Wywiad z Maciejem

w sytuacji podbramkowej

Wywiad z Andrzejem ¯urawskim, ojcem Macieja,
reprezentanta Polski, obecnie trenerem grup
m³odzie¿owych w poznañskiej Warcie

sport / sport

Wspiera Pan swego syna przed wa¿nymi meczami
reprezentacji Polski?
A. ¯URAWSKI:
Maciej przed meczem nawet ze mn¹ nie rozmawia.
On siê koncentruje, stara siê odseparowaæ od wiata.
Pamiêtam choæby te wszystkie wielkie, pucharowe mecze
Wis³y w Krakowie, na których przecie¿ by³em. Przed
meczami w³aciwie nigdy go nie widywa³em. Praktycznie
nikt nie ma wtedy do niego dostêpu. Po meczu jest
trochê lepiej, ale nie od razu. Musi min¹æ jaki czas,
dzieñ lub dwa, i dzwoni, jeli ma ochotê ze mn¹ pogadaæ.
Có¿, nie zawsze j¹ ma i trzeba to uszanowaæ.
Relacje miêdzy synem a ojcem zmieniaj¹ siê. Inaczej
wygl¹da³y, kiedy by³ ch³opakiem i dorasta³. Mia³ we
mnie oparcie w ka¿dym momencie. Ale gdy dorós³ 
w koñcu ma ju¿ 30 lat  pozostawiam mu margines,
ten obszar, gdzie on sam musi zdecydowaæ, czy
potrzebuje mnie, czy te¿ nie.
A kiedy syn zmienia³ klub, przechodz¹c z Wis³y
Kraków do Celtiku Glasgow, rozmawia³ z ojcem
na ten temat, prosi³ o radê?
A.¯.: Wszystkie transfery Maæka, tak¿e te z Warty do
Lecha i z Lecha do Wis³y, by³y przez nas dog³êbnie
i szczegó³owo analizowane.
Przez kogo bardziej?
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A.¯.: Nie bêdê ukrywa³, ¿e zawsze stara³em siê wskazywaæ
Maciejowi najlepsze rozwi¹zania. Przy pierwszych
transferach, z pe³nym przekonaniem wp³ywa³em na
decyzje Maæka, choæby przejcia z Lecha do Wis³y. Jego
transfery by³y zawsze zaplanowane, bez niepotrzebnego
ryzyka, zawirowañ. W przypadku transferu do Celtiku
te¿ rozmawialimy. By³a wtedy konkurencyjna oferta
Trabzonsporu, którego graczem by³ ju¿ Mirek Szymkowiak. To jednak Celtic jest klubem renomowanym,
o uznanej marce i presti¿u w Europie. Trabzonspor
móg³by mieæ lepszy jeden czy drugi sezon, ale to nie
jest klub ze Stambu³u, a klubowa pi³ka w Turcji krêci siê
przecie¿ tylko wokó³ klubów ze stolicy. Trabzonspor to
prowincja. Turcja to tak¿e inna kultura, religia, fanatyczni,
wrêcz niebezpieczni kibice. Poza tym sugerowa³em
Maciejowi, ¿e podpisana umowa ma inn¹ gwarancjê
nad Bosforem, a inn¹ na Wyspach Brytyjskich. Maciej
zbli¿a³ siê ju¿ do trzydziestki. Bralimy pod uwagê tak¿e
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przypuszczenie, ¿e mo¿e to byæ jego ostatni klub.
Szukalimy wiêc takiego, który da mu gwarancjê rozwoju.
Trabzonspor stara³ siê przekonaæ Macieja bardzo du¿ymi
pieniêdzmi, jakie mia³ dostaæ za samo z³o¿enie podpisu
na kontrakcie. Sugerowa³em mu za¿¹danie gwarancji
na pimie. I oczywicie, pieni¹dze te istnia³y tylko
wirtualnie.
Maciej w ostatnich, przedmundialowych wywiadach nie ukrywa, ¿e w przypadku sukcesu polskiej
reprezentacji, ma nadziejê na nowy transfer
i zmianê klubu... Jak musia³by nazywaæ siê nastêpny klub Macieja ¯urawskiego, by utrzymaæ
prawid³ow¹ i rozwojow¹ drogê jego kariery?

W Poznaniu wi¹¿¹ siê z t¹ dzielnic¹ peoratywne
skoja¿enia

A.¯.: Uspokojê polskich kibiców. Maciej osi¹ga apogeum
swoich mo¿liwoci, kiedy ma wiadomoæ, ¿e wszyscy
na niego licz¹. Te oczekiwania, ¿e to on strzeli bramkê,
poci¹gnie zespó³, wemie ciê¿ar na siebie  on siê z tym
wietnie czuje. Przypomnijmy sobie wielkie, pucharowe
mecze Wis³y z Schalke czy Lazio. Frankowski by³ wówczas
w jego cieniu. Pomimo presji, obaw mediów zrobi³ to,
co do niego nale¿a³o. On wtedy czu³ siê autentycznym
liderem dru¿yny, numerem jeden, który musi strzelaæ
bramki. To poczucie pcha³o go do przodu. Maciej jest
w tej chwili bardzo dojrza³ym pi³karzem, ci¹gle siê
rozwija. Obserwujê to w jego grze w Celtiku. Maciej
robi postêpy w zdobywaniu umiejêtnoci wykorzystywania sytuacji bramkowych. Kiedy potrzebowa³ trzech,
czterech, by strzeliæ gola. Teraz wystarczy mu jedna,
czasami dwie. I on te bramki strzela; nieistotne, czy to
jest prawa noga, lewa noga czy g³owa. Ma³o tego 
w przypadku gry g³ow¹ jest to skok u Macieja o jakie
20-30%. Maciej nauczy³ siê szybkiego dostosowywania
do wymogów zespo³u. W Celtiku ma nieco inne zadania
ni¿ w Wile, ale nadal najwa¿niejsze jest strzelanie goli.
Syn jest zreszt¹ graczem o bardzo wysokiej inteligencji
boiskowej  nie gra pi³ki wygodnej dla niego. Gra zgodnie
z oczekiwaniami trenera i zespo³u.
Wszyscy znaj¹ Macieja ¯urawskiego jako
pouk³adanego pi³karza i cz³owieka. Sk¹d w takim
razie bra³a siê ta zmiennoæ fryzur boiskowych
u pana syna?
A.¯.: (miech)... To by³a raczej wypadkowa mody oraz
zachowañ boiskowych kolegów Macieja. W Krakowie
by³ jaki wiza¿ysta i ponakrêca³ wilakom takie pomys³y.
Pamiêtajmy, ¿e to s¹ m³odzi ludzie. Graj¹ w pi³kê, s¹ na
fali. Maciek nie musia³ przecie¿ stosowaæ takich sztuczek,
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Tylko trzem poznanianinom dane by³o dot¹d kopn¹æ
pi³kê podczas fina³ów Mistrzostw wiata. Pierwszy zrobi³
to napastnik Warty Poznañ jeszcze w 1938 roku 
Fryderyk Scherfke, strzelaj¹c z rzutu karnego bramkê
samej Brazylii. Kolejnym by³ prawie po piêædziesiêciu
latach obroñca Lecha Poznañ  Krzysztof Pawlak, który
na prawej obronie skutecznie powstrzymywa³
Portugalczyków, a nieskutecznie Anglików podczas
turnieju w Meksyku w 1986 roku. Ostatnim - Maciej
¯urawski podczas nieudanych dla Polaków Mistrzostw
wiata w Korei i Japonii cztery lata temu. To zadziwiaj¹co ma³o jak na bogat¹ pi³karsko Wielkopolskê.

W 1974 roku na szczêliwym Mundialu w dru¿ynie
Kazimierza Górskiego znalaz³ siê bombardier Lecha 
Roman Jakóbczak. Niestety mia³ nieszczêcie graæ
w czasach Kazimierza Deyny, Henryka Kasperczaka
i Les³awa Æmikiewicza, wiêc w pomocy pozosta³a mu
rola wiecznego rezerwowego. Ale o jeszcze wiêkszym
pechu mo¿e mówiæ legenda Lecha Poznañ prze³omu lat
70. i 80. XX wieku  Miros³aw Okoñski. Popularny Oko
nie pojecha³ na ¿aden z trzech kolejnych fina³ów M,
mimo i¿ w tamtych czasach swoj¹ kiwk¹ sam potrafi³
wygrywaæ mecze i jako zawodnik HSV Hamburg by³
uznany za najlepszego obcokrajowca w Bundeslidze.
W kadrze Antoniego Piechniczka natomiast by³ tylko
okazjonalnym zmiennikiem dla trenerskiego pupila 
W³odzimierza Smolarka. Okoñskiemu w Polsce przypad³a
chwa³a bycia gwiazdorem dla kibiców, a nie dla
szkoleniowców reprezentacji, podobnie jak to bywa³o
z Ericem Canton¹ we Francji czy Berndem Schusterem
w Niemczech.
By³a na mundialach tak¿e grupa pi³karzy zwi¹zanych
z Lechem Poznañ - Andrzej Fischer, Zbigniew Gut,
Miros³aw Justek, Piotr Mowlik czy Janusz Kupcewicz,
ale zawodnicy ci nie mieli wielkopolskich korzeni.
Na obecne Mistrzostwa wiata do Niemiec jedzie silna
grupa z Wielkopolski. W kadrze Paw³a Janasa jest a¿
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trzech rodowitych poznanian: Maciej ¯urawski, Miros³aw Szymkowiak i Bartosz Bosacki. To nasze najprawdziwsze pyry. Popularny ¯uraw wychowywa³ siê na
poznañskim Dêbcu i Wildzie, gra³ w Warcie i Lechu.
Szymkowiak - ch³opak z Winograd - wychowanek poznañskiego TPS-u szlifowa³ swój talent w Olimpii Poznañ.
Bosacki - wychowanek sportowej poznañskiej 13-ki z Amiki przyszed³ do Lecha. Z reprezentacj¹
Polski
do Niemiec wyje¿d¿a tak¿e Arkadiusz
Radomski - gnienianin, wychowanek
tamtejszego Mieszka.

NASZE
MUNDIALOWE
PYRY
Wród wybrañców Janasa s¹ tak¿e pi³karze, którzy
w Wielkopolsce spêdzili du¿o czasu. Jacek B¹k tytu³
Mistrza Polski zdoby³ w poznañskim Lechu, a £ukasz
Fabjañski jeszcze kilka lat temu reprezentowa³
z Grzegorzem Rasiakiem MSP Szamotu³y. Rasiak
wychowywa³ siê na poznañskim Pi¹tkowie, gra³ w Olimpii,
Warcie i Dyskobolii Grodzisk. Z tym ostatnim klubem
zwi¹zani byli tak¿e Sebastian Mila, Rados³aw Sobolewski i Mariusz Lewandowski, a Dariusz Dudka szeæ
lat spêdzi³ w Amice Wronki.
Jednak oczy poznañskich kibiców zwrócone bêd¹ na
¯urawskiego i Szymkowiaka, którzy stanowi¹ o sile
polskiej reprezentacji. Bez bramek ¯urawia i prostopad³ych podañ Szymka nie ma szans na próbê powtórki
z 1974 roku. Wówczas to Deyna, Lato i Szarmach zawodnicy znik¹d - wyje¿d¿ali z Niemiec, bêd¹c na
ustach ca³ego pi³karskiego wiata. Teraz ¯urawski i Szymkowiak staj¹ przed tak¹ sam¹ szans¹. Drugiej ju¿ zapewne
nie bêdzie.
Maciej Orañski
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MUNDIAL
NAJWIÊKSZA IMPREZA TURYSTYCZNA NIEMIEC

DOMINA

te, które goszcz¹ 32 narodowe reprezentacje, bior¹ce udzia³
w turnieju fina³owym, a na koñcu masa pozosta³ych, które
chc¹ wyrwaæ dla siebie ka¿de euro z kieszeni pi³karskiego
kibica. Na mundial czekaj¹ wiêc puby, restauracje, hotele,
muzea, pa³ace, zamki, centra handlowe i zwyk³e sklepy.
W Hanowerze Nowy Ratusz z galeri¹ pod kopu³¹
i wind¹, która jedzi
w wygiêtym szybie, oraz
replika brazylijskiej
d¿ungli z wodospadami,
tysi¹cami tropikalnych
rolin i zwierz¹t.
W Kaiserslautern ogrody
japoñskie. W Lipsku
najwiêksza pasa¿erska
stacja kolejowa na
wiecie, z dwoma dworcami kolejowymi na
dwóch poziomach.
W Berlinie dawny Reichstag z nowoczesn¹, szklan¹ kopu³¹ widokow¹
i Wysp¹ Muzealn¹, pe³n¹
dzie³ sztuki. We Frankfurcie Ogród Historyczny
z rzymskimi ruinami, a
w Dortmundzie termoelektroniczna guma do
¿ucia  instalacja z 13
tysiêcy ³y¿ek i widelców
ogrodzonych drutem
z 5 tysiêcy gum.
Wszystkie te miasta
czekaj¹ na swoj¹ szansê.
Hotel Domina Poznañ
Mundialowe miasta
2 w Marcin St.; 61-803 Poznañ
oczekuj¹ w ci¹gu miesi¹tel. 061 8 590 590; fax 061 8 590 591
e-mail: prestige@dominahotels.pl
ca mistrzostw 3 miliowww.dominahotels.com
nów kibiców. Milion sporód nich, przyby³ych
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tysiêcy polskich kibiców. Kompania Piwowarska - sponsor
reprezentacji Polski - udaje siê do ojczyzny Bacha i Wagnera
z polskim piwem TYSKIE. Nie chce opuciæ ani mistrzostw, ani
i kibiców, ani najwiêkszego piwnego rynku Europy.
TYSKIE chce przynajmniej w czêci skorzystaæ z
dowiadczenia CARSLBERGA, który sponsoruj¹c
Mistrzostwa Europy w Portugalii w 2004 roku,
odnotowa³ wzrost sprzeda¿y w 30 krajach. Dziêki
pi³karskim mistrzostwom browar sprzeda³ pó³ miliona
hektolitrów piwa wiêcej ni¿ rok wczeniej, a w Polsce CARLSBERG
osi¹gn¹³ o 60% wy¿sz¹ sprzeda¿, chocia¿ w Portugalii nie by³o
polskiej reprezentacji.
Na mundial z utêsknieniem patrz¹ tak¿e ci, którzy na jego
organizacjê przekazali spor¹ czêæ swojego bud¿etu
reklamowego. S¹ wród nich niemieckie giganty, takie jak
ADIDAS, ANHEUSER-BUSCH (od Budweisera), CONTINENTAL
czy DEUTSCHE TELEKOM. Zaraz za nimi plasuj¹ siê sponsorzy
narodowi mundialu: DEUTSCHE BAHN, OBI, HAMBURGMANNHEIMER VERSICHERUNG, ODDSET, POSTBANK, ENERGIE
BADEN-WÜRTTEMBERG, którzy powp³acali rednio po 14 mln
euro. Wszyscy oni licz¹ na zwielokrotnione zyski ju¿, albo w
przedziale najpóniej dwóch lat, bo na pi³ce no¿nej siê zarabia.
Krocie zyski czekaj¹ na operatorów komórkowych. Jak szacuj¹
fachowcy, wszyscy operatorzy w 32 krajach  uczestnikach
mistrzostw - zanotuj¹ w czasie mundialu obroty na poziomie
8,5 mld euro. W Niemczech czerwiec i pocz¹tek lipca zapowiada
siê wiêc na okres pi³karskich ¿niw. Wymiany telewizorów na
jeszcze lepsze, telefonów na bardziej bajeranckie, sprzêtu
sportowego na jeszcze bardziej snobistyczny i us³ug erotycznych
na jeszcze bardziej wyrafinowane.
Mundial za miedz¹, u naszego zachodniego s¹siada
zobowi¹zuje. Daje nam - Polakom - szansê przyjrzenia siê
organizacji jednej z najwiêkszych imprez wiatowego sportu.
Zyskania wiedzy i pogl¹du, jak robi siê przy tej okazji najlepsze
interesy, jak przeobra¿a gospodarkê, wzbogaca spo³eczeñstwo,
jak promuje siê turystykê. To niezwykle istotne w momencie,
kiedy Polska stara siê o organizacjê pi³karskich Mistrzostw
Europy w 2012 roku. Kiedy wiêc 9 lipca kapitan zwyciêskiej
reprezentacji wzniesie Puchar wiata, wszyscy powinnimy byæ
bogatsi nie tylko o wra¿enia czysto sportowe.

SPOD

MURAWY STADIONU...

Nie ma szans skryæ siê przed
mistrzostwami wiata w pi³ce
kopanej. Nie da siê  niestety pozostaæ obok, bo nie ma ¿adnego
obok, które nie by³oby w tym
czasie niewa¿nym marginesem.
Wszystko bêdzie pe³ne futbolu. Pi³ka
no¿na podczas mistrzostw,
zw³aszcza z udzia³em NASZYCH,
wytwarza rzeczywistoæ totaln¹. Nie
ma rady  by przetrwaæ, nie
wypadaj¹c z obiegu, pozostaje ulec.
Co niniejszym czyniê, próbuj¹c siê
oto odnaleæ wobec tej nadchodz¹cej nawa³nicy. Emocjonalnej,
medialnej, patriotycznej, i Bóg wie
jakiej jeszcze. Brrrr...
Najprociej by³oby poddaæ siê po
prostu, bez inteligenckiego mê-

dzenia i glêdzenia, mêdrkowania
i zastrzegania siê (tak, mecz widzia³em, ale..., to cholerne inteligenckie
ale). Wiêc pop³yn¹æ albo pofrun¹æ
na fali zbiorowej ekscytacji - tak jak
wszyscy inni wokó³ - zwariowaæ,
oszaleæ, ulec masowej psychozie,
depresji, furii albo innym zbiorowym
ob³êdom. W istocie jednak odwie¿aj¹cym, przynosz¹cym niezbêdne
od czasu do czasu katharsis, rozluniaj¹ce ucisk szarej codziennoci.
Obok chleba, chyba od zawsze
igrzyska stanowi³y warunek spokoju
spo³ecznego, nawet szczêliwoci
powszechnej. W koñcu podczas
mundialu nie karmi siê lwów
innowiercami z ³apanki. Dzi nawet
niezbyt wypada wzdragaæ siê przed

kukniêciem na pi³kê kopan¹.
Choæby ceniony tu i ówdzie pisarz
Jerzy Pilch, czy wczeniej wyniesiony
do symbolu prawdziwej mêskoci
Ernest Hemingway (te¿ pijak), oni i
inni pomnikowi inteligenci, odegzorcyzmowali niewyrafinowane
acz namiêtne rozrywki ludu prostego. I ju¿ w zasadzie uchodzi.
Nawet ekscytowaæ siê. Mimo
wszystko.
Pi³ka no¿na ¿ywi siê namiêtnociami plemiennymi, emocje te
jednocz¹ ludzkie stado wspólnie
dowiadczanym sza³em radoci,
napiêciem oczekiwania, dum¹ ze
zwyciêstwa, rozpacz¹ z powodu
pora¿ki albo wcieklizn¹, kiedy
plemiê uzna, ¿e je or¿niêto. Na ile
w ogóle jest mo¿liwe oderwanie siê
od my-oni, nasi-tamci, swoiobcy, i koncentracja na czystej grze?
W sumie to jeden pies, czy emocje
pi³karskie czy religijne, czy polityczne
ludzi krêc¹. Istotne, czy wobec tych
pierwotnych energii wytrzymaj¹
hamulce cywilizacyjne.
Niektóre rodowiska tutejszych
kibiców szykuj¹ siê ju¿ do odwetu
za II wojnê wiatow¹. Niemcy
z kolei, naród zdolny (historia uczy,
¿e do wszystkiego), dla zmy³y
do³¹czaj¹ do kopania pi³ki ró¿ne
kulturalne dyrdyma³y. Szykuj¹ ca³y
futbolowy pakiet imprez literackich, poetyckich, muzycznych
i plastyczno-fotograficznych z udzia³em twórców najwybitniejszych.
Z kolei sektor p³atnej mi³oci
i wszelkich uciech cielesnych, na
gwa³t (dos³ownie, bo nie zawsze
pytaj¹ chêtne o zdanie) rekrutuje
dziesi¹tki tysiêcy pracownic z ca³ego
wiata...Ró¿ne wiêc sensy mundial
przynosi, zale¿y komu, gdzie i po
co...Mo¿e tym razem jako siê
przetrwa, bo to za miedz¹. Tyle, ¿e
za kilka lat podobn¹ imprezê w
randze Mistrzostw Europy ci¹gn¹
nam na g³owy w³adze miasta.
Wybory wkrótce, potrzebny sukces,
jak to inni nas ceni¹, ¿e "we are the
champions, we are the bests...".
I w³anie o to pewnie chodzi igrzyska skutecznie przys³oni¹
problemy.

Lech Mergler
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z zagranicy, wyda przeciêtnie 700 euro ka¿dy. Hotelarze
i restauratorzy licz¹ na miliard euro dodatkowych wp³ywów.
Sklepy wyd³u¿aj¹ godziny pracy, by ci¹gn¹æ przynajmniej dwa
miliardy euro ekstra. Dodatkow¹ pracê znajdzie 50 tysiêcy
osób. Niemcy wydadz¹ na organizacjê mistrzostw wiata 2,5
miliarda euro. To wprawdzie ponad dwa miliardy mniej ni¿
Korea i Japonia cztery lata temu, ale nikt nie wierzy, by mogli
ponieæ straty finansowe, tak jak Azjaci. Niemcy to przecie¿
nie tylko najlepsze stadiony na wiecie, ale tak¿e najlepsza
organizacja i dyscyplina.
Szacuje siê, ¿e podczas mundialu Niemcy odwiedzi ponad 200

felieton /feature

Mundial to festiwal pi³ki no¿nej. A jak pi³ka to pi³karze, gole,
kibice i szaleñstwo. Mundial pod wzglêdem wielkoci i zasiêgu
przekazu telewizyjnego jest drug¹ imprez¹ sportow¹ na wiecie.
Bo mundial to nie tylko pi³ka. To widowisko i zjawisko. A dla
Niemiec  tegorocznego organizatora Mistrzostw wiata w
pi³ce no¿nej  mundial to tak¿e najwiêksza i najwa¿niejsza
turystyczna impreza roku, a wiêc i kolejna mo¿liwoæ autopromocji i pomna¿ania zysków. Mundial  wszystko w jednym.
Na mundial w Niemczech czekaj¹ nie tylko stadiony, ale i ca³e
miasta. Przede wszystkim dwanacie sporód nich, które wygra³y
rywalizacjê o organizacjê turniejowych meczów. Dalej wszystkie

11

sport / sport

Merkuriusz

Firma KREISEL jest doskonale znana kibicom
sportu. Jej logo widzimy na bardzo wa¿nych
meczach, zawodach i turniejach. Sk¹d to zainteresowanie sportem?
Sport jest obecny w naszej strategii marketingowej od
ponad 9 lat. Uznalimy, bior¹c pod uwagê doæ
specyficzn¹ bran¿ê budowlan¹, ¿e najlepszym
i najskuteczniejszym rodkiem do g³ównego celu 
popularyzacji i rozpoznawalnoci naszej marki  bêdzie
w³anie sponsoring sportowy. Chcemy w pe³ni zas³u¿yæ
na miano partnera polskiego sportu, dlatego nie
decydujemy siê na kupowanie spotów w telewizji, ale
anga¿ujemy siê we wspieranie polskich sportowców,
klubów i tych najwa¿niejszych  reprezentacji Polski
(olimpijskiej i pi³karskiej). We wspieraniu polskiego sportu
mamy bardzo dobre dowiadczenia  z jednej strony
pozycja naszej marki umacnia siê dziêki sponsoringowi,
z drugiej mamy swój udzia³ w rozwoju polskiego sportu.
Co wa¿ne nasi klienci te¿ korzystaj¹ na naszym
sponsoringu, maj¹ mo¿liwoæ udzia³u w najwiêkszych
i najwa¿niejszych imprezach sportowych, a wspólne
przezywanie wielkich sportowych emocji doskonale
wp³ywa na wspó³pracê z naszymi odbiorcami.
Chcia³bym jeszcze podkreliæ, ¿e dziêki kojarzeniu
logotypu KREISEL i jego produktów z imprezami
sportowymi kibice (czyli klienci) w pocz¹tkowych latach
naszego sponsoringu mieli poznaæ i poznali now¹,
dynamiczn¹ firmê produkuj¹c¹ wysokiej jakoci produkty
do budowy i remontów domów. Poza aspektem dotarcia
do grupy docelowej, g³ównym celem podjêtych dzia³añ
by³o budowanie presti¿u firmy w oparciu o znacz¹ce
wydarzenia sportowe w kraju.
Kreisel sponsorowa³ tak¿e klubow¹ pi³kê, mylê
o Lechu, ale zaniecha³ tego. Dlaczego i czy podjête
zostan¹ dalsze próby sponsorowania klubowego
futbolu, szczególnie wobec wizji powstania
w Poznaniu silnego, europejskiego klubu?
W sezonie 1999/2000 KREISEL zosta³ sponsorem
g³ównym Lecha Poznañ, który zmieni³ nazwê na LECHKREISEL POZNAÑ. O naszej firmie dowiedzia³ siê wtedy

Merkuriusz

postawilimy na sport

 bardzo zbli¿onego do naszej grupy docelowej klientów
KREISEL (mê¿czyni 20-60 lat). My nie wspieramy
poszczególnych pi³karzy (ci siê zmieniaj¹)  my
identyfikujemy siê z ca³¹ reprezentacj¹, z emocjami
i nadziejami kibiców. Reprezentacja nale¿y do ka¿dego
z nas, do wszystkich kibiców. Niezale¿nie od pora¿ek
czy sukcesów, mecze kadry narodowej to zawsze wielkie
wydarzenia i ogromne zainteresowanie kibiców. To
wydarzenia pozostaj¹ce w pamiêci wszystkich Polaków,
nie tylko kibiców. Dlatego te¿ pora¿ka w M 2002 nie
odwróci³a uwagi kibiców od reprezentacji pi³karskiej,
a akcja promocyjna KREISEL przy okazji tej imprezy
(z has³em na billboardach: Buduj z nami - dla Ciebie

sport / sport

KREISEL 

Wywiad z Dyrektorem Marketingu
Krzysztofem Baranem
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to nam sprzeda¿ i konkurowanie na trudnym rynku
budowlanym. Wystarczy powiedzieæ, ¿e od momentu
naszego wejcia w sport zanotowalimy znacz¹cy
wzrost sprzeda¿y, a ka¿da z naszych form dzia³alnoci
sponsoringowej pozwala zdobyæ nowych klientów
i utrzymaæ dotychczasowych  tak¿e poprzez wspomniane ju¿ przeze mnie zapraszanie naszych partnerów
na mecze i imprezy sportowe. Nieskromnie mogê
powiedzieæ, ¿e uda³o nam siê zdobyæ 2. pozycjê na
rynku, w czym ogroma zas³uga popularnoci i si³y marki,
któr¹ wykreowa³ w du¿ej mierze w³anie sponsoring
sportowy.

ka¿dy kibic pi³ki no¿nej w Polsce, jako ¿e bylimy jedn¹
z pierwszych firm w ogóle, a pierwsz¹ z firm bran¿y
budowlanej, która zosta³a sponsorem g³ównym klubu
pi³karskiego. Po ponad rocznej wspó³pracy
postanowilimy rozpocz¹æ dzia³ania ponadregionalne.
Nie chcemy byæ identyfikowani tylko z jednym klubem,
czy z jedn¹ dyscyplin¹ sportu. Chcemy docieraæ do
wszystkich polskich kibiców, do kibiców wszystkich
dyscyplin sportu. A jeli chodzi o futbol, to przecie¿
nadal jestemy tak¿e sporadycznie przy futbolu klubowym
 sponsorowalimy niektóre mecze naszych dru¿yn
w europejskich pucharach, mecze Pucharu Polski
w ubieg³ym sezonie, uczestniczylimy tak¿e w budowie,
lub renowacji wielu obiektów sportowych  tak¿e
stadionów.
Ile rodków firma KREISEL przeznacza na sport
i jaki jest to procent bud¿etu przeznaczonego na
promocjê? Czy inwestujecie tylko w sport, czy
te¿ np. w rozwój bazy sportowej?
rodki przeznaczane na sport s¹ rodkami na szeroko
pojête promowanie marki KREISEL. Stanowi? one obecnie
oko?o 20 % bud?etu marketingowego naszej firmy, ale
wielkoæ ta jest regulowana zawsze w oparciu o sytuacjê
rynkow¹ i potrzeby sprzeda¿owe. W ostatnich latach
wobec silnej konkurencji na rynku budowlanym i nie
najlepszej koniunktury w tym sektorze musielimy
skierowaæ znacz¹c¹ czêæ bud¿etu marketingowego na
bezporednie wsparcie sprzeda¿y, ale mimo to sport
zawsze by³ wa¿nym elementem strategii marketingowej.
Jak wspomnia³em, ostatnio skupiamy siê tak¿e na rozwoju
infrastruktury sportowej, bo w ten sposób - jako firma
budowlana - mo¿emy tak¿e wp³yn¹æ porednio na rozwój
polskiego sportu. Stworzylimy nawet specjaln¹ ofertê
produktow¹ dla budowniczych obiektów sportowych.
Jestemy cz³onkiem Polskiego Klubu Infrastruktury
Sportowej i Mecenasem Strategicznym Programu na
Rzecz Rozwoju Budownictwa Sportowego w Polsce. To
pozwala czuæ siê nie tylko sponsorem, ale budowniczym
polskiego sportu.
Jakie s¹ wymierne korzyci dla firmy dziêki
reklamie przez sport?
Dziêki sponsoringowi sportowemu wzrasta znajomoæ
i rozpoznawalnoæ naszej marki, a co za tym idzie u³atwia

Czy Kreisel zamierza nadal inwestowaæ w sport, a je¿eli tak, to w
jaki sposób?
Pozostajemy przy sporcie - na zasadach,
o których wspomnia³em wczeniej.
Filarami naszej strategii sponsoringowej
pozostaje reprezentacja pi³karska,
z któr¹ wi¹¿emy obecnie du¿e nadzieje
przed M w Niemczech, oraz wszelkie
du¿e wydarzenia sportowe, takie jak
np. Puchar wiata w Skokach Narciarskich, którego sponsorem jestemy
rokrocznie w styczniu ju¿ od 6 lat.
Ale najwa¿niejsza jest jednak pi³ka 
od 2000 roku jestemy nieprzerwanie
Oficjalnym Sponsorem Polskich Reprezentacji Pi³karskich.
Postawilimy na produkt ogólnopolski, ogólnonarodowy  reprezentacjê Polski w najpopularniejszej
dyscyplinie sportu. Bia³o-Czerwonych wspieraj¹ zgodnie
wszyscy kibice, reprezentacja jednoczy wszystkich,
a wspieranie kadry da³o nam mo¿liwoæ dotarcia
i dobrego postrzegania wród ogó³u polskich kibiców

gramy) pozosta³a w pamiêci kibiców
i znacz¹co zwiêkszy³a rozpoznawalnoæ
naszej marki i popularnoæ firmy (czyli
jednak... sukces mimo pora¿ki).
A na koniec pytanie o zbli¿aj¹ce siê
M. Jak bêdzie firma KREISEL
obecna przy tej imprezie?
Dziêki podpisanej niedawno umowie
mamy status Oficjalnego Sponsora
Przygotowañ i Pobytu Polskich Pi³karzy
na M w Niemczech. Nasze materia³y
reklamowe zamieszczone s¹ w orodku
w Barsinghausen, gdzie do Mundialu
przygotowuje siê reprezentacja Polski.
Nasze logo widoczne jest przy ka¿dej wizycie ekip TV
czy prasy w tym orodku, w czasie wywiadów
z pi³karzami i szkoleniowcami oraz podczas treningów.
I wreszcie sami wspólnie z du¿¹ grup¹ klientów
wybieramy siê do Niemiec wspieraæ Bia³o-Czerwonych.
Mamy nadziejê, ¿e pozostaniemy tam nie tylko podczas
meczów grupowych!
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ale i ca³a Wielkopolska. Nie przypominam sobie, by przy
okazji jakiegokolwiek innego projektu Urz¹d Miasta
otrzyma³ takie wsparcie, jak w tym przypadku. Nie tylko
w samych deklaracjach, ale w rzeczywistym
zaanga¿owaniu ró¿nych rodowisk: dziennikarzy,
parlamentarzystów, samorz¹dowców, zak³adów
produkcyjnych, wy¿szych uczelni, m³odzie¿y. Nie by³o
praktycznie nikogo, kto by³by w tej sprawie obojêtny.
Rzadko mi siê zdarza, by id¹c ulic¹, s³yszeæ, jak wiele
osób ¿yczy nam powodzenia przed batali¹ o EURO,
gratuluj¹c sukcesu po wygraniu rywalizacji w Polsce.
Wszyscy w naszym miecie poczulimy wielk¹ radoæ.

Merkuriusz

Maciej Frankiewicz: Te piêæ minut  moim zdaniem
- bêdzie trwa³o znacznie d³u¿ej. Ju¿ sama impreza to
kilka tygodni wspania³ej promocji dla miasta. To olbrzymia
szansa i dla Polski, i dla Ukrainy. W szczególnoci za
dla Poznania, który zosta³ najwy¿ej oceniony sporód
wszystkich miast staraj¹cych siê o organizacjê tych

wywiad / interviev

Panie Prezydencie, 8 grudnia br. UEFA podejmie
decyzjê o przyznaniu prawa organizacji EURO2012.
Co to oznacza dla Poznania, jeli UEFA wybierze
wspóln¹ kandydaturê Polski i Ukrainy? Czy Poznañ
bêdzie mia³ wówczas swoje piêæ minut?

EUROSPORT

PROMOWANY

wywiad z Wiceprezydentem Poznania MACIEJEM FRANKIEWICZEM
mistrzostw. Wed³ug zgodnej opinii fachowców s¹ one
trzeci¹ imprez¹ sportow¹ pod wzglêdem skali przedsiêwziêcia i zaanga¿owanych rodków, zaraz po igrzyskach olimpijskich i pi³karskich mistrzostwach wiata.
Dla Poznania istotny jest oczywicie element promocyjny,
sportowy. Ale mo¿e najwa¿niejszy jest element uzyskania
dodatkowych funduszy i uruchomienia inwestycji, których
miasto o w³asnych si³ach nie by³oby w stanie zrealizowaæ,
z uwagi na ograniczone rodki, którymi dysponuje. Jest
oczywiste, ¿e jeli bêdziemy gospodarzami EURO, ³atwiej
bêdzie pozyskiwaæ rodki unijne choæby na modernizacjê
dróg, na autostrady, na drogi szybkiego ruchu. Jest
nieomal przes¹dzone, ¿e w przypadku uzyskania przez
Polskê prawa do organizacji EURO2012 bêdzie budowana droga szybkiego ruchu miêdzy Poznaniem
a Wroc³awiem. Jest te¿ wiêksza szansa na budowê
obwodnic autostradowych wokó³ naszego miasta, na
które potrzebujemy 6 miliardów z³otych. Takich kosztów
inwestycji miasto nie mog³oby samo udwign¹æ. Impreza
ta mo¿e okazaæ siê niezwykle pomocna dla perspektywy
szybszej modernizacji lotniska, po³¹czeñ kolejowych,
dworca; to równie¿ perspektywa budowy kolejnych
hoteli, kilkunastu tysiêcy miejsc pracy dla poznaniaków.
To przynajmniej kilkadziesi¹t tysiêcy osób, które przyjad¹
do Poznania. Ruch turystyczny w Portugalii, po ostatnich
mistrzostwach Europy, zwiêkszy³ siê o ok. 20%. Nie
muszê Pañstwa przekonywaæ, ¿e daje to znaczne kwoty
liczone w euro, które wp³yn¹ do kieszeni naszych
mieszkañców.
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Poznañ wygra³ w Polsce rywalizacjê o EURO2012
z piêcioma innymi miastami. Kto jest autorem
tego sukcesu?
MF: Wokó³ idei EURO zjednoczy³ siê nie tylko Poznañ,

Rywalizuj¹c o EURO, Poznañ przegra³ z Warszaw¹
tylko w dwóch kategoriach. Chodzi o bazê noclegow¹ i dowiadczenie w organizacji du¿ych
imprez sportowych. Czy w przysz³oci Poznañ
mo¿e poprawiæ swoje notowania?
MF: Tutaj poprawiæ musi siê Warszawa... (miech). Jeli
Warszawa chce byæ równorzêdnym partnerem dla
Poznania, musi siê podci¹gn¹æ. Tê rywalizacjê wygralimy
w cuglach, co nas szczególnie cieszy i daje satysfakcjê.
Tym bardziej, ¿e z Warszaw¹, której potencja³ jest przecie¿
znacznie wiêkszy. Ze stolic¹ bêdzie nam trudno
rywalizowaæ, jeli idzie o iloæ miejsc noclegowych. Tutaj
a¿ takich ambicji nie mamy. Bardziej zale¿y nam na
hotelach o wysokim standardzie, szczególnie tych
piêciogwiazdkowych, które s¹ obecnie w Poznaniu
budowane. Liczymy tak¿e na zwiêkszenie bazy hoteli
dwu-, trzygwiazdkowych dla goci mniej zasobnych,
których jest przecie¿ najwiêcej. Mocnym argumentem
Poznania by³a wioska uniwersjadowa, któr¹ budujemy
w zwi¹zku z wczeniej podjêtymi staraniami o organizacjê
letniej Uniwersjady w roku 2011.
Do 31 maja w siedzibie UEFA musz¹ znaleæ siê
wszystkie dokumenty zwi¹zane z polsko-ukraiñsk¹
kandydatur¹. Czy bêd¹ one zawiera³y wystarczaj¹co silne argumenty, by pokonaæ W³ochów
i wspóln¹ kandydaturê Wêgier z Chorwacj¹?
MF: Te dodatkowe elementy ju¿ siê znalaz³y w naszych
materia³ach, które przygotowalimy przed kilkoma
tygodniami. W tej chwili trwa jeszcze ujednolicanie
graficzne i merytoryczne polsko-ukraiñskiej oferty.
Treciowa jasnoæ przygotowanych materia³ów pozwoli
z pewnoci¹ dostrzec nasze atuty, zw³aszcza olbrzymi
potencja³ obydwu krajów  ponad 90 mln mieszkañców.

Dyrektor Wydzia³u
Kultury Fizycznej i Turystyki
EWA B¥K

To przecie¿ olbrzymi potencja³ zainteresowania pi³k¹
no¿n¹ oraz olbrzymie mo¿liwoci inwestycyjne. Na terenie
Polski i Ukrainy trzeba zbudowaæ najwiêcej autostrad,
lotnisk, nowych stadionów. To tylko pozorna s³aboæ
wspólnej oferty, bowiem zgoda na nasz¹ kandydaturê
otwiera nowe mo¿liwoci - pozwala na rozszerzenie
europejskiego rynku inwestycji. To równie¿ szansa dla
UEFA i Unii Europejskiej, gdy¿ w³anie w naszych krajach
jest najwiêcej do zrobienia. A potencja³ Polski i Ukrainy
jest ogromny. To u nas UEFA mo¿e pozyskaæ nowe rzesze
kibiców pi³karskich, to u nas jest najwiêcej do nadrobienia
w stosunku do bogatych, europejskich krajów.
We W³oszech dla promocji pi³ki no¿nej nie mo¿na zrobiæ
ju¿ zbyt wiele. W Polsce natomiast mo¿na ten rynek
stworzyæ i wykorzystaæ.
Istniej¹ jednak g³osy sceptyków, którzy uwa¿aj¹
kandydaturê Polski i Ukrainy za ma³o realn¹.
W jaki sposób przekonuje pan niedowiarków?

Wiceprezydent Poznania
MACIEJ FRANKIEWICZ

na nie przedstawiciele UEFA. Wielu martwi tempo
prac modernizacyjnych na stadionie przy Bu³garskiej. Czym mo¿emy zaskoczyæ UEFA, do czego
jeszcze przekonaæ?
MF: Jestem przekonany, ¿e przedstawiciele UEFA
wywioz¹ z Poznania bardzo pozytywne wra¿enia. Ju¿
zd¹¿ylimy siê przyzwyczaiæ, ¿e nasi gocie bardzo wysoko
oceniaj¹ organizacjê naszych sportowych imprez. Jest
nawet wiele g³osów zaskoczenia. Poznañ i Polska staj¹
siê nie tylko formalnie czêci¹ Europy. W wielu
przypadkach naszych obiektów nie musimy siê wstydziæ,
choæby toru regatowego Malta. Oczywicie, jeli chodzi
o stadiony pi³karskie, to powiedzmy wprost: nie ma w
Polsce ¿adnego, który spe³nia³by wymogi organizacji
Mistrzostw Europy. Ale mamy jeszcze przed sob¹ szeæ
lat. Poznañ jest najbardziej zaawansowany w pracach
przygotowawczych. To zrozumia³e, ¿e poznaniacy

MF: Sceptycy byli bardzo widoczni i ha³aliwi przed
wstêpn¹ decyzj¹ UEFA, kiedy Polska i Ukraina by³a jednym
z siedmiu pañstw staraj¹cych siê o organizacjê
EURO2012. Znalelimy siê jednak w pierwszej trójce,
w puli fina³owej. Zatem nie jestemy pozbawieni szans.
By³o wielu sceptyków, którzy twierdzili, ¿e Poznañ nie
ma szans w rywalizacji krajowej z Warszaw¹, Krakowem,
Gdañskiem, Wroc³awiem i Chorzowem. Zostalimy jednak
ocenieni najwy¿ej. Mylê, ¿e Polska i Ukraina ma szansê
tê rywalizacjê wygraæ. Nie jestemy mo¿e faworytem,
ale wierzê, ¿e nasze szanse wynosz¹ przynajmniej 33%.
W lipcu Poznañ jest organizatorem pi³karskich
Mistrzostw Europy do lat 19, które stan¹ siê
poligonem dowiadczalnym dla miasta. Przyjad¹
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Poznañ wygra³ w Polsce rywalizacjê o EURO2012
z piêcioma innymi miastami. Kto jest autorem
tego sukcesu?
MF: Wokó³ idei EURO zjednoczy³ siê nie tylko Poznañ,
ale i ca³a Wielkopolska. Nie przypominam sobie, by przy
okazji jakiegokolwiek innego projektu Urz¹d Miasta
otrzyma³ takie wsparcie, jak w tym przypadku. Nie tylko
w samych deklaracjach, ale w rzeczywistym
zaanga¿owaniu ró¿nych rodowisk: dziennikarzy,
parlamentarzystów, samorz¹dowców, zak³adów
produkcyjnych, wy¿szych uczelni, m³odzie¿y. Nie by³o

Maciej Frankiewicz, Deputy Mayor of Poznañ

The organization of EURO 2012 opens up tremendous
opportunities for both Poland and Ukraine. Particularly
for Poznañ which was given the highest marks of all
cities bidding for the organization of the championship.
We won despite restrictions which makes us especially
happy and provides us with a sense of accomplishment.
The more so that we defeated Warsaw whose potential
is incomparably greater. EURO 2012 affords a welcome
opportunity for holding a large sporting event. Obviously,
the key consideration for Poznañ are the athletic and
promotional benefits. Perhaps the biggest of all is access
to additional funds. Hosting EURO 2012 will put us in
a much better position to secure funds, including EU
financing for the modernization of motorways,
expressways and other roads. If selected for the
organization of EURO 2012, Poland will construct an
expressway between Poznañ and Wroc³aw, to name just
one project. Poznañ will also stand a better chance of
completing its by-pass roads at the cost of PLN 6 billion.
The city itself is incapable of paying for such a project.
The event may be immensely helpful in speeding up the
modernization of Poznañ airport, railroad services and
its train station; it will also drive the construction of
further hotels and create jobs for thousands of Poznañ
residents. It will attract tens of thousands of visitors.
Substantial revenues will enrich the local inhabitants.
Poland and Ukraine have the potential of hugely
increasing the popularity of football. The event will help
them complete essential projects. More motorways,
airports and new stadiums are needed in both Poland

and Ukraine. Although this might appear to be a weakness of the joint bid, it is actually its strength as organization rights would open up new opportunities and
boost the European market of investment projects. This
would also be a chance for UEFA and the European
Union to make a difference as Poland and Ukraine are
the two countries with the most work to be done.
The idea of hosting the EURO has united not only
Poznañ but also the entire region of Wielkopolska. If
the UEFA decision is unfavorable to Poland, I will
personally seek to persuade the Polish Football Association
and the Polish government to back our bid for the
organization of the EURO 2016.
We are determined not to give up but rather to use
our prior experience in the future round. I say this with
confidence based on our vast experience with the
organization of other championship events such as the
World Rowing Championship that we had struggled to
receive for 5 years. We lost four times but never gave
up and ultimately did win. And not against just any
opponent but the powerful city of Amsterdam. This
goes to show it pays to learn and act consistently.
Success is sure to follow sooner or later. Poznañ has
made sports an integral part of its strategy. We continually seek to become the host of the Summer Universiad
in 2011. If the City Council resolves to speed up the
expansion of the Bu³garska Street stadium, we will
complete the work in 2008. This will put Poznañ in
a position to become the host of the UEFA football cup
finals in 2009.

DWIE LIGI
NAD TYBREM

¯art? Ale¿ sk¹d. Na Pó³wyspie Apeniñskim nie tylko
W³ochy maj¹ swoj¹ ligê pi³karsk¹. Có¿, ta w³oska jest
potê¿na, ma wspania³ych pi³karzy, a do tego co pewien
czas zainteresowanie klubami i zawodnikami wzrasta
z przyczyn niekoniecznie sportowych. Pó³wysep
Apeniñski to jednak a¿ trzy pañstwa. Dzisiaj kilka s³ów
o jednym z nich: powierzchnia - 0,44 km2 ; ludnoæ
 oko³o 1000 mieszkañców; ustrój  monarchia
teokratyczna; g³owa pañstwa  papie¿ Benedykt XVI;
hymn  Marsz Pontyfikalny. Jaki to kraj? Oczywicie,
Citta del Vaticano.
No dobrze, powie kto, ale co to ma wspólnego
z pi³k¹ no¿n¹? Gazety ca³ego wiata powiêcaj¹ teraz
ca³e szpalty na spekulacje, kto i jakie ma szanse
w Mistrzostwach wiata w Pi³ce No¿nej. My tymczasem
zobaczmy, co dzieje siê za Spi¿ow¹ Bram¹, bo tam
te¿ gra siê w pi³kê.
Watykan, mimo mikroskopijnych rozmiarów, mo¿e
tak¿e pochwaliæ siê lig¹, i to niezwykle ciekaw¹. Na
tak niewielkiej powierzchni nie ma ani miast, ani
regionów, zatem rodzi siê pytanie: kto za³o¿y³ zespo³y?
Otó¿ w rozgrywkach bior¹ udzia³ poszczególne
departamenty administracji watykañskiej. To one
wystawiaj¹ dru¿yny. Wspó³zawodnicz¹ zatem ze sob¹:
Poczta Watykañska, Radio Watykañskie, Muzea
Watykañskie, gazeta lOsservatore Romano, Gwardia
Szwajcarska itd.
Ligê stworzono w roku 1972. Pocz¹tkowo w rozgrywkach bra³y udzia³ zaledwie dwie dru¿yny. Pojawia³y
siê jednak k³opoty z rozgrywaniem meczów: po prostu
nie zawsze udawa³o siê wystawiæ pe³ne sk³ady.
W 1993 roku przeprowadzono zasadnicze reformy
w lidze watykañskiej i utworzono wtedy minidru¿yny,
w których gra po piêciu zawodników. Nie jest to nowy
pomys³, takie zespo³y posiadaj¹ równie¿ Gibraltar czy
Grenlandia. Po zmianach k³opoty siê skoñczy³y
i rozgrywki ruszy³y pe³n¹ par¹. Proszê nie myleæ, ¿e
to jedynie zabawa w sport. Do rozgrywek podchodzi
siê powa¿nie, a nagrod¹ za zwyciêstwo w lidze jest
specjalny puchar wrêczany na zakoñczenie sezonu.
Pamiêtajmy, ¿e tu  z wyj¹tkiem jednej dru¿yny
(Gwardii Szwajcarskiej)  graj¹ g³ównie W³osi, czyli
ludzie kochaj¹cy tak naprawdê tylko dwie dyscypliny
w³anie pi³kê no¿n¹ i wycigi Formu³y 1. Kto nie by³
w Italii podczas rozgrywek, ten w ogóle nie wie, co
próbujê wyraziæ. Chodzi o nieprawdopodobne emocje,
sportem ¿yj¹ wszyscy. Natomiast, kiedy na tory
wyje¿d¿aj¹ czerwone ferrari, Italia kompletnie zamiera,

na ulicach mo¿na spotkaæ jedynie wa³êsaj¹ce siê koty
i zdezorientowanych turystów.
Ka¿da dyscyplina sportu, jak wszyscy doskonale
wiemy, ma swoje regu³y. W lidze watykañskiej s¹ one
wyj¹tkowe. Tutaj faule karze siê niezwykle surowo,
a za przekleñstwa sêdzia usuwa pi³karzy z boiska.
Znam kraj, w którym  gdyby wprowadziæ i respektowaæ choæby ten ostatni przepis  z murawy w ci¹gu
kilku minut zniknêliby pi³karze oraz, w wielu przypadkach, sêdziowie. Klê³aby ju¿ tylko publicznoæ.
Powróæmy lepiej nad Tybr. Za pontyfikatu Jana Paw³a
II w papieskich apartamentach bywali licznie pi³karze.
Karol Wojty³a w m³odoci gra³ przez wiele lat na pozycji
bramkarza, a potem  kiedy ju¿ rezydowa³ w Krakowie
 by³ zagorza³ym kibicem Cracovii i tej mi³oci wierny
pozosta³ do koñca swoich dni. Wielkim prze¿yciem
by³a dla niego chwila, gdy w Sali Klementyñskiej
przyjmowa³ pi³karzy swojego ulubionego klubu. Wizyta
sportowców spod Wawelu nie by³a wyj¹tkiem.
Najwspanialsi zawodnicy z ca³ego wiata zabiegali
o prywatne audiencje, a Jan Pawe³ II znajdowa³ dla
nich czas. Co wiêcej, doskonale orientowa³ siê
w przebiegu ich karier. Mia³ o czym z nimi rozmawiaæ,
poniewa¿ nawet w podesz³ym wieku sam uprawia³
sport. Na Stolicy Piotrowej zasiad³ Benedykt XVI. Kiedy
w sobotê 27 maja spotyka³ siê z wiernymi na wadowickim rynku, zapewne wród zgromadzonego t³umu
by³ tak¿e pan Staszek, z którym zwi¹zana jest anegdota.
16 czerwca 1999 roku Jan Pawe³ II odprawia³ mszê
w. w Wadowicach, powoli szed³ w kierunku o³tarza
i wtedy kto z t³umu krzykn¹³: Ej Lolek, jak siê masz?
Papie¿ zatrzyma³ siê i spojrza³ w stronê machaj¹cego
mê¿czyzny. Kto to?  spyta³ ks. Jan Gill, proboszcz
z Wadowic. To Staszek, gra³em z nim kiedy w pi³kê
 odpowiedzia³ spokojnie papie¿, umiechaj¹c siê.
W czasie Mundialu pamiêtajmy, ¿e w maleñkim
Watykanie te¿ kopie siê pi³kê, rozgrywa siê miêdzynarodowe mecze. We wrzeniu 2000 roku reprezentacja Gwardii Szwajcarskiej spotka³a siê z reprezentacj¹
polskich ksiê¿y prowadzonych przez trenera Jerzego
Engela. Zwyciê¿ylimy wtedy... 8:1. Jak bêdzie na
mistrzostwach w Niemczech? Przekonamy siê
niebawem.
Andrzej B³aszczak

Merkuriusz

Maciej Frankiewicz: Te piêæ minut  moim zdaniem
- bêdzie trwa³o znacznie d³u¿ej. Ju¿ sama impreza to
kilka tygodni wspania³ej promocji dla miasta. To olbrzymia
szansa i dla Polski, i dla Ukrainy. W szczególnoci za
dla Poznania, który zosta³ najwy¿ej oceniony sporód
wszystkich miast staraj¹cych siê o organizacjê tych
mistrzostw. Wed³ug zgodnej opinii fachowców s¹ one
trzeci¹ imprez¹ sportow¹ pod wzglêdem skali przedsiêwziêcia i zaanga¿owanych rodków, zaraz po igrzyskach olimpijskich i pi³karskich mistrzostwach wiata.
Dla Poznania istotny jest oczywicie element promocyjny,
sportowy. Ale mo¿e najwa¿niejszy jest element uzyskania
dodatkowych funduszy i uruchomienia inwestycji, których
miasto o w³asnych si³ach nie by³oby w stanie zrealizowaæ,
z uwagi na ograniczone rodki, którymi dysponuje. Jest
oczywiste, ¿e jeli bêdziemy gospodarzami EURO, ³atwiej
bêdzie pozyskiwaæ rodki unijne choæby na modernizacjê
dróg, na autostrady, na drogi szybkiego ruchu. Jest
nieomal przes¹dzone, ¿e w przypadku uzyskania przez
Polskê prawa do organizacji EURO2012 bêdzie budowana droga szybkiego ruchu miêdzy Poznaniem

a Wroc³awiem. Jest te¿ wiêksza szansa na budowê
obwodnic autostradowych wokó³ naszego miasta, na
które potrzebujemy 6 miliardów z³otych. Takich kosztów
inwestycji miasto nie mog³oby samo udwign¹æ. Impreza
ta mo¿e okazaæ siê niezwykle pomocna dla perspektywy
szybszej modernizacji lotniska, po³¹czeñ kolejowych,
dworca; to równie¿ perspektywa budowy kolejnych
hoteli, kilkunastu tysiêcy miejsc pracy dla poznaniaków.
To przynajmniej kilkadziesi¹t tysiêcy osób, które przyjad¹
do Poznania. Ruch turystyczny w Portugalii, po ostatnich
mistrzostwach Europy, zwiêkszy³ siê o ok. 20%. Nie
muszê Pañstwa przekonywaæ, ¿e daje to znaczne kwoty
liczone w euro, które wp³yn¹ do kieszeni naszych
mieszkañców.

felieton / feature

Panie Prezydencie, 8 grudnia br. UEFA podejmie
decyzjê o przyznaniu prawa organizacji EURO2012.
Co to oznacza dla Poznania, jeli UEFA wybierze
wspóln¹ kandydaturê Polski i Ukrainy? Czy Poznañ
bêdzie mia³ wówczas swoje piêæ minut?
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Muniek Staszczyk, lider T.Love:
Wiesz, to jest w pewien sposób efekt 25 lat grania
z zespo³em. Od 5 lat nie by³o nowego albumu. Zacz¹³em
o tym wszystkim myleæ.
Zastanawia³em siê te¿ nad tym, sk¹d siê wzi¹³em, choæ
odpowied jest oczywista. Wzi¹³em siê
z dwóch rzeczy pulsuj¹cych i ha³asuj¹cych: z rocknrolla
i z reggae. T.Love przechodzi³ wiele etapów i nieraz
surfowa³ po ró¿nych stylach, ale zawsze  gdy mnie
pytano, co gramy  niezmiennie odpowiada³em:
rocknrolla, mimo ¿e to s³owo jest wywiechtane. Tak
naprawdê nadal wszystko sprowadza siê do zaledwie
kilku akordów i szorstkiego przekazu, zupe³nie jak za
czasów Elvisa. St¹d nazwa³em te p³ytê I hate rocknroll.
Oczywicie, ca³y tytu³ brzmi przekornie, ale chcia³em
te¿, by rocknroll by³ w tytule. Chcia³em, ¿eby to
pobrzmiewa³o z jednej strony has³owo, a z drugiej
prowokacyjnie. Przy tym pasuje do muzycznego klimatu,
bo jest to nasza najbardziej rockowa p³yta od wielu lat.
Krótko mówi¹c, powrót do korzeni, czyli do rocknrolla.
W dodatku p³yta by³a nagrywana na tzw. sto procent,
zespó³ wszed³ do studia i zagra³. Nie by³o wiele dok³adek,
dlatego s³ychaæ swego rodzaju zadziornoæ w tym
brzmieniu. A dlaczego I hate? No có¿, jestemy ju¿
ze sob¹ od wielu lat, a do tego w trakcie tworzenia tej
p³yty panowa³ wyj¹tkowo ciê¿ki, acz twórczy klimat.
Wiesz, ka¿dy chcia³ dobrze, ale nie obywa³o siê bez
k³ótni.
A.B.:Werniks Muzodram  Warszawa to spektakl
przygotowany przez Marcina Przybylskiego.
W tym przedstawieniu jedn¹ z ilustracji muzycznych jest twoja piosenka Warszawa. S³ysza³em
ten utwór w nowej aran¿acji. Pojawi³y siê klimaty
bli¿sze nastrojom Tomasza Stañki ni¿ T.Love, ale
brzmi to piêknie. Uros³e do miana klasyka.
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M.S.: (chwila milczenia) Wiesz, nieskromnie by³oby
mówiæ tak o sobie, bo takie rzeczy weryfikuj¹ ludzie,
fani, dziennikarze, no i historia, która siê za zespo³em
ci¹gnie. Z pewnoci¹ kilka piosenek wesz³o ju¿ do swego
rodzaju kanonu polskiej muzyki rockowej, a mo¿e
i rozrywkowej. Na pewno Warszawa jest utworem
czêsto granym. Wprawdzie opisuje Warszawê lat osiemdziesi¹tych, ale s³ysza³em i takie komplementy: obok
Snu o WarszawieNiemena jest to najciekawsza piosenka
na ten temat! Cieszê siê. Zreszt¹, zespó³ nagra³ sporo
p³yt i na pewno z ca³ego repertuaru da siê wybraæ kilka,
kilkanacie takich piosenek, które dziêki temu, ¿e znalaz³y
siê choæby w radiu, a potem by³y piewane na ró¿nych
imprezach, na balangach, przy ognisku, do tego grane
by³y na pudle, na gitarze, sta³y siê bardzo popularne.
Zawsze chodzi³o mi o to, ¿eby te piosenki, mimo zawartej
w nich dozy krytycyzmu, by³y dostêpne, w sensie 
powszechne. Chcia³em, by te utwory posz³y w ludzi.
Czy jestem klasykiem...? Kiedy Staszek Soyka nagra³
Wychowanie, teraz Marcin Przybylski siêgn¹³ po
Warszawê  nie s³ysza³em jeszcze tego wykonania.

Có¿, inni coraz czêciej siêgaj¹ po
utwory T.Love i to jest okey. Nie
ma co ukrywaæ, jest to zespó³ z jakim
tam dorobkiem, i nie tylko przez fanów
jestemy szanowani.
A.B.: Wracaj¹c jeszcze do Warszawy, utwór
powsta³ poza krajem. To by³ okres, kiedy ludzie
wyje¿d¿ali g³ównie po to, ¿eby za granic¹ zarobiæ
pieni¹dze i przywieæ je do kraju. Natomiast ta
obecna emigracja (czy migracja, obojêtnie jak j¹
nazwiemy), ma ju¿ nieco inne pod³o¿e. Jedzie siê
czêsto z nadziej¹, ¿e siê pozostanie, ¿e to bêdzie
sposób na ¿ycie. Co chcia³by tym m³odym
ludziom powiedzieæ?
M.S.: Widzisz, jestem blisko tego tematu, bo miesi¹c
temu bylimy na koncertach w Szkocji i w Irlandii.
Gralimy g³ównie dla m³odych Polaków, którzy tam
wyjechali. Ostatnio czêsto jedzimy na Wyspy Brytyjskie,
bo tam równie¿ jest takie zatrzêsienie Polaków, ¿e
Londyn to jakby drugie Chicago. Podczas wyjazdów
sporo rozmawiamy z tymi ludmi. St¹d wiem, ¿e
wyje¿d¿ali z ró¿nych powodów. Jedni nadal twierdz¹,
¿e najwa¿niejszy jest czynnik ekonomiczny; inni mówi¹,
i¿ po ostatnich zmianach politycznych zwi¹zanych
z ma³o europejskim kursem  bardziej zamkniêtym,
prawicowym  nie widz¹ w Polsce miejsca dla siebie.
Z drugiej strony, odleg³oci ju¿ dzi nie przera¿aj¹,
a Europa jest dla nas zdecydowanie bardziej otwarta
ni¿ wtedy, kiedy ja wyjecha³em w 1989 roku do pracy
w Londynie. Tam w³anie powsta³ utwór Warszawa.
Wtedy by³a to wielka wyprawa: mnóstwo biegania po
urzêdach, jakie wizy, zaproszenia. Teraz jest bez
porównania prociej  autobusy, tanie linie lotnicze...
To w koñcu nie jest inny kontynent, Stany czy Australia.
Europa jest bli¿ej nas ni¿ kiedy. Gdyby mój syn, który
ma szesnacie lat, powiedzia³ mi za jaki czas, ¿e chce
studiowaæ w Brukseli lub w Hamburgu, us³ysza³by ode
mnie  no problem. Mo¿e to wynika z mojego charakteru,
bo ja nigdy siê takich decyzji nie ba³em, nie obawia³em
siê wyjazdów. Podró¿e zawsze mnie uczy³y, dowiadczenia to ogromne bogactwo, cz³owiek otwiera siê na
wiat. Natomiast z drugiej strony smutne jest to, ¿e tak
wielu m³odych ludzi o wielkim potencjale wyje¿d¿a nie
tylko ze wzglêdów finansowych, bo  jak ju¿ wspomnia³em  coraz wiêkszej grupie m³odzie¿y wiele rzeczy siê
tu nie podoba. Nie podoba im siê choæby nowy minister
edukacji, nie podoba im siê klimat w Polsce. No có¿,
zobaczymy, jak d³ugo to wszystko bêdzie trwa³o. Ale
nie chcia³bym, ¿eby zostali w kraju tylko np. zwolennicy
Radia Maryja. Niech bêdzie jaki pluralizm.

Kiedy piewa³e, ¿e Polska pokona Angliê. Jak
mylisz, jest szansa na wygran¹ w obecnym
sk³adzie?
M.S.: (miech)... Zabawne, ¿e kiedy nagrywalimy p³ytê
z utworem Ajrisz, w którym o tym piewam, wspó³pracowa³ z nami Anglik, realizator nagrañ. Przet³umaczy³em mu ten tekst, a on powiedzia³: Zigi, ty masz
wielk¹ fantazjê. No có¿, Anglik jak to Anglik, zadufany
nieco w sobie. Ale co tu kryæ, mamy ma³e szanse. Jestem
ciekaw efektów eksperymentu trenera.
Mylê, ¿e wyjcie z grupy oka¿e siê sukcesem, a potem
ju¿ bêdzie bardzo ciê¿ko.
Mimo to trzymamy kciuki.
M.S.: Oczywicie, zawsze. By³em na meczu na Old
Trafford, trzyma³em kciuki. Szkoda, nie uda³o siê.
W pewnej mierze przyczyn¹ by³y nasze kompleksy, jakie
odczuwamy na myl o innych dru¿ynach
A.B.: Niestety, masz racjê. Dziêki, ¿e znalaz³e dla
Merkuriusza chwilê czasu miêdzy koncertami.
M.S.: Spoko.

rozmawia³: Andrzej B³aszczak
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A.B.: Czy a¿ tak bardzo rocknroll
zaszed³ ci za skórê, ¿e go
znienawidzi³e?

kontynentu. Oczywicie, Europa ma i mia³a ró¿ne oblicza.
Inaczej by³o w latach trzydziestych, inaczej póniej,
a i teraz wzmagaj¹ siê dzia³ania niektórych prawicowych
nurtów, co mnie troszeczkê niepokoi. Natomiast Polska...
Chcia³bym, aby by³a krajem otwartym. Przykre jest
przypinanie nam ³atki megarasistów i antysemitów.
Mylê, ¿e Polacy s¹ po prostu nieufni i zwyczajnie boj¹
siê tego, czego nie znaj¹. Gdyby mogli bli¿ej pewne
rzeczy poznaæ, sprawy wygl¹da³yby inaczej. Moim
zdaniem, problemem Polaków jest nieufnoæ: co nase
to nase, my tu zostaniemy i nie wyjdziemy poza ten
kr¹g. Niech bêdzie nawet najwiêksze bagienko, ale musi
byæ nase, bo inaczej przyjdzie Niemiec, przyjdzie ¯yd
i nas zje. Dla mnie to jest jaka paranoja. Wystarczy przypomnieæ wejcie do Unii. No, popatrz choæby na rolników.
W ogóle mieszne jest to, ¿e partie, które teraz rz¹dz¹,
jeszcze nie tak dawno krzycza³y Nie!, a w tej chwili
spokojnie mówi¹ Oczywicie. Tak!. Unia nie jest idealnym tworem, ale odpowiada mi w³anie ta mozaika,
a nie model bia³oruski. Polska powinna byæ takim krajem,
jakim by³a kilka wieków temu, kiedy postrzegano j¹ jako
pañstwo tolerancyjne, otwarte na innoæ. Tego teraz
brakuje. To wszystko, o czym mówi³em, jest  moim
zdaniem  nie tylko spucizn¹ po komunizmie. To szerszy
problem. Bêd¹c za granic¹, zawsze szanujê obyczaje
innych i cieszê siê, gdy moje s¹ szanowane. Swoich
pogl¹dów natomiast ani tu, ani nigdzie indziej nie bêdê
nikomu narzuca³.

Merkuriusz
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Muñka
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WIAT wed³ug

A.B.: Zatem jak powinna wygl¹daæ Polska wed³ug
Muñka Staszczyka?
M.S.: Widzisz, ja jestem cz³owiekiem o raczej liberalnych
pogl¹dach. Moja Polska to kraj, w którym wszyscy powinni zgodnie ¿yæ: i katolicy, i ludzie innych wyznañ, i geje,
i lesbijki, i czarni, i ¿ó³ci. Nie ma lepszych i gorszych
Polaków. Jestem za rozs¹dkiem, za tolerancj¹. Tak, jak
to by³o budowane w tej sensownej czêci naszego

Hotel Domina Poznañ
2 w Marcin St.; 61-803 Poznañ
tel. 061 8 590 590; fax 061 8 590 591
e-mail: prestige@dominahotels.pl
www.dominahotels.com
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sprê¿arkowych zasilanych energi¹ elektryczn¹ u¿ytkownik
wykorzystuje zamówione moce elektryczne przez 3-4 miesi¹ce
w roku. Przez oko³o 7 miesiêcy (jesieñ zima), u¿ytkownik p³aci
za zamówione moce elektroenergetyczne, lecz nie wykorzystuje
energii do klimatyzacji budynku.
W BCT zastosowano technologiê absorpcyjn¹ pró¿niow¹.
Oznacza to, ¿e wewn¹trz urz¹dzenia nie ma nadcinienia
atmosferycznego, tak jak w konwencjonalnych kot³ach gazowych
czy olejowych. Dodatkowo producent zastosowa³ bezpieczny
bromek litu, eliminuj¹c niebezpieczny dla ludzi i rodowiska
amoniak. Urz¹dzenie wyposa¿one zosta³o w standardzie
w sterownik pomieszczeniowy oraz sterownie pogodowe
pozwalaj¹ce na automatyczne kontrolowanie pracy urz¹dzenia.
Podstaw¹ sukcesu finansowego inwestora jest decyzja, czy
nowy lub remontowany budynek bêdzie wyposa¿ony
w instalacjê klimatyzacji. Je¿eli taka decyzja zapadnie, to
po³¹czenie instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej oraz
zastosowanie BCT jako jedynego urz¹dzenia kot³owego pozwoli
na uzyskanie oszczêdnoci inwestycyjnych. U¿ytkowanie takiego
systemu prowadzi do oszczêdnoci eksploatacyjnych, wa¿nych
z tytu³u ogólnego wzrostu cen energii na rynkach wiatowych.
W Polsce powstaj¹ ju¿ takie instalacje i przedstawione
oszczêdnoci inwestycyjne i eksploatacyjne w pe³ni siê
potwierdzi³y.

rozpaliæ ognisko. Do k¹pieli udostêpniono jeziora:
Jaros³awieckie, £ódzko-Dymaczewskie, Witobelskie,
Chomêcickie. Wejcie na teren Parku jest p³atne, za
wyj¹tkiem mieszkañców gmin, na terenie których
po³o¿ony jest WPN. W siedzibie Dyrekcji Wielkopolskiego
Parku Narodowego w Jeziorach warto obejrzeæ Orodek
Muzealno-Dydaktyczny, w sk³ad którego wchodzi bogate
w zbiory przyrodnicze Muzeum Przyrodnicze. Od 2001
roku funkcjonuje Terenowa Stacja Edukacyjna, która
mieci siê w zabytkowej wie¿y z XIX w., usytuowana na
wzgórzu ko³o Szreniawy, ze szczytu której rozci¹ga siê
wspania³y widok na Park i okolicê. Kontakt z WPN:
tel. 061 813 22 06; 061 813 62 99;
e-mail sekretariat@wielkopolskipn.pl. Warto te¿
odwiedziæ nasz¹ stronê www.wielkopolskipn.pl.

turustyka / tourism

Ci¹g³e poszukiwanie dobrych rozwi¹zañ technicznych prowadzi
czasami niespodziewanie do technologii ju¿ znanych i bardzo
konwencjonalnych. W ch³odnictwie t¹ znan¹ technologi¹ jest
absorpcja, która w po³¹czeniu ze sterowaniem elektronicznym
daje wymierne efekty u¿ytkowe, pozwalaj¹c jednoczenie na
optymalne wykorzystanie energii. Urz¹dzenia klimatyzacyjnogrzewcze typu BCT firmy BROAD to agregaty zasilane gazem
ziemnym o typoszeregu i mocy 16; 23; 70; do 115 kW.
Urz¹dzenie pe³ni funkcjê kot³a grzew-czego w zimie i wytwornicy ch³odu (poprzez produkcjê wody lodowej) w lecie.
W tradycyjnych instalacjach budynków inwestorzy rozdzielaj¹
instalacjê kot³ow¹ i instalacjê ch³odnicz¹ przeznaczon¹ do
celów klimatyzacyjnych. Rozdzia³ taki to koszt dwóch instalacji
i koniecznoæ zakupu dwóch urz¹dzeñ w celu spe³nienia funkcji
grzania w okresie zimowym i funkcji ch³odzenia w okresie
letnim. Urz¹dzenia BCT pozwalaj¹ na ograniczenie kosztów
inwestycyjnych do jednej instalacji wewnêtrznej. BCT jest
jednostk¹ przeznaczon¹ do monta¿u na zewn¹trz budynku.
Nie wymaga koniecznoci budowy pomieszczenia kot³owego,
które w zale¿noci od warunków lokalnych mo¿e kosztowaæ
od 1500 z³ do 3000 z³ za 1 m2. Nale¿y dodaæ, ¿e pomieszczenie
kot³owe musi zostaæ wyposa¿one w instalacjê kominow¹, kana³y
nawiewne i wywiewne oraz w zale¿noci od mocy kot³a instalacjê
sygnalizacji ulatniania gazu i instalacjê przeciwpo¿arow¹. S¹
to koszty, z których mo¿na zrezygnowaæ w przypadku
wykorzystania agregatu BCT.
Urz¹dzenie w znakomity sposób pozwala na eksploatacyjne
dobre wykorzystanie zamówionych przez u¿ytkownika szczytów
godzinowych gazu. W przypadku klimatyzacyjnych agregatów

W odleg³oci 15 km na po³udnie od Poznania znajduje
siê teren o unikalnych walorach przyrodniczych,
krajobrazowych i turystycznych - Wielkopolski Park
Narodowy. Zosta³ utworzony jako siódmy z kolei park
narodowy w Polsce 16 IV 1957 r. Na powierzchni 7584
ha znajduje siê ponad 4 650 ha borów sosnowych,
sosnowo-dêbowych lasów mieszanych oraz gr¹dów
i olsów, prawie 1500 ha malowniczych ³¹k i pól oraz
blisko 450 ha jezior, oczek polodowcowych, rzek itp.
Najbardziej cenne, z przyrodniczego punktu widzenia,
objêto ochron¹ cis³¹ /18 obszarów/. Ochron¹
pomnikow¹ objêto tak¿e 32 okaza³ych rozmiarów drzewa
i jeden g³az narzutowy. W Parku wyznaczono ponad 80
km szlaków dla turystów pieszych, udostêpniono dla
rowerzystów ponad 100 km dróg, wyznaczono parkingi
dla samochodów, pobudowano kilka stacji turystycznych,
gdzie mo¿na odpocz¹æ, schroniæ siê przed deszczem,

Jaros³aw Wyczyñski

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY ZAPRASZA

Piotr Napiera³a
Atrem Sp. z o. o.
ul. Rzemielnicza 35/37
62081 Przemierowo k/Poznania
tel. 061 650 17 00, fax: 061 650 17 25

DWA W JEDNYM:
czyli klimatyzacja i ogrzewanie

TWO IN ONE:
air conditioning and heating
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The continuing search for better technologies occasionally
directs us towards solutions that have long been discovered
and are highly conventional. One such technology that is well
known in refrigeration engineering is based on the principle
of absorption which, when electronically controlled, has
substantial utility value as it allows for optimal energy
management. BCT air conditioning and heating units from the
company Broad are fired with natural gas and offer the capacities
of 16, 23, 70 and up to 115 kW. The units serve as heating
boilers in winter and cooling-water-producing units in summer.
The common practice among investors is to separate boiler
and AC installations in their buildings. Their clients end up
paying for two separate installations and two separate units
for heating in the winter and cooling in the summer.
BCT units reduce the investment costs to those of a single
interior installation. BCT systems are designed for installation
outside buildings. They do not require a separate boiler room
whose cost make range from PLN 1500 to PLN 3000 per square
meter depending on the local conditions. Boiler rooms require
an exhaust and ventilation system and, depending on boiler
capacity, a gas escape warning sensor and a fire installation.
All of these cost items are eliminated in BCT units.
The system allows for the frugal use of gas during peak and
off-peak hours. In the case of electrical AC compressor units,
the user utilizes the ordered electricity for 3 to 4 months
a year. In the remaining 7 months of autumn and winter, the

user pays for the ordered electricity without using it to air
condition the building.
The BCT relies on a vacuum absorption technology. In effect,
unlike the traditional gas and oil fired boilers, no overpressure
is generated within the unit. The manufacturer additionally
applied lithium bromide to eliminate ammonium which poses
a danger to humans and the environment. Even in its standard
version, the unit comes equipped with an in-door controller
and a weather sensitive outdoor controller that automatically
adjusts its operation.
The key to best savings is to decide if a new or a renovated
building is to be fitted with an air conditioning system. If so,
a combination of a heating and air conditioning installation in
a single BCT boiler unit will generate substantial investment
savings. The systems operations will produce further operational
savings that are important in view of the skyrocketing world
energy prices.
A number of such installations are already in place in Poland
serving as living proof of the potential for generating investment
and operational savings.
Piotr Napiera³a
Atrem Sp. z o. o.
Ul. Rzemielnicza 35/37
62-081 Przemierowo near Poznañ
ph. 0-61 650 17 00, fax: 0-61 650 17 25
atrem@atrem.pl, www.atrem.pl

WIELKOPOLSKA NATIONAL PARK open to visitors
Located 15 km to the South of Poznañ is the Wielkopolska
National Park offering unique environmental and tourist
assets. Established on April 16, 1957 as Polands seventh
national park, it is made up of over 4650 ha of pine,
pine-and-oak, broad-leaved and alder forests, nearly
1500 ha of picturesque meadows and fields and close
to 450 ha of lakes, tarns and rivers in a total area of
7584 ha. Eighteen of its most environmentally precious
sectors have been placed under strict protection. Special
protection has also been extended to 32 individual large
specimens of trees and one erratic bolder. Over 80 km
of hiking tourist trails and over 100 km of biking paths
have been designated in the park. The Parks
infrastructure includes parking lots and tourist rest areas
offering shelter from rain and a place to light a campfire.
Four of the parks lakes: Jaros³awieckie, £ódzko-

Dymaczewskie, Witobelskie and Chomêcickie are available
for swimming. An admission charge is collected from
all park visitors other than the residents of the local
municipalities. The administrative building of the
Wielkopolska National Park located in the town of Jeziory
includes a noteworthy Museum and Education Center
whose Natural Museum features a large natural collection.
Equally noteworthy is the 2001 Field Education Station
housed in a historic 19th century tower that tops a hill
near Szreniawa. The tower commands a spectacular
view of the Park and its surroundings.
You can contact the Wielkopolska National Park at ph.
061 813 22 06; 061 813 62 99, or by e-mail at
sekretariat@wielkopolskipn.pl. Do not miss our website
at www.wielkopolskipn.pl.
by Jaros³aw Wyczyñski
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Niezatarte wspomnienie pamiêtnego
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szpitala przyszli liczni agenci UB. Czêstuj¹c rannych
papierosami i cukierkami, starali siê ustaliæ ich personalia.
Schowalimy karty gor¹czkowe z nazwiskami i uprzedzilimy
chorych o przybyciu tajniaków UB. Przyby³o wielu ludzi
poszukuj¹cych swoich bliskich. Niestety niekiedy znajdowali
ich w kostnicy. Pomimo ¿e Powstanie Poznañskie
skutkowa³o nadejciem padziernikowej odwil¿y - kiedy
to uwolniono ks. kardyna³a Wyszyñskiego, skoñczy³y siê
procesy polskich patriotów i powróci³y krzy¿e na sale chorych
- walka z Kocio³em trwa³a, czego wyrazem by³o w póniejszych latach brutalne i jak¿e szkodliwe dla chorych
wyrzucenie sióstr zakonnych ze szpitala. Do tej pory nikt za
ten akt bezprawia sióstr nie przeprosi³. Ale pamiêæ o ich
pracy podczas Czerwca 56 przetrwa³a. Kiedy po latach -

wysiadaj¹c z taksówki - zapyta³em taksówkarza, ile p³acê za
kurs. W odpowiedzi us³ysza³em, ¿e nic, bo to jego w³anie
przewozi³em do szpitala po postrzale klatki piersiowej. Prosi³,
bym pozdrowi³ siostrê Emiliê, której - jak twierdzi³ 
zawdziêcza to, ¿e ¿yje i mo¿e pracowaæ.
Po 50 latach - patrz¹c na pomnik wzniesiony na placu
Adama Mickiewicza - cieszymy siê, ¿e ofiary Poznañskiego
Czerwca nie by³y daremne, poniewa¿ zapocz¹tkowa³y drogê
do odzyskania wolnoci.
Konstanty Tuka³³o

The Unforgettable Memories
Stanis³aw Nowicki zosta³a zawiadomiony, ¿e jest pilny telefon
z Wydzia³u Zdrowia, a w sekretariacie oczekuje na profesora
dyrektor szpitala w bardzo pilnej sprawie. Profesor dokoñczy³
operacjê, a po rozmowie z dyrektorem zarz¹dzi³ przer-wanie
dalszych planowych zabiegów i wyznaczy³ dwóch
dodatkowych chirurgów dy¿urnych. Do nas dotar³y
wiadomoci, ¿e w fabryce Cegielskiego - wówczas nosz¹cej nazwê Zak³adów im. Stalina - wybuch³ bunt robotników.
Do strajku przy³¹czyli siê solidarnie pracownicy innych fabryk.
Tramwaje przesta³y jedziæ. Ruszy³ pochód zmierzaj¹cy
w kierunku ródmiecia. Nieco póniej dowiedzielimy siê,
¿e otwarto bramy wiêzienia przy ul. M³yñskiej, t³um wtargn¹³
do gmachu Komitetu Wojewódzkiego i rozbrojono Komendê
Milicji. Zdobycie broni i amunicji stwarza³o niebezpieczeñstwo
krwawej walki ulicznej. Zdawalimy sobie sprawê z tego, ¿e
wybuch³o powstanie ludnoci Poznania przeciwko temu, co
póniej nazwano noc¹ stalinowsk¹.
Na oddzia³ach kliniki panowa³ ruch, chorych nie
wymagaj¹cych pilnych operacji zwalnialimy do domu,
przygotowuj¹c siê do przyjêcia du¿ej liczby rannych.
Na polecenie Matki Prze³o¿onej Zgromadzenia oko³o godziny
13.00 na oddzia³y przyby³y wszystkie siostry-pielêgniarki,
które mieszka³y w domu zgromadzenia, obok szpitala.
Obsada pielêgniarska na oddzia³ach chirurgicznych zosta³a
wzmocniona, co okaza³o siê w póniejszych godzinach
bardzo przydatne. O 14.00 opuci³em szpital, udaj¹c siê na
dy¿ur do ambulatorium chirurgicznego przy ulicy
Che³moñskiego. Tramwaje nie jedzi³y, szed³em wiêc pieszo
wraz z licznymi grupami ludzi zmierzaj¹cych w kierunku
znienawidzonej siedziby UB przy ulicy Kochanowskiego. Na
twarzach tych osób malowa³a siê powaga, nie by³o ladów
rabunku sklepów lub wandalizmu. Na gmachu Komitetu
Wojewódzkiego PZPR widnia³ du¿y napis: Chleba
i Wolnoci. Gdy dotar³em do Mostu Uniwersyteckiego,
us³ysza³em warkot ciê¿kich silników - to wyjecha³y czo³gi
z So³acza. W okolicy Kochanowskiego wybuch³a strzelanina.
W ambulatorium przy ulicy Che³moñskiego zasta³em kilku
milicjantów, od których pachnia³o wódk¹. Byli przera¿eni,
poniewa¿ dowiedzieli siê, ¿e na dworcu t³um rozpozna³
i zlinczowa³ agenta UB. Bezporednio po przybyciu do ambulatorium otrzyma³em polecenie wyjazdu karetk¹ na
skrzy¿owanie ulic D¹browskiego i Mickiewicza, gdzie mia³o
byæ wiele rannych osób. Oko³o 16.00 wród odg³osów
strzelaniny dotar³em na miejsce wskazane przez dyspozytora.
Na chodniku le¿a³y ¿elastwa stanowi¹ce resztki zrzuconej
z dachu aparatury zag³uszaj¹cej radiostacje zachodnie.
Czterech rannych uda³o siê umieciæ w karetce i przewieæ

by³ pozbawiony sklepienia czaszki, prawdopodobnie wskutek
postrza³u z dzia³a czo³gowego. Wnêtrze czaszki by³o puste,
bez ladu mózgu. Przemknê³a myl, ¿e podstawa czaszki
wygl¹da³a tak, jakby by³a dok³adnie wypreparowana dla
celów dydaktycznych. Zegarek na rêku zabitego chodzi³
i wskazywa³ godzinê 17.40.
W sali operacyjnej operowano równoczenie na dwóch
sto³ach. Profesor bada³ rannych, wyznacza³ kolejnoæ
zabiegów oraz kontrolowa³ ich przebieg. Profesorowi
przyda³o siê dowiadczenie z czasów wojny ( w 39 roku by³
komendantem szpitala polowego w Tarnopolu i tam dosta³
siê do niewoli sowieckiej). Mnie - jako m³odemu chirurgowi
- poleci³ operacje na trzeciej sali l¿ej rannych, którzy mogli
byæ operowani w znieczuleniu miejscowym. Przyst¹pi³em
do zabiegu usuniêcia kuli tkwi¹cej w dole podkolanowym.
Zdawa³em sobie sprawê, ¿e wyjêcie jej mo¿e skutkowaæ
gwa³townym krwotokiem, stad z du¿ym niepokojem
uchwyci³em kulê kleszczami. Krwotoku nie by³o, rana siê
zagoi³a. W godzinach wieczornych us³yszelimy przez radio
s³ynn¹ mowê Cyrankiewicza o odr¹baniu rêki podniesionej
na w³adzê. Z mowy wynika³o, ¿e robotnicza w³adza nie
bêdzie siê liczyæ z ofiarami i zd³awi powstanie.
Po pó³nocy pod oknami szpitala przeje¿d¿a³y czo³gi, które
przyby³y z Biedruska. W tym czasie przestali nap³ywaæ ranni,
poniewa¿ nakazano, by wszystkich rannych przewoziæ do
Szpitala Wojskowego lub Milicyjnego przy ulicy £¹kowej.
Zg³aszali siê tylko ci ranni, którzy mogli samodzielnie dotrzeæ
do szpitala. Prosili, by ich nie rejestrowaæ. Oko³o pi¹tej nad
ranem zakoñczy³y siê operacje. Po operacjach chorych
oddawalimy na oddzia³y pod opiekê sióstr. Pielêgniarki
pilnowa³y bu-dz¹cych siê chorych i monitorowa³y ich stan.
Byæ mo¿e, ¿e dziêki starannej opiece czuwaj¹cych sióstr nikt
bezporednio po operacji nie umar³.
Mymy natychmiast usnêli. Jeden z bardzo dowiadczonych
chirurgów, który by³ sekretarzem partii w szpitalu, uj¹wszy
g³owê w swoje rêce, powtarza³ jakby w transie: to straszne,
to okropne, i nie móg³ zasn¹æ. Widaæ by³o, ¿e jego idea
komunizmu leg³a w gruzach. Nale¿y wspomnieæ o bezinteresownym zaanga¿owaniu wszystkich s³u¿b szpitala.
Apteka, pracownia rentgenowska, laboratorium i kuchnia
dzia³a³y spontanicznie i bez przerwy. Stacja Krwiodawstwa
zapewni³a dostawy tak bardzo potrzebnej krwi, której nie
zabrak³o. Zapanowa³o przewiadczenie, ¿e oto nast¹pi nowy
okres historii naszego kraju, skoñczy siê terror i odzyskamy
niepodleg³oæ.
Po dwóch dniach zmar³ pierwszy chory, któremu wydobyto
z p³uca od³amek wielkoci w³oskiego orzecha. Tego dnia do

The morning of June 28, 1956 was sunny and warm. The daily
bustle began at the Transfiguration Hospital at D³uga Street. In the
Surgery Ward, the expert nurses of St. Vincent a Paulo Convent,
called the Gray Habits, busily went about their daily chores.Surgeries
began at 9 am. At around 10:30 am, Prof. Stanis³aw Nowicki was
summoned to answer an urgent call from the Department of Health.
In the Secretariat, the Professor was awaited by the Hospitals
Director to talk about a very urgent matter. The Professor completed
the surgery. After talking to the Director, he cancelled the scheduled
operations and appointed two additional duty surgeons. We then
found out that worker protests broke out in the Cegielski Plant,
which was then called the Stalin Works. The strike soon spread to
other enterprises. Tram services were discontinued. A procession
set off towards the city center. Soon afterwards, we heard that the
gates of the M³yñska Street prison were opened, a crowd broke
into the Provincial Committee building and the Police Station was
disarmed. Once the protesters seized firearms and munitions, there
was a serious threat of a bloody confrontation. We realized that
Poznañ residents arose in what was later dubbed the Stalin Night.
At the order of Mother Superior, all sister nurses who lived in the
nearby Convent arrived at around 1pm. The nurse personnel in
Surgery Wards was beefed up which, as it turned out later, was
a wise decision. I left the Hospital at 2 for my duty at the Outpatient
Surgical Clinic at Che³moñskiego Street. No trams were running
and I walked amidst large groups headed for the hated Secret Police
building at Kochanowskiego Street. Their faces expressed a joyful
solemnity, virtually no one took to looting or vandalism. A large
sign on the building of the Provincial Committee of the Polish
Communist Party said Bread and Freedom. Upon arrival at University
Bridge, I heard the whirring of heavy engines as tanks moved out
of the So³acz base. Meanwhile gunplay began around
Kochanowskiego. I found a few vodka-smelling police officers at
the Che³moñskiego Clinic. They were terrified after finding out that
a crow identified and lynched a Secret Police agent at the train
station. On arrival at the Clinic, I sent an ambulance to the intersection
of D¹browskiego and Mickiewicza where many people were said
to have been wounded. The sounds of gunfire resounded in the
air, the sidewalks were strewn with twisted metal remnants of
devices jamming Western radio stations hurled down from the
rooftop of a nearby building.
We managed to fit four of the wounded in the ambulance and
transport them to the Transfiguration Hospital (which was then
called the Pavlov Hospital). The doctors and nurses in the ER had
their hands full. They would dress wounds, move patients to wards
and try to identify the dead. I remember a 26-year-old man with
a bullet through his heart. He had a small opening in the pocket
of his summer shirt on the left side of his chest. We pulled a Party
ID with a bullet hole in it out of his pocket. Another fatal victim
was missing the cranial vault probably torn off by a tank shell. The
impact emptied the brain clean out of his skull. It occurred to me
that the skull looked as if meticulously prepared for teaching medical
students. The watch on his wrist was still running. The time was
5:40pm. Two surgeries proceeded simultaneously in the operating

Merkuriusz

Merkuriusz

do szpitala Przemienienia (wówczas im. Paw³owa). W Izbie
Przyjêæ lekarze i pielêgniarki mieli pe³ne rêce pracy. Kierowani
przez dowiadczonego chirurga opatrywali rannych,
przewozili chorych na oddzia³y lub do rentgena, pobierali
krew w celu oznaczenia grupy krwi, podawali pierwsz¹
dawkê surowicy i starali siê ustaliæ to¿samoæ zabitych.
Pamiêtam m³odego 26-letniego mê¿czyznê, którego kula
z karabinu ugodzi³a w serce. Ma³y otwór w kieszonce letniej
koszuli po lewej stronie klatki piersiowej. Z kieszonki
wydobylimy przestrzelon¹ legitymacjê PZPR. Inny zabity
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W dniu 28.06.1956 r. poranek by³ ciep³y i s³oneczny, co
nastraja³o optymistycznie. W Szpitalu Przemienienia Pañskiego
przy ulicy D³ugiej trwa³a codzienna poranna krz¹tanina. Na
oddzia³ach chirurgicznych wytrawne pielêgniarki ze
zgromadzenia w. Wincentego á Paulo - popularnie
zwane szarytkami - przygotowywa³y chorych
do planowanych operacji, rozdawa³y leki
i wykonywa³y inne czynnoci pielêgnacyjne.
O godzinie 9.00 rozpoczê³y siê operacje
na 3 salach operacyjnych. Oko³o 10.30 profesor

of JUNE 1956

room. The professor examined the wounded, set the order of
surgeries and checked progress. He used his war time experience
as a commandant of a field hospital in Tarnopol in 1939 where he
was later taken captive by the Russians.
As a young surgeon, I was put in charge of less serious cases in
which local anesthesia could be applied. I began to remove a bullet
lodged in the popliteal fossa. I realized this could result in profuse
bleeding and anxiously removed the bullet with forceps. There was
no bleeding and the wound was set to heal.
In the evening, we heard the famous Cyrankiewicz speech on
cutting off the arm when needed veiling a threat that the peoples
government would stop at nothing to suppress the uprising. After
midnight, tanks from Biedrusko were heard moving down the street
by the hospital. We received no more wounded as an order was
issued to move them all to either the Military or the Police Hospital
at £¹kowa Street. The only wounded that arrived were those who
could reach the hospital by themselves. They asked not be registered.
The surgeries ended around 5am. We then sent the patients to the
wards placing them in the care of the sisters who would watch any
patients that woke up and monitored their condition. Perhaps it
was thanks to the watchful care of the sisters that no one died
immediately after the surgeries.
We all fell asleep immediately. All with the exception of one very
experienced surgeon who was the hospitals party secretary. He
kept throwing up his hands repeating how horrible as if in
a trance. Apparently, his communist ideals just fell apart.
All hospital services showed utmost dedication. The pharmacy,
the X-Ray, the lab, the kitchen all worked continuously without
a single prompt. The blood donation center ensured the essential
supplies of blood of which we never ran out. The belief was that
a new chapter in the history of our country has just begun and that
the repression would finally end opening the way to independence.
The first patient died after two days. A shrapnel the size of
a walnut was removed from his lung. A group of Secret Police
agents showed up on that day. They would pass out cigarettes and
candy trying to establish the identities of the patients. We hid charts
bearing patient names and warned the patients about the arrival
of the secret service. Other visitors were people searching for missing
relatives. Some of them would find them in the hospital morgue.
Although the Poznañ Uprising resulted in the October Thaw, the
release of Cardinal Wyszyñski, the end of Polish patriots trials and
the return of crosses to patient rooms, the fight against the Church
continued, as exemplified by the brutal expulsion of the sisters from
our hospital, which turned out to be highly harmful for the patients.
No one has apologized to the sisters for this travesty of justice. Yet,
the memory of their work during the uprising has survived to this
day. Fifty years later, when looking at the Adam Mickiewicz Square
monument, one is happy to know that the victims of the Poznañ
Uprising did not die in vain but rather opened up the way to
freedom.
Konstanty Tuka³³o
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