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O JAKIE CNOTY WALCZYMY
CZY MĘSKOŚĆ DA SIĘ LECZYĆ ?
Port Lotniczy ŁAWICA: o problemach lotnictwa...

The people of the Wielkopolska region have always been

known to cultivate civic virtues. Their relation-ships have always
been permeated by a strong sense of duty, account-ability for
one’s words and deeds, punctuality, reliability and honesty. All
of these are essential for societies to uphold legal and moral
standards and pursue good
economic practice. Civil
virtues escape containment
in a legal text. The will to
observe them must stems
from social habits and a
society’s culture. Once
adop-ted, civil virtues can
also be said to lead to civil
obedience. They indicate
a concern for the common
good and social interests,
not necessarily in the mate
rial sense. Throughout the
ages, our society, and
particularly our local com
munity, has set remarkable
examples of civil behavior.
Rather than being

leaders in successive up

risings, Emilia Sczaniecka,

Karol Marcinkowski, Hipolit

Cegielski, August Ciesz

kowski, Dezydery Chła

powski, Jan Konstanty Żu-

pański and Reverends Piotr

Wawrzyniak and Augustyn

Szamarzewski strived to be

good citizens whose deeds

as well as social and

ecotnomic dedication

strengthened Poland and

the Region of Wielko

polska, providing an

example of how to care for

the common good.

We need to follow that

example, at least in good

ma-nagement. Thrift, in

fact, is ano-ther civil virtue,

one of critical importance

for our success.

One of the most
pivotal civil virtues is
responsibility for one’s
decisions and for acts
involving our loved ones,
our families or our
environment. The sense of
responsibility must per
meate all of our deeds, in
every workplace, every
position we assume,
whether that of a director
or of a janitor, a teacher
or a student. In the streets, we need to act responsibly both

THE VIRTUES
WE HOLD
DEAR

����������

poziomem cnót obywatelskich. Poczucie obowiązku, odpo
wiedzialność za słowa i czyny, punktualność, rzetelność,
uczciwość – wszystkie te cechy łącznie decydowały o klimacie
wzajemnego zaufania, o warunkach funkcjonowania
społeczeństwa w sposób zgodny z nor
mami prawnymi i moralnymi, z dobrymi
obyczajami ekonomicznymi.
Cnoty obywatelskie nie dają się ująć
w formułę prawną. Ich przestrzeganie jest
raczej sprawą obyczajów panujących
w danym społeczeństwie, są wyrazem
poziomu jego kultury. Można również
powiedzieć, że cnoty obywatelskie są
wyrazem przestrzegania praw i obo
wiązków obywateli. W nich przejawia się
dbałość o dobro wspólne, o interes
społeczny, niekoniecznie materialny.
Wielokrotnie w historii naszego społe
czeństwa, a zwłaszcza w dziejach naszej
małej ojczyzny mieliśmy piękne przykłady
wspaniałych postaw obywatelskich.
Emilia Sczaniecka, Karol Marcinkowski,
Hipolit Cegielski, August Cieszkowski,
Dezydery Chłapowski czy Jan Konstanty
Żupański, księża Piotr Wawrzyniak
i Augustyn Szamarzewski to nie przy
wódcy powstań narodowych, ale wielcy
obywatele, którzy swym postępowaniem,
całą swoją działalnością społeczną
i gospodarczą wzmacniali Polskę i Wielko
polskę, dawali przykład dbałości o dobro
wspólne. Próbujmy ich naśladować
choćby w solidnym gospodarowaniu.
Gospodarność to też cnota obywatelska
i w dodatku warunkująca sukces. Wśród
cnót obywatelskich ważne miejsce
zajmuje sprawa poczucia odpowie
dzialności. Odpowiedzialność za decyzje
izachowania w stosunku do najbliższych,
do rodziny, do otoczenia. Poczucie
odpowiedzialności niezbędne jest we
wszystkich poczynaniach, w każdym
miejscu pracy, na każdym stanowisku:
dyrektora czy portiera, nauczyciela czy
ucznia, na ulicy wśród kierowców, jak
i wśród pieszych. Siadając za kierownicą
samochodu po wypiciu alkoholu,
wykazujemy się zupełnym brakiem
odpowiedzialności wobec siebie samego
i otoczenia. Całkowity brak poczucia
odpowiedzialności cechuje również
przecodnia wkraczającego nagle na
jezdnię. Ważna jest również odpowie
dzialność za środowisko, w którym
żyjemy. Można na nie spojrzeć przez
pryzmat ekologii, a więc czynić to, co

felieton / feature

W ielkopolanie zawsze charakteryzowali się wysokim

O JAKIE
CNOTY
WALCZYMY

robią obywatele krajów wysoko
rozwiniętych. Wprawdzie daleko nam
do Japonii, ale segregowanie śmieci
wygląda w Wielkopolsce lepiej niż u niektórych sąsiadów.
Istnieje jeszcze odpowiedzialność za środowisko w sensie
społecznym. Należy do niej choćby wzięcie udziału
w wyborach samorządowych czy parlamentarnych.

as drivers and pedestrians. Drunk driving is an act of an
utter lack of responsibility both towards ourselves and those
around us. Similarly irresponsible behavior is displayed by
pedestrians who step onto a street without as much as looking
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Pozwalamy sobie na stwierdzenie, że i na tym odcinku
Wielkopolska wygląda lepiej. Kolejną cnotą obywatelską jest
niewątpliwie obowiązkowość. Poczucie obowiązku łączy się
zawsze z odpowiedzialnością, jest jakby jej uzupełnieniem.
Osoba odpowiedzialna poczuwa się zawsze do wykonania
nałożonych lub przyjętych na siebie zadań sumiennie, rzetelnie
i w ustalonym terminie. To jest właśnie obowiązkowość.
Obowiązkowość przejawia się w tym, że jesteśmy zawsze
punktualnie na umówionym spotkaniu, że uczciwie i solidnie
wypełniamy swoje obowiązki zawodowe, na co Ojciec Święty
Jan Paweł II wielokrotnie zwracał uwagę w swych
wystąpieniach. Odpowiedzialność i obowiązkowość są
zaprzeczeniem obojętności.
To obojętność właśnie oznacza obcość wobec naszej
małej ojczyzny i wobec państwa. Fatalny podział na „my”
i „oni”. To wyobcowanie przejawia się chociażby w krytykowaniu
wszystkich dokoła bez zastanowienia się, ile sami jesteśmy
winni różnym brakom.
W demokracji krytyka jest potrzebna, by poprawić to, co
jest złe, by zmienić obowiązujące przepisy lub prawa, ale krytyka
z pozycji zaangażowania, a nie obcości. Właśnie poprzez
uczestniczenie w życiu społecznym mamy możliwości wpływania
na takie zmiany. Natomiast stwierdzenie, że skoro prawo lub
przepisy są złe, to nie należy ich przestrzegać – jest prostą
drogą do anarchii.
Solidność w stosunku do klienta ze strony sprzedawcy,
uprzejmość i pełna informacja ze strony urzędnika
w stosunku do petenta, to też są cnoty obywatelskie, które
budują wzajemne zaufanie. Urzędnicy powinni pamiętać, że
ich praca jest służbą a nie władzą. A młodzieży szkolnej
i studenckiej warto tu przypomnieć, że korzystanie ze „ściąg”
w czasie egzaminów jest właśnie brakiem uczciwości, a zarazem
brakiem odpowiedzialności w stosunku do siebie samego, bo
zaległości w wiedzy zemszczą się w pracy zawodowej i trudno
je będzie później nadrobić.
Cnoty obywatelskie to nie dobra materialne, ale bardzo
przyczyniają się do tworzenia dobrobytu. To właśnie one przy
czyniły się w XIX wieku do szybszego rozwoju gospodarczego
Wielkopolski w porównaniu do innych dzielnic kraju, ponieważ
powstał klimat wzajemnego zaufania, a tym samym zbudowano
kapitał zaufania społecznego.
W efekcie cnoty obywatelskie stanowiły podstawę rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa wymagającego
dobrej pracy od współobywateli i nietolerującego zła.
Kapitał zaufania społecznego nie występuje w postaci
materialnej. Jest jednak niezbędny w życiu każdego społe
czeństwa, ponieważ od niego w zasadniczy sposób zależy
tworzenie klimatu wzajemnego zaufania obywateli względem
siebie, uczciwości, a także sprzyja przywróceniu wiarygodności
poszczególnych instytucji, zarówno samorządowych, państwo
wych, jak i pozarządowych. Badania przeprowadzone w Polsce
przez socjologów w ramach „Diagnozy społecznej” w latach
2003 i 2005 wykazały, że tylko 10% osób ufa innym ludziom.
Ten wskaźnik w Danii i Finlandii kształtuje się na poziomie
ponad 70%, a w Holandii i Irlandii – powyżej 50%.
Twórcą pojęcia kapitału zaufania społecznego jest znany
amerykański współczesny filozof i politolog pochodzenia
japońskiego Francis Fukujama. Uważa on, że należy budować
społeczeństwo obywatelskie, zdolne do podejmowania decyzji
nie tylko na własnym podwórku, we własnym przedsiębiorstwie,
ale również w gospodarce miasta, regionu i kraju. Pojęcie
kapitału społecznego nie jest ściśle zdefiniowane, jest za to
bardzo pojemne, ponieważ mieści się w nim wszystko, co służy
dbaniu o dobro wspólne, co pomaga we wzajemnej współpracy,
co przejawia się w wielu postawach obywatelskich.

up to check the approaching traffic. Equally important is respon
sibility for the surrounding environment. One possible approach
is to follow the example of environmentalists in developed
countries. Although Poland is far behind Japan, Wielkopolska
does much more to segregate its waste than some of our
neighboring countries. Responsibility for the environment also
extends to social aspects. It requires active involvement in local
and parliamentary elections. One may venture to say that
Wielkopolska is a leading region with that respect as well.
Without a doubt, reliability should be classified as another
essential social virtue. There is strong link between reliability
and responsibility, the two, in fact, seem to complement each
other. Responsible persons consistently perform their duties
and any voluntary work in a thorough, competent and timely
fashion. This is what reliability is all about. It is about arriving
on time to all appointments so as not to keep others waiting
and fulfilling professional duties honestly and competently, in
keeping with the advice of Pope John Paul II given in his homilies.
Responsibility and reliability are in direct opposition to
indifference. Indifference is a form of hostility towards one’s
little homeland and country. It creates a division between ‘us’
and ‘them’ with tragic consequences. The resulting attitude is
one of criticizing everyone without noticing one’s own faults.
Democracies rely on criticism to repair their shortcomings and
change their ways and laws. This form of criticism, however,
stems from involvement rather than from being distanced.
Social involvement creates opportunities that trigger off
change. On the other hand, those claiming that poor design
of laws relieves us from the responsibility to observe them take
a bold step towards anarchy. A shop assistant’s competence
in dealing with customers, kind treatment coming from a clerk
in a public office who is ready to provide information are also
civil virtues that contribute to increasing mutual trust. Clerks
must bear in mind they are there to serve, not exercise power.
Students need to be reminded that ‘cheating’ on tests is a form
of dishonesty and irresponsibility towards oneself. Ignorance
will take its toll in their professional life and will be difficult to
eliminate.
Although they are not tangible goods, civil virtues contribute
to generating welfare. In the 19th century, civil virtues speeded
up Wielkopolska’s economic growth helping it to outperform
other regions. Its residents owed the success to mutual trust
that arose in the community. Civil virtues formed a basis for
the development of civil society which required hard work and
zero tolerance of destructive behavior. The capital of social
trust does not assume any material form. Such capital is
indispensable for any society to ensure mutual trust and honesty
among its citizens. Social trust additionally safeguards the
credibility of local, national and non-governmental institutions.
Sociological research conducted in Poland in 2003 and
2005 within a program of ‘Social Diagnosis’ shows that only
10% of the respondents trust other people. The corresponding
ratios in Denmark and Finland exceed 70% while those in the
Netherlands and Ireland are above 50%.
The term social trust capital was coined by Francis Fukujama,
a famous contemporary American philosopher and a politics
expert of Japanese origin. In his opinion, members of a civil
society should be empowered to make decisions that concern
not only their local area or business undertakings but also the
economies of their entire cities, regions and countries. The
notion of social capital has not been strictly defined. The
definition is extensive and includes anything that encourages
the care for the common good and mutual co-operation
displayed by a range of civil behavior. How then does one build
up the capital of social trust? How can such capital be supported?
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How does one restore common trust among neighbors and
particular interest groups such as buyers and sellers or public
office clerks and their clients?
As it turns out, the capital of social trust rests on none
other but the civil virtues of responsibility, reliability, competence,
punctuality, etc. A good citizen may not go against civil virtues
in his or her conduct. We all need civil virtues in our daily lives
because their social value is prerequisite for economic success.
Regrettably, over the last fifty years, the so-called real
socialism not only ignored civil virtues but also contributed to
their gradual elimination. The state was set on depriving its
citizens of the right to make decisions. It would treat them as
objects rather than subjects. As a consequence, citizens forgot
their responsibilities and gradually came to believe they were
entitled to have the state fulfill all of their needs. The added
absence of a liberal market and the resulting shortage of basic
products produced a system where needs were satisfied by
underhanded arrangements rather than the straightforward
buying of products. Needless to say, this opened up the way
to widespread corruption as we know it today.
Social virtues urgently need to be instilled in society.
Such virtues must become standard behavior practiced on
a daily basis. Yet again, Wielkopolska must set an example of
just that! In this way, it may contribute to forming our capital
of social trust and laying a foundation for future economic
success.
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Jak więc zbudować kapitał zaufania społecznego? Na czym go
oprzeć? Jak odbudować wzajemne zaufanie często między
sąsiadami, między poszczególnymi grupami interesów, jak
choćby między kupującymi i sprzedającymi, petentami
i urzędnikami?
Otóż okazuje się, że podstawą ukształtowania się kapitału
zaufania społecznego są cnoty obywatelskie, właśnie takie, jak
odpowiedzialność, obowiązkowość, solidność, punktualność.
Trudno sobie wyobrazić dobrego obywatela, który by w swym
postępowaniu i zachowaniu nie przestrzegał cnót obywatelskich.
Cnoty obywatelskie są nam wszystkim potrzebne w życiu
codziennym, bo ich społeczna wartość przekłada się na sukcesy
gospodarcze.
Niestety półwiecze okresu realnego socjalizmu nie tylko nie
sprzyjało cnotom obywatelskim, ale powodowało wręcz
stopniowe ich zanikanie. Państwo odebrało obywatelom prawo
decydowania. Obywatel był traktowany instrumentalnie, a nie
podmiotowo. Spowodowało to, że zapomniał on, jakie są jego
obowiązki i stopniowo doszedł do wniosku, iż wszystko mu
się należy od państwa.
Równocześnie brak rynku, niemożność normalnego zakupu
całego szeregu podstawowych artykułów potrzebnych w życiu
codziennym wytworzył konieczność „załatwiania”, a nie
kupowania, co było prostą drogą do dzisiejszej korupcji.
Musimy umacniać w naszym społeczeństwie cnoty
obywatelskie. Muszą stać się one normą naszego codziennego
życia. Wielkopolska musi znowu świecić przykładem!
W ten właśnie sposób zbudujemy nasz kapitał zaufania
społecznego, fundament sukcesów ekonomicznych.

Kamila Wilczyńska
Poznań, 2 March 2006

Kamila Wilczyńska
Poznań, dnia 02.03. 2006r.
Dr hab. Kamila Wilczyńska, profesor nadzwyczajny.

Dr hab. Kamila Wilczyńska. Associate Professor.

Autorka książek naukowych, współtwórca podręczników szkolnych.
Wydała szereg publikacji na temat ekonomicznych zagadnień
infrastruktury gospodarczej wsi i rolnictwa. Obecnie wykłada problemy
współczesnej gospodarki polskiej i światowej w Wyższej Szkole Handlu
i Usług w Poznaniu.

Author of many publications, scholarly books, coauthor
of school textbooks. Dr Wilczyńska has produced a great number of
publications on the economic aspects of rural area and agricultural
infrastructure. She currently teaches contemporary Polish and world
economics at the Poznań College of Trade and Services.
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www.aplauzrestauracja.pl
Aplauz to nieprzypadkowa nazwa nowo otwartej
eleganckiej reastauracji przy Teatrze Polskim, bowiem
wnętrze zachwyca ładem, harmonią i spokojem, a kartę
menu czyta się jak kolejne akty smakowitego spektaklu.
To idealne miejsce na kontynuację wieczoru, kolację
z rodziną lub znajomymi po udanym przedstawieniu
teatralnym. Każda potrawa to specjalny blask, zapach,
smak i ambrozja dla duszy. Właściciele restauracji są
zdania, że jedzenie należy traktować z taką samą
uwagą, szacunkiem i żywym zainteresowaniem jak
wszelkie inne sztuki. Szef Kuchni szczególnie poleca
fileciki z kurczaka na karmelową nutę, polędwiczki
pieczone soczyście oraz szynkę gotowaną w piwie
podawaną pod beszamelem.
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PALMY

SIĘGAJĄ NIEBA
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Kurpie wierzą, że dzięki długim i smukłym palmom

w różnych porach roku na polach, łąkach i w ogrodach.
Rośliny suszy się rozłożone bądź zawieszone w pęczkach
na strychu. Dawniej do wyrobu palm używano jedynie
roślin w kolorach naturalnych, dopiero w XX wieku
zaczęto je barwić, głównie farbami anilinowymi.
Wyplatanie palm nie jest skomplikowane. Do patyka
długości od 30 do 50 centymetrów przymocowuje się

ich dzieci będą rosły wysokie i proste, więc robią
je nawet 11-metrowe. Ale rekordy wysokości
padają na Podkarpaciu. Na Niedzielę Palmową
przygotowuje się tam 32-metrowe palmy.
Palma ma znaczenie symboliczne. W Arabii, Afryce
i Polinezji to drzewo życia. Starożytni Grecy uważali
ją za słońce i światło, a dla Rzymian była godłem igrzysk.
Różdżki palmowe w pierwszy dzień żydowskiego Święta
Szałasów symbolizują radość i wesołość. Dla chrześcijan
są oznaką radości i triumfu, symbolizują gałązki, którymi
witano Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy.
Procesja rękodzieł
Najczęściej palmy kupujemy gotowe, ale w kilku
regionach Polski nadal wykonuje się je samodzielnie.
Choć również i te kupione na targu są rękodziełem.
Tradycyjne palmy to bukiet z bazi ozdobiony świeżą
zieleniną. Tylko na Podkarpaciu i Kurpiach przetrwał
obyczaj robienia niezwykłych oryginalnych palm. Tam
też są najbarwniejsze procesje. Na Kurpiach i Podbeskidziu
charakterystyczne style bogatego zdobienia palm
przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Palmy buduje
się na żerdzi: jest nią młoda sosna lub jałowiec. Drzewko
ścina się wcześniej, bo świeże i mokre byłoby za ciężkie
do niesienia w procesji. Ostatnie gałęzie się zostawia –
one tworzą czub palmy. Na Podkarpaciu czub musi być
okazały jak pióropusz. Ozdabiają go wymyślne kwia
ty i sitowie, często bywa w kształcie krzyża,
z którego spływają kolorowe wstążki. Głównym
motywem ozdobnym jest trzcina. Zbiera się ją już we
wrześniu, bo nie może być przekwitnięta. Do wysokich
żerdzi przyczepia się bazie i jedlinę. Na Kurpiach pień
młodej, smukłej sosny bądź leszczyny oplata się spiralnie
i ciasno roślinnością leśną, taką jak: jałowiec, sosna,
świerk, pędy jagód, borowina, wrzos, szyszki, bukszpan,
cis i puszysty mech.
W to zielone tło wpinane są różnokolorowe kwiaty
z kolorowej bibuły. Na koniec zdobi się palmę szerokimi
wielobarwnymi wstęgami z bibuły. Parafie Łyse i Lipniki
mają swój charakterystyczny sposób zdobienia czubów
palm. Do takich palm wybiera się młode drzewa sosnowe,
pozostawiając na wierzchołku naturalnie rozwidloną
kiść (zazwyczaj o trzech rozwidleniach) i właśnie te
rozwidlenia zdobi się najpiękniejszymi, kolorowymi
kwiatami.
Palmy z Wilna
Jednymi z najsłynniejszych są palmy wileńskie. Tradycja
ich wyrobu sięga początków XIX wieku, kiedy to zaczęły
je wyplatać mieszkanki podwileńskich wsi. Palmy
wileńskie robi się z kwiatów i kłosów zbieranych
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wierzchołek z trzciny lub trzcinnika, po czym jedną ręką
powoli obraca się pręt, a drugą od góry układa się kwiaty
(zwilżone, żeby się nie kruszyły), okręcając je naprężoną
nicią. Ze względu na kształt, palmy wileńskie dzielą się
na wałeczkowe, rózeczkowe, płaskie, wiórowe i figuralne.
Do najstarszych należą palmy wałeczkowe, robione
z kwiatów ułożonych w różne wzory (najprostszy z nich
to kolorowe paski). Palmy rózeczkowe wyróżniają się
tym, że mają nieduże wierzchołki, palmy płaskie zaś
swym kształtem przypominają ptasie pióra.
Palmy wiórowe powstają przez nacinanie drewna
na gałęzie leszczyny, kruszyny lub trzmieliny; ich ozdobą
są mocno wygięte wióry, a także wianuszki z kwiatów
w różnych kolorach. Palmy figuralne plecie się przeważnie
z kłosów żyta, formując z nich bryły różnego kształtu.
Wzory kwiatowe układa się z roślin dziko rosnących:
krwawnika, ostrożenia, wrotyczu, kłosów traw - tymotki,
wyczyńca i drżączki oraz z roślin uprawnych
i ogrodowych: kłosów zbóż, kocanek, zawciągu i szczeci
draperskiej.
Trzysta kwiatów na 20 metrów
Praca przy palmie trwa około dwóch tygodni. Obróbka
tyczki, obłożenie jej wikliną - dwa do trzech dni. Jeden
dzień trwa przygotowanie prętów, wycięcie, przebranie.
Trzy dni - produkcja kwiatów, dwa do trzech dni
zdobienie. Na 20-metrową palmę zużywa się około 300
kwiatów. Wielkanocne obrzędy nie kończą się na Niedzieli
Palmowej, po poświęceniu palm na Kurpiach wyrabia
się krzyżyki ozdobione wstążkami. Wbijane w Wielki
Piątek w każdym gospodarstwie oraz zaczepiane pod
okapem domu i zabudowań gospodarskich, mają chronić
od klęsk burz i gradu. Bazie z palmy natomiast daje się
zwierzętom do karmy, by chroniły je od chorób i zarazy.
tekst i foto: Sebastian Petrus

and slender decorated tree branches (referred
to as�������or palm-trees) will help their children
grow tall and straight. Many are made to reach
as high as 11 meters. Height records are set in
the Podkarpacie region where 32 meter structures
are a common sight on Palm Sunday.

Vilnius������ 

TREE BRANCHES THAT REACH

THE SKY
Palm trees carry a symbolic significance. In Arabia, Africa
and Polynesia, the palm tree is believed to be the tree
of life. Ancient Greeks considered palm trees synonymous
with the sun and the light, the Romans held it as
a symbol of their games. Palm tree sticks stand for joy
and happiness on the first day of the Jewish Feast of
Tabernacles. In Christianity, the trees are a symbol of
joy and triumph, reminiscent of the branches used to
greet Christ upon his arrival in Jerusalem.
A procession of handiwork
While most “palm-tree” decorations in Poland are bought
off the shelf, several regions in the country use
homemade varieties. Even those purchased at a festival
are hand-made. The traditional palms are bouquets of
catkin spruced up with fresh greenery. It is only in the
Podkar-pacie and Kurpie regions that remarkable designs
can be spotted. That is also where the processions end
up being the most colorful. In Kurpie and Podbeskidzie,
the distinctive palm making tradition is passed down
from one generation to another. Palms are built on
a rod of a young pine tree or juniper. The tree is cut
down ahead of time as fresh and moist sticks would be
to heavy to carry in a procession. The top twigs are left
on as they are to make up the tip of the palm.
In Podkarpacie, the tip is to be as impressive as a plume
of feathers. It is decorated with fanciful flowers
andbulrush, often ina cross-shaped structure.
A collection of colorful ribbons cascade down the pole.
The main decoration is the reed. It is picked as early as
September before it sheds blossom. Tall posts are used
to attach catkin and fir branches.
In Kurpie, the trunk of a young slim pine- or hazel-tree

The Vilnius Palms rank among the most famous. Their
tradition dates back to the early 19th century when they
were first made by female residents of local villages.
Vilnius Palms are made of flowers and grass ears collected
in fields, meadows and gardens at various times of the
year. The plants are dried by spreading them out on the
ground or stringing them out in bunches in attics.
Historically, palms were made of naturally colored plants.
It is only in the 20th century that dying began, mainly
with aniline paints.
The braiding of palms is a rather simple affair.
A reed tip is placed on a 30 to 50 cm stick which is then
rotated slowly with one hand as flowers are put on with
the other. The flowers are moist to prevent breaking
and are held in place with a tight spiral of threads.
Vilnius Palms are classified by shape into rollers, sticks,
flats, shavings and figures. The oldest varieties are the
rollers covered with flower arrangements (the simplest
of which are colorful strips). Stick palms come with small
tips, the flat ones resemble bird feathers. Shaving palms
are made by making cuts on the branches of hazel,
buckthorn or cardinal’s hat. The result are bent wooden
chip decorations covered with flower chains of various
colors. Figure palms are commonly made of rye ears
fashioned into various shapes. Flower arrangements are
made of wild flowers such as yarrow and thistle, and
the grass blades of timothy and quaking as well as crops.

����������

is bound around tight in a spiral with forest vegetation
such as juniper, pine, spruce, blueberry sprouts,
huckleberry, heather, cones, boxwood, yew and fluffy
moss. Studded onto this green background are
multicolored flowers made of tissue paper, all topped
with wide tissue paper bands. The Łyse and Lipniki
Parishes have developed their own unique methods of
making palm tips. They select young pine trees leaving
a crest that branches out at the top (three branchings
are the common rule). These branches are then decorated
with the most beautiful and colorful flowers.

kultura / culture

Residents of the Kurpie region believe that long

Three hundred flowers on a twenty meter pole
The palm takes about two weeks to prepare.
The underlying post and its wicker covering alone are
a two to three day job to complete. Stick preparation,
cutting and decoration takes a day. Flowers take three
days to make and two to three days to put on. A 20
meter palm usually carries some 300 flowers. Easter
customs do not end on Palm Sunday. In the Kurpie
region, once palms have been consecrated, little ribbon
decorated crosses are made. These are stuck into the
ground on Good Friday in every farm or attached under
the eaves of a house or another farm building for
protection against storm and hail disasters.
Catkin is recycled into animal feed to protect livestock
from disease.
text & foto: Sebastian Petrus
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CONSULATES
GENERAL CONSULATE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
53a Bukowska St.

tel. 061 841 77 40, 061 847 62 16

HONORARY CONSULATE
OF THE UNITED KINGDOM
4/2 Kochanowskiego St.

tel. 061 665 88 50, fax 061 665 88 51


Państwowa Filharmonia (State Philharmonic)

81 Św. Marcin St.,

tel. 061 855 47 08


Kazimiera Iłłakowiczówna’s Workshop
4 Gajowa St., apt 8
tel. 061 847 36 45
Hennryk Sienkiewicz Literary Museum
84 Stary Rynek Sq., tel. 061 852 24 96
Ignacy Kraszewski s Workshop and Museum
14 Wroniecka St., tel. 061 855 12 44

Scena na Piętrze
8 Masztalarska St.,
tel. 061 852 09 95

Museum of Liberation of the City of Poznań
the Citadel, Armii Poznań Ave,
tel. 061 820 45 03

HONORARY CONSULATE OF FRANCE
27-29 Mielżyńskiego St.

tel. 061 851 94 90, fax 061 851 61 40


Animacji
14 Niepodległości Ave.,
tel. 061 853 69 64

MUSEUMS NEAR POZNAŃ

AMERICAN CONSULAR AGENCY
7/8 Paderewskiego St.

tel. 061 851 85 16, fax 061 851 89 66


ART GALLERIES

HONORARY CONSULATE
OF THE CZECH REPUBLIC
80/82 Św. Marcin St.
tel. 061 646 52 06
HONORARY CONSULATE
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY
85 Gniewska St.
tel. 061 841 01 40
HONORARY CONSULATE
OF ROMANIA
20/2 Maciejewskiego St.
tel./fax 061 825 78 66
HONORARY CONSULATE
OF THE REPUBLIC OF SLOVAKIA
80/82 Św. Marcin St.
tel. 061 853 72 51, tel. 061 822 64 21
HONORARY CONSULATE OF MEXICO
150 Naramowicka St.
tel. 061 822 76 61, fax 061 820 51 39
HONORARY CONSULATE OF GERMANY
44 Ratajczaka St.

tel. 061 851 60 97, fax 061 852 78 17

HONORARY CONSULATE OF ALBANIA
21 Bilewiczówny St.
tel./fax 061 868 47 13
HONORARY CONSULATE
OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
77/7 Św. Marcin St.
tel. 061 853 70 96
HONORARY CONSULATE
OF THE REPUBLIC OF IRELAND
1 Kramarska St.
tel./fax 061 853 18 94
HONORARY CONSULATE
OF THE NETHERLANDS
13, 27 Grudnia St.

tel. 061 852 78 84, fax 061 851 69 24

HONORARY GENERAL
CONSULATE OF TURKEY
48 Nowa St., Palędzie
tel. 061 894 54 04, fax 061 894 54 05

THEATRES
Muzyczny, (Music Theatre)
1a Niezłomnych St.
tel. 061 852 17 86
Nowy
5 Dąbrowskiego St.,

tel. 061 848 49 49, 061 848 49 85

Ósmego Dnia
44 Ratajczaka St.,
tel. 061 855 20 86
Polski
27 Grudnia St. no 8/10,
tel. 061 852 56 27
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Polski Teatr Tańca Balet Poznański
(Polish Dance Theatre),

4 Kozia St.,

tel. 061 852 42 41


Wielki im. Stanisława Moniuszki
(the Grand Theatre),
9 Fredry St.,
tel. 061 852 82 91

Fizek&Skowron Gallery and Auction House,
3 Wroniecka St., tel. 061 853 01 97
Kareńska Anna, Stage and Gallery
15 Kramarska St., tel. 061 852 08 85
Gallery of the Office for Art Exhibitions,
Arsenał, Stary Rynek Sq.,

tel. 061 852 95 01, 061 852 95 02

Kulm s Gallery
Unique Silver Jewellery Gallery,
81 Stary Rynek Sq. (Old Marketplace),
tel. 061 852 07 69
Krystyna Fintzel’s
Workshop of Woven Fabric
and Magdalena Fintzel-Woźniak s
Contemporary Art Gallery,
21 Woźna St., tel. 061 852 97 53
Garbary 48
Contemporary Art Gallery,

48 Garbary St.,

tel. 061 852 91 70


Museum of Agriculture and Food Industry
in Szreniawa
tel. 061 810 76 29, 061 899 99 56
Museum of Beekeeping
(department of Museum of Agriculturein
Szreniawa)
35 Poznańska St., tel. 061 651 18 17
Museum of Environment and Hunting in Uzarzewo
(department of Museum of Agriculture
in Szreniawa), tel. 061 818 12 11
Museum of First Piasts on Lednica
Lednogóra, tel. 061 427 50 10
Museum of Beginnings of Polish State in Gniezno
Kostrzewskiego 1 St.,
tel. 061 426 46 41
Arkady Fiedler s Museum and Workshop
in Puszczykowo
1 Słowackiego St., tel. 061 813 37 94
Castle in Kórnik
Kórnik Library of Polish Academy of Sciences
5 Zamkowa St., tel. 061 817 00 81
Castle in Rogalin
(department of Poznań National Museum)
tel. 061 813 80 30, 061 813 80 54

Profil Contemporary Art Gallery
Palace of Culture,

80/82 Św. Marcin St., tel. 061 646 52 00 w.320


Castle in Gołuchów
(department of Poznań National Museum)
tel. 062 761 50 94

ABC Gallery
Art and Business Club
17 Wroniecka St., tel. 061 853 02 91

CINEMAS

FS Gallery
74 Kościuszki St. tel. 061 853 79 86
Renes Gallery
8/9 Wodna St.,

tel. 061 855 75 42, fax 061 855 75 43


MUSEUMS
National Museum
9 Marcinkowskiego Ave, tel. 061 856 80 00
Wielkopolska Museum of Ethnographic
25 Grobla St., tel. 061 852 30 06
Museum of the History of Poznań
1 Stary Rynek Sq.,

tel. 061 856 81 93, 061 852 56 13


AMARANT
19/21 Słowackiego (Dom Tramwajarza)
tel. 061 843 54 63
APOLLO
18 Ratajczaka St., tel. 061 852 34 02
KINEPOLIS
72 Bolesława Krzywoustego St.
tel. 061 871 56 00
tel. 061 852 39 22
MALTA
5 Filipińska St., tel. 061 877 24 95
MUZA
30 Św. Marcin St., tel. 061 852 34 03

Museum of Musical Instruments
45 Stary Rynek Sq., tel. 061 852 08 57

MULTIKINO
51 Królowej Jadwigi St.
tel. 061 835 13 50
tel. 061 835 14 50

Museum of Applied Arts
1 Góra Przemysława, tel. 061 852 20 35

PAŁACOWE
80/82 Św. Marcin St., tel. 061 853 60 81

Wielkopolska Military Museum
9 Stary Rynek Sq.,
tel. 061 852 67 39

RIALTO
38 Dąbrowskiego St., tel. 061 847 53 99

Museum of Archeology
Pałac Górków, 27 Wodna St.,
tel. 061 853 02 58
Museum of Old Vehicles
Poznań, Rondo Kaponiera
tel. 061 847 63 59
Museum of Pharmacy,
11 Aleje Marcinkowskiego
tel. 061 851 66 05
Wielkopolska Museum of History, Odwach
3 Stary Rynek Sq., tel. 061 851 72 89
Wielkopolska Museum of Martyrology in Fort VII
Polska str., tel. 061 848 31 38

WILDA
36/38 Wierzbięcice St., tel. 061 835 49 91
GARDENS
The old Zoo
19 Zwierzyniecka St., tel. 061 847 23 97
The new Zoo
53 Krańcowa St., tel. 061 877 35 17
Palm House
in Wilson Park, tel. 061 865 89 07
Botanical Gardens
165 Dąbrowskiego St., tel. 061 829 23 13
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W ostatnim czasie bardzo popularne stało się hasło
„becikowe”. Dla wielu rodzin to nie tylko hasło, ale
i wizja materialnego wsparcia w momencie, gdy
w rodzinie pojawia się „nowe pokolenie”. Właściwie
można by powiedzieć, że to tylko mały zastrzyk, bo
suma nie jest imponująca.
Temat bardzo porusza wyobraźnię i nic dziwnego. Nie
jesteśmy po prostu majętni, wielu z nas pozostaje bez
pracy. Dlatego każda pomoc jest interesująca i szybko
staje się tematem medialnym. Ale są to krótkoterminowe
formy pomocy i tak naprawdę służą jedynie jako hasło
wyborcze. Oczekiwać należałoby czegoś więcej: systemu,
ale nie rozdawania pieniędzy, lecz możliwości stałego,
pewnego i uczciwego sposobu na utrzymanie rodziny.
Myślę tu, rzecz jasna, o pracy za godziwą zapłatę.
Statystyki mówią o 18-procentowym bezrobociu, czyli
o rzeszy blisko 3 milionów Polaków pozbawionych pracy.
Pojawiają się różne pomysły, by temu zaradzić. Tworzą
się stowarzyszenia i fundacje próbujące, dzięki
funduszom unijnym, dotacjom norweskim i innym
źródłom finansowania, pobudzić rynek pracy w Polsce.
Organizacje te podejmują swoje działania we współpracy
z Urzędami Marszałkowskimi oraz z Powiatowymi
Urzędami Pracy, które zobowiązane są do walki z bezro
bociem. Współpraca ta jest trudna i wymaga cierpliwości.

gospodarczych, a z drugiej strony mamy do czynienia
z absolutnym brakiem przygotowania urzędów do
współpracy z organizacjami, które oferują pomoc
w przekwalifikowaniu się bezrobotnych.
Można zapytać o przyczyny takiego stanu rzeczy. Czy
jest to wada systemu, czy też jednostkowe działania
w celu ochrony własnych interesów? Jaka by nie była
motywacja braku zainteresowania projektem, jednozna
cznie można stwierdzić, że jest ona ze szkodą dla osób
szukających alternatywnych sposobów znalezienia pracy,
które chcą wziąć los w swoje ręce i nie oglądać się na
państwowy zasiłek. Ludzi takich nie interesuje również
pozostawanie w tak zwanej „szarej strefie”.
Szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospo
darczej lub zakładania spółdzielni socjalnych są kapital
nym narzędziem, by walka z bezrobociem stała się realna,
nie była tylko frazesem czy też hasłem w kampanii
wyborczej.

felieton / feature

CZY SEKTOR INICJATYW
POZARZĄDOWYCH
jest WYKLUCZONY Z WALKI
Z BEZROBOCIEM?

Krzysztof Wiench

Fundacja Aktywizacji Rynku Pracy, mająca swoją siedzibę
w Poznaniu, wystąpiła z projektem przeprowadzenia
szkoleń dla bezrobotnych zainteresowanych pro
wadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki
z o.o. lub spółdzielni socjalnej. Rozesłano stosowne
wnioski do 58 Powiatowych Urzędów Pracy na 378 dzia
łających w Polsce. Mimo zaznaczenia we wniosku, że
szkolenia odbywać się będą bez zaangażowania środ
ków publicznych, nadeszło tylko osiem odpowiedzi,
czyli od 13,79% adresatów, z czego pięć - negatywnych,
a trzy są na etapie negocjacji.

Podobnie katastrofalna sytuacja zarysowała się, gdy
chodzi o Urzędy Marszałkowskie. Szesnaście urzędów,
a więc wszystkie, otrzymały oferty ale odpowiedzi
udzieliło tylko sześć (tj. 37,5 %). Zdecydowana odmowa
nadeszła z pięciu urzędów. W jednym przypadku,
prowadzone są negocjacje . Brak jakiejkolwiek odpowiedzi
z pozostałych urzędów wykroczył poza czas przyjęty
przez ustawę jako obowiązujący na zajęcie stanowiska.
Wnioski zostały złożone w pierwszej połowie listopada
2005, a wyniki, o których mowa powyżej, pochodzą
z 15 stycznia 2006. Ocena takiego stanu rzeczy nie może
nikogo napawać optymizmem. Z jednej strony grzmi się
w mediach o bardzo złej sytuacji gospodarczej,
wysokim bezrobociu i o tym, że społeczeństwo jest źle
przygotowane do podejmowania własnych inicjatyw
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O 60-letniej tradycji


FARMAPOLU

meandrach przekształceń
własnościowych i 21-letnim
zarządzaniu zakładem
mówi prezes Stanisław Rybka

Historia FARMAPOLU zaczęła się w 1945 roku. W połowie
lat 90., kiedy nastąpiła reorganizacja całego przemysłu
i powstało Ministerstwo Gospodarki, ze względu na to,
że nie jesteśmy dużym przedsiębiorstwem, oddano nas
pod kuratelę Wojewody Poznańskiego.
Drugim istotnym momentem dla przedsiębiorstwa była
jego prywatyzacja, która zaczęła się w końcu 1996 roku,
gdy Urząd Wojewódzki przedstawił nam propozycje
prywatyzacyjne. Zakład został wyceniony, opracowaliśmy
biznes plan i zaczęły się typowe negocjacje. Trwały one
dość długo, bo prawie półtora roku, dlatego że (jak
nakazywała to Ustawa o Komercjalizacji i Prywatyzacji

Przedsiębiorstw Państwowych) do prywatyzacji potrzebne
były cztery wyceny przedsiębiorstwa: wycena księgowa,
księgowa zweryfikowana, rynkowa i dochodowa.
W całej Polsce było tak, że sumowano te cztery wyceny
i średnia arytmetyczna z tej sumy była wyjściową kwotą
do negocjacji. Poznański Urząd Wojewódzki natomiast
uznał, że podstawą do dyskusji jest wycena dochodowa
(trzy pozostałe zostały przez Urząd Wojewódzki
odrzucone). Czuliśmy się urażeni takim stanowiskiem.
W pewnym momencie zaproponowano nam, że jeżeli
nie zaakceptujemy tych warunków, negocjacje zostaną
zerwane. Było to krótko po nowelizacji Ustawy, kiedy
do Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw
Państwowych został wprowadzony zapis, że przy
prywatyzacji pracowniczej musi być obowiązkowo
minimum 20% udziału inwestora z zewnątrz. Kiedy
postawiony nam został warunek, że kończymy negocjacje
według starej procedury i trzeba zacząć od nowa, byliśmy
świadomi tego, że wejdzie inwestor z zewnątrz. Załoga
postanowiła (i to mam do zawdzięczenia załodze): nie
chcemy nikogo z zewnątrz. Wtedy przyjęliśmy propozycję
Urzędu i rozpoczęliśmy działanie jako spółka prawa
handlowego. Mam niekrytą satysfakcję, że potrafiłem
przeprowadzić zakład ( z akceptacją całej załogi) przez
wszystkie meandry rynkowo-własnościowe i dzisiaj
jesteśmy tym, czym jesteśmy.
Jesteśmy znani w kraju, mamy wyrobioną markę
i określone wyroby, które znalazły sobie prawo oby
watelstwa na rynku. Z całym spokojem mogę powiedzieć,
że 21 lat mojej pracy zawodowej w zakładzie nie zostały
zmarnowane. Zakład się umocnił na rynku, rozrósł,
wypracował sobie „Certyfikat Dobrej Praktyki
Produkcyjnej” (JMP). Oprócz tego, że wytwarzamy
produkty na pograniczu produktów spożywczych
i farmaceutycznych (produkujemy według standardów
HACCAP), zapracowaliśmy sobie również certyfikat
ISO9001:2000. Po drodze zdobywaliśmy sześć razy
z rzędu wyróżnienia „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Od samego początku jesteśmy członkami Klubu Solidnych
Partnerów, gdzie co pół roku przechodzimy weryfikację,
czy dalej spełniamy standardy, jakich wymaga regulamin
tego konkursu. Na czysto farmaceutycznej niwie
zdobyliśmy wyróżnienie „Złotego Leku” dla Klarinu
i Topinulinu. Staramy się regularnie wypuszczać na rynek
nowe wyroby. W tej chwili jest to Klarin Junior
(początkowo mieliśmy tylko Klarin dla dorosłych), ostatnio
wypuściliśmy na rynek CardioStabil, który nie tylko
zapobiega zawałom, ale również stabilizuje pracę serca.
W opracowaniu są następne nowe leki, ale o tym później,
bo nie chciałbym zapeszyć.
Musimy ciągle iść do przodu i opracowywać nowe
wyroby, bo kto stoi w miejscu, ten się cofa.
A w dzisiejszych czasach wypaść z rynku jest bardzo
łatwo, wrócić na rynek natomiast z tym samym produktem
jest niezmiernie trudno.
Moim hobby jest pływanie. Od prawie pięćdziesięciu
lat zajmuję się sędziowaniem w pływaniu i ciągle jeszcze
pozostaje to moją ogromną pasją. Kiedy pójdę na
emeryturę, a będzie to jeszcze tej wiosny, to na pewno
nie będę się nudził.

FARMAPOL
president,

The history of Farmapol dates back to 1945. In the mid
1990s, when all industry was reorganized and the
Ministry of Economy was first set up, our small enterprise
found itself under the Governor’s tutelage.
A major landmark in the company’s history came
with its privatization commenced in the late 1996 upon
the submission of a privatization proposal by the
Provincial Authority. The company underwent valuation,
a business plan was developed and typical negotiations
began. These dragged on for nearly 18 months because,
as stipulated in the Act on the Commercialization and
Privatization of State Enterprises, four types of assess
ments are required to privatize a company: a book
valuation, a verified book valuation, followed by market
and profit valuations. It was common practice to sum
up the four valuations and use the resulting arithmetic
average as a starting point in negotiations.
Yet, the Wielkopolska Provincial Authority chose to
base talks on the profit valuation rejecting the other
three which we found unfair. At some point we were
advised that our failure to accept these terms would
end the negations. The developments came shortly after
Act on the Commercialization and Privatization of
National Enterprises was amended with a provision
requiring an external capital contribution of no less than
20% in the case of a privatization by employees. Since
we were forced to end negotiations under the previous
procedure and go back to square one, we could expect
that an outside investor would take over a large share
in the company. The employees then decided they would
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outlines six decades in the history
of his company, the meanders of
restructuring and the 21 year record
of the company’s management

not allow any outsiders - I need to give them credit for
that decision. We accepted the Provincial Authorities’
offer and launched operations as a commercial company.
I am grateful for the employee’s approval and the
chance to lead the company through all of these market
and restructuring meanders to become what we are
today. We are now nationally recognized and enjoy an
excellent reputation. Our products have found their
place on the market. I am pleased to say that the last
21 years of my professional life serving the company
has not gone to waste. The company has now secured
a strong market position, grown and earned the
Certificate of Good Production Practice (JMP). Our food
products bear many characteristics of pharmaceuticals.
These are made to HACCAP standards in compliance
with ISO 9001:2000. In the meantime, we have been
distinguished with six consecutive Enterprise of Fair Play
titles. From its very establishment, the Company has
been a member of the Reliable Partners Club which
checks it every six months for compliance with contest
rules.
As a strictly pharmaceutical company, we have been
awarded the Golden Medicine award for our Klarin and
Topinulin products. We make an effort to launch new
products regularly. One of out recent launches is Klarin
Junior, derived from Klarin, a product designed exclusively
for adult consumers. As of late, we have developed and
marketed CardioStabil which not only prevents heart
attacks but also stabilizes heart function. A number of
other medicinal products are in development, it is too
early, however, to reveal any details.
Farmapol needs to continue its growth and develop
new products – one who stops moving on will actually
slide back. It is very easy to fall out of the game and
highly difficult to reenter it with the same product.
My hobby is swimming; for nearly 50 years now,
I have served as a swimming referee – I don’t think that
passion for the sport will ever cease. When I retire this
spring, I do not expect to be bored with life.

wywiad / iterviev

Stanisław Rybka,

9

wywiad / iterviev

����������
10

8
lat

działalności

BlueNote
w Poznaniu

klubu

Jak powstał klub?
Droga od pomysłu do powstania klubu była dość długa. Jako
muzyk, a jednocześnie od najmłodszych lat fan jazzu, miałem
szczęście pracować w latach 70. w krajach Europy Zachodniej
i w USA, gdzie korzystałem z każdej nadarzającej się okazji,
aby uczestniczyć w koncertach odbywających się w klubach
jazzowych z prawdziwego zdarzenia.
Jako młodemu człowiekowi marzyło mi się, aby podobne
miejsce zaistniało także i w moim mieście – jazz był ulubionym
gatunkiem muzycznym w środowisku, w którym się obracałem
– muzyków, plastyków, studentów. Niestety, jak wiadomo,
w tamtych czasach prywatny klub jazzowy był utopią, ale po
zmianie systemu pomysł zaczął nabierać realnych kształtów.
Przez kilka lat rozglądałem się za właściwym miejscem.
Wraz z moim kolegą - architektem stworzyliśmy projekty
adaptacji kilku lokali na klub jazzowy, które na szczęście nie
zostały zrealizowane. Dopiero pomieszczenia po starej kotłowni
Zamku wydały się przestrzenią najodpowiedniejszą, choć
wiadomo było, że będzie to przedsięwzięcie ryzykowne,
technicznie skomplikowane i kosztowne. Remont trwał
ok. półtora roku, same prace wyburzeniowe z uwagi na ich
uciążliwość ciągnęły się przez kilka miesięcy.

światowych gwiazd, takich jak np.: Al Foster, Dave Liebman, Mike
Stern, Kenny Garrett, Kurt Elling, Scott Henderson, Christian
McBride, Billy Harper, John Scofield, Ravi Coltrane, Richard
Galliano, Randy Brecker, Esbjórn Svenson, Scott Hamilton, Pat
Metheny, Joey de Francesco, John Abercrombie, Eddie Henderson...

Jakie były początki?
Długo oczekiwany w naszym mieście profesjonalny klub jazzowy
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Rzesze gości odwie
dzały miejsce, w którym regularnie, co najmniej kilka razy
w tygodniu, obcować można było z żywą muzyką w klubowej
atmosferze. Zdawałem sobie sprawę, że euforia nie będzie
trwała wiecznie – część odbiorców stanowiła grupa
przypadkowych gości, których po jakimś czasie jazz musiał
zmęczyć. I dobrze się stało - dzięki temu wyselekcjonowała się
grupa prawdziwych jazzfanów, potrafiących stworzyć podczas
koncertów wspaniałą atmosferę, a nade wszystko zachować
szacunek dla występujących na scenie artystów.

Jak wygląda współpraca z polskimi jazzmanami?
Całkiem nieźle, a czasem imponująco. Generalnie, staramy się
udostępniać klub zespołom wyrażającym chęć zaprezentowania
się na naszej scenie. Propozycji mamy sporo i żałujemy, że nie
wszystkie możemy zrealizować. Z prawdziwą radością dostrze
gam, iż wśród polskich muzyków pojawia się coraz więcej
bardzo ciekawych, kreatywnych artystów, mających wiele do
powiedzenia w muzyce jazzowej.

Jakie gwiazdy wystąpiły w klubie?
W okresie ośmioletniej działalności w klubie wystąpili niemal
wszyscy polscy jazzmani, promujemy też utalentowaną młodzież,
próbującą swych sił w jazzie i gatunkach pokrewnych.
Prezentujemy ciekawych artystów z krajów europejskich. Regułą
nie spotykaną na polskiej scenie klubowej stały się występy

Jak sprowadza się wielkie gwiazdy?
Oczywiście, sprostać trzeba wymaganiom stawianym przez ich
menadżerów, takich jak: dysponowanie odpowiednim miejscem
(mała sala koncertowa), zapewnienie warunków zgodnie ze
skomplikowanym czasem riderem technicznym. Nie jest dla
nas problemem sprowadzenie gwiazdy, trudniej jest znaleźć
na tę gwiazdę pieniądze – bywa, że niemałe.
Zdecydowaną większość koncertów klub finansuje sam –
oczywiście z pomocą fanów, którzy kupują bilety, jednak
sprowadzenie niektórych gwiazd bez pozyskania sponsorów
byłoby zbyt wielkim obciążeniem.
Organizowany od kilku lat cykl koncertów Jazz Top w Blue
Note wspierają też Władze Miasta Poznania. Dzięki długoletniej
współpracy z agencjami i muzykami udaje nam się często wyne
gocjować niższe stawki za koncerty. Klub, a co najważniejsze
nasza publiczność, zdobyły pewną renomę, dobrą opinię,
którą sobie muzycy przekazują, reklamując to miejsce.

Jesteście najlepszym klubem w Polsce...
No cóż, dziękuję bardzo za tę opinię. W plebiscycie czytelników
pisma Jazz Forum nasz klub zajmuje wprawdzie drugie miejsce
po warszawskim Tygmoncie, nie ma to jednak większego
znaczenia, gdyż tamten klub rządzi się innymi prawami niż
nasz, inne są priorytety, inne założenia programowe. My
uważamy, że chcąc utrzymać klub muzyczny na światowym
poziomie, spełnić trzeba wiele wymogów, a przede wszystkim
zapewnić komfort występującym muzykom: zainwestować
w akustykę pomieszczenia, profesjonalny sprzęt nagłaśniający,

Kto będzie w najbliższym czasie koncertował?
Jeszcze w tym miesiącu gościć będziemy po raz pierwszy
w Poznaniu kwintet najlepszego basisty na świecie – Dave`a
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należy się muzykom szacunek – doceniają to występujący
u nas artyści i wyrażają chęć powrotu. Nawet tak trudny Kenny
Garrett już w kilka miesięcy po koncercie złożył propozycję
kolejnego występu. Cieszy nas opinia muzyków i ludzi z branży,
plasujących nasz klub pośród najlepszych tego typu miejsc nie
tylko w Europie. Wyrobienie sobie takiej pozycji wymaga jednak
wielkiego zaangażowania i poświęcenia - najlepiej wiedzą
o tym moje dzieci...

Hollanda, w rankingu pisma „Down Beat” najwyżej notowanego
także w kategorii „album roku”, „artysta jazzowy roku”, „big
band roku” i „zespół akustyczny roku”. W kwintecie jego
usłyszymy po raz drugi już w tym klubie genialnego saksofonistę
- Chrisa Pottera. Już nazajutrz po tym koncercie przyjedzie
do nas amerykański zespół The Bad Plus – jedno
z największych odkryć jazzowych ostatniej dekady. W kwietniu
wydarzeniem będzie też występ fenomenalnego wirtuoza gitary
z Australii, mistrza stylu finger – Tommy Emmanuela..
W maju czekają nas występy międzynarodowego zespołu
z udziałem m.in. Davida Friesena i wybitnego perkusisty z Tria
Billa Evansa - Joe LaBarbery, gościć będziemy ponownie świetną
duńską wokalistkę – Caroline Henderson, a także sekstet Arka
Skolika z interesującym niemieckim saksofonistą – Klaudiusem
Valkiem. Wydarzeniem, które planujemy zorganizować w czerw
cu, będzie niewątpliwie koncert kwartetu Jana Garbarka.

felieton / feature

instrumentarium (mamy już trzeci z kolei fortepian).
Na sukces składa się też udział w koncertach wyrobionej
publiczności, potrafiącej stworzyć niepowtarzalną atmosferę.
Klub nie jest, co prawda, świątynią, jednak podczas koncertu

Czy Poznań jest miastem jazzowym?
W jakimś stopniu na pewno, skoro właśnie tu działa jeden
z najlepszych klubów jazzowych w Polsce... (śmiech). Poważnie
mówiąc, mogło by tak być, zważywszy na sporą, cały czas
powiększającą się, wspaniałą publiczność. Wymagało by to
jednak większego zaangażowania ze strony czynników
decyzyjnych i środowisk opiniotwórczych. Tylko nieliczne media,
i to w niewielkim wymiarze, skłonne są promować niekomercyjną
muzykę, w tym jazzową, pełnić rolę edukacyjną, w niepro
porcjonalnie większym stopniu propagując zgodne z aktualnymi
trendami gatunki komercyjne. Pomimo to, pocieszające jest,
że do grupy poznańskich jazzfanów dołączają nowe twarze,
przychodzą całe rodziny - dojrzali fani przyprowadzają na
koncerty swoje dzieci, a to daje nadzieję na przyszłość.
Choć odbywające się w Blue Note z taką częstotliwością
koncerty jazzowych gwiazd złożyłyby się na niejeden festiwal,
być może w następnym roku nasz projekt zorganizowania
bardziej spektakularnego, kilkudniowego jazzowego święta
zyska aprobatę i znajdzie odpowiednie wsparcie.

DAVE HOLLAND QUINTET

koncert w BLUE NOTE


18 kwietnia 2006r. o godz. 20.00

DAVE HOLLAND – kontrabas
ROBIN EUBANKS
– trąbka
CHRIS POTTER – saksofony
STEVE NELSON – wibrafon
NATE SMITH – perkusja

Brytyjski kontrabasista Dave Holland miał tylko 22 lata, kiedy
trafił na szczyt jazzowego Parnasu. W sercu Soho, w najsłynniej
szym londyńskim klubie „U Ronniego Scotta”, usłyszał go Miles
Davis. Odtąd jego los był przesądzony, bo legendarny trębacz
wciągnął go do swego zespołu.
Holland nagrał z nim trzy płyty, w tym najpiękniejszą spośród
„elektrycznych” – „In a Silent Way”. W tym samym czasie do zes
połu Davisa trafił Chick Corea, z którym Holland założył jakiś czas
później grupę Circle (z Anthony Braxtonem i Barrym Altschu
lem). Solowa kariera Hollanda rozpoczęła się na początku lat 80
serią doskonałych płyt dla ECM Records.
Holland grał także z wieloma innymi światowymi sławami
jazzu m.in.: Patem Metheny, Jackiem DeJonette, Herbie Han
cockiem, Cassandrą Wilson, Stevem Colemanem, Elvinem
Jonesem... A każdy niemal jazzowy muzyk marzy o tym, by zagrać
z samym Hollandem, który dziś bezsprzecznie pozostaje najlepszym
basistą na świecie. W tym roku, po raz kolejny, Holland okrzyknięty
został basistą no. 1 w światowych rankingach (m.in. w prestiżo
wym magazynie Down Beat, który przyznał mu także tytuły:
„Najlepszy artysta jazzowy”, „Najlepszy album jazzowy”, a jego
kwintet wybrał „Najlepszą grupą akustyczną”).
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Dziewicza

Góra jest drugim co do wysokości
wzniesieniem w okolicach Poznania (144, 92 m n.p.m.).
Miejsce to jest dobrze znane poznaniakom, zwłaszcza
tym, którzy chętnie uciekają od miejskiego zgiełku.
Zapewne jednak niewielu z nas zaznajomionych jest
z historią Dziewiczej Góry. Gdy napełniamy nasze płuca
czystym powietrzem, warto cofnąć się w wyobraźni do
roku 1250. To właśnie wtedy książęta Przemysł I i Bolesław
ufundowali klasztor cysterek w Owińskach, ofiarowując
mniszkom rozległe dobra. Pasjonaci rozszyfrowywania
etymologii nazw geograficznych powinni może już
w owym 1250 roku poszukiwać odpowiedzi na frapujące
pytanie: dlaczego „Dziewicza Góra”? Według
przekazywanej opowieści, wzniesienie zawdzięcza swą
nazwę nie komu innemu, ale właśnie osiadłym tu siostrom
zakonnym. Niedługo po tym, jak się zadomowiły,
miejscowa społeczność zaczęła mówić o Dziewczej Górze.
Ta nazwa ulegała przekształcaniu, by wreszcie przyjąć
formę Dziewicza Góra. Po kasacie zakonu dobra
klasztorne otrzymała w 1795 roku niemiecka rodzina
von Treskow. Potomkowie rodu pozostali w Owińskach
do końca II wojny światowej.
Czy głównie ze względu na tę historyczną opowieść
mieszkańcy Poznania mieliby kierować się w stronę
Dziewiczej Góry? Łatwo się domyślić, że tym, co przyciąga
turystów, jest przede wszystkim przyroda. Wyjątkowa
jest tu mnogość gatunków roślin i zwierząt, jakich
zazwyczaj nie spotyka się w sąsiedztwie wielkich miast.
Pracownicy Nadleśnictwa Łopuchówko twierdzą, że w
dużej mierze specyficzne położenie przyczyniło się do
zachowania rzadkich gatunków. Obszar Dziewiczej Góry
(900 hektarów!) odcięty był od Poznania potężnymi
umocnieniami winiarskiego fortu, a później – jako teren
ćwiczeń wojskowych – przez prawie 50 lat nie mógł być
odwiedzany przez cywilów. Stąd Dziewicza Góra do dziś
zachwycać może roślinami leśnymi, łąkowymi czy
stepowymi. Tym miejscem od dawna interesowali się
specjaliści. Pierwsze naukowe omówienia pochodzą
z dzieła Georga Ritschla Flora Wielkiego Księstwa
Poznańskiego (1850). Miłośnikom przyrody z pewnością
nieobco brzmią nazwy: dzwonecznik wonny, dziewięćsił
bezłodygowy czy mieczyk błotny.
Dziś do skarbów natury nic nie broni dostępu.
Nadleśnictwo zastanawia się, co zrobić, by Dziewicza
Góra stała się atrakcyjna dla turystów i osób chcących
poszerzyć wiedzę z botaniki. Celom edukacyjnym służyć
ma wybudowana w 2005 roku (dzięki finansowemu
wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska)
wieża przeciwpożarowa o wysokości 40 metrów.

Niezorientowanym trzeba podpowiedzieć, że taką
wysokość mają jedenastopiętrowe wieżowce. Przedni
widok gwarantowany! Oczywiście, jedynie dla
wytrwałych, czyli tych, których nie przeraża pokonanie
172 schodów. Czymże jest jednak ten trud w zestawieniu
z pejzażem roztaczającym się przed oczami? Trud okazuje
się mglistym wspomnieniem, a turysta skupia się na
podziwianiu panoramy Poznania oraz puszczy.
Leśnicy nie poprzestają na tym. Wraz z naukowcami
(zwłaszcza z dr. Władysławem Danielewiczem) z Wydziału
Leśnego poznańskiej Akademii Rolniczej oraz
pracownikami Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
–Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym,
zamierzają zamontować na szczycie wieży kamery,
z których interaktywny obraz Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka będzie przekazywany przez internet.
Z tego udogodnienia skorzystają pewnie nauczyciele,
by uatrakcyjnić prowadzone przez siebie lekcje. Można
też wykorzystać wieżę do pomiarów meteorologicznych
oraz monitorowania poziomu zanieczyszczeń przy użyciu
zainstalowanych tu specjalistycznych sond pomiarowych.
Kolejnym celem jest przywrócenie stanowiska roślin
ciepłolubnych na południowym zboczu. Możliwość
ponownego „podglądania” owych okazów (choćby
pięciorników, sasanek, fiołków) stanie się nie lada gratką
dla uczniów, studentów oraz wszystkich interesujących
się florą.
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Mountain

The Graceful

����������

Dziewicza Góra (which translates from Polish as Mount
Virgin) is Poznań area’s second tallest hill towering over
the surrounding landscape at 475 feet above see level.
The place is well known to Poznań residents, particularly
those who like to escape the hustle and bustle of city
life. Only a few, however, are aware of the history behind
this geographical feature. While filling lungs with the
fresh air it offers, it is worthwhile to take an imaginary
trip in time back to the year 1250. This is when Dukes
Przemysl I and Boleslavus founded the Owińska Cistercian
convent, presenting the nuns with a huge piece of
property. Those curious about the origin of Mount
Virgin’s name may well find their answer right there, in
1250. As the story has it, the hill was named after none
other than the nuns who settled in the area. Shortly
after their arrival, the locals began to refer to the moun
tain as the hill of the virgins.
The name evolved over the centuries to become
Mount Virgin. When the Convent was closed in 1795,
its assets went to the German family of von Treskow.
Its descendants remained in Owińska until the end of
World War II. Is seems, however, that it is not the history
that makes for the biggest attraction of Mount Virgin.
The fact is that most of the tourists who arrive here
come for its nature. The local forests abound with an
amazing array of plant and animal species in numbers
rarely observed in the vicinity of major cities. The foresters

of the Łopuchówko Forest District claim that the location
itself has contributed to preserving many rare species.
A 900 hectare area on and around Mount Virgin was
separated from Poznań with massive fortifications of
the Winiary Fort. The area was later turned into a military
training range and, as such, remained off limits to any
civilians for nearly five decades. This helped preserve its
forest, meadow and steppe vegetation that astounds
visitors to Mount Virgin to this day.
The place has long been of interest to scholars. Its first
scientific description dates back to 1850 when George
Ritschle published its Flora Wielkiego Księstwa
Poznańskiego (The Flora of the Grand Duchy of
Wielkopolska). Nature lovers will certainly recognize
such species as the adenophora, the stemless carline
thistle or the marsh gladiolus.
Today, nothing bars access to the natural treasury.
The Forest District is considering how to turn Mount
Virgin into an attraction for both tourists and those
seeking to expand their knowledge of botany. A 131
foot forest fire watch tower was built in 2005 for
educational purposes – the construction was financed
by the National Environmental Protection Fund. The
height is actually equivalent to that of an eleven story
high rise, which guarantees a spectacular view! This, of
course, is only available for the persistent climbers not
easily intimidated by the prospect of having to climb
172 steps. The toil of climbing is well compensated by
the reward of the sweeping view below. The claim
quickly becomes a vague recollection as the tourists
focus on the panorama of Poznań and the forests that
extends below them.
The foresters wish to the experience even further.
Together with scientists (particularly dr Władysław
Danielewicz) of the Forestry Department of the Poznań
University of Agriculture and the staff of the Institute
of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences
and the Poznań Supercomputer Network Center, they
plan to mount interactive cameras on top of the tower
and transmit views of the Zielonka Forest Nature Preserve
via the Internet. The webcams will most likely be used
by teachers to enhance their classes. The tower can also
be used for meteorological observations and pollution
monitoring with advanced sensors.
Another plan is to reintroduce stenothermal plants
on the mountain’s southern slope. The chance of
observing cinquefoils, pasqueflowers, violets and other
species is a real treat for students and anyone with an
interest in flora.
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Misją Programu „Solidny Partner” jest promocja
nowoczesnych metod zarządzania oraz rzetelności
i odpowiedzialności w biznesie jako istotnych zasad
w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego. Prowadzenie działalności edukacyjnej
w tym zakresie, w szczególności poprzez upowszech
nianie „dobrych przykładów” rzetelnego działania firm
zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego
i dbających o środowisko naturalne, to cel „Solidnego
Partnera”. Podejmowane są również działania na rzecz
zmniejszenia bezrobocia, szczególnie wśród absolwentów
szkół. Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu wraz z Polskim
Stowarzyszeniem Etyki Biznesu EBEN Polska (istniejącą
od 1987 r. międzynarodową organizacją skupiającą
naukowców, ekspertów w zakresie etyki biznesu
i menedżerów) uczestniczy w projekcie „Modern
Company” realizowanym przez Komitet Lokalny „AIESEC
Poznań” będący częścią stowarzyszenia obecnego
w 800 uczelniach w 91 krajach (w Polsce funkcjonuje
20 komitetów lokalnych w 40 szkołach wyższych).

SOLIDNI
I SOLIDARNI PARTNERZY
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Głównym założeniem projektu „Modern Company”,
opartego na Programie Międzynarodowych Praktyk
organizowanych w firmach na całym świecie, jest
zwiększenie szans polskich absolwentów w pozyskaniu
zagranicznych praktyk zawodowych w ramach wymiany
międzynarodowej.�Patronat honorowy nad Programem
objęło Przedstawicielstwo (obecnie Reprezentacja)
Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezes Narodowego
Banku Polskiego.
Program „Solidny Partner” jest realizowany przez
Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu oraz Centrum Edukacji
i Doradztwa Europejskiego (do końca 2004 r. funkcjo
nowało pod nazwą Centrum Promocji Biznesu), inicjatora
Programu zapoczątkowanego w 1995 r. w Wielkopolsce
(był to wówczas jedyny tego typu program funkcjonujący
w Polsce). Jednym z głównych walorów nowej wersji
Programu, realizowanej od 1999 r., wyróżniającej ją
spośród innych tego typu przedsięwzięć, jest
wielostopniowy system weryfikacji firm połączony ze
stałym monitorowaniem ich rzetelności. Weryfikacja jest
przeprowadzana systematycznie, w okresach
półrocznych, w oparciu o składane przez firmy wnioski
weryfikacyjne i dokumenty oceniane zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminie Programu.
Badanie ma na celu sprawdzenie rzetelności
w prowadzeniu działalności gospodarczej, terminowości
w regulowaniu zobowiązań, wypłacalności,
przestrzegania przepisów prawno-administracyjnych
i zasad uczciwej konkurencji, przychylności stosowanych
metod działania wewnątrz i na zewnątrz firmy, jakości
oferowanych towarów i usług, zaangażowania w sprawy
środowiska społecznego i dbałości o środowisko

The Mission of the "Approved Partner" Programme is to
promote reliability and responsibility in business as
significant principles in the creation and functioning of
civic society as well as related education, in particular
through the dissemination of "good examples" of reliable
operation of companies involved in social environment
initiatives and caring for the natural environment.
It is important to add that The Delegation (at present
The Representation) of the European Commission in
Poland and TheĘPresident of the National Bank of Poland
(NBP)Ęextended honorary patronage toĘthe Programme.
The “Approved Partner” Programme is the initiative
of the Reliable Business Association and the European
Education and Consulting Centre (until end of 2004 –
Business Promo-tion Centre) intro-duced in 1995 in
Wielkopolska. At the time it was the only programme
of this type in Poland.
A multistep company verification system combined
with ongoing monitoring of company reliability are
among the main values of the new version of the
Programme
implemented in
1999, which
makes it distinct
among other similar initiatives.
The verification

APPROVED

PARTNER

procedures are systematic, followed every six months,
based on verification requests submitted by companies
and the documents, which are assessed in line with the
principles stipulated in the Programme regulations.
The assessment checks how reliably a company
conducts its business, whether it pays its liabilities on
time, whether it is solvent, whether it observes legal
and administrative regulations and the principles of fair
competition, whether the methods used internally and
externally are friendly, what the quality of its goods and
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services is, how involved it is in the issues of the social
environment and how it cares for the natural environment
and last, but not least, how prepared it is to function
in the European Union. Company reliability and
responsibility is supervised by competent structures and
bodies: the Licence Bureau of the "Approved Partner"
logo, Verification Committee, the Management Board
of the Reliable Business Association and the Programme
Governing Council (a multi-step monitoring and
verification system).
Systematic support started in 2001. It aimed to
popularize knowledge and help in the implementation
of the UN “Global Impact” initiative and the European
Business Campaign for Corporate Social Responsibility
(CSR) announced by the European Commission. *
The educational project "Progress" is a new open
form of the Programme. The project entails training and
consulting activities aimed at dissemination of knowledge
on management systems compatible with international
standards, business ethics (with special emphasis paid
on practical applications based on American and
European companies) and corporate social responsibility
in light of the EU development strategy (Lisbon strategy),
as well as assistance in preparation for operation in the
European Union. Special focus will be made on the use
of European funds. Training will be provided by a team
of experienced experts, who have been long-time
collaborators of the Reliable Business Association
(www.solidnypartner.pl).

gospodarka / economy

naturalne oraz stopnia przygotowania firmy do
funkcjonowania w UE.
Nad tak pojętą rzetelnością i odpowiedzialnością firmy
czuwają kompetentne struktury i gremia: Biuro Licencyjne
znaku „Solidny Partner”, Komisja Weryfikacyjna działa
jąca przy Stowarzyszeniu, zarząd Stowarzyszenia oraz
Kapituła Programu (wielostopniowy system monitoringu
i weryfikacji).
W 2001 r. rozpoczęto systematyczne działania
wspierające mające na celu upowszechnianie wiedzy
i pomoc we wdrażaniu zasad podjętej przez ONZ
inicjatywy „Global Compact” oraz „Europejskiej Kampanii
na Rzecz Odpowiedzialnego Biznesu” (CSR) ogłoszonej
przez Komisję Europejską.*
Wdrażany obecnie projekt edukacyjny „Progres” jest
nową, otwartą formą funkcjonowania Programu.
W ramach projektu prowadzona będzie działalność
szkoleniowa i doradcza mająca na celu upowszechnianie
wiedzy w zakresie systemów zarządzania zgodnych
z międzynarodowymi standardami, etyki biznesu (ze
szczególnym uwzględnieniem zastosowań praktycznych
na przykładzie firm amerykańskich i europejskich) oraz
społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle strategii
rozwoju UE (Strategii Lizbońskiej), a także pomoc
w przygotowaniu do działania w UE, ze szczególnym
uwzględnieniem wykorzystania funduszy europejskich.
Szkolenia będą prowadzone przez współpracujący ze
Stowarzyszeniem Rzetelnego Biznesu zespół specja
listów z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem
(www.solidnypartner.pl).
* Raport z ww. działań wspierających, przeprowa
dzonych w latach 2001 – 2004, został zaakceptowany
przez Biuro „Global Compact” (funkcjonujące
w strukturze Biura Sekretarza Generalnego ONZ)
i zamieszczony na portalu internetowym GC. W celu
zapoznania się z raportem należy wejść na stronę:
www.unglobalcompact.org, a następnie odnaleźć na
stronie: links to Communication on Progress – (zalecana
przeglądarka – Internet Explorer).

* A report on the above support measures in 2001-2004

was approved by the Global Compact Office (reporting

to the Office of UN Secretary General) and posted on

the GC website.

You can view the report at:www.unglobalcompact.org,

by visiting links to Communication on Progress –

(we recommend to use the Internet Explorer).

Michał Wieczorek

Michał Wieczorek

Jon Fosse to jeden z największych współczesnych dramaturgów
europejskich. O jego znaczeniu niemiecki tygodnik Die Woche
napisał: ”Na początku był Henryk Ibsen, następnie nie było nic,
a teraz mamy Jona Fossego”. Co sprawia, że wymienia się go
jednym tchem obok Bergmana i Becketta? Kluczem do jego
twórczości są dwa pojęcia: zwyczajność i samotność.
Z postaciami „Odwiedzin” łatwo się utożsamić. Nie są boha
terami z pierwszych stron gazet. Żyją „po cichu”. Samotna
matka, jej przyjaciel, bezrobotna córka, syn próbujący się

usamodzielnić. Problemy ani większe, ani mniejsze niż te
z którymi spotykamy się na co dzień. Zanik rodzinnych więzi,
emocjonalny chłód, rozpaczliwa tęsknota za miłością...Ale kiedy
przyglądamy się bliżej bohaterom, widzimy z jaką borykają się
tajemnicą. Jak wzajemne urazy i bolesne doznania z przeszłości
uniemożliwiają im porozumienie. Fosse analizuje psychologiczne
relacje czwórki bohaterów z chirurgiczną precyzją i dyskretną
powściągliwością.
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Męskość to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową,
która oznacza życie przeciętnie o siedem lat krótsze niż u reszty
ludzkości. Męskość zaistniała dla urozmaicenia życia, które
z natury jest żeńskie. Dzięki temu odstępstwu, nie replikujemy
się identyczni w nieskończoność, przez podział, pączkowanie,
klonowanie albo dzieworództwo. Byłoby to i smutne, i nudne,
i bez sensu. Tak jak jest, jest śmieszniej i ciekawiej i nie sposób
zapomnieć, że jednak przyjemniej niż u takiego pantofelka.
Przypuszczenie, że przeznaczeniem męskości jest radosna
przyjemność dostarczana żeńskiemu z natury życiu nie jest wcale
tak absurdalne. Natura nie jest głupia, skoro wyprodukowuje
podgatunek upośledzony krótszą egzystencją, a dla równowagi
płodzi nieco więcej jego egzemplarzy. W wieku dojrzałości płciowej
już na tyle przebrany, że jest z grubsza po równo,
za to potem tylko stopniowo w dół. Wie
o tym znakomicie choćby biznes
ubezpieczeniowy, który
wysokotestosteronowym
osobnikom grubo
przed trzydziestką
(tzw. dawcy

Masculinity is a terminal sexually-transmitted disease that
reduces life expectancy by an average of seven years compared
to the rest of the human population. Masculinity appeared on
earth to diversify life which is essentially female by nature.
Thanks to this deviant invention, people do not replicate
identical for infinity through division, budding, cloning, or
parthenogenesis. How sorrowful, boring, and meaningless that
would be. The way things are, we do indeed have more fun,
entertainment, and, not to forget, pleasure than a paramecium.
The suggestion that the male species is here to bring joyful
pleasure to life which is naturally female, is not quite as absurd
as it may seem. Nature is not dumb, and since it has produced
a subspecies deficient in its abnormally reduced lifespan, it
puts them out in slightly larger numbers for balance. By puberty,
the ranks of males are sufficiently pared to roughly match the
number of females. Afterwards, it is on down a gradual slope
of decline. Insurance companies are in on the secret and charge
high-testosterone specimen far under
thirty (the so-called organ
donors) substantially
higher auto and

?

CZY MĘSKOŚĆ DA SIĘ LECZYĆ
CAN MASKULINITY BE CURED
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organów) każe
płacić składki
autocasco i NW
kilkakrotnie
wyższe niż szczę
ściarzom koło
czterdziestki. Nie
mówiąc o płci od
miennej. Z czasem,
obok wypadków,
zabójstw, wojenek,
zatruć, na natężenie objawów upośledzenia, czyli wcześniejszą
śmiertelność, wpływa użycie alkoholu i innych wynalazków
łagodzących egzystencjalny ból duszy męskiej, szczególnie
nasilający się na przedwiośniu i jesienią. Najpierw poprzez
śmiertelne urazy nabywane po pijaku, potem coraz częstszą
śmierć z albo na tle przepicia. Późniejsze nagminne przypadłości
tak ewidentnie wzmagają śmiertelność męskiej populacji, że jej
ciągłe trwanie może wydać się wybrykiem natury. Ciekawe, że
wiedza medyczna o chorobach kobiecych ma ponad dwa tysiące
lat – wówczas powstał pierwszy podręcznik ginekologii autorstwa
Soramosa z Efezu. A dziś prawie nikt nie wie, jak się nazywa
specyficzny, „męski” odpowiednik ginekologii...Zaś facetów
z męskimi przypadłościami kładzie się na oddziałach
ginekologicznych. Kenneth Purvis, androlog (bo to właśnie
andrologia) i seksuolog, autor książki „Podbrzusze mężczyzny”,
szczerze przyznaje, iż medycyna słabo zna ciało męskie,
zdecydowanie gorzej niż kobiece. Głównie dlatego, że słabo zna
je sam mężczyzna, zawstydzony możliwością przyznania się do
słabości. I dzieje się tak w fallocentrycznej kulturze, którego to
terminu ze względu na możliwych czytelników bez zaliczonych
nauk przedmałżeńskich, nie będziemy tu szerzej wyjaśniać.
Czy poza drogą chirurgiczną (amputacyjno-transformacyjną),
męskość daje się wyleczyć? Krótkie życie i często bez sensu (wino,
koledzy i śpiew)... Może autoterapia, zwłaszcza wiosną, połączona
z dawkowaniem płci odmiennej w bezpiecznych porcjach
leczniczych. Ze względu na pożytki, głównie hedonistyczne, płeć
odmienna powinna wesprzeć...
Lech Mergler

casualty premiums than
those offered to those
fortunate individuals who have
passed forty. Not to mention the opposite sex. In time, in
addition to the usual accidents, murders, wars, and poisonings,
the list of factors that contribute to aggravating the symptoms
of this mortality differential handicap, grows to include the
use of alcohol and other concoctions that assuage the existential
suffering of the male soul, especially in early spring and autumn,
which are the high intake seasons. First, through deadly injuries
acquired in the state of inebriation, then, more and more
frequently, through death by overdose.
Ailments affecting males in later stages of life increase their
mortality with such glaring evidence that continued survival
must seem an aberration.
Curiously, medicine has been preoccupied with female
disorders for over two thousand years, starting at the time of
the first gynecology handbook by Soranus from Ephesus. Even
today, hardly anyone can name the specific “male” equivalent
of gynecology… Meanwhile guys suffering from male disorders
end up placed in gynecology wards. Kenneth Purvis, an
andrologist (andrology is the science that holds the answer)
and sex therapist, the author of “Male sexual machine: an
owner’s manual,” frankly admits that medicine knows little
about the male body, certainly less than about the female. This
is mostly because in their reluctance to acknowledging
weaknesses, men resign themselves to ignorance. All this in
a phallocentric culture, a term which the author will refrain
from clarifying not to distress those readers who have not yet
completed their premarital instruction.
Can masculinity be cured without surgery (amputation
and/or transformation)? How to reform a short and frequently
meaningless life limited to wine-drinking, buddies, and
merriment… Perhaps self-therapy, especially in the spring,
combined with measured doses of the opposite sex, in riskfree medicinal portions? To gain all of the benefits, and partake
in some of the hedonistic attractions, the opposite sex may
well offer support.
Lech Mergler

DO PEOPLE NEED BEAUTY?

TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA

I tutaj kończą się łatwe odpo
wiedzi. Bo co to jest piękno? Już
na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Jest wiele teorii i żadnej jasności. Wieszczono
już zmierzch, a nawet koniec estetyki, miały nastać czasy
antypiękna i antykultury. I co? I nic. Kwestia smaku
estetycznego nadal jest żywo dyskutowana a problem
prawomocności ocen estetycznych u niektórych rozpala
umysły. A co z doświadczeniem estetycznym
„przeciętnego bywalca” galerii? Powiedziano już bardzo
wiele na temat odbiorcy sztuki: o jego złym smaku,
o braku zainteresowania, o lukach w edukacji etc. Moja
opinia na ten temat jest zupełnie inna.
Jako osoba prowadząca galerię spotykam coraz częściej

M. Pawłowski „Kamuflaż maski 1” 2003

This is not just another survey. In fact, the answer to
this question seems to be quite obvious.
AUTY.
YES, WE DO NEED BE

So much for easy answers, though. What is beauty
anyway? This time, no simple answer comes to mind.
Theories of beauty abound but little is actually certain.
Esthetics was once doomed to end imminently replaced
by an era of anti-beauty and anti-culture. And...?
Nothing. Disputes on aesthetics are as heated today as
they have ever been while esthetic judgments continue
to excite many.
What about the esthetic experience of the “average
frequenter” of art galleries?
A great deal has been said about the audiences of artists:
their poor taste, their lack of interest, their inadequate
education. My view is diametrically different.
As a gallery manager, I increasingly meet young people
who display a sophisticated taste, show a genuine
interest in art and yearn to learn more about it, people
who take delight in the aesthetic qualities of art and
are inspired to explore it further. Their approach is
a good start, a step in the right direction.
Regrettably, care for aesthetics in art is the weakest
point of today’s artistic expression. It is a shame that
a very thin line of communication between the artist
and his audience is being broken so lightheartedly. The
fact of the matter is that art is not merely a collection
of purely spiritual abstract values. For long centuries,
art has incorporated the joy of the sensual, the brush
strokes, the color vibrations, and the excitement of
resonance between form and content. In a word: the
joy of Beauty. Let us keep it that way.
Mariusz Stachowiak
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To nie jest kolejna ankieta.
Odpowiedź na to pytanie wydaje
się oczywista.
M POTRZEBNE.
TAK, PIĘKNO JEST NA

YES
NO
DON’T KNOW

sztuka / art

CZY JEST NAM POTRZEBNE PIĘKNO?

Galeria Renes, ul. Wodna 8/9; ul Półwiejska 42, Stary Browar; Poznań;
e-mail: galeria@renes.com.pl

młodych ludzi o wyrafinowanym smaku, interesujących
się sztuką i głodnych wiedzy o niej, którzy rozkoszują
się jakościami estetycznymi dzieła, ale zauważają też
jego poznawcze aspiracje. To początek drogi, pierwsze
kroki już zrobione, w dobrym kierunku.
Niestety dbałość o jakość estetyczną dzieła sztuki to dziś
najsłabszy punkt twórczości artystycznej. Szkoda, bo w
ten sposób zrywa się cieniutką nić łączącą twórcę
z odbiorcą. Sztuka bowiem nie składa się wyłącznie
z czysto duchowych, wyabstrahowanych wartości; przez
całe wieki składała się na nią przede wszystkim radość
doznań zmysłowych, uderzeń pędzla, wibracji kolorów,
podnieta wywołana współbrzmieniem formy i treści.
Jednym słowem Piękno, i niech tak pozostanie.
Mariusz Stachowiak
M. Pawłowski „Kamuflaż obszar 1” 1984
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Natura w swojej obfitości oferuje nam wiele surowców,
które można nazwać włóknistymi; włókna znajdują się
w liściach, owocach, łupinach owoców i łodygach.
Włókna otrzymywane z tych roślin uważane są za
odtwarzalne i w całości biodegradowalne.
Inną grupę włókien naturalnych stanowią włókna takie
jak jedwab i wełna, które wytwarzane są przez zwierzęta,
np. gąsienice, pająki, owce, lamy, alpaki, wielbłądy,
króliki, kozy.
Używane od ponad 6000 lat lignocelulozowe surowce
włókiennicze (len, konopie, juta, sizal, abaka, kenaf,
i podobne włókna) są nadal i będą w przyszłości wykorzy
stywane nie tylko w przemyśle włókienniczym, ale
również do produkcji nowoczesnych ekologicznych
kompozytów (stosowanych np. w budownictwie,
przemyśle samochodowym, lotnictwie), do wyrobu płyt
izolacyjnych, geowłókniny, filtrów, mat izolacyjnych,
trawników w rolkach, paszy, paraleków, kosmetyków,
lekarstw i brykietów opałowych. Stanowią ponadto
źródło surowca do produkcji biopolimerów oraz do
otrzymywania “agro-fine chemicals”. W optymalnych
warunkach uprawy, nie wywierają żadnej szkody lub
tylko minimalny negatywny wpływ na ekosystem,
a rosną w różnych strefach klimatycznych.
Włókna naturalne stanowią obecnie ok. 48% ogółu
produkowanych w świecie włókien, z czego 80%
przypada na bawełnę, natomiast pozostałe 20% to
włókna wełny, juty, konopi, lnu, jedwabiu, ramii oraz
sizalu. Przy okresowo ograniczonej podaży bawełny
i rosnącej jej cenie wzrasta zainteresowanie alterna
tywnymi włóknami naturalnymi.
Ponadto wprowadzenie roślin włóknistych (np. len,
konopie) na tereny skażone umożliwia stopniową
rekultywację gleb oraz przywrócenie rolniczego cha
rakteru ich użytkowania dzięki rozwiązaniu problemu
ekstrakcji metali ciężkich z zanieczyszczonych terenów.
Odpowiednia ich uprawa wyklucza obecność w jego
włóknach metali ciężkich i innych szkodliwych dla
organizmu ludzkiego domieszek w paszy zwierząt
i żywności ludzi.
Globalny trend w kierunku gospodarki zrównoważonej
wyprowadził z zapomnienia naturalne, biodegradowalne
i odtwarzalne surowce, między innymi włókna łykowe.
Nauka i technika kontynuują prace nad rozszerzeniem
ich zastosowań w przemyśle tekstylnym i innych sektorach
gospodarki. Ostatnie osiągnięcia i nowe zastosowania
naturalnych włókien i związanych z nimi produktów,
pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
* Szybko rosnąca populacja świata oraz rosnąca
świadomość ekologiczna stwarzają przestrzeń dla dalszej
ekspansji naturalnych włókien jako alternatywy dla
bawełny.
* Rośliny włókniste będą stosowane również w większym
stopniu w szerokiej gamie materiałów bio
kompozytowych. Jako lignocelulozowe surowce mogą
one być połączone ze sztucznymi lub naturalnymi
polimerami w celu stworzenia większej liczby
praktycznych kompozytów, w przemyśle tekstylnym
(włączając geotekstylia i włókniny), w produkcji płyt
i innych produktów zawierających chemiczne
i termoutwardzalne polimery, filtrów, transporcie,
0
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budownictwie i rolnictwie. W przyszłości wszystkie
biokompozyty będą musiały być w całości poddawane
recyclingowi i biodegradowalne.
* Rośliny włókniste dostarczają wielu wartościowych
produktów ubocznych w postaci: nasion, wosków,
zapachów oraz pigmentów. Mogą być używane jako
żywność, pasza, farmaceutyki, kosmetyki etc. Szczególnie
ważne są nasiona lnu i konopi. Zawierają one substancje
niezbędne do funkcjonowania mózgu i systemu
nerwowego, lignany o działaniu antymiażdżycowym
i przeciwrakowym oraz nienasycone kwasy tłuszczowe.
Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu opracował,
cieszące się dużym zainteresowaniem, wartościowe
dodatki żywieniowe na bazie nasion lnu i konopi, jak
również produkty kosmetyczne. Są one dobrym
przykładem na to, jak tworzyć miejsca pracy oraz
podnosić standard życia przez promowanie gałęzi
przemysłu zakorzenionych w rolnictwie.
Rośliny włókniste, ze względu na swoje właściwości,
znajdują zastosowanie niemalże we wszystkich
dziedzinach życia, dlatego należy dążyć do odnowienia
i rozszerzenia ich upraw w Polsce w celu dostarczenia
większej ilości ekologicznego surowca dla różnych gałęzi
przemysłu. Poza tym, ożywienie uprawy tych roślin jest
bardzo ważne, ponieważ może przyczynić się do
wypracowania równowagi w rolnictwie i obniżenia
deficytu celulozy w XXI wieku, kiedy to populacja świata
wzrośnie do 11.6 miliardów.

Prof. dr Ryszard Kozłowski
Instytut Włókien Naturalnych
Institute of Natural Fibres,
ul. Wojska Polskiego 71 B,
60-630 Poznań,
tel.:+48/61/8480061, fax.: +48/61/8417830,
e-mail: sekretar@inf.poznan.pl
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ature offers a abundance of materials than may be
classified as fibrous. Fibres are found in plant leaves,
fruits, seed covers and stalks. Plant fibers may be
considered fully renewable and biodegradable.
Other natural fibers are of animal origin. These include
silk and wool produced by caterpillars, spiders, sheep,
llamas, camels, rabbits, and goats, to name just a few
species.
Green fibers such as flax, jute, sisal, kenaf and the
fibers of allied plants, which have been in common use
for more than 6000 years, are and will remain to be a
common raw material used not only in the textile industry
but also to produce advanced environmentally friendly
composites (whose applications range from construction
to the automotive and aviation industries), insulation
boards, fodder, cosmetics, pharmaceuticals and fuel
briquettes. The fibers can be used in the production of
bio-polymers and fine agriculture-derived chemicals. If
cultivation is optimal, they exert no or negligible adverse
environmental impact and can be grown in various
climates.
Today, natural fibers account for ca. 48% of the
world’s total fiber production. 80% of this is cotton
while the remaining 20% comprises wool, jute, hemp,
flax, silk, ramie and sisal. As cotton supplies are in
temporarily decline, which has had the effect of driving
up their price, interest in alternative natural fibers is
growing. Moreover, fibrous plants such as flax and hemp
that are grown in contaminated areas help gradually
remediate the topsoil to make it suitable for agricultural
production and clear polluted areas of heavy metals. If
properly cultivated, such crops eliminate heavy metals
and other harmful substances from food and feeds.
The global rise in sustainable development has
brought to light natural, renewable and biodegradable
raw materials, including bast fibers. Scientists and
engineers continually find new applications in the textile
and other industries. In view of the recent achievements
and new applications of natural fibers and associated
products that bast fibrous plants can provide, it appears
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THE FUTURE
OF NATURAL
FIBRES

that:
The fast growth rates and environmental as well as
health considerations create excellent opportunities for
the future use of other natural fibers as alternatives to
cotton.
Fibrous plants will be relied on more extensively for
the production of a wide spectrum of biocomposites.
Their lignocellulosic fibers they can be combined with
man-made or natural polymers to provide a wide range
of useful composites to be incorporated into textiles
(including geotextiles and nonwovens), boards, products
based on chemical and thermosetting polymers, filters,
and in the sectors of transport, construction and
agriculture. In the future, all biocomposites will have to
be recyclable and fully biodegradable.
Fibrous plants provide valuable by-products such as
seeds, waxes, fragrances, and pigments. These may be
used in the production of food, feeds, pharmaceuticals,
cosmetics, and body-care products. Some of the most
useful sources of fiber include linseed/hemp seeds which
contain substances indispensable for the function of
our brain and nervous system as well as
antisclerotic/anticarcinogenic lignans and unsaturated
fatty acids. The Institute of Natural Fibres has developed
valuable food additives based on linseed/hemp seed,
which are also in high demand among the manufacturers
of cosmetics and body-care products. This is a good
example of how to create jobs and raise the living
standards by promoting agriculture related industries.
Thanks to their properties, fibrous plants can be
applied in nearly every imaginable field. Poland should
resume or expand the cultivation of these crops to supply
the industry with more environmentally friendly raw
materials. In addition, the revival of these crops may
help better balance topsoil content for agricultural
purposes and reduce a deficit of cellulosic pulp in the
21st century in which the world’s population is set to
reach some 11.6 billion.
Prof. dr Ryszard Kozłowski
Instytut Włókien Naturalnych
Institute of Natural Fibres,
ul. Wojska Polskiego 71 B,
60-630 Poznan,
tel.:+48/61/8480061, fax.: +48/61/8417830,
e-mail: sekretar@inf.poznan.pl
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O PROBLEMACH LOTNICTWA...

...ZWIĄZANYCH Z BRAKIEM KADRY
MÓWI PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
PORT LOTNICZY POZNAŃ – ŁAWICA
KRZYSZTOF PAWŁOWSKI
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Jakie zmiany zachodzą w transporcie lotniczym po
wejściu Polski do Unii Europejskiej?
W Polsce, w pierwszych latach zmian ustrojowych, programy
rządowe, oparte na przeprowadzonej przez EER analizie,
praktycznie zahamowały rozwój lotnictwa. Silna pozycja
narodowego przewoźnika PLL LOT (później PLL LOT S.A.)
doprowadziła do blokady rozwoju polskich portów
regionalnych.
Polityka LOT-u sprowadzała się do wylotów z Warszawy
i ściągania pasażerów z portów regionalnych do głównego
portu – habu warszawskiego. Polityka państwa sprowadzała
się do ochrony narodowego – po przekształceniach własno
ściowych flagowego – przewoźnika. Na szczeblu ministerialnym
blokowano możliwość bezpośrednich lotów z portów regio
nalnych za granicę. Przez cały ten okres LOT wymuszał politykę
państwa, argumentując to koniecznością przystosowania się
do wolnego rynku. Wolny rynek, oznaczający liberalizację
przewozów, przyszedł do Polski praktycznie na koniec 2003
roku – pół roku przed wejściem Polski do Unii. Wtedy okazało
się, że LOT – mimo 15 lat braku konkurencji – nie był przygo
towany na działanie w warunkach rosnącej konkurencji.
W 2004 i 2005 roku LOT gwałtownie traci udziały
w polskim rynku. Co gorsza, cała branża jest nieprzystosowana
do gwałtownie rosnącego ruchu lotniczego – porty regionalne
nie są dofinansowane. Każdy port regionalny, w skali kraju,
a warty jest od 600-900 milionów złotych, i w każdym z tych
portów brakuje inwestycji rzędu 100-200 milionów złotych,
brakuje na to, co już dzisiaj powinno być zrobione. Przez cały
okres 1990-2003 porty regionalne borykały się z problemami
finansowymi. Dylematem było zawsze: czy wydać pieniądze
na najbardziej niezbędne inwestycje, czy też zatrudnić
i przeszkolić niezbędnych pracowników. Prowadzone inwestycje

PERSONNEL SHORTAGES

...DISCUSSED BY PIOTR
PAWŁOWSKI, CEO
What changes took place in the Polish air transport
industry following the country’s EU accession?
At the outset of Poland’s political and economic transition,
a number of government programs based on EER’s market
research findings brought the industry to a grinding halt. The
strong national carrier PLL LOT (subsequently renamed PLL
LOT S.A.) obstructed the development of Poland’s regional
airports. Its policy was to reroute all passengers originating or
headed for regional destinations through the Warsaw hub.
The state limited itself to protecting what started off as a
national carrier and later became the country’s flagship airline.
The ministries barred any direct services from regional airports
to foreign destinations. All this time, LOT forced the state to
adopt specific policies claiming it needed more time to establish
its footing in the free market. It was not until the late 2003,
half a year before Poland’s accession to the European Union,
that air travel in Poland became truly liberalized. It soon turned
out that despite 15 years in a sheltered environment cleared
of competitors, LOT had failed to prepare for tightening
competition. The company suffered rapid losses of Polish
market share in 2004 and 2005. To make things worse, the
entire industry turned out to be poorly prepared for growing
traffic volumes as regional airports received no subsidies. Polish
regional airport in the country is worth some PLN 600 to 900
million each. All of them need PLN 100 to 200 million to make
up for past neglect.

����������

All throughout 1990-2003, regional airports struggled with
financial difficulties. The common dilemma has always been
whether to put out fires or employ and train badly needed
staff. The projects that were carried out at the time all took
place at the expense of personnel recruitment and training.
Today, as traffic volumes skyrocket, airports suffer from
the lack of infrastructure and properly trained people. While
the number of airport staff needs to reflect the number of air
operations, the number of handling personnel is tied directly
to the number of aircraft and passengers served. In our estimate,
every additional 100,000 passengers require extra 15 to 18
staff members.
The 2006 air traffic rise has created several hundred jobs.
All of them need specialized training. The training of a ticket

felieton / feature

odbywały się więc kosztem zatrudniania i szkolenia personelu.
Dzisiaj, przy gwałtownym wzroście ruchu, spotykamy się
z brakiem odpowiedniej infrastruktury i wyszkolonej kadry.
O ile przyrost pracowników w porcie lotniczym jest bardziej
związany z ilością operacji lotniczych, to w przypadku handlingu
wynika bezpośrednio z ilości obsługiwanych samolotów
i pasażerów. Możemy szacować, że każde 100 tysięcy pasażerów
wzrostu to konieczność zatrudnienia 15-18 pracowników.
Wzrost ruchu lotniczego w 2006 roku daje w skali kraju
zatrudnienie dla kilkuset osób. Osoby te muszą mieć specjalistyczne przeszkolenie. Przykładowo: wyszkolenie pracownika
obsługi odprawy biletowej i bagażowej z systemem rezerwacji
wynosi kilka tysięcy złotych i trwa ponad miesiąc, do czego
trzeba doliczyć koszty pobytu w Warszawie. Koszt wyszkolenia

TROUBLING AIR SECTOR...

screnera – pracownika sprawdzającego bezpieczeństwo – to
kwota 2 tysięcy złotych i koszt dwutygodniowego pobytu
w Warszawie. Na rynku pracy brak jest osób z odpowiednim
wykształceniem. Jedynym portem, w którym są rezerwy kadrowe,
jest Warszawa. Jednak pozyskanie pracownika z Warszawy dla
portów regionalnych jest praktycznie niemożliwe z powodu
braku mieszkań i średniej płacy, która w Warszawie wynosi
ponad 7 tysięcy złotych, a w portach regionalnych niecałe
3 tysiące. Wskazane byłoby utworzenie szkół szkolących
pracowników dla lotnictwa. Według szacunków Urzędu
Lotnictwa Cywilnego do 2030 roku ruch lotniczy w skali kraju
wzrośnie z 11 milionów do 40 milionów (sama branża uważa,
że do 2020 roku osiągniemy 50-60 milionów pasażerów), czyli
ilość zatrudnionych w sektorze lotnictwa w ciągu 15 lat musi
ulec pięciokrotnemu wzrostowi.
Jeżeli dzisiaj w tej branży pracuje 15 tysięcy osób, to
będziemy musieli zatrudniać dodatkowo 75 tys. pracowników.
Szkolnictwo polskie praktycznie nie jest do tego przygotowane,
a dzisiejsze wymogi, zwłaszcza bezpieczeństwa, są bardzo
daleko posunięte. Lotnisko jest traktowane bardzo restrykcyjnie
i wszyscy na nim przechodzą gruntowne szkolenie. Wynikiem
takiego podejścia jest najmniejsza awaryjność działań przewozów
lotniczych – ilość wypadków w stosunku do ilości pasażerów
i odległości jest zdecydowanie niższa niż w jakiejkolwiek innej
dziedzinie transportu. Najbardziej ryzykownym momentem
podróży lotniczej jest – jak mówią na Zachodzie – etap dojazdu
taksówką na lotnisko.
W tym roku mija pięć lat od otwarcia nowego terminalu
Ławica. Co się przez te lata zmieniło na lotnisku?
Wiele rzeczy. Rozbudowaliśmy płytę i dobudowaliśmy drogę
do kołowania samolotów, rozbudowaliśmy infrastrukturę.

and luggage check-out clerk operating a reservation system
takes several thousand zlotys and over a month to train plus
the cost of stay in Warsaw. The training a screener in charge
of airport security takes 2 thousand zlotys and a twoweek stay
in Warsaw.
The labor market does not offer nearly enough trained
candidates. The only airport that has any labor reserves at all
is Warsaw. Yet, it is practically impossible to transfer a Warsaw
employee to a regional location due to the housing shortage
and the pay differential as the average remuneration in Warsaw
is 7,000 compared to less than 3,000 in other towns. It would
be advisable to set up air industry schools.
According to the estimates of the Civil Aviation Office, the
country’s passenger traffic will grow from 11 million to 40
million by 2030 (the industry claims the traffic will be up at
50-60 million passengers by 2020). Hence, the number of
people employed in the air business must increase five-fold
over the next 15 years. Since there is 15,000 staff today, we
will need to hire another 75,000. The Polish education system
is unprepared for today’s standards, especially those pertaining
to safety which have become very rigorous. The standards
make air travel highly reliable – in fact, accidents rates per
passenger and mile are lower than in any other mode of
transportation. The most dangerous part of air travel, they say
in the West, is the taxi ride to the airport. Airports are very
strict and thoroughly train every single employee. Poznań’s
new Ławica terminal will be five years old this year.
What has changed there during that time?
A great deal. We have expanded the airfield and added
a taxiway, there is a lot of new infrastructure. The Air Traffic
Agency has set up a crucial radio navigation device. The terminal
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Agencja Ruchu Lotniczego postawiła diwora - to jest takie
urządzenie radionawigacyjne. W samym terminalu natomiast
zrobione zostały pewne zmiany kosmetyczne, żadnych
zasadniczych zmian nie było. Zmienił się również ruch lotniczy
– przez tych pięć lat wzrósł praktycznie o 100% w stosunku
do tego, co było w 2001 roku. Dość gwałtowny wzrost nastąpił
w ostatnim okresie. W tym roku w styczniu i lutym mamy
o 90% ruchu więcej niż w tym samym czasie zeszłego roku.
Otwarcie Polski na świat i wejście do Unii Europejskiej powoduje
szybkie zmiany.
Czy otwarte niebo, które mamy od czasu wejścia do
Unii, sprzyja?
Niebo zostało otwarte nieco przed wejściem do Unii i od nas
zaczęła latać pierwsza niskokosztowa linia, która zaistniała na

rynku polskim - Air Polonia. Troszeczkę na tym straciliśmy,
kiedy Air Polonia upadła, bo mieliśmy poszukać innej linii,
która wejdzie na te kierunki. 2004 rok był dobrym rokiem,
2005 natomiast nie najlepszy. Ruch lotniczy wzrósł o 15%, co
na tle reszty kraju było słabym wynikiem. Było to spowodowane
upadkiem Air Polonii i dotyczy głównie początku 2005 roku.
Końcówka roku była już dla nas bardzo dobra.
Jakie będą nowe loty w 2006 roku?
Największym hitem będzie Dublin. Według szacunków,
w Irlandii obecnie pracuje około 200 tysięcy Polaków, wielu
z Wielkopolski, i dla nich to będą wygodne przeloty. Wchodzą
również dwie nowe linie i zwiększa się częstotliwość lotów
z Monachium. Będzie to jednak zupełnie inny segment rynku,
nastawiony typowo na biznes. Poznań jest lotniskiem
biznesowym. W skali kraju w Poznaniu sprzedaje się najwięcej
najdroższych biletów, czyli tych w biznes klasie i klasie ekonomik.
Czy będą przeloty do Berlina?
Dla Niemiec portami przesiadkowymi są Frankfurt
i Monachium. Berlin jest czwartym ośrodkiem lotniczym
w Niemczech.
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itself underwent some cosmetic modifications but no major
overhauls. There’s been a sharp rise in traffic volume by as
much as 100% during the five years since 2001. A rapid climb
has been observed of late. In January and February of this year
alone, traffic rose by 90% year-on-year. Poland’s opening to
the world and its joining of the European Union has triggered
far-reaching changes.
Is the open sky policy that Poland has embraced since
its EU accession a positive development?
Open sky came to Poland shortly before our accession with the
arrival of Air Polonia, Poland’s first budget-airline. We have
lost some ground with Air Polonia’s collapse as a hole needed
to be filled to replace the loss. While 2004 was a good year,
2005 brought about a slump. The traffic volume climbed by

15% which was very poor performance compared to the rest
of the country. This was due to the collapse of Air Polonia and
concerns mainly the early 2005. The year actually ended very
well for the country.
What new services can be expected?
The biggest hit will be the direct Dublin link. According to our
estimates, some 200,000 Poles work in Ireland, many of them
from Wielkopolska. They would find the service very convenient.
Two new carriers are entering the local market, there will be
more flights to Munich. This, however, will be a very different
market segment, targeted mainly at business travelers. Poznań
is a business airport. Country-wide, Poznań sells the most
expensive business and economy class tickets.
Will there be flights to Berlin?
Germany relies on Frankfurt and Munich to serve as transfer
airports. Berlin is Germany’s forth largest air hub.

Wkrótce zacznie się sezon czarterowy. Ciągłym zaintere
sowaniem cieszą się również przeloty do Egiptu. Jak
Ławica przygotowuje się do sezonu wakacyjnego?
Dużym zainteresowaniem cieszą się loty do krajów basenu
Morza Śródziemnego. W tym roku będzie powyżej 600 lotów
czarterowych, czyli średnio dwa dziennie.

The charter season will soon begin. There is continued
interest in flights to Egypt. How is Ławica preparing
for the holiday season?
There is great interest in flights to the Mediterranean. We
expect to see more than 600 chartered flights, that’s an average
of two a day.

Jak pan ocenia start w bieżącym roku?
Liczymy, że z 400 tys. pasażerów w zeszłym roku, w tym roku
dojdziemy do 700 tysięcy, co przekłada się na wzrost
zatrudnienia w porcie lotniczym o 10 osób, a u agenta
handlingowego o 20 osób. Myślę, że ten rok zakończy się wiel
kim sukcesem.

How well did you begin the year?
We hope to go from 400,000 passengers last year to 700,000
this year, thus creating 10 more jobs at the airport and another
20 at the handling agent’s. I am confident the year is going to
be highly successful.

We proudly present the first issue of The Merkuriusz
Magazine. We wish to fill a gap that became glaringly
evident in the way that Poznań and Wielkopolska are
promoted. Our efforts have been backed by local
entrepreneurs who, in fact, themselves came up with
the idea of establishing a platform for the exchange of
experience, a forum for anyone interested in regional
development to present their success stories.
The aim of our editorial team is to support any
initiatives furthering inter-regional cooperation. Our
mission is to point out areas where action is needed to
tighten relationships among euro-regions. This latter
challenge has gained importance following Poland’s
accession to the European Union.
We are committed to promoting care for the
environment. Support will also be given to valuable
ideas for fostering culture in Poznań and Wielkopolska.
Make certain to read carefully our entire issue.
We particularly recommend an article on the
importance of civic virtues by Prof. Kamila Wilczyńska.
Much attention is certainly due to an article on the
tradition of preparing Easter palm trees and a skillfully
written humorous text on what may happen to a man
in the spring.
We hope that you too will become a part of making
The Merkuriusz. You are welcome to submit your
comments by emailing them from our website.
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Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer magazynu
„Merkuriusz”. Pragniemy tym samym wypełnić lukę, jaką
dotąd łatwo można było dostrzec w zakresie promocji
Poznania i Wielkopolski. W naszych działaniach dopingo
wali nas lokalni przedsiębiorcy, gdyż oni właśnie suge
rowali, że ważne jest, by powstała platforma wymiany
doświadczeń – forum, na którym każdy zainteresowany
rozwojem regionalnym mógłby pochwalić się swoimi
sukcesami.
Nam, jako zespołowi, zależy na wspieraniu wszelkich
inicjatyw związanych ze współpracą podmiotów regio
nalnych, a jednocześnie chcemy wskazywać na koniecz
ność podejmowania działań zmierzających ku zacieśnianiu
związków między euroregionami. To ostatnie wyzwanie
stało się szczególnie ważne po akcesji Polski do Unii
Europejskiej. Na pewno będziemy też promować na
naszych łamach postawy ekologiczne. Na wsparcie będą
mogły liczyć również najwartościowsze pomysły rodzące
się w gło-wach tych, którym nieobojętne są problemy
poznańskiej i wielkopolskiej kultury.
Zachęcamy do uważnej lektury całego numeru.
Polecamy zwłaszcza esej prof. Kamili Wilczyńskiej pod
kreślający rangę cnót obywatelskich. Na uwagę z pewnością zasługuje artykuł o tradycji przygotowywania
wielkanocnych palm oraz napisany z werwą i humorem
tekst o tym, co wiosną może się przydarzyć mężczyźnie.
Mamy nadzieję, iż zechcą Państwo współuczestniczyć
w tworzeniu „Merkuriusza”. Od dziś czekamy na opinie,
które zamieszczać można na naszej stronie internetowej.
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informacje / useful informations

WHEN IN NEED

ROZKŁAD LOTÓW NA SEZON LATO 2006- OBOWIĄZUJE OD 27 MARCA 2006

Police

997

Ambulance

999

Fire brigade

998

Weather forecast

92 21

Yellow pages

11 89 13
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Local operators

90 50

International operators

90 51

Time

92 26

International Area Codes

95 70

Trunk Area Codes

95 70

Radio Taxi 	

061 8222 222, 061 8222 333
061 8515 515, 061 8216 216

PUBLIC TRANSPORTATION
Central Bus Station:
Poznań, 17 Towarowa St., tel. 061 833 15 11
Train information:
international connections
local connections
tel. 94 36, 061 863 38 15
tel. 863 38 15,14
Bus information:
tel. 061 664 25 25
Fly information:
0801 30 09 52, 0801 30 09 53
061 858 55 00, 061 847 24 83

RENT-A-CAR

HOTEL POZNAŃ -1 Wł. Andersa Sq.,

tel. 061 853 17 02; mobile: 605 15 04 27

Mon.-Fri. 8 am-4 pm., Saturday 10 am-2 pm.

Sunday only on request.

Poznań, Ławica APT, 285 Bukowska St.

tel.061 868 41 77; mobile: 605 15 04 27

Mon.-Fri. 8 am-6 pm., Saturday, Sunday only

on request

e-mail: poznan@herz.com.pl


AUTO SERVICE
Stanisław Nagórski&Synowie
Łeczyca k. Poznania, 33/28 Północna St.
tel./fax 061 810 65 83

ODLOTY
Z

DO

WYLOT PRZYLOT NR LOTU SAMOLOT CZĘSTOTLIWOŚĆ

Poznań
Warszawa
05:55
CO - Centralwings Poznań
Warszawa
06:00
Poznań
Monachium
07:20
D5 - DAUair
Poznań
Frankfurt
08:00
Poznań
Frankfurt
08:10
EI - Aer Lingus
Poznań
Warszawa
09:00
Poznań
Dublin
10:05
EQV - różny typ Poznań
Warszawa
10:30
samolotu
Poznań
Dublin
10:50
Poznań
Dublin
10:55
FR - Ryanair
Poznań Londyn-Luton 11:15
Poznań
Frankfurt
12:35
LH - Lufthansa
Poznań
Frankfurt
12:25
Poznań
Monachium
12:55
LO- PLL LOT
Poznań
Warszawa
13:25
Poznań
Kopenhaga
14:05
PWF - Private
Poznań Palma de Mallorca 14:20
Wings
Poznań
Stuttgart
14:45
Poznań
Stuttgart
15:25
SK - SAS
Poznań
Heraklion
15:20
Scandinavian
Poznań
Dortmund
15:45
Airlines
Poznań
Zurych
15:45
Poznań Londyn-Stansted 15:55
W6 - Wizzair
Poznań
Monachium
17:10
Poznań Londyn-Luton 17:20
* operuje
Poznań
Monachium
17:35
w okresie /
Poznań Braunschweig 17:50
operates only on: Poznań
Warszawa
18:00
03.VI.-05.X.2006 Poznań
Monachium
19:05
Poznań
Heraklion
22:20
Poznań
Dublin
23:15

RESTAURANTS

LO3942
LO3942
LO369
LO401
LO401
LO3958
FR1975
LO3946
FR1975
EI365
W6 509
LO363
LO363
LH3177
LO3944
SK1756
CO 315*
D5 711
D5 711
CO 483*
D5 121
D5 411
FR2337
LH3169
W6 509
LH3169
PWF51
LO3950
LO371
CO 457*
EI365

ATR-72
E-170
ATR-42
ATR-42
ATR-42
EQV
737-800
J32
737-800
A-320
A-320
ATR-42
ATR-42
CRJ-100
ATR-42
Dash-400
733/734
SWM
SWM
733/734
SF340
SF340
737-800
Dash-400
A-320
CRJ-100
BE-1900
EQV
ATR-42
733/734
A-320

123-567
- - -4- - 1234567
12345-7
- - - - -61-3- 5 67
- - - - -6- - -4- - - 2-4- - - -3- - - 1-3-5 - 7
123456- - - - - -7
1234567
1234567
12345-7
- - - - --7
- - - - 5-1234--- - - - -612345-12345-1234567
12345- 7
- - -4- - - - - - -61- 3-5 -1234567
12345 -7
- - -4- - - - - - -6-

PRZYLOTY
Z

CO - Centralwings Braunschweig
Warszawa
D5 - DAUair
Dublin
Warszawa
EI - Aer Lingus
Dublin
Dublin
EQV - różny typ Stuttgart
samolotu
Londyn-Luton
Monachium
FR - Ryanair
Zurych
Dortmund
LH - Lufthansa
Monachium
Frankfurt
LO- PLL LOT
Frankfurt
Palma de Mallorca
PWF - Private
Kopenhaga
Wings
Heraklion
Londyn-Stansted
SK - SAS
Monachium
Scandinavian
Monachium
Airlines
Londyn-Luton
Warszawa
W6 - Wizzair
Frankfurt
Warszawa
* operuje
Warszawa
w okresie /
Heraklion
operates only on: Dublin
03.VI.-05.X.2006 Monachium
Warszawa

DO

Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań

Ristorante Pizzeria
Poznań
41 Garbary St.
tel. 061 852 34 10
Autoryzowana Stacja Obsługi

06:55
06:55
09:00
09:55
10:05
10:00
11:55
11:30
12:40
12:40
12:20
14:30
14:20
14:10
14:25
15:15
17:20
16:30
17:10
19:20
17:25
19:05
16:55
18:50
18:25
18:50
18:55
19:00
20:45
02:20+
01:00+

Suchy Las
20 Szkolna St.
tel. 061 892 60 36
Restauracja Aplauz
8/10 27 Grudnia St.
tel. 061 851 01 58
www.aplauzrestauracja.pl
kuchnia europejska z elementami kuchni
południowo amerykańskiej

Restauracja
Piwnnica Murna
3A Murna St.
tel. 061 851 86 64

WYLOT PRZYLOT NR LOTU SAMOLOT CZĘSTOTLIWOŚĆ

07:15
07:30
06:00
09:00
06:40
06:45
08:40
07:45
09:40
08:10
10:00
10:55
10:45
10:50
10:40
12:30
12:35
12:30
15:00
15:00
13:50
16:30
16:00
19:40
20:05
19:35
19:00
21:25
22:40

08:20
08:35
09:40
10:05
10:15
10:25
10:30
10:45
11:30
11:35
11:35
12:15
12:40
12:45
13:35
13:40
14:35
15:30
16:20
16:35
16:50
17:35
17:55
20:45
21:10
21:25
22:35
23:15
23:45

PWF52
LO3957
FR1974
LO3945
EI364
FR1974
D5710
W6 510
LO370
D5 410
D5 120
LH3176
LO402
LO402
CO316*
SK1755
CO 484*
FR2336
LH3168
LH3168
W6 510
LO3949
LO364
LO3955
LO3955
CO 458*
EI 364
LO372
LO3941

BE-1900
EQV
737-800
J32
A-320
737-800
SWM
A-320
ATR-42
SF340
SF340
CRJ-100
ATR-42
ATR-42
733/734
Dash-400
733/734
737-800
CRJ-100
Dash-400
A-320
EQV
ATR-42
ATR-42
ATR-42
733/734
A-320
ATR-42
ATR-72

1-3-5- 1-3-567
- - - - -6- - -4- - - -3- - - - 2- 4- -12345 -1- 3- 5-7
1234567
12345 -12345 -1234567
- -3- - - 12- 4567
- - - - - -7
12345-7
-- - - -61234567
- - - - -612345-7
- - -4- - 1234567
1234567
1234 -67
- - - - 5-- - -4- - - - - - -612345-7
1234567

HOTELS
Hotel Edison
Baranowo, Przeźmierowo
tel. 061 81427 51,fax 061 814 16 85
www.hoteledison.com.pl

Hotel Meridian
Litewska St.
tel. 061 841 12 01, 061 847 15 64
open from 1 pm till 1 am

Hotel Domina Prestige Poznań
2 Św Marcin St.
61-803 Poznań
tel. 061 8 590 590
fax 061 8 590 591
e-mail: prestige@dominahotels.pl
www.dominahotels.com

Hotel Dorrian

24

Restauracja Magdy Gessler
94 Stary Rynek
tel. 061 855 33 58
fax 061 855 33 47

29 Wyspiańskiego St.
tel. 061 8 67 45 22, 061 662 66 66
e-mail: rezerwacja@dorian.pl

