali na nurtujące studen-
tów pytania dotyczące europejskiej edukacji w kontekście stra-
tegii Europa 2020. Samą debatę w ramach FEW V poprzedziły 
wystąpienia merytoryczne, będące wprowadzeniem do dysku-
sji. W ich ramach wicedyrektor Centrum Informacji Europejskiej 
Katarzyna Trzeciak przedstawiła kwestię edukacji w polityce 
Unii Europejskiej, natomiast dyrektor Ogólnopolskiej Fundacji 
Edukacji Komputerowej Ryszard Stefanowski przedstawił pro-
jekt „Wielkopolska E! Szkoła”.

Forum Europejskie Wielkopolski
Forum Europejskie Wielkopolski to projekt, którego inicjato-

rem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb 
– Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Poznaniu. Celem projek-
tu jest stworzenie przestrzeni do wymiany merytorycznych in-
formacji oraz opinii na temat funkcjonowania Unii Europejskiej 
i jej poszczególnych instytucji, a także roli, jaką może i powin-
na w niej odegrać Polska. Jest on realizowany poprzez spotka-
nia i debaty, do udziału w których zapraszani są między innymi 
przedstawiciele świata nauki i praktycy funkcjonujący w struk-
turach UE – osoby mogące przekazać młodzieży oraz studen-
tom wyczerpującą wiedzę dotyczącą obecnego i przyszłego 
funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji. 

Więcej informacji na stronie www.few.info.pl.
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NOWOŚCI MUZYCZNE

NOWOŚCI MUZYCZNE
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Sławomir Bartkowiak
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Aga Zaryan
„Looking Walkin Being”

Looking Walkin Being to 
autorski album z tekstami 
piosenek Agi Zaryan i wier-
szami współczesnej amery-
kańskiej poetki Denise Lever-
tov. Pierwszy album polskiej 
wokalistki wydany pod szyl-
dem Blue Note Records. Mu-
zykę skomponowali: Michał 
Tokaj, Larry Koonse (znany 
ze współpracy z Natalie Cole 
czy Dianą Krall), David Do-
rużka i Zbigniew Wegehaupt. 
Nagranych zostało dwana-

ście utworów, w których słychać wpływy bossa novy, samby, ryt-
mów afrykańskich, jazzu, a nawet jazz-rocka. Kompozycje zaska-
kują świeżością i bogactwem tradycji. Stylistycznie materiał na 
nowej płycie różni się od dotychczasowych dokonań artystki. Ze 
względu na różnorodność pozostaje jednak w nurcie szeroko ro-
zumianej muzyki jazzowej. Teksty utworów Agi Zaryan to historie 
związane z doświadczeniami artystki, opisujące jej widzenie rze-
czywistości. Dzięki słowom napisanym przez Agę kompozycje na-
brały bardzo osobistego charakteru (na przykład My Name, Cherry 
Tree Avenue czy Temptation Game). Nowe brzmienie zostało osią-
gnięte między innymi poprzez poszerzenie składu zespołu. Michał 
Tokaj – fortepian, Michał Barański – kontrabas, Łukasz Żyta – per-
kusja, David Dorużka – gitary oraz światowej sławy amerykański 
perkusjonista Munyungo Jackson znany między innymi ze współ-
pracy z Milesem Davisem, Stingiem oraz Steviem Wonderem. Pły-
ta jest wydana z wyjątkową dbałością o szatę graficzną i zawiera 
24-stronicową książeczkę.

Stacey Kent
„Raconte-moi…”

Raconte-moi… („Powiedz 
mi”) to kolejny album artystki. 
Kent powraca do klasyki fran-
cuskiej muzyki, odkrywając na 
nowo utwory takich twórców, 
jak między innymi Paul Misraki, 
Georges Moustaki, Henri Salva-
dor, Michel Jonasz, Keren Ann 
i Benjamin Biolay. Umiejętność 
opowiadania historii, uchwyce-
nia emocji, nastroju, nadania im 
kształtu i podzielenia się nimi z publicznością – oto cechy, które 
czynią ze Stacey Kent wyjątkową artystkę. Porusza się swobodnie 
w dowolnym gatunku, a jednocześnie potrafi sięgać po inspiracje 
w bardzo odległe rejony. W najnowszym albumie artystka idzie 
dalej – płyta jest w całości francuska. Oprócz tego na płycie zna-
lazły się oryginalne utwory młodych, utalentowanych muzyków: 
Claire Denamur, Pierre-Dominique Burgaud oraz Emilie Satt, któ-
rych debiutancki singiel stanowi piosenka La Vénus du mélo. Czy 
to jazz, czy francuska chanson? Na tej płycie Stacey Kent po raz 
kolejny burzy podziały pomiędzy gatunkami, odciskając własny 
ślad muzyczny z gracją i wrodzonym wyczuciem.

Goldfrapp
„Head First”

Head First to naj-
bardziej energetyczna 
płyta Goldfrapp w hi-
storii zespołu. To przy-
pływ syntezatorowe-
go optymizmu, euforii, 
fantazji i romantyzmu. 
Album Head First został 
skomponowany i wy-
produkowany przez 
jego członków Alison 
Goldfrapp i Willa Gre-
gory’ego. Zespół nagrywał płytę w 2009 roku, w Bath i Londynie. 
Różnorodność, ambitny charakter i kierunek nowej płyty wyraź-
nie pokazują, że zespół Goldfrapp pozostaje pionierem trendów 
i ikoną współczesnej muzyki brytyjskiej. Head First to kolejna płyta 
po cieszącym się uznaniem krytyków albumie Seventh Tree. Head 
First to najnowsze dzieło zespołu w jego spójnie doskonałej dys-
kografii, poczynając od urzekających elektronicznych ballad z no-
minowanego do nagrody Mercury debiutu Felt Mountain, przez 
drugi album Black Cherry, aż po mieniącą się blaskiem lustrzanej 
kuli płytę Supernature z 2005 roku, która sprzedała się na świecie 
w milionie egzemplarzy. 

 Dżem
 „30 urodziny”

Wypełniony po brzegi katowicki Spodek (10 tysięcy fanów), 
kilkudziesięciu artystów na scenie, ponad 300 osób pracujących 
przy koncercie, około 130 ton najnowocześniejszego sprzętu 
nagłośnieniowo-oświetle-
niowego, dwa ekrany o wy-
sokiej rozdzielczości. To 
wszystko składało się na 
jedno z najważniejszych wy-
darzeń muzycznych w kraju. 
3 października 2009 roku je-
den z najlepszych wykonaw-
ców w historii polskiego roc-
ka, zespół Dżem, obchodził 
swoje trzydzieste urodzi-
ny. Artyści zaprezentowali 
swoje utwory w trzech od-
słonach: akustycznej, sym-
fonicznej i blues-rockowej. 
Orkiestra symfoniczna oraz 
zaproszeni goście to nie je-
dyne atrakcje uświetniające 
ten wieczór. Ponad czterogo-
dzinnemu koncertowi towa-
rzyszyła wystawa (na antresoli Spodka) ilustrująca 30-letnią histo-
rię zespołu. Dla tych, którzy nie mogli wziąć udziału w tym święcie 
osobiście, zespół Dżem ma dobrą wiadomość – całość koncertu 
została zarejestrowana i wydana w postaci siedmiopłytowego al-
bumu (3 DVD + 4 CD).

(Wydawca: Agencja Koncertowa Leszek Martinek)

Więcej na www.emimusic.pl
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W obronie kobiet

Serdecznie zapraszamy 15 i 16 maja 
do Gimnazjum w Skórzewie.

Pierwsze cztery czytelniczki „Merkuriusza”, które w dniu 14 maja od godziny 
10:00 wyślą na adres e-mail: redakcja@merkuriusz.com.pl wiadomość z hasłem 

„Obronię się sama”, wygrają zaproszenie na szkolenie, cztery kolejne – zestaw 
upominków (m.in. gaz pieprzowy, gadżety i suplementy diety).

Okazuje się, że nawet najbardziej 
drobna, niewysportowana kobieta po-
trafi obronić się przed niespodziewanym 
atakiem silniejszego mężczyzny. Popular-
ny aktor, a także medalista mistrzostw Eu-
ropy w karate, Robert Moskwa, postano-
wił udowodnić kobietom, że mają w sobie 
spryt, siłę i odwagę, aby móc obronić się 
same. „Kształtujemy świadomość zagro-
żeń, uczymy taktycznych rozwiązań, psy-
chologicznych aspektów ataku i obrony 
oraz manualnych technik odparcia na-
pastnika. Udowadniamy, że do tego nie 
jest potrzebna ani siła, ani szybkość, czy 
też lata praktyki. Dlatego na kursy OBROŃ 
SIĘ SAMA! zapisują się zarówno nastolatki, 
jak i dojrzałe kobiety”.

Celem akcji jest uzmysłowienie, że sy-
tuacje zagrożenia mogą zdarzyć się każ-
demu i tylko świadome ich kobiety mogą 
wyjść cało z opresji. Kursantki nauczą się 
podstawowych trików wykorzystujących 
przedmioty, które często można znaleźć 
w damskiej torebce, oraz chwytów, które 
jest w stanie wykonać każda kobieta.

Jak podkreśla siedmiokrotny mistrz 
świata w karate i trener kursu OBROŃ SIĘ 
SAMA!, jedynie szybka reakcja i umiejęt-
ność obrony może wybawić z opresji. „Ko-
bieta, mimo swojej delikatności, ma tak 
długo szansę obrony przed atakiem, do-
póki wierzy w swoje możliwości. W chwi-
li gdy traci nadzieję – automatycznie się 
poddaje”. 

To już druga edycja kursu OBROŃ SIĘ 
SAMA! Po sukcesie pilotowych szkoleń za-
interesowanie nimi pozwoliło na organi-
zację cyklu kursów w największych mia-
stach na terenie całego kraju. W tym roku 
do akcji przyłączyła się nasza redakcja.

Partnerem strategicznym akcji jest 
firma ASA – wytwórca preparatu Artre-
san wspomagającego sprawność i dobrą 
kondycję stawów. red.

fot. ASA

Więcej informacji znajdziesz na: 
www.obronsiesama.pl.
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Po szeregu dniach narodowo-państwo-
wego żałobnictwa, którego początkowe 
dni były rzadkim czasem chyba naprawdę 
wspólnotowego i spontanicznego współ-
odczuwania w tragedii, zaczęła się cokol-
wiek histeryczna i schematyczna niby-dy-
skusja nad patriotyzmem polskim, jakby 
wokółżałobne rekolekcje. W Poznaniu mo-
głaby się ona z większym sensem odnieść 
do rozmaitych aspektów naszej poznań-
skiej tożsamości, która odstaje, czasem 
zdecydowanie, od utrwalonych kongreso-
wo-galicyjskich wzorców, wciąż jakoś ży-
wych. Odstaje choćby i w tym, że w Pozna-
niu ceni się trwałą, dobrą codzienność, a nie 
za cenę syfu i piekiełka na co dzień – kulty-
wuje wzloty od wielkie-
go dzwonu, albo upad-
ki raczej. 

Tytułowe „porzund-
ne miasto porzund-
nych mieszkańców” to 
oczywiście nasz Poznań 
w grepsie krążącym po 
kraju, w intencji złośli-
wym, wykpiwającym tak 
definiowaną poznań-
skość. Dla ogółu pozna-
niaków nie ma w nim 
nic specjalnie deprecjo-
nującego (lepiej być pe-
nerem?), podobnie jak 
w stwierdzeniu, że jeste-
śmy oszczędni... A bo to 
źle? Lepiej szastać bej-
mami? Jednak fundowa-
nie tożsamości na „byciu 
porzundnym” nie musi 
tylko satysfakcjonować. 

Porzundność w Po-
znaniu to więcej niż po-
rządek w wypucowanej 
chacie. To kwintesencja 
ładu – w domu, w sercu 
i umyśle. Uczciwość, ale 
i cnota. Warszawa, ste-
reotypowo, jest otwar-
ta na nowinki i rozwią-
zła, Kraków – konserwatywny i rozwiązły. 
Poznań ma być konserwatywny i cnotliwy, 
przynajmniej po wierzchu. 

Trop ten prowadzi do myśli, że Poznań 
jest miastem szeregu sprzeczności – mię-
dzy takim właśnie wypucowanym, ofi-
cjalnym obrazem porzundnego miasta a 
niepasującymi doń realnymi zjawiskami, 
procesami, sytuacjami zajmującymi w nim 
całkiem sporo miejsca. Te sprzeczności są 
jak pęknięcia na powierzchni lustra, w któ-
rym się przeglądamy, by potwierdzać na-
sze poznańskie samozadowolenie. Ono 
może z ich powodu rozpaść się na kawał-
ki… I z czym wtedy pozostaniemy, poza 
odłamkami szkła? 

Oto debiutancka powieść poznań-
skiego poety Edwarda Pasewicza Śmierć 
w darkroomie sprzed ponad 3 lat pokazuje 
Poznań z perspektywy bujnej tutejszej sub-
kultury gejowsko-lesbijskiej, jakby to było 
miasto homoseksualistów. To nie science 
fiction, Pasewicz w warstwie ogólnej por-
tretuje niemal fotograficznie tę subkultu-
rę, do której zresztą należy. Jakby dostar-
czał bogaty materiał ilustracyjny do tezy, 
że to właśnie bogobojny Poznań jest kra-
jową stolicą mniejszości seksualnych, tylko 
o tym cicho sza. Choć już jest całkiem nie ci-
cho – awantury o Marsz Równości wydoby-
ły temat z podziemia, zaś afery z arcybisku-
pem Paetzem albo dyrygentem Kroloppem 

w pewien sposób uczyniły wizerunek nasze-
go miasta bardziej ludzkim, bo grzesznym. 
Było jakby tak: seks? No nie, w Poznaniu jest 
to niestosowny temat... A tu masz…

Innym zaskoczeniem trzeźwego, obli-
czonego Poznania, pozbawionego niemal 
literatury i czasopiśmiennictwa, w którym 
według złośliwców żyje się z twarzą przy 
ziemi, jest bardzo silne środowisko poetyc-
kie, tworzone przez liczną grupę bardzo 
dobrych poetów do średniego pokolenia 
włącznie (na początek Grzebalski, Sośnicki, 
Pasewicz). Organizowany co dwa lata festi-
wal „Poznań Poetów” jest jego znamienitą 
emanacją. Trzeba dodać bogate środowisko 
teatrów „offu”, zdecydowanie odległych od 

jakiejkolwiek drobnomieszczańskiej este-
tyki. Poezja jest wszak zaprzeczeniem tego, 
co porzundne…

Jako wrzód na d…pie Poznania kulty-
wującego porzundek, własność i tradycję 
bywa przedstawiany przez władze najbar-
dziej znany, największy i najstarszy (15 lat) 
w Polsce skłot Rozbrat. Rządzą nim anar-
chiści, odrzucający porządki ograniczające 
wolność jednostki, głoszą dystans wobec 
własności i życia traktowanego jako pra-
cowite dorabianie się jak największej licz-
by pożądanych przedmiotów. Ten ideolo-
gicznie „antypoznański” ośrodek cieszy się 
jednak sporą popularnością, mimo konster-
nacji z powodu niektórych, sporadycznych 

jego prowokacji. Poznań-
skie sado-maso?

Tajemniczą sprzecz-
nością Poznania jest neu-
tralna obojętność dużej 
większości poznaniaków, 
praworządnych (?), lega-
listów (?), wobec urzędu-
jącego od niemal zawsze 
prezydenta. Ma on od lat 
problemy z prawem, trwa-
jący proces karny, ale obo-
jętność elektoratu pozwala 
zdecydowanej mniejszo-
ści (około 20%) wybierać 
go sobie (i nam) na ko-
lejne kadencje. Porzund-
ni poznaniacy na hasło 

„prokurator” jakoś nie re-
agują ostracyzmem, od-
rzuceniem, krytycyzmem. 
Nie tylko zresztą w tej 
sprawie.

Są też i inne, mniej 
wyraziste sprzeczności 
i niekoniecznie związane 
z tytułowym wizerunko-
wym grepsem. Oto uzna-
jemy się za nowoczesnych 
i z pogardą odnosimy się 
do zacofanej Polski B, ma-
jąc wszystko na wschód 

od Strzałkowa za „Azję”. Ale jesteśmy nie-
chętni nowinkom, antyinnowacyjni, a tu-
tejszy konserwatyzm to w części bezwład, 
niechęć do zmiany, lenistwo..? Wolimy, żeby 
zostało po staremu nawet za cenę niewy-
gody i strat. Mamy się też za światłych, 
a Poznań za wysoce intelektualne miasto 
akademickie. Jednak na tle kraju, w tym 
lekceważonej „Polski B”, wydajemy raczej 
mało na kulturę, edukację, prasę, Internet, 
książki… Bo wolimy kupować głównie do-
bra trwałe. 

W jakim mieście żyjemy naprawdę? W ja-
kim chcielibyśmy żyć? Kim dziś jesteśmy, 
my – poznaniacy?  

Lech Mergler

Porzundne 
miasto 
porzundnych 
mieszkańców…?
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NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA maj
Przysłowia są mądrością narodu, 

więc prosimy zawierzyć także blueno-
te’owej propozycji na ten miesiąc.

W ramach cyklu JAZZ TOP w Blue 
Note (21.05) swój nowy, autorski pro-
jekt zaprezentuje 
JEFF BALLARD, 
znakomity ame-
rykański perkusi-
sta, magicznie łą-
czący tradycyjne 
dźwięki z poszu-
kiwaniem wła-
snej muzycznej 
ekspresji. Ballard 
współpracował 
z artystami naj-
wyższego forma-
tu: Rayem Charle-
sem czy Chickiem 
Coreą. Teraz do 
wspólnego gra-
nia zaprosił wschodzącą gwiazdę sak-
sofonu altowego Miguela Zenona, 
czterokrotnego laureata plebiscytu 
Down Beat, zasilają-
cego między innymi 
słynny The Mingus 
Band, oraz gitarzystę 
Lionela Loueke, wy-
chowanka Herbiego 
Hancocka, współpra-
cującego z Wayne’em 
Shorterem czy Ange-
lique Kidjo.

Wyjątkowo uro-
kliwie zapowiada się 
koncert nowojorskiej 
wokalistki SIGGY DA-
VIS (14.05). Ta chary-
zmatyczna pieśniarka 
obdarzona przepięk-
nym, potężnym gło-
sem uraczy poznańską 
publiczność bukietem najpiękniej-
szych standardów z repertuaru takich 
mistrzyń, jak: Aretha Franklin, Ella Fit-
zgerald, Nina Simone, Billie Holiday. 
Artystce towarzyszyć będzie kontra-
basista Stan Michalak, pianista Ste-
fan Gąsieniec oraz perkusista Kenny 
Martin.

W maju nie zabraknie także pre-
mier. Jedną z nich będzie promo-
cja projektu NEW TRIO pod egidą 
skrzypka Mateusza Smoczyńskiego 
(07.05). Wraz z bratem pianistą Janem 

Smoczyńskim i perkusistą Alexandrem 
Zingerem zaprezentują intrygujący 
brzmieniowo ze względu na niety-
powy dobór instrumentów (skrzypce, 
organy Hammonda, perkusja), utrzy-

many w postcoltrane’owskiej 
stylistyce album Simultane-
ous Abstractions.

Kolejnym promocyjnym 
wydarzeniem będzie kon-
cert HOODOO BAND (05.05). 
Usłyszymy pełną energii for-
mację okrzykniętą „nadzieją 
dobrej jakości polskiej muzy-
ki”.  To podążająca w ślad za 
największymi (Sly & The Fa-
milly Stone, The Rolling Sto-
nes, Buddy Guy) wybuchowa 
mieszanka rhythm’n’bluesa, 
funku i soulu. Uwaga! Ten 
koncert grozi najprzyjem-
niejszym skądinąd uczuciem 

zmęczonych od tańca nóg.
 Rajski miesiąc wieńczyć będzie 

podwójny koncert spod znaku jaz-
zowych standar-
dów (28.05). AREK 
SKOLIK w koncer-
cie promującym 
płytę Detour Ahe-
ad zaproponuje 
publiczności kom-
pozycje Jerome-
go Kerna, Counta 
Basiego czy Ger-
ry’ego Mulligana 
w wyrazistych, po-
zbawionych aka-
demizmu aran-
żacjach. Koncert 
TUBIS TRIO będzie 
zaś niezwykłym 
połączeniem inspi-
racji tradycyjnym 

światowym jazzem Coltrane’a czy tria 
E.S.T. z muzyką klasyczną Prokofiewa.

Zapraszamy! 

5.05.2010 r., środa, godz. 20.00
HOO DOO BAND
szaleńcza mieszanka rhythm’n’bluesa, funku 
i soulu 

7.05.2010 r., piątek, godz. 20.30
NEW TRIO lead. MATEUSZ SMOCZYŃSKI 
(Polska/Rosja)
postcoltrane’owski jazz; promocja nowego al-
bumu „Simultaneous Abstractions”

11.05.2010 r., godz. 20.00
Dni Kultury Białoruskiej
LITVINTROLL
folk – funk – rock wzbogacony brzmieniem 
dawnych instrumentów tradycyjnych

12.05.2010 r.
Festiwal Ukraińska Wiosna
WARSZAWA – KIJÓW EXPRESS 

14.05.2010 r., godz. 21.00
SIGGY DAVIS ENSEMBLE (USA/Polska)
 The First Ladies of Song – Aretha Franklin, Ella 
Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday

16.05.2010 r., godz. 20.00
DETIDETEJ (Białoruś)
muzyczno-teatralny performance łączący rock, 
folk z elementami piosenki aktorskiej

17.05.2010 r., godz. 20.00, wstęp wolny!!!
BIG STAN BAND
big-band pod dyr. Stanisława Gruszki; po kon-
cercie – jam session!

19.05.2010 r., godz. 20.00
Festiwal Ukraińska Wiosna
VOLODYMYR SOLYANYK QUARTET 
czołówka ukraińskiej sceny jazzowej 

21.05.2010 r., piątek, godz. 20.30
JAZZ TOP w BLUE NOTE
JEFF BALLARD TRIO (USA) feat. Lionel 
Loueke, Miguel Zenon
jazzowa gratka!!! współpracownik m.in. Raya 
Charlesa, Pata Metheny’ego, Chicka Corei ze 
swym autorskim projektem 

22.05 2010 r., sobota, godz. 20:30
CYBER FEST NOZ

28.05.2010 r., piątek, godz. 20.30
TUBIS TRIO
promocja płyty „Live in Luxembourg”
oraz
AREK SKOLIK DETOUR AHEAD
urodzinowy koncert czołowego polskiego per-
kusisty połączony z promocją jego najnowszej 
płyty

29.05.2010 r., sobota, godz. 20.00
WIECZÓR KULTURY BRAZYLIJSKIEJ 
I CAPOEIRY

30.05.2010 r., niedziela, godz. 20.00
BOOGIE BOYS 

31.05.2010 r., poniedziałek, godz. 20.00
PARTYZANT & Mikołaj

W maju jak w raju

Jeff Ballard

Siggy Davis

Mateusz 
Smoczyński
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