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Samoprzylepny biznes
Wywiad z Romualdem Szperliƒskim,
prezesem firmy SKANEM INTROL
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Do rozmowy z Panem sk∏oni∏ mnie fakt sprzedania dok∏adnie
rok temu dobrze prosperujàcej firmy INTROL o wieloletniej
i ugruntowanej pozycji na rynku. Co sk∏oni∏o Pana do przejÊcia w r´ce Norwegów?
Sk∏oni∏o mnie do tego perspektywiczne patrzenie w przysz∏oÊç, szukanie najlepszych rozwiàzaƒ dla INTROLu. Cokolwiek myÊlimy o globalizacji, jest ona procesem nieuchronnym.
Zatem nawet najlepiej prosperujàce firmy na rynkach lokalnych – na takim dzia∏a INTROL – by∏yby w przysz∏oÊci bez
szans. Jestem przekonany, ˝e by∏a to bardzo dobra decyzja,
gwarantujàca dalszy, niezachwiany rozwój firmy. StaliÊmy si´
dzi´ki temu cz´Êcià Êwiatowego koncernu SKANEM w bran˝y etykiet. SpoÊród wielu ofert wybra∏em Norwegów, poniewa˝ stali si´ gwarancjà znakomitego zaplecza finansowego
przy zachowaniu swobody dzia∏ania na polskim rynku. Kontrakt ten przek∏ada si´ oczywiÊcie na jakoÊç naszej produkcji,
a co za tym idzie, równie˝ na zadowolenie klientów. Kontraktem sprzeda˝y zosta∏a tak˝e obj´ta córka – firma INTROL
PRINT w Moskwie.
Co przewa˝y∏o, ˝e wybra∏ Pan SKANEM?
Od pieni´dzy czasami wa˝niejsze w firmie sà gwarancje
i mo˝liwoÊci rozwoju dla pracowników. INTROL zawsze s∏ynà∏
z dba∏oÊci o swoich ludzi i mog´ si´ tym pochwaliç. Pracujà tu
nawet ca∏e klany rodzinne, niektórzy prawie od poczàtku czyli od ponad dwudziestu lat. Mog´ na nich liczyç w ró˝nych sytuacjach, a nowych pracowników przyjmuj´ cz´sto dzi´ki ich
rekomendacji. SKANEM ma podobne podejÊcie do tej kwestii.
To przewa˝y∏o.
Co w takim razie zmieni∏o si´ w Paƒskim przedsi´biorstwie
po tym kroku?
Rzecz jasna SKANEM GROUP zainwestowa∏ w nowoczesne maszyny i w laserowà przygotowalni´. JesteÊmy w tej
chwili wyposa˝eni na najwy˝szym Êwiatowym poziomie. Reszta pozosta∏a bez zmian, poniewa˝ firma by∏a dobrze zorganizowana.
Jak wyglàda Paƒstwa udzia∏ w rynku krajowym?
W segmencie etykiet dla przemys∏u kosmetycznego, napojów alkoholowych, przemys∏u farmaceutycznego i chemii gospodarczej jesteÊmy najwi´kszym graczem na rynku. Pracujemy na trzy zmiany i nie mamy wolnych mocy przerobowych.
Kontrahentami sà koncerny Êwiatowe jak Beiersdorf, Avon,
L’Oreal, Oriflame i inne, jak równie˝ potentaci rynku polskiego: Hochland, Pollena-Savona, Bridgestone, Wódka Wyborowa, Soplica, Bols i inni. JeÊli w jakimkolwiek zakàtku Polski
kupujecie Paƒstwo produkty Nivea, Benus, Glaxo, Unilever, Fer-

rero, wiedzcie, ˝e produkty te opatrzone sà w∏aÊnie naszymi
etykietami.
To musi byç satysfakcjonujàce, kiedy pomyÊli Pan, jakie by∏y poczàtki?
To prawda. Zaczyna∏em w 70. latach od ma∏ej drukarni
i zak∏adu papierniczego. Szybko zrozumia∏em, ze przysz∏oÊç
w bran˝y nale˝y do produktów samoprzylepnych. Tak powsta∏
w 1982 roku INTROL – firma polonijno-zagraniczna – dobrze
znana wielu poznanianom, dzi´ki którym w ogóle mogliÊmy
egzystowaç. Ówczesny system polityczno-ekonomiczny nie dawa∏ firmie prywatnej legalnego dost´pu do dewiz. I wie Pani,
co wymyÊliliÊmy? Zach´caliÊmy mo˝e i tysiàce poznanian, by
wp∏acali na nasze konto w Niemczech po 200 dolarów. Za te
pieniàdze kupowaliÊmy w Niemczech niezb´dne surowce.
Tym, którzy nam zaufali, wyp∏acaliÊmy z∏otówki po bardzo korzystnym kursie. Jeszcze dziÊ spotykam w Poznaniu ludzi, którzy sporo zyskali na naszej uczciwoÊci. Posz∏a fama, ze jesteÊmy solidniejsi i uczciwsi od wielu funkcjonujàcych wtedy
w Polsce „parabanków”. I bez ryzyka rozliczamy si´ z naszymi dostawcami.
Przebija∏ si´ Pan przez idiotyczne przepisy w niekonwencjonalny sposób...
Zmusi∏a nas do tego rzeczywistoÊç...
Jakie rynki chce dziÊ zdobyç SKANEM?
Na rynku Europy Ârodkowo-Wschodniej roÊnie szybko zapotrzebowanie na etykiety samoprzylepne. Nowoczesny park
maszynowy INTROLu jest gwarantem wysokiej jakoÊci etykiet.
Firma chce dodatkowo zainwestowaç w najnowoczeÊniejszy
system kontroli. Tym sposobem INTROL jest pomostem dla
SKANEM GROUP do zdobycia rynków Europy Wschodniej, takich jak: Rosja,Czechy, Rumunia i inne.
Dzi´ki INTROLowi Polacy udowadniajà sobie i innym, ˝e mogà byç producentem towarów z najwy˝szej pó∏ki.
KiedyÊ wielkie koncerny opiera∏y swoja produkcj´ wy∏àcznie o sprawdzone, zachodnie firmy, nie wiedzàc, ˝e w Polsce
mo˝na znaleêç dobrych poddostawców, np. Coca-Cola swoje
etykiety produkowa∏a kiedyÊ we Francji. Dzisiaj Polacy przej´li najwa˝niejsze zamówienia i niczym nie ust´pujà najlepszym.
JeÊli i w innych dziedzinach Polacy b´dà bez ˝adnych kompleksów rozwijaç swoje firmy i walczyç na rynku, to dzi´ki wytrwa∏ej pracy, sukcesu mogà byç pewni.
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Statystyka

Prognozy demografów:
Rok

Liczba osób
w wieku
produkcyjnym

2010 375 tys.
2020 323 tys.
2030 289 tys.

Liczba osób
w wieku
poprodukcyjnym

Liczba osób
w wieku
przedprdukcyjnym

106 tys.
136 tys.
139 tys.

80 tys.
70 tys.
56 tys.

z 2005 r.
*Dane wg rocznika statystycznego

u˝ytku oddano 2265
W 2005 roku w Wielkopolsce do
na sprzeda˝ lub wymieszkaƒ: 1612 prywatnych, 524
zkaƒ wybudowano tylnajem i 1 spó∏dzielcze. Wi´cej mies
– 6075 i Ma∏opolckim
ko w województwach Mazowie
skim – 3818.
zko
wybór i opracowanie Dorota Iwas

Jest wczesne popo∏udnie. Przed chwilà Janusz Józefowicz
przyjecha∏ z Warszawy do Poznania i po raz pierwszy móg∏ zobaczyç, na jakim etapie sà przygotowania do scenografii,
w której wystawiona b´dzie „Ça Ira”. Po raz pierwszy wszed∏
na s∏ynnà scen´, w kszta∏cie ósemki, i zobaczy∏, jak materializuje si´ jego wizja.
W∏aÊnie na wspomnianej ósemce zacz´liÊmy rozmow´...

To ciekawe, co Pan powiedzia∏. Jest w tym wiele prawdy. Na
moment zostawmy jednak Rogera Watersa. Czy re˝yserowa∏
Pan kiedyÊ przedstawienie, w którym brali udzia∏ artyÊci rozrzuceni po Êwiecie, tak jak w przypadku „Ça Iry”?
(uÊmiech) Mo˝e nie to jest najbardziej bolesne, ˝e pracuje
z artystami rozrzuconymi po Êwiecie. Dla mnie najboleÊniejszy
jest fakt, ˝e to na razie wirtualny spektakl. Spektakl, który tak
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O szansie na Êwiatowe
wydarzenie
z Januszem Józefowiczem
re˝yserem opery Rogera Watersa „Ça Ira”
rozmawia Andrzej B∏aszczak
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Mówi si´, ˝e zmusza Pan artystów do kator˝niczej pracy.
Nie ukrywam, ˝e jestem wymagajàcy, ale zawsze mam t´
ÊwiadomoÊç, ˝e równie˝ widz jest wymagajàcy. Z drugiej strony zajmuje si´ takim gatunkiem sztuki, który wymaga efektownoÊci, wymaga takiego momentu, kiedy widz powie
– o cholera! I otworzy usta ze zdziwienia. W Êwiat teatru muzycznego wpisana jest widowiskowoÊç i tego nie osiàgnie si´
ot tak. To wymaga ci´˝kiej pracy ca∏ego zespo∏u i synchronizacji wszystkich elementów. Prawda równie˝ jest taka, ˝e ludzie widzieli ju˝ du˝o i nie tak ∏atwo zrobiç na nich wra˝enie.
Tak, bywam wymagajàcy, ale musz´ zdyscyplinowaç zespó∏,
˝eby osiàgnàç zamierzony efekt. Na tym polega moja praca.
Zrobi∏ Pan w swojej karierze wiele przedstawieƒ, ale nadal
przy nazwisku Józefowicz pisze si´ „Metro”. Czy jest szansa,
˝e po operze „Ça Ira” to si´ zmieni?
Raczej nie przypuszczam. „Ça Ira” to zupe∏nie inny gatunek ni˝ ten, którym si´ dotàd zajmowa∏em. Jak wiadomo jest
to opera klasyczna i choçby w sensie estetycznym jest to inny
Êwiat ni˝ ten, w którym obracam si´ na co dzieƒ. Natomiast
„Metro” by∏o spektaklem stworzonym w zupe∏nie innej rzeczywistoÊci. Prze∏amaliÊmy tym musicalem pewien stereotyp myÊlenia o teatrze. Dlatego „Metro” chyba na zawsze pozostanie
pewnà cezurà nie tylko w mim ˝yciorysie, ale i w historii teatru
muzycznego w Polsce. A opera... bardzo ciesz´ si´, ˝e mam
do czynienia z takà formà, do tego robi´ to po raz pierwszy. No
i jeszcze prapremiera Êwiatowa... to fantastyczne. Ale... ale jest
to zupe∏nie co innego ni˝ „Metro”.
Roger Waters w Êwiecie muzyki jest postacià mitycznà. Jak
si´ wspó∏pracuje z legendà?
Bardzo dobrze. Wr´cz jesteÊmy wszyscy zaskoczeni. Przy tym
doskonale si´ rozumiemy. SpotkaliÊmy si´ dwa razy i po tych spotkaniach w∏aÊciwie dosta∏em wolnà r´k´, a Roger poza tym, ˝e
chce wiedzieç, co to b´dzie, nie ingeruj´. Jest normalnym facetem, z którym si´ normalnie rozmawia. Cz´sto tak jest, ˝e im
wi´kszy kaliber artysty, tym wi´ksza ∏atwoÊç zrozumienia.

na prawd´ jest tylko w mojej g∏owie. W dodatku mamy okres
urlopowy w teatrze operowym i Êciàgni´cie tych artystów tutaj
do Poznania jest nie lada problemem. Tak naprawd´ wszyscy
razem b´dziemy bardzo krótko. To w oczywisty sposób ogranicza iloÊç prób. Mój niepokój sprowadza si´ teraz jedynie do
tego, czy w tak krótkim czasie uda mi si´ wszystkich zdyscyplinowaç na tyle, by mo˝na by∏o dopiàç ca∏y spektakl.
A jak wspó∏pracuje si´ z poznaƒskimi artystami i chórami?
Bardzo dobrze. Muzycznie sà znakomici. Jestem przekonany, ˝e w Polsce trudno by∏o by o lepsze zespo∏y. W zwiàzku
z tym ciesz´ si´ i myÊl´, ˝e równie˝ dzi´ki nim b´dzie to wydarzenie muzyczne na Êwiatowym poziomie, bo w∏aÊnie poznaƒscy artyÊci dajà takà szans´.
Wiem, ˝e chcia∏ Pan, by niektóre partie zagrano ostrzej, by
by∏o wi´cej rockowego ducha w tej operze.
Nie mog´ zdradziç wszystkich tajemnic. Zobaczymy po prapremierze. Ale nie ukrywam, ˝e rzeczywiÊcie poczyni∏em pewne ingerencje w partytur´, w samà jej form´. Mam nadziej´,
˝e z korzyÊcià dla spektaklu.
Zatem pytanie, które nasuwa si´ niejako automatycznie. Tak
na dobrà spraw´, ile w tej operze b´dzie Rogera Watersa,
a ile Janusza Józefowicza?
(tym razem d∏ugi Êmiech) Dêwi´kowo na pewno b´dzie sto
procent Watersa, a wizualnie – sto procent Józefowwicza.
A jak przedstawiajà si´ dalsze dzieje „Ça Iry”? Wiem, ˝e spektakl ma wyruszyç w Êwiat.
Plany sà bardzo bogate, ale o to trzeba zapytaç producenta. Na razie jestem tak przej´ty tym wszystkim, ˝e nawet nie
myÊl´ o przysz∏oÊci. Dla mnie to, co zobaczymy tu niebawem,
to najdalsza przysz∏oÊç. Naprawd´ o niczym innym nie myÊl´.
Zatem pozostaje czekaç na piàtkowy wieczór. Dzi´kuj´ serdecznie za to, ˝e znalaz∏ Pan chwil´ czasu dla „MERKURIUSZA”.
˚ycz´ wszystkiego dobrego.
rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak
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Obywatel Âwiata to okreÊlenie, którego tak naprawd´ dopiero w Polsce si´ uczymy. Dla Pana to poj´cie od wielu lat nie
jest obce.
To w∏aÊnie tenis otworzy∏ mi Êwiat. W zasadzie nie by∏o wyjÊcia, chcia∏em byç zawodowym tenisistà, a tenis zawodowy to
tenis Êwiatowy. Wtedy Polska nie by∏a tak otwarta jak dziÊ, nie
by∏o tylu po∏àczeƒ lotniczych, dlatego przeprowadzi∏em si´ do
Nowego Jorku, potem do Pary˝a i tam mieszka∏em przez wiele
lat. W zasadzie wi´kszoÊç swojego doros∏ego ˝ycia by∏em na zachodzie. Dopiero teraz cz´Êciej wracam do Polski. Dlatego te˝
dobrze si´ czuj´ w ró˝nych cz´Êciach Êwiata, zresztà w tylu miejscach grywa∏em, ˝e wsz´dzie czuj´ si´ dobrze.
Jest Pan cz∏owiekiem sukcesu sportowego to rzecz oczywista. Jak pan myÊli, dlaczego Pana osiàgni´cia nie prze∏o˝y∏y

DziÊ, posiadajàc swà kategori´ tenisowà, sztywne regu∏y A.T.P.
nie zezwalajà na podniesienie bud˝etu, nawet gdyby Porsche
chcia∏o zainwestowaç dodatkowe fundusze.
Pana zainteresowania nigdy nie ogranicza∏y si´ jedynie do kortu. Czy kolekcjonerstwo to pasja, która trwa nadal?
Kolekcjonerstwo, zbieranie obrazów, galerie, domy sztuki
– ˝yj´ tym na co dzieƒ. Tak˝e moja rodzina i moi przyjaciele.
Ale prosz´ mi wierzyç – to te˝ jest ci´˝ka praca. Zaczà∏em kupowaç obrazy ju˝ jako junior. W wieku osiemnastu lat kupowa∏em ju˝ pierwsze obrazy na rynku w Poznaniu. By∏y to prace
wspó∏czesnego malarstwa poznaƒskiego. Kolekcjonowanie sztuki to te˝ wysi∏ek. Trzeba si´ na tym przecie˝ znaç, trzeba wiele
czytaç, interesowaç si´ tematem. Trzeba sobie wyrobiç oko
w sztuce. Trzeba si´ tym pasjonowaç.

Dziedzictwo

TENISA
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si´ na wi´kszy rozwój tenisa w Polsce. Dlaczego nie zaowocowa∏y takim talentem, jak Paƒski?
Tenis jest sportem bardzo indywidualny i trudno okreÊliç
talent tenisowy. Trzeba mieç i dobre zdrowie, i dobre przygotowanie. I nale˝y zaczàç stosunkowo wczeÊnie. To nie jest
sport, w którym mo˝na nagle zorganizowaç zgrupowanie
w pierwszym lepszym mieÊcie i b∏yskawicznie kogoÊ wytrenowaç. A do tego w Polsce nigdy nie by∏o takiej tradycji tenisa,
jak np. w Czechach. W innych krajach jednak co jakiÊ czas rodzà si´ nowe talenty tenisowe, a u nas mo˝emy mówiç w∏aÊciwie tylko o siostrach Radwaƒskich. Magda Grzybowska dosz∏a do trzydziestego miejsca w rankingu, ale nie ma w tenisie
rozpoznawalnego nazwiska.
Co czuje by∏y mistrz, kiedy oglàda dziÊ z trybun zmagania najlepszych?
Czuj´ mocno bijàce serce i dalej prze˝ywam to wszystko
emocjonalnie. JednoczeÊnie szanuje prac´, którà wykonujà tenisiÊci. I nie wa˝ne, jaki to jest turniej, czy Wimbledon, Roland
Garros, czy poznaƒski „Porsche Open”.
Jakà pozycj´ w rankingu europejskim ma turniej „Porsche
Open”?
W tygodniu kiedy jest on rozgrywany to czwarty pod wzgl´dem wielkoÊci turniej na Êwiecie, po Szwajcarii, Szwecji i New
Port w Stanach Zjednoczonych. Jest to jednak turniej zawsze
Êwietnie zorganizowany, z wieloma imprezami artystyczno-towarzyskimi. Do tego wspania∏y klimat Gol´cina (dzielnicy
Poznania). I oczywiÊcie wielkie nazwiska tenisistów, którzy tu
grali i wygrywali, jak Safin czy Kafelnikow. KiedyÊ by∏ to jedyny turniej w Polsce ze stutysi´cznym dolarowym bud˝etem.

Tenis to jedna z najbardziej d˝entelmeƒskich dyscyplin. Wiemy wszyscy, co wydarzy∏o si´ na meczu fina∏owym Mistrzostw
Âwiata w pi∏ce no˝nej. Jakie sà Pana odczucia po incydencie
z Zidanem? Czy to nie przera˝ajàce?
Jest to smutne, ˝e Zidane daje taki przyk∏ad milionom dzieci na Êwiecie, ˝e m∏odzie˝ musi oglàdaç wybryk swojego idola. Z drugiej strony Zidane by∏ sprowokowany wi´c cz´Êç winy
ponosi Materazzi. To fatalne, ˝e coÊ takiego musi dziaç si´
w futbolu. W tenisie na szcz´Êcie wyglàda to inaczej. Tenis jest
dalej sportem bia∏ym, czystym i d˝entelmeƒskim. W ca∏ej swojej d∏ugiej karierze pami´tam tylko jednà histori´, kiedy kogoÊ
chcia∏em pobiç. By∏o to w olbrzymiej hali w Huston, gdzie gra∏em fina∏ z Johnem Mc’Enroe. Telewizja transmitowa∏a ten
mecz. McEnroe w pewnym momencie zaczà∏ mnie wyzywaç,
próbowa∏ obraziç. Wyzywa∏ od „polskiej kie∏basy”, komunistów.
Przegrywa∏ wtedy w decydujàcym trzecim secie. Zwraca∏em
si´ kilka razy do s´dziego, który nie reagowa∏. W koƒcu podnios∏em rakiet´ i chcia∏em go uderzyç, a on zaczà∏ uciekaç.
Potem w szatni po meczu Bobo Zivojnoviç, taki wielki Serb,
nas rozdziela∏. OczywiÊcie moja historia w porównaniu z incydentem z Zidanem wydaje si´ nieco zabawna, bo nie by∏o
w nim nic brutalnego. To by∏ niezwykle smutny akcent na zakoƒczenie turnieju. B´dziemy to d∏ugo pamietali jak bramk´
strzelona r´kà przez Maradon´.
Mnie osobiÊcie oprócz sukcesów sportowych kojarzy∏ si´ Pan
kiedyÊ z fantastycznym porsche 928, które niekiedy widywa∏em przed paƒskim rodzinnym domem na So∏aczu w Poznaniu. Czy mi∏oÊç do ciekawych samochodów pozosta∏a?
To by∏a moja ch∏opi´ca fascynacja. To porsche wygra∏em
w 1978 roku na Turnieju Porsche w Stuttgarcie. By∏ to jedyny
m´ski turniej z podwójnymi nagrodami – z pieni´dzmi i samochodami. Wygra∏em fina∏ ze s∏ynnym Argentyƒczykiem Guillermo Villasem w czterech setach i dumny odebra∏em kluczyki do
tego auta (chwil´ zamyÊla si´ i uÊmiecha). Na tym turnieju pojawili si´ te˝ moi rodzice i ojciec podobno powiedzia∏ do mamy:
– Widzia∏em, jak Wojtek spojrza∏ na ten samochód. Gwarantuj´
Ci, ˝e wygra ten turniej. – A potem ju˝ po moim zwyci´stwie doda∏: – Szkoda, ˝e cz´Êciej nie ma takich nagród w turniejach, bo
Wojtek cz´Êciej by je wygrywa∏.
rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak

DOOKO¸A ÂWIATA

moda / fasion

Pokazy w Düsseldorfie

M∏odzi polscy projektanci coraz cz´Êciej
z podniesionà przy∏bicà stajà w szranki z wielkimi domami mody. Takà projektantkà jest Paulina Borkiewicz z Wielkopolski, która w lipcu jako jedna z dwóch Polek - ju˝ po raz trzeci zaprezentowa∏a swoje autorskie projekty na Targach Mody w Düsseldorfie. Jej znak rozpoznawczy to pi´knie wykoƒczone jedwabne stroje, po∏àczenie malarstwa i rycin z modà, hafty
i przykuwajàce uwag´ detale.

Jej kolekcja dyplomowa na ∏ódzkiej ASP
okaza∏a si´ najlepszà spoÊród wszystkich zaprezentowanych. G∏ówna nagroda umo˝liwi∏a
jej wyjazd na targi mody w Düsseldorfie,
ale prawo do udzia∏u w Fashion Gallery wywalczyç musia∏a ju˝ sobie sama. – Uda∏o mi
si´ pomyÊlnie przejÊç eliminacje. Na targach
w lipcu 2005 zaprezentowa∏am kolekcj´ wiosna-lato 2006. To by∏a kolekcja z drukami,
haftami, przygotowana przy ogromnym nak∏adzie pracy.
Na kolejne zaproszenia nie musia∏a d∏ugo
czekaç. B´dàc w Londynie otrzyma∏a informacje, ˝e zaproszono jà na lutowy pokaz do
Düsseldorfu. – Kolekcja jesieƒ-zima 2006/07,
którà tam pokaza∏am, jest inspirowana Londynem. By∏am Êwie˝o po London Fashion We-

Kobiety, dla których tworz´
Spotykamy si´ w kawiarni. Siedzi przede
mnà szczup∏a, wysoka brunetka w króciutkiej
fryzurce. W stroju na pierwszy rzut oka niby
zwyczajnym, ale po chwili dostrzegam nietypowe ci´cie ko∏nierzyka ˝akietu, oryginalny

Kolekcja Pauliny Borkiewicz
zawiÊnie obok projektów Woliƒskiego i Zienia w Warszawie
zegarek, ciekawe okulary. – Czy tak wyglàdajà kobiety, dla których projektujesz? - pytam, wskazujàc na jej strój.
– Po cz´Êci tak, choç projektuj´ g∏ównie eleganckie stroje
– odpowiada po chwili zastanowienia. – Koncentruj´ si´
na detalu, który nie rzuca si´ w oczy, ale sprawia, ˝e osoba
noszàca moje ubrania ma poczucie, ˝e w jakiÊ sposób on jà
wyró˝nia.
Kobiety otwarte, nastawione na rozwój i wra˝liwe znajdujà w propozycjach Pauliny Borkiewicz sposób na wyra˝enie siebie, podkreÊlenie inteligencji i wdzi´ku.

Fascynacja postmodernizmem
Ju˝ od dziecka interesowa∏a si´ modà i sztukà. W czasach,
kiedy wszystko by∏o szare i nijakie, ozdabia∏a sweterki koralikami, robi∏a nadruki na T-shirtach. Mia∏a kolekcj´ pi´tnastu beretów, z których wszyscy
si´ Êmiali, a ona z duma je nosi∏a. – Pomys∏
na projektowanie narodzi∏ si´ wczeÊnie,
choç by∏ okres, kiedy chcia∏am byç in˝ynierem genetycznym – wyznaje z rozbawieniem. – Studia na ASP w ¸odzi by∏y okresem szukania w Internecie nowych projektantów, wystawania w Empiku przy pó∏ce
z gazetami o modzie i kupowania w∏oskich
Vogue’ów. To by∏a chora pasja, wydawa∏o
si´ na nià wszystkie pieniàdze, ale twórcza
i rozwijajàca.
W ten sposób rodzi∏ si´ styl, jaki prezentuje pod w∏asnà metkà Paulina Borkiewicz. – Zawsze chcia∏am powiàzaç mod´
ze sztukà. Fascynowa∏ mnie postmodernizm, szko∏a z Antwerpii, dekonstruktywiÊci. U tych ostatnich podoba∏o mi si´ nowatorskie podejÊcie do mody; te prace
wzbudza∏y we mnie fascynacj´, bo wydawa∏y si´ nierealne – wspomina. Po okresie
zbierania doÊwiadczeƒ i kszta∏towania w∏asnego stylu przyszed∏ czas na pierwsze pokazy mody i pierwsze wyró˝nienia.
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ek i innych pokazach, w których uczestniczy∏am jako dziennikarka. To by∏o wspania∏e doÊwiadczenie.
Na zaproszenie organizatorów w Düsseldorfie równie˝
w lipcu tego roku zaprezentowa∏a kolekcje wiosna-lato 2007.

W∏asna linia
– Czy Paulina Borkiewicz odnios∏a sukces? – pytam prowokujàco.
– W jakimÊ stopniu tak. O prawdziwym sukcesie b´dzie
jednak mo˝na mówiç wówczas, gdy rzeczy z mojej linii b´dà
kupowane w Niemczech, Francji czy Belgii – odpowiada.
Do tej pory wspó∏pracowa∏a z Instytutem W∏ókien Naturalnych,
dla którego zaprojektowa∏a kolekcje wiosna-lato dla paƒ puszystych; projektowa∏a suknie dla Filharmonii Poznaƒskiej oraz stroje korporacyjne dla PKN Orlen. Przed nià
wspó∏praca z warszawskà firmà i projektowanie tkanin oraz m´skich ubraƒ, a tak˝e damskich bluzek dla butiku w Berlinie. – To wszystko projekty komercyjne, dzi´ki którym mog´
pracowaç nad w∏asnà linià – t∏umaczy. Choç
mia∏a propozycj´ od sponsorów, to jednak woli byç niezale˝na w tym, co robi. – We wrzeÊniu
zostanie otwarty pierwszy sklep, w którym b´dzie mo˝na kupiç moje ubrania uszyte po Düsseldorfie – mówi z zadowoleniem. W warszawskim CH Promenada, w sklepie pod szyldem Young Polish Designers Foundation obok
siebie zawisnà kolekcje takich projektantów,
jak: Woliƒski, Zieƒ, Paprocki i Brzozowski, Jaroszewska i Paulina Borkiewicz.

Ostatnie rady
– Zdradzi nam Pani, jakie trzy rzeczy powinna mieç w szafie ka˝da kobieta, ˝eby wyglàdaç elegancko? – pytam z zaciekawieniem.
– Na pewno musi byç dobry gatunkowo ˝akiet i spodnie, sweter i Êwietny p∏aszcz. No
i przynajmniej dziesi´ç par butów i torebek.
Mam s∏aboÊç do butów – dodaje z uÊmiechem.
rozmawia∏a Dorota Iwaszko

kultura / culture

Niezale˝na w tym, co robi

Droga Redakcjo!
Z zasady nie pisuj´ do redakcji, ale tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e odwiedzi∏em Poznaƒ i wpad∏ mi w r´ce numer Waszego pisma.
Pi´kne zad´cia, europejskoÊç i wysoki stopieƒ samozadowolenia. A jak wyglàda poznaƒska rzeczywistoÊç?
Wi´kszoÊç dróg, po których tu je˝d˝´, w ogóle nie ma
chodnika, pobocze ulic wyglàda jak na Ukrainie.
Nazwy ulic? Owszem, gdzieniegdzie sà...
Jad´ na lotnisko. Przecie˝ Unia Europejska wymaga od
swych cz∏onków wyraênego oznakowania dojazdów do lotnisk.
Nawet na ulicy Bukowskiej nie jestem pewny, czy doje˝d˝am
do lotniska, nie mówiàc o otaczajàcych ulicach.
Samo lotnisko to „stary terminal" oczywiÊcie nieoznakowany, dopiero z napisów na drzwiach i od portiera dowiadujemy si´, ˝e do w∏aÊciwego terminala trzeba dojechaç jeszcze
800 m.
Chyba w tym miejscu nie musz´ wspominaç, jak to ∏adnie
si´ „okrada" turystów na lotnisku, gdzie mój znajomy, przyleciawszy do Polski, wymieni∏ Euro na PLN w relacji 1 EUR
= 3,35 PLN. Gratuluj´ smyka∏ki do biznesu! ZarobiliÊcie drodzy Paƒstwo par´ groszy, a wstydu na ca∏à Europ´ po pachy!
Prosz´ mi tu nie t∏umaczyç, ˝e przecie˝ móg∏ nie kupowaç
z∏otówek na lotnisku. A co, lotnisko, to strefa zalegalizowanego naciàgania???!!!
Dla porównania relacji prosz´ odwiedziç par´ europejskich
krajów. Tam nie czyha si´ na naiwnoÊç „frajerów".

Droga Redakcjo
Poznaƒ – kochane moje miasto!
Dosta∏am na lotnisku Wasze pismo, które tak jak ja kocha
Poznaƒ. Czas urlopu si´ koƒczy. Wracamy do domu, odtwarzajàc w pami´ci widoki i wra˝enia z wakacji. Ale tak naprawd´,
kiedy wracam do Poznania z woja˝y polskich, czy zagranicznych, majàc w pami´ci wspomnienia tego, co zobaczy∏am, zastanawiam si´, czego brakuje mojemu miastu. Zawsze kiedy do
niego wracam, wydaje mi si´ ono pi´kniejsze, dostojniejsze
i jakby ∏atwiej mi si´ w nim ˝yje. MyÊl´, ˝e czas urlopu to czas
wyciszenia si´, spowolnienia ˝ycia, i to sprzyja wi´kszej wra˝liwoÊci na to, czego na co dzieƒ zm´czeni nie jesteÊmy w stanie dostrzec, komentujàc, ˝e w Ameryce to jest lepiej. Ale czy
tak naprawd´ jest? Na co dzieƒ ciàgle w p´dzie za∏atwiamy bie˝àce sprawy, gonimy za pieniàdzem i szcz´Êciem, p´dzimy, ˝eby zdà˝yç na czas, i tak naprawd´ nie mamy czasu, by przejÊç
przez swoje miasto, przyjrzeç mu si´ z odrobinà melancholii
i ch∏onàç jego urok, zastanawiajàc si´ nad jego historià. Sà mo-

Przykro, ˝e tak odbieram „Wielkoposk´", ale niestety nie podzieli∏em si´ z Paƒstwem opiniami, tylko realnym obrazem, jaki
w twarz dostaje ka˝dy przybysz do waszego pi´knego miasta.
OczywiÊcie nie chcia∏em byç „kàÊliwy", tylko z natury jestem „realistyczny" a˝ do bólu.
Prze˝y∏em dekad´ samozachwytów i nie chc´ tego prze˝ywaç ponownie.
Do tej pory odbiera∏em Poznaƒ i Wielkopolsk´ jako mistrzostwo gospodarnoÊci. Niestety, przyjazd tutaj da∏ mi zimny prysznic.
Cz´sto bywam w Warszawie i tam by∏y prezydent upar∏ si´,
˝e wsz´dzie majà byç oznakowane ulice: i dokoƒczy∏ dzie∏a.
Dojazdy do ulicy ˚wirki i Wigury, wiodàcej do lotniska, sà równie˝ oznakowane odpowiednimi symbolami samolociku. Dlatego tak dotkliwie odczu∏em ten kontrast w Waszym mieÊcie.
Sàdz´, ˝e zanim zaczniemy dàç w tràby sukcesu (bo na
pewno wiele takich mo˝e Wasze miasto odnotowaç), wykonajmy prac´ „u podstaw" i po pierwsze oznaczmy wyraênie ulice
(to jest stosunkowo tanie, ale jak˝e u∏atwiajàce przybyszom poruszanie si´ po mieÊcie) oraz wyznaczmy pobocza dróg i chodniki (co jest dro˝sze, ale równie˝ potrzebne do bezpiecznego poruszania si´ pojazdów i pieszych).
JeÊli wolno tu wtràciç uwag´ przybyszowi, to uwa˝am, ˝e
wspomniane wy˝ej sprawy le˝à w gestii w∏adz miasta, bo za
to p∏acone sà podatki. Natomiast problem, czy ten staw jest
czysty, czy inny brudny, to najlepiej przekazaç w r´ce prywatne. W∏aÊciciel staranniej i taniej doprowadzi do tego, by dany
obiekt nadawa∏ si´ do u˝ytkowania i przynosi∏ dochód.
Pozostaj´ z powa˝aniem
Waldemar Prokopowicz

˝e w Êwiecie miejsca pi´kniejsze, bogatsze, z ciekawszymi zakàtkami i innà historià, ale tak naprawd´ jedziemy tam z nastawieniem, ˝eby to wszystko poznaç i oderwaç si´ od rutyny
codziennoÊci. GdybyÊmy tam mieszkali na sta∏e, to po pewnym
czasie i tak miejsca te spowszednia∏y by nam i nie dostrzegalibyÊmy tak na co dzieƒ tego, co widzimy, kiedy odwiedzamy je
po raz pierwszy. A widzimy i dobre i z∏e strony. Âwiat tworzà ludzie i wsz´dzie ci ludzie sà tacy sami. Jedni bogatsi inni biedniejsi, sà ˝yczliwi i z∏oÊliwi, uczciwi i ci, co zastanawiajà si´ tylko nad tym, jak nas oszukaç czy obedrzeç z pieni´dzy. Stajemy
si´ obywatelami Êwiata. Narody ró˝nià si´ kulturà, tradycjà.
Podró˝ujmy ciekawi Êwiata i przygody. Ale zastanówmy si´ –
Êwiat jest pi´kny i nasz Poznaƒ tak˝e. A majàc w pami´ci te
lepsze wspomnienia z wakacji - o tych gorszych szybko zapominamy, bo czujemy si´ jeszcze wypocz´ci i mniej drobiazgowi
– zróbmy to, co by nasze miasto uczyni∏o wygodniejszym do ˝ycia i pi´kniejszym dla oka. I kochajmy Êwiat, ale przede wszystkim swoje miasto.
Dumna Poznanianka
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od ponad 30 lat dba o zdrowie pacjentów

fii komputerowej), laboratorium
udzieliç pomocy wszystkim, któz mikrobiologià, pracowniami:
rych zdrowie zagro˝one jest w wyProf. Stefan Tytus Dàbrowski
endoskopii przewodu pokarmoniku wypadków drogowych. Capatronem szpitala w Puszczykowie
wego, ultrasonografii i elektro∏y czas rozmawiamy z NFZ na tekardiografii. Jako jeden z niemat finansowania takiego odOd 15 wrzeÊnia puszczykowska placówka medyczna
licznych posiada centralnà stedzia∏u. Mamy kadr´ i mo˝liwoÊci.
nosiç b´dzie imi´ jednego z najwybitniejszych polskich
rylizacj´ plazmowà.
Teraz wszystko zale˝y od pieni´naukowców i lekarzy. Prof. Stefan Tytus Dàbrowski to
Czy jakoÊç Êwiadczonych us∏ug
dzy, jakie uzyskamy na ten cel.
wybitny puszczykowianin, niegdyÊ rektor Uniwersytetu
zosta∏a potwierdzona przez
Czym mo˝e pochwaliç si´ szpiPoznaƒskiego.
niezale˝ne jednostki?
tal?
OczywiÊcie. Szpital pos∏uguTakich osiàgni´ç jest wiele.
je si´ certyfikatem ISO 9001:2000 Potwierdza on najwy˝szà
Nale˝y na pewno wspomnieç o leczeniu stawu kolanowego najjakoÊç us∏ug Êwiadczonych przez szpital i stanowi efekt pracy
nowoczeÊniejszà obecnie metodà nawigacji komputerowej Orthoca∏ego personelu.
Pilot. Zespó∏ naszych ortopedów jest jednym z nielicznych
Szpital z roku na rok zdobywa coraz wy˝sze miejsce w ranw kraju, który leczy schorzenia tego stawu w taki sposób. Okukingu niepublicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, przeprowalistyka to kolejna dziedzina, która stoi na równie wysokim podzanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.
ziomie. Puszczykowski szpital leczy np. zaçm´ metodà facoNa zakoƒczenie pozwol´ sobie, w roku jubileuszu 30-lecia
emulsyfikacji. Dzi´ki zastosowaniu specjalnie ukszta∏towanego
Szpitala w Puszczykowie, podzi´kowaç wszystkim pracownici´cia, rana operacyjna na oku zamyka si´ samoistnie bez kokom za ich prac´ i jeszcze raz ˝yczyç placówce pomyÊlnoÊci
niecznoÊci u˝ycia szwów. To wa˝ne dla pacjentów. Szpital wyw kolejnych latach.
posa˝ony jest tak˝e w zak∏ad diagnostyki obrazowej (tomogra-
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Szpital w Puszczykowie

Wac∏aw Wilczyƒski
Panie Starosto, czym dla powiatu poznaƒskiego jest szpital
w Puszczykowie?
To du˝a wielospecjalistyczna placówka, która obok szpitaStarostà Poznaƒskim
li: wojewódzkiego przy ul. Lutyckiej i szpitala miejskiego przy
ul. Kurlandzkiej w Poznaniu, pe∏ni wa˝nà rol´ w zapewnieniu
bezpieczeƒstwa medycznego pacjentom z naszego regionu. To
Jaka jest obecnie sytuacja szpitala?
tak˝e jeden z najwi´kszych pracodawców. Wspó∏pracujàc z wieDobra. Do koƒca wrzeÊnia br. planujemy wykupiç wszystloma firmami, zapewnia prac´ ponad 500 osobom.
kie d∏ugi szpitala. To znacznie poprawi jego kondycj´ i pozwoOd kiedy szpital znajduje si´ w strukturach powiatu?
li myÊleç o du˝ych inwestycjach.
Pierwszego stycznia 1999 roku szpital w Puszczykowie zoUda∏o nam si´ tak˝e porozumieç z pracownikami. Po insta∏ przej´ty przez powiat poznaƒski, a w czerwcu, na spedywidualnych negocjacjach sp∏aciliÊmy wszystkie zobowiàzacjalnej sesji radni powiatu podj´li decyzj´ o jego wydzier˝ania wobec personelu.
wieniu firmie z Gdaƒska. Nie by∏ to jednak dla tej jednostki
A sprz´t i remonty? Trzydziestoletni obiekt wymaga tego tyokres szcz´Êliwy. Gdaƒska spó∏ka, podpisujàc umow´ dzier˝apu inwestycji.
wy, obieca∏a wprowadzenie nowoczesnego zarzàdzania plaOczywiÊcie. Sprz´t i kadra o wysokich kwalifikacjach to podcówkà, sp∏at´ zad∏u˝enia szpitala oraz zainwestowanie Êrodstawa dobrze funkcjonujàcej placówki. Nie zapominamy o tym.
ków w jego rozwój. Niestety, partner ten nie wywiàzywa∏ si´
Wyposa˝amy szpital w najnowoczeÊniejsze urzàdzenia. Dzi´ki
z podj´tych zobowiàzaƒ. Dodatkowo ros∏o niezadowolenie pertemu hospitalizuje si´ tutaj ponad 11 tysi´cy pacjentów rocznie.
sonelu medycznego. Pracownicy zacz´li strajkowaç.
Bez nowego sprz´tu i najwy˝W 2002 roku przejà∏ Pan kieszej klasy specjalistów nie bylirowanie powiatem. Jakie krobyÊmy w stanie uzyskaç zaufaki podjà∏ Pan w celu ratowaSzpital w Puszczykowie, placówka znana pacjentom
nia tak wielu pacjentów.
nia szpitala?
ju˝ od 30 lat, jest jednym z symboli miasta, nieod∏àczPlanujemy kompleksowà terRzeczywiÊcie, nowe wynie z nim zwiàzanych. Zbudowany w 1975 roku, pierwmomodernizacj´ obiektu. To trudbory samorzàdowe w 2002
szych pacjentów przyjà∏ jednak dopiero w roku nast´pny temat, bo dotyczy ogromnej
roku zmieni∏y sytuacj´. Jako
nym. Wtedy zakoƒczony zosta∏ wst´pny etap wyposainwestycji i du˝ych nak∏adów.
starosta poznaƒski dyspono˝ania obiektu w najbardziej potrzebny sprz´t.
Nasz szpital, jako jeden
wa∏em Êrodkami, które mi
Do koƒca 1998 roku szpital dzia∏a∏ w strukturach
z dwóch w aglomeracji poznaƒto umo˝liwi∏y. Przekona∏em
PKP, opiekujàc si´ pracownikami tej instytucji z zachodskiej, posiada làdowisko dla hewi´c radnych do przej´cia
niej Polski oraz chorymi z Wielkopolski wymagajàcymi
likopterów. Jednak brak oddziaszpitala z ràk gdaƒskiej firmy.
specjalistycznego leczenia. Pomimo Êwiadczenia us∏ug
∏u ratownictwa medycznego nie
Powo∏aliÊmy spó∏k´ ze 100%
dla zatrudnionych na kolei, nigdy nie odmawia∏ pomocy
pozwala nam w pe∏ni wykorzyudzia∏em powiatu, która nim
pacjentom z pobliskich gmin. Obecnie 100% udzia∏owstaç tego miejsca, a tym samym
zarzàdza.
cem spó∏ki prowadzàcej szpital jest powiat poznaƒski.

Wywiad z Janem Grabkowskim
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Prawo i ekonomia w Poznaniu
– wczoraj i dziÊ
Choç poznaƒski Uniwersytet Adama Mickiewicza nie ma
jeszcze 90 lat a Akademia Ekonomiczna dopiero w paêdzierniku 2006 roku Êwi´tuje swe 80-lecie – renoma obu tych
uczelni jest niezwykle wysoka i wykracza daleko poza granice
Polski. Powszechnym uznaniem cieszà si´ zarówno wyniki prac
naukowo-badawczych, jak i poziom przygotowania absolwentów prawa i ekonomii do pe∏nienia odpowiedzialnych funkcji
w ˝yciu publicznym i zawodowym.
Ârodowisko wielkopolskie sprzyja∏o rozwojowi nauki nawet wtedy, gdy nie istnia∏o paƒstwo polskie, a zaborcy robili
wszystko, by ten rozwój uniemo˝liwiç. Zbudowana w pierwszej po∏owie XIX wieku wspania∏a Biblioteka Raczyƒskich
dowodzi intelektualnego poziomu jej fundatorów i ich zaanga˝owania w rozwój kultury polskiej. W roku 2007 up∏ynie
150 lat od powstania Poznaƒskiego Towarzystwa Przyjació∏
Nauk, które sta∏o si´ oÊrodkiem polskiego ˝ycia naukowego
w zaborze pruskim (na ziemiach przy∏àczonych do tego paƒstwa). PTPN, choç reaktywowane po drugiej wojnie Êwiatowej, nie cieszy∏o si´ uznaniem w∏adz PRL, przeciwnych regionalizacji i decentralizacji.
W dniu 30 czerwca 2006 roku poznaƒskie Êrodowisko
prawnicze, ekonomiczne i socjologiczne spotka∏o si´ w 85-rocznic´ ukazania si´ pierwszego numeru kwartalnika naukowego
pod nazwà „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”.
Roczniki tego czasopisma sà prawdziwà kopalnià wiedzy, zarówno o rozwoju nauki, jak i o realiach prawnych, ekonomicznych i spo∏ecznych tak burzliwej epoki, jak minione 85-lecie.
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nie by∏ i nie
jest czasopismem „koniunkturalnym”. W∏aÊnie w obawie o tre-

Êci i profil czasopisma komunistyczne w∏adze wyrazi∏y zgod´
na jego wznowienie dopiero w roku 1958 czyli 13 lat po II wojnie Êwiatowej. Publikowane w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” artyku∏y cechowa∏y si´ zawsze rzeczowoÊcià. Wiele z tych pozycji ukazywa∏o sprzecznoÊci narzuconego Polsce w roku 1945 ustroju i wskazywa∏o kierunki
niezb´dnych zmian w prawie i w gospodarce. W „Ruchu” publikowali i nadal og∏aszajà swe prace najwybitniejsi polscy
prawnicy, ekonomiÊci i socjologowie. „Ruch” jest miejscem,
w którym liczy si´ intelekt, uczciwoÊç badawcza i solidna wiedza teoretyczna. Ukazujàc si´ w Poznaniu a nie w stolicy – nie
ma zbyt ∏atwego ˝ycia, choçby w obliczu nadal wysokiej centralizacji finansów publicznych.
Prace redakcyjne i wydawnicze w „Ruchu” nie sà zaj´ciami
intratnymi. To w ogromnej mierze praca spo∏eczna. Dlatego na
szczególne wyrazy uznania zas∏uguje dzia∏alnoÊç jego redaktorów. To w∏aÊnie zaanga˝owaniu ju˝ wieloletniej Redaktor Naczelnej prof. dr hab. Teresy Rabskiej i jej wspó∏pracownikom zawdzi´czamy mo˝noÊç spojrzenia na wspania∏y dorobek tego,
nie zawsze docenianego w stolicy, czasopisma naukowego.
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” dobrze
Êwiadczy o kontynuacji i poziomie pracy organicznej w Poznaniu i w Wielkopolsce.
Wac∏aw Wilczyƒski
15 sierpnia 2006 roku
Wac∏aw Wilczyƒski jest profesorem habilitowanym, autorem
wielu ksià˝ek i podr´czników, wyk∏ada∏ i wyk∏ada w uczelniach w kraju i za granicà.
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Imponujàce widowisko obejrza∏y w Berlinie nieprzebrane
t∏umy, a fanów jego talentu, którzy zasiedli przed telewizorami, by∏o kilkukrotnie wi´cej.
Ogromna scena, gigantyczne dekoracje, nieco nawet pompatyczny nastrój, ale – jak wspomnia∏em – Roger Waters lubi du˝e formy. Lubi i dobrze si´ w nich czuje, a do tego potrafi bez trudu panowaç nad ca∏oÊcià.
Czy to, co napisa∏em, daje gwarancj´, ˝e wystawiona 25
sierpnia w Poznaniu jego opera „Ça Ira” odniesie sukces? OczywiÊcie tak postawione pytanie musi pozostaç bez odpowiedzi,
ale przes∏anki, ˝e tak si´ stanie, na pewno istniejà.
Po pierwszym pokazie dzie∏a w Rzymie
móg∏bym napisaç tak: – Nale˝y przypuszczaç, ˝e b´dzie to ciekawe przedsi´wzi´cie, bowiem artysta zaprosi
nas do podró˝y w czasie. Na w´drówk´ w okres wielkich rewolucji, jak choçby Rewolucja
Francuska. Ale... ale w Poznaniu b´dzie nieco inaczej. Okràg∏a rocznica wydarzeƒ Czerwca 1956 roku jest nie tylko powodem do tego, by pokazaç
w naszym mieÊcie monumentalne widowisko
o buntowniczym charakterze, bowiem tamte wydarzenia sprzed pó∏ wieku
wkroczà równie˝ na scen´
i splotà si´ z muzykà Rogera
Watersa. Oko∏o czterysta osób
bioràcych udzia∏ w spektaklu b´dzie prowadziç nas przez wizje nie
tylko dawnego lidera grupy Pink Floyd,
ale tak˝e re˝ysera Janusza Józefowicza. Tak˝e stroje projektu Marii Balcerek, momentami szokujàce, a b´dàce mieszaninà z wielu epok, na pewno jeszcze
bardziej wzmocnià wyraz ca∏ego przekazu.
Zobaczymy, czym by∏o z∏o na przestrzeni lat, jakà mia∏o
twarz, jak potrafi∏o zniewoliç, zastraszyç. Jak by∏o okrutne, bezwzgl´dne i podst´pne. Bo czym˝e jest rewolucja? Odpowiedzià
na z∏o, buntem zgnojonych ludzi.
B´dzie to obraz bardzo dynamiczny na miar´ XXI wieku,
wspomagane tak˝e tym, na co pozwala nam technika obecnych czasów.
Ca∏e widowisko nie bez racji zwie si´ opera, bo g∏osy, które us∏yszymy w zdecydowanej wi´kszoÊci, wi´cej majà wspólnego z przybytkiem spod Pegaza, ni˝ z widowiskiem rockowym. T∏em wokalnym b´dà: Poznaƒski Chór Akademicki,
Chór Ch∏opi´cy Szko∏y Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, Chór
Poznaƒskiego Teatru Wielkiego i London Community Gospel
Choir. A muzyka? No có˝, muzyka jest pi´knym pomostem.
Pomostem, który mimo powagi ca∏ego przekazu, pozwoli nam
zajrzeç tak˝e do krainy watersowskich brzmieƒ.
MyÊl´, ˝e czeka nas du˝e prze˝ycie. Kolorowe, pe∏ne powietrza i wolnoÊci, bo takie nadzieje niesie ze sobà ka˝da
rewolucja.
A kiedy w ten zaczarowany wieczór spojrzycie Paƒstwo
w niebo, to na pewno zobaczycie, jak nad Waszymi g∏owami
spokojnie Êwieci – „The White Side of the Moon”
Andrzej B∏aszczak
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W ˝yciu wielu artystów pojawia si´ moment, kiedy dotychczasowa twórczoÊç to dla nich ju˝ zbyt ma∏o. Co prawda
ciàgle cieszà sukcesy, kolejne p∏yty, koncerty, ale to ju˝ nie
wystarcza, chcia∏oby si´ coÊ wi´cej. Zwykle na takà konkluzj´ potrzeba lat, doÊwiadczenia i odrobiny pokory wobec dotychczasowych dokonaƒ.
To w∏aÊnie lata ci´˝kiej pracy dajà mo˝liwoÊç znalezienia
dystansu do ca∏ego dorobku i wyrobienia w sobie ch´ci, by
zmierzyç si´ z czymÊ, co na poczàtku kariery wydawa∏oby si´
zupe∏nie nie do pomyÊlenia. W przypadku muzyków jest to cz´sto gatunek o skrajnie odmiennym charakterze, gdzie w gr´
wchodzà niekiedy brzmienia dotychczas zupe∏nie
obce. Pojawia si´ ochota na stawienie czo∏a nieznanemu. Swoja drogà trzeba
sporo odwagi, by zrobiç taki krok.
Przecie˝ ka˝dy artysta, czy tego
chce czy nie, jest przez ludzi jakoÊ tam zaszufladkowany,
a wierne grono fanów oczekuje, ˝e ju˝ zawsze dostawaç b´dà muzyk´, którà
kochajà. Zatem, czy warto?
Czy warto ryzykowaç? Na
takie pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co
wcale nie oznacza, ˝e nie
nale˝y podejmowaç wyzwania, szczególnie wtedy,
gdy wr´cz odczuwa si´ takà
wewn´trznà potrzeb´.
Sà muzycy, którzy ju˝ wczeÊniej zdradzajà oznaki zainteresowania, czy to wi´kszymi formami,
czy te˝ w pojedynczych utworach
wprowadzajà odmienne od dotychczasowych brzmienia. W takim przypadku ∏atwiej
potem o pozyskanie nowych fanów, jednoczeÊnie nie
tracàc tych dawnych. Ale i tak na takie muzyczne eksperymenty pozwoliç sobie mogà tylko ci najwi´ksi. Ci, którzy potrafià wyzwoliç si´ z wszechw∏adnej opieki firm fonograficznych i nie muszà ju˝ tworzyç tylko tego, co zdaniem decydentów na pewno
dobrze si´ sprzeda.
Do takich artystów mo˝na zaliczyç Rogera Watersa – cz∏owieka legend´. Cz∏owieka, bez którego muzyka Êwiatowa nie
by∏aby tà samà muzykà, a do tego o ile˝ ubo˝szà!
Ju˝ wczeÊniejsze dokonania realizowane z Pink Floyd pozwala∏y przypuszczaç, ˝e b´dzie to muzyk du˝ego formatu.
Muzyk nieprzeci´tny z wielkimi mo˝liwoÊciami twórczymi. Nawet kiedy po ostatnim wspólnym z zespo∏em albumie „The
Wall” rozpocz´∏a si´ jego solowa kariera, muzyka nie straci∏a
nic na oryginalnoÊci i zawsze – nawet s∏uchajàc jakiegoÊ utworu po raz pierwszy – bez trudu mo˝na by∏o rozpoznaç jego specyficzny warsztat. Jedno jest pewne, Roger Waters nigdy nie
stroni∏ od wielkich form. Wr´cz przeciwnie czu∏ si´ w nich jak
ryba w wodzie. Lubi∏ te˝ monumentalne spektakle, jak choçby ten do wspomnianego „The Wall” wystawionego w Berlinie, gdzie na potrzeby przedstawienia wzniesiono mur z wielkich styropianowych cegie∏, nawiàzujàcy do tego prawdziwego, który grodzi∏ na pó∏ ˝ywy organizm wielkiego miasta i przez
lat wiele by∏ symbolem podzia∏u Êwiata.
Waters zaprosi∏ wtedy z ca∏ego Êwiata wielu znakomitych
artystów.

Urodzi∏ si´ 16 wrzeÊnia 1943 roku. Jednak ta data nie do
koƒca jest pewna, bowiem niektóre êród∏a podajà, ˝e by∏o to
w roku 1944. Nie mia∏ ∏atwego dzieciƒstwa. Bardzo wczeÊnie
straci∏ ojca. Wychowywa∏a go matka. Jej nadopiekuƒczoÊç
i brak drugiego z rodziców
niewàtpliwie mia∏y du˝y
wp∏yw na jego dzieciƒstwo. Twierdzi si´, ˝e to jeden z decydujàcych czynników trudnego charakteru
artysty. Kiedy zaczà∏ chodziç do London Polytechnical School, wraz kolegami za∏o˝yli swój pierwszy
zespó∏ „Sigma-6”. Wszystko na tym etapie opiera∏o
si´ raczej na samej radoÊci
czerpanej ze wspólnego
muzykowania i nie mia∏o
wielkich perspektyw. Grupa na przestrzeni czasu
zmienia∏a nie tylko sk∏ad,
ale i nazwy. A˝ nadszed∏
moment, który wszystko
diametralnie zmieni∏. Pojawi∏ si´ Syd Barrett – cz∏owiek ekscentryczny, malarz, wizjoner. Barrett by∏
przede wszystkim doskona∏ym gitarzystà. Jego gra
zawsze przykuwa∏a uwag´ wszystkich. Zaistnienie
w kapeli muzyka tej klasy
zmieni∏o zupe∏nie spojrzenie pozosta∏ych cz∏onków
zespo∏u na dalsze dzia∏ania. Zacz´∏o si´ od pomys∏u na nowà
nazw´. Nazwiska bluesmenów Pinka Anderson i Floyda Concuil pos∏u˝y∏y do utworzenia „The Pink Floyd Sound”. Potem nazw´ skrócono do „Pink Floyd”. Zespó∏ wszed∏ do studia, wyjecha∏ na pierwsza tras´ koncertowà do Stanów Zjednoczonych.
Przysz∏oÊç zapowiada∏a si´ ciekawie. Diament nabiera∏ pierwszych szlifów. Ale ju˝ wtedy na b∏yskajàcym kamieniu pojawi∏a si´ pierwsza rysa. Okaza∏o si´, ˝e Syd uzale˝niony jest od
narkotyków, i to na tyle, i˝ zagro˝one by∏y wyst´py. Dochodzi∏o
do tego, ˝e musia∏ byç zast´powany przez innych muzyków. Atmosfera zag´szcza∏a si´. Podczas nagrywania kolejnego albumu przesta∏ pojawiaç si´ w studiu. W koƒcu musia∏ odejÊç. Wydawa∏o si´, ˝e kryszta∏ si´ rozpadnie. Wtedy na orbicie zobaczyliÊmy Dawida Gilmoura, koleg´ Watersa z czasów szkolnych.
Sk∏ad zespo∏u zaczà∏ si´ krystalizowaç, ale wydawa∏o si´, ˝e
bez wielkiego filaru – jakim by∏ niewàtpliwie Syd Barrett – grupa nie przetrwa. Jednak pesymiÊci mylili si´ mocno. Rock progresywny i psychodeliczna muzyka by∏y wtedy doskonale rozumiane przez m∏odzie˝, a Pink Floyd mia∏o ju˝ swojà wyrobionà
mark´. Album „Ummaguma”, który wtedy nagrali, do dziÊ jest
per∏à tego gatunku. Jednak tak naprawd´ wszystko mia∏o si´
zmieniç, kiedy przez szklany pryzmat zosta∏ przepuszczony promieƒ Êwiat∏a. Podczas kiedy ka˝dej nocy widzimy jedynie jasnà
stron´ ksi´˝yca, muzyków zainteresowa∏a jego niewidoczna
cz´Êç. Tak powsta∏a p∏yta „The Dark Side Of The Moon”. Album
wszechczasów. PublicznoÊç pad∏a na kolana.
Tekst by∏ dzie∏em Rogera Watersa. Cudowny poczàtek koƒca. Wydaje si´, ˝e Waters jako pierwszy zrozumia∏, ˝e to dzie∏o skoƒczone, ˝e coÊ takiego ju˝ si´ nie powtórzy. Trzeba wie-
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dzieç, ˝e w tym czasie jego pozycja w zespole by∏a ju˝ bardzo
mocna. Urasta∏ do roli lidera. Niektórzy twierdzili, ˝e lidera nazbyt despotycznego. „Ciemna strona” to album o tyle niezwyk∏y, ˝e ju˝ na etapie tworzenia wywo∏ywa∏ zdziwienie. Muzycy
nagrywali go bowiem w studiu osobno,
zupe∏nie nie spotykajàc si´ ze sobà. Na
pytanie: – Dlaczego tak si´ dzieje – Waters spokojnie odpowiada∏: – To zaoszcz´dza nam wielu k∏ótni.
Co by nie napisaç o tej p∏ycie, to zawsze i tak b´dzie to niczym w stosunku do
samej muzyki.
Pink Floyd by∏o prekursorem albumów
przemyÊlanych od pierwszego do ostatniego s∏owa. Od pierwszej do ostatniej nuty. Cudowne czarne krà˝ki opowiada∏y
skomplikowane historie ˝ycia, ludzkich
z nim zmagaƒ, pora˝ek i sukcesów. Zmusza∏y do zastanowienia si´ nad Êwiatem,
nad samym sobà, nad w∏asnà duszà. Nie
inaczej by∏o na kolejnej p∏ycie – „Wish You
Were Here”. Waters znów napisa∏ wszystkie teksty. P∏yta to o tyle specyficzna, ˝e
poÊwi´cona cz∏owiekowi, któremu zawdzi´czali najwi´cej – Sydowi Barrettowi.
To o nim jest s∏ynny „Shine On You Crazy
Daimond”. Podczas nagraƒ pojawi∏ si´ kiedyÊ przed studiem, ale rozty∏y i opuchni´-

Roger Waters
i jego legenda
ty, i nikt go nie rozpozna∏. Narkotyki oraz rozwijajàca si´ schizofrenia dokona∏y swego.
„The Wall” – któ˝ nie zna tego tytu∏u. Choç przypisuje mu si´
zwiàzki z obaleniem Muru Berliƒskiego, tak naprawd´ nie ma
z tym faktem nic wspólnego. To kolejne rozliczenie z ˝yciem Watersa, tyle ˝e kiedy „Dark Side Of The Moon” dotyczy∏a lat dziecinnych, teraz przyszed∏ czas na lata póêniejsze. Tak jak w poprzednich albumach, tak i w tym jest to historia zamkni´ta. Podporzàdkowana dok∏adnie przemyÊlanej koncepcji. „The Wall” wywar∏ wielki wp∏yw na lata dziewi´çdziesiàte XX wieku. Bunt, obalanie znienawidzonego systemu, burzenie muru oddzielajàcego
dwa Êwiaty w Europie da∏o Pink Floydom, a w tym i Rogerowi
Watersowi, sta∏e miejsce w historii.
Potem przyszed∏ jeszcze czas na ostatnie przedsi´wzi´cie
firmowane wspólnym szyldem – „Final Cut”. Jednak tak naprawd´ to ju˝ solowe dokonanie wielkiego Rogera. By∏o to ci´cie ostateczne, panowie nie nagrali ju˝ nigdy niczego wspólnie. I choç po latach David Gilmour reaktywowa∏ zespó∏, to
Roger Waters definitywnie odszed∏, zabierajàc ze sobà swojà
legend´. Zaczà∏ dzia∏alnoÊç solowa. Mo˝e nie tak wielkà, ale
kolejne albumy – „The Pros and Cons of Hitch Hiking”, „Radio
K.A.O.S.” czy „Amused to Death” – nawiàzujà do lat ÊwietnoÊci legendarnej grupy.
Teraz przyszed∏ czas na dzie∏o wielkie i nietypowe – na
„Ça Ir´”.
Andrzej B∏aszczak
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– producent opery „Ça Ira”, w∏aÊciciel agencji VIVA ART
Kiedy po raz pierwszy us∏ysza∏ Pan o operze Rogera Watersa?
Us∏ysza∏em o niej w marcu rok temu, kiedy na konferencji
w Londynie spotka∏em agenta Rogera Watersa. Zna∏ mnie ju˝
wczeÊniej jako jednego z nielicznych promotorów, którzy poza
muzykà rozrywkowà robià od czasu do czasu coÊ w dziedzinie
muzyki klasycznej. Dosta∏em p∏yty z muzykà i libretto i stara∏em si´ tà muzykà zaraziç kilka osób ze Êwiata opery. Cz∏owiekiem, który od razu zaanga˝owa∏ si´ w „Ça Ir´” by∏ dyrektor Opery Poznaƒskiej S∏awomir Pietras. Razem zacz´liÊmy myÊleç o wystawieniu dzie∏a Watersa najpierw na deskach teatru.
Kiedy uda∏o nam si´ namówiç Janusza Józefowicza do re˝yserii ju˝ w trójk´ doszliÊmy do wniosku, i˝ jest to doskona∏y
materia∏ na widowisko plenerowe.
Jaka jest skala trudnoÊci przy realizacji tego spektaklu?
Porówna∏bym t´ realizacj´ do budowy jakiegokolwiek prototypu. W naszym spektaklu du˝ym utrudnieniem jest to, ˝e
jedna ze scen ma nietypowy kszta∏t – ósemki z wpisanà arenà
cyrkowà w Êrodku. A do tego scena ta jest pochy∏a. Zaczyna si´
od poziomu zero, a koƒczy na wysokoÊci pi´ciu metrów. Sà to
bardzo du˝e elementy. Ca∏oÊç jest potwornie ci´˝ka, poniewa˝
nie ma dachu, który by stabilizowa∏ konstrukcj´. Utrudnieniem
jest te˝ brak kulis. Scena by∏ budowana specjalnie na potrzeby
tego widowiska. Dodatkowym problemem jest fakt, ˝e pracujemy na odleg∏oÊç, bo wykonawcy sà z ró˝nych nie tylko miast,
ale i paƒstw. Nawet stroje by∏y szyte w kilku pracowniach.
A trzy sceny, bo tyle ich b´dzie, jest bardzo trudno nag∏oÊniç.
Chór znajdzie si´ w odleg∏oÊci czterdziestu metrów od dyrygenta i orkiestry. Trzeba wiec b´dzie niwelowaç opóênienia
dêwi´ku. Do tego dochodzi ma∏a wzajemna widzialnoÊç. To sà
najwa˝niejsze problemy techniczne.
Jak w liczbach mo˝na opisaç technicznà stron´ przedstawienia?
Trzy sceny, 382 artystów. Do przewiezienia sprz´tu potrzebnych jest dwadzieÊcia tirów. Oko∏o tysiàca osób ∏àcznie
pracuje przy ca∏ym spektaklu.
Czy czekajà nas jakieÊ efekty specjalne?
Ju˝ scena sama w sobie jest takim efektem specjalnym.
Natomiast sposób w jaki b´dziemy operowaç elementami
i zmianami scenografii, to z jak dziwnych miejsc b´dà Êpiewaç

wywiad / iterviev

cji, by doceniç trud wielu, wielu ludzi zaanga˝owanych w taki projekt. By nabraç swego rodzaju dystansu do tego, co widzimy na co dzieƒ, a co wydaje nam si´ zupe∏nie oczywiste.
„Ça Ira” to spektakl wyjàtkowy. Liczba ludzi zaanga˝owanych w to przedsi´wzi´cie jest ogromna, a strona techniczna i artystyczna sà nierozerwalnie po∏àczone ze sobà.
Popatrzmy, jak wyglàdajà przygotowania do opery Rogera Watersa na tych dwóch p∏aszczyznach.

JACEK
SYKULSKI
– dyrygent „Chóru Akademickiego” i „Chóru Szko∏y Chóralnej Jerzego Kurczewskiego” prowadzàcy te chóry podczas widowiska.
Czy muzyka Pink Floyd to jest ten rodzaj muzyki, na której
Pan si´ wychowa∏?
(uÊmiech) Ale˝ oczywiÊcie. Jestem z tego pokolenia, dla którego Pink Floyd by∏o bardzo wa˝nym zespo∏em. S∏ucha∏o si´ ich
wszystkich nowych p∏yt jakie ukazywa∏y si´, a˝ do pami´tnej
„The Wall” koƒczàcej wspólnà dzia∏alnoÊç w oryginalnym czteroosobowym sk∏adzie, czyli Gilmour, Mason, Wright i Waters.
Roger Waters co prawda nigdy nie stroni∏ od du˝ych form muzycznych, jednak opera to nowe doÊwiadczenie w jego twórczoÊci. Sàdzi Pan, ˝e podo∏a∏ temu wyzwaniu?
MyÊl´, ˝e podo∏a∏, choç ma odmienne podejÊcie do muzyki operowej. Pewne partie rozpisa∏ nieco inaczej. Nie tak schematycznie. Mo˝e twórca na co dzieƒ piszàcy tego typu utwory
potraktowa∏by temat inaczej. Ale pami´tajmy, ˝e „Ça Ira” powstawa∏a przez pi´tnaÊcie lat. Jak na dzisiejsze standardy to
d∏ugi czasu. Jednak z drugiej strony daje to swego rodzaju gwarancj´, ˝e powsta∏ utwór przemyÊlany i dopracowany. A do tego doÊç nietypowy, bo nie pozbawiony tych tak charakterystycznych dla rockowego twórcy brzmieƒ. Tutaj s∏yszy si´ muzyczne korzenie Watersa, z których wyrasta∏y jego utwory jeszcze w okresie wspó∏pracy z Pink Floyd.
Ma Pan du˝e doÊwiadczenie w przygotowywaniu z chórami dzie∏
muzyki powa˝nej. Czy „Ça Ira” ró˝ni si´ w jakiÊ sposób od tych
muzycznych utworów, z którymi mia∏ Pan do czynienia?
W zasadzie nie. JesteÊmy przyzwyczajeni do du˝ych form,
choç opera Rogera Watersa jest – jak ju˝ wspomnia∏em – nieco odmienna. Dotyczy to g∏ównie partii solistów, rozpisania
tych partii na poszczególne g∏osy. Ta muzyka brzmi troch´ inaczej, ale to wynika to z oczywistych, nierozerwalnych zwiàzków Watersa z rockiem.
Jakie to uczucie, kiedy prowadzi si´ chór, wiedzàc, ˝e twórca jest obecny podczas wykonania?
Dla mnie nie jest to nowoÊcià. Sam jestem twórcà, dlatego to uczucie nie jest mi obce. Nie mniej zawsze wyst´puje jakiÊ dreszczyk emocji. Ale to chyba normalne.
Taka sytuacja peszy?
Ale˝ skàd. Zdecydowanie mobilizuje. To taka mo˝liwoÊç
oceny na bie˝àco, od zaraz. Lubi´ tego typu emocje.

Naczynia
po∏àczone
czyli kulisy „Ça Iry”

niektórzy wykonawcy, b´dzie du˝à ciekawostkà. Raczej nie nale˝y spodziewaç si´ efektów specjalnych w takim tradycyjnym
znaczeniu, typu pirotechnika, pokazy ogni. Ale wszystko, co zobaczymy, b´dzie ÊciÊle podporzàdkowane ruchowi na scenie.
A nag∏oÊnienie?
Na pewno b´dzie to dêwi´k sourrand. Oprócz muzyki na
˝ywo b´dzie wiele innych efektów dêwi´kowych. Du˝ym problemem jest dla dêwi´kowców to, ˝e oko∏o 80 procent spektaklu b´dzie ilustrowane filmami. I muzyka musi byç precyzyjnie zgrana z tymi obrazami. To jest troch´ takie „taperowanie”, ale w wykonaniu ca∏ej orkiestry i kilku chórów. Nad tym
obecnie pracujà akustycy ∏àcznie z dyrygentem.
Powiedzia∏ Pan o zaanga˝owaniu w przedstawienie oko∏o
czterystu artystów. A ilu ludzi b´dzie czuwa∏o od strony technicznej nad prawid∏owym przebiegiem spektaklu?
Oko∏o setki osób. To sà ci ludzie, którzy pracowaç b´dà
w trakcie ca∏ego przedstawienia.
Jakiej si´ Pan spodziewa widowni?
Ma nadziej´, ˝e przyjdzie w komplecie, a wi´c b´dzie czternaÊcie tysi´cy.
Wiemy ju˝, ˝e po prapremierze w Poznaniu „Ça Ira” pojedzie
w Êwiat. Czy wraz z artystami pojadà te same dekoracje, które teraz wznoszone sà na terenie Targów Poznaƒskich?
Zupe∏nie nie wyobra˝amy sobie, ˝eby mo˝na by∏o graç to
widowisko na innej scenie ni˝ ta, która zosta∏a specjalnie do
tego spektaklu zaprojektowana. B´dziemy grali w cyklu produkcyjnym – jedno przedstawienie w tygodniu – poniewa˝ oko∏o pi´ç dni trwa ustawianie sceny i sprz´tu. Jeden dzieƒ to próba i przedstawienie. Jeden dzieƒ trwa demonta˝.
A czy móg∏by Pan uchyliç ràbka tajemnicy i powiedzieç jak
ta trasa b´dzie wyglàda∏a. Dokàd zawita „Ça Ira”.
Niestety z tym musimy poczekaç do koƒca paêdziernika, poniewa˝ to jest tak zwany okres bookingowy w tej bran˝y. Na razie zapowiedzia∏o swój przyjazd do Poznania kilku promotorów,
którzy chcà kupiç to widowisko dla siebie. Mam nadziej´, ˝e im
si´ spodoba. Na pewno b´dzie to trasa europejska. Jest zainteresowanie „Ça Irà” w Niemczech i tam pojechalibyÊmy na kilka koncertów. Oprócz tego by∏y zapytania z Francji, W∏och,
Chorwacji, Cypru, Malty, mam nadziej´, ˝e dojdzie do tego
Skandynawia. Licz´ na to, ˝e w przysz∏ym roku zagramy16 do
18 spektakli, ale o szczegó∏y prosz´ zapytaç w paêdzierniku.
Rozumiem, ˝e jest to jedna z wi´kszych produkcji, którà Pan
zrobi∏?
Takich od zera – to na pewna tak. Koncerty Rolling Stonesów
czy Michaela Jacksona, które organizowa∏em w Polsce, znacznie
przewy˝sza∏y t´ produkcj´, ale tam wszystko przyje˝d˝a∏o gotowe. Tamtymi koncertami zajmowaliÊmy si´ zaledwie przez kilka
tygodni. Natomiast przygoda z „Ça Irà” trwa ju˝ kilka miesi´cy.
Pozostaje z niecierpliwoÊcià czekaç na powodzenie ca∏ego
przedsi´wzi´cia. Dzi´kuj´ za wywiad dla „Merkuriusza”.
Na pewno mamy wszyscy trem´, ∏àcznie z Rogerem Watersem. To ˝e wszystko dopniemy do koƒca, nie gwarantuje
przecie˝, ˝e spektakl spodoba si´ publicznoÊci. Chocia˝ liczymy na to.
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Zazwyczaj kiedy oglàdamy jakieÊ wydarzenie artystyczne,
to nie zadajemy sobie trudu, by pomyÊleç o kulisach takiego
przedsi´wzi´cia. O setkach godzin pracy, o zm´czeniu, o trudzie, o ca∏ej paj´czynie zamierzeƒ, pomys∏ów, które oplatajà
ka˝de takie widowisko. Zapewne w czasie, kiedy patrzymy
na niezwyk∏e przedsi´wzi´cia artystyczne, ca∏a strona techniczna nie jest istotna, bo liczy si´ jedynie koƒcowy efekt, nie
mniej jednak warto poznaç niektóre szczegó∏y takiej produk-

Wiem, ˝e chórzyÊci wystàpià w doÊç nietypowych, specjalnie
na t´ okazj´ zaprojektowanych strojach. B´dzie to mia∏o
wp∏yw na muzyczne przygotowanie chóru?
Jak najbardziej. W du˝ym stopniu jest to zwiàzane z interpretacjà „Ça Iry” dokonanej przez jej re˝ysera Janusza Józefowicza. Jego wizja spowodowa∏a, ˝e nie mamy tu do czynienia
przez ca∏y czas ze statycznym chórem. No i do tego dochodzà
wspomniane przez Pana stroje. Najpierw by∏y przymiarki, a teraz ubiory sà ju˝ gotowe. Ch∏opcy przebrani b´dà za ministrantów, a m´˝czyêni Êpiewajàcy w chórze, za ˝o∏nierzy. To
ca∏e widowisko jest niezwykle dynamiczne. Nasi Êpiewacy biorà czynny udzia∏ w przedstawieniu, poruszajà si´ po scenie. To
wszystko powoduje z kolei trudnoÊci zupe∏nie innej natury.
Chór, kiedy wykonuje du˝e dzie∏a, spokojnie stoi i ma zawsze
przed sobà nuty. Tym razem mobilnoÊç chóru na to nie pozwala. Wszyscy muszà si´ nauczyç wszystkiego na pami´ç. To
dla nas du˝e wyzwanie, bioràc pod uwag´, ˝e ca∏oÊç trwa ponad sto minut. W takiej roli nie znaleêliÊmy si´ jeszcze nigdy.
Ale z drugiej strony ciesz´ si´, ˝e bierzemy udzia∏ w tak wielkim i nietypowym przedsi´wzi´ciu. DoÊwiadczeƒ nigdy nie jest
za du˝o. A to kolejne mo˝e nas jedynie wzbogaciç.
Czy na poznaƒskim wykonaniu koƒczy si´ spotkanie chórów
z operà Rogera Watersa?
Ale˝ skàd. Nasza przygoda z „Ça Irà” dopiero si´ zaczyna.
Podpisany jest trzyletni kontrakt i w zwiàzku z tym czeka nas
trasa po ró˝nych krajach. Mamy nadziej´, ˝e b´dziemy przedstawiaç „Ca Ir´” w wielu miejscach. Tu˝ po prapremierze w
Poznaniu, która jak wiadomo zosta∏a przesuni´ta na koniec
sierpnia, czeka nas najprawdopodobniej pierwszy wyjazd z tym
dzie∏em na Ukrain´ – do Kijowa.
Zatem z niecierpliwoÊcià czekamy na prapremier´ i trzymamy kciuki.
Na pewno do∏o˝ymy wszelkich staraƒ, by by∏o to wspania∏e
widowisko.

Có˝ drodzy paƒstwo, spotkajmy si´ zatem 25 sierpnia
i zboczmy czym zaowocuje trud tysiàca ludzi dla... czternastu tysi´cy widzów.
Andrzej B∏aszczak
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Fotografia Henry’ego McCulloughema z lat 70.

WYWIAD z HENRY McCULLOUGHEM,

irlandzkim gitarzystà, by∏ym cz∏onkiem grupy WINGS Paula McCartneya,
goÊciem „BLUES-EXPRESSu” w Zakrzewie

cercie „Non Stop”, który odbywa∏ si´ w wagonie muzycznym
i restauracyjnym pociàgu. Do Zakrzewa nad Jezioro Proboszczowskie, gdzie odby∏ si´ fina∏ imprezy, fani muzyki docierali
tak˝e samochodami, motocyklami, auto-stopem, a nawet pieszo. Te muzyczne spotkania, poza walorami artystycznymi, niosà ze sobà równie˝ integracj´ ludzi, nie tylko z najodleglejszych
zakàtków Wielkopolski. Tradycyjnie i w tym roku dotarli do Zakrzewa mi∏oÊnicy bluesa z Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.
Naturalny amfiteatr w sosnowym lasku nad jeziorem rozbrzmiewa∏ muzykà od wieczora do Êwitu. Aktorami tego widowiska byli m.in. Bluszcz Blues Band, JJ Band, Boogie Boys, Blues Power, Higway, Âcigani, Black&Blues i Easy Street, gwiazdami zaÊ – Jimmy D.Lane z Chicago oraz Henry McCullough ze
swoim Blues Bandem, by∏y cz∏onek Wingsu Paula McCartney’a.
To z nim uda∏o nam si´ porozmawiaç w czasie imprezy.
A.B, P.G.

Fot. Tomasz Lerczak/GRUPA OSIEM CZWARTYCH
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McCARTNEY BLUES
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JeÊli ktoÊ twierdzi, ˝e w Polsce ludzie pragnà s∏uchaç tylko
„topowej” muzyki, ten srodze si´ myli. Tysiàce ludzi, które w Êrodku lata dotar∏y do Zakrzewa, udowodni∏y, ˝e nie wszystkie gusta
kszta∏tujà jedynie listy przebojów i kolorowe ok∏adki gazet. A przecie˝ wydawa∏oby si´, ˝e blues – bo o nim tu mowa – to muzyka
kulturowo nam obca. Jednak w muzyce, jak w ka˝dej dziedzinie
sztuki, liczy si´ przede wszystkim wartoÊç, a kolor skóry – blues
to muzyka czarna – nie odgrywa roli najwa˝niejszej.
Wiedzà o tym dobrze organizatorzy XIV edycji BLUES
EKSPRESSU, która odby∏a si´ w dniach 15-16 lipca. Po rocznej przerwie – dzi´ki pomocy i wsparciu pos∏a Adama Szejnfelda – DOM POLSKI w Zakrzewie i Henryk Szopiƒski – pomys∏odawca i dobry duch imprezy – mogli powitaç goÊci. Jak zwykle bluesowy pociàg ciàgni´ty lokomotywà parowà zwanà „Pi´knà Helenà” ruszy∏ z Poznania w swojà bajkowo-muzycznà podró˝ po pó∏nocnej Wielkopolsce. Postoje wraz z koncertami
w Obornikach, Rogoênie, Chodzie˝y, Pile, Krajence i Z∏otowie
pozbiera∏y licznych mi∏oÊników bluesa. Brali oni udzia∏ w kon-

Jako cz∏onek grupy WINGS bra∏ Pan udzia∏ w nagraniu p∏yty „Red Rose Speedway” w 1973 r. Jak dosz∏o do tego, ˝e przystàpi∏ Pan do grupy ex-Beatlesa Paula McCartneya? W jaki sposób rozpoczà∏ Pan z nim
wspó∏prac´?
Pracowa∏em przez jakiÊ czas z Joe Cockerem, a potem z zespo∏em
The Greaseman. Kiedy zadzwoni∏ do mnie Danny Laine, który by∏ cz∏onkiem WINGS, i oznajmi∏, ˝e Paul szuka gitarzysty, poszed∏em na spotkanie. PogadaliÊmy troch´, a po trzech dniach Paul zapyta∏, czy nie
chcia∏bym przystàpiç do zespo∏u. Tak zosta∏em cz∏onkiem WINGS.
Z WINGS zjeêdzi∏ Pan Angli´ w trasie z 1972 roku. Ma Pan jakieÊ
szczególne prze˝ycia z tej trasy koncertowej?
W Anglii mieliÊmy dwie trasy. Pierwsza by∏a spontanicznym objazdem uniwersytetów, gdzie nic nie by∏o zaplanowane. Po prostu pukaliÊmy
do ró˝nych uczelni, gdzie Paul pyta∏: – Czy moglibyÊmy tu zagraç? – Potem mieliÊmy tournee po Anglii, Irlandii i Europie. Najzabawniejsze by∏o
w nim podró˝owanie starym, londyƒskim autobusem wycieczkowym
z otwartym dachem, pomalowanym w stylu na „Sergent Pepper”, i ró˝ne takie psychodeliczne wzory. ObjeêdziliÊmy tym autobusem Europ´
przez trzy-cztery miesiàce. By∏o fantastycznie.
Jest Pan irlandzkim bluesmanem. Gdzie sà Pana muzyczne korzenie?
No có˝, musia∏bym mówiç o Ameryce, Afryce i oczywiÊcie o Irlandii,
bo uwielbiam tradycyjnà muzyk´ irlandzkà. Przez lata ch∏onà∏em wiele
ró˝norakiej muzyki, ale na poczàtku by∏ amerykaƒski rock-and-roll Little
Richarda czy Jerry Levisa. Nie jestem artystà stricte bluesowym. Praktykowa∏em w Irlandii w tzw. show bands, kapelach grajàcych do taƒca,
w których graliÊmy i country, i pop. W trasach nauczy∏em si´ grania
wszystkiego, i to odró˝nia∏o mnie od grajàcych wy∏àcznie bluesa, którzy
nie potrafiliby wpasowaç si´ np. w styl „Jesus Christ Superstar”... Nauka w Irlandii otwar∏a moje uszy i oczy. Ostatnio wróci∏em do muzyki irlandzkiej, do mieszanki folku z tradycyjnà muzykà. Jest w tym Êwietny
charakter irlandzki, a ca∏a moja przygoda z muzykà amerykaƒskà jakby
wygas∏a. Wracam teraz do starej muzyki irlandzkiej.
Czyli nadal szukasz i odkrywasz nowe rzeczy...?
Sà tu w Zakrzewie faceci, których pozna∏em dopiero cztery dni temu.
Dean Ryans jest Êwietnym, doÊwiadczonym gitarzystà jazzowym. Dla
mnie to coÊ nowego – wyst´powanie jako rock-and-rollowiec wÊród muzyków jazzowych.
P∏yta „Red Rose Speedway” WINGSu i singiel „My Love” pochodzàcy
z niej, wspi´∏y si´ na szczyty list przebojów w 1973 w Ameryce. Jaki
by∏ Pana wk∏ad w ten sukces?
Z przebojem „My Love” wià˝e si´ ciekawa historia. Rzadko kiedy
w studio udaje si´ uchwyciç coÊ od razu, za jednym zamachem. Jeden
utwór jest cz´sto poprawiany. W studio sz∏o nam z Paulem Êwietnie, ale
na par´ minut przed nagraniem „My Love” odwa˝y∏em si´ powiedzieç
Paulowi, ˝e musz´ zmieniç jego solówk´. George Martin i inni w studio
znieruchomieli, bo podwa˝y∏em autorytet muzyczny Paula (WINGS to
przecie˝ by∏o dziecko Paula McCartneya). Zapyta∏em, czy mog´ zagraç t´
solówk´, i nagle pojawi∏a si´, za pierwszym podejÊciem. To by∏o jak dar
od Boga. W muzyce mo˝na si´ bardziej do Niego zbli˝yç, tak przynajmniej sàdz´. W muzyce dzieje si´ wiele pomi´dzy ró˝nego rodzaju ludêmi,

od czasu do czasu nast´puje zbli˝enie, to prawie jak pi∏ka, która toczy si´
sama bez koniecznoÊci grania i uderzania, coÊ pojawia si´ i p∏ynie, to
(gwi˝d˝e) coÊ niesamowitego, mo˝na powiedzieç – cud. Inna forma komunikacji.
Dlaczego „Red Rose Speedway” nie sta∏ si´ podwójnym albumem, skoro taki by∏ zamys∏ Paula McCartneya?
To prawda. MieliÊmy doÊç materia∏u na podwójny album i taki by∏ pierwotny zamys∏ Paula. Nie wiem, dlaczego tak si´ nie sta∏o – pewnie chodzi∏o o wzgl´dy marketingowe. Zamiast robiç podwójnà p∏yt´, uznano, ˝e
lepiej b´dzie zachowaç cz´Êç materia∏u na póêniej, na kolejnà p∏yt´.
Jak pracuje si´ z Paulem McCartneyem, jaki ma styl pracy?
Có˝, to bardzo utalentowany i pracowity cz∏owiek. Ma swój niezmienny plan dnia. Jedzie do studia o 11.00, koƒczy o 6.00 po po∏udniu,
wraca do domu, przekàsi coÊ, obejrzy coÊ w telewizj, a potem wraca nast´pnego ranka. Podchodzi do pracy mo˝e zbyt profesjonalnie.
Czy wspó∏praca z Paulem McCartneyem zmieni∏a Pana spojrzenie
na muzyk´?
JeÊli chodzi o prac´ w studiu, Paul wie o niej prawie wszystko.
Jest przy tym d˝entelmenem i dobrze mi si´ z nim pracowa∏o. Zespó∏
WINGS by∏ w pewnym sensie doskona∏ym przedsi´wzi´ciem, ale nie
wszystko by∏o w nim takie ró˝owe. Potem pojawi∏o si´ coÊ, co spowodowa∏o, ˝e dwóch cz∏onków zespo∏u, ja i perkusista Denny Seiwell,
opuÊciliÊmy grup´ w tym samym tygodniu. Paul by∏ tym nieco zaskoczony. MieliÊmy w∏aÊnie pojechaç do Lagos w Nigerii, gdzie powsta∏
s∏ynny album WINGSu „Band On The Run”, ale wtedy pojawi∏a si´ rysa i sprawy – mo˝na rzec – potoczy∏y si´ szybko. Nie zmienia to jednak faktu, ˝e mam dla Paula wiele szacunku, bo jest wspania∏ym cz∏owiekiem i dobrze mi si´ pracowa∏o i z nim, i z Lindà McCartney. Linda (zawodowy fotograf – przyp. Redakcji) by∏a pi´knà kobietà i choç
nie by∏a Chopinem, mia∏a swój udzia∏ w zespole. Gdyby usunàç z tego, co wspólnie zrobiliÊmy, nut´, która by∏a jej wk∏adem, nie brzmia∏oby to tak samo. Okaza∏a si´ w koƒcu utalentowanym muzykiem i doskonale mi si´ z nimi razem wspó∏pracowa∏o.
Pana zdaniem jej wk∏ad w muzyk´, którà sygnowa∏ Paul McCartney
i Wings by∏ znaczàcy?
Zdecydowanie. Poczàtkowo kiedy Paul chcia∏, ˝eby na klawiszach
w zespole gra∏a jego ˝ona, wynik∏y z tego ró˝ne spi´cia. Cz´Êç zespo∏u uwa˝a∏a, ˝e powinniÊmy mieç pianist´ czy keyboardzist´ z prawdziwego zdarzenia. Ale póêniej te spi´cia przygas∏y i w koƒcu znikn´∏y, bo Linda obroni∏a si´ jako muzyk.
Co zatem zosta∏o w Twojej muzyce z przygody z ma∏˝eƒstwem
McCartney?
To spotkanie nie spowodowa∏o u mnie zmiany stylu. Mia∏em kompletnie doÊç Êpiewania o ma∏ej owieczce Miriandzie z piosenki Wingsu
– „Mirianda Little Lamb”. Có˝, wychowa∏em si´ na innego rodzaju muzyce a Paul lubi show business, czerpie z tradycji wodewilu. To mu si´
zawsze podoba∏o. A mnie wstyd by∏o, kiedy w czasie koncertu biega∏y
po scenie owieczki, rozumiesz, Miranda i jej kole˝anki...
rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak, t∏umaczenie Krzysztof Kotkowski
opracowanie Przemys∏aw Grociak
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dzieci, wspiera Liverpoolski Instytut Sztuki dla m∏odzie˝y, dzia∏a na rzecz akcji przeciwko zabijaniu zwierzàt. Pomóg∏ córce,
Stelli McCartney, w zdobyciu Êwiata mody, promuje na swoich
p∏ytach syna, Jamesa, jako wspó∏autora piosenek.
Dojrza∏y wiek, którym dziarsko i aktywnie
szczyci si´ Paul McCartney, nie jest dziÊ jego najwi´kszym zmartwieniem. Sir Paul, jak nazywa go
wielu po otrzymaniu tytu∏u szlacheckiego, sta∏ si´
bowiem obiektem drwin i kpin brytyjskiej prasy brukowej, która przepowiada∏a mu kl´sk´ jego drugiego ma∏˝eƒstwa. Kl´sk´, która – jak obliczajà fachowcy – mo˝e kosztowaç
ex-Beatlesa czwartà cz´Êç
jego szacowanego na 800
milionów funtów majàtku.
To dla drugiej ˝ony – Heather – Macca si´ przefarbowa∏ si´ i zmieni∏ styl
ubierania. Niektórzy twierdzà nawet, ˝e chcàc si´
zbytnio odm∏odziç, zrobi∏ z siebie poÊmiewisko. Tabloidy wybra∏y go kàÊliwie za wzór manekina dla firmy odzie˝owej
GAP, ale nie zostawiajà te˝ suchej nitki na ˝àdajàcej rozwodu Heather, która oÊmieli∏a si´ pomiataç
narodowà ikonà.
Piszàc przed ponad 40 laty
przebój „When I’m 64”, McCartney dra˝ni∏
si´ z perspektywà domku, ogródka, dzierganych swetrów i dziadkowych wnuków. Na
koƒcu piosenki z odrobinà niepewnoÊci pyta∏: „Will you still need me, when I’m 64?”
(„Czy wcià˝ b´dziesz mnie potrzebowaç, gdy
b´d´ mia∏ 64 lata?”). Heather Mills go nie
potrzebowa∏a. DziÊ potrzebuje
tylko jego pieni´dzy. Na szcz´Êcie sà jeszcze miliony ludzi na
Êwiecie, którzy twierdzàco odpowiedzà na pytanie wyÊpiewane przez McCartneya, kupià jego nowe p∏yty i pójdà na ka˝dy
nowy koncert. Bo McCartney,
pomimo wieku, jest ciàgle m∏ody. Dlatego szanujmy wielkich.
Tak niewielu ich pozosta∏o.
Przemys∏aw Grociak

NAJM¸ODSZY

64
LATEK

Budynki u˝ytecznoÊci publicznej, wi´zienia, autostrady, stadiony, elektrownie, oczyszczalnie Êcieków – czy tego typu kapita∏och∏onne inwestycje mogà si´ okazaç dobrym biznesem?
Czy mogà one efektywnie wspomóc realizacj´ zadaƒ publicznych i byç korzystne pod kàtem dyscypliny finansów publicznych? Polskie prawo przewiduje mo˝liwoÊç twórczej wspó∏pracy tych pozornie odmiennych racjonalnoÊci – administracji
publicznej oraz inwestora prywatnego.
Niemoc paƒstwa polskiego w zakresie rozwoju infrastruktury jest powszechnie znana. Ta s∏aboÊç mo˝e jednak zostaç
przekuta w tworzenie nowych przestrzeni inwestycyjnych dla
przedsi´biorców. Przestrzeni o znacznym potencjale zysku. Droga ku temu wiedzie przez nowà metod´ realizacji zadaƒ publicznych – ustaw´ o partnerstwie publiczno-prywatnym (public-private partnership – dalej: PPP). Dzi´ki wydanym niedawno rozporzàdzeniom wykonawczym do ustawy sta∏a si´ ona
realnym mechanizmem wspó∏dzia∏ania mi´dzy sektorem publicznym i prywatnym. Jak s∏usznie si´ jednak wskazuje, podstawowe znaczenie b´dzie mia∏o nie tyle wprowadzenie nowych ram prawnych, ile upowszechnianie wiedzy o PPP, przeprowadzenie projektów pilota˝owych przez administracj´ oraz
standaryzacja umów o partnerstwie.
Podstawowe cechy PPP:
• PPP jest wspó∏pracà podmiotu publicznego i partnera
prywatnego s∏u˝àcà realizacji zadania publicznego (np. ochrony Êrodowiska). Wspó∏prac´ tà reguluje ustawa oraz zawarta
mi´dzy tymi podmiotami umowa.
• Przedmiotem umowy jest realizacja przez podmiot prywatny przedsi´wzi´cia na rzecz podmiotu publicznego w zamian za wynagrodzenie (np. zawarta w cenie biletów op∏ata
na rzecz wykonawcy obiektu sportowego).
• Partner prywatny ponosi ca∏oÊç bàdê cz´Êç kosztów
przedsi´wzi´cia, bàdê te˝ gwarantuje ich pokrycie przez inny
podmiot. Istnieje oczywiÊcie mo˝liwoÊç ∏àczenia Êrodków publicznych z prywatnymi (np. miasto wnosi do spó∏ki celowej
aportem nieruchomoÊç, na której partner prywatny finansuje
budow´ stadionu).
• PPP musi przynosiç korzyÊci dla interesu publicznego przewa˝ajàce w stosunku do korzyÊci wynikajàcych z innych sposobów realizacji tego przedsi´wzi´cia. W warunkach polskich chodzi zasadniczo o alternatyw´: albo projekt zrealizuje inwestor prywatny, albo zapanuje to, co zawsze – atmosfera niemo˝noÊci.
• Do wyboru partnera prywatnego i jego podwykonawców
stosuje si´ przepisy ustawy – Prawo zamówieƒ publicznych.
• Realizacj´ projektu mo˝e prowadziç zarówno partner prywatny we w∏asnym imieniu, bàdê te˝ kapita∏owa spó∏ka celowa (co istotne, podmiotowi publicznemu przys∏uguje prawo
pierwokupu udzia∏ów bàdê akcji nale˝àcych do partnera prywatnego).

PPP

PARTNERSTWO
DLA ROZWOJU
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Kiedy na poczàtku lat 60. nastoletni Paul McCartney pisa∏
w klubie „Cavern” pierwszà wersj´ piosenki „When I’m 64” („Gdy
b´d´ mia∏ 64 lata”), Êwiat babç i dziadków musia∏ mu si´ wydawaç odleg∏y niczym kosmos. Nawet wówczas, kiedy ta piosenka
ukaza∏a si´ na s∏ynnym „Sier˝ancie Pieprzu” The Beatles, ten wodewilowy tekst Paul traktowa∏ z przymru˝eniem oka. Piszàc go, myÊla∏ o ojcu, który w latach 20. XX wieku gra∏ ragtime i dixie w kabaretowych
zespo∏ach muzycznych. Jak wspomina∏ John Lennon,
ta piosenka by∏a ich prywatnym hitem. Grali jà tylko
z pianinem, kiedy poprzepala∏y im si´ wzmacniacze.
DziÊ Paul McCartney – rocznik 1942 – dobi∏ owego,
piosenkowego wieku. Tyle ˝e wbrew
tekstowi piosenki – na kolanach nie
trzyma wnuków („Grandchildern on
your knee”), ale swojà dwuipó∏rocznà córk´ Be´. I zdaje si´ byç najm∏odszym szeÊçdziesi´cioczterolatkiem na Êwiecie.
Muzycznie McCartney ma si´ doskonale. Dalej wydaje p∏yty, na których znaleêç mo˝na muzyczne pere∏ki. Wcià˝ odm∏adza towarzyszàcych mu
muzyków, dzi´ki czemu nie traci kontaktu z muzycznà rzeczywistoÊcià. Amerykaƒskie tournee po wydaniu w 2001
roku p∏yty „Driving Rain” by∏o wielkim
sukcesem, a koncertowa forma Macca
bez zarzutu. Z perspektywy dwudziestego
rz´du McCartney dalej wyglàda i – co najwa˝niejsze – Êpiewa jak Beatles.
Od czasu „liverpoolskiej czwórki” Paul
McCartney zyska∏ nie tylko finansowo. Zyska∏
uznanie jako klasyk muzyki, i to nie tylko
z powodu „Yesterday” czy „Let It Be”, ale tak˝e „Oratorium Liverpoolskiemu” czy poematowi symfonicznemu „Standing Stone”, zamówionemu na jubileusz 100-lecia EMI. Jego klasyczne dzie∏a fachowcy porównujà do twórczoÊci
Gershwina, Czajkowskiego czy Stokhausena.
Macca wspólnie z pierwszà ˝onà – Lindà
– kr´ci∏ filmy dokumentalne poÊwi´cone m.in.
muzyce i malarstwu. Sam próbowa∏, nie bez
sukcesu, swych si∏ w malarstwie, zdradzajàc
wp∏ywy Margritte’a czy Ernsta. Propaguje dalej – ju˝ bez zmar∏ej w 2000 roku Lindy
– kuchni´ wegetariaƒskà. Pisze ksià˝ki dla

• Po zakoƒczeniu wykonywania umowy partner prywatny
lub spó∏ka celowa przekazuje podmiotowi publicznemu sk∏adnik majàtkowy (np. budynek u˝ytecznoÊci publicznej) b´dàcy
przedmiotem umowy.
Poszczególne typy projektów w ramach PPP ró˝nià si´ mi´dzy sobà stopniem roz∏o˝enia ryzyka mi´dzy podmiot publiczny a partnera prywatnego na kolejnych etapach procesu inwestycyjnego i eksploatacyjnego, a tak˝e kwestià praw w∏asnoÊci do obiektu wzniesionego w ramach PPP. W projektach
o najs∏abszym zaanga˝owaniu inwestora prywatnego mamy do
czynienia z obarczeniem go jedynie ryzykiem projektowym
i budowlanym, natomiast prawa w∏asnoÊci do obiektu pozostajà
przy podmiocie publicznym. W projektach skrajnie odmiennych
inwestor prywatny ponosi ponadto ryzyko eksploatacyjne i finansowe, a obiekt wzniesiony w ramach projektu staje si´ przejÊciowo w∏asnoÊcià inwestora. Za tak du˝e ryzyko sektora prywatnego podatnicy muszà jednak godziwie zap∏aciç.
PPP obok funduszy unijnych mo˝e stanowiç dla paƒstwa
dodatkowe – w stosunku do Êrodków bud˝etowych – êród∏o,
które umo˝liwia rozwój infrastruktury. Tak np. pierwsza w Polsce, publiczno-prywatna spó∏ka zajmujàca si´ gospodarkà odpadami – RETHMANN Sanitech Sp. z o.o. – powsta∏a w roku
1992 w Poznaniu.
Pomimo zach´cajàcych doÊwiadczeƒ z rynków rozwini´tych i Polski, powinniÊmy wcià˝ zadawaç sobie pytanie o celowoÊç realizacji zadaƒ publicznych w oparciu o d∏ug prywatny. Czy jest to ostatecznie korzystne dla nas wszystkich – podatników?
PPP ma niewàtpliwà przewag´ nad tradycyjnym modelem
zamówieƒ publicznych, lecz nie jest ono jednak zupe∏nie nowà instytucjà w prawie polskim. Od przesz∏o roku funkcjonuje tzw. koncesja na roboty budowlane, która do tej pory nie
sta∏a si´ cz´stym modelem inwestycyjnym. Dlatego, jak sàdz´,
najistotniejszà kwestià w chwili obecnej staje si´ upowszechnianie wiedzy o PPP – tak poÊród urz´dów publicznych, jak
i inwestorów – jako o efektywnym mechanizmie wspó∏dzia∏ania mi´dzy sektorem publicznym i prywatnym.
Adam Sójka
adam.sojka@sojka-maciak.com
SÓJKA & MACIAK
Adwokaci / Sp.k.
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kieÊ wielkie pieniàdze. W ogóle to wszystko dziwne, no bo
niech Pan pomyÊli, jak d∏ugo mo˝e byç tak, ˝e zawodnik po to,
by startowaç, musi mieç w∏asny sprz´t! Bo kluby nie dysponujà na ten cel ˝adnymi funduszami. Cz´sto jest tak, ˝e przychodzà rodzice z dzieçmi i chcieliby chocia˝ sprawdziç, czy
ich syn czy córka – bo dziewczynki te˝ nieraz je˝d˝à
– oprócz ch´ci majà jakieÊ zadatki na zawodnika, ale my nawet – a˝ wstyd – nie mo˝emy zaproponowaç jazd testowych,
bo pojazdy majà tylko zawodnicy, a klub nie posiada nic. Powtarzam, ˝e nie potrzeba wiele pieni´dzy, ˝eby to zmieniç. A nie
zapominajmy, ˝e te umiej´tnoÊci zdobyte w m∏odym wieku bezpoÊrednio przek∏adajà si´ potem na umiej´tnoÊci,
jakie posiadamy w doros∏ym ˝yciu, poruszajàc si´ po drogach publicznych.

Zatem byç mo˝e b´dzie okazja o tym porozmawiaç po Pana
powrocie. ˚ycz´, by los katringu w naszym kraju wreszcie
uleg∏ zmianie. By sukces Roberta Kubicy zmieni∏ coÊ w sposobie myÊlenia wielkich firm, które mog∏yby pomóc temu
sportowi. ByÊmy nie musieli si´ wstydziç, kiedy przyje˝d˝ajà
tutaj zawodnicy z Europy.
Te˝ bym sobie tego ˝yczy∏. Zresztà mówi´ to nie tylko
w swoim imieniu, ale przede wszystkim w imieniu tych wspania∏ych dzieci, które coraz bardziej garnà si´ do tego sportu,

Fot. Marcin Czachorski (2x)
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szej kondycji. Robert natomiast jeêdzi∏
coraz lepiej, tyle ˝e mo˝liwoÊci jego
rozwoju w naszym kraju ju˝
si´ wtedy wyczerpywa∏y, dlatego
rozpoczà∏ stary
w Niemczech,
we W∏oszech
i tam, tak jak u nas,
zaczyna∏ odnosiç sukcesy. Kiedy wyrós∏ z kartów, przesiad∏ si´ na
samochody. To wielki talent. Praktycznie w ka˝dej kolejnej kategorii spisywa∏ si´ doskonale, co rok temu zaowocowa∏o zwyci´stwem w edycji World Series by Renault. Robert zab∏ysnà∏ i wtedy Mario Theissen – szef sportowy BMW – zaproponowa∏ mu fotel kierowcy testowego w nowo powstajàcym zespole Formy∏y 1
– BMW Sauber F 1.
Có˝, spe∏nienie marzeƒ, ale wróçmy jeszcze do poczàtków.
Jak wiemy pami´ta go Pan, kiedy by∏ jeszcze ma∏ym ch∏opcem. Czy ju˝ wtedy wyró˝ nia∏ si´ czymÊ szczególnym?
Przede wszystkim du˝ym zapa∏em do
jazdy, a przy tym wyjàtkowo ∏atwo zdobywa∏
umiej´tnoÊci. Szybko nauczy∏ si´ podstawowej zasady w tym sporcie, polegajàcej na
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JeÊli ktoÊ nie widzia∏ zawodów kartingowych, ten tak na
dobra spraw´ nie jest w stanie pojàç niezwyk∏oÊci tej dyscypliny motorowej.
Niewielki kr´ty tor, ma∏e, ale diabelnie szybkie pojazdy, no
i bohaterowie, zawodnicy – a w zasadzie dzieci! Mali ch∏opcy,
którzy w kombinezonach i kolorowych kaskach wyglàdajà dos∏ownie jak kosmici. Na pierwszy rzut oka to zupe∏nie groteskowe postacie rodem z filmów sience fiction. Kiedy si´ z nimi rozmawia, to lepiej przykl´knàç na jedno kolano, bo dopiero wtedy wszystko wydaje si´ bardziej naturalne.
Mimo m∏odego wieku nie mo˝na tym sportowcom odmówiç odwagi! Chocia˝ ich pojazdy troch´ wyglàdajà jak zabawki, to - prosz´ mi wierzyç - o ˝adnej zabawie nie ma mowy. To
zadziorne, zwinne autka. Kiedy oglàda si´ twardà walk´ na zawodach kartingowych, emocji nigdy nie brakuje.
Karty to przedszkole, do którego ucz´szczali w zasadzie wszyscy najwspanialsi kierowcy, od nieod˝a∏owanego Artona Senny
do Michaela Schumachera. Zresztà nawet ci znakomici zawsze
– jeÊli majà okazj´ – z ch´cià wsiadajà do tych ma∏ych autek
i jak za dawnych lat Êcigajà si´ z wielka zapalczywoÊcià.
Ca∏y Êwiat doskonale zna zimowe zawody organizowane
w paryskiej hali „Bercy”. W Europie z koƒcem jesieni wyÊcigi
samochodowe zamierajà i w∏aÊnie wtedy organizuje si´ t´ nietypowà imprez´. Imprez´ podczas której publicznoÊç mo˝e

Z Poznania na tory swiata
z bliska podziwiaç swoich idoli, a oni z kolei majà okazj´ tym
licznie zgromadzonym t∏umom zaprezentowaç swoje umiej´tnoÊci. Obok mistrzów ró˝nych klas, w tym i kartingowych, zawsze zjawiajà si´ asy Formu∏y 1. Napi´cie jest ogromne, a ci
najznakomitsi znów mogà przypomnieç sobie, jak zaczynali
swojà przygod´ z szybkoÊcià.
Czy droga na wyÊcigowe tory Êwiata mo˝e prowadziç z Poznania? Tor kartingowy w naszym mieÊcie po∏o˝ony jest wewnàtrz
„Toru Poznaƒ”. To w∏aÊnie na tym obiekcie umówi∏em si´ na spotkanie z by∏ym trenerem Reprezentacji Polski w Kartingu, a obecnym szefem szkó∏ki kartingowej – Henrykiem Âródeckim.
Pami´ta Pan Roberta Kubic´?
Roberta? Doskonale pami´tam. Przecie˝ tutaj w Poznaniu
w 1995 roku zaczyna∏. To by∏a kategoria „M∏odzik” i karty o poj.
50 cm. Potem jeêdzi∏ w kolejnych klasach, mi´dzy innymi w pojazdach z silnikami ch∏odzonymi wodà. W tym czasie w Polsce by∏a bardzo silna konkurencja i nie by∏o tak ∏atwo si´ przebiç. Robert
mia∏ to szcz´Êcie, ˝e trafi∏ na wspania∏ego mechanika, Jurka Wron´, który wspó∏pracuje z naszym klubem do tej pory. Ale z kartingiem w Polsce jest
tak jak z innymi dyscyplinami motorowymi, brak pieni´dzy
i sponsorów powoduje, ˝e te dyscypliny – mówiàc
delikatnie – nie
sà w najlep-
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tym, ˝eby podczas wyÊcigu nie odpuszczaç wewn´trznych, nie traciç wypracowanej pozycji. Ta umiej´tnoÊç plus niewàtpliwy talent
i doskonale przygotowany sprz´t pozwoli∏y mu na szybkie odnoszenie sukcesów.
Czy sukcesach Roberta Kubicy zaobserwowa∏ Pan jakieÊ
wi´ksze zainteresowanie kartingiem?
W zasadzie to wi´ksze zainteresowanie zacz´∏o si´ od ubieg∏ego roku. Ale przy Automobilklubie Wielkopolskim od lat dzia∏a w Poznaniu jedyna w Polsce Szkó∏ka Kartingowa, która szkoli kandydatów na zawodników. Zaczynajà, kiedy majà 6 lat,
choç zdarzajà si´ wyjàtki i najm∏odszy obecnie „uczeƒ” naszej
szkó∏ki ma nieca∏e 4,5 roku. Tyle, ˝e u nas problem tkwi
w przepisach, bo tylko w Polsce trzeba ukoƒczyç 10 lat, ˝eby
normalnie startowaç w mistrzostwach, podczas gdy w Europie
ch∏opcy zaczynajà starty w pucharach od 7 lub 8 roku ˝ycia.
Pami´ta Pan zapewne Emersona Fittipaldi – by∏ego mistrza
Êwiata w Formule 1? Otó˝ mamy w Polsce kategori´ „Easy
Car”, którà zresztà ja si´ zajmuj´. Kiedy ostatnio byliÊmy
na zawodach tej klasy we W∏oszech, startowa∏ tam
równie˝ kolejny z pokolenia Fittipaldich, oÊmioletni
wnuk Emersona. Ale trzeba pami´taç, ˝e z kartingu
wychodzi si´ nie tylko do sportu samochodowego, ale
tak˝e do klas motocyklowych. Od kartingu zaczyna∏
Valentino Rossi – wielokrotny Mistrz Âwiata w motocyklach. Z przykroÊcià musz´ powiedzieç, ˝e
wi´ksze zainteresowanie tym sportem dotyczy jedynie ma∏ych dzieci i ich rodziców, nie ma natomiast ˝adnego zainteresowania ze strony
firm, które mog∏yby sponsorowaç nasze dzia∏ania, a tak na
dobra spraw´ nie chodzi tu o ja-

Po tych smutnych refleksjach powróçmy jeszcze do Roberta Kubicy. Czy uwa˝a Pan, ˝e jego obecna pozycja kierowcy testowego w zespole BMW-Saube pomaga mu w rozwijaniu umiej´tnoÊci?
Jak najbardziej. Zresztà podczas mojego ostatniego pobytu w Lonato rozmawia∏em z Robertem. Mówi∏,
ile mu to daje i jak bardzo z ka˝dym takim testowym
startem rosnà jego umiej´tnoÊci. Przecie˝ on za kierownicà bolidu BMW-Suber przejecha∏ ju˝ ponad
10 000 km! A do tego dochodzà ciàg∏e badania, jakim poddaje si´ zawodników, choçby psychomotoryczne. Przecie˝ to
profesjonalizm na najwy˝szym poziomie. Z drugiej
strony trzeba pami´taç, ˝e
to tak˝e niepowtarzalna okazja
do poznania wszystkich torów na Êwiecie. Torów, gdzie rozgrywa si´ zawody Formu∏y 1. Zresztà on i zespó∏ to naczynia po∏àczone, bo z jednej strony on si´ uczy, ale równoczeÊnie jego
ci´˝ka praca przek∏ada si´ bezpoÊrednio na wyniki, jakie potem
osiàgajà na zawodach pierwsi kierowcy w zespole – Nick Heidfeld i Jacques Villeneuve. Dlatego to nie tylko ci´˝ka, ale
i niezwykle odpowiedzialna praca i fakt, ˝e w∏aÊnie tak m∏odemu zawodnikowi jà powierzono, Êwiadczy
o jego ogromnym talencie. Byç mo˝e w lipcu, a ju˝ najpóêniej w paêdzierniku spotkam si´ z Robertem podczas zawodów
we W∏oszech, bo Robert mieszka tam niedaleko toru w Lonato, na którym startujà nasi
ch∏opcy. MyÊl´, ˝e wtedy b´d´ móg∏ powiedzieç ju˝ coÊ wi´cej
na temat jego doÊwiadczeƒ w zespole BMW-Sauber F 1.

oraz w imieniu ich rodziców. Bo dla prawdziwych fanów
sportów motorowych Robert Kubica nie spad∏ z nieba. Oni
rozwój jego kariery obserwowali od lat. Dzi´kuj´ bardzo
i zapraszam po raz kolejny na Tor Poznaƒ.
Zjawi´ si´ tutaj na pewno.
P.S. Zastanawiam si´, ˝e gdyby Robert Kubica urodzi∏ si´
w innym kraju to ju˝ teraz, na progu ogromnej kariery, by∏by dos∏ownie noszony na r´kach,
a w∏odarze miasta, na terenie którego zaczyna∏ swojà przygod´ ze sportem, zastanawialiby si´ tylko nad tym, jak
marketingowo wykorzystaç
te szans´, a tor by∏by
ich oczkiem w g∏owie?!
Kiedy rozmawia∏em z Panem Henrykiem Âródeckim, Robert Kubica by∏ jeszcze kierowcà testowym. DziÊ ju˝ wiadomo, ˝e do koƒca sezonu 2006 startowaç b´dzie w zespole BMW Sauber-F 1 u boku Nicka Heidfelda, a dalsza jego kariera w F 1 rysuje si´ niezwykle ciekawie.
Nagle ca∏a Polska zach∏ysn´∏a si´ Kubicà. Mówi si´ wr´cz
o Kubicomanii. Mam jednak uzasadnione obawy, ˝e na tym si´
skoƒczy. Chyba ˝e si´ myl´ i po czasie z radoÊcià us∏yszymy,
i˝ np. rajcowie poznaƒscy w poÊpiechu przygotowujà plany rozwoju Toru Poznaƒ wraz z jego kartingowym zapleczem, po
uprzednim doprowadzeniu do ostatecznego zakoƒczenia spornych spraw gruntowych, ciàgnàcych si´ od lat. A jest to dla
miasta ogromna szansa. Szansa, która w tym stuleciu ju˝ si´
nie powtórzy!!!
Andrzej B∏aszczak
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Âwiat by∏ goÊciem
u przyjació∏

Fot. Der Spiegel on line (3x)
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Niewàtpliwie pi∏karskie Mistrzostwa Âwiata by∏y wielkim
Êwi´tem narodów. A˝ 32 dru˝yny narodowe stan´∏y do zawodów: Afrykanie, Amerykanie z Po∏udniowej, Ârodkowej
i Pó∏nocnej cz´Êci kontynentu, Europejczycy, Azjaci i Australijczycy. Tak wiele j´zyków i ró˝nych kultur spotka∏o sie w...
Niemczech.
XVIII Mistrzostwa Âwiata ostatecznie zakoƒczy∏y si´. Pop∏yn´∏y ∏zy zwyci´zców i przegranych. Bogowie pi∏ki no˝nej stali sie znów ludêmi. Ludzie, którym wczeÊniej poskàpiono uznania, zostali przyodziani wieƒcami laurowymi. Krytyka i komentarze zosta∏y wypowiedziane. Jednak, czy rozwa˝ono przy
tej okazji wszystkie aspekty?
Âwiat oglàda∏ ten spektakl z zapartym tchem i móg∏ si´
rozkoszowaç tà harmonijnà symbiozà organizatorskich zdolnoÊci Niemców z ich nowoczesnà infrastrukturà. Jednak podczas Mundialu mo˝na by∏o zaobserwowaç rozwój pewnego
zjawiska, które jest bardziej istotne ni˝ wszystkie techniczne
fajerwerki. Przyjazna i otwarta atmosfera tych mistrzostw zaowocowa∏a pozytywnym, mi´dzynarodowym uznaniem dla
Niemców. W tym miejscu trzeba podkreÊliç, ˝e to osiàgn´cie
powinno si´ uznaç za zas∏ug´ ca∏ego narodu. Mistrzostwa
Âwiata sta∏y si´ w Niemczech Êwi´tem narodowym, które by∏o obchodzone z du˝à dozà emocji i poÊwi´cenia. Kibice i odwiedzajàcy z ca∏ego Êwita zetkn´li si´ z „przeci´tnym obywatelem”, z Niemcem, takim jaki jest on naprawd´. Pokojowe wspó∏istnienie ró˝nych narodowoÊci zaowocowa∏o mi∏à
niespodziankà, którà Êwiat móg∏ prze˝yç u przjació∏ Niemców. T´ pozytywnà ró˝nic´ w stosunku do rozpowszechnionej w Êwiecie, krzywdzàcej opinii na temat Niemców nale˝y t∏umaczyç faktem, ˝e reputacja gospodarzy jest jeszcze
obcià˝ona przez Hitlera, Trzecià Rzesz´ i II wojn´ Êwiatowà.
Cz´sto mówi si´ o Niemcach, ˝e sà ksenofobiczni, nietole-

rancyni i butni. Jednak, czy chcemy i nale˝y trwaç w tym
przekonaniu?
Uwa˝am, ˝e przyszed∏ najwy˝szy czas porównaç te uprzedzenia z rzeczywistoÊcià. Moje obserwacje jako obcokrajowca,
który w Niemczech ˝yje i studiuje, pozwalajà mi na zdanie,
które stoi w opozycji do ogólnie panujàcych przekonaƒ. Podczas czterech lat, które dotychczas sp´dzi∏am w Trewirze, nie
zosta∏am skonfrontowana z oznakami wrogoÊci. Moje prywatne prze˝ycia sà innej natury. Spotka∏am si´ ze strony tego narodu z tolerancjà i otwartoÊcià. Daleko idàcy brak uprzedzeƒ
w Niemczech przyjà∏ tu nawet pewnà form´ azylu dla moich
dwóch przyjació∏ homoseksualistów, którzy stali si´ uciekinierami z mojej ojczyzny – Polski – w nadziei, ˝e Niemcy dadzà
im szns´ na wspólne ˝ycie, którego w Polsce nie mogli sobie
wyobraziç. I ta szansa zosta∏a im dana.
Obcià˝ajàce dziedzictwo nacjonalizmu sta∏o si´ w powojennych Niemczech istotnym i wa˝kim tematem. Szko∏y i opinia publiczna uÊwiadamiajà i t∏umaczà pokolenie po pokoleniu w∏asnà histori´. Wszystkie oznaki nacjonalistycznego myÊlenia sà tu odbierane jako niestosowne, co posun´∏o si´ nawet do tego stopnia, ˝e wywieszanie flag narodowych spotyka∏o si´ z krytykà. Mam wra˝enie, ˝e powodem takich zachowaƒ by∏o uczucie wstydu rozpowszechnione poÊród Niemców.
Jednak wiele lat po ostatniej wojnie naród niemiecki jest ju˝
zm´czony tymi obcià˝eniami. Niemcy chcà byç wreszcie dumni ze swoich wielu aktualnych osiàgni´ç, na co nie zawsze starcza∏o im odwagi...
Zmieni∏y to minione Mistrzostwa Âwiata! Odnoszàc sukces
w roli gospodarza tak wielkiej imprezy, przy zaskakujàco dobrym wyniku osiàgni´tym przez pi∏karskà reprezentacj´ Niemiec
wyzwoli∏o to swoistà erupcj´ euforii. Kolory narodowe sta∏y si´
po raz pierwszy od czasu II wojny Êwiatowej powodem do dumy. Narodzi∏ si´ tak zwany „nowy patriotyzm”. To pozwoli∏o mi
cieszyç si´ razem z Niemcami, poniewa˝ Êwiat podczas Mundialu by∏ z pewnoÊcià goÊciem u swoich przyjació∏.
Kamila Zdancewicz, Trewir (Niemcy)

Die Welt war zu
Gast bei Freunden
Götter des Fußballs wurden zu Menschen. Menschen, die vorher nur ein mangelndes Ansehen hatten, wurden mit einem
Lorbeerkranz versehen. Kritik wurde ausgeübt, alle Kommentare wurden ausgesprochen
Sind aber wirklich alle Aspekte beachtet worden? Die Welt
hat dieses Spektakel mit angehaltenem Atem verfolgt und konnte es als ein harmonisches Spiel der organisatorischen Fähigkeiten und der modernen Infrastruktur genießen. Es ließ sich
jedoch zusätzlich eine Entwicklung beobachten, die über die
technischen Facetten hinaus weit bedeutsamer ist. So hat die
freundliche und offene Stimmung dieser Veranstaltung für ein
positives internationales Ansehen Deutschlands gesorgt.
Dabei ist es bedeutungsvoll zu erwähnen, dass diese Leistung dem gesamten Volk anzurechnen ist. Die Weltmeisterschaft wurde zu einem Nationalfest, das mit einer großen Ladung an Emotionen und Hingabe gefeiert wurde Die ausländischen Fans und Besucher sind in Kontakt mit dem „Durchschnittsbürger“ gekommen, also mit dem Deutschen, so wie
er an sich ist. Das friedliche Nebeneinander hat Früchte getragen in einer Art einer netten Überraschung, welche die Welt
bei den deutschen Freunden erleben konnten.
Die positive Abweichung von der Meinung der Weltöffentlichkeit ist dadurch zu erklären, dass die Reputation des Gastgebers immer noch durch Hitler, das Dritte Reich und den

zweiten Weltkrieg vorbelastet
war. Nicht selten werden die
Deutschen als ausländerfeindlich, intolerant und überheblich bezeichnet.
Möchten wir in der Überzeugung
beharren? Ich denke, dass es an der Zeit
wäre, die Vorurteile mit der Realität zu vergleichen. Meine Observationen als eine Ausländerin, die in Deutschland lebt und
studiert, erlauben mir, das Gegenteil zu den allgemein geltenden Vorurteilen zu behaupten. In den bereits vier Jahren, die
ich in Trier verbracht habe, wurde ich nicht mit Anzeichen von
Feindseligkeit konfrontiert. Meine persönlichen Erfahrungen sind
einer anderen Natur. Ich habe dieses Volk als offen und tolerant
erlebt. Die weitgehende Vorurteilslosigkeit in Deutschland hat
sogar eine Form eines Asyls für meine zwei homosexuellen
Freunde angenommen. Sie sind aus ihrer und meiner Heimat,
Polen, geflohen in der Hoffnung, dass Deutschland ihnen die
Chance gibt zusammen zu leben, was in Polen für sie undenkbar gewesen ist. Sie haben die Chance hier erhalten.
Das belastende Erbe des Nationalismus ist in der Nachkriegszeit ein sehr wichtiges Thema in Deutschland geworden. In den Schulen und in der Öffentlichkeit wurden die
Deutschen Generation für Generation ihrer Geschichte bewusst gemacht. Alle Anzeichen einer nationalen Denkweise
sind oft als unangebracht angesehen worden, so dass sogar
das Aushängen von Nationalflaggen oft mit sozialer Kritik verbunden war. Ich habe den Eindruck, dass ein Gefühl von
Scham sich in der Nation verbreitet hat. Nun jedoch, mehrere Jahre nach dem Krieg, wurde diese Nation Müde von der
Belastung. Sie wollte auf ihre vielen aktuellen Erfolge stolz
sein. Getraut hat sie sich aber nicht!
Das hat sich mit dieser Weltmeisterschaft geändert! Die erfolgreiche Erfüllung der Rolle des Gastgebers und die überraschend guten Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft
haben eine Eruption der Euphorie verursacht. Die Nationalfarben wurden zum ersten Mal seit dem zweiten Weltkrieg ein
Grund zum Stolz. Ein so genannter „neuer Patriotismus“ ist geboren. Ich habe mich mit den Deutschen gefreut, denn die Welt
war mit Sicherheit zu Gast bei Freunden.
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Ein großes Fest der Nationalitäten war das. 32
Nationalmannschaften traten gegeneinander an: Afrikaner, Nord-, Mittel- und Südamerikaner, Europäer,
Asiaten und Australier. So viele Sprachen und Kulturen kamen zueinander, in… Deutschland.
Die 18. Fußballweltmeisterschaft ist jetzt endgültig
vorbei. Die Tränen der Gewinner und Verlierer sind geflossen.
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starcza im si´ tylko jedzenie i picie). W naszej kategorii – Software Design – nast´puje podzia∏
41 dru˝yn na 4 grupy, poniewa˝
jednoczeÊnie prezentujà si´ 4 zespo∏y w czterech pomieszczeniach.
Z nami rywalizujà m.in. Amerykanie,
Maltaƒczycy, Rosjanie, Duƒczycy i Francuzi. Startujemy w 7-minutowych b∏yskawicznych rundach, które pozwalajà
poznaç si´ z s´dziami. Po prawie ca∏onocnej pracy dopieszczamy naszà prezentacj´ i z 3-kana∏owej wersji urzàdzenia robimy 6-kana∏owà, i to wszystko
w sofcie, bez ˝adnych zmian w sprz´cie!
Prezentacja idzie nam mimo problemów
technicznych nieêle, ale te˝ z ma∏ymi
opóênieniami. Wiele dru˝yn przyjecha∏o
doÊç póêno, a niektóre – z powodów po-

litycznych, jak Pakistan i Libia – w ogóle. Szkoda mi
tych ch∏opaków.
Nast´pnego dnia (wtorek,
8 sierpieƒ) o 9 rano rozpoczynajà si´ dla naszej kategorii
targi, czyli mo˝liwoÊç zaprezentowania wszystkim swojego projektu. Ka˝da dru˝yna ma
na swoim stoisku oznaczenie,
jaki uniwersytet reprezentuje.
Uczestnicy, s´dziowie, mentorzy oraz media mogà obejrzeç
wszystkie pomys∏y oraz zapytaç ich twórców o szczegó∏y. To
pierwsza mo˝liwoÊç podglàdni´cia, jaki poziom reprezentujà
konkurenci. Na etapie demonstracji dopiero widaç, ˝e wiele
dru˝yn podchodzi do tego konkursu nie jak do zawodów, ale jak
do Êwietnej zabawy. Demonstracje s∏u˝à cz´sto do zawierania nowych znajomoÊci. Po 12-tej s´dziowie og∏aszajà wyniki. Niestety,
nie ma nas w kolejnym etapie.
Z naszej grupy przechodzà Amerykanie, Rosjanie i Duƒczycy. Dla
nich i pozosta∏ej dziewiàtki
oznacza to powa˝nie przygotowania do kolejnej prezentacji,
a dla nas po prostu poczàtek poznawania prawdziwych Indii i kibicowania naszym faworytom. Na fina∏y kategorii Short Film wszystkie dru˝yny musia∏y nakr´ciç w swoich krajach
film wed∏ug tematu przewodniego. Dru˝yna z Polski – SKYLINED z Julià Górniewicz i Jackiem Barcikowskim z V roku Wydzia∏u Informatyki i Zarzàdzania PP
– zrobi∏a film animowany o poszukiwaniu
idealnej technologii pomagajàcej ˝yç
zdrowiej. Wychodzi z tego niekoƒczàca
si´, fascynujàca wyprawa, która spodoba∏a si´ publicznoÊci. W drugiej cz´Êci
konkurencji otrzymujà sprz´t filmowy
i 36 godzin na nakr´cenie i zmontowa-

CYWILNA LEKCJA
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nutach b´bnienia i dzwonienia
uszy nasze ju˝ nie sà w stanie tego znieÊç. Jedzenie zaÊ oceniam
jako znakomite, tyle ˝e ostre.
Konkurencje zaczynajà si´
o 10-tej. W wielu z nich uczestnicy zostajà zamkni´ci w jednym
pomieszczeniu na 24 godziny (do-
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Podró˝ by∏a d∏uga i ucià˝liwa; przez
Wiedeƒ ponad siedem godzin lotu do
New Delhi. Po wyjÊciu z samolotu uderza
nas goràce i wilgotne powietrze. Klimatyzacja na lotnisku potrafi jednak zdzia∏aç
cuda. Na parkingu czekajà na nas autobusy i liczni „tubylcy”, którzy pomagajàc
nosiç baga˝e na odleg∏oÊç pi´ciu metrów, pos∏ugujà si´ chyba jedynym im
znanym angielskim zwrotem – „coins
please”. Jedziemy do Agry – 200 kilometrów, które w upale pokonujemy z postojami w 6 godzin – gdzie przez pierwsze 4 dni trwaç b´dzie IMAGINE CUP’
2006. System jazdy jest lewostronny.
Nikt jednak nie u˝ywa migaczy! Kiedy
Hindusi chcà wyprzedzaç, mrugajà d∏ugimi Êwiat∏ami i tràbià. To ciekawy i widowiskowy manewr. Indie wyglàdajà dok∏adnie tak, jak widzimy w telewizji, ale
dla nas to niema∏y szok kulturowy. Gdzieniegdzie pojawiajà si´ pa∏ace jak z bajek
„Tysiàca i jednej nocy”. Jeden z nich
– JAYPEE PALACE – jest naszà przystanià. To hotel po∏o˝ony na trzech i pó∏
akrach ziemi, który wyglàda jak wyspa
poÊród kontrastu indyjskiej rzeczywistoÊci. Bujna, wielka zieleƒ i zabudowa
godna królów. Meldujemy si´, odÊwie˝amy i mamy pierwsze spotkanie wprowadzajàce. Multimedialnie fatyguje si´ nawet sam Bill z Redmond (Gates – przyp.
Redakcji), który ˝yczy wszystkim najlepszych wyników. Organizatorzy witajà nas
koncertem z muzykà ludowà. Po 20 mi-

IMAGINE CUP PO POLSKU

Tegoroczna edycja IMAGINE CUP – najwi´kszego, mi´dzynarodowego
studenckiego konkursu technologicznego – odby∏a si´ w New Delhi, w Indiach, w dniach 06-12 sierpnia. W imprezie firmy MICROSOFT wzi´∏o
udzia∏ ok. 65 000 studentów z ca∏ego Êwiata. Do fina∏u zakwalifikowano
181 uczestników z 42 krajów, w tym 11 uczestników z Polski. 6-ciu spoÊród nich to studenci Politechniki Poznaƒskiej. Wszyscy uczestnicy rywalizowali w szeÊciu kategoriach, w których rozwiàzywano zadania z zakresu technologii i multimediów. Stawkà by∏y nagrody warte ponad 100 tysi´cy USD. Oto bezpoÊrednia relacja studenta PP Wojtka Âwita∏y, cz∏onka
dru˝yny HEARTBIT@PUT, który startowa∏ w Delhi w kategorii SOFTWARE
DESIGN (Projektowanie oprogramowania).

nie filmu „Expirience Imagine Cup”. Julia i Jacek postanowiajà wykorzystaç nas
jako statystów i aktorów. Kr´cenie filmu
zajmuje wprawdzie mnóstwo czasu, ale
rozbawia nie tylko nas, uczestników konkursu, ale tak˝e obs∏ug´ hotelu.
Póêno wieczorem koƒczà si´ prezentacje w kategoriach Software Design,
Short Movie i Algorytmy. Po 24 godzinach
pracy wszyscy rzucajà si´ do ∏ó˝ek, by
nadrobiç zaleg∏oÊci w spaniu.
Nazajutrz, (w Êrod´ 9 sierpnia) mamy mo˝liwoÊç zwiedzania okolic Agry
i wspania∏ej budowli z marmuru, jakà
jest Taj Mahal. To kawa∏ kultury Indii,
którà spotykamy tak˝e wieczorem na imprezie „Indian cultural night”, gdzie przy
degustacji potraw oglàdamy popisy artystyczne miejscowych zespo∏ów.
Jeszcze tej nocy o czwartej nad ranem bierzemy udzia∏ w najwi´kszej akcji logistycznej IMAGINE CUP – przeprowadzce do New Delhi. Potrzeba 18
autokarów, by przewieêç tà gór´ kreatywnych m∏odych g∏ów na fina∏owe prezentacje do hotelu Ashok. O 19.00 rozpoczynajà si´ pokazy filmów w kategorii
Short Movie, na które my chyba najbardziej czekamy. Mo˝liwoÊç zobaczenia
siebie na du˝ym ekranie i us∏yszenia reakcji gigantycznej widowni jest niesamowita. SpoÊród 12 filmów, polska produkcja wzbudza najwi´cej radoÊci, Êmiechu i oklasków. Nast´pnego dnia na finale fina∏ów – IMAGINE CUP WORLD
FESTIVAL – mamy w koƒcu poznaç wyniki. W kategorii Short Movie pierwsze
miejsce przypada wprawdzie Kanadzie,
ale ku naszej uciesze drugie zdobywajà
Polacy. Julia i Jacek dzi´ki drugiemu
miejscu b´dà mogli startowaç w przysz∏orocznej edycji konkursu. Zwyci´stwo
by ich tego pozbawi∏o. Najwi´kszym zaskoczeniem dla wszystkich sà jednak wyniki kategorii Algorytmy, w której Polska
zgarnia wszystkie miejsca na podium!
Na trzecim miejscu jest Tomasz B∏ajek
z Politechniki Poznaƒskiej. Na dwóch
pierwszych Marek Mikulski i Przemys∏aw
D´biak z Uniwersytetu Warszawskiego.
To wszystko daje entuzjastyczny wybuch
radoÊci z ciàgle powtarzanymi okrzykami: – Poland! Poland! Poland! – W naszej kategorii wygrywajà W∏osi, w innych
nie mamy swoich reprezentantów.
Swojà wielkà przygod´ z Indiami koƒczymy wspólnà, niekoƒczàcà si´ zabawà
z wymianà nie tylko e-maili. 15 sierpnia
wracamy do domu, aby zaczàç przygotowania do kolejnej edycji konkursu, która
odb´dzie si´ w 2007 roku w Korei.
Wojtek Âwita∏a
Opracowanie: Maciej Oraƒski

Sierpieƒ mo˝e wywo∏ywaç melancholi´ o pod∏o˝u patriotycznym. Zadum´ spinajàcà jakby klamrà 1 sierpnia z 1 wrzeÊnia, rocznic´ powstania warszawskiego z rocznicà hitlerowskiej napaÊci na Polsk´. Poczàtek
koƒca II RP z jej koƒcem definitywnym. Od kiedy zaczà∏em wyrastaç
z czterech pancernych (z psa nigdy nie wyros∏em), moja refleksja patriotyczna traci akcenty heroiczne, uwznioÊlajàce i staje si´ gorzka, scep-

PATRIOTYZMU
tyczna, zwiàzana tak˝e z pewnego rodzaju poczuciem winy. Wojna z samej istoty to gwa∏t i Êmierç. Tadeusz Borowski – pisarz wielki, ale zmarnowany, m.in. przez wojn´ – napisa∏, ˝e ˝ywi majà zawsze racj´ przeciwko umar∏ym. Mo˝emy wi´c wyprawiaç z historià co nam si´ ˝ywnie
podoba, bo martwi bohaterowie nic nam ju˝ nie zrobià. Przynajmniej
nie na tym Êwiecie...
Poczucie winy bierze si´ z przekonania, ˝e w naszym stosunku do historii zawarte jest lekcewa˝enie gehenny i Êmierci jej niewinnych ofiar, bo historia s∏u˝y nam g∏ównie do poprawy samopoczucia – dzi´ki NASZYM herosom
jesteÊmy lepsi i wi´ksi. Ofiary historii to jest niezap∏acony d∏ug, czasem zapisany gdzieÊ na marginesach ksiàg buchalteryjnych narodowej pami´ci i czci.
Tysiàce, miliony zapomnianych istnieƒ, których
przeznaczeniem by∏o zwyk∏e uprawianie
ogrodów ˝ycia i przekazanie ich kolejnym pokoleniom, a nie czyny heroiczne. Dzieje nie da∏y im wyboru, powo∏ujàc na Êwiat
w czasach i miejscach
okrutnych, czyniàc

z nich nawet nie
armatnie mi´so, lecz
mi´so zwyk∏e, cywilne, drugorz´dne, karmiàce ruch dziejów.
Z punktu widzenia tych wszystkich
ofiar historia to jakaÊ jedna gigantyczna, krwawa jatka.
Powstanie warszawskie jest te˝ takà jatkà, wielkà masakrà
mieszkaƒców stolicy. Ponad dwieÊcie tysi´cy cywilnych trupów,
kilkanaÊcie, albo i kilkadziesiàt razy wi´cej ni˝ nobilitowanych trupów powstaƒczych. DwieÊcie tysi´cy ludzi zabitych, albo i zadr´czonych w sposób okrutny. Bez wznios∏oÊci, lecz w uniewa˝nieniu
i upokorzeniu. Cywil nie jest wszak godny uwagi, stanowi element
pola walki, êród∏o zasobów wzgl´dnie przedmiot „terapeutycznego”
okrucieƒstwa. Na pomnik i epos zas∏ugujà powstaƒcy – bohaterowie Warszawy, niewinne ofiary ju˝ nie. Ta uwaga nie dotyczy, rzecz
jasna, jedynie Warszawy i tamtejszego powstania.
Wyrzut sumienia nie pozwala mi wi´c w∏àczaç si´ w oficjalne pienia nad polskim, ˝o∏nierskim, powstaƒczym patriotyzmem, przynajmniej dopóki nie zostanà sprawiedliwie uregulowane rachunki pami´ci i czci. A poza tym, patriotyzm dzisiaj to dà˝enie, by Polska by∏a
dobrym miejscem do zwyczajnego ˝ycia wszystkich mieszkaƒców
– szcz´Êliwych, ˝yczliwych i szczodrych. Miejscem, do którego chce si´
przybywaç, nie zaÊ jak dziÊ, na odwrót, które wielu chce opuszczaç.
Lech Mergler
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