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Merkuriusz: W Polsce mówi si´ wiele o rosnàcej roli samorzàdów lokalnych, ale pieniàdze nadal w du˝ej mierze dzielone
sà centralnie, w Warszawie. Co mo˝e zrobiç Marsza∏ek Wielkopolski, by zmieniç ten niekorzystny dla regionu system?
M. Woêniak: Aby to zmieniç radykalnie i szybko musia∏bym
mieç uprawnienia Prezydenta Paƒstwa! Proponuj´ wi´c, aby trzymaç si´ jednak realiów. System rzeczywiÊcie daje centrum
uprzywilejowanà pozycj´ w podejmowaniu decyzji finansowych..
Jako samorzàdowcy chcielibyÊmy ograniczaç to „w∏adztwo. Mo˝e si´ to dokonaç jednak tylko poprzez ewolucj´ systemu, to znaczy dalsze zwi´kszanie uprawnieƒ samorzàdów wszystkich szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

M: Ale ewolucyjnie mo˝emy dokonaç tego tylko r´kami polityków...
M.W.: RzeczywiÊcie, to wÊród pos∏ów musi byç wola zmian
– zgodnych z tym, co zak∏adano w momencie reformy polityczno-administracyjnej kraju. Ustawy samorzàdowe z 1990
roku mia∏y charakter rewolucyjny. Od tego czasu trwa jednak
„przeciàganie liny”. Raz oddaje si´ kompetencje samorzàdom,
potem znowu je ogranicza. Przez cz´Êç urz´dników szczebla
centralnego jesteÊmy traktowani jak petenci. Jest to czasami
kwestià b∏´dnego przekonania, ˝e samorzàdowcy kierujà si´
wy∏àcznie interesem lokalnym, bez zrozumienia kraju jako pewnej ca∏oÊci.
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Merkuriusz: While there is a lot of talk in Poland of the growing
role of local governments, a lion’s share of funds are distributed
centrally from Warsaw. What can a Marshall of Wielkopolska do
to change this system that puts the region at a disadvantage?
M. Woêniak: Well, to change things fundamentally and fast,
I would need the powers of the President of Poland! Let us stick
to what is realistically possible. The system does indeed place
the central government in a privileged position of the financial
decision-maker. As local government officials, we would be happy to curtail these money distribution powers. This can only
happen if the system evolves towards empowering local governments of all levels: municipal, county and regional.
M: Such an evolution can only be furthered by the politicians
themselves...
M.W.: True, it is the MP’s that must support the change process in line with the national political and administrative reform
strategy. The local government legislation passed in 1990 was
revolutionary. Ever since that time, however, we have been witnessing a “tug of war”, as it were. One day powers go to local governments only to be taken away on the next. Some central officials treat us as applicants. This results from a misconceived notion that local governments only promote local interests with little appreciation for the needs of the country as a whole.
M: However, it simultaneous common knowledge that rich individuals make up a rich state...
M.W.: As obvious as that is, much pushing and shoving takes place between the central and the local administrations.
For that reason, the evolution is very slow in coming. The on-

Fighting for a richer

Wielkopolska
Interview with Marek Woêniak,
Marshall of the Wielkopolska Region
ly thing that can change that is a good combination of parties
in the Parliament.
M: Is decentralization possible given the makeup of today’s
Parliament?
M.W.: I don’t think it is. The local governments have received very little this year. There is hardly a breakthrough in sight.
M: You are involved in lobbying for Wielkopolska. That is a
necessity. How do you feel in that role? Like an applicant forced to fight for every bit of prosperity for your own region?
M.W.: I am very uncomfortable in the role of an applicant
who asks for things that should normally be obvious. My preferred model is to work closely with Wielkopolska MP's and senators who are the most effective mouthpieces of the local government passing our expectations on to the central authorities and the Parliament.
M: Evidently, there is a strong policy of ensuring that eastern
provinces receive much more European Union funds during the
2007-2013 period than regions such as Silesia and Wielkopolska. This will actually be the case if the government chooses the
so called first option for distributing structural funds.
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Czy model ten nie lekcewa˝y regionów-lokomotyw, które decydujà o rozwoju naszej gospodarki?
M: Jak mo˝na by zobrazowaç uszczuplenie Êrodków unijnych
dla Wielkopolski o oko∏o 260 milionów euro?
M.W.: To zmniejszenie przebudowy dróg w województwie
o oko∏o 500 kilometrów. Przypomn´, ˝e ∏àczna d∏ugoÊç dróg
wojewódzkich w Wielkopolsce wynosi 2666 km
M: Pod koniec lipca odb´dzie si´ w Poznaniu po raz pierwszy
Konwent Marsza∏ków Województw RP. Czym jest Konwent?
M.W.: To struktura skupiajàca marsza∏ków wszystkich 16
województw. Cyklicznie odbywajàce si´ spotkania umo˝liwiajà nam wypracowanie stanowisk dotyczàcych wszystkich regionów, dyskusje, przedstawienie naszych oczekiwaƒ i problemów. Inicjatywa spotkaƒ z przedstawicielami rzàdu czy Parlamentu wychodzi nie tylko z naszej strony. Ministrowie i parlamentarzyÊci proponujà równie˝ spotkania, pragnàc skonsultowaç z samorzàdami tematy istotne dla kraju.
M: Jak jest tym razem?
M.W.: Pierwszy konwent w Wielkopolsce zdominuje zapewne temat podzia∏u Êrodków unijnych. B´dziemy si´ mi´dzy
innymi zastanawiaç, czy nale˝y tworzyç listy zadaƒ priorytetowych, zwolnionych z procedury konkursowej. Mamy obawy co
do takich zapisów, gdy˝ mogà one wywo∏ywaç niepotrzebne
konflikty. Uwa˝amy, ˝e procedury konkursowe sà lepsze. Na
konwencie zajmiemy si´ tak˝e kwestià przewozów regionalnych, które sà problemem wszystkich samorzàdów. W Wielkopolsce jesteÊmy ju˝ bardzo zaawansowani w pracach nad
powo∏aniem spó∏ki do przewozów regionalnych. Nie jest jeszcze rozstrzygni´te, czy taka spó∏ka ograniczy si´ do samej Wielkopolski, czy obejmie te˝ sàsiednie regiony. Model rzàdowy
przewiduje budowanie spó∏ek na obszarze wi´kszym ni˝ jeden
region. Tworzenie spó∏ek przewozowych niesie z sobà oczywiÊcie wiele problemów, których ÊwiadomoÊç trzeba mieç ju˝ na
starcie. Obawiam si´ mi´dzy innymi, ˝e jeÊli nie zmienià si´

M.W.: If the government chooses that option, Wielkopolska
will certainly lose out. Our region will then receive some €260
million less than in option three which we have supported. Option one promotes eastern regions of Poland and the Êwi´tokrzyskie and Warmiƒsko-Mazurskie Voivodships. The government consistently seeks to support the weakest. Will the poorest
regions be capable of absorbing more EU funds and laying out
a proportionately larger amount of matching funds? Doesn’t the
model neglect the regions that act as driving forces that are essential for the economic growth of the entire country?
M: How can you illustrate the impact of taking €260 million
in EU funds away from Wielkopolska?
M.W.: The impact, for instance, is that 500km less of roads will be converted and renovated in region-wide. Note that
the total length of roads in Wielkopolska is 2666 km.
M: At the end of July, Poznaƒ will host its first Convention of
Polish Region Marshals. What does that Convention do?
M.W.: The Convention associates Marshals of all of Poland’s 16 voivodships. Its regular meetings are an opportunity for
developing our positions on matters concerning all regions, discussing issues and for presenting expectations and problems.
The initiative to meet representatives of the government and
the Parliament is not always ours. The ministers and MP’s also propose meetings to consult issues of national importance
with local governments.
M: What’s on the agenda this time?
M.W.: The first Convention meeting to be held in Wielkopolska will most likely focus on the distribution of EU funds. We will

deliberate on the need to create a list of priorities to be exempt
from the tender procedure. We are apprehensive about such provisions as they may give rise to unnecessary conflicts. We think
that tenders are a better option. The Convention will also deal
with regional transportation which is a problem for all local governments. Wielkopolska has achieved much progress in establishing a regional rail operator. We have not made the final decision as to whether the entity will be limited to Wielkopolska in its
operations or perhaps additionally cover the adjacent regions. The
central government’s model calls for forming companies that cover more than a single region. Needless to say, the establishment
of rail operators will cause a great deal of problems which we should be aware of at the start. I am afraid, for instance, that the rules governing the work of Polskie Linie Kolejowe (Polish Railways)
will not change and that it will continue to control access to tracks
effectively blocking the development of local transportation companies. Their role is not only to stop gaps but also to set up a longterm system that will help cut costs, upgrade the rolling stock and
provide traveling comfort to Western European standards.
M: Can the fact that Wielkopolska will host the Marshals’ Convention for a half year give rise to interesting initiatives in
the region? Can we benefit here?
M.W.: First of all, we will have an opportunity to invite guests and speakers who are most interested in solving the region’s problems, we will look for allies to back our efforts and
place on the agenda issues that we believe to be of critical importance. The Convention is also a highly effective way of promoting the region. We will have a chance to present personal-
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M: A wiemy przecie˝, ˝e bogactwo jednostki buduje bogactwo paƒstwa.
M.W.: To oczywiste, ale nie zmienia faktu, i˝ ca∏y czas trwa
przepychanie mi´dzy administracjà rzàdowà i samorzàdami.
Dlatego ewolucja, o której mówimy, post´puje bardzo wolno.
Zmieniç to mo˝e korzystny uk∏ad parlamentarny.
M: Czy zatem w obecnym uk∏adzie parlamentarnym jest szansa na takà decentralistycznà ewolucj´?
M.W.: MyÊl´, ˝e ju˝ nie. Niewiele oddano samorzàdom na
poczàtku roku. Trudno liczyç na jakiÊ prze∏om.
M: Jest Pan, Panie Marsza∏ku, elementem lobbingu na rzecz
Wielkopolski. To koniecznoÊç. Jak czuje si´ Pan w tej roli?
Petenta, który walczy o ka˝dà czàstk´ dla pomyÊlnoÊci w∏asnego regionu?
M.W.: Zdecydowanie nie odpowiada mi rola petenta. Model, który preferuj´, to bliska wspó∏praca z pos∏ami i senatorami Ziemi Wielkopolskiej, bo to oni sà najskuteczniejszym sojusznikiem samorzàdu w artyku∏owaniu naszych oczekiwaƒ
wobec rzàdu i Parlamentu.
M: Widoczna jest silna tendencja polityczna, by tzw. „Êciana
wschodnia” dosta∏a z Unii Europejskiej w latach 2007-2013
zdecydowanie wi´cej pieni´dzy ni˝ na przyk∏ad Âlàsk czy
Wielkopolska. Tak b´dzie, jeÊli rzàd wybierze pierwszy wariant algorytmu podzia∏u funduszy strukturalnych.
M.W.: JeÊli rzàd opowie si´ za wariantem pierwszym, b´dzie to niekorzystne dla Wielkopolski. W tym przypadku nasz
region otrzyma oko∏o 260 milionów euro mniej, ni˝ gdyby przyj´to wariant trzeci, za którym optowaliÊmy. Wariant pierwszy
algorytmu preferuje województwa „Êciany wschodniej” oraz
Âwi´tokrzyskie i Warmiƒsko-Mazurskie. Rzàd konsekwentnie
idzie w kierunku wspierania s∏abszych. Czy jednak gorzej radzàce sobie do tej pory województwa b´dà w stanie zagospodarowaç wi´kszà iloÊç Êrodków unijnych, kiedy na starcie trzeba b´dzie wy∏o˝yç proporcjonalnie du˝o funduszy w∏asnych?
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zasady funkcjonowania Polskich Linii Kolejowych i b´dà one
dowolnie kszta∏towa∏y ceny dost´pu do torów, to mo˝e si´ to
okazaç zaporà uniemo˝liwiajàcà rozwój naszych spó∏ek przewozowych. Nie chodzi bowiem tylko o dzia∏anie doraêne, ale
d∏ugofalowe, zwiàzane z obni˝aniem kosztów, unowoczeÊnianiem taboru, zapewnieniem pasa˝erom komfortu jazdy zgodnego ze standardami europejskimi.
M: Czy fakt organizacji Konwentu Marsza∏ków przez pó∏ roku w Wielkopolsce ma szans´ prze∏o˝yç si´ na jakieÊ ciekawe inicjatywy dla regionu? Czy coÊ na tym zyskamy?
M.W.: Przede wszystkim mamy wtedy mo˝liwoÊç zapraszania goÊci i prelegentów najbardziej reprezentatywnych dla
rozwiàzywania problemów regionu, szukania sojuszników, którzy wesprà nasze dzia∏ania, proponowania pod obrady najwa˝niejszych tematów. Poza tym Konwent jest bardzo skutecznà formà promocji regionu. Mamy okazj´ osobiÊcie zaprezentowaç to, z czego jesteÊmy dumni, co jest godne uwagi.
Nieskromnie mo˝na stwierdziç, ˝e przez pó∏ roku b´dziemy stolicà wszystkich polskich regionów.
M: Do Pana Marsza∏ka nale˝y niewdzi´czna rola dzielenia
pieni´dzy przekazanych z centrali do regionu. Jak walczy Pan
z naciskami, tak˝e tymi politycznymi?
M.W.: Na szcz´Êcie nie podejmuj´ decyzji jednoosobowo.
Decyzje te podejmuje Zarzàd i Sejmik Województwa, które sà
cia∏ami kolegialnymi. Mój g∏os te˝ ma jednak znaczenie, dlatego rzeczywiÊcie spotykam si´ z ró˝nymi formami zabiegania
o Êrodki finansowe. Najtrudniejsze jest uÊwiadomienie wnioskodawcom, i˝ ich perspektywa
postrzegania spraw, cz´sto lokalna albo wr´cz
osobista, nie jest spójna ze strategià rozwoju regionu. Naciski polityczne czy personalne nie
mogà decydowaç o meritum sprawy.
M: Jakie znaczenie przywiàzuje Pan do wspó∏pracy z zagranicà? Z jakimi regionami wspó∏pracuje si´ Wielkopolsce najlepiej?

M.W.: Zdecydowanie najlepiej uk∏ada si´ wspó∏praca z landami niemieckimi – Hesjà, Brandenburgià, Dolnà Saksonià. Ostatnio spore nadzieje wià˝emy z kontaktami z w∏oskim regionem Emilia-Romagna i hiszpaƒskà Katalonià. Dzisiejsza Europa jest Europà regionów, które przejmujà rol´ inicjatorów wspó∏pracy mi´dzynarodowej zbli˝ajàcej ludzi i instytucje. Dzi´ki temu mo˝emy tak˝e korzystaç z funduszy unijnych, bowiem Unia premiuje mi´dzynarodowe kontakty, projekty ∏àczàce dwa, trzy regiony. Wspó∏praca z zagranicà ma ogromne znaczenie. Musimy prezentowaç si´
tak, by inni podchodzili do nas bez obaw i uprzedzeƒ.
M: Mi´dzynarodowa agencja ratingowa FITCH RATINGS bardzo wysoko oceni∏a wiarygodnoÊç kredytowà Wielkopolski.
Czy mo˝emy to do czegoÊ wykorzystaç, czy to tylko kolejny
kawa∏ek papieru?
M.W.: To na pewno potwierdzenie faktu, ˝e Wielkopolska
jest solidnà firmà. Pozwala nam to, w przypadku potrzeby skredytowania jakiejÊ inwestycji, na swobodny dost´p do kredytów
czy emisji obligacji, gdy˝ dla banków jesteÊmy bardzo wiarygodnymi partnerami.
M: Podjà∏ si´ Pan funkcji marsza∏ka Województwa, majàc
ÊwiadomoÊç, i˝ po roku sprawowania urz´du wybory samorzàdowe mogà skróciç Pana kadencj´. Czy jest Pan na takà
ewentualnoÊç przygotowany?
M.W.: Zak∏adaç trzeba wszystkie warianty, ale jestem zdecydowany kontynuowaç swojà prac´. Zaczà∏em jà i nie widz´ powodu, aby z niej rezygnowaç. Ale oczywiÊcie to jest
polityka. To pewna gra, arytmetyka,
uk∏ad si∏, wynik zbli˝ajàcych si´ wyborów. To rodzaj ryzyka wpisanego
w prac´ i s∏u˝b´ polityka. Przed laty podjà∏em decyzj´ o zwiàzaniu si´
z samorzàdem lokalnym i pozostan´
temu wierny.
Rozmawiali: Mariola Zdancewicz
i Przemys∏aw Grociak

ly the things we are proud of and that are noteworthy. I can immodestly say that during the
six months we will be the capital of all Polish
regions.
M: You will have the unrewarding task of distributing the money passed on to the region
by the central government. How do you handle the political and other pressures?
M.W.: Fortunately, I don’t make these decisions single-handedly. They are made by the Voivodship Board and the Regional Assembly
which are multi-person bodies. Still, I do have a
significant say in the decisions which is why I
have been approached by parties seeking to obtain funding. The
biggest challenge is to make them realize that their perspective
is often local or personal and inconsistent with the overall growth
strategy of the region. Political and personal considerations may
not be allowed to interfere with matters of substance.
M: How significant are foreign relations for you? What regions
does Wielkopolska finds to be its best cooperation partners?
M.W.: Our best relations by far are with the German states
of Hessen, Brandenburg and Lower Saxony. As of late, we have high hopes for cooperation with the Italian region of Emilia-Romagna and the Spanish Catalonia. Today’s Europe is a
continent of regions that initiate international relations to bring
people and institutions closer together. That helps us utilize
EU funds as the European Union promotes multi-national pro-

jects that involve two or three regions. Foreign relations are of utmost
significance. We need to promote our
image so as to dissipate others’ fears
and prejudices.
M: The international rating agency
FITCH RATINGS has given Wielkopolska very good ratings for its creditworthiness. Can we benefit from
that or is it just another worthless
piece of paper?
M.W.: The rating certainly shows
that Wielkopolska is reliable. If and
when external financing is needed, we will find it much easier
to take out loans or issue bonds as an entity that is highly credible with banks.
M: You have assumed the post of Voivodship Marshall aware of the fact that the local government election may reduce
your term of office after one year. Are you prepared for that?
M.W.: One has to be prepared for all possibilities but I am
determined to carry on my work. I have begun it and I see no
reason to give up now. But of course there is always politics.
It is a game, involving arithmetic, an interplay of various forces and election outcomes. The work of a politician incorporates a certain risk. I decided to work for the local government
years ago and I will be faithful to that decision.
Mariola Zdancewicz i Przemys∏aw Grociak

MERKURIUSZ_07_2006

27-7-06

14:03

Strona

7

It is hard to write about the distribution of EU aid without getting emotional. The amount at stake is a staggering €60 billion that the European Union has allocated for
the 2007-2013 period. €16 billion of this will be distributed among the regions. The funds may finance the construction of roads, schools and bridges in regions, support
business and popularize the Internet. The big question is
how the money will be distributed: the EU seeks to create
equal opportunities for all regions, the Polish approach, as
furthered by the ruling political coalition, is to take away
from the rich, including Wielkopolska, and generously give to the poor.
Even in 2004-2006, EU aid was divided to favor
the least wealthy provinces (Warmiƒsko-Mazurskie, Lubelskie, Âwi´tokrzyskie, Podlaskie and Podkarpackie).
The distribution following scheme one affords the poorest provinces 2.2 times more funds per capita than
the richer ones. Nothing is posed to change in the new
six-year period, partly because the money will be distributed during the local government election campaign in
which the poorest regions, that is the eastern ones, are
expected to vote for the ruling parties. The local authorities of Wielkopolska, Ma∏opolska and Silesia, which support schemes two and three, have protested staunchly against politicians depriving them of money.
In early July, the Ministry of Regional Development recommended
that the government apply scheme one for the distribution of EU funds.
The Ministry stressed it has made extensive social consultations on the
matter. “The only thing is that the consultants were selected to demonstrate that all of Poland agrees with Law and Justice policies”, claims Tomasz Szczypiƒski, a Civic Platform MP. Given this scheme, Wielkopolska may receive €258 million less than under the most beneficial option. No wonder that our region wants to seek compensation
from the government.
The Polish rules of EU aid distribution have been questioned by
many experts. Commissioner Danuta Huebner, who is in charge of regional policy in Brussels, warns against the excessively preferential treatment of eastern provinces which stand to receive an additional €2.2
billion euros to catch up with the European Union under a separate
operational program of Eastern Development. Experts doubt whether
the eastern regions will be capable of absorbing such funds and suggest they are likely to choke on the boon. “The government promotes
regions plagued by the highest unemployment”, claims dr Marek Kozak of the Center for European Regional and Local Studies, “but what
good are nice sidewalks to the jobless?”. Dr Kozak supports a policy
of favoring the cities that drive the country’s economy. Tomasz Kalinowski of the Institute of Market Economy Research points out that
the most successful regions are those that include strong and large metropolitan areas such as Warsaw, Kraków, Gdaƒsk and Poznaƒ. “The
German experience shows it makes no sense to invest equally in the
strong and the poor,” believes Kalinowski. “The best option is to support the regional islands of entrepreneurship”.
The governmental approach to allocating EU funds has left Poland
divided down the middle. The Opole Region will receive 15 times more
then their budget so far. The Warmiƒsko-Mazurskie province will be given twice as many euros per resident as Wielkopolska. Only the two regions of Silesia and Ma∏opolska will receive less EU aid per capita than
Wielkopolska.
A wave of local government protests that has recently swept Poland has forced Law and Justice politicians
to seek alternative solutions. Reportedly, a “forth scheme”
has been developed to mitigate inter-regional conflicts and
divide EU funds “effectively”. Under the new scheme,
Wielkopolska will lose €29
million rather than €258 million.
According to Wielkopolska Marshall Marek
Woêniak, the government will decide about the distribution of
EU funds in the Marshal’s Convention to be held in Poznaƒ on July 27-28 which will give the most interested parties a chance to
negotiate a better deal. Failing that, Marek Woêniak is committed to
fight for additional funds for two regional investment projects until a
satisfactory solution is found.
Maciej Oraƒski

BITWA
O UNIJNÑ

KAS¢

euroregiony

O sprawie podzia∏u unijnych pieni´dzy trudno nie pisaç bez emocji. Chodzi bowiem o du˝à kas´ – przede
wszystkim o 60 miliardów euro, które Unia Europejska
przyzna∏a nam na lata 2007-2013, ale tak˝e o 16 milardów z powy˝szej sumy, które majà zostaç podzielone mi´dzy regiony. To pieniàdze, za które w ka˝dym z województw
b´dzie mo˝na budowaç drogi, szko∏y, mosty, wspieraç
przedsi´biorczoÊç czy popularyzowaç Internet. Rzecz idzie
o zasady podzia∏u tej sumy, które w myÊl polityki Unii powinny wyrównywaç mo˝liwoÊci regionów, a w Polsce, za
wolà politycznà grupy rzàdzàcej – raczej zabierajà bogatym
– czyli Wielkopolsce, a hojnie rozdajà biednym.
Ju˝ w latach 2004-2006 unijne pieniàdze by∏y dzielone zgodnie z zasadà faworyzujàcà województwa najbiedniejsze (warmiƒsko-mazurskie, lubelskie, Êwi´tokrzyskie,
podlaskie i podkarpackie). Podzia∏ ten odby∏ si´ na podstawie algorytmu pierwszego, który najbiedniejszym daje 2,2
razy wi´cej pieni´dzy na mieszkaƒca, ni˝ pozosta∏ym regionom. W nowym rozdaniu, na kolejne 6 lat, ma byç po staremu. Tak˝e dlatego, ˝e pieniàdze sà dzielone podczas samorzàdowej kampanii wyborczej, a najbiedniejsi – tzw.
„Êciana wschodnia” – g∏osujà na rzàdzàcych. Samorzàdy
Wielkopolski, Ma∏opolski czy Âlàskiego, opowiadajàce si´ za drugim i trzecim algorytmem, ostro protestujà, bo wielka polityka zabiera im pieniàdze.
Z poczàtkiem lipca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zarekomendowa∏o rzàdowi podzia∏ unijnych funduszy zgodnie z pierwszym algorytmem. Ministerstwo podkreÊli∏o przy tym szerokie konsultacje spo∏eczne
na temat podzia∏u pieni´dzy. „Tyle, ˝e konsultantów dobrano tak – twierdzi Tomasz Szczypiƒski, pose∏ Platformy Obywatelskiej – by wynika∏o, ˝e
ca∏a Polska chce tego, co PiS”. W takim rozdaniu Wielkopolska mo˝e
otrzymaç o 258 milionów euro mniej, ni˝ w wariancie najbardziej dla naszego regionu korzystnym. Nic wi´c dziwnego, ˝e nasze województwo
chce wystàpiç o rekompensaty od rzàdu.
Polskie podzia∏y unijnych pieni´dzy budzà wàtpliwoÊci wielu specjalistów. Komisarz Danuta Huebner, odpowiedzialna w Brukseli za unijnà
polityk´ regionalnà, przestrzega przed zbyt usilnym preferowaniem „Êciany wschodniej”, która w ramach oddzielnego programu operacyjnego „Rozwój Polityki Wschodniej” otrzyma z puli g∏ównej dodatkowe 2,2 mld euro na dogonienie Unii. SpecjaliÊci wàtpià, czy województwa wschodnie
sà w stanie takie pieniàdze zaabsorbowaç, czy si´ nimi nie zad∏awià.
„Rzàd stawia na regiony o najwi´kszym bezrobociu – twierdzi dr Marek
Kozak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – ale
co bezrobotnemu po tym, ˝e idzie po ∏adnym chodniku?”. Dr Kozak jest
za faworyzowaniem aglomeracji, które sà dzisiaj lokomotywami rozwoju
paƒstwa. Tomasz Kalinowski z Instytutu Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà podkreÊla, ˝e sukces odnoszà regiony podleg∏e du˝ym miastom, silnym oÊrodkom metropolitarnym, jak Warszawa, Kraków, Gdaƒsk czy Poznaƒ. „DoÊwiadczenie Niemiec pokaza∏o – uwa˝à Kalinowski – ˝e nie ma
sensu po równo inwestowaç w dobrych i s∏abych. Trzeba raczej wspieraç
wyspy przedsi´biorczoÊci w regionie”.
Rzàdowy sposób podzia∏u funduszy unijnych mocno ró˝nicuje Polsk´.
Ocenia si´, ˝e na województwo opolskie przypadnie 15 razy wi´cej pieni´dzy, ni˝ mia∏o dotàd do wydania. W Warmiƒsko-Mazurskim przypadnie ponad dwa razy wi´cej euro na jednego mieszkaƒca ni˝ w Wielkopolsce. Tylko w dwóch województwach (Âlàskim i Ma∏opolskim) przypadnie
mniej unijnych pieni´dzy na mieszkaƒca, ni˝ w regionie Wielkopolski.
Fala protestów samorzàdowych, jaka przetoczy∏a si´ przez Polsk´,
zmusi∏a w ostatnich dniach polityków PiS do poszukiwania nowych rozwiàzaƒ. Powsta∏ podobno „czwarty algorytm”, który ma zlikwidowaç konflikty mi´dzy regionami, a unijne pieniàdze podzieli „skutecznie”. W takim rozdaniu Wielkopolska nie straci 258-u, a tylko 29 mln euro.
Zdaniem Marsza∏ka województwa,
Marka Woêniaka, rzàd podejmie decyzj´ o
sposobie podzia∏u unijnych pieni´dzy przed Konwentem Marsza∏ków, który w dniach 27-28 lipca br.
zbierze si´ w Poznaniu. Przed Konwentem, który dawa∏by szans´ negocjacjom najbardziej przecie˝
zainteresowanym. W przypadku niepomyÊlnego scenariusza Marek Woêniak
zapowiada walk´ o dodatkowe fundusze na dwie du˝e inwestycje w naszym regionie. Walk´ do pomyÊlnego koƒca.
Maciej Oraƒski
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Warto mieç ÊwiadomoÊç i˝ zaglàdamy do krainy, która pod
wzgl´dem atrakcyjnoÊci zdecydowanie przewy˝sza wiele innych regionów kraju. Zatem jeÊli pozwolicie Paƒstwo zaproponuj´ krótkà w´drówk´ po... Wielkopolsce.
Zaczn´ do niezwyk∏ego widoku. Prosz´ wyobraziç sobie rozleg∏y park pe∏en soczystej zieleni i ciep∏ych zapachów lata,
a w perspektywie bajkowy pa∏ac ze strzelistymi basztami. Widok to jak na nasze warunki zupe∏nie niezwyk∏y, bo baszty takie zdobià raczej kolorowe foldery reklamujàce krainà wzd∏u˝
Loary, a nie polskie krajobrazy Tym wi´ksza radoÊç, ˝e takie
cudeƒka mo˝emy zobaczyç zaledwie 100 km od Poznania. Historia budowli zwiàzana jest z kilkoma rodami, przy czym najwi´kszy wp∏yw na obecny wyglàd mia∏a Izabela Czartoryska.
Ale pa∏ac nie tylko z zewnàtrz cieszy swà urodà, bo oto po
przekroczeniu bramy zobaczymy kilku poziomowy dziedziniec
w cz´Êci zabudowany arkadami i tak pi´kny, ˝e a˝ chcia∏oby
si´ usiàÊç tu o pó∏nocy i przy Êwietle ksi´˝yca pos∏uchaç choçby tylko „Wiosny” Vivaldiego. Na dok∏adne zwiedzania ca∏ego
obiektu nie starczy nam dziÊ czasu, ale zatrzymajmy si´ choçby przy dwóch atrakcjach. Pierwsza to starorzymska mozaika
przywieziona z Italii, zdobiàca teraz kru˝ganki, a druga to niezwykle ciekawa kolekcja waz greckich, z najwi´ksza atrakcjà
w∏àcznie, wazami czerwonymi. Wspomnia∏em ju˝ o parku, ale
warto wiedzieç, ˝e jego atrakcjà sà nie tylko stawy i aleje, choç
ta wysadzana lipami jest jednà z pi´kniejszych jakà widzia∏em,
ale tak˝e wielka zagroda z ˝ubrami. No i pod tym wzgl´dem
Go∏uchów, bo o nim mowa, przewy˝sza Dolin´ Loary bowiem
tam tych pi´knych zwierzàt nie spotkamy.
Opuszczamy ten uroczy zakàtek i zanim dotrzemy w okolice Poznania wstàpmy na peryferie ˚erkowa. Tam po zjechaniu
ze wzgórz staniemy przed pa∏acykiem w Âmie∏owie. Miejsce ciekawe choçby z tego powodu ˝e przez pewien czas przebywa∏ tu
Adam Mickiewicz. Pozosta∏o po nim nieco pamiàtek, a przez
park dojÊç mo˝emy do pomnika, którym uczczono poet´.
Zajrzyjmy teraz w najbli˝sze sàsiedztwo stolicy Wielkopolski. Tutaj atrakcji nie brakuje. Miasto ma to szcz´Êcie, ˝e otulone jest wielkim pierÊcieniem lasów i jezior. DoÊç powiedzieç,
˝e prawie graniczy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym od
po∏udnia i Puszczà Zielonka od pó∏nocy. Oba kompleksy zach´cajà do w´drówek nie tylko pieszych, ale i do coraz modniejszych wypraw rowerowych.
Jeziora, uroczyska, Êlady dawnej ÊwietnoÊci jak choçby ruiny pa∏acyku Klaudyny Potockiej na wyspie Jeziora Góreckiego.
Ale zawsze najwi´kszymi atrakcjami sà dost´pne budowle
z przesz∏oÊci. Jednà z nich jest otoczony fosà zamek Kórnicki,
bli˝szy swym wyglàdem zamkom angielskim, ni˝ tym wznoszony w Êrodkowej Europie. DziÊ by wejÊç na most przerzucony nad fosà trzeba pokonaç kilkanaÊcie schodów natomiast
kiedyÊ wiód∏ t´dy podjazd, bowiem w miejscu dzisiejszej sieni, mieÊci∏a si´ komora celna. Ciekawostek tu sporo, choçby
sala z pi´knym kasetonowym sufitem, czy te˝ inna nie bez powodu zwana Salà Mauretaƒskà. Na pi´trze dotknàç wzrokiem
mo˝emy jedynie niewielkiej cz´Êci osobliwej kolekcji, z której

J. Góreckie, ruiny zamku Klaudyny Potockiej

s∏ynie zamek. To wielki zbiór ksià˝ek i woluminów liczàcy ponad 150 000 dzie∏.
Tutaj okolica tak˝e tonie w zieleni, a to za sprawà rozleg∏ego Arboretum pe∏nego roÊlin tyle pi´knych, co i niezwyk∏ych
jak choçby s∏ynna wierzba, na której rosnà... gruszki. Jak widaç mi∏e szaleƒstwo dotknàç mo˝e ka˝dà profesj´, nawet
ogrodnictwo. No i historia z czasów najm∏odszych. Otó˝ niedaleko zamku na Prowencie, urodzi∏a si´ nasza Noblistka – Wis∏awa Szymborska.
A b´dàc ju˝ w Kórniku nie mo˝na ominàç Rogalina z Pa∏acem Raczyƒskich. wozownià, czworakami i pi´knym kasztanowym podjazdem. Kasztany w tej cz´Êci wyraênie dominujà
w krajobrazie, bowiem od wspomnianego pa∏acu aleja nimi wysadzana, prowadzi do budowli, przed którà zawsze lubi´ usiàÊç
i zadumaç si´ choç na kilka chwil. To kaplica wzniesiona przez
Edwarda Raczyƒskiego, a wzorowana na starorzymskiej Êwiàtyni z Nimes. Strze˝ona przez dwa ˝elazne lwy, wyrasta z zieleni niczym fatamorgana. Jednak Rogalin mimo tak pi´knych
budowli kojarzy si´ przede wszystkim z d´bami. Z d´bami
wÊród których trzy wzbudzajà zawsze najwi´ksze emocje. To
Lech, Czech i Rus. Jak legendarni bracia od wieków sà symbolem tego miejsca przesiàkni´tego nasza polskà historià. Jednak b´dàc tu nie sposób ograniczyç si´ jedynie do najbli˝szych
okolic pa∏acu. Ca∏y ten obszar nazywany jest Starorzeczem
Warty. Przez tysiàce lat rzeka z trudem przeciska∏a si´ przez
rozleg∏e ∏àki meandrujàc bezustannie i co jakiÊ czas gubiàc
swoje koryto. Czego skutkiem jest wiele jeziorek, oczek wodnych. Teren obfituje tak˝e w bagniska, co daje doskona∏e mo˝-

MERKURIUSZ_07_2006

27-7-06

14:03

Strona

9

kultura / culture

Tor regatowy MALTA

Gruszki na wierzbie

mi´dzy Loarà, a Poznaniem
liwoÊç ˝erowania ptakom i zwierz´tom. Zresztà nie ma co si´
dziwiç takiej obfitoÊci fauny, bo ten Rogaliƒski Park Krajobrazowy bezpoÊrednio sàsiaduje ze wspomnianym wczeÊniej Wielkopolskim Parkiem Narodowym.
Jednak Wielkopolska to nie tylko miejsca znane z przewodników. To tak˝e rozrzucone po polach wiatraki, przycupni´te w k´pach drzew dworki, ∏àcznie z tymi najbardziej rdzennymi, krytymi polskim dachem ∏amanym. To tak˝e ma∏e koÊció∏ki, w tym najcenniejsze, drewniane, jak choçby ten w Wierzenicy stojàcy na wzgórzu poÊród bzów.
To tak˝e dawny gród Gniezno z katedrà kryjàcà szczàtki patrona Polski Êw. Wojciecha. To tu w roku tysi´cznym zakoƒczy∏a si´ piesza pielgrzymka Cesarza Ottona III przybywajàcego z Ostrowa Lednickiego na Zjazd Gnieênieƒski.
Sà w naszym regionie tak˝e miejsca jeszcze starsze. MyÊl´
o pras∏owiaƒskim Biskupinie pami´tajàcym jeszcze czasy, gdy
wys∏annicy Nerona przecierali drog´ nad Ba∏tyk, zwanà potem
Szlakiem Bursztynowym.
Na koniec kilka s∏ów o stolicy regionu, o Poznaniu. Miasto
i historyczne i zarazem nowoczesne. Sp´dziç w nim mo˝ne kilka dni nie nudzàc si´ nawet przez chwil´.
Gród to stary o czym Êwiadczà zabytki choçby z Ostrowa
Tumskiego gdzie odnajdziemy Katedr´, stareƒki koÊció∏ N.M.P.
budynek pierwszej wy˝szej uczelni powsta∏ej w 1518 r. Akademii Lubraƒskich i umiejscowione naprzeciwko Muzeum Archidiecezjalne.
Najwi´cej turystów za to gromadzi si´ tradycyjnie w obr´bie Starego Miasta z górujàcym nad okolicà renesansowym Ratuszem. Warto zajrzeç tu w czerwcu, kiedy odbywa si´ Jarmark
Âwi´tojaƒski, a kramy ze starociami zajmujà ka˝dà wolna przestrzeƒ. B´dàc na Starym MieÊcie nie sposób pominàç tak˝e
okoliczne koÊcio∏y, muzea, galerie, teatry.
Ale jak wspomnia∏em Poznaƒ to nie tylko miejsce nostalgiczne. Miasto ma do zaoferowania tak˝e sporo w dziedzinie
rozrywki.
Stok narciarski w centrum miasta? Brzmi troch´ niewiarygodnie prawda? Jednak to nie fantazja. Rozleg∏y kompleks maltaƒski oferuje bowiem niezwykle du˝o atrakcji. Tor regatowy
na Jezierze Maltaƒskim, wspomniany stok narciarski z wyciàgiem, czynny ca∏y rok. Kino letnie, pla˝e i kàpielisko, trasy rowerowe w pobliskich lasach, kolejk´ wàskotorowà, która dowiezie nas do najwi´kszego w Polsce Ogrodu Zoologicznego, a
ju˝ nied∏ugo Aquapark, którego budowa ruszy niebawem.
Sà w mieÊcie tak˝e centra rozrywkowo-rekreacyjne, multiplexy, czy galerie handlowo-kulturalne jak np. „Stary Browar”
uznany za najciekawszy obiekt w swojej klasie nie tylko w Europie, ale i na Êwiecie.

Pad∏o s∏owo kultura to mo˝e kilka s∏ów na ten temat. Po
niechlubnym okresie zaborów pozosta∏ w samym centrum
wielki cesarski kompleks pa∏acowy. Szcz´Êliwym trafem nie
zburzony i dziÊ w wi´kszoÊci przeznaczony na cele w∏aÊnie
kulturalne. Sà tu pracownie, kluby. Organizowane sà koncerty,
wystawy. Imprezy plenerowe na dwóch dziedziƒcach. Cz´Êç
budynków przypad∏a tak˝e Uniwersytetowi Poznaƒskiemu
i Filharmonii, ∏àcznie ze wspania∏à Aulà, sprzed której roztacza si´ widok na wzniesiony w pobli˝u budynek Opery im.
St. Moniuszki.
Po utworzeniu na tych ziemiach Zaboru Pruskiego miasto
zosta∏o zamienione w twierdz´. Powsta∏ wtedy mi´dzy innymi
na obrze˝ach ogromny kompleks warowny – Cytadela. DziÊ po
fortyfikacjach pozosta∏o niewiele i prawie ca∏y teren zmieniony zosta∏ w rozleg∏y park, w którym odnajdziemy Muzeum Wojskowe, amfiteatr, kolorowe rozarium... Skoro wspomnia∏em
o roÊlinach, w innym parku – Wilsona, mo˝na wybraç si´ z kolei na spotkanie z przyrodà ca∏ego Êwiata. Jest tu bowiem jedna z najwi´kszych w Europie, Palmiarni.
A gdybyÊmy byli spragnieni wi´kszych emocji, to sp´dziç
czas mo˝na na licznych kompleksach sportowych, jak choçby
korty tenisowe, z najwi´kszymi na terenie „Olimpii”, gdzie rok
rocznie rozgrywany jest turniej tenisowy „Porsche Open”. Tu˝
obok znajdziemy stadion lekkoatletyczny i ˝u˝lowy. A gdyby
wra˝eƒ by∏o jeszcze zbyt ma∏o to polecam wyÊcigi kartingowe,
czy te˝ samochodowe na po∏o˝onym w pobli˝u mi´dzynarodowego lotniska ¸awica, Torze Poznaƒ.
Ale miasto przede wszystkim od lat kojarzy si´ handlem
i w tej dziedzinie nie ma sobie równych w kraju. Wielkie tereny „Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich” goszczà co rocznie kilkanaÊcie imprez rangi mi´dzynarodowej i ju˝ choçby
z tego powody Poznaƒ znany jest na wszystkich kontynentach.
Zatem jak widaç stolica Wielkopolski to pe∏na paleta atrakcji, od gwarnego Starego Rynku, po zaciszny Ostrów Tumski.
A jeÊli starczy jeszcze czasu na ma∏y wypad z Poznania, to polecam jedynà w Europie sta∏à lini´ kolejowà obs∏ugiwanà przez
parowà lokomotyw´, która zawiezie nas do Wolsztyna, gdzie
zachowa∏a si´ stara parowozownia, a w niej muzeum Kolejnictwa z dumà nie tylko tej placówki, ale konstruktorów ca∏ej
przedwojennej Polski, najszybszà europejskà lokomotywà, którà nazwano „Pi´kna Helena”.
MyÊl´, ˝e po tylu atrakcjach na koniec dnia przyjdzie czas,
by usiàÊç w którymÊ z klubów muzycznych i przy dêwi´kach
„˝ywej” muzyki sàczàc ch∏odne piwo Red Eryk, wspominaç
wszystkie atrakcje jakie uda∏o nam si´ zobaczyç w goÊcinnej
Wielkopolsce.
Andrzej B∏aszczak
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Franciszek Starowieyski, polski grafik, malarz i scenograf,
jest twórcà tzw. teatru rysowania – zjawiska medialnego, w którym artysta – dzi´ki swej erudycji – wprowadza
elementy widowiskowe w akt tworzenia. Zajmuje si´ malarstwem, plakatem, grafikà u˝ytkowà, scenografià teatralnà i telewizyjnà. Uznawany jest przez wielu krytyków sztuki za wspó∏czesnego mistrza rysunku.
Wystawia∏ w galeriach i muzeach w Polsce oraz Austrii, Belgii, Francji, Holandii, w Kanadzie, Szwajcarii,
USA, we W∏oszech.
PoÊród wielu nagród, których artysta jest laureatem,
wymieniç nale˝y najwa˝niejsze: Grand Prix na Biennale
Sztuki Wspó∏czesnej w Saô Paulo (1973), Grand Prix za
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974), Grand Prix
na Mi´dzynarodowym Festiwalu w Pary˝u (1975), Annual Key Award gazety „Hollywood Reporter” (1975/76), nagrody na Mi´dzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie i na Mi´dzynarodowym Festiwalu Filmowym
w Chicago (1979/82). W 1994 roku otrzyma∏ Nagrod´
„Z∏otej Maski” za scenografi´ do „Króla Ubu” Krzysztofa
Pendereckiego w Teatrze Wielkim w ¸odzi, a w 2004 Nagrod´ Ministra Kultury w dziedzinie sztuk plastycznych.
Obraz Franciszka Starowieyskiego Porwanie Europy
wystawiony jest w polskim przedstawicielstwie w Unii
Europejskiej w Brukseli.

wiedzia∏em wi´c: „Niech pan zapomni o tym d∏ugu” i zapyta∏em: „Dlaczego pan tak mi´dzy nami siedzia∏ przy tym bryd˝u?”. „Bo mi´dzy wami by∏o tak mi∏o. Nawet kiedy któryÊ
z was powiedzia∏: – Masz, k........., waleta – to jakoÊ tak pi´knie ze sobà rozmawialiÊcie.
Inaczej sobie wyobra˝a∏em takà alegorycznà scen´...
Tak, tylko oczy muszà byç wyraêne. Nie rysuj nosa, bo zamiast nosa koÊciotrup mia∏ dziur´. Nie, nie, nie, jak si´ nie
da tego krzy˝yka, to b´dzie dziura. A gdzie z´by? No tak, ale
gdzieÊ musi byç to rozci´cie. Co to sà te dwie linie poziome?
Z´by? No to z´by nie sà krwiste. Czaszka, zamiast nosa
– dziura klasyczna.
No i przy∏ó˝ teraz do tamtej g∏ówki..., ˝eby si´ zmieÊci∏o.
Tak, w idealnych 3 rzàdkach. Trzy muszà tutaj wejÊç. Tam ju˝

Starowieyski rysuje alegori´ Czerwca’56
i wspomina swoje zwiàzki z Poznaniem
Ja bym najch´tniej akty malowa∏, ale dosta∏em zlecenie na
namalowanie t∏umu powstajàcych robotników.
Widzi pani tego ubeka, o tam, góruje nad wszystkimi. GrywaliÊmy w Krakowie w 1950 r. na p∏ywalni Cracovii w podcieniach w bryd˝a, w dwa stoliki. Kr´ci∏ si´ ko∏o nas facet ...
mi∏y, sympatyczny, i tak dosiad∏ si´ na czwartego. KtóregoÊ
dnia o 6.00 rano przychodzi ubecja i wyciàga mnie na przes∏uchanie. Siedzimy w korytarzu, dwóch ko∏o mnie, nic nie mówià, nie wiem, o co chodzi. Wreszcie wprowadzajà mnie do jakiegoÊ pokoju (par´ schodków w dó∏) i widz´, ˝e siedzi mój
znajomy od bryd˝a. Mówi´: „CzeÊç. Jak si´ pan ma? To pan
tutaj pracuje?” On na to: „Tak si´ z∏o˝y∏o, ale prosz´ zaczekaç,
tu podpisze pan papierek, ˝e przez pomy∏k´ zosta∏ pan fa∏szywie posàdzony”. By∏ mi winien jakieÊ 80 z∏. z bryd˝a. Po-
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Starosta Poznaƒski Jan Grabkowski, chcàc zaznaczyç
obecnoÊç powiatu poznaƒskiego w obchodach Czerwca’56,
zaproponowa∏ Franciszkowi Starowieyskiemu, aby zrobi∏
w Poznaniu „teatr rysowania”.
Merkuriusz: Skàd ten pomys∏?
Jan Grabkowski: Poprzednie rocznice czerwca by∏y bardzo
s∏abo zaakcentowane. JednoczeÊnie patrzàc na to co zamierza miasto za∏o˝yliÊmy ˝e koncert, konferencja czy seminarium
przeminà, a czterodniowy spektakl, podczas którego b´dzie
powstawa∏o dzie∏o artysty, pozostawi trwa∏y Êlad. Dodatkowà
zaletà b´dzie mo˝liwoÊç uczestniczenia i podpatrywania, jak
mistrz tworzy, a do m∏odych ludzi tego rodzaju alegoria przemówi ∏atwiej, ni˝ martyrologiczne publikacje. Starowieyski zastanawia∏ si´ 15 min. i przyjà∏ propozycj´. Artysta nigdy nie
mia∏ przekonania do Poznania, ale po ostatnim pobycie – mimo tego, ˝e zrezygnowa∏ na planie z ∏ó˝eczka, do którego zaprasza∏by tych, co poczujà wol´ Bo˝à – polubi∏ Poznaƒ.
M.:Jakie b´dà koleje losu obrazu?
J.G.:Dzie∏o Starowieyskiego zostanie przekazane mieszkaƒcom miasta. Jest to dar dla Poznania i Wielkopolski. Na

starcie obraz zacznie ˝yç. Do po∏owy lipca mo˝na go oglàdaç
w Zamku, docelowo natomiast znajdzie si´ w holu g∏ównym
zak∏adów im. Hipolita Cegielskiegi. Przy obrazie b´dzie wisia∏
ryngraf. By∏a koncepcja umieszczenia obrazu w Muzeum Poznaƒskiego Czerwca, ale jest za du˝y. Choç logistycznie to problem, bo obraz ma bardzo du˝e gabaryty, to istnieje ˝ywa koncepcja, ˝e znajdzie si´ w wielu instytucjach. Na pewno odwiedzi Muzeum Narodowe, znajdzie si´ w Uniwersytecie A. Mickiewicza, ma szans´ pobyç na dworcu, ˝eby obejrza∏y go ró˝ne grupy odbiorców, i nie tylko Poznanianie.
rozmawia∏a: Mariola Zdancewicz

21 czerwca obraz zosta∏ przekazany na r´ce przewodniczàcego Zarzàdu Regionu Wielkopolska „SolidarnoÊç” – Bogdana
Klepasa. Szef Wielkopolskiej SolidarnoÊci podkreÊli∏, ˝e to SolidarnoÊç pokaza∏a Polsce i Êwiatu, co sta∏o si´ w Poznaniu
w czerwcu 1956 roku. Wspomnia∏, ˝e poruszajàc si´ ulicami
Poznania znajdujemy wiele tablic upami´tniajàcych ofiary Czerwca’56, bo co trzeci Poznanianin wyszed∏ wtedy na ulic´.
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si´ nie bardzo zmieÊci. To tylko symbole tych 13 rozstrzelanych ˝o∏nierzy, nic o nich nie wiemy.
Moje zwiàzki z Poznaniem by∏y zawsze fatalne. Co przyjecha∏em do Poznania i coÊ robi∏em, to albo mnie ubecja Êciga∏a...
Ciutk´ za ciemno. ¸apà, ∏apà, schodzi bardzo wyraênie.
...albo nie oddawali mi rysunków. Facet, który mi robi∏ wystaw´, zniknà∏ gdzieÊ bez Êladu. Okaza∏o si´, ˝e ten wa˝ny promotor artystyczny by∏ normalnym wariatem. Nawet jak Kulczykowie zrobili mi wystaw´ w Poznaniu, nie sprzeda∏em ˝adnego rysunku. Tylko „Pod Lipami” mam jedno wspomnienie,
chocia˝ i wtedy Êciga∏ mnie adwokat.
Tutaj... Zastanawiam si´, czy na pisaç czerwonym, czy na
jasnym. Na jasnym chyba lepiej. Micha∏a musz´ ca∏y czas uczyç
polskich powiedzonek, których nie zna – jest Amerykaninem.
Akty fotografowa∏em, ale szefowa „Pod Lipami” nie chcia∏a si´ zgodziç na ich pokazanie. Wtedy to by∏a jedyna galeria
w Poznaniu. Z wyjàtkiem waszego g∏ównego konstruktywisty,
wszyscy malarze tam wystawiali.
Ubecja mnie przes∏uchiwa∏a po ka˝dej wystawie. KiedyÊ si´
wÊciek∏em na tych ubeków i kiedy mnie przes∏uchiwano, powiedzia∏em: „Weêcie i wyrzuçcie z pracy tego, który na mnie donosi,
bo tego, co naprawd´ robi∏em tam, to jakoÊ nie by∏ w stanie zauwa˝yç. Nie chc´ p∏aciç podatków na takich nieudaczników.
Zrobi∏em wielkà wystaw´ plakatów na Powstanie W´gierskie w Muzeum Narodowym i wszystkim kaza∏em k∏aÊç kwiaty pod plakatem. I ludzie k∏adli te kwiaty ... i tego ubek nie
zauwa˝y∏. Najbardziej zauwa˝y∏, ˝e napisa∏em pod pewnym
plakatem na Êcianie: „Namalowane p´dzlem do golenia Marka H∏aski”, i ˝e na plakacie z Leninem najwi´cej zarobi∏em.
Zobacz, jak ta linia tutaj zrobi∏a...

Obraz „Polonia”, Czy to kontynuacja?. Nie
Tak, Dobrze jest. Ods∏oƒ!
Pewna prywatna bardzo tragiczna historia by∏a wynikiem
zwiàzków z Poznaƒskim Czerwcem, ale nie chc´ o tym mówiç. Tak si´ wplàta∏a w te wydarzenia.
Z góry, nie z do∏u. Tak, i teraz bielà troch´. A od góry, ˝eby sz∏o ferlaufem. Nie, nie, p∏aszczyzn´ rozjaÊniç, bo jej tam
nie ma.
Marz´, ˝eby pojechaç do Reszla do gotyckiego zamku, bo
tam mi si´ ca∏e lato Êwietnie pracuje.
O idealnie. I teraz wzd∏u˝ tego konturu tak samo, ˝eby
zagiàç t´ p∏aszczyzn´.
B´d´ sobie rysowa∏, po prostu. ˚adnej myÊli. Wystawa?
Ona musi powstaç sama.
Spisa∏a Mariola Zdancewicz
Tak powstawa∏ obraz Franciszek Starowieyski + Micha∏
Torzecki Pami´ci 74 ofiar Czerwca’56 + 13 rozstrzelanych
˝o∏nierzy.
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Wielkopolskiego
Klubu Kapita∏u

13 lat

Co klub da∏ Poznaniowi i Wielkopolsce
– refleksje prezesa WKK Henryka Judkowiaka

Merkuriusz: Rocznica zawsze sk∏ania do refleksji. Jak dzisiaj widziany jest polski kapitalista w oczach
przeci´tnego Polaka?
Henryk Judkowiak: Bardzo ró˝nie. To zale˝y od punktu widzenia.
Inaczej jest widziany wÊród przedsi´biorców, inaczej w administracji, a jeszcze inaczej w ró˝nych grupach spo∏ecznych. Jedni
patrzà bardzo pozytywnie, bo widzà i prac´, i pieniàdze i rozwój
gospodarki, inni natomiast spoglàdajà z nutà zazdroÊci i modlà si´,
˝eby Pan Bóg zes∏a∏ zaraz´ na krowy sàsiada.
Kapitalizm si´ dopiero rozwija i jest jeszcze mocno scentralizowany. Ka˝da nowa ekipa rzàdzàca zapowiada korzystne
regulacje gospodarcze, a póêniej próbuje scentralizowaç wszystkie decyzje.
M: Jak Klub – b´dàc gronem, z którym nale˝y si´ liczyç – wp∏ywa na losy Wielkopolski i Poznania?
H.J.: Dzia∏amy ju˝ czternasty rok i jesteÊmy organizacjà
ogólnie dostrzeganà. Klub wyst´puje z szeregiem inicjatyw
zwiàzanych z rozwojem miasta i regionu. PrzyczyniliÊmy si´ do
przyciàgni´cia do Poznania wielu inwestorów, w tym równie˝
zagranicznych. S∏u˝ymy informacjà, która jest istotna dla funkcjonowania przedsi´biorstw i u∏atwia podejmowanie prawi-
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d∏owych decyzji. Nasi cz∏onkowie to najbardziej aktywna grupa przedsi´biorców w regionie. Interesuje ich nie tylko w∏asna
firma, ale równie˝ to, co si´ dzieje wokó∏.
M: Co zaliczy∏ by Pan do najwi´kszych osiàgni´ç Klubu – inicjatywy ustawodawcze czy walk´ z korupcjà?
H.J.: OczywiÊcie inicjatywy ustawodawcze. To pomys∏ naszego Êrodowiska, ˝e w telewizji polskiej pojawi∏y si´ popularne programy gospodarcze. ZwracaliÊmy si´ do prezesa Dworaka i do rady programowej telewizji z proÊbà o tematy, które
b´dà edukowaç spo∏eczeƒstwo w tej dziedzinie. Przeci´tny Anglik, Niemiec czy Szwed, kupujàc jakiÊ produkt, patrzy, czy jest
on wyprodukowany w kraju, czy za granicà, i wybiera ten wytworzony u siebie, bo wie, ˝e wp∏ywa to na jego poziom ˝ycia.
Polaków na razie niewielu wybiera polskie produkty.
Klub ma równie˝ osiàgni´cia w zakresie rozwoju portu lotniczego i po∏àczeƒ lotniczych. Bez po∏àczeƒ lotniczych nie ma
inwestycji Êwiatowych w
danym regionie.
Wed∏ug badaƒ Bryt
yjczycy ch´tnie kupujà wyroby wytworzone w Po
lsce. Polskie towary majà
du˝à szans´ wejÊç na
rynek brytyjski, a Wielkopolska jest dla nich ba
rdzo atrakcyjnym rynkiem
do inwestowania. Bez
po∏àczenia Londynu z Poznaniem regularn
ymi liniami nie stwo-
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Wielkopolski Klub Kapita∏u zakoƒczy∏ trzynasty rok swojej dzia∏alnoÊci. Z tej okazji 2 czerwca br. t∏um goÊci zgromadzi∏ si´ na
przylegajàcym do Meridiana skrawku Parku So∏ackiego na uroczysty bankiet w restauracji Meridian w Poznaniu.
Wieczór up∏ynà∏ na rozmowach, degustacji potraw z grilla, serów i win oraz na podziwianiu najnowszych kolekcji ubiorów firmy Cybina , brawurowo wykonanego kankana i na plàsach przy muzyce zespo∏u Klan.
A o czym mówiono?
Romuald Szperliƒski – Prezydent WKK:
Chcemy mieç klub z prawdziwego zdarzenia i czuç si´ w nim jak w gronie przyjació∏. Wokó∏ klubu powsta∏y ju˝ pewne
tradycje i dobra opinia, i to jest nasz dorobek. Do dorobku mo˝na doliczyç jeszcze wspó∏udzia∏ w budowie planów strategicznych rozwoju Wielkopolski. Naszà
inicjatywà jest akcja „popierajmy si´”.
Marek Woêniak – marsza∏ek województwa wielkopolskiego: – Spotykamy si´
doÊç cz´sto jako partnerzy samorzàdowi
i gospodarczy i stwierdzamy, ˝e mamy
wiele wspólnych interesów, planów i wiele kwestii musimy wspólnie lobbowaç
i przekazywaç wy˝ej. Ta ca∏kowicie nieobligatoryjna dzia∏alnoÊç stanowi trwa∏à wartoÊç dla regionalnych kontaktów
i wp∏ywa na lepszy rozwój gospodarczy.

Ryszard Grobelny – Prezydent Poznania: – Poznaƒ uchodzi za stolic´ gospodarczà. Czy przy zaanga˝owaniu WKK
w rozwiàzywanie problemów miasta potrafimy zmobilizowaç si´ i zrobiç coÊ
wspólnie, by oprzeç si´ centralizacji?

za trudny. Zach´cam Paƒstwa do wizyty
w Pary˝u i wspó∏pracy, która mimo trudnoÊci mo˝e byç niezwykle owocna.

Prof. dr hab. Tomasz Schramm – konsul honorowy Francji w Poznaniu: – Bycie razem w Unii to tak˝e kwestia zrozumienia problemów naszych partnerów. MyÊl´, ˝e takie spotkanie pozwala
na lepsze poznanie si´.

Bogdan Bartol – prezes firmy Bartex:
– Czym jest Klub? Bardzo wa˝nà i potrzebnà organizacjà, która prowadzi cennà dzia∏alnoÊç i pozwala inaczej spojrzeç
na naszà gospodark´, ale równie˝ na gospodark´ innych krajów. Dostarcza przydatnych informacji i udziela porad prawnych. Jest to zrzeszenie dobrowolne i istnieje ju˝ 13 lat, i to jest wa˝ne.

Urszula Majorkiewicz – sekretarz generalny Polskiej Izby Przemys∏owo-Handlowej w Pary˝u: – B´dziemy rozwijaç
naszà dzia∏alnoÊç, która nie jest ∏atwa,
poniewa˝ du˝à barierà jest j´zyk, a wiele polskich firm uwa˝a rynek francuski

Prof. Marek Zió∏kowski – Senator RP:
Znam WKK od 9 lat, b´dàc jeszcze konsulem Honorowym Francji. Uwa˝am, ˝e
jest to organizacja, której le˝y na sercu rozwój firm zwiàzanych z Klubem o proeuropejskim i mi´dzynarodowym podejÊciu.

rzymy wspó∏pracy. Je˝eli zostanà uruchomione regularne loty
Londyn-Poznaƒ, to natychmiast pojawià si´ w Wielkopolsce
równie˝ firmy japoƒskie majàce w Londynie swoje centrale
na Europ´.
Zas∏ugà klubu jest tak˝e stworzenie w Poznaniu szko∏y z mi´dzynarodowym programem nauczania i z j´zykiem angielskim.
Temat, który od lat podnosimy z ma∏ym niestety skutkiem,
to brak oferty dla turysty biznesowego na sp´dzanie wolnego
czasu w Poznaniu.
M: Wi´kszoÊç polskich kapitalistów bogaci si´ na handlu. Co
robi Klub, ˝eby zach´caç ludzi do inwestowania w produkcj´?
H.J.: Cz∏onkowie naszego Klubu to w 90 % w∏aÊnie firmy
produkcyjne. Z programu PHARE 2000 przedsi´biorcy wielkopolscy wykorzystali prawie po∏ow´ pieni´dzy na rozwój produkcji eksportowej. Obecnie aktywnie uczestniczymy w programie „Innowacyjna gospodarka”. Dà˝ymy do wprowadzania
najnowoczeÊniejszych technologii do przedsi´biorstw, ˝eby
produkcja by∏a na najwy˝szym europejskim poziomie.
M: Czy pracujecie Paƒstwo równie˝ nad wypromowaniem
polskiej marki? W tej chwili rynek polskich produktów bardzo
si´ skurczy∏.
H.J.: MyÊlimy, pracujemy, mamy kontakty. W Warszawie
jest obecnie i zespó∏ Promocja Marki „Polska” (KIGNET – projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej, którego

celem jest tworzenie nowych, wysokiej jakoÊci us∏ug. Promocjà marki polskiej b´dà zajmowa∏y si´ izby nale˝àce do podsieci KIGNET Marka – przyp. redakcji). Wprowadzanie na rynki Êwiatowe nowych produktów pod nieznanà markà (lub takà, która wypad∏a ju˝ niestety z rynku) zawsze napotyka na
opory. Chcemy za pomocà pieni´dzy unijnych pracowaç nad
tym, ˝eby polskie firmy sprzedawa∏y pod swojà markà i istnia∏y
na rynkach Êwiatowych.
M: Czy jest ju˝ konkretna marka, którà warto wypromowaç?
H.J.: WprowadziliÊmy ju˝ kilka polskich produktów ˝ywnoÊciowych na rynek japoƒski. Jest to susz owocowy i warzywny. Firma wielkopolska sprzedaje tam ca∏y swój wyprodukowany towar. Mamy projekt na wypromowanie dalszych marek, ale to jest kwestia przysz∏oÊci.
M: Jakie cele stawia Pan sobie i Klubowi? Co chcia∏by pan
zrobiç w najbli˝szym czasie?
H.J.: Nasze cele sà d∏ugofalowe. Wzorem sà brytyjskie kluby biznesu. Jest to organizacja elitarna i silne Êrodowisko opiniotwórcze. W swoim gronie mamy specjalistów we wszystkich
dziedzinach, a moim marzeniem jest to, ˝eby z g∏osem Êrodowisk biznesowych liczy∏ si´ polski rzàd, ˝eby na podstawie opinii Klubu by∏y rozwijane decyzje gospodarcze.
Rozmawia∏a Mariola Zdancewicz
Zdj´cia pochodzà z jubileuszowej uroczystoÊci w hotelu Meridian.
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znaczenie
know-how
Poznaƒskiego Centrum
Superkomputerowo-Sieciowego,
które reprezentuje
i u˝ycza siedziby
nowej jednostce firmy Billa Gatesa.
PodkreÊla te˝ znaczenie bardzo du˝ej liczby ma∏ych i Êrednich firm w Wielkopolsce, do których adresowane sà us∏ugi
Centrum Innowacji. „Poza firmami b´dziemy
dzia∏aç w obszarze szkolnictwa wy˝szego, jednostek
samorzàdowych i s∏u˝by zdrowia – mówi dr Norbert Meyer. – Ka˝de
centrum na Êwiecie ma jakàÊ specjalizacj´. W Polsce b´dziemy specjalizowaç si´ w zakresie bezpieczeƒstwa i us∏ug outsourcingowych”.
Centrum b´dzie bezp∏atnie udost´pniaç od nowego roku akademickiego swoje aplikacje i us∏ugi m.in. studentom i nauczycielom wszystkich poznaƒskich uczelni. Umo˝liwia to informatyczna sieç miejska
po∏àczona z siecià krajowà, którà zarzàdza PCSS. Centrum b´dzie te˝
doradza∏o w zakresie podnoszenia bezpieczeƒstwa teleinformatycznego us∏ug oraz wp∏ywa∏o na popraw´ jakoÊci us∏ug medycznych w Wielkopolsce poprzez udoskonalanie bezpiecznego systemu telekonsultacji przez Internet. Ma te˝ zapewniç ∏atwy i bezpieczny dost´p do us∏ug
elektronicznych, oferowanych przez samorzàdy lokalne w dobie zast´powania tradycyjnego dokumentu podpisem elektronicznym. Ma
pracowaç nad rozwojem telewizji na ˝àdanie oraz programu pozwalajàcego na ∏atwà wspó∏prac´ wszystkich domowych urzàdzeƒ medialnych z komputerem za pomocà pilota.
Bartek Rapp – finalista z New Delhi – cieszy si´, bo Centrum Innowacji MICROSOFTU to na pewno ciekawe oferty pracy dla m∏odych
informatyków. „Centrum pewnie wzbogaci nasze PCSS o baz´ sprz´towo-programowà. Byç mo˝e powstanà konta dla ciekawych projektów studenckich, dzi´ki którym b´dziemy mogli korzystaç z nowych
technologii”.
Samo finansowanie Centrum Innowacji jest przewidziane w cyklach. Pierwszy cykl zosta∏ okreÊlony na
kilka miesi´cy, s∏u˝àcych rozruchowi. Ten cykl b´dzie
kosztowa∏ MICROSOFT sto tysi´cy dolarów. Prac´ tu
znalaz∏o na poczàtek kilkanaÊcie osób. Cz´Êç ze sta˝em w PCSS, jak choçby ubieg∏oroczny zwyci´zca
Êwiatowego konkursu IMAGINE CUP. Drugi z finalistów
dosta∏ propozycj´ pracy z Instytutu Maxa Plancka.
Dr Meyer nie chce zdradziç, ile b´dzie zarabia∏
m∏ody informatyk w Centrum Innowacji MICROSOFTU
- zas∏ania si´ tajemnicà handlowà - ale czeka z ut´sknieniem na tegorocznych finalistów Êwiatowego
konkursu IMAGINE CUP. Najlepsi informatycy w Polsce zarabiajà od kilku do kilkunastu tysi´cy z∏otych
miesi´cznie. Polsce nie grozi wi´c dziÊ masowa ucieczka informatyków do Unii Europejskiej, jakà przewidywano po 2000 roku. Oni powoli przebierajà sobie
w coraz ciekawszych propozycjach.
Maciej Oraƒski
W sierpniowym numerze bezpoÊrednia relacja
z udzia∏u poznaƒskich studentów w finale IMAGINE
Zwyci´zcy Êwiatowego fina∏u Imagine Cup 2006 Kuba Gorgolewski i Wojtek JaÊkowski
CUP w New Delhi.
z Politechniki Poznaƒskiej

nauka / science

Polscy informatycy ju˝ nie uciekajà masowo z kraju. Tak by∏o jeszcze kilka lat temu, kiedy p∏ace oferowane informatykom by∏y ˝enujàco niskie. Ale od tego czasu w Polsce du˝o si´ zmieni∏o. M∏odzi informatycy odrzucajà propozycje pracy za granicà. Po zagranicznych sta˝ach wracajà do kraju. Dostrzegajà w Polsce potencja∏ informatyczny.
Kraje dawnego „bloku wschodniego” zawsze s∏yn´∏y ze zdolnoÊci fizyko-matematycznych. Zarówno polscy, jak i litewscy, ∏otewscy, ukraiƒscy oraz rosyjscy informatycy to dziÊ elita programistów na Êwiecie.
Poznaƒscy m∏odzi informatycy majà si´ równie dobrze. To zas∏uga
przede wszystkim Politechniki Poznaƒskiej i rewelacyjnej szko∏y profesorów - W´glarza, S∏owiƒskiego i B∏a˝ewicza – naszych czo∏owych informatyków, cenionych w Êwiecie. To w∏aÊnie spod ich skrzyde∏ wychodzà m∏odzi informatycy, którzy zajmujà czo∏owe miejsca w Êwiatowych konkursach. Rok temu sztandarowy pokaz dwóch poznaƒskich
studentów – Kuby Gorgolewskiego i Wojtka JaÊkowskiego – w kategorii bitwa Hoshimi przyniós∏ im zwyci´stwo podczas najwi´kszego Êwiatowego konkursu informatycznego IMAGINE CUP, organizowanego przez
bran˝owego giganta – MICROSOFT. W tym roku historia mo˝e si´ powtórzyç, bowiem zespó∏ studentów Politechniki Poznaƒskiej przebi∏ si´
przez sito eliminacji i fina∏ Êrodkowo-wschodnioeuropejski do kolejnej
edycji IMAGINE CUP, który odb´dzie si´ w sierpniu w New Delhi.
„IMAGINE CUP to promocja informatyki, ciekawych pomys∏ów
i m∏odych ludzi, którzy chcà robiç wi´cej ni˝ przeci´tny informatyk
– mówi Bartek Rapp, kapitan zespo∏u HeartBIT@PUT studentów PP,
który stanie w szranki kategorii software design obok ponad trzydziestu
dru˝yn z ca∏ego Êwiata. – Ale przede wszystkim to dobra zabawa, satysfakcja i okazja do otrzymania lukratywnych propozycji pracy”. Bartek Rapp nie kryje, ˝e na Êwiatowym finale pojawiajà si´ „∏owcy g∏ów”,
którzy dyskretnie wyszukujà Êwie˝ych osób z w∏asnà inwencjà i du˝ym
zapa∏em do pracy. „Ciàgle rozwijamy nasz projekt. Mo˝e zainteresuje
si´ nim jakaÊ s∏awa. Mo˝e dzi´ki niemu zmieni si´ nasza przysz∏oÊç”.
Nie wiadomo, ile w∏aÊciwie jest prawdy w stwierdzeniu, ˝e to w∏aÊnie m∏odzi poznaƒscy informatycy przyciàgn´li MICROSOFT do grodu Przemys∏awa. 1 czerwca br. Neil Holloway, prezes Êwiatowego giganta na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki og∏osi∏ powstanie
w Poznaniu Centrum Innowacji Microsoftu, które rozwija si´ we wspó∏pracy z Instytutem Informatyki Politechniki Poznaƒskiej i Poznaƒskim
Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS).
„To jednostka skoncentrowana na wypracowywaniu elementów innowacyjnych, a nie produkcji oprogramowania – t∏umaczy dr Norbert
Meyer, odpowiedzialny w Centrum Innowacji za realizacj´ zadaƒ technicznych. – To jedna z kilkudziesi´ciu istniejàcych na ca∏ym Êwiecie,
a kilku w Europie jednostek, które pracujà wy∏àcznie nad nowymi projektami. Centra to przyczó∏ki wspó∏pracy MICROSOFTU z przemys∏em,
naukà i jednostkami administracyjnymi”.
Dr Meyer nie wàtpi w udzia∏ poznaƒskich, m∏odych informatyków
w decyzji o lokalizacji Centrum w∏aÊnie w Poznaniu. Dostrzega jednak
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le ˝e w katedrze, gdy przy po∏udniowej
Czy koÊció∏ NMP jest najstarszy w Powie˝y postawiono pomnik Przemys∏a.
znaniu?
Wtedy równie˝ pad∏a propozycja wykoTo oczywiste, jeÊli przyjmiemy za popalisk. Ówczesny arcybiskup Jerzy Stroczàtek chrzest Polski, chrzest Mieszka I,
ba powiedzia∏: – Dobrze, tylko najpierw
jego dru˝yny i otoczenia. Wszystko to za
prosz´ ubezpieczyç wie˝´! – Teraz jest
sprawà czeskiej ksi´˝nej Dobrawy, która
analogiczna sytuacja. Zresztà zabezpieprzyby∏a do Poznania i osiad∏a na zamku
czenia musia∏yby dotyczyç tak˝e ca∏ego
ksi´cia. W obr´bie zamku trzeba by∏o
terenu wykopalisk. Dotàd ju˝ podczas
zorganizowaç miejsce kultu choçby z teprac prowadzonych na zewnàtrz zg∏ago powodu, ˝e Dobrawa – jako chrzeÊcisza∏em wiele zastrze˝eƒ w tej kwestii.
janka – musia∏a co niedziel´ uczestniczyç
Zapewne wi´kszoÊç materia∏ów z pierwwe mszy Êw. I dlatego na zamku, czy te˝
szej Êwiàtyni zosta∏a wykorzystana przy
obok niego, powsta∏a pierwsza kaplica na
licznych póêniejszych przebudowach.
naszych ziemiach. Katedry oczywiÊcie
Bezzasadna jest opinia, ˝e nasz biskup,
wtedy jeszcze nie by∏o – zacz´∏a powstanie wyra˝ajàc dotychczas zgody na podwaç, kiedy osiad∏ tutaj pierwszy biskup,
j´cie prac archeologicznych w koÊciele,
Jordan.
jest przeciwny nauce. Na prace nie zaZatem mówimy tu ju˝ nie o najstargra˝ajàce zabytkom Kuria zawsze wyraszym koÊciele w Poznaniu, a o najstar˝a∏a zgod´, i wypada o tym pami´taç.
szym koÊciele w Polsce.
Oprócz obaw, o których by∏a teraz moJak najbardziej. Zresztà prace wykowa, ksiàdz nie widzi sensu prowadzepaliskowe prowadzone by∏y tu ju˝ przed
nia prac wykopaliskowych na terenie
II wojnà Êwiatowà. Wtedy to odkryto funkoÊcio∏a?
damenty znacznie starsze ni˝ sam koÊció∏
Rozmowa z ks. Antonim Wa˝biƒskim – rektorem
Obecny koÊció∏ powsta∏ w XV w.
NMP. Odnaleziono Êlady, ˝e powsta∏a tu
KoÊcio∏a NajÊwi´tszej Marii Panny w Poznaniu
z wykorzystaniem materia∏ów pozostakaplica. Mo˝na si´ jeszcze zapytaç, dla∏ych po poprzednich Êwiàtyniach. Zatem
czego w Poznaniu a nie w Gnieênie, czy
niewàtpliwie wszystkie pozosta∏oÊci z X w. zosta∏y w sposób naturalny
na Lednicy? Otó˝ dlatego, ˝e w owym czasie w tamtych miejscach miewplecione w nowo powstajàcà konstrukcj´. W zwiàzku z tym trudno
Êci∏o si´ jeszcze centrum pogaƒstwa. Dlatego te˝ te najwa˝niejsze wydaoczekiwaç, ˝e dokonane zostanà odkrycia, które w zasadniczy sposób
rzenia mia∏y miejsce w 996 r. w∏aÊnie w Poznaniu, a nied∏ugo potem, bo
zmienia∏yby nasza wiedz´ o tym miejscu. Logiczne jest natomiast, ˝e
w 998 r., mianowany zosta∏ w naszym grodzie wspomniany ju˝ pierwszy
w miejscach, gdzie dosz∏o do zrujnowania budynków i na tym miejscu
biskup, Jordan. I jeszcze jedna sprawa. W oko∏o 10 lat po przybyciu do
nie wznoszono ju˝ potem nowych obiektów, mo˝na by prowadziç praPoznania umiera ksi´˝na Dobrawa. Moim zdaniem zosta∏a ona pochoce archeologiczne. Zresztà sugerowa∏em to pani profesor. To miejsce
wana w Poznaniu, a nie – jak twierdzà niektórzy – w Gnieênie. Zresztà
w sposób naturalny trwa od wieków. Ze wzgl´du na jego wyjàtkowe
skoro tu mamy miejsce pochówku Mieszka I i Boles∏awa Chrobrego, to
znaczenie historyczne. Jako argument za prowadzeniem prac pod podziwne, by ksià˝´ wysy∏a∏ cia∏o swojej zmar∏ej ˝ony gdzieÊ daleko. A wrasadzkà przywo∏uje si´ katedr´, gdzie w podziemiach mamy pozosta∏ocajàc do Êwiàtyni – jak mówi∏em – istnieje hipoteza, ˝e byç mo˝e pierwÊci fundamentów romaƒskich. Katedra na przestrzeni wieków rozrasta∏a
sza kaplica powsta∏a w jednej z komnat na zamku, a dopiero potem
si´, obecny gmach jest zdecydowanie wi´kszy i Êciany w naturalny spowzniesiono osobny budynek sakralny w stylu przedromaƒskim, potem
sób otaczajà poprzednie fundamenty. Natomiast w przypadku koÊcio∏a
romaƒskim. Na przestrzeni wieków koÊció∏ by∏ wielokrotnie niszczony,
NMP to kolejne budowle powstajàce na tych samych podwalinach.
jak i sam zamek. Jednak˝e zawsze, a˝ do dzisiejszych czasów, by∏o to
Rozumiem, ˝e i tak nie mamy wàtpliwoÊci, i˝ w tym miejscu by∏ najmiejsce kultu NajÊwi´tszej Marii Panny. W roku 1448 ówczesny biskup
starszy koÊció∏ w Polsce.
poznaƒski konsekrowa∏ t´ Êwiàtyni´. W takim nie zmienionym kszta∏cie
Uwa˝am, ˝e tak w∏aÊnie nale˝y na to patrzeç, i to zarówno w przykoÊció∏ NajÊwi´tszej Marii Panny twa do dziÊ. Istnieje hipoteza, której
padku budynku, jak i w strukturze zorganizowanego koÊcio∏a. Powstaabsolutnie nie podzielam, ˝e koÊció∏ NMP to jedynie fragment prezbite∏a tu bowiem pierwsza diecezja z pierwszym biskupem Jordanem. I jeszrium, a w zamyÊle budowniczych budowla mia∏a byç o wiele wi´ksza.
cze raz z naciskiem powtarzam - tutaj odby∏ si´ chrzest Mieszka I, zaRola tego koÊcio∏a by∏a ju˝ wtedy zupe∏nie inna – to by∏ swego rodzaju
tem logiczne jest, ˝e powsta∏a tu pierwsza kaplica na terenie Polski.
pomnik upami´tniajàcy fakt, ˝e tu mia∏ miejsce chrzest Polski! Tu rodzi∏a
Wiadomo, ˝e nied∏ugo nastàpi renowacja koÊcio∏a NMP. To kosztowsi´ paƒstwowoÊç naszego kraju. By∏ jednak czas, kiedy Êwiàtyni zagrana inwestycja. Czy sà widoki na pozyskanie sponsorów do tego przed˝a∏o unicestwienie. W poczàtku XIX wieku w∏adze pruskie doskonale
si´wzi´cia?
orientowa∏y si´, czym to miejsce jest dla Polaków, i dlatego – pod preZwracaliÊmy si´ za poÊrednictwem marsza∏ka do wielu firm. Niektekstem z∏ego stanu technicznego budynku – wyda∏y decyzje o jego zbutóre z nich odpowiedzia∏y na nasz apel. Mamy zapewnienia, i˝ znajdà
rzeniu. Na szcz´Êcie kapitu∏a katedralna skutecznie zaprotestowa∏a, grosi´ fundusze na niezb´dne prace – wymian´ instalacji elektrycznej, konmadzàc jednoczeÊnie fundusze na remont.
serwacj´ tynków, polichromii. Jestem za tym, by malatura pozosta∏a
Z tego co wiemy, grupa badaczy pod kierownictwem pani prof. Kow niezmienionym kszta∏cie. To praca Taranczewskiego, i choç pochodzi
ãki – Krenz chce rozpoczàç prace pod budynkiem koÊcio∏a NMP. S∏yz poczàtku lat pi´çdziesiàtych, ma dla nas du˝e historyczne znaczenie,
sza∏em, ˝e Kuria wyra˝a pewne obawy w tej kwestii.
bowiem by∏ to dar duchowieƒstwa dla arcybiskupa Walentego Dymka
Obawy wynikajà z tego, ˝e budowla jest przecie˝ wiekowa. Swego
na dwudziestopi´ciolecie jego sakry biskupiej. Wtedy te˝ zamontowano
czasu zosta∏ wykonany wokó∏ ca∏ego budynku specjalny szkielet stalow koÊciele organy. Jednak brak funduszy nie pozwoli∏ na budow´ dowy, którego zadaniem jest wzmocnienie konstrukcji. Kiedy przejdziemy
brego instrumentu, stàd pomys∏, by podczas obecnych prac zamontodo koÊcio∏a, zobaczy pan, jaki jest stan szeÊciu filarów podtrzymujàcych
waç nowe organy. Na ten cel pieniàdze ofiarowa∏ Volkswagen. Ich wystrop. Niektóre z nich sà wprost poskr´cane. Ju˝ wczeÊniej podczas bamiana jest istotna, pozwoli bowiem na organizowanie w koÊciele kamedaƒ okaza∏o si´, ˝e sà one w Êrodku puste. By∏y robione odwierty, które
ralnych koncertów po∏àczonych z wyst´pami chórów i orkiestr. Moim
to potwierdzi∏y. Choçby z tych powodów nie mo˝emy zgodziç si´ na to,
marzeniem jest, by na placu pomi´dzy katedrà a koÊció∏kiem, postaby rozpoczàç we wn´trzu jakiekolwiek prace wykopaliskowe. Do tego kowiono kiedyÊ pomnik Dobrawy. Przecie˝ to jedna z najwa˝niejszych i najÊció∏ jest bardzo ma∏y i ka˝da ingerencja w jego struktur´ mo˝e doprobardziej zapomnianych postaci w naszej historii.
wadziç do katastrofy. Dlatego bez pe∏nej gwarancji i ubezpieczenia wyrozmawia∏ Andrzej B∏aszczak
kopaliska sà niemo˝liwe. MieliÊmy swego czasu podobny przepadek, ty-
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Holding Amica, stajà si´ w∏aÊcicielem Lecha Poznaƒ, wpisuje si´ w scenariusz Êcis∏ego ∏àczenia sportu z biznesem. Jak zamierza Pan, jako Prezes Holdingu, przeprowadziç t´ operacj´ w praktyce?
W Polsce zaczyna si´ dziaç to, co dzieje si´ we wspó∏czesnym sporcie na Êwiecie. Zmieniajà si´ trzy podstawowe rzeczy. Po pierwsze klub,
który nie jest ju˝ stowarzyszeniem, zwiàzkiem kolegów, przyjació∏
wspólnie kopiàcych pi∏k´, tak jak to funkcjonowa∏o w s∏ynnym niemieckim Verein. Klub zmienia si´ w spó∏k´ akcyjnà, w przedsi´biorstwo.
To tendencja, która przysz∏a do nas z Ameryki, gdzie sà najbardziej biznesowe ligi na Êwiecie – od baseballowej do koszykarskiej. Zmienia si´
tak˝e sama gra. Ju˝ nie chodzi w niej tylko o to, czy wygra „Kolejorz”
czy Legia. Gra sama w sobie staje si´ wydarzeniem, eventem, widowiskiem, spektaklem, który nie trwa ju˝ dwie godziny, ale trzy-cztery i b´dzie trwa∏ jeszcze d∏u˝ej. Na najwi´kszych imprezach rangi mistrzowskiej VIP-y zjawiajà si´
ju˝ dwie godziny przed meczem. W Stanach nagle z dwóch godzin sportu robi si´ szeÊç godzin
widowiska. Tak samo b´dzie w Polsce. I ostatni element – zawodnik – przestaje byç wy∏àcznie sportowym atletà, staje si´ jednoosobowym przedsi´biorstwem, tylko na pozór
jednowymiarowym. Aktywa tego przedsi´biorstwa to zdolnoÊci sportowca, jego umiej´tnoÊç gry w okreÊlonej dyscyplinie i otoczenie ró˝nego rodzaju doradcami. I wszystko to, co dotychczas by∏o czystym sportem,
zgodnym z zasadami ducha olimpijskiego, przekszta∏ca si´ w normalny, wielki
biznes. W Polsce nadal zbyt ma∏o biznesu przychodzi do ró˝nych lig sportowych, tak˝e pi∏karskiej, ale to si´ zaczyna zmieniaç.
Dlaczego – Pana zdaniem – tak ma∏o mamy biznesu w polskim sporcie?
Bo klub, gra i zawodnik nie by∏y
w naszym kraju zwymiarowane biznesowo. Proces ten nabiera jednak
przyspieszenia, co widaç szczególnie w lidze pi∏karskiej. Jako grupa
G-4 (nieformalny zwiàzek klubów
pi∏karskich: Legii Warszawa, Wis∏y Kraków, Groclinu Grodzisk
i Amiki Wronki – przyp. redakcji) stoczyliÊmy bardzo ci´˝kà
walk´, by powsta∏a pierwsza
przes∏anka do robienia z pi∏ki
biznesu – zosta∏a stworzona
zawodowa liga pi∏karska zarzàdzana na zasadach biznesowych.
Tak w∏aÊnie powsta∏a Orange Ekstraklasa. UzyskaliÊmy niewiele, bo tylko lig´, którà przekaza∏ nam PZPN, ale podpisaliÊmy bardzo istotne, trzyletnie kontrakty z Canal+ i Orange. Mamy dziÊ kilka dobrze zorganizowanych klubów. Poza Wis∏à, Legià, Groclinem i nowym Lechem jest przecie˝ Kolporter Kielce, Zag∏´bie Lubin,
Cracovia...
Ale dalej mamy przepaÊç...
Tego nie zmienimy jednym ruchem. To jest proces. KiedyÊ by∏y
cztery kluby – dziÊ jest ich prawie dziesi´ç. Nawet w drugiej lidze zarzàdza si´ ju˝ nieêle kilkoma klubami. Mo˝e za chwil´ b´dzie ich kilkanaÊcie. I te kluby muszà pokazaç, ˝e liga pi∏karska staje si´ produktem - takim samym jak niemiecka Bundesliga, która jest Êwietnie
zarzàdzana, gdzie jest niewiele zad∏u˝onych klubów, co zdarza si´ cz´sto we W∏oszech czy Hiszpanii.

Panie Prezesie, mówi Pan, ˝e liga musi byç atrakcyjna, pi∏karz musi staç si´ produktem, mówi pan o procesie. Ale czy mo˝na ten proces jeszcze przyspieszyç?
Moim zdaniem musia∏y si´ spe∏niç trzy rzeczy, by proces ten nabra∏ w∏aÊciwego tempa. Tyle, ˝e jedna z nich ju˝ odpad∏a – sukces polskiej reprezentacji na mistrzostwach Êwiata czyli wyjÊcie polskiej reprezentacji z grupy eliminacyjnej. Oczekiwane przyspieszenie mo˝e nadejÊç dzi´ki grze Legii w Lidze Mistrzów. Jest na to realna szansa.
I ostatnia sprawa – 8 grudnia – przyznanie organizacji pi∏karskich Mistrzostw Europy w 2012 roku Polsce i Ukrainie. Ogromna szansa wymazania „bia∏ej plamy” na mapie pi∏karskiej Europy, jakà jesteÊmy dziÊ
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ODWA˚NYCH
Wywiad z Jackiem Rutkowskim
prezesem Zarzàdu Amica Wronki S.A.

infrastrukturalnie i logistycznie. UEFA i FIFA myÊlà przecie˝ bardzo biznesowo. OsobiÊcie nie wyobra˝am sobie, by tej organizacji
nam nie przyznano. To b´dzie
skok infrastrukturalny i cywilizacyjny w polskiej pi∏ce. I dlatego musimy tworzyç profesjonalnà lig´, w∏aÊnie po to Amica
posz∏a do Poznania. Zrobimy
z Lecha absolutnie profesjonalny
klub, o którym si´ nikomu nie
Êni∏o.
Czy potrafi wi´c Pan przewidzieç,
jakie konsekwencje mo˝e mieç dla
holdingu AMICA brak sukcesu
sportowego Lecha w ciàgu 2-3 najbli˝szych lat?
Amica – jak Paƒstwo wiecie – nie
przymierza si´ do dzia∏alnoÊci krótkoterminowej. Nie stworzymy nowego
Lecha w ciàgu 12 miesi´cy. Du˝à rol´
b´dzie odgrywa∏ dzia∏ marketingu - dzisiaj kilkuosobowy, a wkrótce du˝y zespó∏
ludzi. Tym bardziej, ˝e ten dzia∏ b´dzie
wdra˝a∏ projekty w Polsce bezprecedensowe. Najbli˝szy sezon 2006/2007 traktujemy jako pouk∏adanie wszelkich kwestii
zwiàzanych z funkcjonowaniem klubu. B´dàc w Êrodku roku bud˝etowego nie namówimy
nikogo powa˝nego na spory sponsoring. Aczkolwiek bud˝et klubu na
sezon 2006/2007 jest praktycznie dopi´ty. To rozsàdny bud˝et.
Koncern ITI przeznacza 50 milionów z∏otych na obron´ przez Legi´
Warszawa tytu∏u mistrza Polski. Ile wyk∏ada AMICA?
Te pieniàdze, o których Paƒstwo mówicie, to nie jest bud˝et. To
pieniàdze, które ITI przeznacza na ró˝ne przedsi´wzi´cia zwiàzane
z Legià Warszawa. My ten bud˝et znamy doskonale – nie przekracza
on 30 milionów z∏otych. I podobnie jest w WiÊle. Te cyfry, które krà˝à
po Polsce, mo˝na w∏o˝yç mi´dzy bajki. Nowy Lech ma jeden z czo∏owych bud˝etów w Polsce.
Co AMICA chce daç nowemu Lechowi poza pieni´dzmi?
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Dlaczego zwlekaliÊcie tak d∏ugo? Dlaczego pojawia∏o si´ tyle sprzecznych komunikatów?
Do formu∏y, do której doszliÊmy, prowadzi∏a droga d∏ugich negocjacji. EliminowaliÊmy kolejne koncepcje, w jaki sposób doprowadziç
do „fuzji”. I jeszcze na koƒcu okaza∏o si´, ˝e przepisy UEFA nie sà kompatybilne z przepisami kodeksu handlowego. A Amica jest spó∏kà gie∏dowà i przej´cie Lecha nak∏ada na nas dodatkowe obowiàzki i limity.
Po drugie - prowadziliÊmy bardzo skomplikowane negocjacje, które mia∏y swoje wzloty i upadki. Ale najbardziej zale˝a∏o nam na wejÊciu do
Poznania. Tak˝e dlatego, ˝e wychowaliÊmy si´ na Lechu. Prezes Zarzàdu KKS LECH Poznaƒ – Andrzej Kadziƒski, jest z Poznania, ja jestem spod Poznania. Wszyscy chodziliÊmy na Lecha. A biznes zaprowadzi∏ nas do Wronek i dlatego tam powsta∏ klub.
Z wielkà pi∏kà wchodzicie Paƒstwo do Poznania. Zostawiacie spo∏ecznoÊç Wronek. Czy ona nie czuje si´ pokrzywdzona, przecie˝ coÊ
straci∏a?
To by∏a dla mieszkaƒców Wronek i za∏ogi Amiki przykra decyzja.
StworzyliÊmy przecie˝ tutaj coÊ wielkiego. Pami´tam, kiedy jechaliÊmy na
mecze pucharowe do Atletico Madryt, kiedy podstawiliÊmy dla cz´Êci za∏ogi dwa bezp∏atne samoloty - co nigdy nie zdarzy∏o si´ jeszcze w historii polskiej pi∏ki klubowej - okaza∏o si´, ze trzystu mieszkaƒców Wronek
po raz pierwszy jecha∏o za granic´. Dzieƒ i noc stemplowano dla nich nowe paszporty, bo oni nigdy ich nie mieli. Nigdy nie lecieli samolotem.
Z tego powodu – nie ukrywam – jest mi przykro. Ale ca∏y sport si´ z Wronek nie wyprowadza. PodpisaliÊmy trzyletnià umow´ z PZPN, na mocy
której powsta∏ tu pierwszy w Polsce centralny oÊrodek szkolenia m∏odzie˝y.
W oparciu o Wronki, Poznaƒ i Opalenic´ chcemy stworzyç najwi´kszy
oÊrodek szkolenia pi∏karskiej m∏odzie˝y w Europie, dysponujàcy 25 boiskami. Dalej graç b´dzie we Wronkach pi∏karska trzecia liga, oparta
o mistrzów Polski juniorów, których tu wychowujemy. To b´dzie zaplecze
dla najlepszych. Pi∏ka we Wronkach na pewno nie umrze.
Mówi si´ o uruchomieniu w nowym Lechu kilku projektów: specjalnych kart kredytowych, sklepu internetowego i kana∏u telewizyjnego.

Clubs in Polish sports are turning into bufrastructure and logistical support and fill in
Excerpts from an interview
siness ventures. The trend has come from the
the ”uncharted territory” that we have been
with Jacek Rutkowski,
United States. It has affected the game itself
on the European football map. UEFA and
Chairman of the Management
which slowly becomes an event, an ever lonFIFA are highly business oriented. We need
ger spectacle. Meanwhile the athlete has turto create a professional league, which is why
Board of Amica Wronki S.A.
ned into a sole proprietorship surrounded by
Amica came to Poznaƒ in the first place.
advisors of various type. All that used to be pure sports in keeping with
Lech’s glory will not be restored in a year. We know that Legia
the Olympic spirit is now being transformed into regular big business.
Warszawa’s budget is a meager PLN 30 million. The same goes for
Poland too is witnessing the corporate world enter various sports leaguWis∏a. Some of those other figures that circulate in Poland are greatly
es, including football.
exaggerated. The new Lech, in fact, has the largest budget of any foSports in Poland used to be everything but business. At G-4 (an inotball clubs in the country. Other than the financials, Amica wants the
formal association of Legia Warsaw, Wis∏a Kraków, Groclin Grodzisk
new Lech to benefit from the experience gained in developing Amica
and Amica Wronki football clubs – editor’s note), we have fought a tobrand strategy based on a football club.
ugh battle to meet the first condition for turning the game into a busiToday, our brand recognition in the country has exceeded 90%.
ness which is to establish a professional football league. The result was
We have now reached the limit of what can be gained by relying on a
the establishment of the Orange Extra-Class and the signing of signififootball club in the little town of Wronki. In business terms, Wronki is
cant three-year contracts with Canal+ and Orange. This gave rise to seshort on fans and city financing. Amica’s ambition has been not only
veral well-organized clubs. Other than Wis∏a, Legia, Groclin and the
to establish a league but also to appear in international games in Eunew Lech, there is also Kolporter Kielce, Zag∏´bie Lublin and Cracovia.
rope. This was actually our key goal as international games attract naEven second league is quite good at managing several of its clubs. All
tional support.
of them need to demonstrate that the football league may be a product
The classic brand of marketing based on television spots is a thing
no different than Germany’s Bundesleague which is managed very comof the past. Fans are commonly annoyed with commercials that take
petently and where only a few clubs have slipped into red territory.
long minutes spoiling the pleasure of viewing sporting events. The fuTo accelerate this change process, we needed to see the Polish
ture lies in the emotional marketing based on identification. Amica waWorld Cup team succeed. The expected momentum is hoped to result
sted its greatest marketing opportunity when it turned away Adam Mafrom Legia’s performance in the Champion’s League. A breakthrough
∏ysz’s request to provide DM 50,000 in sponsorship shortly before his
may well come on December 8 if the UEFA entrusts the organization
success in the Four Hills Tournament and the World Cup. His appeof the 2012 European Championship in football to Poland and Ukraarances commanded strong emotions as he captured the attention of
ine. This would be a tremendous opportunity to add the required inmillions of Polish fans.

wywiad / iterviev

DoÊwiadczenie zdobyte przy tworzeniu strategii marki, jakà jest
obecnie Amica. Mechanizmy, z których si´ nauczyliÊmy korzystaç.
Przed laty zastanawialiÊmy si´, co zrobiç, by nasza marka sta∏a si´
znana w ca∏ej Polsce w jak najkrótszym czasie. I uda∏o si´ nam to dzi´ki powsta∏emu w 1992 roku klubowi, który przyjà∏ nazw´ firmy i marki. DziÊ, jak mówià badania, znajomoÊç naszej marki si´ga w kraju
dziewi´çdziesi´ciu kilku procent. Jednak ta formu∏a oparcia o klub we
Wronkach si´ wyczerpa∏a. Patrzàc od strony biznesowej - we Wronkach nie ma kibiców, ani zasobów miejskich.
Amica zrozumia∏a potrzeb´ przejÊcia do innej, biznesowej formu∏y po
14 latach sponsorowania klubu we Wronkach. Czy to nie trwa∏o za
d∏ugo i nie kosztowa∏o zbyt wiele?
W ekstraklasie graliÊmy dziesi´ç lat. WczeÊniej dochodziliÊmy do
najwy˝szej klasy rozgrywek w Polsce. Nam nie chodzi∏o tylko o lig´,
ale o granie w rozgrywkach europejskich. By∏o to dla nas najwa˝niejsze, bo wokó∏ meczów mi´dzynarodowych potrafi zjednoczyç si´
ca∏a Polska. Z Legià w Lidze Mistrzów b´dzie ca∏a Polska. Dzisiaj klasyczny marketing oparty o spot w telewizji wyczerpuje si´. Kibiców
denerwujà bloki reklamowe, które odbierajà minuty sportowym widowiskom. A marketing emocjonalny, oparty na identyfikacji, ma
ogromnà przysz∏oÊç. Amica nie skorzysta∏a ze swojej najwi´kszej szansy marketingowej, kiedy odmówi∏a Adamowi Ma∏yszowi sponsoringu
w wysokoÊci 50 tysi´cy marek, krótko przed jego sukcesami w Turnieju Czterech Skoczni i Pucharze Âwiata. A to by∏y ogromne emocje,
którymi pasjonowa∏o si´ 7,8 czy 9 milionów Polaków. Sport jest dzisiaj najbardziej efektywnà drogà do sukcesu w marketingu, i komunikacji. Dlatego dzisiaj stadiony tracà w swoich nazwach imiona sportowców na rzecz firm, jak choçby „Allianz-Arena” w Monachium. Najwa˝niejsza jest w∏aÊnie identyfikacja. W Poznaniu te˝ b´dzie pi´kny
stadion. Zanim zdecydowaliÊmy si´ wejÊç do Poznania, prowadziliÊmy rozmowy z innymi klubami i prezydentami innych miast, ale takiego otwartego podejÊcia, jakie jest w Poznaniu, jasnego postawienia na sport – nie ma nigdzie.
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Kiedy mo˝emy spodziewaç si´ konkretów? Jakie telewizje sà zainteresowane produkcjà LECH CHANNEL?
To projekty, które przede wszystkim wymagajà czasu. Dlatego nie
kombinujemy i nie wymyÊlamy niczego nowego, si´gamy po gotowe
rozwiàzania. Kiedy dostaliÊmy stadion na Bu∏garskiej w dzier˝aw´ na
10 lat, uzgodniliÊmy z Prezydentem Poznania, ˝e sprowadzamy ekspertów z Niemiec, którzy budowali stadiony na mistrzostwa Êwiata,
aby pomogli nam urzàdziç ten stadion wewnàtrz – któr´dy majà przep∏ywaç strumienie kibiców, gdzie ma byç gastronomia, jak stworzyç
najbardziej efektywny system organizacji. Kart´ kredytowà wzorujemy na pomyÊle Bayernu Monachium, doskona∏ym projekcie realizowanym z Visà. Prowadzimy rozmowy z dwoma du˝ymi polskimi bankami, by wprowadziç po raz pierwszy kart´ tego typu w Polsce. Mamy dwa projekty zwiàzane z uruchomieniem kana∏u telewizyjnego.
Jeden dotyczy telewizji TVN, która chce stworzyç codzienny kana∏
sportowy, z pi∏kà no˝nà zajmujàcà ponad 50% czasu emisji. Najwa˝niejsze kluby pi∏karskie mia∏yby wówczas swoje pasma czasowe.
MyÊlimy tak˝e o uruchomieniu LECH CHANNEL, czym bardzo zainteresowana jest telewizja WTK. Wszystkie te dzia∏ania poch∏aniajà du˝o czasu, a my nie mo˝emy w Amice
zajmowaç si´ tylko Lechem. Musimy przede
wszystkim myÊleç o fabryce. Powstanà jeszcze
e-shopy, nie tylko z gad˝etami, ale tak˝e ze sprz´tem RTV, AGD, asortymentem Pumy oraz innymi
produktami. Strona techniczna e-shopu jest ju˝ przygotowana, teraz nale˝y tylko po∏àczyç go z LECH
CHANNEL i homepage. Musimy rozstrzygnàç, jak te
projekty majà funkcjonowaç. PodpisaliÊmy znakomity kontrakt z Pumà, która docenia nasze prekursorskie
inicjatywy na polu marketingu sportowego w Polsce.
Pan, Panie Prezesie, otwarcie mówi, ˝e Amica jest inwestorem Lecha, a nie sponsorem. ˚e inwestor jest na
lata, a sponsor na krótko. ˚e jesteÊcie Paƒstwo zdeterminowani. ˚e chcecie sukcesu. Co stanie si´ jednak wobec jego bra-

ku, bo sport jest nieprzewidywalny. Czy zak∏adajàc czarny scenariusz
mo˝ecie si´ Paƒstwo wycofaç z inwestycji w pi∏k´ no˝nà?
Inwestor nie mo˝e tak myÊleç. Wk∏ada w to zbyt wielkie pieniàdze i musi uzyskaç zwrot tej inwestycji. My musimy odnieÊç sukces.
W ciàgu trzech lat potrzebne nam sà sukcesy na arenie mi´dzynarodowej. Jednak po trzech chudych, sportowych latach przecie˝ nie
zbankrutujemy. To inwestycja d∏ugoterminowa. Wierz´ w to, ˝e sport
generalnie, a pi∏ka no˝na w szczególnoÊci stanie si´ w Polsce normalnym biznesem. Takim jak w Europie i na Êwiecie, choç jest to jeszcze
bardzo dalekie. Kiedy mój kolega inwestowa∏ w Polsce w telefoni´ komórkowà na poczàtku lat 90., myÊla∏em, ˝e nak∏ady zwrócà si´ mu
po dziesi´ciu latach. A zwróci∏y si´ po trzech. Polska przekroczy∏a pewien etap cywilizacyjny. Tak samo b´dzie w sporcie.
Nie boi si´ Pan troch´ mentalnoÊci polskich pi∏karzy, którzy trafiajàc
do bogatego klubu, cz´sto spoczywajà na laurach?
Ustalmy jednà rzecz – w nowym Lechu nie ma ogromnych pieni´dzy dla pi∏karzy. Sà dobre pieniàdze, i to uzale˝nione jeszcze od wyniku sportowego. Ale z mentalnoÊcià polskich pi∏karzy bym nie przesadza∏. Ona jest taka, jaka jest rzeczywistoÊç. Wierz´, ˝e Franz
Smuda sobie z tym problemem poradzi. Poza tym trener
Smuda jest osobà bardzo medialnà. Jest cz∏owiekiem, którego potrzebujemy.
Panie Prezesie, czego AMICA oczekuje od w∏adz miasta
Poznania w procesie budowania nowego Lecha w najbli˝szych latach?
W przypadku niepowodzenia w staraniach Polski
o EURO’2012 oczekiwa∏bym od miasta kontynuacji rozbudowy stadionu Lecha przy Bu∏garskiej. Podoba mi si´ promowanie Poznania jako miasta sportu. Podoba mi si´ to, co
dzieje si´ na Malcie, perspektywa inwestycji term maltaƒskich. To bardzo spójna koncepcja wypracowana przez w∏adze miasta. Przypomina mi to najlepsze dokonania miast
niemieckich. W tej dziedzinie Poznaƒ nie ma w Polsce konkurencji.
Rozmawiali: Mariola Zdancewicz i Przemys∏aw Grociak

Sports today is the most effective way of successful marketing. Today’s methods required long negotiations to set up. One of the obstacles were UEFA rules which are incompatible with those of the commercial code. Amica is a listed company and, as such, needed to assume additional obligaions in acquiring Lech. We have conducted parallel talks with two other large city clubs. Our first choice, however, has
always been Poznaƒ. Partly bacause we all grew up supporting Lech.
Amica’s abandonment of the Wronki club was a disappointment for the
local residents. Equally sorry were the personnel of Amica itself who
have grown attached to the Wronki team. We did create something quite big and valuable there. When we set up two free charter planes for
some of our workers going to the cup finals with Atletico Madrid, which
was an unprecedented move in the history of Polish league football,
three hundred residents of Wronki made their first foreign trip. Their
passports had to be made hectically overnight as they never held any.
They had never even flown in an aircraft before. We will certainly miss
making that much of a difference. Still, this is not the end of sports in
Wronki. We have concluded a three year contract with the Polish Football Association to establish Poland’s first central youth training center
in the town. Based on locations in Wronki, Poznaƒ and Opalenica, we
want to establish Europe’s largest youth football training network with
25 playing fields. Lech is launching several new marketing projects, this
time based on well-tested solutions. When we acquired the Bu∏garska
Street stadium under a ten-year lease, we agreed with the Mayor of Poznaƒ to bring in the German experts who have built stadiums for the
world cup to help us arrange the interior of that arena.
We are also developing a credit card based on the idea of Bayern
Munich. We are in talks with two large Polish banks on launching such

a card in Poland. We are also engaging in two projects of setting up
television channels. One of them concerns TVN which is willing to establish a daily sports channel that will dedicate 50% of its air time to
football. We are also contemplating the establishment of a Lech Channel, an idea that was enthusiastically received by the local Poznaƒ television station WTK.
As all of these efforts take time, Amica cannot limit itself to promoting Lech only. We need to put our business aims first. Thus, we
will set up e-shops offering not only gadgets but also consumer electronics, home appliances and Puma products. We have an excellent
contract with Puma which appreciates our pioneering initiatives in marketing sports in Poland. Holding Amica is investing generously in Lech
and wants to see a return. We simply must be successful. We need
spectacular international success in the next three years. Still, even
three lean years in sports will not push us into bankruptcy. This is a
long-term investment. I believe that sports generally and football in
particular will become a business as any other in Poland. Just as it has
in Europe and the rest of the world. The new Lech will not offer its
players vast contracts. Still, the money is good and tied to performance. I am confident that Franz Smuda will handle the players’ mentality. Coach Smuda also has a way with the mass media. He is just the
man we need. As to the city of Poznaƒ, we want it to continue expanding the Lech stadium at Bu∏garska Street. I like the way Poznaƒ has
been promoted as the city of sports. The city has followed a very coherent concept developed by its authorities, one reminiscent of some
of the most successful efforts made by cities in Germany. In this field,
Poznaƒ remains unmatched by any other city in the country.
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LOKOMOTYWA AGD
Kiedy KKS LECH SSA zaprezentowa∏ na konferencji prasowej dziesiàtego lipca br. nowego sponsora strategicznego – Wark´ – mark´ grupy ˚ywiec, wielu ze zgromadzonych dziennikarzy oÊlepi∏ blask czerwonych logotypów piwnego sponsora i czerwonych kreacji wareckich hostess. Kiedy dodali do tego inwestorskà czerwieƒ holdingu Amica Wronki, niejeden zadr˝a∏ o tradycyjny b∏´kit Lecha. Prezes nowego Lecha
– Andrzej Kadziƒski – musia∏ uspakajaç wàtpiàcych, ˝e tradycji nikt nie
chce w Poznaniu zmieniaç, ˝e tradycja jest Êwi´ta i ˝e jest wprawdzie
mocno czerwono ale b´dzie niebiesko.
Wszystko pozosta∏e w Lechu b´dzie si´ systematycznie zmieniaç.
Przede wszystkim klub zmieni si´ w wielkie biznesowe przedsi´biorstwo. Prezes holdingu Amica Wronki S.A. – Jacek Rutkowski – nie
ukrywa, ˝e rewolucj´ w klubie chce zrobiç po amerykaƒsku. Ze sprawnym, dynamicznym marketingiem, który go∏ym okiem widaç w transmisjach NBA czy NHL. Z cz∏owiekiem od e-shopów, który liznà∏ rynek
gad˝etów i pamiàtek w Stanach. Mo˝e z akcjonariatem samych kibiców, którzy b´dà mogli kupiç na w∏asnoÊç kawa∏ek klubu. Zarzàdowi
Amiki podoba si´ te˝ model niemiecki. Bundesliga to Êwietnie opakowany produkt. Porzàdek finansowy i telewizyjne show. A najbardziej
podobajà si´ zarzàdowi niemieckie stadiony, dzi´ki czemu ju˝ za kilka
lat na Bu∏garskiej b´dziemy mieli szans´ poczuç si´ jak w Dortmundzie albo Kaiserslautern. Zresztà ze wszystkiego, co dobre w sporcie,
nowy Lech chce uszczknàç coÊ dla siebie. Z klubów londyƒskich – organizacj´ meczów i skautingu, a z Wiednia – programów sponsorskich.
Nikt z zarzàdu Amiki nie chce karmiç ludzi bajkami. ˝e zaraz b´dziemy mieli nad Wartà Manchester United albo inne cudo. Rutkowski
z Kadziƒskim mocno stàpajà po trawie pi∏karskiego stadionu. Rosenborg, Austria Wiedeƒ – to szczyt mo˝liwoÊci w perspektywie kilku najbli˝szych lat... JeÊli dopisze klubowi pi∏karskie szcz´Êcie. Nowy Lech
chce iÊç na pi∏karskie salony. Dlatego Amica zawita∏a do Poznania
i buduje dla wszystkich, a przede wszystkim dla siebie lepszy model.
Amica mia∏a ju˝ doÊç prowincji, która przesta∏a pasowaç do wyników handlowych i marketingowych holdingu. Marka, którà wypromowa∏a, dusi∏a si´ ju˝ w powodzi powszechnoÊci i popularnoÊci na
polskim rynku. Przy coraz wi´kszych mo˝liwoÊciach eksportowych,
najwy˝szy czas by∏o to zmieniç. DziÊ trudno dociec, co by∏o pierwsze
– pomys∏ holdingu na zmiany czy idea fuzji zdesperowanego, starego
zarzàdu Lecha, który szuka∏ na gwa∏t gotówki. Najwa˝niejszy jest jednak fina∏. Pieniàdze z Wronek nie trafi∏y do Widzewa Zbigniewa Boƒka ani na Âlàsk. Ca∏a kasa posz∏a na par´ do lokomotywy „Kolejorza”.
Nikt w nowym Lechu nie chce potwierdziç ˝adnej okràg∏ej sumy. Ani
˝e bud˝et na sezon 2006/2007 to 20 milionów z∏otych, ani ˝e Warka po∏o˝y∏a trzy miliony na poczàtek. Prezesi wiedzà, ˝e to wszystko
i tak za ma∏o, by byç Êredniakiem w Europie. ˚e muszà zaciàgnàç kibica na stadion pomys∏ami dzia∏u marketingu. ˚e muszà zrewolucjonizowaç pi∏karzy, szkolenie i kibiców. Tych ostatnich chcà marketingowo edukowaç, i pewnie im si´ to uda, bo poznaƒski kibic nale˝y
do najwierniejszych na Êwiecie. „Lech, grajàc 3-4 lata temu, nawet
w II lidze mia∏ po dziesi´ç tysi´cy widowni – mówi Micha∏ Lipczyƒski,
dyrektor marketingu KKS Lech. – W tej chwili mamy dwa tysiàce kibiców na dobre i na z∏e. KiedyÊ 25 tysi´cy ludzi na meczu Lecha by∏o wydarzeniem. Na nowym stadionie Lecha 25 tysi´cy kibiców musi
byç normà. To dla nich potrzebujemy dru˝yny pi∏karskiej, która na boisku b´dzie zostawia∏a serce”. Obecny klub b´dzie raczej przypomina∏
twardà szko∏´ przetrwania, a nie towarzystwo kolesi. O tym przekonali

si´ ju˝ pi∏karze, z których trzydziestu musia∏o sobie poszukaç innego
pracodawcy. Prezes Kadziƒski mówi, ˝e Lech b´dzie p∏aci∏ Êrednio,
a wymaga∏ sporo. Od wszystkich, wi´c mamy Lecha bez Lecha.
CoÊ, co nie mieÊci∏o si´ do niedawna nikomu w g∏owie. Szefowie
Amiki chcà po prostu robiç interesy, a nie prosiç - nawet najbogatszych
– o zapomog´. Sà przekonani, ˝e majà w r´kach dobry produkt, który
wymaga szlifu i twardej, ojcowskiej r´ki. Tym sposobem poznaƒscy kibice b´dà piç Êlàskie piwo, podchwytujàc has∏o pi∏karskiego internauty: „Lech i Warka – to b´dzie parka!”. Lipczyƒski, opierajàc si´ na badaniach, uwa˝a, ˝e potencja∏ stania si´ symbolem polskiej pi∏ki klubowej ma tylko Legia i Lech. „To my mamy bogate regiony i du˝e zapotrzebowanie na wielki sport i to mogà byç dwie polskie wizytówki
za granicà”. Wierzy w to tak˝e PUMA, która z Lechem podpisa∏a najlepszy kontrakt w historii polskiej pi∏ki klubowej”. Prezes Lecha A.Kadziƒski wierzy w swoje zdolnoÊci negocjacyjne. Prezes Amiki – J.Rutkowski – s∏ynie z doskona∏ych wizji. Ale na co Lech mo˝e liczyç w praktyce? Bo problemy zaczynajà si´ ju˝ od kadry pierwszego zespo∏u. Kibice pytajà: gdzie te lokomotywy?
Wydaje si´, ˝e nie ma w nowym Lechu pi∏karzy, którzy mogliby przyciàgnàç dodatkowych kibiców. Dyrektor Micha∏ Lipczyƒski podpiera si´
Piotrem Reissem i Jackiem Dembiƒskim, którzy zdaje si´ najlepsze lata
majà ju˝ za sobà. „Dla kibiców magnesem b´dzie Bosacki – twierdzi∏ na
poczàtku lipca Lipczyƒski. – To b´dzie gwiazda tego sezonu”. Z∏oÊliwi mówià, ˝e i owszem, ale mo˝e we W∏oszech. Nic nie zapowiada spektakularnych transferów na Bu∏garskiej. Decydenci chcà odwlec decyzje przynajmniej do przerwy zimowej. Ale to w∏aÊnie spektakularne transfery przyciàgajà kibiców, media i pieniàdze w Europie Zachodniej. Manchester
United 30% swojego bud˝etu buduje ze sprzeda˝y gad˝etów i pamiàtek.
Nowi gracze z nazwiskami uruchamiajà lawinowo sprzeda˝ klubowych
koszulek. „W Polsce musimy najpierw zaczàç walczyç z podróbkami
– uwa˝a Lipczyƒski. – Póki w Polsce chory b´dzie uk∏ad i rynek, nie mamy szans dorównaç najlepszym w Europie”. Zdaje si´, ˝e w tej sytuacji
w∏aÊciciel Lecha wymyÊli∏ taƒszy i bardziej rozsàdny sposób na zbudowanie zespo∏u. Ten sposób nazywa si´: Smuda. Reaktywacja
Amica wybra∏a trenera uznanego, z tytu∏ami mistrzowskimi, i co najwa˝niejsze medialnego, bo po historii z Janasem panuje przeÊwiadczenie, ˝e mruki nie majà szans na sukces. Franciszek Smuda otar∏ si´ nawet o reprezentacj´ Polski, ale kandydatura ta raczej zaszkodzi∏a mu
w rozwini´ciu kariery. Do Lecha przychodzi wi´c Smuda po podwójnà
reaktywacj´: Lecha i w∏asnà. I mo˝e liczyç na cierpliwoÊç w∏aÊcicieli.
Gdyby jutro po raz drugi Lech odpad∏ z mo∏dawskim zespo∏em z Pucharu
Intertoto, pewnie nie wzruszy∏oby to nikogo poza kibicem. Mo˝e ograniczy∏oby sprzeda˝ karnetów na nowy sezon, czego obawia si´ dyrektor
Lipczyƒski. Smuda ma w Lechu trzy lata na przejÊcie do chwalebnej,
klubowej historii. To ma byç historia pierwszego kana∏u telewizyjnego
polskiego klubu za kilka miesi´cy. To ma byç historia pierwszej klubowej
karty kredytowej, którà Lech zajmie si´, jak tylko ruszy liga. To ma byç
historia rodzinnych spotkaƒ na Bu∏garskiej, gdzie mo˝na dobrze zjeÊç,
zabawiç si´ na festynie i pos∏uchaç mini-koncertu. To ma byç historia
najnowoczeÊniejszego stadionu pi∏karskiego w Polsce, o którym si´ gdzie
indziej tylko mówi, a w Poznaniu po prostu buduje. To ma byç historia
klubu, który przekona miasto do dalszego stawiania na sport. To ma byç
historia mistrzowska. Trzeba jà tylko dobrze rozegraç, by lokomotywa
Lecha odjecha∏a we w∏aÊciwym kierunku i bez opóênieƒ.
Maciej Oraƒski
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W którym momencie holding Amica zda∏ sobie spraw´, ˝e
dalsze inwestowanie pieni´dzy w klub pi∏karski we Wronkach
przesta∏o ju˝ byç biznesem?
Trudno tu mówiç o jakiejÊ dacie. ¸atwiej o zdarzeniach.
Klub we Wronkach sta∏ si´ cz´Êcià strategii marketingowej fabryki i wsparciem marki Amica. ZnajomoÊç tej marki jest dziÊ
na tak wysokim poziomie, ˝e dalsze inwestowanie w klub zwiàzany z fabrykami holdingu Amica mija∏o si´ z celem. Ten wynik to mistrzostwo Êwiata. Dlatego postanowiliÊmy znaleêç inne narz´dzia, które wspomaga∏yby tà mark´. W Poznaniu
otwieramy si´ na zupe∏nie innej p∏aszczyênie – tak˝e sportowej. Inwestujàc w KKS LECH SSA, budujemy naszà mark´
równie˝ na rynkach europejskich.
Co Pan ma na myÊli, mówiàc o postrzeganiu marki Amica na
innej p∏aszczyênie?
Chodzi o rodzaj komunikacji, o podwy˝szenie jakoÊciowego
odbioru naszej marki w wymiarze eksportowym. DziÊ nie wystarczy byç eksporterem. Dlatego dzi´ki du˝emu klubowi w Poznaniu
komunikujemy naszym klientom w Europie – przede wszystkim
na trzech rynkach: w Rosji, w Niemczech i w Skandynawii
– o obecnoÊci naszej marki w szerszym, ogólnoeuropejskim wymiarze sportowym. W Skandynawii, przyk∏adowo, chcemy budowaç wizerunek presti˝owy, by marka zyska∏a jakoÊciowo.
Holding AMICA sprzedaje na ró˝nych rynkach europejskich
swoje produkty pod innymi nazwami (Amica, Premiere w Niemczech, Gram w Skandynawii, Hansa w Rosji – przyp. redakcji).
W jakich koszulkach b´dà grali pi∏karze nowego Lecha w poszczególnych krajach?
Nasi pi∏karze nie b´dà grali w koszulkach z konkretnà markà. Zale˝y nam, by uzmys∏owiç kibicom, ˝e korzenie tego ca∏ego przedsi´wzi´cia si´gajà fabryk we Wronkach. Wymiana
informacji wÊród klientów na naszych rynkach eksportowych
jest du˝o lepszym narz´dziem marketingowym ni˝ eksponowanie marki. Sieci dystrybucyjne komunikujà si´ z nami i naszymi dostawcami w kontaktach bezpoÊrednich. Niezwykle
wa˝ne jest pozytywne oddzia∏ywanie Amiki na relacje z odbiorcami za pomocà dru˝yny pi∏karskiej.
Rozumiem, ˝e swojà pozycj´ na tych rynkach chcecie Paƒstwo zdecydowanie zmieniç w∏aÊnie poprzez inwestycje
w KKS LECH Poznaƒ.
To oczywiste. Otwarcie si´ poprzez Lecha na rozgrywki europejskie - UEFA czy Lig´ Mistrzów w przysz∏oÊci – pozwala
na szersze pole dzia∏ania, innà pozycj´ kontaktowà z naszymi
partnerami biznesowymi. Oni si´ przecie˝ z nami uto˝samiajà
– nasze pora˝ki sà ich pora˝kami, nasze zwyci´stwa – ich zwyci´stwami. DoÊwiadczyliÊmy tego, grajàc w Europie z klubem
Amica Wronki – partnerzy i klienci prze˝ywali nasze emocje.
Nie obawia si´ Pan troch´ skali tego przedsi´wzi´cia? To,
co by∏o sukcesem dla klubu Amica Wronki, b´dzie pora˝kà
nowego Lecha... Przechodzicie Paƒstwo do du˝ej aglomeracji, mówicie o konkretnych planach i oczekiwanych wynikach, wychodzicie do wielu tysi´cy kibiców w ca∏ej Wielkopolsce. To sà du˝e zobowiàzania nie w skali mikro, ale
makro, a kibic w Poznaniu jest trudny i wymagajàcy, o czym
przekona∏a si´ Kompania Piwowarska S.A, której produkty
bojkotowano.
Procedur i mechanizmów w pracy cz∏owiek uczy si´ w wielkich korporacjach czy du˝ych firmach. I my tego si´ ju˝ nauczyliÊmy. W Poznaniu mamy do czynienia z innà materià, z du˝o
wi´kszà pi∏kà. Mam nadziej´, ˝e doÊwiadczenie zdobyte w naszej przemys∏owej rzeczywistoÊci wykorzystamy w nowym Lechu – dzia∏ajàc na normalnych zasadach biznesowych, w przejrzystej strukturze organizacji, z silnym dzia∏em marketingu. JeÊli nie stworzymy takiej podstawy, trudno b´dzie odnieÊç sukces.

MILIONY

W GRZE

Wywiad z Andrzejem Kadziƒskim,
Prezesem KKS LECH Poznaƒ SSA
i wiceprezesem holdingu AMICA WRONKI S.A.
Od kogo holding Amica uczy∏ si´ tych dzia∏aƒ? Jaki model europejskiej ligi by∏ Paƒstwu najbli˝szy?
W tym celu odbyliÊmy wiele podró˝y po Europie. UznaliÊmy,
˝e nie ma sensu wzorowaç si´ na Manchesterze United, poniewa˝ klub ten dzia∏a w zupe∏nie innym wymiarze. My musimy korzystaç z doÊwiadczeƒ klubów austriackich, belgijskich czy norweskich, których bud˝ety i organizacja sà zbli˝one do naszych
oczekiwaƒ i mo˝liwoÊci. Nie mo˝emy si´ porównywaç do struktur Arsenalu, choç wnikliwie je przestudiowaliÊmy – kilku naszych kolegów by∏o w Londynie, gdzie udost´pniono im dokumentacj´ schematów organizacyjnych klubu, wspó∏pracy z kibicami i mediami, skautingu. PoznaliÊmy te˝ Austri´ Wiedeƒ i wieloletnie doÊwiadczenia innych klubów europejskich; organizacj´
pracy stadionów, widowisk meczowych, programów sponsorskich. Musimy teraz przenieÊç tà wiedz´ na naszà map´. PodzieliliÊmy sobie prace na kilka etapów rocznych. B´dziemy zadowoleni, jeÊli w pierwszym roku powtórzymy efekty osiàgni´te
przez Austri´ Wiedeƒ. A o kibiców si´ nie martwimy. W Poznaniu sà oni lepsi ni˝ gdziekolwiek. I zdecydowanie wierniejsi.
Prowadzàc negocjacje na temat po∏àczenia z Lechem, holding równolegle rozmawia∏ z innymi klubami w Polsce.
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praca ze sponsorami, a wyniki sportowe b´dà dobre, to bud˝et
mo˝e osiàgnàç poziom klubów norweskich czy belgijskich.
Nowy Lech niechlubnie odpad∏ ju˝ z Pucharu Intertoto. Nie

ze Zbigniewem Boƒkiem o Widzewie ¸ódê. Si∏à rzeczy poznaliÊmy w ten sposób organizacj´ klubów w du˝ych polskich miastach. Amica wyró˝nia∏a si´ na ich tle wzorcowà stabilizacjà
finansowà. Jednak bud˝et to nie tylko pieniàdze w∏aÊcicieli klubu – tworzy si´ go ci´˝kà pracà, której my si´ nie boimy. Najwi´ksza odpowiedzialnoÊç spadnie na dzia∏ marketingu i PR.
Dodatkowe finanse trzeba uzyskaç ze sprzeda˝y praw medialnych i telewizyjnych oraz ze wspó∏pracy ze sponsorami. JeÊli
wystarczy nam umiej´tnoÊci, b´dziemy dysponowaç bud˝etem
na poziomie Austrii Wiedeƒ.
KtoÊ powiedzia∏, ˝e inwestowanie w sport nigdy si´ nie zwraca.
Na pewno nie w prostym prze∏o˝eniu na z∏otówki, wziàwszy jednak pod uwag´ zyski ze zdarzeƒ marketingowych, bilans
ten wyglàda zupe∏nie inaczej. Kampanie telewizyjne sà bardzo
drogie, a uczestnictwo w programach marketingowych przy sporcie wyczynowym pozwala funkcjonowaç w mediach bez ogromnych nak∏adów finansowych. Rozwa˝amy ró˝ne warianty – jest
wÊród nich miejsce dla dodatkowego inwestora w nowym Lechu, oczywiÊcie spoza naszej bran˝y. Zastanawiamy si´ nad jak
najlepszym modelem systemu lojalnoÊciowego dla kibiców. Na
przyk∏ad na rynku amerykaƒskim sà oni wspó∏w∏aÊcicielami klubów, a wykupujàc akcje czujà si´ wspó∏odpowiedzialni.
Oficjalnie podajecie Paƒstwo informacje o budowaniu przysz∏ego bud˝etu Lecha na poziomie 7-15 mln euro. W jakim
czasie ma to nastàpiç?
7 milionów euro to bud˝et dla klubu z ambicjami na szczyt
tabeli polskiej ligi. JeÊli pozytywnie b´dzie uk∏ada∏a si´ wspó∏-

boi si´ Pan, ˝e w tym sk∏adzie osobowym, bez spektakularnych wzmocnieƒ, wynik sportowy mo˝e byç zagro˝ony?
My si´ ca∏y czas organizujemy. Z dwóch dru˝yn pierwszoligowych – Amiki i Lecha – z prawie pi´çdziesi´ciu zawodników, po
rozmowach ze sztabem szkoleniowym, zosta∏o kilkunastu. OczywiÊcie b´dziemy szukali wzmocnieƒ. Nie sztukà jest tak po prostu
wydaç pieniàdze. Do zimy mamy przed sobà kilka okien transferowych. Jednak ka˝de wynagrodzenie nowego zawodnika musi
byç zgodne z proporcjami funkcjonujàcymi w klubie i polskiej pi∏ce. Lech nie potrzebuje gwiazdy. Lech potrzebuje pouk∏adanego
zespo∏u. Gwiazdy wychowamy sobie z naszej m∏odzie˝y. W reprezentacji Polski na ME U-19 jest czterech zawodników Lecha.
W biznesie nie ma sentymentów. Kibica pi∏karskiego dra˝nià
jednak historie podobne do tej, ˝e sponsorem strategicznym
Wis∏y Kraków jest Kompania Piwowarska z Poznania z markà
Tyskie, a nowym sponsorem strategicznym Lecha Poznaƒ ˚ywiec z po∏udnia Polski z markà Warka.
Strategie marketingowe tych firm ró˝nià si´ od siebie. Kompania Piwowarska nie widzia∏a wspó∏pracy z nowym Lechem
w szerszym zakresie. Natomiast Grupa ˚ywiec wspiera regionalnie kluby sportowe, prowadzi promocje nakierowane na kibiców. JesteÊmy przekonani, ˝e dysponujemy Êwietnym produktem. Co wi´cej, pr´dzej czy póêniej powstanie na Bu∏garskiej nowoczesny stadion. Wówczas b´dziemy mogli na wiele
lat dobrze sprzedaç prawa do jego nazwy. Bayern sprzeda∏ je
firmie Allianz na 10 lat za miliony.
rozmawia∏ Przemys∏aw Grociak

wywiad / iterviev

Kiedy tylko zorientowano si´, ˝e nasza firma chce dzia∏aç
na szerszà skal´ poza Wronkami, otrzymaliÊmy wiele ofert
przej´cia i wspó∏pracy. Nie jest tajemnicà, ˝e rozmawialiÊmy
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Co wspólnego ma Polska

szà dochodziç odszkodowania w kraju
Kiedy Polacy op∏akiwali pora˝k´ swoi op∏acaç wpisowe. Mo˝na te˝ oczekiwaç
jej dru˝yny na tegorocznym mundialu,
z Trybuna∏em Praw Cz∏owieka
na uchwalenie ustawy kompensacyjnej, tak
cz´Êç rodaków Êwi´towa∏a pora˝k´ innej
w Strasburgu?
jak to by∏o w przypadku Zabu˝an, sporeprezentacji, w gmachu Trybuna∏u Praw
dziewam si´ jednak, ˝e ustawowe odszkoCz∏owieka (ETPC) w Strasburgu. Mowa
– Ksi´g´ rekordów Guinessa
dowanie b´dzie nieproporcjonalnie niskie.
o w∏aÊcicielach kamienic, którzy przez
Jak Pan ocenia znaczenie tego wydarzeponad pó∏ wieku p∏acili za gospodarcze
nia i jakie mogà byç skutki orzeczenia
i polityczne transformacje. Na wieÊç
ETPC dla w∏aÊcicieli i dla kraju?
o wygranej M. Hutten-Czapskiej przed
Kiedy 14 kwietnia Trybuna∏ Konstytucyjny uchyli∏ cz´Êç nieWysokà Izbà ETPC w Strasburgu, skar˝àcej ignorancj´ polkonstytucyjnych postanowieƒ Ustawy o Ochronie Lokatorów,
skich instytucji i arogancj´ prawa, wielu w∏aÊcicieli uwierzyteoretycznie skoƒczy∏ si´ czas regulowanych czynszów, jednak
∏o w realnoÊç uzyskania rekompensaty oraz usuni´cie nieskorzystanie z prawa do swobodnego ustalania wysokoÊci nadal
konstytucyjnych ustaw, utrudniajàcych dochodzenie spranapotyka na przeszkody, choçby w kwestii wysokoÊci wartoÊci
wiedliwoÊci przed sàdami. Beneficjantami sà równie˝ klienci
odtworzeniowej lokalu, koniecznoÊci post´powania sàdowego
Edwarda von Schlesingera. Dynamiczna Kancelaria Doradzo wypowiedzenie wysokoÊci czynszu, braku wykonania eksmitwa Podatkowego w Poznaniu opracowywa∏a merytorycznie
sji, obowiàzku udost´pnienia przez w∏aÊciciela lokalu zast´pskargi i przej´∏a prawnà prezentacj´ przed Izbà. Wnosi
czego, przede wszystkim zaÊ braku lokali socjalnych i niemo˝w Strasburgu ponad 20% skarg w sprawie dochodzenia odnoÊci wywiàzywania si´ przez gminy z obowiàzku p∏atnoÊci odszkodowania za ∏amanie praw w∏asnoÊci w Polsce.
szkodowania za bezprawnie zaj´te lokale. To powoduje, ˝e niewiele na tej, raczej teoretycznej, wolnoÊci mo˝na skorzystaç.
Jak zareagowa∏ Pan na wieÊç o utrzymaniu w mocy przez WyW∏aÊciwym skutkiem b´dzie naprawa prawa i usprawnienie
sokà Izb´ wyroku ETPC?
procedur. Zanim to jednak nastàpi, mo˝e dojÊç do zasypania
Od poczàtku by∏em przekonany, ˝e Polska przegra, Êledzisàdów wnioskami i pozwami.
∏em informacje w Internecie i prasie, a potem ju˝ tylko odli-

Batalia o odszkodowania za reglamentacje
czynszów definitywnie rozstrzygni´ta
Rozmowa z doradcà podatkowym Edwardem von Schlesingerem, prezesem kancelarii
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cza∏em czas do og∏oszenia wyroku. Zdziwi∏o mnie, ˝e strona
polska nie zareagowa∏a automatycznie, tylko dopiero w maju.
Na wieÊç o definitywnej wygranej M. Hutten-Czapskiej bardzo
si´ ucieszy∏em. Teraz rzàd nie ma wyjÊcia i musi uchyliç postanowienia legislacyjnego bubbla z poprzedniej kadencji,
a w∏aÊcicieli, którzy zaryzykowali i w por´ wys∏ali skarg´, czeka sowita nagroda.
Czy w∏aÊciciele nie mieli innej mo˝liwoÊci obrony swoich
praw, poza wysy∏aniem skarg do Trybuna∏u w Strasburgu?
Nie mieli. JakoÊç polskiego prawa, standard rozpatrywania spraw, upolitycznienie prawa przez rzàdy poprzednich kadencji i wysokie nieuzasadnione koszty to tylko nieliczne wady upoÊledzonego systemu, nie gwarantujàcego w zasadzie niczego, poza kosztami i oczekiwaniem.
Jakie szczególne warunki nale˝a∏o spe∏niç, aby Trybuna∏ rozpatrzy∏ spraw´?
Trybuna∏ nie jest kolejnà instancjà rozpatrujàcà, tylko kontrolnà. Orzeka o b∏´dach proceduralnych, legislacyjnych i naruszeniach praw zagwarantowanych w Konwencji Praw Cz∏owieka i Podstawowych Praw WolnoÊci z 51 r. Warunkiem jest wyczerpanie zwyk∏ych Êrodków odwo∏awczych, a nast´pnie wystàpienie w ciàgu 6 miesi´cy od ostatniego rozstrzygni´cia z wnioskiem do Komisarza Trybuna∏u. Skarg´ wnosi si´ na przeznaczonym do tego formularzu, bez koniecznoÊci t∏umaczenia. Post´powanie jest rzetelne i nieodp∏atne.
Czy teraz w∏aÊciciele postàpià podobnie jak M. Hutten-Czapska i jakie majà szanse na uzyskanie korzystnych orzeczeƒ?
Je˝eli dotàd tego nie uczynili, to nawet jeÊli teraz wyÊlà skargi do Strasburga, pozostanà one bez rozpoznania, bo termin ich
wnoszenia up∏ynà∏. Skoro postanowili zwlekaç, to aktualnie mu-

Czy uwa˝a Pan, ˝e w∏aÊciciele kamienic potrafià skorzystaç
na tym orzeczeniu?
Uwa˝am, ˝e skorzystajà nie tylko w∏aÊciciele, ale tak˝e inne podmioty, jak gminy i zwiàzki komunalne, tyle tylko, ˝e jeÊli b´dà wyst´powaç indywidualnie o odszkodowanie, du˝o za
to zap∏acà. Prosz´ pami´taç, ˝e oprócz post´powania sàdowego jest jeszcze post´powanie komornicze, a to tak˝e sporo
kosztuje i trwa. Pewnie b´dà i tacy, co podniosà czynsz w lokalach, ale jeÊli zrobià to zbyt nieostro˝nie – utracà lokatorów
i ekonomicznie przepadnà. Na pewno ∏atwiej teraz b´dzie pozbyç si´ osób dewastujàcych lokale i nie p∏acàcych czynszu.
W∏aÊciciele, którzy prowadzili spory i przegrywali, mogà, powo∏ujàc si´ na wyrok strasburski, wyst´powaç z wnioskiem
o wznowienie post´powania i przechyliç szal´ korzyÊci na swojà stron´. RównoczeÊnie skorzystajà na tym lokatorzy – w∏aÊciciele b´dà mieli dochody, z których b´dà stopniowo poprawiaç standard mieszkaƒ. W koƒcu mamy ju˝ upad∏oÊci pierwszych spó∏dzielni mieszkaniowych spowodowane bezpoÊrednio jakoÊcià naszego systemu prawnego. Mo˝e si´ zdarzyç, ˝e
w koƒcu na tym zyskajà równie˝ ci najbiedniejsi i dostaniemy
sprawny system dodatków mieszkaniowych, który zarówno zapewni potrzebujàcym zabezpieczenie ich potrzeb mieszkaniowych, jak i w∏aÊcicielom niezb´dne przychody na pokrycie ekonomicznych kosztów nieruchomoÊci.
Ile b´dzie kosztowaç paƒstwo polskie przegrana w Strasburgu?
Odszkodowanie zosta∏o obliczone na podstawie porównania wysokoÊci czynszu wolnorynkowego z czynszem regulowanym, ró˝nica tych wartoÊci jest nast´pnie podstawà do naliczenia odsetek.
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Gdyby wszyscy uprawnieni wystàpili z roszczeniem, zapewne
tak by si´ sta∏o. Prosz´ pami´taç, ˝e jest to odszkodowanie za ograniczenia wymuszane przez okres 10 lat, tj. 1994-2004, oraz za
z∏amanie przez Sejm umowy spo∏ecznej w grudniu 2004 r. i wprowadzenie w sposób sprzeczny z Konstytucjà dwóch zaskar˝onych
ustaw z 17 i 22 grudnia. W zwiàzku z tym tak˝e liczone jest odszkodowanie od stycznia 2005 r. do dnia orzeczenia Trybuna∏u
Konstytucyjnego uchylajàcego postanowienia tych ustaw. OsobiÊcie uwa˝am, ˝e taki tryb ustanawiania ustaw nosi znamiona zamachu stanu, za który pewni politycy winni odpowiedzieç.

w zawi∏oÊciach prawnych post´powaƒ cywilnych. Dlatego
14 mld jako kwota ostateczna jest kwotà realnà.
Uprawnionych w Polsce jest oko∏o 100 tysi´cy, a liczba lokali si´ga 600-900 tysi´cy. Pozostaje jeszcze nieznana liczba
uprawnionych obywateli poza granicami kraju.
Je˝eli uprawnionych jest tak wielu, czy nie pomyÊla∏ Pan
o wystàpieniu ze wspólnà skargà?
Owszem, by∏ taki plan. Sam Pan pilotowa∏ akcj´ krajowà prowadzonà przez RvS Fundacj´ „Ochrona praw cz∏owieka – teraz!”
Zainteresowanie jednak by∏o umiarkowane, niewielu wierzy∏o
w powodzenie dochodzenia praw przed ETPC. Poza tym zebranie w∏aÊciwych dokumentów w rozsàdnym terminie wykracza∏o
poza mo˝liwoÊci zainteresowanych. Negatywnie odby∏a si´ równie˝ struktura oddzielajàca w∏aÊcicieli od wykonywania prawa
w∏asnoÊci nieruchomoÊci. O ile sami w∏aÊciciele byli zainteresowani odszkodowaniem, dla zarzàdcy ich nieruchomoÊciami udost´pnienie dokumentów stanowi∏o dodatkowà i drobiazgowà prac´, którà nie byli zainteresowani. Stowarzyszenia w∏aÊcicieli dozna∏y podobnych doÊwiadczeƒ. Uwa˝am, ˝e na skutek prawnej
demoralizacji ludzie w kraju oczekujà, ˝e inni b´dà za nich robiç wszystko, w dodatku za darmo, nie zdajàc sobie sprawy, jakà trzeba mieç do tego wiedz´ i ile pracy nale˝y wykonaç. Teraz
mogà tylko ˝a∏owaç, ˝e nie doÊwiadczà odszkodowania, a je˝eli wystàpià o nie aktualnie w kraju, to uzyskajà zaledwie czàstk´ tego, co zasàdzi∏by Trybuna∏ w Strasburgu.
To chyba najwi´ksze odszkodowanie w dziejach polskiego sàdownictwa. Du˝o kosztujà b∏´dy w stanowieniu i stosowaniu
prawa.

Prowadzi Pan obs∏ug´ zarówno polskich, jak i zagranicznych
przedsi´biorców. Jak oni zapatrujà si´ na wymierzanie prawa
w Polsce?
Niezale˝nie, czy mamy do czynienia z czynszami, dochodzeniem nale˝noÊci czy podatkami, problem pozostaje niezmiennie ten sam. Przeregulowanie rynku przez kiepskie prawo, skorumpowani i opieszali urz´dnicy, niesprawne i stronnicze sàdy, wysokie koszty prowadzenia dzia∏alnoÊci – to argumenty, które dyskwalifikujà polski rynek na arenie mi´dzynarodowej. Tylko dla porównania: Koszty sadowe w RFN sà niemal czterokrotnie ni˝sze i ustawowo sàd ma 24 godziny na wydanie nakazu p∏atniczego.
Post´powanie eksmisyjne w Wielkiej Brytanii trwa dwa tygodnie od chwili wniesienia pozwu do przeprowadzenia eksmisji przez komornika. Takie sà parametry, z którymi Polska
musi si´ mierzyç. Od kilkunastu lat Kancelaria nasza kompleksowo obs∏uguje podmioty zagraniczne z ca∏ej Europy, prowadzi rachunkowoÊç, audyty, ksi´gi podatkowe, pomaga
przedsi´biorcom z kraju i ze Êwiata w zak∏adaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci. Pomimo wielu zach´t i projektów skierowanych do inwestorów, tak krajowych jak i zagranicznych, coraz trudniej b´dzie przekonaç przedsi´biorców do zak∏adania
firm w Polsce. Na tym tle wyroki Trybuna∏u w Strasburgu to
ostatni, choç bardzo kosztowny instrument wzruszenia i porzàdkowania tego ba∏aganu.
rozmawia∏ Marcin Agaciƒski

prawo / law

Wed∏ug szacunków prowadzonych przez stowarzyszenia
w∏aÊcicieli, wysokoÊç odszkodowania oscyluje w granicach
14 mld. z∏. Poza odszkodowaniem jest jeszcze prawo do zadoÊçuczynienia, odsetek ustawowych oraz kosztów zast´pstwa
procesowego, dlatego kwoty te mogà byç du˝o wy˝sze. Wed∏ug
kalkulacji dokonanych w 2005 r. ∏àczna kwota roszczeƒ si´ga
74 mld z∏. Ró˝nica ta wynika z poÊrednich kosztów redystrybucji dokonanej przez paƒstwo na niekorzyÊç w∏aÊcicieli.
Czy wszyscy uprawnieni zdecydujà si´ jednak wystàpiç
z roszczeniem? I nie ka˝dy b´dzie si´ domaga∏ skutecznie
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Rozmowy b´dà jeszcze taƒsze
Wyobraê sobie, ˝e rozmowy z sàsiadami masz za darmo o ka˝dej
godzinie, w ka˝dy dzieƒ tygodnia, i to wcale nie dzi´ki ofercie TP S.A,
ale osiedlowej sieci telefonicznej. Mieszkaƒcy osiedla Naramowice ju˝
od prawie pó∏ roku korzystajà z udogodnieƒ oferowanych przez sieç
Telo. Nied∏ugo do∏àczà do nich mieszkaƒcy osiedli przy ul. Strzeszyƒskiej, na Je˝ycach, a nawet osiedli w Nowym TomyÊlu.

Nie ma wabika
– Z sàsiadkami rozmawiam za darmo – mówi jedna z abonentek.
– WczeÊniej g∏ównie te rozmowy sk∏ada∏y si´ na mój rachunek telefoniczny.
Podobnie zadowolonych abonentów sieci Telo jest znacznie wi´cej, bo oko∏o 60. Wszyscy zgodnie podkreÊlajà zalety nowego operatora: przejrzysty i tani abonament za 25 z∏, 200 minut darmowych
rozmów poza siecià w abonamencie, sekundowe naliczanie od poczàtku rozmowy, bezp∏atne przekierowanie rozmów na telefon komórkowy.
– Jest to najlepsza oferta, z jakà do tej pory si´ zetknà∏em – mówi pan Wojciech. – Nawet sieci komórkowe nie dajà tylu darmowych
minut. Wi´kszoÊç operatorów oferuje je w okreÊlonych godzinach,
g∏ównie wieczornych. Podobnie darmowe rozmowy w weekendy cz´sto sà wabikiem, niepotrzebnym przeci´tnemu abonentowi, podnoszàcym jedynie cen´ abonamentu. Przyk∏ad sieci Telo pokazuje, ˝e mo˝e byç inaczej. Identyfikacj´ numeru mam za darmo, budzenie równie˝. Do tego sekundowe naliczanie, bez ˝adnej op∏aty inicjacyjnej.

Pozytywne ceny
Udogodnienia mieszkaƒcy Naramowic zawdzi´czajà pomys∏owoÊci swoich sàsiadów – Lechos∏awa Gawroƒskiego (na zdj´ciu) i Tomasza Markowskiego. Zainwestowali oni 30 tys.z∏ w za∏o˝enie sieci
konkurencyjnej wobec TP S.A.
– Pomys∏ a˝ si´ sam prosi∏ – wspomina Lechos∏aw Gawroƒski.
– Na naszym osiedlu jest portiernia, kuchnia, gdzie ka˝dy przynajmniej raz dziennie telefonuje. Gdy te rozmowy sà darmowe, mo˝na zaoszcz´dziç nawet 10 z∏ miesi´cznie. Sieç Telo wykorzystuje nowoczesnà technologi´ cyfrowà. Do tej pory korzysta∏y z niej du˝e korporacje.
DziÊ korzystajà z niej Poznanianie. Daje ona wi´cej mo˝liwoÊci ni˝ telefonia analogowa. Umo˝liwia prowadzenie wielostronnych telekonferencji oraz korzystanie z telekomunikacji typu Voip, budzenie, identyfikacj´ numeru i wiele innych. U˝ytkownicy pozytywnie oceniajà ten
nowy sposób komunikowania si´. Klienci mówià, ˝e wreszcie ktoÊ zrobi∏ dla nich coÊ dobrego – pozwoli∏ obni˝yç rachunki telefoniczne. RzeczywiÊcie u˝ytkowników Telo p∏acà mniej, nawet o 50 procent, w porównaniu do klientów TP S.A. Minuta rozmowy lokalnej kosztuje
12 groszy, mi´dzymiastowej 20, a na komórki 98. Gdy wi´cej osób
b´dzie w sieci, rozmowy b´dà jeszcze taƒsze.
– Prowadzimy rozmowy z nowymi osiedlami. Je˝eli zakoƒczà si´
sukcesem, sieç zyska nawet kilka tysi´cy nowych u˝ytkowników. Rozmowy w ramach jednego osiedla b´dà bezp∏atne, a telefony do u˝ytkowników Telo w pozosta∏ych osiedlach po cenie minimalnej.

Brak d∏ugoletnich umów

26

– Gdy pierwszy raz przeczyta∏em o sieci Telo, pomyÊla∏em, ˝e
gdzieÊ musi byç haczyk – opowiada∏ Poznaniak. – To nie mo˝e byç takie proste i tanie.
W rzeczywistoÊci jednak tak jest. Choç sieç wykorzystuje nowoczesnà technologi´ cyfrowà, przy∏àczenie si´ do niej nie obcià˝a finansowo u˝ytkowników. Sieç Telo nie korzysta z linii Telekomunikacji
Polskiej, sama tworzy odpowiednià infrastruktur´.
– ChcieliÊmy pominàç poÊrednictwo – t∏umaczà za∏o˝yciele sieci.
– Ka˝dy mo˝e zostaç u˝ytkownikiem Telo. Wystarczy, aby na jednym
osiedlu znalaz∏o si´ 50 ch´tnych. U˝ytkownicy ponoszà jedynie op∏at´ aktywacyjnà w wysokoÊç od 150-250 z∏otych. Nie trzeba dodatkowo zak∏adaç Internetu, choç taka us∏uga jest dost´pna.

Poznaniacy

Z¸AMALI

monopol TP S.A.
Panowie Gawroƒski i Markowski nie wià˝à klientów d∏ugoletnimi
umowami.
– Zak∏adamy, ˝e jeÊli ktoÊ raz skorzysta z naszych us∏ug, to b´dzie
zadowolony. JeÊli nie, do rezygnacji wystarczy okres wypowiedzenia.

Konkurencja jest korzystna
Jak na konkurenta zareagowa∏a Telekomunikacja Polska S.A? Zwiera szeregi i przygotowuje nowà ofert´, a mo˝e podda∏a si´ i liczy straty. Nic z tych rzeczy. Pojawienia si´ nowego operatora traktuje nie jako problem, ale jako wzbogacenie oferty dost´pnej dla klientów.
– Chodzi o to, aby ka˝dy móg∏ wybraç us∏ugi operatora odpowiadajàce mu jakoÊcià i cenà – t∏umaczy Roman Wilkoszewski z biura prasowego TP S.A. – Telekomunikacja oczywiÊcie Êledzi sytuacj´ na rynku operatorów telekomunikacyjnych, sprawdza, czy jej pozycja nie jest
zagro˝ona, a oferta konkurencyjna. W konkurencji nie ma nic z∏ego.
Jest korzystna zarówno dla klientów, jak i dla firm. Daje impuls do tworzenia nowych, lepszych rozwiàzaƒ.

Poznaƒska natura
Inicjatywa Gawroƒskiego i Markowskiego pokaza∏a, ˝e Poznanianie
chcà i potrafià konkurowaç nawet z takim gigantem, jak Telekomunikacja Polska S.A. DziÊ ich odwaga pozwoli∏a zaoszcz´dziç na rachunkach
telefonicznych. Co b´dzie jutro? Na pewno nie zabraknie odwa˝nych
i przedsi´biorczych inicjatyw.
Dorota Iwaszko
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No bait
“I can talk to my neighbors for free”, says one female
subscriber. “Such calls used to make up the bulk of my
telephone bill”. Telo has many more satisfied clients:
some 60 of them in total. All praise the new
operator for its transparent subscription
plan available at a low rate of PLN 25,
the 200 free minutes to out-of-network
calls included in the base rate, per second billing applied from the start of call and free call forwarding to a mobile. “This is the best package yet”, notes
Wojciech. Not even mobile networks offer that many free
minutes. Most operators make them available during specified time, mainly in the evening. Free weekend calls often
serve as bait that the average subscriber does not need and
that only elevates subscription price. Telo has shown that
things can be different. “I have free caller identification and
free wake up calls”, continues Wojciech. “Not to mention
per second billing available without an initiation charge”.

Poznaƒ residents

HAVE BROKEN
TP S.A.’s monopoly
Positive prices
The residents of Naramowice owe the service to two of
their neighbors: Lechos∏aw Gawroƒski and Tomasz Markowski. The two have invested PLN 30,000 in setting up
a network that competes with that of TP S.A. “The idea was
so obvious someone just had to do it”, recollects Gawroƒski. “Our development complex has a front desk and a kitchen that everyone calls at least once a day. Making these
calls free of charge will save everyone at least PLN 10 a

month”. The Telo network relies on state-of-the-art digital
technology. “Up to now, their use was limited to large corporations”, explains Gawroƒski. Today, it is used by regular
residents of Poznaƒ. The potential is greater than that of
analogue telephony. One can hold conference calls, use
VOIP, order wakeup calls, enjoy caller id and many other services. Users are very happy with the new communications
system. “The clients say that finally someone has done something for their benefit”, points out Gawroƒski. They have gained savings on their telephone bill. Telo users do indeed pay up to 50 percent less than TP S.A. clients. Local
calls cost 12 gr per minute, the city-to-city rate is 20 gr while mobile phone connections are subject to a 98 gr charge.
The more people subscribe to the network, the cheaper the
calls become. “We are in talks with new housing developments”, says Gawroƒski. If they are successful, the network
will gain even several thousand new subscribers. Talks within development complexes will be free of charge, calls to
other Telo subscribers will be reduced to a minimum.

przedsi´biorczoÊç / business

Imagine being able to talk to your neighbors free of
charge at any time any day of the week, not under a plan
offered by TP S.A. but through a local neighborhood telephone network. The residents in the Naramowice area have benefited from the Telo network offering for the last six
months. The service will soon be expanded to cover areas
along Strzeszyƒska street, the district of Je˝yce and even
development complexes in Nowy TomyÊl.

No long-term contracts
“The first time I heard of Telo, I thought there had to
be a catch”, says a Poznaƒ resident. “It can be that simple and inexpensive.” It actually is. Even though the network relies on state-of-the-art digital technology, subscribers can join for free. Telo does not use TP S.A.’s lines but
develops its own infrastructure. “We wanted to cut out the
middleman”, explain network founders. Anyone can become a Telo user. “It is enough to find fifty interested subscribers in any development”, says Gawroƒski. The users
are only charged an activation fee of PLN 150 to 250. You
don’t need to buy Internet access although that is also available. Gawroƒski and Markowski do not bind clients with
long-term contracts. “We assume that anyone who has
used our service will be satisfied”, they say. Anyone who
is not can withdraw by giving the required notice.

Competition is good
How did Telekomunikacja Polska S.A. respond to the
new competitor? Has it put up its guard and prepared a
new offering or has it given up and cut its losses? Nothing
of the kind. The incumbent sees the arrival of a new operator is an enrichment of the client offering rather than a
problem. “The point is for everyone to be able to chose the
operator whose quality and rates best satisfy them”, explains Roman Wilkoszewski of TP S.A.’s press office. TP S.A.
obviously keeps an eye on telecom operators to see whether they endanger its position and whether their services
are in competition with its own. According to Wilkoszewski, there is nothing wrong with competition. It helps both
the clients and the providers. It drives them to create new
and better solutions.

The nature of Poznaƒska
The initiative of Gawroƒski and Markowski has
shown that Poznaƒska can and are willing to compete even against the giant Telekomunikacja Polska
S.A. Today, their courage has helped clients cut down
their telephone bills. What will tomorrow bring? More
bold and remarkable initiatives are sure to follow.
Dorota Iwaszko
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Benefis Piotra Ka∏u˝nego
Z okazji Benefisu artysty
– muzyka Piotra Ka∏u˝nego
– w klubie Pod Pretekstem,
przez kolejne trzy wieczory
dominowa∏y klimaty muzyki
bluesowej i jazzowej. Na
swój benefis Piotr Ka∏u˝ny
zaprosi∏ muzyków z zespo∏u
Wielka ¸ódê, Clasic Jazz
Quartet, Wintage Band, zespó∏ KAKAPO.
Wspólny wyst´p Piotra
Ka∏u˝nego z cz∏onkami grupy Wielka ¸ódê potwierdzi∏
raz jeszcze opini´, i˝ Ka∏u˝ny nale˝y do tych nielicznych pianistów w naszym
kraju, którzy w szczególny
sposób czujà i interpretujà
bluesa. Warto przypomnieç
w tym miejscu podstawowà
zasad´, i˝ muzyk, który zamierza graç prawdziwy jazz,
powinien rozpoczàç od bluesa. Dlatego te˝ Ka∏u˝ny ze
swobodà i wyrafinowaniem
stosuje skale muzyczne i harmoni´ charakterystycznà
w muzyce jazzowej, a doÊwiadczenie i ogranie pozwala mu graç koncerty z innymi muzykami, bez prób.
Mi´dzy innymi taki w∏aÊnie improwizowany recital wspania∏ej
wokalistki jazzowej Natalie Cole, której akompaniowa∏ zespó∏
Piotra Ka∏u˝nego, odby∏ si´ podczas rejsu statkiem po Morzu

Âródziemnym. Jak powiedzia∏ Ka∏u˝ny: – Wspólny
wyst´p z Natalie Cole by∏
wyjàtkowym doÊwiadczeniem w mojej karierze estradowej. Wspólne zdj´cie
Ka∏u˝nego z Natalie Cole
jest wspania∏à pamiàtkà tego spotkania. Piotr Ka∏u˝ny,
mimo i˝ du˝o koncertuje
(robi to ju˝ 30 lat, rozpoczynajàc w Orkiestrze Rozrywkowej Zbigniewa Górnego), znajduje czas, by edukowaç uzdolnionà muzycznie m∏odzie˝ w Akademii
Muzycznej w Poznaniu i we
Wroc∏awiu. Od kilkunastu
lat na ∏amach miesi´cznika
„Muzyk” publikuje swoje
wyk∏ady z dziedziny muzyki
rozrywkowej w zakresie
skal muzycznych i harmonii.
Podpowiada, jak nale˝y graç
bluesa i improwizowaç
w triadzie harmonicznej.
Zdradza równie˝ tajniki
aran˝acji utworów.
Muzyka – zdaniem benificjenta – jest j´zykiem boskim. BezpoÊrednio trafia do
wn´trza cz∏owieka i oboj´tnie czy b´dzie to Australijczyk, czy ktoÊ inny, je˝eli mam mu
coÊ do przekazania i go wzrusz´, to on to zrozumie.
Tomasz Baraƒski

PIOTR KA¸U˚NY

Pianista. Muzyk jazzowy? By∏bym raczej sk∏onny powiedzieç muzyk uniwersalny z jazzowà duszà.
Zaczyna∏ od rocka. By∏y to zespo∏y „Sekwens”
i „Aspekt”. Ch´tnie grywa z bluesmenami, z artystami operowymi, bierze udzia∏ w wieczorach poetyckich. Pojawia si´ u boku gwiazd Êwiatowego
formatu jak Natalie Cole, Leszek Mo˝d˝er, Jan Ptaszyn Wróbleweski, Zbigniew Namys∏owski, Micha∏
Urbaniak, Adam Wendt. Wyst´powa∏ z formacjà
Vintage Band. Gra∏ te˝ z Orkiestrà Rozrywkowà PR
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i TV w Poznaniu i Katowicach, z legendarnà Orkiestrà Jerzego Miliana. MogliÊmy go równie˝ zobaczyç
u boku Krystyny Proƒko, Eleni, Krzysztofa Krawczyka. Do tego kompozytor, aran˝er, akompaniator,
pedagog, autor podr´czników muzycznych, juror,
kierownik artystyczny kabaretu „Obora” i... i choç
w marcu 2006 roku obchodzi∏ swój benefis na
pewno zaskoczy nas jeszcze czymÊ, czego zupe∏nie
si´ nie spodziewamy.
Andrzej B∏aszczak
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Wreszcie ciep∏o jest. Goràco. Dobijamy prawie do granic polskich rekordów
upa∏ów. DziÊ w Poznaniu jest pod 35
stopni w cieniu, a rekord ciep∏a w wolnej
Polsce z 1994 r. wynosi 39,5 stopnia Celsjusza. Przed wojnà, w 1921 r. zdarzy∏o si´
nawet 40,2.
W USA osiàgni´to taki poziom perwersji, ˝e
globalnie wi´cej kasy idzie ju˝ na ch∏odzenie ni˝
grzanie. Mo˝na prze˝yç emerytur´ na Florydzie i nie
zaznaç tropikalnego ˝aru – klimatyzacja wsz´dzie,
tak˝e w gara˝u, gdzie wje˝d˝a si´ i wyje˝d˝a brykà, te˝ klimatyzowanà. W ofercie
sà nawet klimatyzowane grobowce. Z wieczystà gwarancjà.
U nas w taki upa∏ podstawowa staje si´ kwestia, jak si´
ubraç, ˝eby byç ubranym jak najmniej. Jak ubierajàc si´ – rozebraç.
Przeglàd rozmaitych w tym wzgl´dzie
mo˝liwoÊci, intrygujàcych zw∏aszcza
dla tradycyjnego oka m´skiego, niegejowskiego, dostarcza obserwacja
Starego Rynku i jego okolic przed
zmierzchem. Masy kobiet i dziewczyn jak najbardziej rozebranych,
albo najmniej ubranych, igrajà przez
dwa-trzy miesiàce w roku z konwencjà ubioru (rozbioru?) „miejskiego”, starajàc si´ ods∏oniç to,
co si´ tylko da, i nie podpaÊç. Gra z konwencjà odzie˝owà, badanie granicy stroju, czy braku stroju, to
wciàgajàca rozrywka. Prowokacja wobec gustu, a wg
niektórych tak˝e i moralnoÊci. Przybycie do kawiarnianego ogródka na Starym jedynie w bikini
by∏oby przede wszystkim prostactwem.
Nawet w przypadku idealnej geometrii
przyby∏ego cia∏a. Ale to bikini uzu-

pe∏nione tu i ówdzie niewielkimi kawa∏kami materia∏u mog∏oby dziÊ stanowiç skàpy, ale
politycznie dopuszczalny „ubiór
miejski”. Z kolei jawne pozbycie si´ w ogródku choçby cz´Êci bikini spowodowa∏oby interwencj´ policji.
I to niezale˝nie od wywo∏anych wra˝eƒ.
Pan Bóg stworzy∏ cz∏owieka, tekstylia zaÊ wymyÊlili ludzie. Brak tekstyliów bywa k∏opotliwy tak˝e w bardziej naturalnych sytuacjach ni˝ ta hipotetyczna - (bez) bikini na Starym. Oto jedna pani z∏o˝y∏a doniesienie na policj´, bo pod wspólnym natryskiem dla kobiet na p∏ywalni w Kozieg∏owach inna pani w jej obecnoÊci wyskoczy∏a z
kostiumu kàpielowego, by detalicznie
si´ obmyç. Widok ˝ywej, go∏ej baby
mia∏ obraziç uczucia. Te˝ baby.
Nie rodzimy si´ w gaciach i stanikach, albo kalesonach i gorsetach.
Nadzwyczajna ostatnimi laty w ojczyênie wra˝liwoÊç i wstydliwoÊç w
kwestii cia∏a i nagoÊci jest nabyta, wyuczona. Wietrz´ w tym spisek koncernów tekstylnych i odzie˝owych, wspieranych przez megabiznes spo˝ywczy, tuczàcy dla kasy naród bez opami´tania. Potem mo˝na g∏osiç, ˝e takie t∏uste przy ludziach to go∏e byç nie mo˝e, musi zostaç przykryte, nawet w Êmiertelny upa∏ i na pla˝y, bo to estetyczna obraza boska. A skoro 2/3 narodu ma nadwag´, to z zazdroÊci obrzydzi ka˝de go∏e cia∏o.
Dlatego w imi´ praw obywatelskich i równowagi
estetycznej zg∏aszam postulat wyborczy: legalna pla˝a dla golasów w Poznaniu, z dost´pem do kàpieliska, chroniona prawem. Dla golasów ochrzczonych, rzecz jasna, i pomyÊlnie zlustrowanych.
Lech Mergler
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