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Marek Zaradniak

Zbigniew Preisner 
Preisner’s Voices 

Zbigniew Preisner to jeden z najbardziej znanych w świe-
cie polskich kompozytorów współczesnych. Szczególnie cenio-
na jest jego muzyka filmowa. Album Preisner’s Voices zawiera 
trzy krążki. Pierwszy, „Preisner – Towarnicka”, to płyta z utwo-
rami, w których pojawił się głos znakomitej polskiej sopranist-
ki, Elżbiety Towarnickiej. Znajdziemy wśród nich tematy z ta-
kich filmów Krzysztofa Kieślowskiego jak „Trzy kolory Niebieski”, 

„Trzy kolory Czerwony”, „Dekalog” i „Podwójne życie Weroniki”. 
Drugi krążek „Voices” to 15 utworów w wykonaniu wokalistów, 
którzy nagrywali jego ścieżki dźwiękowe. Są wśród nich Han-

na Banaszak, śpiewająca „Ostatni bieg Basi” i Grzegorz Turnau, 
w którego interpretacji słyszymy „Noc”. Na krążku tym  znalazło 
się również, pochodząca z filmu „Tajemniczy ogród” Agnieszki 
Holland, piosenka „Winter Light” w wykonaniu Sarah Bright-
man i angielska wersja „Kolędy dla nieobecnych”, czyli „Come 
To Us” w wykonaniu Cliffa Richarda. 

Wreszcie trzeci krążek to muzyka teatralna „Danse Maca-
bre”. Gra Orkiestra Filharmonii Kaliskiej. Solo na wiolonczeli 
oczywiście jej szef i dyrygent Adam Klocek, solo na trąbce Ma-
thias Eick, ale słyszymy tu także dwóch słynnych polskich mło-
dych śpiewaków, kontratenorów Marcela i Nikodema Legun, 
których niedawno podziwialiśmy w Poznaniu podczas Festi-
walu Chórów Chłopięcych. Początkowo ta płyta miała nazywać 
się „Pogrzeb”, jak tytuł sztuki wystawionej w Wiedniu, do której 
napisano tę muzykę, ale Zbyszek zdecydował, że będzie się na-
zywać „Danse macabre”, bo to lepiej brzmi. Zaiste niezwykły to 
album i aż dziwne, że ten uznany przez Stowarzyszenie Kryty-
ków Filmowych w Los Angeles za Najwybitniejszego Kompo-
zytora Muzyki Filmowej w przeciwieństwie do Jana A P Kacz-
marka nie ciągnie go do Hollywood. 

– Wszystko jest kwestią smaku. Tamten klimat nie interesuje 
mnie. Nie interesuje mnie Ameryka. Jak będzie trzeba, będę ro-
bił filmy w Hollywood. Jak nie trzeba, to nie robię – mówi kom-
pozytor. Zapytany, czy w takim razie postawił na Francję, gdzie 
wiele filmów z jego muzyką zdobyło popularność i kilkakrotnie 
został nominowany do Złotego Globu, Preisner mówi wprost:

 – Postawiłem na życie.  Nic wbrew sobie, ani przeciwko 
sobie – tłumaczy artysta. 
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Irena Jarocka 
Ponieważ znów są Święta 

Niezwykle poznańska płyta świąteczna Ireny Jarockiej. Poznańska, bo została na-
grana w należącym do Janusza Piątkowskiego studiu 

„Piątka” w podpoznańskiej Mosinie. Janusz Piątkow-
ski jest również autorem muzyki do piosenki tytu-
łowej ze słowami Edyty Warszawskiej i do „Pastorał-
ki braterskiej” ze słowami Andrzeja Sikorowskiego 
oraz aranżerem całości. Innym poznańskim akcen-
tem jest kolęda „Witaj gwiazdko złota” z muzyką i sło-
wami Feliksa Nowowiejskiego. Oprócz tego znajdzie-
my tu takie tradycyjne kolędy jak „Wśród nocnej ciszy” 
i „W żłobie leży”. Jest też najbardziej na świecie znana 
kolęda „Cicha noc”. Wypada jednak przypomnieć, że 
nie jest to melodia tradycyjna, ale kompozycja stwo-
rzona przez austriackiego organistę Franza Grubera. Wreszcie znajdziemy w tym ze-
stawie również starszą piosenkę na Boże Narodzenie, jaką Irena Jarocka ma swym 
repertuarze – „Samotnie kolędować źle”. W drugiej połowie lat 70. ubiegłego stulecia 
napisali ją Marian Zacharewicz i Wojciech Młynarski. 

Cesaria Evora 
&  

Ze względu na to, że lubi występować bez 
butów nazywa się ją „Bosonogą Divą”, a ponie-
waż zdobyła ogromną popularność w świecie, 
mówi się o niej też „Cesarzowa Wysp Zielone-
go Przylądka”. Gwiazda muzyki etnicznej z tego 
właśnie kraju wykonuje w duetach swoje naj-
większe przeboje. Nie brakuje też śpiewanej 
z Kayah piosenki „Embaracao”. Można posłu-
chać również „Ausencii” śpiewanej z Goranem 
Bregovicem czy „Lagrimas Negras” wykonywa-
nej z Compay Segundo. Warto wsłuchać się w wykonywaną z Cali „Um Pincelada” 
i porównać tę interpretację z wersją jaką „Cesarzowa” nagrała swego czasu z Dorotą 
Miśkiewicz. Koniecznie proszę też zwrócić uwagę na „Moda Bo”, którą Casaria Evo-
ra wykonuje ze swoją krajanką Lurą oraz  na „Quel Casinha”, śpiewaną z Adriano Ce-
lentano. Krótko mówiąc Cesaria i jej przyjaciele z całego świata proponują nam krą-
żek z muzyką niezwykle odprężającą. W sam raz, aby odpocząć nie tylko w okresie 
świątecznym.   

Kowalska – Ciechowski 
Moja krew  

22 grudnia minie dziewiąta rocznica śmierci Grze-
gorza Ciechowskiego. Jego utwory stały się już klasyką 
polskiej rozrywki i sięgają po nie inni. Jakiś czas temu 
instrumentalne wersje jego piosenek nagrał Kwartet 
Śląski. Teraz Kasia Kowalska wydała płytę „Moja krew”. 
Jest to szczególny krążek bowiem właśnie Ciechowski 
pomógł jej znacząco na początku kariery. Kowalska wybrała 12 najbardziej znaczą-
cych piosenek Ciechowskiego i jego grupy Republika. Interpretuje je po swojemu. 
Można to lubić lub nie, ale ważne jest, że te utwory żyją własnym życiem. Są tutaj ta-
kie  przeboje jak „Republika”, „Telefony”, „Nie pytaj o Polskę” czy tytułowa „Moja krew”. 
Drugi krążek, czyli DVD, przynosi m.in. fragmenty koncertu Kowalska – Ciechowski, 
zapis utworu „Reinkarnacje” zarejestrowany w studio im. Agnieszki Osieckiej i zare-
jestrowane w tym samym miejscu „Nieustanne tango”. Po tę płytę powinni sięgnąć 
wszyscy ci, którzy szanują twórczość Grzegorza Ciechowskiego. 
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  oraz bezp³atny projekt

  kupon na rabatu10%

Nowość w ofercie AMB – artystyczne Szklane Pieczątki
To doskonały pomysł na świąteczny prezent.
Przy zamówieniu do końca stycznia na hasło „Merkuriusz”  
oferujemy rabat w wysokości 15%!

Więcej na: www.szklanepieczatki.pl i www.amb.net.pl

Dominik Górny

Byłem w Betlejem  
miejscu Twoich narodzin
Panie – 

Nie ma stajenki 
ani siana na którym leżałeś

Nowi pasterze pilnują 
stad owiec
gwiazda dla nich
nadal przewodniczką

chociaż nie czekają już 
Ciebie 
w żłobie 
nie ma drabiny 
która sięga nieba
ani takiej pewności
że godni są zamieszkania 
obok Ciebie

więc tu na ziemi
strzegą skał
których dotykały 
Twoje stopy

modlą się do ciemnej nocy
i jasnego dnia
słowami Nadziei 
       
Betlejem, 24 grudnia 2009 r.
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Wiosną 1909 roku na terenach po-
fortecznych rozpoczęto budowę nowe-
go gmachu teatru niemieckiego. Był on 
jednym z reprezentacyjnych budynków 
powstałym w pierwszej dekadzie XX wie-
ku na tzw. ringu Stübbena, czyli dzisiej-
szej Dzielnicy Cesarskiej, biorącej swoją 
nazwę od zespołu zabudowań projekto-
wanych przez wybitnych architektów eu-
ropejskich. Dzielnica powstała w miejscu 
likwidowanych obwarowań Twierdzy Po-
znań, na ich zachodnim odcinku, zwłaszcza 
w szeroko rozumianym rejonie Bramy Ber-
lińskiej. Tę część miasta wyznaczają przede 
wszystkim: Zamek Cesarski, Collegium Ma-
ius, Minus i Iuridicum UAM czy Akademia 
Muzyczna oraz wiele innych budowli w za-
chodniej części ścisłego centrum miasta, 

powstałych w stylach 
historyzujących.

Gmach teatru, pro-
jektu monachijskie-
go architekta Maxa 
Littmanna, z neo-
klasycystyczną fasa-
dą i pozbawioną lóż, 

„demokratyczną” wi-
downią zwieńczyła 
charakterystyczna 
figura Pegaza. Tak 
ukształtowana bryła 
czyniła teatr porów-
nywalny ze scena-
mi w Dessau, Mo-
nachium, Linzu czy 
Królewcu. Otwarto 
go – pod dyrekcją 

Franza Gottscheida 
– 30 września 1910 roku Czarodziejskim fle-

tem Wolfganga A. Mozarta. Wtedy też za-
pewniano, że z tej sceny nie padnie nigdy 
żadne polskie słowo. A jednak…

Ha! Dzieciątko nam
Umiera, w chatce umiera.
A matka tu, a ojciec tam!
Dziecię wyciąga rączęta
I miłosiernie spoziera.
31 sierpnia 1919 w Operze Poznańskiej 

po raz pierwszy słowa te stały się symbo-
lem odrodzenia wolnej, niepodległej Polski. 
Dzięki staraniom ówczesnego Prezydenta 
Miasta – Jarosława Drwęskiego – w Gma-
chu pod Pegazem odbyła się uroczystość 
inaugurująca działalność polskiego teatru 
operowego, na którą przybyli przedstawi-
ciele kultury polskiej – Kornel Makuszyński, 
Bolesław Gorczyński, Emil Młynarski, Zenon 

Miriam – Przesmycki, Felicjan Szopski, Mi-
chał Tarasiewicz, zaś nieobecna Gabriela Za-
polska wysłała depeszę „Szczęśliwa, dumna, 
pełna nadziei wchodzę dziś razem z Wami 
pod dach naszego teatru, którego drzwi lat 
tyle były dla nas zamknięte, a wnętrze nie-
dostępne dla naszej drogiej mowy...”. Zaraz 
potem zabrzmiała uwertura do Halki Sta-
nisława Moniuszki, pod dyrekcją pierwsze-
go polskiego dyrektora poznańskiej sceny 

– Adama Dołżyckiego. W tym historycznym 
wydarzeniu uczestniczyli: Józefina Zachar-
ska (Hal ka), Franciszek Bedlewicz (Jontek), 
Liliana Zamorska (Zofia), Augustyn Wi-
śniewski (Janusz), Karol Urbanowicz (Stol-
nik), Jan Popiel (Dziemba), Gabriel Górski 
(Dudarz), Stanisław Drabik (Góral).

Już wkrótce po inauguracji teatr po-
znański zyskał opinię wiodącej sceny ope-
rowej kraju. Po dyrekcji Dołżyckiego przez 
następne sto lat stanowisko to obejmowali: 
Piotr Stermicz – Valcrociata, Zygmunt Woj-
ciechowski, Zygmunt Latoszewski, Zdzisław 
Górzyński, Walerian Bierdiajew, Robert Sa-
tanowski, Mieczysław Nowakowski, Jan Ku-
laszewicz, Mieczysław Dondajewski, Wła-
dysław Radomski, Sławomir Pietras, Michał 

Znaniecki. Zrealizowali oni łącznie 670 pre-
mier z repertuaru operowego, baletowe-
go, operetkowego i musicalowego, a także 
symfonicznego i oratoryjnego. Różnorodny 
repertuar teatru obejmuje dzieła od ope-
rowej klasyki po kompozycje współczesne, 
ze szczególnym uwzględnieniem oper pol-
skich i włoskich, głownie Giuseppe Verdie-
go. Młody i świetnie wykształcony zespół 
baletowy prezentuje spektakle przygoto-
wywane w różnych stylach choreograficz-
nych. Obecnie na afiszu Opery Poznańskiej 
w stałym repertuarze znajduje się ok. 40 
oper i 15 spektakli baletowych. Nieustannie 
realizowane są nowe projekty, pozwalające 
rozszerzać krąg zainteresowań widzów.

Swoje setne urodziny teatr obchodził 
w sposób – jak na instytucję – dość niety-
powy. Uroczystości z nimi związane przede 
wszystkim miały formę urodzinowych pre-
zentów w postaci gościnnych występów 
wielu teatrów, oper, filharmonii i zespo-
łów z całego kraju, na które bilety można 
było kupić za symboliczną złotówkę. Jed-
nak to wystawa „100 lat Teatru Wielkiego 
w Poznaniu”, zorganizowana w poznań-
skim Muzeum Narodowym, przyciągnęła 

Michał J. Stankiewicz

Pi´kny wiek
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uwagę mieszkańców miasta, jak i całej 
Wielkopolski, na ten jubileusz. 

Maria Teresa Michałowska – Bar-
łóg z Muzeum Narodowego i Tadeusz 
Boniecki – archiwista Teatru Wielkiego, 
opracowali koncepcję i scenariusz wy-
stawy, a także pozostali jej kuratorami. 
Scenograf Ryszard Kaja opracował na-
tomiast aranżację plastyczną wernisażu. 
Ekspozycja – w skład której znalazły się 
fotografie, plakaty, afisze, programy, no-
tatki, dokumenty, projekty scenograficz-
ne, makiety, kostiumy, rekwizyty i urzą-
dzenia techniczne – podzielona została 
na okresy funkcjonowania teatru – od po-
czątku jego działalności po czasy współcze-
sne. Dzięki temu widz, a zarazem i słuchacz, 
gdyż przez cały czas dochodzą nas dźwięki 
z nagrania Halki lub Strasznego dworu Sta-
nisława Moniuszki pod dyrekcją Waleriana 
Bierdiajewa z początku lat 50-tych, przenosi 
się zarówno w świat fantazji teatralnej, jak 
i wspomnień i wrażeń historycznych po-
wstałych przez poznawanie archiwalnych 
dokumentów. 

Na ile w dalszym ciągu kusi i uwodzi 
obnażona iluzja operowa, przedstawio-
na w postaci plastikowych tortów, farbo-
wanych kieliszków i zabazgranych rewer-
sów kulis scenograficznych, pozbawionych 
piękna koncepcji artystycznej, można prze-
konać się do końca stycznia w sali wielkiej 
nowej części gmachu Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu. Warto jednak przyjrzeć się 
temu światu co za nami i odczuć kreowaną 
i dzisiaj historię czasów współczesnych. 

fot. Katarzyna Zalewska
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Czasem sny mamy tak fantastyczne, że 
chciałoby się je nagrać i potem odtworzyć. 
Wielu z nas wpadło na ten pomysł, ale na 
razie nikomu się to nie udało – z powodu 
braku odpowiedniego sprzętu. Amerykań-
scy naukowcy pocieszają, że niedługo reje-
strowanie snów będzie możliwe. 

Nie wszystkie sny są tak piękne, by je 
pamiętać, ale czasem by się chciało. A zwy-
kle jest tak, że pierwsze kwadranse poranka 
wymazują nasze nocne obrazy. Czasami to 
dobrze, bo przecież może przyśnić się kosz-
mar, ale bywa, że sen chcielibyśmy sobie 
obejrzeć czy przeżyć jeszcze raz. Zwłaszcza, 
gdy latamy, niczym z pomocą niewidzial-
nych skrzydeł. Albo siedzimy na ciepłej pla-
ży, odłączeni od jakichkolwiek ziemskich 
problemów. Muzycy marzą o rejestrowa-
niu snów, bo niektóre najpiękniejsze kom-
pozycje rodzą się właśnie w nocy. 

Taką możliwość zwiastuje teraz dr Moran 
Cerf z Uniwersytetu Kalifornijskiego, który 
opublikował wyniki swych badań w prestiżo-
wym tygodniku „Nature”. Jego obietnica jest 
fantastyczna: dzięki szczegółowej obserwa-
cji aktywności mózgu, będzie można zareje-
strować obrazy, jakie mózg tworzy podczas 
snu. Zmieniające się obrazy będzie można 
połączyć w jeden ciąg – trochę tak, jak klatki 
na taśmie filmowej. Dzięki temu powstanie 
cała narracja, czyli płynący sen. 

– To przewidywalna, ale na razie odległa 
przyszłość – podkreślał w rozmowie z „Na-
ture” dr Cerf. Tłumaczył też, że na razie trze-
ba do tej sprawy zabrać się od podstaw. 

– Załóżmy, że ktoś stracił mowę, albo 
nie może ruszać rękami. Mózg takiej oso-
by cały czas funkcjonuje i może wydawać 

polecenia, tylko te rozkazy nie są wykony-
wane. To się daje przy dzisiejszych techno-
logiach ominąć, na przykład rejestruje się 
aktywność mózgu, który wydaje polecenia 
komputerom i te przesuwają kursor z góry 
ekranu na dół czy z prawej do lewej, czyli 
wprowadzają w życie poszczególne instruk-
cje – mówił naukowiec.

Są już nawet takie urządzenia, jak no-
woczesne protezy czy prototypy wózków 
inwalidzkich, które daje się kontrolować 
myślami. Jednym z twórców takiego wózka 
jest prof. Andrzej Cichocki z Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Warszawskiej, stoją-
cy na czele projektu w japońskim instytu-
cie RIKEN BSI.  

– My poszliśmy jeszcze dwiema innymi 
drogami – wyjaśnia dr Cerf. – Badaliśmy ak-
tywność mózgów pacjentów, którzy mają 
padaczkę. Niektórzy z nich mogą przejść 
skuteczną operację, ale najpierw trzeba 
ich mózgi poobserwować dzięki wszcze-
pionym elektrodom. Neurolodzy robią to 
po to, by zobaczyć jak zachowuje się mózg 
podczas ataku choroby. My załapaliśmy się 
na czas ich hospitalizacji trochę przy okazji, 
chcieliśmy badać co innego.

Pająk, Obama, Wieża Eiffla

– Otóż są takie neurony, których nie uży-
wamy do ruchu, tylko na przykład do zapa-
miętywania, kodowania czy odkodowywa-
nia informacji. Niektóre z nich nazwano już 
oficjalnie podczas prowadzonego kilka lat 
temu projektu badawczego „neuronami 
Jennifer Aniston”, od nazwiska aktorki z se-
rialu „Przyjaciele”. 

 – Po prostu na samą myśl o Jennifer 
Aniston pewne neurony zaczynają być ak-
tywne – dodaje dr Cerf. Jego zespół  poka-
zywał pacjentom na ekranie jednocześnie 
zdjęcie pająka i zdjęcie Wieży Eiffla. Pacjen-
ci byli proszeni, by skupili się na pająku. Im 
intensywniej myśleli o pająku, tym wyraź-
niejsze stawało się na ekranie jego zdjęcie, 
a tym samym mniej wyraźna Wieża Eiffla.

Potem naukowcy pokazywali pacjen-
tom zdjęcie pająka, a obok zdjęcie Barac-
ka Obamy

– Niektórzy nie mogli skupić się na pa-
jąku, choć ich o to prosiliśmy. Po prostu się 
nie udawało. Ale pod koniec eksperymen-
tu, zaczęli MYŚLEĆ o pająku. I wtedy zdjęcie 
Obamy zanikało. Oznacza to, że nasza myśl 
może wziąć górę nad widzianym obrazem 

–  mówi podekscytowany dr Cerf. 

Myśl nad działaniem

Sam dr Cerf określa to zjawisko jako 
triumf idei nad realizmem. Tłumaczy, że to 
prawie jak w buddyzmie: nasze wewnętrz-
ne myśli są ważniejsze od naszego otocze-
nia. Nad wynikami tych badań teraz pew-
nie zaczną zastanawiać się filozofowie, bo 
dyskusja o tym, czy nasz umysł to to samo, 
co nasz mózg jest nierozstrzygnięta. Jedni 
twierdzą, że neurony kontrolują nas jako 
osoby. Inni, że to my kontrolujemy nasze 
neurony. Dr Cerf sugeruje, że to jedno i to 
samo. 

Tak czy inaczej badania dr Cerfa to na 
razie podstawy większego projektu, które-
go celem jest stworzenie nagrywarki snów. 

Rafał Motriuk

Nagrywarka snów 
Obrazowanie mózgu: sny, autyzm, cechy przywódcze
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Badacze mają nawiasem mówiąc nadzieje 
na jeszcze dalej idące postępy. 

Warto pamiętać bowiem o znaczeniu 
snów. Jakie jest – na razie nie wiemy, ale 
przecież już starożytni Egipcjanie starali się 
je zrozumieć. Obecnie niektórzy psychote-
rapeuci  usiłują wykorzystywać sny do zro-
zumienia podświadomości pacjenta. Dr 
Cerf uważa, że jego badania przyczynią się 
w przyszłości nie tylko do nagrywania snów, 
ale nawet do ich prawidłowej interpretacji. 

Wzdłuż, wszerz i w głąb

Ludzkie mózgi prześwietlane są ostat-
nio przez naukowców pod każdym kątem. 
Inny projekt neurobiologów to skan, który 
ma wykazać, czy dana osoba ma zdolności 
przywódcze. 

To co dzieje się w głowach biznesme-
nów, przede wszystkim menedżerów, sta-
rają się sprawdzić naukowcy z brytyjskiego 
uniwersytetu Reading. W trakcie prekursor-
skiego eksperymentu zajęli się głową zna-
nego brytyjskiego przedsiębiorcy Sir Johna 
Madejskiego,  syna polskiego pilota. John 
Madejski zajmuje się obecnie nieruchomo-
ściami, mediami i piłką nożną. 

Prowadzący badania profesor Douglas 
Saddy usiłował stwierdzić, czy mózg Madej-
skiego – niewątpliwie człowieka sukcesu – 
ma jakieś wyjątkowe cechy. Do tego po-
trzebna była określona aktywność mózgu, 
dlatego też w trakcie testu pacjent klikał na 

specjalne ikonki z instrukcjami, a profesor 
Saddy włączył skaner. Chodziło o szczegó-
łowe zbadanie efektu nagrody – Madejski 
miał zdecydować, czy w określonych wa-
runkach lepsza będzie nagroda natychmia-
stowa, czy też odsunięta w czasie. 

 – Odsunięte w czasie będą na razie wy-
niki eksperymentu – sugeruje Profesor Sad-
dy, bo na podstawie jednego ochotnika nie 
można wyciągać ogólnych wniosków.

– Ale możemy chyba powiedzieć, że 
mamy już sporo informacji o tym, jak lide-
rzy  podejmują decyzje, czy też jakie oko-
liczności sprawiają, że podejmowane decy-
zje są złe – mówi zaangażowany w program 
dr Kevin Money z biznesowej szkoły Hen-
ley, dodając, że testami chciałby objąć tak-
że wojskowych.

Badania dotyczące predyspozycji umy-
słowych, czyli tzw. testy psychometryczne, 
robi się już od ponad stu lat, ale dopiero te-
raz za pomocą czułych, elektronicznych urzą-
dzeń. Dziedzina ta cieszy się ogromną popu-
larnością, choć headhunterzy na razie nie 
obawiają się, że grozić im będzie brak pracy. 

Diagnoza w kwadrans

Najnowsze technologie obrazowania 
mózgu obejmą też zapewne osoby z zabu-
rzeniami neurologicznymi.

W niedawnej publikacji w prestiżo-
wym tygodniku „Science” naukowcy z Wa-
shington University School of Medicine 

w amerykańskim St. Louis (USA) dowodzą, 
że są na jak najlepszej drodze do uzyskania 
szokująco dokładnego obrazu mózgu. Od-
powiednio precyzyjna analiza aktywności 
mózgu może nawet dać właściwą diagno-
zę osobie chorej. 

 – Podczas trwającego kilka minut prze-
świetlenia można już uzyskać pomiar 13 
tysięcy połączeń mózgowych, związanych 
z jego funkcjonowaniem. Specjalny pro-
gram komputerowy składa potem owe po-
szczególne pomiary w jedną całość i ocenia 
stan rozwoju mózgu – mówi autor badań 
dr Nico Dosenbach. Ten skompilowany po-
miar nanoszony jest potem na specjalny 
układ odniesienia. 

Kilka miesięcy temu  o podobnych suk-
cesach mówili naukowcy z londyńskiego 
King’s College, którzy skupili się na jednej 
rzeczy – diagnozowaniu autyzmu. Używa-
ny przez nich sprzęt do rezonansu magne-
tycznego ukazuje na ekranie monitora pro-
sty do odczytu obraz mózgu. Odpowiednie 
kolory informują lekarza o funkcjonowaniu 
ośrodków odpowiadających za zachowanie, 
wzrok i umiejętności językowe. Niewielkie 
zmiany w natężeniu kolorów czy kształcie 
plamek wskazują na autyzm. Pierwsze wy-
niki są obiecujące – u grupy kilkudziesięciu 
badanych osób autyzm zdiagnozowano 
z dokładnością do 90%. 

Autor jest korespondentem naukowym Pol-
skiego Radia 

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Nowego Roku 2011 wiele radości,  
zdrowia, szczęścia i uśmiechu wszystkim  
swoim studentom, absolwentom oraz 
kandydatom na studia na kierunkach:  
Biologia, Turystyka i rekreacja, 
Zootechnika oraz Weterynaria 

życzą  
Pracownicy 

Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.



8

na
uk

a

Z prof. Przemysławem Wojtasz-
kiem, prodziekanem ds. nauki 
i współpracy z zagranicą Wydzia-
łu Biologii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, rozmawia Mario-
la Zdancewicz

 Jesteście Państwo bene-
ficjentami funduszy pochodzących 
z Unii Europejskiej, które finansu-
ją międzynarodowe studia dokto-
ranckie. Proszę przybliżyć ten cie-
kawy projekt.

Od dawna prowadzimy poważny 
program studiów doktoranckich. Na 
wydziale pracuje około stu dwudzie-
stu doktorantów, bez których postęp 
naszych badań byłby prawie niemoż-
liwy. W tym roku rozpoczęliśmy re-
alizację dwóch nowych rodzajów 
studiów finansowanych z funduszy 
strukturalnych. 

Jedne wystartują od nowego roku 
akademickiego i będą prowadzone 
przez nas w ramach Programu Ope-
racyjnego „Kapitał Ludzki”. To projekt 
ogólnouniwersytecki na około 25 mi-
lionów złotych, w którym partycypu-
jemy mniej więcej w połowie. Poprzez 

„Unikatowego Absolwenta = Możliwo-
ści” będziemy realizować studia dru-
giego stopnia. I tak od października 
opracowane już wcześniej angloję-
zyczne studia biotechnologiczne, 
a od roku akademickiego 2012/2013 
na kierunku ochrona środowiska. Od 
przyszłego roku akademickiego roz-
poczynamy realizację studiów dok-
toranckich z zakresu nauk przyrod-
niczych we współpracy z Wydziałem 
Nauk Geograficznych i Geologicznych 
w języku angielskim. Czwarta propo-
zycja związana jest z e-learningiem, 
czyli kształceniem na odległość. 

Studiami, o które Pani pyta, ad-
ministruje Fundacja na rzecz Nauki 
Polskiej w ramach Programu Opera-
cyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. 
W ramach projektu, który nazywa się 

„From Genome to Phenotype”, czyli 
„Od genomu do fenotypu”, zostanie 
przyjętych dziesięciu doktorantów, 
którzy będą realizowali zindywidu-
alizowane projekty badawcze, będą 
mieli też możliwość pracy w jednej 
z dziesięciu jednostek partnerskich 
rozsianych po całym świecie – Ka-
nadzie, Stanach Zjednoczonych, Ja-
ponii czy w Europie – od pół roku 
nawet do dwóch lat. Doktoranci 
będą pracowali w tzw. układzie ko-
promotorskim, czyli jeżeli wszystko 
dobrze pójdzie, to ich prace doktor-
skie będą miały dwóch promotorów 

– z naszego wydziału oraz z jednost-
ki partnerskiej. Jednym z warunków 
uruchomienia studiów było rozpo-
wszechnienie na całym świecie infor-
macji o naborze, w związku z czym 
na te zaledwie dziesięć miejsc, który-
mi dysponujemy, zgłosiło się ponad 
dwieście osób i to nie tylko z Polski. 
Kandydaci pochodzili z 30 różnych 
krajów, w tym z Indii, Włoch, Chor-
wacji, Chin, Pakistanu, Egiptu czy 
Turcji. Część z nich pracowała lub 
studiowała w jednym z krajów eu-
ropejskich i prosto stamtąd składali 
wnioski do tego programu.

 Jakich zagadnień będą 
dotyczyły prace?

Głównie biologii molekularnej 
i bioinformatyki, ponieważ nasz wy-
dział jako pierwszy w Polsce wprowa-
dził studia bioinformatyczne. Dzięki 
temu możemy się w ogóle mierzyć 
z wyzwaniami, jakie stwarza np. se-

kwencjonowanie całych genomów 
organizmów.

 Czy mógłby Pan przybli-
żyć znaczenie tego terminu?

Mija właśnie dziesiąta rocznica 
sekwencjonowania całego genomu 
ludzkiego, a także pierwszego ge-
nomu roślinnego. Najprościej rzecz 
ujmując, poznaliśmy wszystkie geny, 
które są zawarte w organizmie czło-
wieka i wszystkie zawarte w orga-
nizmie roślinnym. Jednak geny sta-
nowią niewielki ułamek tego, co 
nazywamy genomem, czyli całego 
DNA, funkcjonującego w naszym or-
ganizmie. Szacuje się, że u człowie-
ka zajmują one około 2 proc. Pytanie 
co stanowi resztę? Zwykle mówi się, 
że od szympansa genetycznie różni-
my się o około 0,5 proc., ale taka jest 
również różnica pomiędzy rasami 

rodzaju ludzkiego. W związku z tym 
od szympansa tak naprawdę różni-
my się całą resztą, czyli tym, co dzieje 
się już poza genomem – powstawa-
niem nowych cząsteczek RNA i bia-
łek, wykonujących całą pracę w na-
szym organizmie. Będziemy to badać 
w ramach planowanych projektów. 
Druga część badań związana będzie 
z tym, jak zapisana w genomie in-
formacja przekształcana jest w czą-
steczki RNA, a później w cząstecz-
ki białek oraz z analizą tego, w jaki 
sposób funkcjonują. Okazuje się, że 
w czasie tych procesów generowa-
nych jest dużo zmienności, wynika-
jących z dojrzewania RNA, a następ-
nie z tworzenia białek na podstawie 
informacji niesionej przez RNA. Ko-
lejny poziom zmienności to ogrom-
ne zróżnicowanie substancji, które 
mogą być przez białka wytwarzane 
w organizmie.

 Jakie zmiany zaszły już 
w życiu wydziału i jakich się Pan 
dopiero spodziewa?

Rozpoczęciu każdej działalności 
towarzyszy zwykle pewna wizja strate-
giczna. Jednak w którymś momencie 
wszystko sprowadza się do pieniędzy, 
dzięki którym można pewne rzeczy 
zrobić szybciej, lepiej czy dokładniej. 
Kilkanaście lat temu udało nam się po-
zyskać fundusze z europejskiego pro-
gramu Tempus, którego celem było 
wspieranie reform szkolnictwa wyż-
szego. Pozwoliły nam przekształcić 
studia na wszystkich prowadzonych 
przez nas kierunkach ze studiów jed-
nolitych pięcioletnich w dwustopnio-
we. Dwustopniowa organizacja stu-
diów na kierunkach określonych przez 
ustawę o szkolnictwie wyższym zaczę-
ła obowiązywać wszystkie uczelnie Po
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3 lata temu, a my mamy je już od kilkunastu 
lat. I to był pierwszy etap zmian.

Kiedy w 2008 roku rozpoczynaliśmy 
działalność jako nowy zespół dziekański, 
myśleliśmy o dwóch sprawach. Pierwsza 
to modernizacja programu studiów – a co 
za tym idzie sposobu studiowania – na któ-
rą właśnie udało się uzyskać środki finan-
sowe. Wprowadzenie kształcenia na odle-
głość, czyli za pośrednictwem Internetu 
jest dużą nowością, której dotąd ani na na-
szym wydziale ani centralnie w uniwersy-
tecie nie prowadzono. Ta formuła wymusi 
na kadrze wydziału poprawienie znajomo-
ści języków obcych oraz przyczyni się do 
zwiększenia mobilności studentów i pra-
cowników. Przewidziane są również pie-
niądze na krótkie wizyty studyjne, dzięki 
czemu nasi pracownicy będą mogli obser-
wować formy prowadzenia zajęć czy inną 

działalność dydaktyczną, co z pewnością 
zaowocuje wypracowaniem nowych form 
kształcenia. Inna rzecz, że nie da się w tej 
chwili pracować w naukach przyrodni-
czych, jeżeli po doktoracie nie wyjedzie się 
co najmniej na rok. I to nie tylko dlatego, by 
współpracować z jakąś grupą zagraniczną, 
ale przede wszystkim po to, żeby zobaczyć 
inną kulturę organizacji pracy. 

Nasz cel strategiczny związany z pod-
niesieniem jakości nauki zrealizował się 
dwa lata temu, kiedy na Morasko przepro-
wadziły się ostatnie zakłady Instytutu Bio-
logii Molekularnej i Biotechnologii. Zyska-
liśmy możliwość codziennego kontaktu. 
Powstają już pierwsze projekty międzywy-
działowe i takie, które przekraczają granice 
instytutu.

 Proszę opowiedzieć o nowym 
nabytku instytutu...

Jest to mikroskop konfokalny firmy Ni-
kon typu A1R-S. Musimy pamiętać, że na-
uki przyrodnicze obok medycznych po-
chłaniają największe środki finansowe, a to 
wymaga intensywnego, ciągłego starania 
się o nie. Udaje się to nam w różnym stop-
niu. Ten rok jest wyjątkowo dobry dla wy-
działu, przyszły prawdopodobnie również 
taki będzie, ponieważ uzyskaliśmy ponad 
3 miliony złotych na zakup najwyższej kla-
sy mikroskopu wraz z wyposażeniem, któ-
ry umożliwi po pierwsze szybką obserwację 
komórek żywych organizmów, a po drugie 
badania na poziomie pojedynczych czą-
steczek. Wykorzystując tego typu sprzęt je-
steśmy w stanie powiedzieć np. czy dwie 
cząsteczki ze sobą oddziałują, a co więcej 
będziemy w stanie to pokazać w konkret-

nym miejscu w żywej komórce. To, co 
w biochemii odbywało się w próbów-
ce, gdzie otrzymywaliśmy informację 

o tym, że reakcja zaszła, bo pojawił 
kolor czy osad, to w przypadku sprzę-
tu do molekularnej biologii komórki 

zyskuje swój wymiar czasowy i przestrzen-
ny. Możemy powiedzieć nie tylko, że reak-
cje zachodzą w którymś miejscu w komór-
ce, ale możemy też, prowadząc obserwacje 
długoterminowe, stwierdzić, że dzieje się 
to w konkretnym momencie rozwoju, czyli 
np. że dane białko jest potrzebne do tego, 
by roślina zakwitła, żeby komórki zwierzę-
ce obroniły się przed wirusem czy żeby po-
wstrzymać rozwój nowotworu. Sprzęt ten 
umożliwia także analizy, dzięki którym mo-
żemy spróbować zobaczyć, czy jakaś malut-
ka cząsteczka może być przydatna w lecze-
niu określonej choroby.

W tym roku będziemy też kończyć in-
stalowanie sprzętu, który pozwoli pozyski-
wać tzw. stare DNA pochodzące np. z frag-
mentów kości czy roślin. Będziemy mogli 

obserwować choćby to, jak nasz genom 
różni się od genomu ludzi, którzy żyli kil-
kaset czy kilka tysięcy lat temu. Zdobyli-
śmy także środki na stworzenie pracowni 
3D, umożliwiającej digitalizację zbiorów 
przyrodniczych, a więc tego, co w tej chwi-
li jest pochowane w szafach, szufladach 
czy w pojemnikach. Zielniki, ogromna ko-
lekcja roślin tropikalnych – to wszystko 
będzie przechowywane w elektronicznej 
bazie danych, która być może w perspek-
tywie kilkunastu lat będzie mogła być udo-
stępniana. Nowy sprzęt umożliwi archiwi-
zację nie tylko danych dwuwymiarowych, 
ale także trójwymiarowych, dzięki czemu 
ogromne kolekcje owadów, roztoczy, kości 
będą mogły być obrazowane przestrzen-
nie zamiast płasko jak do tej pory i bez 
zniekształcania.

Na początku przyszłego roku dzięki 
środkom z Funduszu Nauki i Technologii 
Polskiej na wydział trafią cztery ogromne 
komory hodowlane, w których będziemy 

mogli w kontrolowanych warunkach upra-
wiać różne gatunki roślin do naszych badań. 
Będziemy też m.in. realizowali projekt  w ra-
mach Programu Operacyjnego „Innowa-
cyjna Gospodarka”. Wydział, a konkretnie 
Instytut Biologii Molekularnej i Biotechno-
logii jest partnerem w dużym konsorcjum, 
skąd spodziewamy się bardzo nowoczesne-
go sprzętu do tzw. głębokiego sekwencjo-
nowania DNA. 

Zawsze powtarzam, że nauka polska 
stoi tak, jak jej finansowanie. Według obec-
nych danych, jeśli chodzi o naszą obecność 
w publikacjach w światowym piśmiennic-
twie nauk przyrodniczych, zajmujemy oko-
lice dwudziestego miejsca. Przy obecnym 
stanie finansowym uznaję to za ogromny 
sukces polskich biologów. Mam nadzieję, 
że pozyskane środki pozwolą nam dalej 
funkcjonować  przynajmniej na obecnym 
poziomie. 
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To my byliśmy wolni
Z Renatą Mataczyńską, Konsulem Ho-
norowym Republiki Czeskiej, rozmawia 
Mariola Zdancewicz.

 Konsulat Honorowy Republiki 
Czeskiej w Poznaniu obchodzi właśnie 
swoje piętnastolecie. Proszę podsumo-
wać te półtorej dekady działalności 
i opowiedzieć o związkach Wielkopol-
ski z Czechami.

Nie jest to łatwe zadanie. Każdego 
roku, każdego miesiąca dzieje się coś inne-
go, pojawiają się nowe programy, które re-
alizujemy na terenie będącym pod naszą 
jurysdykcją – sami lub wspólnie z amba-
sadą, z Czech Tourism, z Czeskim Centrum 
Czech Trade, z nowymi czeskimi konsula-
mi honorowymi, których działa więcej niż 
kiedyś. Nasza praca to przede wszystkim 
pomoc obywatelom czeskim. Jeżeli poli-
tyka regionu zmierza w kierunku promocji 
Czech i szeroko pojętej współpracy, to się 
w nią bezpośrednio angażujemy.

Jeśli chodzi o związki Wielkopolski 
z Czechami, to na przestrzeni ostatnich lat 
wzrosło zainteresowanie nie tylko Pozna-
niem, ale całą Wielkopolską. W przyszłym 
roku Poznań i jego pierwsze, a z tego 
co mi wiadomo też i najbardziej aktyw-
ne miasto partnerskie – Brno, obchodzą 
45-lecie współpracy. Co roku odbywają się 
wspólne akcje promowania regionu. Wi-
dać obecność Czechów w Poznaniu, Pozna-
niaków w Czechach. Bardzo cieszy mnie to, 
że Poznań stał się przykładem dla innych 
miast – pięć lat temu Środa Wlkp. podpisa-
ła oficjalną umowę z Rožnovem pod Radho-
štěm jako miastem partnerskim, a Rakonie-
wice są w przededniu podpisywania umów 
z czeskim miastem Zákupy, będącym histo-
rycznym i gospodarczym odpowiednikiem 
polskiego miasta. Nie mogę jeszcze jedno-
znacznie ujawnić nazwy miasta, które bę-
dzie partnerem Gniezna. Powiem tylko, że 
urodził się w nim święty Wojciech i histo-
rycznie jest bardzo do Gniezna podobne.

Mało Poznaniaków wie o tym, że 
w przyszłym roku będziemy obchodzili pię-
ciolecie współpracy Berneńskiej Biblioteki 
Narodowej i Biblioteki Raczyńskich, która 
w Brnie ma swoją filię. Nasz Teatr Animacji 
współpracuje z berneńskim teatrem dzie-
cięcym. Przykłady wspólnych działań moż-
na by mnożyć. 

Muszę się też pochwalić, że nasz jubi-
leusz uwieńczył koncert chopinowski oraz 
dwie wystawy w Centrum Kultury Zamek 

– „Chopin w Czechach na wesoło”, z grafi-
kami Osvalda Klappera, publikowanymi 
w ubiegłym Merkuriuszu i „Przekaz z ludz-
ką twarzą”, ze zdjęciami dokumentującymi 
historię ruchu dysydenckiego. 

 Od stycznia tego roku 
działa przy konsulacie Czeskie Cen-

trum, promujące czeską kulturę, turysty-
kę i biznes... 

Tak, to jest novum. Od dawna zgłaszają 
się do nas osoby z Czech z różnymi pomy-
słami. Nie wszystko mogą zrobić sami. My 
jako konsulat honorowy, będący niejako 
przedłużeniem ramienia ambasady i wspie-
rający jej codzienne obowiązki, zawsze sta-
ramy się pomagać kompetentnie wszyst-
kim zainteresowanym. Ostatnio zwrócił się 
do nas pan Wojciech Czemplik, dyrektor ar-
tystyczny Festiwalu Muzyki Sakralnej z Go-
stynia, z prośbą o patronat i pomoc przy or-
ganizacji koncertu czeskiego kompozytora 
muzyki kościelnej. W gostyńskiej cerkwi 
odnaleziono starodruki nut czeskich pie-
śni kościelnych. Panu dyrektorowi udało 
się pozyskać środki z Unii Europejskiej oraz 
z Czeskiego Centrum i w październiku przy-
szłego roku będziemy w Gostyniu gościli or-
kiestrę filharmoniczną z Brna, która te pieśni 
zagra. Impreza odbędzie się pod patrona-
tem Urzędu Marszałkowskiego i Konsulatu 
Honorowego Republiki Czeskiej. Dołożymy 
wszelkich starań, aby również Poznaniacy 

i mieszkańcy Gniezna mogli 
wysłuchać ten wyjątkowy 
koncert. 

Sporo dzieje się też 
w Lesznie, z którym 

przez wiele lat zwią-
zany był Jan Amos 
Komenský, czeski 
pedagog, filozof 
i reformator. Znaj-
duje się tam szko-
ła nazwana jego 
i m i e n i e m ,  p o -

wstało muzeum, 
są  grobowce zna-

nych Czechów. Cieszę 
się, że porusza się cze-
skie tematy i że spo-
tykają się z tak dużym 
oddźwiękiem.

 Z Między-
narodowego Fundu-
szu Wyszehradzkiego 
w tym roku rozdzie-
lona zostanie kwota 
ponad 2,3 milionów 
euro na wspólne pro-
jekty instytucji i po-
jedynczych osób 
z Czech, Węgier, Pol-
ski i Słowacji. Czy 
korzystają Państwo 
z tego funduszu?

Korzystamy, gdy 
zgłaszają się do nas in-

stytucje chcące pozyskać 
środki na projekty związane z pro-

mocją kultury. Od zeszłego roku współor-
ganizujemy z konsulatami Słowacji i Węgier 
koncerty czy biennale kultury dziecięcej 
właśnie pod egidą współpracy wyszehradz-
kiej. Jeżeli projekt jest dobry, zgłaszamy go 
za pośrednictwem Centrum Czeskiego, na-
szego partnera w pozyskiwaniu pieniędzy. 
Zawsze dostajemy mniejszą czy większą po-
moc, w zależności od tego, na ile propozy-
cja jest interesująca dla wszystkich państw.

 Na Czechy patrzymy zwykle 
przez pryzmat Pragi, atrakcji turystycz-
nych, knedliczków, piwa i lentilków. Li-
stopadowe „W Kręgu Cultur”, odbywa-
jące się w Polkowicach pod honorowym 
patronatem Ambasadora Republiki 
Czeskiej, to szereg wydarzeń przybli-
żających kulturę czeską. W jego ramach 
trwa wystawa „Czeskie Naj”. Co jest „naj” 
w Czechach? 



Zdrowych, pogodnych  
Świąt Bożego 
Narodzenia
oraz szczęścia, 
pomyślności i wielu 
sukcesów
w Nowym 2011 Roku

życzy

Wydział Biologii 
Uniwersytetu  
im. Adama 
Mickiewicza

Święta 
Bożego 

Narodzenia 
to wyjątkowy czas, 
kiedy każdy pragnie 

rodzinnego ciepła, prawdziwie 
miłej atmosfery przy wigilijnym 
stole oraz ludzkiej życzliwości. 

Wtedy też przekazywane 
innym słowa nabierają 

wielkiej wartości. 

Z wyrazami szacunku
Andrzej Grzyb

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Prezes ZW PSL w Poznaniu

Życzę więc Państwu, 
aby te święta oraz zbliżający 

się nowy 2011 rok 
przyniosły nadzieję, spokój, 

radość i pomyślność.
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To najnowocześniejsze technologie, in-
nowacyjne rozwiązania, energia odnawialna, 
ekologia, na którą Czesi pozyskali więcej fun-
duszy unijnych niż my. To także piękne re-
giony. Tytuł „Naj” uzyskała na przykład Ostra-
wa, gdzie znajduje się słynna ulica Stodolní, 
wpisana w tej chwili w projekt UNESCO. Po 
jej obu stronach stoją odnowione stare go-
rzelnie, młyny i inne budynki. Wewnątrz 
urządzone są puby oraz miejsca promujące 
kulturę. Wieczorem ulica jest zamykana dla 
samochodów i do szóstej rano można wę-
drować z jednym kuflem po różnych knajp-
kach. Rano są one zbierane i oddawane we 
właściwe miejsca. Jest to w tej chwili bardzo 
modne, ludzie przyjeżdżają z całego świata, 
by spróbować tej ostrawskiej atrakcji.

A Praga to nie tylko Szwejk, Most Karo-
la i Kalich – to wiele pięknych dzielnic jak 
np. żydowska i innych narodowych pere-
łek kultury. Po dużej powodzi sprzed kilku 
lat wszystko zostało w przeciągu pół roku 
odnowione. 

Sześćdziesiąt kilometrów od Pragi leży 
słynne miasto Kutná Hora, znane choćby 
z Katedry Św. Barbary. Chodząc po wieko-
wym, bazaltowym bruku, można się poczuć 
jak w dawnych czasach. Warto zobaczyć 
ponadto Hradec Králové. Na Morawach 

jest kilka bardzo pięknych, odrestauro-
wanych pałaców, w których można nawet 
przenocować 

Jestem zakochana w Pradze, ale prócz 
niej i wymienionych dostrzegam Brno czy 
Opawę. Ta ostatnia szczyci się pięknymi 
uniwersytetami. Nasz poznański Uniwer-
sytet Artystyczny jest we współpracy part-
nerskiej z tamtejszym wydziałem fotografii, 
jednym z lepszych na opawskiej Akademii. 
Mało się o też tym mówi, ale na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza na Wydziale 
Filologii Polskiej i Klasycznej jest nauka ję-
zyka czeskiego – taka mała „bohemistyka”, 
a zasługą m.in. profesora Bogusława Zieliń-
skiego było pozyskanie dla wydziału wielu 
pracowników naukowych z Brna i Pragi. Wy-
dział bardzo się rozwinął. Działa też na nim 
wspaniała pani doktor Anna Gawarecka, za-
łożycielka pierwszego klubu polonijnego 
w Brnie, gdzie mieszka wielu Polaków.

 Obchodzono ostatnio Dzień 
walki o wolność i demokrację. Upamięt-
nia demonstrację studentów w Pradze 
w 1989 roku przeciwko władzy komu-
nistycznej. Dziś Czeskie Centrum jest 
współorganizatorem Festiwalu „Sztuka 
dokumentu”, odbywającego się pod ha-
słem „Wolność, a co to takiego?” A więc 

– co to takiego dla dzisiejszych młodych 
Czechów?

Sądzę, że część czeskich studentów 
myśli już takimi kategoriami jak większość 
młodych Polaków. Młodzi nie wiedzą, co 
to znaczy nie być wolnym. Są wolni i to dla 
nich normalny stan. Nie znają reżimu rosyj-
skiego. Pamiętam czasy, połowę lat osiem-
dziesiątych, kiedy jeżdżąc autostradą z Pra-
gi do Mielnika na każdym słupie widziałam 
flagę rosyjską, sierp i młot. Dla mnie był to 
szok, bo u nas w Polsce nic takiego nie mia-
ło miejsca. Czesi uważali wtedy, że to my 
jesteśmy wolni. Nie bardzo rozumieli, o co 
tak bardzo krzyczymy. W Polsce swobodnie 
rozmawialiśmy z przyjaciółmi w restaura-
cjach i opowiadaliśmy sobie kawały, nawet 
te polityczne. W Czechach nikt by się na to 
nie odważył. Gdy próbowaliśmy u nich coś 
opowiadać, momentalnie robiło się wokół 
nas pusto. Ludzie żyli w strachu, że któryś 
z towarzyszy siedzących przy tym samym 
stoliku może donieść.

Mam przed oczami takie zdjęcie Havla 
z Kuroniem z naszymi i czeskimi dysydenta-
mi, walczącymi o wolność ramię w ramię ze 
studentami. Dziś młodzi ludzie, mając wol-
ność i demokrację, myślą o innych sprawach, 
warto jednak im o tym opowiadać. 



Z profesorem Tomaszem Sokołowskim, 
dziekanem Wydziału Prawa UAM, roz-
mawia Merkuriusz

 Merkuriusz od początku 
śledzi losy budowy Collegium Iuridi-
cum Novum, które właśnie oficjalnie 
i bardzo uroczyście jest otwierane. Fi-
nis coronat opus! Jakie są Pańskie 
wrażenia?

Dla mnie jest to kontynuacja wysiłków 
wszystkich moich poprzedników. Cieszę 
się, że udało się sfinalizować konstruowa-
ne już od wielu lat plany. Pomieszczenia 
dydaktyczne w pełni, a nawet 
z nadwyżką, zaspokajają nasze 
oczekiwania. Przygotowaliśmy 
dla studentów ponad 2.700 
miejsc, a łączna powierzchnia 
obiektu to ponad osiem tysięcy 
metrów kwadratowych. Mamy 
najnowocześniejszy sprzęt 
i liczne, wielkie sale wykłado-
we. To praktycznie marzenie 
każdego dydaktyka, a to ma-
rzenie się dzisiaj ziściło. W tej 
chwili jest to najnowocześniej-
szy budynek z punktu widze-
nia wyposażenia. Musimy jesz-
cze wybudować i wyposażyć 
budynek, w którym będą mie-
ściły się dziekanaty i gabine-
ty profesorów, jak i bibliotekę, 
ale to już zadanie na następne 
lata. Kompleks ten będzie zlo-
kalizowany równolegle do Alei 
Niepodległości.

 Jesteście Państwo 
jednym z nielicznych wydzia-
łów, który nie chciał się prze-
nieść na Morasko...

Taka była decyzja moich 
poprzedników, którą zasta-
łem i ma ona wiele dodatnich 
aspektów. W szczególności ten, 
że jesteśmy tuż obok najwięk-
szych instytucji prawniczych – 
koło sądów i prokuratur. Chce-
my, żeby wydział był otwarty na 
to otoczenie i był takim ośrod-
kiem, do którego każdy praw-
nik będzie przychodził jak do 
siebie. 

 Czy ta nowocze-
sna infrastruktura, piękne 
sale i wyposażenie będą wy-
korzystywane w jakiś inny 
sposób?

Oczywiście. Już dzisiaj przy okazji 
uroczystości zadeklarowałem udostęp-
nienie innym instytucjom prawniczym 
nasze sale. Czynimy to z chęcią, po to 
przecież jesteśmy. Dodam, że nasz budy-
nek powstał przy wielkim udziale Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego. Była to kwota ponad 20 mln 
złotych i właśnie dzięki temu wspaniałemu 
darowi mogliśmy zakończyć budowę rok 
wcześniej niż zaplanowaliśmy. Zapraszamy 
zatem w nasze nowe mury też i darczyń-
ców oraz wszystkie instytucje poznańskie. 

 W jakiej kwocie zamknął się 
koszt budowy? 

Sam budynek to 63 mln, dodatkowo 
działka – prawie 10 mln, zagospodarowa-
nie terenu – kolejne miliony. To niewątpli-
wie dużo, ale efekt jest imponujący. Budo-
wa jeszcze jest w toku i wedle szacunków 

musimy zgromadzić ponad 80 mln. 
 Poza rozbudową jakie są pla-

ny dydaktyczne?
Są one powiązane z właśnie otwar-

tym gmachem. Będą tu pracownie, które 
nadadzą zupełnie nowy wymiar naszym 
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Kiedy dziś do użytku z pompą się oddawa
nowy gmach dydaktyczny fakultetu prawa,
nasza myśl tu powraca do solennej chwili,
gdyśmy kamień węgielny pod gmach położyli.
Zapytałem podówczas wielkiego dziekana,
czy budowa potrzebna i czy pożądana,
czy dziekan będzie szparko podążał do celu,
gdy wydział może działać w sąsiednim hotelu.
Dziekan zdania nie zmienił w owej trudnej dobie.
Exegi Monumentum może dziś rzec sobie,
bo ciemna, prawie czarna okładzina gmachu
(Jej uroda przyczyną naszych ochów, achów)
bez wątpienia dowodzi (sąd w pełni dojrzały),
że to dziekana Szwarca pomnik wiecznotrwały.
(Chociaż kontynuacja wciąż wymaga troski:
Pomnik może wznieść sobie dziekan Sokołowski).
Tak więc dzięki Szwarcowi (bo jemu niemiła)
Moja się nowsza wizja wcale nie ziściła.
Prześwietny Wydział Prawa i Administracji 
ma gmach, będzie mieć drugi, i dla takiej racji
wielki Wydziału moment hucznie świętujemy,
sprawcom i budowniczym pięknie dziękujemy.
Lecz hotelu sąsiedztwa bym nie lekceważył:
Jestem pewien, że zawsze, cokolwiek się zdarzy,
znakomitych prawników łatwiej tam odnajdę,
niżeli w nowym gmachu, gdy w gościnę zajdę.
Więc, prześwietni, smacznego, gdy wam goloneczkę
poda kelner, a do niej zmrożoną wódeczkę,
czy dziczyznę, czy rybę, czy owoce morza
z dobrym winem (dodatek to dziewczyna hoża).
Niechaj prawa profesor o kazusach prawi,
a jadło niech smakuje i dobrze się trawi,
a wódeczka lub wino mile w głowie szumi,
bo prawnik to koneser – przyjemnie żyć umie.
Tak więc nasi pracownicy (czy też to wynika
choć w części z dawniejszego mojego wierszyka,
czy że to dziekan wybrał tę lokalizację?)
wydziałową najlepszą mają restaurację.  

Prof. Marian Walczak

12

uc
ze

ln
ia



działaniom. Myślę tu w szczególności 
o pracowni kryminalistycznej czy pracow-
ni DNA, która będzie badała zagadnienia 
filiacyjne, tak by w sposób pewny orzekać 

o pokrewieństwie osób. War-
to także wspomnieć o pracow-
ni planowania przestrzennego, 
pracowni tak zwanej „zderzenio-
wej”, czyli symulującej wypadki 
samochodowe i pozwalającej 
w sposób fachowy i bardziej na-
ukowy niż dotychczas oceniać 
parametry tych zdarzeń. Będzie 
także pracownia ochrony dzieł 
sztuki, analizująca fałszerstwa 
i problemy ochrony prawa au-
torskich twórców. To są nowe 
dziedziny, którymi będziemy 
się zajmować i można powie-
dzieć, że wydział będzie zmie-
rzał bardziej niż dotąd w kie-

runku nauk przyrodniczych.
 Brzmi to fantastycznie. 

Czego można Państwu zatem ży-
czyć na przyszły rok?

Dobrego wykorzystania tego 
co mamy. I ja chciałbym się od-
wzajemnić życzeniami wszel-
kiej pomyślności z okazji zbliża-
jących się Świąt i Nowego Roku 
oraz zaprosić do odwiedzenia naszej 
nowej siedziby.   

13
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Z profesor Izabelą Nowak, prodzieka-
nem Wydziału Chemii UAM, i profeso-
rem Andrzejem Molskim, dziekanem 
Wydziału, rozmawia Merkuriusz

 Rynek pracy stawia absolwen-
tom wyższych uczelni coraz większe wy-
magania. Zwiększa się zapotrzebowanie 
na specjalistów, a konkurencja rośnie, 
zważywszy na szeroki dostęp do eduka-
cji zarówno studentów z Europy, jak i ze 
świata. Czy szkolnictwo wyższe w Pol-
sce jest w stanie sprostać zmieniającym 
się tendencjom na tym rynku i zapewnić 
polskim studentom równy start na ścież-
ce zawodowej? Jak przedstawia się sytu-
acja na Wydziale Chemii UAM?

I.N.: Odnowiona Strategia Liz-
bońska wymaga od Polski i innych 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej podjęcia takich działań, by przez 
wspomaganie rozwoju innowacji 
i wiedzy uczynić Europę atrakcyjniej-
szym miejscem do inwestowania i po-
dejmowania pracy. Spełnienie tych 
wymagań pozwala tworzyć większą 
liczbę trwałych miejsc pracy. 

Równy start na ścieżce zawodowej 
polskim studentom powinno zapew-
nić w szczególności podnoszenie kom-
petencji i poziomu wiedzy w zakresie 
nauk o znaczeniu kluczowym dla go-
spodarki, w tym kierunków zamawia-
nych. UE wspomaga ich realizację, 
podnosząc atrakcyjność kształcenia na 
wybranych kierunkach technicznych, 
matematycznych i przyrodniczych. Na 

naszym wydziale realizowane są dwa tego 
typu projekty: Poczuj chemię do chemii, ad-
resowany do studentów studiów I stopnia 
oraz Chemia Warta Poznania, dla studentów 
studiów II stopnia. Oba mają na celu zwięk-
szenie liczby absolwentów i wprowadzenie 
nowej jakości studiowania.

 Proszę zatem powiedzieć, jak 
wygląda ubieganie się o dofinansowa-
nie i do kiedy jest przewidziane?

I.N.: O dofinansowanie można ubiegać 
się w ramach konkursu ogłaszanego raz 
w roku przez Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. W roku 2008 odbyła się 
edycja pilotażowa, a następne miały miej-
sce w kolejnych latach. Pomiędzy ośrodka-
mi zgłaszającymi wnioski jest silna konku-
rencja. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 
5 lutego tego roku wpłynęły 263 wnio-
ski, z czego do finansowania skierowano 

jedynie 39. Nasz pierwszy wspomniany pro-
jekt – Poczuj chemię do chemii, trwający od 
czerwca 2009 roku zakończy się 31 grudnia 
2014 roku,  drugi natomiast – Chemia Warta 
Poznania, rozpoczęty w czerwcu tego roku, 
potrwa do końca roku 2015. 

 Jakie korzyści dla Państwa stu-
dentów niosą ze sobą kierunki zamawia-
ne, zarówno w wymiarze edukacyjnym,  
jak i finansowym? 

A.M.: Realizacja projektów w ramach 
kierunków zamawianych pozwala na do-
stosowanie kształcenia do potrzeb gospo-
darki i rynku pracy. Oferujemy studentom 
praktyki i staże w wiodących firmach che-
micznych, farmaceutycznych i kosmetycz-
nych, czy specjalistyczne kursy przedsię-
biorczości i komunikacji interpersonalnej. 
Dajemy im możliwość kontaktu z wybitny-

mi naukowcami z różnych dziedzin 
i z potencjalnymi pracodawcami 
podczas seminariów, tzw. „Spotkań 
z przemysłem”. Szkolimy w zakresie 
systemów jakości ISO, GLP (Good 
Laboratory Practice) czy GMP (Good 
Manufacturing Practice) w laborato-
riach i fabrykach. Takie szkolenia są 
wysoko cenione, a niekiedy nawet 
wymagane przez przyszłych pra-
codawców. Na kursach współorga-
nizowanych przez dystrybutorów 
i producentów aparatury naukowej 
uczymy metod chromatograficz-
nych, służących do badania składu 
mieszanin związków chemicznych 
i spektralnych, czyli tych określają-
cych strukturę energetyczną dane-
go układu. Wysyłamy też naszych 
studentów na konferencje, co roku 
rozdajemy dziesięć stypendiów na 
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wyjazdy krajowe i dwa na 
zagraniczne.

Dodam, że już na 
starcie, poprzez wyrów-
nawcze zajęcia z chemii 
i matematyki na studiach 
I stopnia oraz z różnych 
dziedzin chemii na stu-
diach II stopnia, niwelo-
wane są różnice w pozio-
mie wiedzy. Możemy się 
poszczycić także dodat-
kowymi zajęciami z ję-
zyka angielskiego. Wciąż 
powiększamy księgozbiór 
w naszej bibliotece, rów-
nież ten w formie elektro-
nicznej, oraz uzupełniamy 
sprzęt do laboratoriów. 
Prawie połowie studen-
tów zapewniamy stypen-
dia motywacyjne w wyso-
kości 1 tys. zł miesięcznie. 
Najlepsi mogą otrzymać 
aż 27 tys. zł w ciągu trzech 
lat nauki, zaś studenci 
II stopnia – 18 tys. zł.

 To nie lada 
gratka...

A.M.: Staramy się tworzyć jak najlepsze 
warunki do studiowania. Stawiamy na prak-
tykę, stąd też większość zajęć ma charakter 
laboratoriów. Cieszy nas też to, że możemy 

zaoferować najnowszy sprzęt dydaktyczny 
i audiowizualny, a także dla każdego wy-
prawkę w postaci profesjonalnego stroju la-
boratoryjnego. U nas jednym słowem moż-
na poczuć chemię do chemii.

 Czego Państwu życzyć z okazji 
świąt i zbliżającego się Nowego Roku?

I.N. Chciałabym aby nasze starania 
o jak najlepsze warunki studiowania na 
Wydziale skłaniały ambitnych młodych lu-
dzi do wiązania swojej przyszłości z chemią. 
To oni staną się w przyszłości profesorami 
naszego Wydziału i będą stanowić o jego 
randze.

A.M.: Ze swej strony chciałbym życzyć 
wszystkim chemikom spełnienia tych ma-
rzeń i oczekiwań, które sprawiły, że wybrali 
te wymagające studia.  



Każdy naród, każda kultura ma swój 
czas pracy i czas świętowania. Okresów 
świątecznych może być wiele, lecz zwykle 
któryś z nich jest szczególnie ważny, czę-
sto bardzo rozbudowany, przez co, jak się 
wierzy, istotny dla całego roku. U nas naj-
ważniejsze są święta Bożego Narodzenia,  
w Chinach okres Nowego Roku, przypada-
jący na początek lutego. Przypatrzmy się 
zatem świątecznemu chińskiemu okreso-
wi noworocznemu, aby nie tylko lepiej po-
znać innych, ale i samych siebie.

Według najstarszych wierzeń Nowy Rok 
to rozpoczęcie nowego życia. Nawet najlep-
sze prognozy nie będą w nadchodzącym 
roku służyły człowiekowi, jeśli w starym 
roku nie spłaci wszystkich długów, jeśli nie 
rozwiąże spraw spornych, jeśli dokładnie 
nie posprząta domu. Dobra noworoczna 

energia może zdziałać cuda, dlatego też 
trzeba „wzmocnić ją” delikatesową żyw-
nością, kolorem czerwonym czy wszelkimi 
symbolami życia i pomyślności, które uro-
czyście wnosi się do domu. Symboli życia 
i powodzenia jest zaś wiele. Za najważniej-
sze uważa się gałęzie śliwy, mandarynki 
czy wyobrażenia Trzech Bogów Szczęścia 
(Luk, Fuk, Sau). Jednakże najsilniejszym 
i zarazem jednym z najstarszych remediów, 
które wiesza się nad drzwiami frontowymi 
domu, by go strzegły przez cały rok oraz by 
zapewniły mu całoroczną pomyślność, jest 
Tong Shu, chiński almanach, który w formie 
drukowanej ukazuje się od ponad tysiąca 
dwustu lat. 

Chiński rok lunarny rozpoczyna się 
w jeden z dni naszego Wodnika. Już 
miesiąc wcześniej zaczynają się ważne Po
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przygotowania. Okres ten nazywa się Mroź-
nym Miesiącem, ponieważ zawiera zwykle 
najmroźniejsze tygodnie. To właśnie w cza-
sie Mroźnego Miesiąca należy kończyć 
sprawy, z jakimi nie powinno się wcho-
dzić w Nowy Rok, jak również przygoto-
wać to wszystko, z czym wejście w nowy 
okres gwarantuje większe powodzenie, 
np. powinno się kupić coś nowego z ubio-
ru. Ósmego dnia tego szczególnego okre-
su Chińczycy zwykle gotują zupę zwaną 
labazhou, która przypomina naszą owsian-
kę wzbogaconą orzechami i suszonymi 
owocami. Potrawa ta nazywana jest „zupą 
ósmego dnia”, a zaczęto ją jeść jakieś dwa 
tysiące lat temu. 

W czasie pierwszych dni Nowego Roku 
Chińskiego nie gotuje się zwykłych posił-
ków, gdyż także kucharkom należy się prze-
rwa w codziennych obowiązkach. Dlatego 
też w Mroźnym Miesiącu, im bliżej Nowe-
go Roku, tym więcej przygotowuje się po-
traw, które muszą starczyć na pierwsze kil-
ka dni roku.  

Nie później niż dwudziestego dnia 
Mroźnego Miesiąca trzeba odprawić rytu-
ał Pozbywania się Zaszłości, czyli rytuał od-
pędzania złych mocy, które mogłyby towa-
rzyszący im pech przenieść na nowy okres 
życia. Sposobów tego jest bardzo wiele – 
od wiosennych porządków, nota bene po-
dobnych do naszych obyczajów, do mo-
dlitw i zaklęć. Jednakże najpopularniejsze 
zawsze było i nadal jest wyrzucanie tego, 
co niepotrzebne i to bez względu na stan 
posiadania. 

W dwudziestym trzecim lub dwudzie-
stym czwartym dniu Mroźnego Miesiąca 
należy oddać cześć Bogowi Kuchni, czyli 
podjąć go delikatesowym jedzeniem i zdać 
mu sprawozdanie z całorocznych dokonań 
rodziny. A że dokonania te nie zawsze są 

„słodkie”, praktykuje się smarowanie ust fi-
gurkom przedstawiającym Boga Kuchni 
miodem, by relacje składane w Niebiosach 
miały odpowiedni „smak”. 

Tym, co najbardziej rzuca się w oczy 
w okresie Nowego Roku chińskiego jest 
mnóstwo najróżniejszych, jaskrawych wyci-
nanek i karteczek przypinanych lub przykle-
janych do drzwi frontowych domu. Zwykle 
robi się to w wigilię Nowego Roku, a pocho-
dzenie tych ozdób może być różne. Dobrze 
jest karteczkę z życzeniami, np. ze znakiem 
szczęścia fu, otrzymać ze szczerego serca 
od kogoś bliskiego, można też talizman taki 
zrobić samemu lub kupić w sklepie. 

W ogóle wigilia Nowego Roku jest naj-
lepszym dniem, w którym należy pozwolić 
sobie na marzenia o lukratywnej przyszło-
ści. A ponieważ pozytywne energie zawsze 
wpadają do naszego domostwa drzwiami 
frontowymi, wieszając symbole i znaki po-
wodzenia na drzwiach czy w bezpośrednim 

ich sąsiedztwie, wydatnie się im pomaga. 
W dekoracjach specjalnie opracowanych 
na Nowy Rok najczęściej powtarzają się ta-
kie słowa jak chun (wiosna) i fu (szczęście), 
choć nie brak i bardziej wyrafinowanych. 

W wigilię Nowego Roku, po przystroje-
niu drzwi frontowych, można zająć się sa-
mym sobą. Trzeba więc się wykąpać, pod-
strzyc i dobrze ubrać, najlepiej w nowe 
odzienie, kupione specjalnie na ten dzień. 
Teraz można już spotkać się z dawno nie-
widzianymi członkami rodziny, a przede 
wszystkim można złożyć ofiary przodkom. 
Chociaż Chińczycy mają wiele świąt po-
święconych wyłącznie zmarłym, to jednak 
oddanie czci przodkom jest także ważnym 
rytuałem noworocznym. 

Nowy Rok wita się powieszeniem No-
wego Tung Shu (księgi korzystnych i nieko-

rzystnych dni), a przede wszystkim wielkim 
hałasem (biciem w gongi czy wystrzeliwa-
niem sztucznych ogni), by odgonić złe moce 
i „otworzyć drzwi do fortuny”. Według Chiń-
czyków nie ma nic gorszego niż witanie No-
wego Roku w milczeniu. Choć nie, jest coś 
gorszego np. zamiatanie, odkurzanie, pra-
nie, a nawet posługiwanie się ostrymi na-
rzędziami. W pierwszy dzień roku do do-
mostw wpływa tylko i wyłącznie szczęście 
i powodzenie, nie można go zatem odstra-
szać czynnościami, które polegają na usu-
waniu czegokolwiek, także śmieci. Nawet 
nie wolno wymawiać „zagrażających” słów 
takich jak „choroba”, „śmierć” czy „tygrys”, 
bo i one mogą stać się narzędziami złych 
mocy. Trzeba wnieść niosące powodzenie 
pożywienie (orzeszki, mandarynki), odpo-
wiednią ilość przygotowanych wcześniej 

potraw i świętować. Najpopularniejszym 
daniem jest oczywiście potrawa z dwu ryb 
(Chińczycy lubią podwójność np. podwójny 
znak szczęścia), jak i inne potrawy, których 
nazwy albo nazwy zastosowanych do ich 
sporządzenia produktów dźwiękiem przy-
pominają coś pomyślnego. Niech przykła-
dem będą tutaj ostrygi zwane houxi, co 
znaczeniowo przypomina „dobry interes”. 

Święto Nowego Roku trwa nasze czte-
ry dni i kończy się tańcem Smoka, czyli 
barwnym korowodem poprzedzonym ku-
kłą Smoka, co zobaczyć można wszędzie 
tam, gdzie zamieszkali kochający tradycje 
Chińczycy. Potem jest już tylko czas na po-
prawiny, a więc „przełamanie piątego dnia”, 

„urodziny wszystkich ludzi”, przypadające na 
siódmy dzień nowego roku, „urodziny Jaspi-
sowego Cesarza”, obchodzone dnia dziewią-

tego, „Zaręczyny Szczurów” dnia dziesiąte-
go, aż do „święta latarni”, które przypada na 
piętnasty dzień pierwszego miesiąca kalen-
darza lunarnego. Myślę, że jeśli chodzi o „za-
ciekłość” w świętowaniu bardzo przypomi-
namy Chińczyków. 

JACEK KRYG – kulturoznawca, religioznaw-
ca, filozof, doktorant socjologii (Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu), specjalizu-
jący się w zagadnieniach związanych z sze-
roko rozumianą kulturą Chin (szczególnie 
z taoizmem). Podróżnik po Dalekim Wscho-
dzie, autor ponad pięciuset publikacji. Jako 
jedyny Europejczyk został wybrany do za-
rządu IFSA (Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Feng Shui) z siedzibą w Singapurze na 
kolejną kadencję do 2012 roku. 
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Grudzień to dobry miesiąc dla obcho-
dów Praw Człowieka i Obywatela. W tym 
roku nie ma żadnej okrągłej rocznicy, ale 
pamiętajmy, że to 10 grudnia 1948 roku 
ONZ podpisała Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka, a 16 grudnia 1966 roku  
uchwalono Międzynarodowy Pakt Praw 
Obywatelskich i Politycznych oraz Mię-
dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych. Był to oręż, 
który dał legitymację działania Amnesty 
International. 

Jeszcze na początku XX wieku uzna-
wanie praw człowieka leżało w gestii po-
szczególnych państw. Nie istniał żaden 
uniwersalny i prawnie wiążący katalog 
praw człowieka. Dopiero II wojna świato-
wa skłoniła zwycięzców do podjęcia pró-
by utworzenia międzynarodowego forum 
rozmów, aby wspólnymi siłami sprostać 
wyzwaniom powojennej rzeczywistości, 
ale przede wszystkim po to, by nie dopu-
ścić do powtórzenia błędów historii w przy-
szłości. Owym forum dyskusyjnym stała się 
Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Przyjęta w 1948 roku przez Zgroma-
dzenie Ogólne Deklaracja, będąca zapisem 
norm, chroniących podstawowe prawa 
człowieka,  jest wyrazem woli politycz-
nej, a nie prawnie wiążącym dokumentem 
o randze traktatu czy konwencji. Uzyska-
ła ona powszechną akceptację ze strony 
państw członkowskich. Wiele z nich cyto-
wało Deklarację albo włączało jej treść do 
swoich podstawowych aktów prawa we-
wnętrznego. Podobnie zawierane po 1948 
roku umowy dwustronne i wielostronne 
dotyczące praw człowieka opierały się na 
podstawowych założeniach zawartych 
w Deklaracji.

Mimo iż Zgromadzenie Ogólne stało na 
stanowisku, że „korzystanie z wolności oby-
watelskich i politycznych oraz z praw eko-
nomicznych, społecznych i kulturalnych 

jest wzajemnie powiązane i współzależ-
ne”, przygotowanie tak wszechstronne-
go i ujednoliconego projektu okazało się 
w praktyce niemożliwe. Ostatecznie wyżej 
wymienione kategorie praw człowieka zo-
stały ujęte w formie dwóch dokumentów: 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywa-
telskich i Politycznych oraz Międzynarodo-
wego Paktu Praw Gospodarczych, Społecz-
nych i Kulturalnych.

Oba Pakty zostały przyjęte 16 grud-
nia 1966 roku, a weszły w życie w roku 
1976. Stosunkowo długi czas oczekiwania 
na spełnienie wymogu 35 ratyfikacji, nie-
zbędnego dla wejścia Paktów w życie, wy-
nikał w dużej mierze z wyrażanych przez 
państwa obaw o ograniczenie przez Pak-
ty możliwości swobodnego uznania przez 
państwo tego, czy prawa człowieka są na 
jego terytorium przestrzegane.

Maraton Pisania Listów

W grudniu Amnesty International orga-
nizuje kolejną akcję całodobowego pisania 
listów, która przypada zwykle w weekend 
w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw 
Człowieka (10 grudnia). Wówczas członko-
wie i sympatycy Maratonu przez 24 godziny 
piszą ręcznie listy w obronie konkretnych 
osób, których prawa zostały złamane. Na 
każdą edycję Maratonu AI przygotowuje 
zwięzłe opisy około 20 przypadków łamania 
praw człowieka. AI domaga się zwolnienia 
więzionych za przekonania i zaprzestania 
prześladowania obrońców praw człowieka. 
Przeciwstawia się niesprawiedliwości.

Listy zaczęto również pisać w 2001 roku 
w Polsce. Pomysł podchwyciły także sekcje 
Amnesty w innych krajach. Obecnie Ma-
raton jest globalnym wydarzeniem. W po-
przednim roku akcja odbyła się w 50 pań-
stwach. Listy AI zapychają system pocztowy, 
w związku z czym niektóre ambasady boją 

się je otwierać (Ambasada Izraela zwracała 
niektóre paczki z listami i musiały być one 
wysyłane ponownie).

W ubiegłym roku AI wysłała 730 tysię-
cy apeli, z czego ponad 108 tysięcy z Pol-
ski. W Polsce akcja odbyła się jednocześnie 
w około 200 miejscach. Co najważniejsze: 
w czterech sytuacjach nasze żądania zosta-
ły całkowicie spełnione.

W tym roku mamy nadzieję poprawić 
los osób i społeczności z kilkunastu krajów, 
które żyją pod nieustanną groźbą naruszeń 
praw człowieka.
•  Zagrożone jest życie katolickiego księdza, 

Ojca Alejandro Solalinde Guerra z Meksy-
ku. Poświęcił je on tworzeniu bezpieczne-
go miejsca dla migrantów, z dala od gan-
gów, które próbują ich wykorzystywać.

•  W ciągłym zagrożeniu żyje Norma Cruz, 
która dokumentuje i walczy o sprawiedli-
wość w sprawach związanych z przemo-
cą wobec kobiet w Gwatemali. Dziesiątki 
razy grożono jej śmiercią, ale autorów tych 
gróźb nie udało się postawić przed wymia-
rem sprawiedliwości.

•  100 Romów zostało siłą eksmitowanych 
ze swoich domów w środkowej Rumunii 
i potrzebuje przekwaterowania. Większość 
z nich żyje teraz w nieludzkich warunkach, 
często w metalowych budach umieszczo-
nych przy oczyszczalni ścieków.

•  Zelimkhana Murdalova nie widziano od 
roku 2001, kiedy został zatrzymany w Cze-
czenii, w Federacji Rosyjskiej. W 2005 funk-
cjonariusz policji został uznany winnym 
przestępstw związanych z torturowaniem 
Murdalova. Obecnie odsiaduje wyrok dzie-
sięciu i pół roku więzienia. Dwóch funkcjo-
nariuszy wyższej rangi, którzy również bra-
li udział w tym procederze, nadal znajduje 
się na wolności.

•  Saber Ragoubi został skazany na śmierć 
w Tunezji po tym, jak został uznany 
winnym przynależności do organizacji 

Zapomniane 
prawa 
człowieka?

Kazimierz Brzezicki
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terrorystycznej, czemu sam oskarżony za-
przecza. Jego proces był nierzetelny. Rago-
ubi został skazany na podstawie „zeznań”, 
do których złożenia – jak twierdzi – został 
zmuszony przy użyciu tortur. Sąd przyjął 

„zeznania” jako dowód, nie badając zarzu-
tów o stosowanie tortur.

•  Walid Yunis Ahmad przebywa w areszcie 
w Iraku od ponad 10 lat, bez postawienia 
zarzutów ani zorganizowania procesu. Był 
torturowany i trzymany przez długi czas 
w izolatce. Nadal jest przetrzymywany 
przez Regionalny Rząd Kurdystanu, któ-
ry zarządza trzema prowincjami północ-
nego Iraku, zamieszkanymi głównie przez 
Kurdów.

•  Mao Hengfeng była wielokrotnie aresz-
towana w Chinach za swoje działania na 
rzecz praw reprodukcyjnych kobiet oraz 
ofiar przymusowych eksmisji. Odsiadu-
je 18 miesięcy w obozie „reedukacji przez 
pracę”. Twierdzi, że była bita.

•  Su Su Nway – członkini opozycyjnej Na-
rodowej Ligi na rzecz Demokracji, działa-
jąca na rzecz praw pracowniczych w Bir-
mie, odsiaduje w więzieniu mieszczącym 
się z dala od miejsca zamieszkania jej ro-
dziny wyrok ośmiu lat i sześciu miesięcy za 
udział w protestach antyrządowych.

•  W Senegalu mąż Khady Basène, Jean 
Diandy, został zatrzymany przez żołnierzy 
w roku 1999 i nikt nie widział go od tamtej 
pory. Jego żona walczy o prawdę na temat 
zniknięcia męża i nadal czeka na odszko-
dowanie finansowe.

•  Femi Peters jest dyrektorem ds. kampa-
nii partii opozycyjnej w Gambii. Został 
zatrzymany za przewodzenie pokojowej 
demonstracji tej partii. Odsiaduje wyrok 
roku pozbawienia wolności w więzieniu 
o zaostrzonym rygorze, o nazwie Mile 2, 
znanym z tortur i maltretowania więźniów. 
Żona i dwójka małych dzieci Femiego oba-
wiają się, że nie otrzymuje on odpowied-
niej opieki medycznej, której potrzebuje 
z powodu cukrzycy. 

Prawa Człowieka w Polsce

Pomimo iż w powszechnej świadomo-
ści jesteśmy liderem w przestrzeganiu praw 
człowieka, w rzeczywistości nie jest wcale 
tak dobrze. 29 października Komitet Praw 
Człowieka ONZ ogłosił zastrzeżenia skiero-
wane do Rządu RP, przyjęte 26 październi-
ka 2010 r. po rozpatrzeniu w dniach 12-13 
października b.r. szóstego sprawozdania 
okresowego Polski. Oto 21 wątpliwości Ko-
mitetu ONZ:

 1. Zdaniem Komitetu definicja prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym 
jest zbyt szeroka. Polska powinna tak 

zmienić kodeks karny, żeby przestępstwo 
o charakterze terrorystycznym nie było 
zdefiniowane jedynie przez jego cel, ale 
żeby precyzyjnie została określona natura 
takich działań.

2. Polska powinna poprawić prawo 
w taki sposób, aby ustanowić zakaz dyskry-
minacji ze względu na wszelkie przesłanki 
we wszystkich dziedzinach życia.

3. Komitet jest zaniepokojony istotnym 
wzrostem zgłaszanych władzom przypad-
ków nienawiści rasowej i jednocześnie nie-
wielką liczbą prowadzonych w tym zakre-
sie spraw. 

4. Komitet jest zaniepokojony trwającą 
społeczną marginalizacją i dyskryminacją 
członków mniejszości romskiej.

5. Komitet zauważa wzrost przypad-
ków słownej nienawiści i nietolerancji wo-
bec społeczności LGBT (lesbijek, gejów, bi-
seksualistów i transseksualistów). 

6. Polska powinna zintensyfikować swo-
je wysiłki, w celu osiągnięcia wyrównanej 
reprezentacji kobiet i mężczyzn w Parla-
mencie, a także na najwyższych stanowi-
skach w administracji, sądownictwie, szkol-
nictwie i służbie więziennej. 

7. Komitet wyraża zaniepokojenie trwa-
jącym problemem przemocy domowej.  
Polska powinna zapewnić potencjalnym 
ofiarom przemocy domowej stały dostęp 
do odpowiedniej pomocy, włączając po-
radnictwo prawne i psychologiczne, pomoc 
medyczną i schronienie.

8. Komitet zachęca Polskę do ratyfika-
cji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do 
MPPOiP, którego przedmiotem jest zakaz 
stosowania kary śmierci. Polska ten Proto-
kół podpisała 21 marca 2000 r., ale do tej 
pory nie ratyfikowała.

9. Polska powinna jak najszybciej zana-
lizować wpływ restrykcyjnej ustawy anty-
aborcyjnej na zdrowie kobiet. 

10. Komitet jest zaniepokojony infor-
macjami o nieproporcjonalnym użyciu siły 
przez policję i wzrostem liczby skarg na za-
chowanie policjantów.

11. Polska powinna włączyć do kodek-
su karnego przepis chroniący ofiary han-
dlu ludźmi przed ściganiem, zatrzymaniem 
i karaniem za czynności, które podejmowa-
ły jako wynik przymusowej sytuacji, w któ-
rej się znalazły.

12. Komitet wyraża zaniepokojenie 
tym, że prowadzone przez Prokuraturę 
Apelacyjną postępowanie w sprawie do-
mniemanego istnienia na terytorium RP 
tajnego więzienia CIA nie zostało jeszcze 
zakończone. 

13. Komitet wyraża zaniepokojenie m.in. 
tym, że maksymalny dwuletni okres, na jaki 
można stosować środek w postaci tymcza-
sowego aresztowania, jest w praktyce czę-
sto przekraczany. 

14. Komitet wyraża zaniepokojenie, że 
przeludnienie w aresztach i więzieniach jest 
wciąż problemem. 

15. Komitet jest zaniepokojony bra-
kiem przepisów prawnych dotyczących 
zatrzymania cudzoziemców po czasie, 
w jakim mieli zostać wydaleni, a także 
tym, że niektórzy byli przetrzymywani 
w tzw. strefach tranzytowych bez naka-
zu sądowego.

16. Komitet wyraża zaniepokojenie 
słabym zarządzaniem i brakami kadrowy-
mi w systemie sądownictwa, jak również 
przewlekłością postępowań sądowych, 
wysokimi kosztami sądowym i poziomem 
rekompensat w przypadku stwierdzenia 
przewlekłego postępowania. 

17. Polska powinna zapewnić, by oso-
by pozbawione wolności miały (1) nie-
ograniczony dostęp do pełnomocnika od 
momentu ich zatrzymania; (2) możliwość 
spotkania się ze swoimi prawnikami na 
osobności, również przed rozpoczęciem 
przewodu sądowego; (3) możliwość pro-
wadzenia w sposób poufny i sprawny ko-
respondencji ze swoim prawnikiem.

18. Polska powinna znowelizować tzw. 
ustawę lustracyjną z 2006 r. w taki sposób, 
aby osoby, przeciwko którym wszczęte 
zostało postępowanie lustracyjne, miały 
pełny i nieutrudniony dostęp do akt spra-
wy, a także do dokumentów archiwalnych 
o charakterze niejawnym.

19. Polska powinna przyspieszyć pro-
ces prac nad nowelizacją kodeku karnego 
w zakresie odejścia od karania pomówie-
nia dokonanego za pomocą środków ma-
sowego komunikowania (art. 212§2 kk).

20. Polska powinna wprowadzić ta-
kie zmiany do ustawy Prawo o zgromadze-
niach, aby zagwarantować, że odwołanie 
od decyzji o zakazie zgromadzenia bę-
dzie rozpatrywane szybko i że decyzja bę-
dzie wydawana przed datą planowanego 
zgromadzenia.

21. Komitet jest zaniepokojony tym, 
że dzieci, które uciekły z placówek wycho-
wawczych, mogą być umieszczone w poli-
cyjnych izbach dziecka. Państwo powinno 
przyjąć nowe przepisy szczegółowo okre-
ślające warunki, jakie  powinny być zapew-
nione dzieciom przebywającym w tych 
placówkach oraz zasady dotyczące przyj-
mowania i pobytu wychowanków w poli-
cyjnych izbach dziecka.

To tylko niektóre z zastrzeżeń. Sami 
odpowiedzmy sobie, czy RP jest napraw-
dę krajem tolerancji, czy też społecznością 
rasistów, homofobów i ksenofobów. Za-
mieszki w Warszawie z dnia 11 listopada, 
kiedy to mieszkańcy samoistnie wystąpi-
li przeciwko Marszowi Młodzieży Wszech-
polskiej, orędowniczki faszyzmu są do-
prawdy dobrym prognostykiem.  



20

bi
zn

es

Świat biznesu  
w World Trade Center 
Z Pawłem Burczykiem, prezesem  za-
rządu WTC Poznań, rozmawia Mariola 
Zdancewicz

 Business Mixer jest ogólnopol-
ską inicjatywą, cieszącą się sporym zain-
teresowaniem w kręgach biznesowych. 
Co jest celem i do kogo jest skierowany?

To spotkania polskich i zagranicznych 
przedsiębiorców, organizowane już od kil-
ku lat przez WTC. Na początku odbywały 
się na małą skalę, przyjeżdżało około 50-
60 osób. Teraz tą działalność bardzo roz-
winęliśmy i gościmy nawet do 150 osób, 
przedstawicieli świata biznesu, które pod-
czas odbywających się kilka razy w roku 
dużych imprez targowych nawiązują kon-
takty. Targi, które są przedmiotem du-
żego zainteresowania przedsiębiorców 
i handlowców to między innymi Budma, 
Meble, Tour Salon, ITM, Polagra i Poleko. 
W przygotowanej wcześniej przez WTC li-
ście uczestników, zaproszeni goście mogą 
znaleźć firmy, z którymi chcieliby współ-
pracować razem z branżowymi izbami go-
spodarczymi, działami ekonomicznymi 
ambasad, tzn. z instytucjami otaczający-
mi biznes. Dla ułatwienia nawiązywania 

kontaktów i bezpośrednich rozmów przy-
jęto konwencję imprezy „na stojąco” przy 
szwedzkim stole.

 Która z branż czy też firm naj-
bardziej sobie ceni te spotkania? 

Stopień zainteresowania związany jest 
z siłą ekonomiczną danej branży. Dla przy-
kładu, jeżeli grupa przedsiębiorstw dobrze 
sobie radzi na rynku w czasach obecnego 
spowolnienia gospodarczego, jak branża 
żywnościowa i ekologiczna – to zaintere-
sowanie jest większe. W tych branżach naj-
częściej istnieją możliwości pozyskiwania 
wsparcia finansowego poprzez subwencje 
itp. Stąd Business Mixery stwarzają okazję 
dla pozyskiwania informacji na te tematy 
oraz umożliwiają wymianę doświadczeń 
jak powyższe środki pozyskiwać i skutecz-
nie zainwestować. 

 Wspomniał Pan o spowolnie-
niu gospodarczym. Czy wpłynęło w ja-
kiś sposób na Państwa działalność, czy 
może trzeba było ze względu na nie 
zmieniać projekty?

Niewątpliwie kryzys wpłynął ujemnie 
na działalność również w WTC. Odwiedza 
nas mniej firm zagranicznych, szczególnie 
z krajów Europy Wschodniej. Wcześniej 
przyjeżdżały duże grupy przedsiębiorców 
z Ukrainy, Łotwy, Litwy, Rosji. Są jednak 
branże, które kryzysu tak bardzo nie odczu-
wają, jak wspomniana ekologia czy też pro-
dukcja żywności i farmaceutyków. 

 Poznańskie WTC promuje han-
del, dziedzinę która przecież od zawsze 
radzi sobie dobrze sama…

Handel wewnętrzny istotnie radzi so-
bie względnie dobrze. Jednak wymiana 
zagraniczna, która jest przedmiotem na-
szego głównego zainteresowania, musi ak-
tywniej pracować, aby poprawić saldo han-
dlowe. Dlatego pośredniczymy w wymianie 
ofert pomiędzy firmami, możliwościami in-
westowania w różnych krajach lub poszu-
kiwania inwestorów i partnerów do współ-
pracy w Polsce.

W tej działalności WTC Poznań świetnie 
wpisuje się w działalność  przedsiębiorstw 
związanych z handlem międzynarodowym.  
Pojawiają się oferty sprzedaży produktów 
na polskim rynku. Aktywnie uczestniczą 
w tym firmy z Unii Europejskiej oraz z kra-
jów amerykańskich i azjatyckich, szczegól-
nie z Chińskiej Republiki Ludowej.

 …żeby nie powiedzieć 
agresywnych.

Tak można powiedzieć. Oferują one na 
polskim rynku takie produkty jak np. elek-
tronikę, sprzęt gospodarstwa domowego, 
a nawet meble itp. Wspomniane artykuły 
wymagają jednak  kontroli jakości, muszą 
spełniać wymagania naszych norm bran-
żowych. Typowym przykładem są zabaw-
ki, które powinny posiadać wymagane 
certyfikaty.  

 W tej chwili zwraca się uwagę 
na to, by jednak kraje europejskie za-
dbały o własną produkcję, przeciwsta-
wiając się nieco Chinom z obawy przed 
zalewem bylejakości i przed niszcze-
niem krajowych gospodarek.

To prawda, jednak działamy na wol-
nym rynku, który kieruje się swoimi zasa-
dami. Konkurencyjność firm europejskich 
powinna polegać na oferowaniu towarów 
wyższej jakości od produktów pochodze-
nia azjatyckiego. Poza tym działa Światowa 
Organizacja Handlu, do której przystępu-
ją nowe kraje, np. Rosja oraz inne państwa 
pozaeuropejskie.

Przed paru tygodniami wróciłem z ogól-
noświatowego spotkania World Trade Center 
Association, które odbywało się w Pekinie. 
Podczas tej konferencji miałem możliwo-
ści zapoznania się z gospodarką i ekonomią 
Chińskiej Republiki Ludowej. Według chiń-
skiego ekonomisty Keyu Jin to państwo bę-
dzie po pięciu latach największą potęgą go-
spodarczą w świecie. Te wspaniałe wyniki 
zamierza uzyskać się poprzez wzrost obro-
tów handlowych oraz olbrzymią ekspansję 
inwestycji w różnych krajach świata.

Oczekuje się, że wzrost gospodarczy 
w świecie przyczyni się również do po-
prawienia zamożności i dobrobytu ludno-
ści. W porównaniu z latami 90-tymi postęp 
w rozwoju gospodarki i miast chińskich jest 
ogromny. Pekin stał się nowoczesnym mia-
stem zorganizowanym na najwyższym po-
ziomie światowym. Należałoby życzyć aby 
inne kraje korzystały z tego przykładu.

 Oferujecie Państwo matchma-
king, czym on jest?

Są to spotkania przedsiębiorców „twa-
rzą w twarz”, mające bardzo konkretny wy-
miar. Aranżujemy je głównie na zlecenie 
firm zagranicznych i na podstawie przed-
stawionych przez nie wymagań, szukamy 
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Gdy zima otula ziemię białym puchem,
a korony drzew srebrzą się w grudniowym słońcu,

leśne szlaki jak nigdy nęcą swym urokiem.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia

wielu długich i radosnych 
spacerów w gronie najbliższych

a w Nowym Roku  
szczęścia i pomyślności  

na wszystkich ścieżkach życia
czytelnikom miesięcznika 

„Merkuriusz” 

życzy 

dyrektor Wielkopolskiego  
Parku Narodowego  

wraz z załogą

dla nich polskich firm do współpracy. Od-
bywają się zarówno w czasie imprez targo-
wych, jak i poza nimi.

 Czy firmy mają obowiązek po-
dać informację o tym jakie korzyści uzy-
skały dzięki spotkaniu? Czy pobieracie 
Państwo – jako pośrednik – prowizję od 
zawartego kontraktu?

Informacje od firm otrzymujemy spo-
radycznie. W zasadzie rozmowy powinny 
zakończyć się podpisaniem umowy zainte-
resowanych stron. Od realizacji umów WTC 
nie pobiera prowizji. Natomiast usługi za 
nawiązywanie kontaktów firm zagranicz-
nych z polskimi są odpłatne. 

 Czy prowadzicie Państwo ba-
dania rynku?

Wyłącznie na zamówienie, między inny-
mi firm, które po raz pierwszy chcą wejść 
na polski rynek. Każda analiza zawiera in-
formacje ogólne na temat warunków eko-
nomicznych i perspektyw funkcjonowania 
danej firmy na naszym rynku. 

 Czy w planach WTC na przyszły 
rok są jakieś nowości, czy też będziecie 
Państwo realizować projekty sprawdza-
jące się od lat?

Bardzo blisko współpracujemy z Mię-
dzynarodowymi Targami Poznański-
mi, w związku z czym nasza działalność 

nakierowana jest na przedsiębiorcę, który 
przyjeżdża do Poznania na targi  jako wy-
stawca albo jako zwiedzający. Od kilku lat 
zajmujemy się też rezerwacją zakwaterowa-
nia. Podczas konferencji klimatycznej w Po-
znaniu w ciągu dwóch tygodni zakwatero-
waliśmy prawie dziesięć tysięcy osób. 

 Na jakie wydarzenia w roku 
2011 zaprosiłby Pan szefów firm, będą-
cych czytelnikami „Merkuriusza”?

Na pewno na targi Budma, które od-
będą się w pierwszej połowie stycznia. To 
jest największa impreza w tej części Euro-
py, w której bierze udział dużo firm zagra-
nicznych i polskich. Chciałbym zachęcić też 
czytelników do udziału w przyszłorocznym 
cyklu bezpłatnych konferencji i warsztatów 
dotyczących prowadzenia działalności go-
spodarczej spółek prawa handlowego, fi-
nansów, ubezpieczeń i podejmowania ry-
zyka. W mijającym roku podjęliśmy wiele 
ciekawych tematów dotyczących opcji wa-
lutowych, zabezpieczenia hipotecznego, 
prawa spadkowego, warunków podpisy-
wania umów z bankami, protokołu dyplo-
matycznego i etykiety managera. Goście 
dotychczas byli bardzo zainteresowani po-
wyższymi tematami i chcą nadal zdobywać 
wiadomości również w przyszłości, co nas 
bardzo cieszy. 

Jestem przekonany, że nasi goście 
chętnie wezmą do ręki „Merkuriusza”, który 
przedstawia sprawy ekonomiczne, kultu-
ralne, i inne, dotyczące nie tylko przedsię-
biorstw, ale także przeciętnego człowieka. 
To interesujący, dobry magazyn przybliża-
jący miasto Poznań naszym gościom. Dla-
tego życzę redakcji oraz jej czytelnikom 
wspaniałego rozwoju w 2011 roku.  



Mogłoby się wydawać, że jest stosun-
kowo młoda – ot, twór ery syntetyków, 
dwudziestego wieku i popkultury. Wciąż 
przecież świeża, nęci zapachem i za-
chęca smakiem. Gdy jednak za-
głębimy się nieco w przeszłość, 
okaże się, że już starożytni 
Grecy mieli do niej słabość. 
Znani z towarzyskiego sposo-
bu bycia, przywiązywali wagę 
do świeżego oddechu i nie-
nagannego uśmiechu i w tym 
celu żuli kawałki kory z drzewa 
gumowego Pistacja lentiscus, zwa-
nym poetycko „Łzami Chios”. 

Od Greków zwyczaj 
ten przejęli miesz-

kańcy Indonezji 
oraz Indianie, 

k t ó r z y  z a -
miast kory 
używali ży-
wicy. Nie-
trudno się 
domyśleć, 
że wkrót-

ce pomysł 
podchwycili 

od Indian biali 
osadnicy, którzy 

przybyli do Amery-
ki w XVII w. Początkowo 

guma do żucia  była wytwarzana z ży-
wicy, później z parafiny – jak mówiono – 
niezwykle popularnej wśród po-
spólstwa. Jednakże dopiero 
druga połowa wieku XI-
X-tego, a dokładnie 
rok 1869, w któ-
rym opatentowa-
no metodę wy-
twarzania gumy 
do żucia w for-
mie podobnej do 
tej, jaką znamy 
dziś, stała się po-
czątkiem tego po-
pularnego produktu. 
Pierwsze kulki zapako-
wane w małe paczuszki za-
częto sprzedawać w aptekach na 
wschodnim wybrzeżu Stanów Zjedno-
czonych – cena wynosiła jednego centa 
za kulkę.  Dotychczas bezsmakowa guma 
była ulepszana tak, aby nadać jej smak, 
aromat i kolor. Na początku XX wieku, za 
sprawą eksperymentu, otrzymano odpo-
wiednią konsystencję, co pozwoliło na 
wyprodukowanie w 1906 roku pierwszej 
gumy balonowej i przypieczętowało jej 
status produktu nowoczesnego i nader 
pożądanego.

W późniejszych latach przestała być 
jedynie odświeżającym i smacznym 

produktem spożywczym. Stała się istot-
nym elementem popkultury, królującej 

szczególnie w Stanach Zjedno-
czonych. Dla młodych  bun-

towników, na których 
czele stał legendar-

ny James Dean, żucie 
gumy było wyrazem 
siły i indywiduali-
zmu oraz graniczącej 
niekiedy z arogancją, 

pewności siebie. Była 
nieodłącznym elemen-

tem stylu wyluzowanych 
rockandrollowców i gwiazd 

Hollywoodu, chętnie naśladowanych 
przez młodzież. Ów wizerunek utrzymał 
się do dziś i choć nadal wykorzystywany 
jest jako symbol w kulturze masowej, to 
coraz częściej z przymrużeniem oka. Żu-
cie gumy straciło już swój blask i odbie-
ra się je bardziej jako przejaw imperty-
nencji i wątpliwej, choć manifestowanej 
śmiałości. Wystarczy wspomnieć choćby 
kreskówkowego bohatera końca lat dzie-
więćdziesiątych – prześmiewczy obraz 
amerykańskiej męskości – Johnny’ego 
Bravo, który kreskówkowe dziewczyny 
bezskutecznie podrywał na nietrafiony 
tekst: „Och, maleńka! Jesteś piękna i pach-
niesz jak balonówa!”. Zanim utraciła swą 
świetność, guma do żucia dotarła rów-
nież do Polski – wprost zza żelaznej kur-
tyny –  i równie szybko stała się obiektem 

pożądania.
 Niejeden dorosły Polak po-
trafi dziś rozmarzyć się na 

samo wspomnienie zapa-
chu kultowego Donalda 

i przyznać z nostalgicz-
nym westchnieniem, 

że tak wła-
śnie pachnia-
ło jego dzie-
ciństwo. Nic 
d z i w n e g o . 
W  Po l s c e 
za czasów 
PRL-u, gdy 
półki sklepo-
we  ś w i e c i ł y 
pustkami, guma 
do żucia była to-
warem deficyto-
wym. Balonówę 
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Guma 
do żucia była 

pierwszym towa-
rem, którego cenę od-
czytano z wprowadzo-

nego w 1974 roku 
kodu paskowego.

Rekord 
świata w dmu-

chaniu największego 
balona z gumy do żucia na-

leży do Amerykanki Ainy Cam-
bridge i wynosi 35,5 cm. Mistrzo-

stwa Świata odbyły się w 2003 
roku w USA. W Polsce takie mi-

strzostwa odbywają się co 
roku w pierwszą sobotę 

czerwca w Rabce 
– Zdrój.

Zużyte 
gumy gwiazd by-

wają cenną zdobyczą 
dla kolekcjonerów, a nawet 

wystawiane są na licytacjach. 
Guma Britney Spears, którą 

gwiazda wypluła przed Londyń-
skim hotelem, trafiła na interne-

towy portal aukcyjny, a fani li-
cytowali się o setki dolarów, 

by upolować tę jakże 
cenną kolekcjoner-

ską zdobycz.
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lub donaldówkę, jak popularnie nazywano 
ten holenderski produkt, można było kupić 
jedynie w Peweksie. Dla każdego dziecka 
czy nastolatka z socjalistycznej 
Polski guma balonowa 
pachniała luksusem, 
beztroską i Zacho-
dem. Była zawija-
na w błyszczące 
kolorowe pa-
pierki, a w środ-
ku można było 
znaleźć jedną 
z ponad stu za-
bawnych histo-
ryjek obrazkowych 
z udziałem bohaterów 
Disneya, które szybko stały się 
obiektem wymiany wśród młodych kolek-
cjonerów. Donaldówka tak trwale wpisała 
się w naszą kulturę, że doczekała się piosen-
ki na swoją cześć, „Z Donaldem w kieszeni”, 
wyśpiewanej przez Majkę Jeżowską, a nu-
conej z zachwytem przez rzesze dzie-
ciaków.  Dorośli, którzy również nie 
pozostali obojętni wobec uroków 
tego modnego produktu, mogli 
z kolei wtórować do słów re-
frenu innej piosenki, tym ra-
zem drapieżnej, brawurowo 
wykonywanej przez Krysty-
nę Jandę:

Guma, guma do żucia!
Nie do nakarmienia,
Nie do otrucia!
Nie do nakarmienia,
A do wyżucia!
Bohaterka hitu zadomowiła się 

w Polsce na dobre i jeszcze przez kolej-
ne dekady raz po raz dawała o sobie znać. 
Warto przywołać choćby tytuł popularnego 

w Polsce w latach 90-tych filmu 
o perypetiach niepokornych ame-
rykańskich dwudziestolatków, któ-
ry w naszym kraju nie bez powodu 

przetłumaczono, jako „Orbitowa-
nie bez cukru”. W owym czasie 

bowiem guma do żucia, nie 
tylko tytułowa Orbit, stała 
się i u nas symbolem mło-
dości, świeżości i buntu. 
Obecnie jej wymiar sym-
boliczny i kulturowy został 

skutecznie wyparty przez 
praktyczne zastosowanie, 

a reklamy telewizyjne i hasła 
na billboardach zapewniają nas 

o jej dobroczynnym działaniu. Jaki 
jednak wpływ na nasze zdrowie może 
mieć guma do żucia, skoro tak napraw-
dę nie jest to produkt przeznaczony do 
jedzenia, „nie do nakarmienia, nie do 
otrucia”? Niech odpowiedzią na to pyta-

nie będzie kilka dowiedzio-
nych faktów.

Jak powszech-
nie wiadomo, 

guma do żu-
cia (najlepiej 

ta miętowa 
i bez cukru) 
działa zba-
wiennie na 
zęby i dzią-

sła – czyści 
je, wzmacnia, 

poleruje, chro-
ni, dezynfekuje, 

upiększa... i do tego 
odświeża oddech. Dla 

tych natomiast, którzy choć 
raz byli na diecie, żadną nowością nie bę-

dzie odchudzające działanie tego niepo-
zornego, a skutecznie hamującego ape-
tyt produktu.  Poza tym żucie gumy 
rozluźnia mięśnie twarzy i koi nerwy, 
o czym już wcześniej przekonali się 

kwatermistrze żołnierzy amery-
kańskich, dodając ją na stałe 
do racji żywnościowych ar-
mii. Ostatnio owo odkrycie 
powraca do łask, lecz tym 
razem guma staje się nieod-
łącznym dodatkiem do dru-
giego śniadania zestresowa-
nych uczniów europejskich 
szkół... Jedyną, niestety wciąż 
niedowiedzioną  zaletą żucia 
gumy, jest jej cudotwórczy 
wpływ na naszą inteligencję. 
Jak głosi plotka, żując gumę 
dotleniamy mózg, co rzeko-
mo podnosi naszą sprawność 
intelektualną! Istne cudo, 
można by rzec – smakuje, nie  

 
tuczy, a leczy. Należy jednak 

pamiętać, że we wszystkim wskazany jest 
umiar. Żucie gumy nie jest wyjątkiem. Nad-
mierne i zbyt intensywne oddawanie się 
tej czynności może prowadzić do powsta-
nia wrzodów żołądka oraz przerostu mię-
śni szczęk i bruksizmu, czyli patologicznego 
zgrzytania zębów. Warto też mieć na uwa-
dze, że nawet odświeżająca i oczyszczają-
ca guma do żucia już po godzinie staje się 
prawdziwą bombą bakteryjną, a z drugiej 
strony żucie jednej gumy za drugą może 
stać się przyczyną uzależnienia. 

Jak widać guma do żucia ma dłu-
gą i barwną historię. Od jej oficjalnego 
wkroczenia na rynek minęło prawie sto 
pięćdziesiąt lat, można więc bez wahania 
powiedzieć, że jest to produkt ponadcza-
sowy. Pomimo że nigdy nie była niezbęd-
na, to jednak towarzyszy nam od pokoleń 

– ba, nawet stuleci! Przez ten czas skutecz-
nie zakorzeniła się w naszej historii, kultu-
rze i wspomnieniach. Guma, guma, guma, 
guma...  

Z „Donaldem” w kieszeni

 
Kupiłam Babci

Na Dzień Babci –

Każdy wymyśla tak, jak umie –

Nie żadne kwiatki,

Czekoladki,
Tylko po prostu fajną gumę!

 
Powiedział Tata:

 – Głupi pomysł!

Mama się trochę na mnie krzywi,

A Babcia, proszę,

Z gumą w dłoni

Ucałowała mnie szczęśliwa.

 
Z „Donaldem” w kieszeni,

Z „Donaldem” w kieszeni,

Na luzie jak balon na wietrze.

Bo „Donald” w kieszeni

Nam humor odmieni.

I stopnie poprawi,

I uśmiech poprawi,

I wszystko poprawi na lepsze!

 
A kiedy smutno,

Kiedy nudno,

Stare kłopoty wciąż na nowo,

„Donald” potrafi,

Zaraz sprawi,

Że wkoło będzie owocowo!

 
Tu się nie może

Coś nie kleić,

I tutaj nie chce się narzekać.

Bo dobra guma

To jest duma!

Z „Donaldem” musisz się uśmiechać!

 
Z „Donaldem” w kieszeni...

Rosjanin 
Nosal Wale-

ry Stanisławowicz od 
lat kolekcjonuje papierki 

po gumach do żucia. Jego 
kolekcja liczy już 44 tysiące 

egzemplarzy z 96 krajów 
świata. Najstarszy z nich 
ma nadrukowaną datę 

14 lutego 1871.

Włoski 
rzeźbiarz Mauri-

zio Savini słynie ze swo-
jej nietypowej działalno-

ści twórczej – do wykonania 
swoich prac wykorzystuje włók-
no szklane oraz… gumę do żu-

cia! Artysta był już niejednokrotnie 
doceniany za swoje dokonania, 
a uczestnicy jego licznych wy-
staw zgodnie orzekli, że guma, 

z której zrobione były 
rzeźby, miała smak 

poziomkowy…
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Jeśli kiedykolwiek traficie na południe 
Afryki, możecie usłyszeć o małym, malow-
niczym królestwie Suazi, graniczącym z RPA. 
Kiedyś kraj ten był atrakcją turystyczną, nie 
koniecznie z powodu walorów krajobrazo-
wych, posiadał jednak wyjątkowy i niezwy-
kły klimat. Dziś foldery wycieczkowe nie 
proponują już wyjazdu do Suazi. Powodem 
tego nie są bynajmniej lokalne wojny, wręcz 
przeciwnie, kraj ten ma opinię politycznie 
stabilnego, co bez wątpienia wynika z tego, 
że światły władca Mswati III zdelegalizował 
opozycję, ponadto ma on oddanych mini-
strów. Teoretycznie Suazi – wzorem Wiel-
kiej Brytanii – posiada własny parlament, 
ale zasiadają w nim krewni króla, zresztą 
z plemienia Suazi.  Jest też konstytucja, ale 
nikt jej nie czyta. Ojciec króla, kiedyś rady-
kał Shobuza II, kiedy doprowadził w 1968 
roku do uzyskania niepodległości swojego 
kraju, przypomniał sobie o odwiecznych 
tradycjach plemiennych i zaszczepił je też 
swojemu następcy,  czyli synowi. Obecnie 
królestwo to liczy niespełna 960 tysięcy 
osób. Ludzie ci – podobnie jak większość 
mieszkańców tego kontynentu – żyją w ma-
łych wioskach, bez szczególnych udogod-
nień cywilizacyjnych, mimo to w stolicy ist-
nieje przemysł, a sporo Suazi pracuje za 
granicą, najczęściej w RPA. Obecnie po-
jawiło się trochę problemów z wyjazdem 
do pracy i to nie z powodu trudności go-
spodarczych u sąsiada. Powody tej izolacji 
są takie same jak omijanie kraju przez tury-
stów, jakby jego mieszkańcy byli zadżumie-
ni. Wszystko to za sprawą dawniej najwięk-
szej atrakcji – „Święta Trzcin”, taką poetycką 
nazwę ma bowiem najważniejsze święto 
w kraju. Wbrew pozorom nie jest to przypa-
dający 6 września dzień odzyskania niepod-
ległości, ale przypadający w środku lata, do-
kładnie 1 grudnia, ślub władcy. Nie jest to 
bynajmniej pomyłka. Jak nakazuje tradycja, 
każdego roku król Mswati III wybiera sobie 
nową żonę. Wszystkie rodziny i klany zabie-
gają o to, aby ich przedstawicielki dostąpi-
ły tego zaszczytu, a konkurencja jest spora, 
bo w prezentacjach w ramach Święta Trzcin 
mogą wziąć udział wszystkie dziewice Su-
azi. Społeczność z kilku zuluskich wiosek 
woli tylko kibicować, chyba, że ktoś z dwo-
ru upatrzy sobie jakąś zuluską pannę i ze-
chce ją przedstawić. Czasem bywa i tak, że 
jakaś rodzina poszukuje „dojść” na dworze 
i znajdzie urzędnika z królewskiej świty, ale 

nim panna dostąpi zaszczytu prezentacji, 
prawdopodobnie dziewicą być przestanie. 
Trzeba się liczyć z tym ryzykiem, że protek-

cja może się skończyć 
gwałtem. Kroniki 

nie podają przy-
padku ukarania 
jakiegokolwiek 
urzędnika za 
t a k i e  n a d -
użycie wła-
dzy i zaufa-
nia. Niestety, 
rodziny nie 
bardzo się 

p r z e j m u j ą 
losem tych 

w y e l i m i n o -
wanych z kon-
kurów dziew-

czyn. I lość 

żon i potom-
ków z tych związ-

ków powoduje dewa-
luację prawa do sukcesji 

na tronie. Suazi jest obecnie 
monarchią konstytucyjną, dla-

tego po śmierci Sobhuzy parla-
ment powołał radę regencyjną, która 

nowym władcą mianowała królewskiego 
syna. Cały ceremoniał w 2000 roku sfilmo-
wał polski reporter Andrzej Fidyk. 

Niestety, nie był to dokument etnogra-
ficzny dla „National Geographic”, utrwalają-
cy malowniczy afrykański folklor. Z kadrów 
filmu Fidyka wyłaniał się obraz ponury i to 
nie tylko z powodu paskudnych zwycza-
jów na dworze czy traktowania panien 
jak zwierząt na targu. Ciemnych barw tu-
tejszej kulturze dodaje szerząca się epi-
demia AIDS. Mimo że władca na co dzień 
chodzi w garniturze i potrafi czytać, teo-
retycznie zna problem z mediów, cho-
ciażby z sąsiedniej Republiki Południowej 
Afryki. Obok dialektu Suazi, język angiel-
ski jest urzędowy, więc wszyscy urzędni-
cy państwowi powinni się nim posługiwać 

i czytać raporty dostarczane przez różne 
niezależne organizacje. Niestety, poddani 
tej wiedzy nie mają, a plotki przywożone 
przez pracujących za granicą nie zyskują 
posłuchu, zwłaszcza, że nikt o lekarstwie 
na tajemniczą chorobę nie słyszał. 

Przywołane powyżej raporty podają, 
że mimo wysokiego wskaźnika demogra-
ficznego – 37%, pod koniec panowania 
ojca obecnego króla liczba ludności za-
częła systematycznie spadać i od dwudzie-
stu lat nie przekracza miliona. Prawdopo-
dobnie od 2 do 4 mieszkańców tego kraju 
umiera każdego dnia na HIV. Gwałtownie 
obniża się średnia wieku poddanych, ale 
król żyje w dobrych warunkach i latami 
choroba może go nie dotknąć w takim 
stopniu jak mieszkańców wiosek znajdu-
jących się w buszu. 

W środku Europy, w Polsce codziennie 
dwoje ludzi dowiaduje się, że jest nosicie-
lami HIV. W latach 1985-2005 odnotowa-
no 9.600 zachorowań. Fakt, że pierwszy 
przypadek zarejestrowano 25 lat temu 
wcale nie oznacza, że od tej pory datuje 
się występowanie choroby w Polsce. Resz-
ta świata do połowy lat osiemdziesiątych 

nie zauważała tego problemu, podobnie 
jak król Suazi do dnia dzisiejszego. Wie-
lu ludzi twierdzi, że epidemii tej choroby 
sprzyja obyczajowość seksualna busz-
menów, a w krajach cywilizowanych 
o rozwiniętej medycynie i profilaktyce 
zdrowotnej, problem dotyczy przede 
wszystkim grup „wysokiego ryzyka”. 

Skandal, jaki wybuchł w 2002 r. we 
Francji ze skażoną krwią, dowiódł, że nikt 
nie może czuć się bezpiecznie. W tym przy-
padku zawiodła wyobraźnia, z powodu 
oszczędności nie przeprowadzono bowiem 
rutynowych testów, które pozwoliłyby wy-
eliminować partie skażonej krwi. 

Przesądy nie są specjalnością tylko afry-
kańską. W latach dziewięćdziesiątych pra-
sa sporo pisała o „grupach podwyższonego 
ryzyka”, wskazując na dwie prawidłowości: 
po pierwsze łatwość zakażenia, po drugie 
występowanie choroby w formie epidemii 
w środowiskach narkomanów i homosek-
sualistów. Na rezultaty takiej propagandy 
nie trzeba było długo czekać. Kiedy Marek 
Kotański szukał lokalizacji dla ośrodków te-
rapeutycznych prowadzonych przez stowa-
rzyszenie „Monar”, zawsze lokalne społecz-
ności protestowały. Wystąpienia te często 

Andrzej Wilowski

Egzotyczne obyczaje
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kończyły się agresją. Dwa „Markoty” pod-
palono i zdemolowano. Nie pomagały per-
swazje i mediacje. Oczywiście narkomania 
pociąga za sobą wiele chorób i prowadzi 
do zachowań patologicznych, aczkolwiek 
nie usprawiedliwia to agresji wobec dzia-
łań terapeutycznych. 

Równie nieracjonalna niechęć do ho-
moseksualistów ma podłoże obyczajo-
we i kulturowe. Odmienne zachowania 
budzą lęk, zwłaszcza w sferze seksualnej. 
Jest prawdą, że zagrożenie AIDS jest spore 
w grupie homoseksualistów, którzy swoją 
seksualność traktują instrumentalnie i z na-
tury rzeczy nie stosują żadnych środków 
profilaktycznych, jak zwykły to robić pary 
heteroseksualne. Zaledwie od kilku lat pro-
dukowane są środki za-
bezpieczające dla gru-
py podwyższonego 
ryzyka. Wielu lekarzy 
wątpiło w sens profi-
laktyki wśród osób uza-
leżnionych, bowiem jak 
skłonić narkomana do 
używania strzykawki 
jednorazowej i to jed-
norazowo, skoro nie 
ma żadnych możliwo-
ści wyperswadowania 
mu nałogu? 

Po raz pierwszy 
w Polsce do problemu 
epidemii HIV poważ-
nie zabrała się profesor 
Zofia Kuratowska, od-
rzucając przesądy śro-
dowiska medycznego 
i proponując odpowiedni program profi-
laktyczny, nie zaprzestając przy tym prac 
klinicznych. Dzięki swojemu autoryteto-
wi i działalności jako senator zmieniła na-
stawienie świata medycznego, który AIDS 
traktował jak „dżumę XX wieku”, chorobę 
zakaźną, której ogniska należy izolować, bo 
leczyć i tak się nie da. 

Bezradność i lęk wobec AIDS i HIV bio-
rą się przede wszystkim z niewiedzy, pora 
więc wyjaśnić jak sprawa wygląda od stro-
ny medycznej. AIDS, ang. Acquired Immune 
Deficiency Syndrome to nabyty zespół zani-
ku odporności, zespół chorobowy obejmu-
jący często współistniejące oportunistycz-
ne infekcje i/lub nowotwory, rozwijający się 
na skutek upośledzenia ilościowego i jako-
ściowego komórek układu immunologicz-
nego, zwłaszcza wspomagających limfocy-
tów T (T-helper cells) oraz monocytów lub 
makrofagów w wyniku infekcji tych komó-
rek wirusem HIV (ang. Human Immunodefi-
ciency Virus). Chorobę wykryto na początku 
lat  osiemdziesiątych XX wieku w USA, na 
Haiti i w kilku krajach Afryki Równikowej. 
Obecnie epidemia AIDS objęła kraje na 

wszystkich kontynentach. Wirus HIV (wy-
izolowany 1983–84) należy do RNA-retro-
wirusów, przenosi się drogą kontaktów 
seksualnych, poprzez przetaczanie zakażo-
nej krwi lub od zakażonej matki do płodu. 
Na AIDS chorują głównie homoseksualiści, 
narkomani wstrzykujący dożylnie niesteryl-
nymi strzykawkami i igłami środki uzależ-
niające, heteroseksualni partnerzy osób za-
każonych, hemofilicy, biorcy transfuzji krwi, 
dzieci rodziców z grup ryzyka. Objawy kli-
niczne AIDS rozwijają się po okresie utaje-
nia (1–5 lat) i obejmują kolejno uogólnio-
ne powiększenie węzłów chłonnych, zespół 
związany z AIDS oraz pełnoobjawowy AIDS. 
Choroba charakteryzuje się ciężkimi i na-
wracającymi zakażeniami wywoływanymi 

przez tzw. patogeny oportunistyczne, nie 
wywołujące objawowych klinicznie infekcji 
u osób bez stanu upośledzenia odporno-
ści. Do najczęstszych zalicza się zakażenia 
pierwotniakowe oraz bakteryjne. Do ob-
razu klinicznego należy mięsak Kaposiego 
(stwierdzany u 1/3 osób chorych), chłoniaki 
mózgu, a także nowotwory złośliwe wargi 
i okolicy odbytu. Stwierdza się również ob-
jawy neurologiczne, wynikające z uszkodze-
nia ośrodkowego układu nerwowego. Cho-
roba prowadzi w ciągu kilkunastu miesięcy 
do wyniszczenia organizmu na skutek sta-
nów gorączkowych, niedożywienia, upo-
rczywych biegunek, a w końcu do śmierci 
(okres przeżycia do 3 lat). Ze względu na 
brak skutecznego leczenia przeciwretrowi-
rusowego nacisk kładzie się na zapobiega-
nie zakażeniu, poprzez akcje informujące 
o drogach szerzenia się AIDS i sposobach 
uniknięcia zakażenia. Do tej pory, dzięki 
badaniom wszystkich dawców na obec-
ność przeciwciał anty-HIV, wyeliminowane 
zostało zakażenie drogą przetaczania krwi. 
Nadal prowadzone są badania nad wynale-
zieniem szczepionki przeciw HIV. 

Od odkrycia niszczycielskiego mecha-
nizmu choroby do wynalezienia skutecz-
nego leku droga daleka. Byłoby błędem 
twierdzenie, że medycyna jest całkowicie 
bezradna wobec choroby. Jednak terapia 
zachowawcza, zmniejszająca ryzyko cał-
kowitego zniszczenia mechanizmu odpor-
nościowego organizmu jest bardzo kosz-
towna i nie gwarantuje sukcesu. Zdarzają 
się przypadki skutecznego powstrzymania 
negatywnego działania retrowirusa. Naj-
głośniejszym takim przypadkiem była cho-
roba koszykarza Earvina „Magic” Johnso-
na, który odzyskał pełną sprawność, a jego 
organizm oparł się chorobie. Jednak przy-
padek ten kryje wymowny aspekt finanso-
wy, zastosowana terapia kosztowała wiele 

milionów dolarów. Chociaż-
by z tego powodu doświad-
czenia, jakie zdobyli lekarze 
w trakcie leczenia sportow-
ca nie są do zastosowania na 
szeroką skalę. 

Przypadek ten jest jednak 
wymowny propagandowo, 
wielu ludzi uwierzyło w sens 
zbierania pieniędzy na roz-
maite fundusze zajmujące się 
badaniami, a co najważniej-
sze profilaktyką AIDS. Śmierć 
Freddiego Mercury`ego była 
szokiem dla środowiska mu-
zycznego i publiczności. Sam 
piosenkarz do ostatniej chwili 
utrzymywał w tajemnicy wia-
domość o chorobie. Sympaty-
cy piosenkarza współczuli mu, 
utwierdzając się jednocześnie 

w przekonaniu, że choroba jest ściśle zwią-
zana z „artystycznym” stylem życia i homo-
seksualnymi skłonnościami. 

W grudniu 2007 roku w Polsce został 
aresztowany Kameruńczyk Simon Mola 
pod zarzutem świadomego i popełnio-
nego z  premedytacją zarażenia czterech 
kobiet wirusem HIV. Po ogłoszeniu tej in-
formacji w prasie i telewizji okazało się, że 
ofiar może być pięciokrotnie więcej. Kame-
ruńczyk mieszkał w Polsce siedem lat, stu-
diował, poznawał polską kulturę. Czy jego 
działalność miała przenieść na grunt polski 
afrykańskie obyczaje? 

Pamiętajmy, 1 grudnia – Światowy 
Dzień Walki z AIDS. 

Bibliografia 
Z. KURATOWSKA, AIDS. Nowa choroba, War-
szawa 1987
A. B. SKOTNICKI, W. KORNASZEWSKI, AIDS. Po-
wstawanie, obraz kliniczny, próby leczenia, 
epidemiologia, Wrocław 1988
AIDS & Ty. Ilustrowany informator o HIV i AIDS, 
PNW Warszawa 1993
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Niegdyś pieczęć była starannie wykonanym 
rękodziełem, świadczącym o powadze i dostojeń-
stwie jej posiadacza. Często znaczyła więcej niż 
podpis, nadawała danemu dokumentowi  szczegól-
ne znaczenie. Jednak z biegiem czasu powszech-
ne używanie pieczątki pozbawiło ją jej pierwotnej 
szlachetności. Grzegorz Ratyński, właściciel Zakła-
du Wytwarzania Pieczątek AMB, postanowił przy-
wrócić tym przedmiotom wartość artystyczną. We-
dług własnej, opatentowanej 
już technologii produkuje 
wyjątkowe i niespotykane 
wcześniej szklane piecząt-
ki. Wykonywane są one ze 
stopionego i formowa-
nego ręcznie przez arty-
stę szkła. Plastyczność 
materiału i artystyczna 
ręka rzeźbiarza sprawia, 
że każda pieczęć jest 
unikatowa i wykona-
na z największą sta-
rannością. Nie liczy 
się tu bowiem ilość 
wyprodukowanych 
pieczątek, ale ja-
kość ich wykonania.

Elegancja i estetyczny wygląd 
szklanych pieczątek stał się znakiem rozpoznaw-
czym na tyle cennym, że firma AMB postanowiła 
zainteresować swoim produktem znaną amerykań-
ską firmę Tiffany’ego. Szansa na nawiązanie współ-
pracy jest duża, bowiem szklane pieczątki zdążyły 
już zyskać uznanie różnych firm na całym świecie, 
zdobiąc biurka w wielkich korporacjach, urzędach, 
jak i małych przedsiębiorstwach. Korzystają z nich 
także klienci indywidualni, którzy cenią sobie ich 
oryginalność i indywidualny charakter. Kolekcja 

szklanych pieczątek wysłana zo-
stała nawet do rządu południo-
woafrykańskiego, w związku 
z odbywającymi się tam latem 

mistrzostwami świata w pił-
ce nożnej. 

 Warto podkreślić, że 
do produkcji szklanych 
pieczątek AMB wy-
korzystuje surowce 
wtórne, a stosowa-
ne technologie są 

energooszczęd-
ne i ekologiczne. 
Końcowy produkt jest 

więc nie tylko użyteczny 

i piękny, ale też przy-
jazny środowisku.

Choć proponowane przez Grzegorza Ratyń-
skiego szklane pieczątki są wyrazem wizji arty-
sty, mogą być także projektem samego klien-
ta. To on może zdecydować jaką formę przyjmie 
jego własna pieczątka oraz co znajdować się bę-
dzie na stemplu, bowiem oprócz standardowego 

tekstu umieścić można także obra-
zek, graffiti, a nawet 

portret – czar-
no-biały lub 

w kolorze. Moż-
liwości jest wie-

le, co sprawia, że 
pieczątka przyku-

wa wzrok. Oprócz 
tego każda ofero-

wana jest w kom-
plecie wraz ze szkla-

ną podstawą, co 
podkreśla wytwor-

ność przedmiotu.
Nieprzeciętny cha-

rakter szklanej piecząt-
ki czyni z niej doskona-

ły prezent na zbliżające 
się święta Bożego Narodzenia. Elegancja połączo-
na z prostotą i naturalnością takiej pieczątki spra-
wia, że pasuje ona do każdego rodzaju przestrzeni, 
stając się nie tylko przedmiotem użytkowym, ale 

i dekoracyjnym. red.

W świecie 
masowej produkcji 
posiadanie czegoś 
niepowtarzalnego 
jest niezwykle 
rzadkie. Wszystko 
jest identyczne 
i do tego często 
marnej jakości. 
Dziś liczy się ilość 
posiadanych 
rzeczy i ich wartość 
użytkowa. Nie 
zdajemy sobie 
sprawy, że nawet 
z najzwyklejszego 
przedmiotu 
codziennego 
użytku można 
uczynić prawdziwe 
dzieło sztuki. 
I, co ważniejsze, 
może być to 
dzieło wyjątkowe, 
dostosowane 
indywidualnie do 
odbiorcy, jedyne 
w swoim rodzaju. 

Szklane 
pieczątki
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 Właśnie kończy się V kadencja Rady Gminy Komor-
niki. Gratulujemy sukcesów w wyborach, więc można ją chyba 
zaliczyć do udanych?

Z pewnością. Uzyskaliśmy wiele wyróżnień, między innymi 14 
miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju oraz 4 w kategorii 
Sukces Kadencji. Osiągnięcia te potwierdzają, że nadal znajdujemy 
się w czołówce gmin wiejskich 
w Polsce. Wiele lat rzetelnie pra-
cowaliśmy na te sukcesy, dążąc 
do poprawy warunków życia 
mieszkańców. W tej kadencji 
udało się zbudować sporo dróg 
i zakończyć budowę kanalizacji 
w całej gminie. Rozbudowali-
śmy Szkołę Podstawową w Ple-
wiskach o część dydaktyczną 
i salę gimnastyczną oraz koń-
czymy modernizację budynku 
Ośrodka Zdrowia, który wzbo-
gaca się o część rehabilitacyjną. 
Trwa rozbudowa Urzędu Gminy, 
która już pod koniec przyszłego 
roku pozwoli podnieść poziom 
obsługi naszych klientów. Generalnie pierwsza połowa kadencji 
była bardzo dynamiczna, w drugiej widzimy i odczuwamy kryzys 
gospodarczy. 

 Jak Pan ocenia kończący się rok? 
Rok wyjątkowo tragiczny dla naszej Ojczyzny z nami obszedł 

się dość łagodnie. Dzięki temu, że tegoroczna powódź nie spowo-
dowała większych strat, mogliśmy wspomóc gminy Lanckorona 
i Wilków, które poniosły duże szkody. Mimo że planowane docho-
dy z tytułu podatków PIT i CIT nie będą w pełni wykonane, uda-
ło nam się zrealizować wiele inwestycji. Wyremontowany Ośrodek 
Zdrowia, o którym mówiłem wcześniej, nareszcie jest w pełni przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych i wyposażony w windę. 

Wzbogaciliśmy naszą bazę rekreacyjną, między innymi o kompleks 
boisk w Szreniawie, w którego skład wchodzą 4 pełnowymiarowe 
korty tenisowe, 2 boiska do koszykówki i boisko do siatkówki. Rok 
był także bogaty ze względu na wydarzenia kulturalne – w samych 
tylko Chomęcicach w styczniu wystąpił kwartet Jana Ptaszyna Wró-
blewskiego, a w sierpniu światowej klasy gitarzysta Andrew Zohn 

z USA. Tradycyjnie udało nam się 
także dołożyć swoje 3 grosze do 
skarbonki WOŚP – uzbieraliśmy 
prawie 31 tysięcy złotych, co 
uważam za bardzo dobry wynik 
na 18 tysięcy mieszkańców gmi-
ny. Niewątpliwie rok 2010 zali-
czamy do udanych.

 Zapytam jeszcze 
o perspektywy...

Przyszłość, mimo mojego 
wrodzonego optymizmu, nie 
przedstawia się zbyt różowo. 
Dużo zależy od naszego Rządu, 
który musi odnieść się do defi-
cytu budżetu centralnego. Kroki 
w kierunku podwyżki VAT-u ude-

rzą w każdą gminę. I na przykład w naszym przypadku 1% VAT to 
około 300 tys. zł strat tylko w inwestycjach, a następny 1% w kosz-
tach utrzymania naszych dróg. Oby na tym się skończyło. Skutki 
ulg w podatku PIT i w becikowym to dla nas strata rzędu kilku mi-
lionów złotych. Spróbujemy sobie z tym poradzić. Niepokoi mnie 
jednak duży wzrost kosztów stałych, energii, płac, „Janosika”, itp., 
jeśli będą one nadal rosły, to zabraknie nam na planowane inwe-
stycje. Nie wiem jak poradzą sobie z tym problemem biedniejsze 
gminy, które już dziś mają niewielkie środki na inwestycje. Miejmy 
jednak nadzieję, że Nowy Rok przyniesie wiele pozytywnych roz-
wiązań i dobrych zmian w każdej dziedzinie i na każdym szczeblu, 
czego życzę sobie i Państwu. 

2010 zaliczamy  
do udanych

Z Janem Brodą, 

wójtem Gminy 

Komorniki, 

rozmawia 

Merkuriusz

Najserdeczniejsze życzenia 
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 

wielu pogodnych chwil w atmosferze rodzinnego ciepła
 oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów  

w nadchodzącym 2011 roku
Mieszkańcom, Przyjaciołom  

i Partnerom Gminy Komorniki
składają

 Przewodniczący Wójt 
 Rady Gminy Komorniki Gminy Komorniki
 Marian Adamski Jan Broda
 z Radnymi 



Mariusz Frankowski – król życia! Życz-
liwy kolega, miłośnik i przyjaciel kobiet! 
Stworzony do biesiadowania, a zwłaszcza 
spożywania chińskich zup, podczas jedze-
nia których lubi oglądać dobrze zrobione 
klipy jazzmanów i gwiazd rocka albo filmy 
z koncertów. Oczywiście z komputera, bo 
Mariusz jest fanem tej maszyny. Zna dzie-
siątki programów, za pomocą których ge-
neruje intrygujące obrazy cyfrowe, dru-
kowane następnie na płótnie, najczęściej 
w formacie 100 na 140 cm. 

 Ktoś, kto go dobrze nie zna, nie zda-
je sobie sprawy ze sprzężenia zwrotnego, 

jakie zachodzi między jego 
codziennym bytowaniem, 
a sztuką. Moim zdaniem 
w pracach artysty docho-
dzą do głosu jego fascy-
nacje kulturą tybetańską, 
technikami umysł – ciało, 
podróżami morskim i gór-
skimi, zwłaszcza do Lakda-
hu w Indiach, gdzie swo-
bodnie wyznawany jest 
buddyzm tybetański. Frankow ski z mni-
chami tybetańskimi spotyka się również 
w Europie, najczęściej w Berlinie. Ponadto 

od dawna fascynują go żywio-
ły, a ostatnio tybetańskie uzdra-
wianie dźwiękiem, czyli Praktyka 
Pięciu Wojowniczych Sylab Na-
siennych, mająca dobroczynny 
wpływ na organy ciała człowieka, 
a poprzez nie łącząca się z żywio-
łami: ziemią, wodą, ogniem, po-
wietrzem i przestrzenią. Ziemia 
to solidność, woda – spójność, 
ogień – temperatura, powie-
trze – ruch, a przestrzeń to sfe-
ra mieszcząca w sobie pozostałe 
cztery aktywne żywioły. Są one 
powiązane z różnymi emocjami, 

temperamentami, kierunkami, kolorami, 
smakami, rodzajami budowy ciała, choro-
bami, sposobami myślenia i charakterem.

W ostatnich latach obszar tego, co es-
tetyczne uległ poszerzeniu. W przypadku 
żywiołów nie chodzi o to – jak stwierdziła 
profesor Krystyna Wilkoszewska – że ”prze-
mawiają nie tyle do oka (zmysłu dystansu), 
co do zmysłu dotyku (zmysłu kontaktu), nie 
domagają się pośrednictwa interpretacji, 
lecz bezpośredniości doświadczenia”.

Uważam, że właśnie z doświadczenia, 
ze zmysłowego odczucia przestrzeni, po-
wietrza i wody wzięły się wczesne prace 
Frankowskiego. Mam na uwadze jego „Stoż-
ki” i kompozycję ze spiralną formą wynurza-
jącą się jakby na chwilę z wody na tle słońca 
i ginącą w oddali. Później pojawiły się pra-
ce sferyczne, łączące niebo z wodą czy zie-
mią. Najciekawszą z nich jest „Oko”, gdzie 
wśród nieokreślonej, fantastycznej prze-
strzeni pojawia się na horyzoncie okrągła, 
pulsująca forma, jakby ślad myślącej ma-
terii. Następnie powstało wiele rozmaitych 
prac ukazujących komunikujące się z sobą 
głowy. Niektóre obrazowały spotkanie i roz-

stanie dwojga ludzi. Inne naradzających się 
mędrców, usytuowanych w przestrzeni lub 
na nieokreślonym podłożu. W „Pustelnikach” 
owe głowy kojarzą się z tajemniczymi po-
sągami z Wyspy Wielkanocnej, u Frankow-
skiego zdają się symbolizować dawnych  
przodków czy bóstwa mające czuwać nad 
podległą im krainą.

Zapoznając się z tego rodzaju pracami 
artysty warto zwrócić uwagę na to, że są to 
syntetyczne, nowoczesne przedstawienia, 
które nie ilustrują żadnych opowieści. Są 
autonomiczną wypowiedzią, którą można 
rozwijać w zależności od własnego wypo-
sażenia kulturowego i posiadanej wyobraź-
ni. Pomimo nowoczesnej formy wypowie-
dzi, kompozycje, o których mowa – oprócz 
przekazów uniwersalnych dotyczących 

Andrzej Haegenbarth

Cyberprzestrzeń 
i tybetańskie 
fascynacje

This mind is nowhere

Pustelnicy
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Mariusz 
Frankowski 

– zajmuje się wizualizacją, 

grafiką reklamową, Digital – 

painting. 

Studia: PWSSP w Poznaniu 

(Wydział Architektury Wnętrz), 

1982; Akademia Medialna 

w Berlinie, 2000; Akademia 

Europejska, Berlin, 2004. 

Od lat fascynuje go kultura, 

religia i medycyna tybetańska. 

Członek World Artist for Tibet 

z siedzibą w Nowym Jorku. 

Wiele dni w roku spędza 

w podróży (Europa, Azja, 

Ameryka) i pod żaglami, gdzie 

jest kapitanem na jachtach 

(komandor YKP Berlin). Bierze 

aktywny udział w wystawach 

indywidualnych i zbiorowych. 

Jego obrazy znajdują się 

w kolekcjach prywatnych 

i państwowych.  

www.mfrankowski.com

relacji międzyludzkich i związku 
ukazanych postaci z otaczającą 
ich przestrzenią – niewątpliwie 
są odbiciem tybetańskich  fascy-
nacji artysty. Pośrednio świadczą 
o tym kolory używane przez gra-
fika, które odnoszą się do kon-
kretnych żywiołów, a bezpośred-
nio o zainteresowaniach autora 
mówi kompozycja „Lama”.  

Autor twierdzi, że jej powsta-
nie zainspirował mnich tybetań-
ski z Ladakhu. Nie stworzył jednak jego 
konkretnego wizerunku, lecz uniwersalny 
portret uduchowionego człowieka, mistrza 
(guru), który w buddyzmie tybetańskim jest 
osobistym nauczycielem przyszłego mni-

cha. „W pierwszym kontakcie z tą pracą – 
pisałem w innym miejscu – uwagę zwraca-
ją jej walory kompozycyjno-kolorystyczne; 
świetne zakomponowanie zasto-
sowanych elementów, osadzenie 
na ciemnym prostokącie (w kolo-
rze stroju mnicha) równoboczne-
go rombu z usytuowaną w jego 
dolnym rogu, pogrążoną w me-
dytacji głową. Owal głowy cią-
ży ku dołowi, a romb sprawia 
wrażenie egzotycznego nimbu 
(świętość) i jednocześnie jarzma, 
co uświadamia, że pokonanie 
cierpienia, uwolnienie się z san-
sary, czyli wydobycie z material-
nego «świata żądzy»  i osiągnię-
cie nirwany nie jest łatwe”.

W przypadku tej kompozycji 
również można mówić o żywio-
łach, które symbolizują boki rom-
bu, ale ważniejszy wydaje się tu-
taj trop „ducha w maszynie”, jako 
że mamy do czynienia z obrazem cyfrowym. 

„Lama” – moim zdaniem – zapowiada naj-
nowsze głowy Frankowskiego w rodzaju 

„This mind is nowhere”, będących pars pro 

toto człekokształtnych maszyn, w których 
budzi się świadomość. 

Poznańskiego artystę inspirują podró-
że, rozmowy, książki, a ostatnio chyba naj-
bardziej praktyka uzdrawiania dźwiękiem, 

a konkretnie wypowiadanie tybe-
tańskich sylab A, OM, HUM, RAM, 
DZA. Mają one – zdaniem Frankow-
skiego – moc pokonywania nega-
tywnych stanów umysłu i zaciem-
nień, które blokują naszą pierwotnie 
czystą naturę. Podkreśla on rolę wi-
bracji każdego z tych dźwięków. 

 – Skupienie uwagi na konkret-
nym obszarze ciała, co poprzez łącz-
ność z żywiołami, rozprasza fizyczne, 
mentalne i energetyczne zaciem-
nienia, prowadzi do manifestacji ta-
kich pozytywnych cech jak: współ-
czucie, miłość czy otwartość – mówi 
artysta. 

W pracach Frankowskiego na 
widza oddziałują wyraziste formy 

i wibrujące kolory, odwołujące się do ży-
wiołów. Te obrazy mówiące więcej niż ty-
siąc słów, łączą tradycyjne z nowoczesnym, 
dawne z przyszłym, znane z potoczne do-

świadczenia z nieznanym, które nadchodzi. 
Skłaniają do myślenia o relacjach między-
ludzkich, spuściźnie dawnych wieków, eko-
logii i przyszłości naszej planety. 

Oko

Rozstanie

Głowa
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Podstawą cywilizacji są długotrwale tre-
nowane odruchy warunkowe. One wyzna-
czają granicę między „cywilizacją”, a „naturą”. 
Jako stałocieplny organizm wielokomórko-
wy, w szerokim zakresie elementarnych 
funkcji życiowych, nie tyle „coś robię”, żeby 
przetrwać, lecz raczej biernie odbieram 
to, co ten mój organizm sobie sam wypra-
wia. Serce samo bije, żołąd trawi (albo rzy-
ga), nery czyszczą krew… Na oddech mam 
pewien wpływ, ale oddycha się też „samo”. 
Z odruchowym łażeniem na dwóch łapach 
jest odwrotnie – trzeba się sporo namęczyć, 
żeby bachor, zwykle własny, najpierw po 
dobroci, a potem sam z siebie, przemiesz-
czał się w pozycji piono-
wej, a nie po czterech, do 
czego ma jakby naturalne 
zamiłowanie. 

Biegłość w tak, zda-
wałoby się, oczywistych 
czynnościach jak gada-
nie po ludzku i surfowa-
nie w sieci albo powoże-
nie samochodem nie jest 
wrodzona. Nie mówiąc 
o potrzebie modlenia się, 
spożywaniu pokarmów 
za pomocą przyrządów 
ręcznych, nie sikaniu po 
kątach, pozycji „na jeźdź-
ca” w łóżku, reagowaniu 
pozwem sądowym za-
miast obiciem ryja albo i zabójstwem wi-
nowajcy itd. itp. Takie zachowania to re-
zultaty społecznego uczenia się – w domu, 
w szkole, na ulicy i gdzie indziej (na przy-
kład w Internecie), żywiołowego i progra-
mowanego. Uczenie i uczenie się jest więc 
najbardziej podstawowym i powszechnym 
działaniem tworzącym cywilizację i w nim 
jakby zawiera się społeczna istota człowie-
czeństwa. Obejmuje ono oczywiście także 
trening kompetencji bardziej złożonych – 
na przykład orientacji i działania w sferze 
społecznej, gospodarki i polityki. 

Wielkie reformy i rewolucje o tyle tyl-
ko naprawdę posuwają nas do przodu, o ile 

są w stanie trwale zmienić odruchy ogółu 
populacji, indywidualne i zbiorowe. Pew-
nie dlatego w dziejach próby wielkich re-
form często znaczyły się wielkimi progra-
mami oświatowymi i edukacyjnymi. Jeśli 
ich zabraknie albo są nieskuteczne, w no-
wych, „zreformowanych” czasach dominu-
ją stare praktyki i obyczaje – „wszystko” się 
zmienia, ale w istocie zostaje po staremu. 
Z wierzchu, na przykład, demokracja, a fak-
tycznie rządzi mentalność klanowa, mafij-
na lub plemienna. Na sztandarach wolność, 
a w realu postkomuna partii władzy… Na 
gębie chrześcijańska miłość bliźniego, a na 
co dzień ludożerstwo. 

Jeśli ciągłe uczenie pożądanych odru-
chów codziennych i masowych, w sprawach 
dużych i małych, jest warunkiem i wyrazem 
cywilizacji, to ich przekształcanie stosownie 
do aktualnych wyzwań jest warunkiem jej 
rozwoju. Bezwładność społeczna bywa tu 
hamulcem. Społeczeństwa pewnie da się 
podzielić na zachowawcze oraz innowacyj-
ne, kreatywne. Pierwsze uporczywie będą 
trwać przy starych odruchach, powielać je 
uporczywie, choć nie są już skuteczne, bo 
tak działają mechanizmy obronne przed 
zmianą – oznaczają usztywnienie, kurczo-
we trzymanie się starego ze strachu przed 
nowym, nieznanym. Drugie – przeciwnie.

W mieście naszym Poznaniu widać po-
wyższe w obronieniu pozycji grobelizmu 
w ostatnich wyborach samorządowych. 
Odruch głosowania „na Rycha” i jego „druży-
nę” utrzymał się mimo ogromnej fali krytyki 
w ostatnich już nawet nie miesiącach, ale 
i latach. Grobelizmu nikt ani nic nie broni, 
nie da się – poza lękiem przed nieuchron-
nymi zmianami. Wiadomo, że ambicje, któ-
rymi karmiony był naród poznański to ilu-
zje, ale przywiązanie do nich to wielka siła. 
Sam Grobelny wyraźnie stracił – miał oko-
ło 20 tysięcy głosów mniej w drugiej turze 
niż cztery lata temu. Jednak jego komitet 
kandydatów do rady miasta zyskał ponad 

8 tysięcy nowych głosów, 
stąd wniosek o konser-
wacji grobelistycznego 
betonu. 

W porównaniu z plat-
formerską konkurencją 
i Grobelny, i grobelizm 
zdec ydowanie z ysk a-
li i z nią wygrali, choć nie 
wygrali społecznie, jedy-
nie zakonserwowali sta-
tus quo. To wskazywałoby 
na poważne osłabienie 
bardzo poznańskiego 
odruchu politycznego – 
głosowania na Platformę 
Obywatelską, co by ona 
nie wywinęła, byle tylko 

dokopać PiS-owi. Jedno z drugim matema-
tycznie pokazuje, że poznański establish-
ment polityczny stracił w sumie dużą część 
poparcia (kilkadziesiąt tysięcy głosów). 
W kategoriach odruchów politycznych wi-
dać zawahanie – duża część wyborców już 
dostrzegła, że kontynuowanie utrwalone-
go odruchu głosowania „na Rycha” i PO nie 
ma sensu. I nie poszła na wybory (to nie 
daj Bóg – nowy odruch?) albo też poparła 

„obóz krytyki” – przeciw coraz bardziej bez-
nadziejnej stagnacji. 

Szkoda tylko, że zmiany odruchów po-
litycznych idą w Poznaniu tak wolno, psy 
Pawłowa uczyły się szybciej.  

Lech Mergler

Poznańskie 
odruchy 
warunkowe
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:
Po słodkim, świątecznym lenistwie oraz 

roztańczonej, szalonej Nocy Sylwestrowej, 
z noworoczną energią warto zajrzeć do klu-

bu Blue Note.
 Pierwszy miesiąc Nowego Roku przynosi sporo różnorod-

nych propozycji! Na przykład  12 stycznia – „Chop in jazz”, 
czyli kompozycje wielkiego Fryderyka Chopina na jazzowo. 
Inspiracją i pretekstem dla muzyków Vinyl Squad był ubie-
głoroczny rok chopinowski, który zaowocował pytaniem: „Czy 

Chopin mógł być jazzmanem?”. Okazuje się, że jak najbardziej! 
Wystarczy krótki temat czy frazę zmieszać z rytmem dzisiej-
szego świata, by usłyszeć Chopina w nowej odsłonie. 

 Dwa dni później, z okazji Dnia Judaizmu, bluenotową 
sceną zawładnie Bester Quartet i jazz inspirowany folklo-
rem żydowskim. Formacja ta, nazywana często przez krytykę 

„fenomenem na światowym rynku muzycznym”, ma na swym 
koncie sześć albumów wydanych w prestiżowej nowojorskiej 
wytwórni Tzadik Johna Zorna. Przypomnijmy – Bester Quar-
tet to nowe oblicze legendarnego The Cracow Klezmer Band, 
który powstał w 1997 roku w Krakowie z inicjatywy muzyka, 
kompozytora i akordeonisty, Jarosława Bestera.

 Nie zapominajmy, że styczeń to przecież karnawał – warto 
więc pomyśleć o odrobinie muzyczno-tanecznego szaleństwa. 
Może w sobotę, 15 stycznia wybierzecie się Państwo na kar-
nawałowy wieczór z królem big beatu – Wojciechem Kordą? 
 A będąc „w temacie” podróży w czasie – w programie Blue 
Note znajdują się także dwa koncerty poświęcone pa-
mięci wielkich – nieobecnych. 17 stycznia Piotr Kuźniak  

& Jerzy Karwowski Band odda hołd Czesławowi Niemeno-
wi, w siódmą rocznicę śmierci artysty. Następnego dnia na-
tomiast czeka nas spotkanie z piosenkami Franka Sinatry 
w wykonaniu aktora poznańskiego Teatru Nowego – Łuka-
sza Mazurka wraz z zespołem. 

 Pierwszy miesiąc Nowego Roku zakończy się w Blue Note 
dwoma mocnymi propozycjami jazzowymi. 26 stycznia jazz, 
free i muzyka eksperymentalna plus niezwykłe dialogi trzech 
instrumentów dętych, czyli The Trumps. To międzynarodo-

we trio (irlandzko-hiszpańsko-polskie), 
bazujące na brzmieniu trąbki, puzonu 
i saksofonu, tworzy magiczne i radosne 
improwizacje, swobodnie balansujące 
pomiędzy jazzem w swej czystej posta-
ci, free i muzyką eksperymentalną. Pod-
czas poznańskiego koncertu, „dęciaków” 
wspierać będzie też sekcja rytmicz-
na. Natomiast 29 stycznia „tajemniczy” 
wieczór z jedną z najlepszych, polskich 

wokalistek jazzo-
wych – Krystyną 
Stańko, która zapre-
zentuje utwory Pe-
tera Gabriela w no-
wych aranżacjach. 
Wspaniały repertuar, 
wybitna wokalistka, 
a do tego muzycy 
należący do czołów-
ki polskiego jazzu 
(Cezary Konrad, Do-
minik Bukowski, Mar-
cin Gawdzis i Piotr 
Lemańczyk). Tego 
wydarzenia z pew-
nością nie można 
pominąć! 

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA
styczeń

3.01.2011 r., poniedziałek, godz. 20.00
NEW LIFE’m – wieczór kolęd 

4.01.2011 r., wtorek, godz. 20.00
FUNKENSTEIN, BĄKOWSKI KOWA-
LEWSKI BLUES DUO oraz AMBUSH

9.01.2011 r., niedziela, godz. 20.00
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 

12.01.2011 r., środa, godz. 20.00
VINYL SQUAD – Chop in jazz

14.01.2011 r., piątek, godz. 20.00
Dzień Judaizmu 
BESTER QUARTET

15.01.2011 r., sobota, godz. 20.00
SURSUM KORDA

16.12.2010 r., niedziela, godz. 20.00
MŁYNARSKI PLAYS MŁYNARSKI

17.01.2011 r., poniedziałek, godz. 20.00
PIOTR KUŹNIAK – Tribute to Cze-
sław Niemen 

18.01.2011 r., wtorek, godz. 20.00
SINATRA PROJECT

26.01.2011 r., środa, godz. 20.00 
THE TRUMPS (Irlandia/ Hiszpania/
Polska)

28.01.2010 r., piątek, godz. 20.30
KRYSTYNA STAŃKO sings Peter 
Gabriel

Bester Quartet

Krystyna  
Stańko




