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SOWMYA
THOTTAMBETI
- NAJMŁODSZA
STUDENTKA
POLITECHNIKI!

Człowiek jest
najważniejszy
- wywiad z prof.
Magdaleną
Wyrwicką

Fot. Ilona Długa

Życzenia od Zbigniewa Wodeckiego

Fot. Ilona Długa

ŻYCZENIA OD
ZBIGNIEWA WODECKIEGO
Rozmowa ze Zbigniewem Wodeckim podczas Koncertu
Noworocznego 14 stycznia 2015 r.

Czy spodziewał się Pan
tak ciepłego przyjęcia na
Politechnice Poznańskiej?

Czy ma Pan jakiś sprawdzony
przepis na sukces, którym
mógłby się Pan podzielić ze
studentami, startującymi
w dorosłe życie?

W szkole uczyli mnie, że podczas
koncertu najważniejsze to wyjść na
scenę i „popisać się”. Lata występów
pokazały mi jednak, że nie o to chodzi. Zależy mi, żeby każda publiczność, w każdym miejscu i w każdej
sali koncertowej dobrze się bawiła,
żeby na moich występach panowała fajna atmosfera. I z całych sił o to
dbam. Wkładam wraz z moim Zespołem wysiłek w to, by wykonanie
utworów było jak najlepsze. Wyczułem, że pracownicy Politechniki są
zadowoleni z koncertu, że mile spędzili czas. Jest to dla mnie od kilkudziesięciu lat bardzo ważne. Inaczej
nie mógłbym grać.

Mój zawód jest z pewnością inny
niż to, co będą wykonywali młodzi
inżynierowie, ale i oni i ja jesteśmy
twórcami. W moim przypadku, żeby
przez 40 lat utrzymać się w zawodzie,
trzeba umieć grać i śpiewać, i to na
tak dobrym poziomie, by cieszyć się
zainteresowaniem każdego pokolenia
– od dzieci po ich dziadków. Jeśli posiada się taką umiejętność, wtedy jest
się naprawdę artystą. Sama wiedza
i umiejętności nie wystarczą. Kiedy
się już człowiek wszystkiego wyuczy,
trzeba mieć jeszcze trochę szczęścia
i trzeba lubić to, co się robi.

Od lat cieszy się Pan dużym
powodzeniem, a lista Pana
osiągnięć jest bardzo długa.

Ważne jest też, by wybrać to, co jest
innym potrzebne. Jeśli chcemy się
wyróżniać, musimy stwarzać coś no-

wego, a nie powielać pomysły już zrealizowane. Dotyczy to zarówno show
biznesu, jak i innych branż.
Czego życzyłby Pan w Nowym
Roku Politechnice Poznańskiej?
Jadąc do Was zwróciłem uwagę na
trwającą obok budowę nowej hali
sportowej – życzę więc, by zakończyła
się ona szybko i pomyślnie, byście mogli z tej sali jak najszybciej korzystać.
Dookoła widzę nowoczesne budynki
i myślę, że dobrze się tutaj pracuje.
Życzę więc, byście nadal dobrze się
tutaj czuli – zarówno pracownicy, jak
i studenci, żebyście z chęcią tu przychodzili, bo jest to fajne miejsce. Życzę też życzliwości i dobrej atmosfery.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała
Ilona Długa
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