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Polski produkt to dobra jakoÊç na rynkach UE
– wywiad z Szczepanem Gaw∏owskim

Prometeusz & Company
Nie tylko Botticelli
Charytatywna dziesiàtka
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Bo˝e Narodzenie ma ten szczególny charakter ˝e bardziej ni˝ kiedykolwiek chcemy coÊ
dobrego zrobiç lub powiedzieç innym.
Tajemniczy przedÊwiàteczny nastrój oczekiwania na cód narodzin Dzieciàtka Bo˝ego otula nas jak czarodziejskim p∏aszem i sprawia ˝e sami czujemy si´ jak dzieci które ciàgle
czekajà na coÊ..., na kogoÊ... i mimo zabiegania i zm´czenia, mimo ró˝nych niedostatków, ha∏aÊliwych zaczepnych reklam nic nie odbierze nam radoÊci
z sianka pod obrusem, wigilijnej kolacji, kol´dowania i dzielenia si´ oplatkiem i nawet Ci którzy nie wierzà w nic, muszà poczuç ˝e sà wpisani w ten
kràg dobrych myÊli który staje si´ naszà mocà i nadziejà.
˚ycz´ Paƒstwu by nic nie zak∏óci∏o tej mocy, a Âwi´ta by∏y ciep∏e i dobre.
Mariola Zdancewicz
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& Company
czerpiàcej z idei humanitaryzmu, zakorzenionej w przekonaniu, ˝e antidotum na
bied´ stanowiç powinno nie mi∏osierdzie,
lecz praca. Jak pisa∏ Ch. L. Montesquieu:
„Cz∏owiek nie jest biedny dlatego, ˝e nic
nie ma, ale dlatego, ˝e nie pracuje”, stàd
te˝ w Polsce po∏owy XVIII wieku pojawiaç
si´ zacz´∏y, oparte na wzorcach zachodnich, domy pracy dla ubogich.
Utrata niepodleg∏oÊci ,kryzys gospodarki folwarczno-paƒszczyênianej oraz
rozwój przemys∏u w dziewi´tnastowiecznej Polsce zaowocowa∏ znacznym
zubo˝eniem ludnoÊci. Pod zaborami
wszelkie przejawy dzia∏alnoÊci spo∏ecznej wynika∏y nie tyko z ch´ci niesienia,
jak˝e potrzebnej wtedy pomocy , ale
przede wszystkim pojmowane by∏y w kategoriach patriotycznego obowiàzku i potrzeby piel´gnowania to˝samoÊci narodowej. Przyk∏adem takiego pojmowania
filantropii by∏o ufundowanie przez
Edwarda Raczyƒskiego w 1824 roku dost´pnej dla ogó∏u czytelników Biblioteki
Raczyƒskich w Poznaniu. Sytuacja instytucji charytatywnych w ówczesnej
Polsce by∏a o tyle trudna, i˝ funkcjonowaç musia∏y one wed∏ug zasad narzuconych przez paƒstwa zaborcze, a niejednokrotnie skazane by∏y wy∏àcznie na
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà. Idea ratowania narodowej przynale˝noÊci Polaków i
solidarnej pomocy realizowa∏a si´ najpe∏niej w has∏ach pracy organicznej, która w rozwoju gospodarczym i spo∏ecznym upatrywa∏a szanse na odzyskanie
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Jednà z
pierwszych inicjatyw tego rodzaju by∏o
za∏o˝one przez Karola Marcinkowskiego
w 1841 roku Towarzystwo Naukowej
Pomocy dla M∏odzie˝y Wielkiego Ksi´stwa Poznaƒskiego. Równie donios∏à rol´ w utrzymaniu polskoÊci w zaborze
pruskim odegra∏a zainicjowana przez tego˝ samego budowa Bazaru Polskiego w
Poznaniu. Druga po∏owa XIX wieku to (o
czym Êwiadczà równie˝ powy˝sze przyk∏ady) okres przewartoÊciowania dotychczasowej doktryny filantropii. W
miejsce spontanicznych i doraênych form
dobroczynnoÊci zacz´to tworzyç profesjonalnie do tego przygotowane stowarzyszenia spo∏eczne nastawione na zapobieganie ubo˝eniu spo∏eczeƒstwa poprzez przygotowywanie do samodzielnej

pracy zarobkowej. Innym przejawem nowoczesnego sposobu pojmowania dobroczynnoÊci by∏a sieç organizacji utworzonych przez Konfederacj´ Êw. Wincentego a Paulo wraz z Towarzystwem Paƒ
Mi∏osierdzia, organizacje te za∏o˝one poczàtkowo w Wielkopolsce zacz´∏y wkrótce powstawaç równie˝ na Pomorzu,
Warmii, Âlàsku i w Ma∏opolsce.
Pierwsza wojna Êwiatowa i zwiàzane
z nià ogromne straty materialne sprawi∏y,
˝e konieczna sta∏a si´ natychmiastowa pomoc dla dotkni´tej jej skutkami ludnoÊci.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà tu dwie
inicjatywy: Generalny Komitet Pomocy dla
Ofiar Wojny w Polsce powsta∏y z inicjatywy: Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i Adama Osuchowskiego oraz
Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla
Dotkni´tych Kl´skà Wojny, na czele którego sta∏ ks. bp A. M. Sapieha.
Odzyskanie niepodleg∏oÊci i przej´cie
przez paƒstwo opieki spo∏ecznej i mecenatu nad kulturà i sztukà, nie oznacza∏o,
˝e instytucje niepubliczne ca∏kowicie
straci∏y racje bytu, wr´cz przeciwnie, powsta∏y wtedy stowarzyszenia i zwiàzki –
jak na przyk∏ad Polski Czerwony Krzy˝
czy Zwiàzek „Caritas” – które pe∏nià swà
funkcje do dnia dzisiejszego.
Czas drugiej wojny Êwiatowej, mimo
niemal ca∏kowitego zakazu prowadzenia
jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci spo∏ecznej, obfitowa∏ w podziemne formy dobroczynnoÊci, które dowodzàc ludzkiej ofiarnoÊci, pomaga∏y minimalizowaç liczb´ ofiar
i przyczynia∏y si´ do ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego.
Po drugiej wojnie Êwiatowej ciàg∏oÊç
dzia∏alnoÊci dobroczynnej zosta∏a przerwana, poj´cie filantropii zosta∏o wypaczone, mówi∏o si´ o niej ironicznie i pogardliwie, uznawana by∏a za bur˝uazyjny
kaprys – hojnoÊç na pokaz. Ostateczny
cios dzia∏alnoÊci dobroczynnej zada∏ dekret z 16. kwietnia 1952 roku sygnowany
przez Boles∏awa Bieruta i Józefa Cyrankiewicza, nakazywa∏ on zniesienie fundacji i przej´cie ich majàtku przez paƒstwo.
DobroczynnoÊç podnios∏a si´ z owego upadku dopiero po przemianach demokratycznych roku 1989. Mówiç mo˝na obecnie o rozkwicie inicjatyw obywatelskich stawiajàcych sobie za cel dobro
wspólne. Wraz z tà datà zapoczàtkowany zosta∏ nowy , wcià˝ otwarty rozdzia∏
historii dobroczynnoÊci w naszym kraju.
Tyko od nas zale˝y jej dalszy rozwój, bo
wewn´trznego Prometeusza nosi w sobie ka˝dy z nas, czasem mamy tyko zbyt
ma∏o czasu i ch´ci by go w sobie odkryç…
oprac. Maja Ró˝alska
Tekst powsta∏ na podstawie ksià˝ki Ewy LeÊ: „Zarys
historii dobroczynnoÊci i filantropii w Polsce”.

felieton / feature

W czasach mitycznych, kiedy to bogowie olimpijscy sprawowali niepodzielnie w∏adz´ przej´tà si∏à z ràk Tytanów sta∏a si´ rzecz niezwyk∏a. Syn jednego z pokonanych, opowiadajàcy si´ do tej pory
po stronie obozu Olimpijczyków, zorientowawszy si´ ,˝e Zeus ma zamiar zgubiç
ludzkoÊç stanà∏ w jej obronie, nauczy∏ jà
radzenia sobie w nieprzyjaznym Êwiecie,
wykrad∏ z Olimpu ogieƒ… Prometeusz –
pierwszy filantrop (od gr. philanthropos –
kochajàcy ludzkoÊç) nauczy∏ ludzi tego,
czego nie potrafili i podzieli∏ si´ z nimi
tym, czego potrzebowali. Za swój czyn po
dziÊ dzieƒ cierpi katusze przykuty do ska∏
Kaukazu – nieÊwiadom, ˝e na przestrzeni wieków pojawi∏y si´ na Êwiecie zast´py jego duchowych spadkobierców.
Czasy Êredniowiecza w Polsce przynios∏y ze sobà zdecydowany rozwój filantropii. Dokonywa∏ si´ on, co nie mo˝e dziwiç, pod przemo˝nym wp∏ywem
tradycji chrzeÊcijaƒskiej. Wyodr´bni∏ si´
wtedy nurt filantropii religijnej, okreÊlanej mianem dobroczynnoÊci (charitativus – mi∏osierdzie chrzeÊcijaƒskie wobec
ubogich).
Wraz z przyj´ciem przez Polsk´ chrzeÊcijaƒstwa w roku 966 zachodnie modele instytucji charytatywnych oparte na
sformalizowanej dobroczynnoÊci zacz´∏y
powoli wypieraç zastane formy rodzinnej
pomocy wynikajàce z rodowo-plemiennego ustroju naszego kraju. W owych czasach centrum chrzeÊcijaƒskiej pomocy
stanowi∏y szpitale powsta∏e dzi´ki fundacjom biskupim oraz darowiznom królów
i ksià˝àt. Warto mieç jednak na uwadze,
˝e w Êredniowiecznej Polsce szpitale prowadzone przez zakonników w mniejszym
ni˝ dziÊ stopniu pe∏ni∏y funkcje lecznicze.
Stanowi∏y one przede wszystkim schronienie dla starców, sierot czy pielgrzymów,
prowadzi∏y gospody dla ubogich i punkty
˝ywienia dzieci.
Renesans zapisa∏ si´ w historii filantropii jako czas podzia∏u ubogich na godnych i niegodnych wsparcia. Piotr Skarga w swoich „Kazaniach o mi∏osierdziu”
wspomina ,˝e: „Wagabundów i zdrowych
˝ebraków nale˝a∏o wyp´dziç(…), by nie
zabierali ja∏mu˝ny potrzebujàcym z parafii, jako ˝e to dla nich sà przeznaczone
szpitale”. Organizacjà charytatywnà nastawionà na pomoc owym „prawdziwie”
ubogim by∏o na przyk∏ad za∏o˝one przez
Piotra Skarg´ Bractwo Mi∏osierdzia , które zainicjowa∏o nowe formy pomocy takiej jak: Skrzynka Êw. Miko∏aja, fundujàca posagi dla panien z ubogich domów
czy Bank Pobo˝ny, udzielajàcy bezprocentowych, drobnych po˝yczek.
Okres oÊwiecenia to czas rozpowszechniania si´ doktryny nowej filantropii,

5

5

wywiad / interviev

MERKURIUSZ_12_2006

13-12-06

9:46

Strona

6

BCC jest najwi´kszà w Polsce organizacjà indywidualnych pracodawców. Jest
Pan Kanclerzem Lo˝y Wielkopolskiej,
prosz´ powiedzieç jaka jest jej misja?
RzeczywiÊcie, tak jak BCC jest najwi´kszà organizacjà biznesowà w Polsce,
tak Lo˝a Wielkopolska jest obecnie najwi´kszà z ló˝ w kraju – zrzesza 115 firm
cz∏onkowskich i blisko 200 osób. Poprzez
swoje dzia∏ania integrujemy i wspieramy
Êrodowisko przedsi´biorców w regionie,
prowadzimy dzia∏alnoÊç szkoleniowà
i edukacyjnà, udzielamy pomocy firmom
cz∏onkowskim oraz wspó∏pracujemy z w∏adzami regionalnymi, organizacjami pracodawców, izbami, zrzeszeniami, organizacjami m∏odzie˝owymi oraz studenckimi.
Celem naszych dzia∏aƒ jest wspólne budowanie i kreowanie wizerunku wielkopolskiej przedsi´biorczoÊci oraz wzajemna
pomoc i integracja Êrodowiska biznesu.
Prowadzi Pan firm´ Kreisel od 14 lat, jak
zmieni∏ si´ rynek w ciàgu tego czasu?
Trzeba przyznaç, ˝e zrobiliÊmy w Polsce olbrzymie post´py. Niestety nadal sà
obszary, które trzeba, korygowaç, zmieniaç. W budownictwie, bran˝y w której
dzia∏amy, te minione 14 lat to napraw-

Polski produkt to dobra jakoÊç na r
Wywiad z Szczepanem Gaw∏owskim, prezesem Zarzàdu KREISEL
i kancelarzem Lo˝y Wielkopolskiej BCC
d´ du˝y post´p. Od boomu z koƒca lat
90-tych i zapaÊci w latach 2004-05, a˝
po ponowny du˝y wzrost w chwili obecnej. To wszystko sprawia, ˝e trzeba byç
bardzo elastycznym i szybko reagowaç na

6

zmieniajàcy si´ rynek. Nam si´ to uda∏o i
tutaj tkwi recepta na sukces firmy
KREISEL. Nasz rynek doÊc szybko upodabnia si´ do rynków zachodnich, kiedy
wchodziliÊmy do Polski w∏aÊciewie nie

Zygmunt Broniarek i Szczepan Gaw∏owski, Kanclerz Lo˝y Wielkopolskiej BCC

istania∏y tutaj nowoczesne technologie
budowlane. Teraz jest du˝o lepiej, klienci
coraz cz´sciej stawiajà na jakoÊc, ale jest
te˝ bardzo du˝a i silna konkurencja.
Wielu w∏aÊcicieli firm narzeka na przepisy w Polsce, czy Pana zdaniem ograniczajà one rozwój przedsi´biorczoÊci?
Trudno powiedzieç czy ograniczajà, ale
na pewno nie do koƒca u∏atwiajà. Moim
zdaniem powinna nam przyÊwiecaç idea
upraszczania i to zarówno procedur pozwalajàcych na zarejestrowanie firmy, jak
te˝ wszystkich innych przepisów, z którymi majà do czynienia przedsi´biorcy. Niestety nasz system podatkowy, przepisy
ubezpieczeniowe i procedury z nimi zwiàzane to ciàgle dla wielu przedsi´biorców
prawdziwa udr´ka. To trzeba zmieniaç.
WejÊciu Polski do Unii Europejskiej towarzyszy∏o wiele obaw, dotyczy∏o to mi´dzy innymi obcego kapita∏u. Czy by∏y i sà
uzasadnione?
Absolutnie nie. Otwarcie Polski na zagraniczne inwestycje to nasza olbrzymia
szansa. Moim zdaniem powinniÊmy z doÊwiadczeƒ i wiedzy zachodniego kapita-
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Produkty KREISEL – idealne do wszystkich prac budowlano-remontowych

Êwiadczenia i pomocy Lo˝y przy przygotowywaniu w∏asnych projektów. Nasi
przedsi´biorcy uczestniczà z kolei w organizowanych przez studentów konferencjach zwiàzanych z przedsi´biorczoÊcià,
wspomagajà dzia∏alnoÊç Akademickiego

a rynkach UE

Zak∏ad w Ujeêdzie k/Tomaszowa Mazowieckiego – najwi´kszy spoÊród 5 zak∏adów KREISEL w Polsce

trafimy prowadziç swoje interesy bardzo
dobrze. Od Unii uczymy si´ te˝ tolerancji, poszanowania innoÊci. To nam si´
bardzo przyda.
Czy Lo˝a Wielkopolska BCC zajmuje si´
u∏atwianiem startu m∏odym firmom na
rynku? Majàc równie˝ na myÊli nowych
cz∏onków.
Od paru lat Lo˝a intensywnie wspó∏pracuje z m∏odzie˝à ze Studenckiego
Forum BCC, która ch´tnie korzysta z do-

Inkubatora Przedsi´biorczoÊci. Inkubator,
który u∏atwia start m∏odym firmom na
rynku rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç dzi´ki
wspólnej inicjatywnie m∏odych ludzi oraz
przedsi´biorców. Natomiast jako organizacja staramy si´ kompleksowo pomagaç
naszym przedsi´biorcom stosownie do ich
potrzeb i oczekiwaƒ.
Celem dzia∏alnoÊci biznesowej jest zysk.
Czy równie wa˝ne sà inne cele jak np.
rozwój cywilizacyjny, doskonalenie wi´-

zi spo∏ecznej, oraz solidarnoÊç z biedniejszym? Jaki zakres ma dzia∏alnoÊç
charytatywna klubu?
Od paru lat, dzi´ki wsparciu wielkopolskich przedsi´biorców, cz∏onków Lo˝y
Wielkopolskiej BCC udaje si´ nam z sukcesem pomagaç i wspieraç najbardziej
potrzebujàcych w naszym regionie. Ka˝dego roku otaczamy swojà opiekà specjalistyczne placówki, które najbardziej
potrzebujà naszego wsparcia. Do tej pory uda∏o si´ nam wspomóc dzieci z domów dziecka w Poznaniu i podpoznaƒskiej Kobylnicy, pomagaliÊmy dzieci´cemu szpitalowi rehabilitacyjnemu w Kiekrzu, przekazywaliÊmy Êwiàteczne paczki ˝ywnoÊciowe dla ubogich rodzin w naszym regionie. W tym roku postanowiliÊmy wspomóc dzia∏ania szpitali dzieci´cych w Poznaniu przy ulicy Krysiewicza
oraz ulicy Szpitalnej. Na chwil´ obecnà,
ze wzgl´du na koniecznoÊç przeprowadzenia remontów w placówkach szpitale
najbardziej potrzebujà wsparcia techniczno-budowlanego. Mam nadziej´, ˝e
dzi´ki wspó∏pracy z naszymi przedsi´biorcami uda si´ zgromadziç, choç w cz´Êci, niezb´dne materia∏y budowlane, które pozwolà na przeprowadzenie prac remontowych. Zdajemy sobie spraw´, ˝e
jest to kropla w morzu potrzeb. Jednak
mam nadziej´, i˝ wspólne dzia∏ania wielu organizacji i przedsi´biorstw pomogà
chocia˝ najbardziej potrzebujàcym.
Jak widzi Pan przysz∏oÊç polskiej gospodarki, równie˝ jako Kanclerz BCC
majàcy szersze spektrum?
Jestem optymistà. Wierz´ w màdroÊç Polaków. Jestem przekonany, ˝e
Polska jako jedno z coraz bardziej liczàcych si´ ogniw Unii Europejskiej, a jednoczeÊnie du˝y kraj z prawie 40-milionowym narodem, ma przed sobà wiele
lat dynamicznego rozwoju. I to nie tylko
gospodarczego, ale tak˝e spo∏ecznego.
BCC ma niekwestionowanà, pozycj´ na
rynku spo∏eczno gospodarczym. Czego
mo˝na Paƒstwu ˝yczyç z okazji dziesi´ciolecia?
Chcia∏bym, ˝eby BCC by∏a nadal zaanga˝owana w pomoc, doradztwo i lobbing na rzecz podmiotów gospodarczych
naszego regionu. Chc´ w dalszym ciàgu,
w równym stopniu dbaç o interesy cz∏onków BCC, du˝ych i Êrednich przedsi´biorstw, ale tak˝e potencjalnych naszych
cz∏onków oraz niewielkich firm dzia∏ajàcych w Wielkopolsce. ˚yczy∏bym sobie
oraz Lo˝y, przede wszystkim dalszego dynamicznego rozwoju naszej organizacji,
wielu sukcesów nie tylko tych zawodowych, ale równie˝ osobistych dla wszystkich cz∏onków Lo˝y Wielkopolskiej BCC.
rozmawia∏a Mariola Zdancewicz

wywiad / interviev

∏u czerpaç mo˝liwie najwi´cej. OczywiÊcie nie wolno te˝ bezkrytycznie odnosiç
si´ do kapita∏u zagranicznego. PowinniÊmy pami´taç tak˝e, ˝e zarówno polskie
jak i zagraniczne firmy winny dzia∏aç wed∏ug tych samych regu∏ i przepisów.
Jakie z punktu widzenia klubu sà plusy
i minusy wejÊcia Polski do Unii Europejskiej?
O minusach trudno mi mówiç, bo od
lat jestem zwolennikiem intergracji europejskiej. A plusy? Trudno je wszystkie wymieniç. Pomoc bezpoÊrednia z Unii pozwoli Polsce wyrównaç poziom ˝ycia. To
zresztà ju˝ si´ dzieje, choç do zrównania
si´ z wysoko rozwini´tymi gospodarkami
Zachodu droga jeszcze daleka. Nap∏ywajàce do nas zagraniczne inwestycje stabilizujà gospodark´, pozwalajà jej si´ rozwijaç, tworzà miejsca pracy. Plusem jest
te˝ to, ˝e zdolni, polscy przedsi´biorcy zyskali mo˝liwoÊç swobodnego obrotu gospodarczego na olbrzymim rynku unijnym. I co si´ okaza∏o? Zaledwie dwa lata po integracji z Unià polski produkt
oznacza ju˝ na rynkach europejskich dobrà jakoÊç. JesteÊmy zdolnym narodem
i jeÊli polityka nam nie przeszkadza, po-
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Business Centre Club istnieje od 1991 roku i jest najwi´kszà w Polsce organizacjà indywidualnych przedsi´biorców. Zrzesza ponad 1100 g∏ównie prywatnych, polskich i zagranicznych
firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsi´biorców.
Cz∏onkowie Klubu obracajà kapita∏em 90 mld z∏ i zatrudniajà
oko∏o 500 tyÊ. pracowników. BCC jest organizacjà ogólnopolskà
– na terenie ca∏ego kraju znajdujà si´ 24 Lo˝e Regionalne –
przedstawicielstwa Klubu, których zadaniem jest integracja Êrodowisk przedsi´biorstw wokó∏ lokalnych problemów i wspó∏praca
z w∏adzami regionalnymi. Obecnie Lo˝a Wielkopolska zrzesza
ponad 120 firm i oko∏o 200 cz∏onków z ca∏ej Wielkopolski, jest
najwi´kszà organizacjà pracodawców w regionie. Jako zwiàzek
pracodawców BCC uczestniczy w Radzie Przedsi´biorczoÊci
i Komisji Trójstronnej w Warszawie. Cz∏onkowie Lo˝y biorà czynny udzia∏ w pracach Komisji Dialogu Spo∏ecznego oraz Komitetu Sterujàcego Êrodkami UE.
Lo˝a Wielkopolska Business Centre Club powo∏ana zosta∏a
do ˝ycia w 1996 roku. Podstawowym zadaniem Lo˝y jest przede
wszystkim wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych, reprezentowanie firm cz∏onkowskich i przedsi´biorców, a tak˝e integracja Êrodowiska gospodarczego w Wielkopolsce, co przyczynia si´ do pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu. Na co
dzieƒ Lo˝a wspó∏pracuje z urz´dami, instytucjami oraz innymi
organizacjami na rzecz ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw.
W ciàgu 10 lat istnienia, Lo˝a goÊci∏a wiele znakomitych
osobistoÊci, na spotkania zapraszano najwy˝sze autorytety,
fachowców oraz specjalistów w danej bran˝y. Na przestrzeni ostatniej dekady goÊçmi byli ministrowie, marsza∏kowie
sejmu, parlamentarzyÊci, szefowie urz´dów paƒstwowych,
przedstawiciele duchowieƒstwa, ludzie kultury i sportu. Podczas cyklicznych spotkaƒ Lo˝a podejmowa∏a tematy bliskie
przedsi´biorcom dotyczàce bie˝àcej problematyki prawnej,
unijnej czy finansowej. Jednak organizacja nie zapomina
równie˝ o towarzyskiej i integracyjnej stronie przedsi´biorczoÊci. Ogromnym wydarzeniem okaza∏y si´ organizowane
zawsze przed letnimi wakacjami plenerowe imprezy pikni-

BCC
ceniona grupa
przedsi´biorców
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kowe, które co roku gromadzà ponad 1000 goÊci: cz∏onków
klubu i sympatyków BCC. Podobnie by∏o i w tym roku,tym
bardziej ze spotkanie by∏o szczególnie uroczyste gdy˝ obchodzono 10 lecie lo˝y. Gospodarzami spotkania by∏ prezes
BCC Marek Goliszewski i Kanclerz Lo˝y Wielkopolskiej
Szczepan Gaw∏owski. WÊród goÊci byli przedstawiciele parlamentu UE i R.P., w∏adz miasta i województwa, a tak˝e
przedstawiciele nauki, szefów wielkopolskich organizacji biznesowych,kanclerze ló˝ regionalnych oraz przedstawiciele
mediów i sponsorów Gali. Z okazji 10-lecia istnienia Lo˝y
Wielkopolskiej Prezes BCC Marek Goliszewski i Kanclerz Lo˝y Szczepan Gaw∏owski wr´czyli cz∏onkom klubu, którzy równie˝ w tym roku obchodzà 10-tà rocznic´ swojego cz∏onkostwa, pamiàtkowe medale. Otrzymali je równie˝ wybitni
Wielkopolanie: Dominikanin O. Jan Góra, prof. Wac∏aw Wilczyƒski oraz Marian Marek Przybylski, Prezes Instytutu Edukacji Europejskiej w Poznaniu.
Kulminacyjnym punktem imprezy by∏ koncert Zbigniewa Wodeckiego, który zgromadzi∏ przy scenie zarówno tych najstarszych
jak i najm∏odszych uczestników Gali. Dla licznie przyby∏ych z rodzicami dzieci zosta∏o przygotowanych wiele atrakcji sportowych
od konkursów plastycznych po terenowy tor samochodowy i profesjonalny symulator jazdy. Sponsorzy Gali przygotowali wiele
atrakcji, w tym konkursy z nagrodami. Uczestnicy mogli wylosowaç miedzy innymi zestaw ubiorów BMW F1, tygodniowy pobyt
w Tunezji lub weekend z Camperem. Podczas Gali amatorzy motoryzacji mogli podziwiaç najnowsze samochody marki Volkswagen, Mercedes, BMW, Lexus, Saab, Voyager i Peugeot oraz
dwa wakacyjne Campery. Gal´ zakoƒczy∏ specjalnie przygotowany na t´ okazj´ pokaz ogni sztucznych.
I myÊmy tam byli i miód i wino pili....
W ciàgu minionych 10 lat Lo˝a Wielkopolska ugruntowa∏a
swojà pozycj´ wÊród wielkopolskiego biznesu, a jej sta∏y rozwój
doprowadzi∏ do powstania dobrze rozumiejàcej si´ grupy przedsi´biorców, cenionej i rozpoznawanej w regionie.
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waç przy zachowaniu ultraczu∏oÊci i selektywnoÊci.
Tak skonstruowane urzàdzenia pozwalajà na wykonanie setek analiz dziennie, przy jednostkowym minimalnym koszcie analizy. Szczególne wyzwanie stanowi konstrukcja takich urzàdzeƒ dla diagnostyki
medycznej „in vivo”.
Chemoreceptory sà szeroko wykorzystywane
w chemii analitycznej oraz konstrukcji zminiaturyzowanych, selektywnych sensorów u˝ytecznych w diagnostyce medycznej i Êrodowiskowej. Stosowanie tych
miniaturowych, ∏atwych w obs∏udze urzàdzeƒ przez
ludzi nie posiadajàcych wiedzy chemicznej jest ju˝ faktem. Miliony ludzi na ca∏ym Êwiecie stosuje codziennie mi´dzy innymi szybkie testy do
oznaczanie cukru we krwi czy oznaczania alkoholu w wydychanym powietrzu z p∏uc. Dla
tych osób cz´sto nie
znajàcych wzoru cukru
czy reakcji pomi´dzy
alkoholem a receptorem wynik stanowi
bardzo wa˝nà informacj´ mówiàcà o dalszym post´powaniu.
Selektywne receptory,
których kolor oraz intensywnoÊç barwy jest
proporcjonalna do st´˝enia substancji oznaczanej znalaz∏y
zastosowanie w wielu innych dziedzinach naszego ˝ycia. Do tej grupy
zaliczyç mo˝na mi´dzy innymi testy:
cià˝owe, do wykrywania narkotyków,
wirusa HIV czy helicobacter pyrori,
testy paskowe do analizy moczu czy
ka∏u oraz wiele metod szybkiej analizy wody mi´dzy innymi dla hodowców ryb w akwariach. Koszt tych analiz wynoszàcy kilka z∏otych oraz
czas ich wykonywania nie przekraczajàcy kilka minut
przy bardzo du˝ej wiarygodnoÊci to spe∏nienie marzeƒ
wielu osób pragnàcych posiadaç w∏asne dobre chemiczne laboratorium domowe
Dzisiejsza chemia analityczna to nie tylko nowoczesne laboratoria wyposa˝one w najnowszej generacji aparatur´, ale tak˝e szeroka gama dost´pnych komercyjnie szybkich testów analitycznych. Ta
prosta i ∏atwa technika oznaczeƒ zwiàzków chemicznych jest mo˝liwa tylko dlatego, ˝e chemicy
opanowali umiej´tnoÊci syntezy selektywnych receptorów molekularnych. Ka˝dy mo˝e dzi´ki rozwojowi tych technik staç si´ doskona∏ym analitykiem nie posiadajàc wiedzy chemicznej. Jest to
ogromny sukces chemików realizowany wokó∏ has∏a „du˝a chemia w miniaturowym urzàdzeniu dla
w∏asnego zastosowania”.
Grzegorz Schroeder

nauka / science

W biurach patentowych i chemicznych bazach
danych zarejestrowano ok. 10 milionów zwiàzków
chemicznych nie wliczajàc w to polimerów naturalnych i syntetycznych o ró˝nej d∏ugoÊci ∏aƒcuchów.
Z tej ogromnej liczby typów zwiàzków chemicznych
szacuje si´, ˝e tylko 20% jest zbadanych chemicznie, posiada praktyczne zastosowanie, a tak˝e, sà
okreÊlone dla nich aktywnoÊci biologiczna. Z tego
rachunku wynika, ˝e dzisiaj oko∏o dwa miliony
zwiàzków chemicznych mo˝e wyst´powaç w naszym najbli˝szym otoczeniu i powinniÊmy posiadaç
w specjalistycznych laboratoriach metodyki analityczne oraz aparatur´ do badaƒ ich wyst´powania
i okreÊlenia st´˝enia. Aby uzmys∏owiç trudnoÊç tego problemu wyobraêmy sobie chemika analityka
jako policjanta, który
poszukuje ukrywajàcego si´ przest´pc´,
mogàcego równie˝ si´
maskowaç, w dwu
milionowym mieÊcie.
Nasz analityk – policjant nie jest bez
szans posiada w swoim arsenale metod
post´powania wiele
dobrze sprawdzonych
procedur, oraz aparatur´ u∏atwiajàcà poszukiwania.
Aparatura ta, cz´sto bardzo droga,
posiada jednak pewne ograniczenia, najcz´Êciej nie jest selektywna,
to znaczy nie daje sygna∏u analitycznego tylko dla jednego poszukiwanego analitu lub jego charakterystycznego fragmentu oraz wymaga wyspecjalizowanej obs∏ugi o du˝ej wiedzy
chemicznej i technicznej. To ograniczenie ma jednak równie˝ swoje zalety, aparatura mo˝e byç stosowana po wst´pnym przygotowaniu analizy do
oznaczania ró˝nych zwiàzków chemicznych. Od
wielu lat chemicy poszukujà innego, nowego rozwiàzania problemu analizy zwiàzków chemicznych
w naszym otoczeniu, polegajàcego na opracowaniu
technik opartych na procesach selektywnych mo˝liwych do wykonania przez osoby o znikomej wiedzy chemicznej.
Wykorzystujàc wiedz´ o biologicznych oddzia∏ywaniach i budowie receptorów biologicznych chemicy potrafià projektowaç syntetyczne, selektywne
receptory molekularne. Wykorzystujàc zmian´ w∏aÊciwoÊci chemicznych lub fizycznych receptora po
utworzeniu kompleksu pomi´dzy oznaczanà substancjà a receptorem mo˝na zarejestrowaç wielkoÊç
tych zmian dla celów analitycznych. Im bardziej selektywny b´dzie tworzàcy si´ nowy uk∏ad tym otrzymany wynik b´dzie wiarygodniejszy. Poniewa˝ ca∏y
proces odbywa si´ na poziomie molekularnym wielkoÊç aparatów pomiarowych mo˝na zminiaturyzo-

DU˚A
CHEMIA
w miniaturowych urzàdzeniach

Autor jest Dziekanem Wydzia∏u Chemii
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
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Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Ghirlandaio,
Donatello, Correggio, Pontormo, Lorenzo di Credi, Filippo Lippi, Primaticcio, Parmigianino to tylko niektórzy mistrzowie, których dzie∏a mo˝emy podziwiaç w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Sta∏o si´ to dzi´ki przychylnoÊci Musée des Beaux-Arts w Rennes, które zdecydowa∏o si´ zaprezentowaç sto arcydzie∏ rysunku w∏oskiego ze swojej znakomitej kolekcji.

Nie tylko Botti
Od listopada mo˝emy podziwiaç w Poznaƒskim Muzeum
Narodowym wystaw´ pod tytu∏em „Sto Arcydzie∏ rysunku w∏oskiego”. By dowiedzieç si´ wi´cej na ten temat poprosi∏em
o rozmow´ jej kuratora – Panià Danut´ RoÊciszewskà.
– Prezentowane prace sà o tyle ciekawe, ˝e nie pochodzà
z tego samego okresu twórczoÊci w∏oskich mistrzów. Nie sà to
jedynie ich m∏odzieƒcze poszukiwania, czy te˝ studia z okresu
dojrza∏ego. Na przyk∏ad rysunki Leonarda da Vinci pochodzà
jeszcze z czasów florenckich, a sà i takie, które powsta∏y tu˝
przed Êmiercià. Wystawa jest te˝ o tyle interesujàca, ˝e stanowi pewnà ca∏oÊç wielkiej kolekcji Musée des Beaux-Arts w Rennes. Nie sà to zatem rysunki zebrane przypadkowo po to, by
mo˝na je by∏o pokazaç w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
One i tam, w Rennes, stanowià pewien przemyÊlany zbiór. Jest

12

to kolekcja osiemnastowiecznego arystokraty, prezydenta parlamentu Bretanii Christophe – Paula Robiena, który w swojej
rezydencji w Rennes zebra∏ coÊ, co mo˝na by okreÊliç swego
rodzaju „Gabinetem osobliwoÊci”. Jego zainteresowania by∏y
niezwykle szerokie. Gromadzi∏ nie tylko dzie∏a sztuki, ale tak˝e roÊliny, minera∏y, broƒ, ciekawostki dotyczàce egzotycznych
ludów na Êwiecie. Wi´kszoÊç rysunków natomiast pochodzi
z jeszcze wczeÊniejszej kolekcji Pierre’a Crozata, bankiera króla Francji, który w swych ogromnych zbiorach posiada∏ oko∏o
19 tysi´cy dzia∏ sztuki! Cz´Êç z nich potem zakupiona zosta∏a
przez caryc´ Katarzyn´ II za poÊrednictwem Diderota i trafi∏a
do Ermitra˝u. Ca∏a kolekcja Pierre’a Crozata po jego Êmierci
rozpad∏a si´, gdy˝ spadkobiercy rozprzedali jà. I wtedy w∏aÊnie
cz´Êç rysunków zakupi∏ Christophe-Paul Robien. Niektóre
z tych prac jeszcze wczeÊniej, bo w XVI wieku nale˝a∏y do Giorgio Vasariego, malarza i pierwszego historyka sztuki. Pewne
z nich posiadajà do dziÊ delikatnà ramk´ zrobionà jego r´kà.
Jak widaç pochodzenie poszczególnych fragmentów kolekcji
jest bardzo interesujàce i mo˝liwe do przeÊledzenia. DziÊ ko-
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– kolorem. ˚eby tego typu dzie∏a sztuki w∏aÊciwie odebraç, trzeba si´ bardziej skupiç, wyciszyç. I temu w∏aÊnie ma s∏u˝yç ta
aran˝acja. Wydaje mi si´, ˝e jej autor, Rafa∏ Górczyƒski, wywiàza∏ si´ z tego zadania wspaniale. Aran˝acja jest w∏aÊnie ta-

kultura / culture

lekcja stanowi ca∏oÊç i trudno jest poszczególne jej elementy
jakoÊ klasyfikowaç. Bezsporne pozostaje to, ˝e sà wÊród nich
dzie∏a o wybitnej wartoÊci. Wyrastajàce ponad przeci´tnoÊç.
Mojà uwag´ zawsze najbardziej przyciàga Donatello. Mo˝e dlatego, ˝e jest to bardzo oszcz´dny rysunek, pe∏en si∏y. Wyraênie
widaç tu r´k´ rzeêbiarza. Jest te˝ ogromnie nowoczesny w wyrazie. Dla mnie rewelacyjny. Ale Leonardo da Vinci nie tylko ze
wzgl´du na nazwisko jest godny zarekomendowania. Sà to pra-

ticell

ce niezwykle realistyczne. Na wystawie mo˝na obejrzeç dwa
studia szat. Widaç w tym mistrzostwo. Wyraênie jest to analiza jakiegoÊ problemu, który go nurtowa∏. To poszukiwanie
najlepszego rozwiàzania. I w∏aÊnie takie poszukiwania w∏aÊciwej drogi mo˝na odnaleêç na tej wystawie. Na przyk∏ad ustawienie postaci w przestrzeni, co widaç z kolei u Domenico
Campagnoli, który stara si´ w kilku planach rozmieÊciç swoje
postacie.
U ró˝nych artystów ró˝nie to wyglàda. Niekiedy jest to jakiÊ detal, który si´ rozpracowuje i dog∏´bnie analizuje.
No i rzecz niezwykle wa˝na. Bardzo zale˝a∏o nam na tym,
by stworzyç wyodr´bnionà przestrzeƒ dla tej wystawy. ˚eby widza oddzieliç od Êwiata zewn´trznego, by móg∏ zapomnieç
o wszystkim, co jest dooko∏a, i skupiç si´ wy∏àcznie na rysunkach. Tym bardziej, ˝e one nie atakujà widza tak jak obrazy

ka, jaka byç powinna: oszcz´dna, bardzo spójna i tworzy ten
niesamowity klimat.
O kolekcji Christophe – Paula Robiena mo˝na by powiedzieç
jaszcze jednà ciekawà rzecz. Otó˝ podczas Rewolucji Francuskiej jego syn uciek∏ z kraju. Wtedy pad∏ pomys∏ przej´cia przez
w∏adze rewolucyjne zbiorów i przeniesienia ich do wspólnego
wielkiego muzeum planowanego w stolicy, gdzie chciano w jednym wielkim przybytku zgromadziç wszystkie dzia∏a z ca∏ej
Francji. Jednak protesty na tzw. prowincji by∏y tak wielkie, ˝e
na szcz´Êcie zaniechano tego szalonego pomys∏u.
Nam z kolei pozostaje si´ cieszyç, ˝e mo˝emy t´ wystaw´
goÊciç w Poznaniu. Bo na posiadanie takiej kolekcji potrzebne
sà przeogromne pieniàdze. A do tego nie jest to kolekcja zamkni´ta. Ca∏y czas jest uzupe∏niana i ciàgle si´ rozrasta. Ostatnio w 2004 roku rzàd Francji przy wsparciu grupy Carrefuor
zakupi∏ w domu aukcyjnym Sotheby’s w Nowym Jorku i Londynie 130 kolejnych rysunków, z czego 23 trafi∏y w∏aÊnie do
muzeum w Rennes. WÊród nich znalaz∏o si´ kilka prac Francisco Muzzoli zwanego Parmigianninem. I to jest dla mnie ten
idea∏, ˝e znajdujà si´ ludzie na co dzieƒ zaj´ci zupe∏nie czymÊ
innym, którzy potrafià daç niebagatelne pieniàdze, by wzbogaciç rodzime muzea lub ˝eby chocia˝ wypromowaç jakieÊ
wydarzenie kulturalne.
Tyle kurator wystawy Anna RoÊciszewska. Od siebie chcia∏bym dodaç, ˝e wystawa zrobi∏a na mnie ogromne wra˝enie,
a mo˝liwoÊç spotkania z obrazem Narodziny Wenus Sandro
Botticellego da∏a osobistà radoÊç. Jest to dla mnie jedno
z tych dzie∏, których nie zapomina si´ nigdy.
opracowa∏ Andrzej B∏aszczak
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Sto pi´çdziesiàt lat historii to kawa∏ czasu. Jak wyglàda∏y pierwsze gazownie w Polsce?
Pierwsze gazownie w Polsce to gazownie na ziemiach Zachodnich, które w XIX w. mieÊci∏y si´ na terenie zaboru pruskiego. I to by∏y gazownie we Wroc∏awiu, Szczecinie, Gdaƒsku i w Poznaniu. W poznaniu gazownia rozpocz´∏a prac´ w 1856 roku. Po
pierwszym okresie przygotowaƒ, kiedy to Rada Miasta zdecydowa∏a o wybudowaniu takiej instytucji, jak gazowni poznaƒskiej.
Uda∏o nam si´ przetrwaç mimo ró˝nych burz i przemian. Na poczàtku gazownia funkcjonowa∏a w Poznaniu jako Gazownia Miejska. W latach 50. tego wieku zosta∏ zmieniony uk∏ad w∏asnoÊciowy i gazownictwo przesz∏o pod zarzàd warszawski, ministerialny.
Mimo tego ca∏y czas ta tradycja jest w Poznaniu ˝ywa i ludzie,
szczególnie ci, którzy pami´tajà starà klasycznà gazowni´, z rozrzewnieniem jà wspominajà .
Czy miejsce, gdzie teraz rozmawiamy, jest pierwszym
historycznym miejscem gazowni poznaƒskiej?
Pierwsza gazownia mieÊci∏a si´ przy ulicy Grobla
10/16 i pozosta∏oÊci po tych obiektach nadal stojà
i pe∏nià ró˝nà rol´, najcz´Êciej administracyjnà dla potrzeb dzisiejszej gazowni. Natomiast kierownictwo
i dyrekcja gazowni pracuje w budynku, który zosta∏ wybudowany w 1925 roku. Do tego czasu dyrekcja urz´dowa∏a przy ulicy Grobli 10. Dzisiaj ten budynek jest wykorzystywany przez nasze s∏u˝by marketingu i rozwoju rynku.
Czy gaz doprowadzany do naszych domów jest tym samym gazem, co w przesz∏oÊci?
Wtedy produkowaliÊmy gaz miejski zwany inaczej gazem
Êwietlnym z w´gla. Dzisiaj natomiast w Poznaniu mamy tak naprawd´ dwa rodzaje gazu ziemnego. W wi´kszoÊci gaz zaazotowany oraz gaz wysokometanowy GZ-50. Ró˝nià si´ one zawartoÊcià metanu w gazie. W tym gazie zaazotowanym dodatkowym
balastem jest azot.
Czy Wielkopolska ma rezerwy gazu? JeÊli tak, to gdzie one sà
przechowywane?
Magazynowaniem gazu w skali kraju zajmuje si´ Polski Klub
Naftowy i Gazownictwa. Dysponuje magazynami gazu, które
mieszczà si´ generalnie w trzech obszarach: kilka magazynów
o ma∏ej pojemnoÊci jest na Podkarpaciu, du˝y magazyn jest w Mogilnie ( powsta∏ na bazie wykorzystania komór solnych) oraz na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Âlàska w Wierzchowicach du˝y
magazyn gazu o pojemnoÊci ok. pó∏ miliarda m3. Na terenie stricte Wielkopolski dzisiaj magazynów nie ma. Jest przewidziany do
budowy w najbli˝szym czasie magazyn gazu w okolicach KoÊciana w miejscowoÊci W´cko . Budowa jego zacznie si´ w perspektywie dwóch lat.
Czy sàdzi Pan, ˝e nasze uniezale˝nienia ze Wschodu sà realne?
To pytanie bardziej dla polityków ni˝ dla mened˝erów zajmujàcych si´ dostawà gazu dla odbiorców. W Polsce ca∏y czas trwa
dyskusja. Realne jest dostarczanie gazu z kierunku pó∏nocnego, czy
to przez tak zwany gazociàg norweski, czy sprowadzanie gazu p∏ynnego do terminalu gazowego. To jest kwestia, którà w tej chwili zajmuje si´ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Rzàd.
Czy w portach mam pirs gazowy?
W tej chwili jeszcze nie. Jest przygotowane studio wykonalnoÊci takiej inwestycji i do koƒca roku ma byç podj´ta decyzja,
gdzie taki terminal ma byç wybudowany – czy w Gdaƒsku, czy
w ÂwinoujÊciu.
A czy Wielkopolska stoi gazem? Mówi si´ o Mi´dzyrzeczu, Ostrowie, Szamotu∏ach. Czy warto si´gaç po te z∏o˝a?
W perspektywie kraju na pewno tak. Ostatnie odkrycia znajdujà si´ na terenie Wielkopolski. W latach 60. 70. odkryto gaz ko∏o Odolanowa, póêniej w rejonie KoÊciana, gdzie obecnie funkcjonuje najwi´ksza i najnowoczeÊniejsza w Polsce kopalnia gazu. Dzisiaj odkrycia sà w okolicach ZaniemyÊla, Ârody Wielkopolskiej, Po-

biedzisk – na terenie Ni˝u Polskiego. Du˝e odkrycia sà te˝ na pograniczu lubuskiego i Wielkopolski czyli: Lubiatów, Grotów, Mi´dzychód. Tam wprawdzie gaz jest mocno zanieczyszczony, za to
jest du˝o ropy i ma byç w najbli˝szym czasie eksploatowany. Zasoby sà w Zarzàdzie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Ta firma decyduje o tym, jak te z∏o˝a b´dà wykorzystywane.
Wed∏ug znanych mi informacji, cena gazu wydobywanego
w kraju jest znacznie ni˝sza od tej ceny gazu importowanego.
Podpisano umowy, z których nie mo˝na by∏o zrezygnowaç,
a nawet nadwy˝ek nie wolno by∏o sprzedawaç.
To sà wszystko reminiscencje tak zwanego kontraktu jamalskiego, który na poczàtku, wydawa∏o si´, by∏ dobrodziejstwem. Nadal
jest dobrym rozwiàzaniem, bo gwarantuje nam w ogóle dostaw´ du˝ych iloÊci gazu. Te 6-7 miliardów m3 z tego kontraktu, to jest po∏owa zu˝ycia w kraju.
Jakie sà zasoby gazu na Êwiecie i czy sà nowe poszukiwania?
Poszukiwania trwajà w ró˝nych rejonach. Najwi´cej gazu mo˝liwego do odkrycia jest w Rosji, konkretne na Syberii. Geolodzy mówià tak˝e o du˝ych pok∏adach gazu pod dnem ró˝nych akwenów
morskich w cz´Êci norweskiej, rosyjskiej. Du˝e pok∏ady gazu sà
w Iranie czyli na Bliskim Wschodzie. W naszym kraju to jest Wielkopolska i Ni˝ Polski. Nasze pok∏ady sà oczywiÊcie proporcjonalnie
mniejsze ni˝ te na Syberii czy w Iranie.
Czy sàdzi Pan, ˝e gaz mo˝na zastàpiç ropà?
Patrzàc z perspektywy czasu to chyba gaz zastàpi rop´. Poszczególne cz´Êci naszych dziejów nazywamy epokami w´gla, ropy
i gazu. Pewne zawachania zwiàzane z cenà gazu dzisiaj mówià, ˝e
mo˝e nie b´dzie to pe∏na epoka gazu, byç mo˝e znajdziemy jakieÊ
nowe technologie, które od razu pozwolà w inny sposób pozyskiwaç energi´.
Polska jest jednym z krajów o najwi´kszej na Êwiecie liczbie samochodów nap´dzanych gazem.
Ale to gazem p∏ynnym czyli tak zwanym ETG. JeÊli natomiast
chodzi o gaz ziemny, to te˝ takie samochody w Polsce je˝d˝à, przynajmniej ten rynek zaczyna si´ zwi´kszaç. Do tego potrzebne sà
w samochodach instalacje, które umo˝liwià spalanie tego spr´˝onego gazu. W gazownictwie sprzedajemy gaz SMG czyli spr´˝ony
gaz ziemny, i posiadamy kilkadziesiàt stacji na terenie kraju, mi´dzy innymi jednà w Poznaniu (w Kotowie przy wylocie na Wroc∏aw), która umo˝liwia tankowanie samochodu takim spr´˝onym
gazem ziemnym (SMG). Rynek samochodów osobowych na gaz
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rozmowa z Zdzis∏awem Kowalskim, dyrektorem oddzia∏u Wielkopolskiego Zak∏adu Gazowniczego w Poznaniu
rozwija si´ powoli. Szybciej rozwija si´ rynek samochodów zwiàzanych z komunikacjà. Mamy akurat w pobli˝u Poznania dwóch
znaczàcych producentów autobusów Mana i Solarisa i oni majà
kontrakty na dostawy autobusów zasilanych gazem ziemnym. Próby i pierwsze tankowania odbywajà si´ na naszej stacji.
Czy jesteÊcie Paƒstwo monopolistami?
Tak si´ mówi, ale my twierdzimy, ˝e mamy dominujàcà pozycj´
na rynku. RzeczywiÊcie dostarczamy gaz ziemny do wi´kszoÊci jego
u˝ytkowników, ale nie da si´ ukryç, ˝e na terenie zachodniej Polski

nie jesteÊmy jedynym dystrybutorem i sprzedawcà gazu ziemnego.
Fakt, ˝e w wi´kszoÊci jest to gaz kupowany od Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa z grupy kapita∏owej, w której znajduje si´
Wielkopolska Spó∏ka i Gazownia w Poznaniu, ale sà obszary, gdzie
firmy niemieckie ju˝ bardzo intensywnie zajmujà si´ rozprowadzaniem gazu ziemnego.
Czy jesteÊcie Paƒstwo przygotowani na konkurencj´?
Konkurencji si´ nie boimy, przede wszystkim z racji tego, ˝e
w Grupie Kapita∏owej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mamy t´ przewag´, ˝e jako jedyni w Polsce mamy gaz. Po drugie, odbieramy konkurencj´ jako mobilizujàcà nas do wi´kszej pracy i myÊl´, ˝e nasz rozwój i nasza codzienna praca mo˝e napawaç
optymizmem. Na rynku jest miejsce dla konkurencji i ta konkurencja nie spowoduje, ˝e my znaczàco stracimy swojà pozycj´.
Ale dlaczego gaz jest taki drogi?
Jest sprawa polityczna, a nawet geopolityczna. Oko∏o 30% zu˝ywanego w Polsce gazu to ten nasz gaz krajowy. Reszta to gaz
z importu. Wi´kszoÊç kupowana od Rosji. Jakà polityk´ prowadzi
najwi´kszy dostawca gazu w Europie to wszyscy widzimy i trudno
jest nam decydowaç o cenach, skoro o tej cenie decyduje dostawca. MyÊl´, ˝e patrzàc przez pryzmat cen europejskich to nasze ceny i tak znajdujà si´ w tym najni˝szym przedziale. To tylko kwestia
naszych zarobków. Mówimy, ˝e cena gazu jest cenà wolnorynkowà. Niestety nasze zarobki nie sà zarobkami europejskimi.
Ile jest gazu w gazie, a ile Fiskusa w rachunkach naszych za gaz?
Podatki w cenie gazu sà na poziomie 18-20 %, ale na t´ cen´
rachunku, którà otrzymuje klient, sk∏ada si´ nie tylko cena gazu jako paliwa. Sà to tak˝e: cena op∏aty abonamentowej, op∏aty dystrybucyjnej i cena przesy∏u tego gazu, który jest przesy∏any gazociàgami przesy∏owymi przez firm´ Gaz-System niezale˝nà od Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wynikowa cena rachunku odbiorcy gazu sk∏ada si´ z czterech cz´Êci, z których w zale˝noÊci od
rodzaju klienta ta cena gazu jest ró˝na. Waha si´ w granicach 4060%. Dla drobnego indywidualnego odbiorcy 40% ceny wartoÊci rachunku stanowi cena gazu, dla du˝ego odbiorcy przemys∏owego ten
procent jest wi´kszy, czyli dochodzcy do 60%. Gaz jest dobrem samym w sobie. Ludzie decydujàcy si´ na zu˝ywanie tego gazu narzekajà na ceny, ale wielu dostrzega zalety tego paliwa. To jest paliwo ekologiczne, wygodne. To jest paliwo, które bardzo dobrze nadaje si´ do automatyzacji procesów, tak ˝e w wi´kszoÊci procesów
przemys∏owych jest trudne do zastàpienia, tym bardziej, ˝e ropa naf-

towa czy olej opa∏owy jest znacznie dro˝szy, a gaz p∏ynny propan
butan w ogóle nieporównywalny. Ka˝dy, kto ma do wyboru gaz ziemny czy propan, to decyduje si´ na gaz ziemny. OczywiÊcie nie b´dziemy konkurowaç z w´glem, ale za wykorzystaniem w´gla w naszych domach idà koszty polegajàce na pracy przy tym w´glu, wynoszeniu odpadów, zagospodarowaniu tych odpadów. Zwyk∏y u˝ytkownik nie bierze tego pod uwagà, w skali gospodarki kraju natomiast trzeba sà to rzeczy wa˝ne.
Czy prowadzicie Paƒstwo jakàÊ akcj´ reklamowà, ˝eby pozyskaç
nowych klientów, bo cz´Êç na pewno odejdzie w momencie, kiedy
podwy˝ki, które sà przecie˝ nieuchronne, nastàpià?
Liczymy si´ z tym. Prowadzimy dwojakiego rodzaju akcje. Jeden rodzaj akcji promocyjnych to taki, ˝e zach´camy m∏odych odbiorców w nowo zagospodarowanych rejonach. Proponujemy takà okresowà akcj´ promocyjnà polegajàcà na tym, ˝e zmniejszamy op∏aty za przy∏àczenie. Drugim rodzajem jest aktualnie trwajàca na terenie ca∏ej Wielkopolski akcja zach´cajàca do wi´kszego zu˝ywania gazu ziemnego przez tych odbiorców, którzy majà
ju˝ gaz ziemny i u˝ywajà go wy∏àcznie do kuchenki gazowej. Je˝eli zdecydujà si´ wykorzystywaç go równie˝ do ogrzewania mieszkania i zadeklarujà, ˝e b´dà ten gaz u˝ywaç przez d∏u˝szy okres,
to my w formie promocji p∏acimy im 600 z∏ w gotówce.
Porozmawiajmy jeszcze o jubileuszu.
Z okazji 150-lecia przygotowaliÊmy dla pracowników festyn rodzinny, w którym wzi´∏o udzia∏ ponad 1000 osób. W tej chwili trwa
w Centrum Kultury Zamek wystawa poÊwi´cona 150-leciu gazownictwa wielkopolskiego. Uda∏o nam si´ zebraç bardzo ciekawe eksponaty. Niestety z przyczyn niezale˝nych od nas, w zwiàzku z tragedià w kopalni Halemba, zmuszeni byliÊmy odwo∏aç nasze uroczystoÊci, które planowaliÊmy na 24 listopada. W skromniejszym
wydaniu odb´dà si´ one 18 grudnia.
Czy jest gdzieÊ w Polsce Muzeum Gazownictwa?
Najbli˝ej mamy ma∏e muzeum w Krotoszynie, du˝e ogólnopolskie
jest w Warszawie na terenie Polskiego Towarzystwa górnictwa Naftowego i Gazownictwa na ulicy Kasprzaka. Jest tak˝e ciekawe muzeum
i gazownictwa, i przemys∏u naftowego w Bukówce ko∏o Krosna, gdzie
rodzi∏ si´ przemys∏ naftowy i gazowniczy.
Jak si´ paƒstwu wspó∏pracuje ze Stowarzyszeniem In˝ynierów
i Techników Przemys∏u Naftowego i Gazownictwa i czy takie stowarzysznie jest potrzebne?
Wspó∏pracujemy bardzo owocnie. Dyskutujemy na temat szeroko poj´tego gazownictwa przez ró˝ne strony procesu zwiàzanego
z dostarczaniem gazu. Po utworzeniu firmy Gaz-System, która jest
bezpoÊrednio podleg∏a Ministrowi Skarbu, poprzez akcje Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Polsce powstajà nowe podmioty, które tak naprawd´ mogà mieç ró˝ne interesy. Wa˝ne jest, ˝eby by∏a organizacja, która jest takim forum wymiany doÊwiadczeƒ,
a jednoczeÊnie swego rodzaju lobby na rzecz gazownictwa. Drugà takà organizacjà jest Izba Gospodarcza Gazownictwa, która funkcjonuje od kilku lat w Polsce i ma du˝e osiàgni´cia, szczególnie w lobowaniu i ∏àczeniu Êrodowiska gazowniczego. Trwajà prace zwiàzane z unormowaniem stosunków dozorem technicznym. Sà to na pewno dwie organizacje pozabiznesowe, które dzia∏ajà bardzo dobrze.
Czego mo˝na ˝yczyç „staruszce” gazowni i 150-letniej pr´˝nie
dzia∏ajàcej firmie?
˚eby w równie dobrej kondycji finansowej funkcjonowa∏a
w dalszej perspektywie. Byç mo˝e w przysz∏oÊci b´dzie inne paliwo, a nie gaz, ale myÊl´, ˝e gazownicy znajdà tak˝e w tej nowej
rzeczywistoÊci swoje miejsce i na pewno b´dà pr´˝nie dzia∏aç.
rozmawia∏a Mariola Zdancewicz

wywiad / interviev

O 150 letniej staruszce,
i o tym ile jest gazu w gazie
i ile fiskusa w naszych rachunkach
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˚yczymy Paƒstwu
z okazji czasu
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
B∏ogos∏awieƒstwa,
ciep∏a rodzinnego,
a w nadchodzàcym
Nowym Roku.
sukcesów w pracy
zawodowej i spe∏nienia
tego, o czym po cichu
marzycie od dawna.
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• 22500 M POWIERZCHNI U˚YTKOWEJ
• SALE KONFERENCYJNE
• 450 MIEJSC PARKINGOWYCH
• 3-KONDYGNACYJNY GARA˚ PODZIEMNY
• KLIMATYZACJA CA¸EGO OBIEKTU
• NAJWY˚SZY STANDARD WYKO¡CZENIA WN¢TRZ
• OTWARTA POWIERZCHNIA BIUROWA
• KORZYSTNA LOKALIZACJA W POBLI˚U
PORTU LOTNICZEGO ¸AWICA
• RESTAURACJA

KOMPLEKS BIUROWY
KLASY A
POZNA¡
ul. MARCELI¡SKA 90

WYNAJEM: 48 61 860 22 25, 48 61 860 22 33

Inwestor: PGK Centrum Sp. z o.o., 60-324 Poznaƒ, ul. Marceliƒska 90, tel. 48 61 860 22 25, fax 48 61 860 22 20
biurowiec@pgk-centrum.pl, www.pgk-centrum.pl
Generalny projektant: CDF Architekci, 60-324 Poznaƒ, ul. Marceliƒska 90, tel. 48 61 860 21 21, fax 48 61 860 21 20
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Troch´ niezr´cznie jest mówiç we
w∏asnym imieniu, dlatego na wst´pie pos∏u˝´ si´ cytatem znakomitego artysty
prof. Bogdana Wojtasiaka, dziekana Wydzia∏u Malarstwa ASP, który powiedzia∏
o moich pracach: – Nie potrafi´ zaklasyfikowaç tej sztuki do ˝adnej z tradycyjnych kategorii malarstwa klasycznego, realistycznego, czy dekoratywnego.
Jego portrety, karykatury, pejza˝e sà takie jak on sam, odbijajà jego osobisty
punkt widzenia, jego uczucia i myÊli. Sà
∏atwo rozpoznawalne i nie mo˝e byç
mowy o pomy∏ce, poniewa˝ artysta wierzy w swojà indywidualnoÊç i delektuje
si´ nià. – Tyle prof. Adam Wojtasik. Jest
w tym sporo prawdy, bo np. jeÊli chodzi o portrety, które maluj´, to mimo i˝
w sposób oczywisty ró˝nià si´ one mi´dzy sobà, zawsze staram si´ ∏àczyç koloryzm z odrobinà impresjonizmu. Zawsze
pragn´ pokazaç w tych pracach tak˝e
wn´trze cz∏owieka, jego charakter.

Nawiàzujàc do mojej ostatniej wystawy, która mia∏a miejsce w listopadzie,
jedna sprawa jest tu niezwykle istotna.
Zafascynowa∏o mnie wn´trze, w którym
mia∏a si´ odbyç. Wn´trze jedyne w swoim rodzaju – dziedziniec Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. To pi´kne Êredniowieczne miejsce przykryte szklanym
dachem doskonale komponowa∏o si´
z portretami, które sà dorobkiem moich
ostatnich lat. Cz´Êç tych prac zosta∏a wypo˝yczona od osób prywatnych, pozosta∏e wykona∏em w tym roku.
Nieraz jestem pytany, dlaczego maluj´. Odpowiadam wtedy, ˝e dla mnie to
oczywiste, bowiem odczuwam potrzeb´
wyra˝ania swoich myÊli i odczuç kolorem
poprzez obrazy. Poza tym fascynuje mnie
osobisty kontakt z postacià. W przypadku karykatur dochodzi tak˝e inny element pracy, bo wówczas w sposób barwny, albo ostrzejszà kreskà, staram si´ pokazaç te cechy, które nie ukazywane sà

Tytus Byczkowski
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mia∏ ju˝ wystawy swoich prac m.in.
– w Warszawie (Muzeum Karykatury, Hotel-Fort Piontek, siedziba
Trybuna∏u Konstytucyjnego), w ¸odzi (Muzeum Kinematografii), w
Zakopanem (Galeria im. W∏. Hasiora, Muzeum Tatrzaƒskie, Muzeum
TPN), w Krakowie (siedziba COTG),
w Berlinie (Instytut Kultury Polskiej), w Koninie (Galeria Giotto), w
Poznaniu (Dwór pp. Kareƒskich w
Podstolicach, Galeria Arsena∏,
Urzàd Wojewódzki, Teatr Nowy,
Muzeum Archeologiczne).

w portretach. Jednak i w tym przypadku
wszystko zale˝y od postaci. Nieraz wystarczy dos∏ownie kilka kresek, natomiast
innym razem rzecz wymaga szczegó∏owego dopracowania. Bardzo cz´sto tak˝e mój osobisty stosunek, pozytywny czy
te˝ mniej pozytywny do portretowanej
osoby, uwidacznia si´ w tym, co maluj´.
Przy czym jestem w tym wzgl´dzie
w miar´ kulturalny i np. w przypadku kobiet z góry wiem, na co mog´ sobie pozwoliç, a na co nie.
Zacytuje tutaj drugiego profesora
z ASP pana Wojciecha Millera, który tak
powiedzia∏ o moich pracach: – Karyka-
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Tytus Byczkowski o sobie
tura wymaga zmys∏u obserwacji oraz
umiej´tnoÊci szybkiej syntezy wra˝eƒ
zmys∏owych. Wymaga widzenia, myÊlenia i wyra˝ania skrótem, poczucia
humoru, ale i taktu.
Chcia∏bym jeszcze na chwile wróciç do portretów, bo to zupe∏nie inny
typ malarstwa. W portretach nie oÊmieszam ludzi. Umiej´tnoÊç karykaturzysty
natomiast u∏atwia mi odzwierciedliç in-

Od czasu, kiedy próbowaliÊmy wybraç si´ pociàgiem do Hollywood, min´∏o ju˝ sporo czasu. Teraz temat ten
od˝y∏ za sprawà Mariusza Pujszo. Ale
jedno przez te lata si´ nie zmieni∏o,
mianowicie to, ˝e ∏atwiej si´ z tej
amerykaƒskiej „Fabryki snów” naÊmiewaç, ni˝ do niej do∏àczyç. Nie∏atwo bowiem skonstruowaç maszyn´
do robienia przebojów. Takà maszyn´,
w której trybach sprawnie porusza si´
ca∏a konstelacja gwiazd, grupa zaprawionych w bojach re˝yserów i armia
speców od marketingu. Co prawda
i tam bywa, ˝e pojawi si´ produkt, do
którego brakarz powinien na koƒcu taÊmy przykleiç etykietk´ z napisem:
„kicz”. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e nigdzie na Êwiecie nie ma stuprocentowej recepty na sukces. Tyle ˝e ogromna maszyna ze znakiem firmowym
Hollywood posiada jeden niezaprzeczalny atut, którym zdecydowanie góruje nad resztà podobnych machin –
to kasa. Ogromne pieniàdze teoretycznie pozwalajà na wyprodukowanie prawie wszystkiego, zatem iloÊç
„awarii” jest zdecydowanie mniejsza,
ni˝ w innych oÊrodkach filmowych.
Widza mo˝na jednak kupiç w inny sposób, dysponujàc nawet cieniut-

dywidualne cechy danych postaci. Staram si´ nigdy nie uwypuklaç ˝adnych
wad, a wnikliwe spojrzenie na twarz pomaga mi w pokazaniu wewn´trznych
cech. Przyk∏adem jest portret nie˝yjàcego ju˝ ojca ˚elazka, postaci niezwykle
fascynujàcej, o bardzo bogatym wn´trzu.
Ale sà te˝ twarze trudne do malowania,
np. nad portretem prof. ¸uczaka pracowa∏em bardzo d∏ugo.

Patrzàc na moje prace mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e maluje wy∏àcznie osoby znane, jak np. ca∏y cykl poÊwi´cony
znanym osobom z kr´gu medycyny. Nie
oznacza to jednak, i˝ nie dostrzegam ludzi przechodzàcych obok. Od d∏u˝szego
ju˝ czasu portretuje i karykaturuje kloszardów. Mam nadziej´, ˝e kiedyÊ powstanie z tego ciekawa wystawa. Choç
to dopiero plany.

POLISZ
KICZ PROJEKT
kontratakuje
Hollywood

kim portfelem. Wystarczy choçby kontrowersyjny tytu∏. W∏aÊnie taki zabieg
zastosowa∏ scenarzysta i re˝yser Mariusz Pujszo. Zawarcie w tytule dwóch

intrygujàcych s∏ów – i kicz, i Hollywood – odnios∏o skutek i film sta∏ si´ j´zyczkiem u wagi zarówno kinomanów,
jak i krytyków. Na pewno re˝yserowi
nie mo˝na odmówiç pomys∏owoÊci,
a pokazanie ∏adnych kobiet zawsze
podnosi atrakcyjnoÊç produktu. Czego zatem zabrak∏o w tym filmie? Moim zdaniem tych mitycznych, rodem
z Hollywood pieni´dzy, które pozwoli∏yby zrealizowaç ca∏kiem zgrabny scenariusz z wi´kszym rozmachem.
Niemniej jedno jest pewne, filmy
lekkie, ∏atwe i przyjemne wcale nie
muszà byç kiczowate.
Red.
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Dzisiaj mamy w Poznaniu trzy nowoczesne kina wielosalowe nazywane multiplexami, w których mo˝emy zobaczyç najnowsze przeboje Êwiatowego kina w rodzaju Casino Royale, czyli kolejne przygody agenta Jamesa Bonda. Najstarszym
multiplexem, bo prawie dziesi´cioletnim
jest „Multikino”. Warto wspomnieç, ˝e to
pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Nieco
m∏odsze „Kinepolis” jest z kolei najwi´kszym kinem w Europie (tyle ˝e cz´Êç sal
jest nieczynna i wkrótce b´dà w nich studia Telewizji WTK). Najm∏odsze z nich –
piàtkowskie „Cinema City” – mo˝e zaÊ pochwaliç si´ salà do trójwymiarowej projekcji IMAX. AbyÊmy mieli jeszcze wi´kszy
wybór, na wiosn´ przysz∏ego roku zostanie
oddane drugie w Poznaniu „Multikino”,
mieszczàce si´ w dobudowywanym skrzydle Starego Browaru. We wszystkich multipleksach panuje doskona∏a atmosfera –
mo˝na popijaç Coca-Col´ i podgryzaç popcorn, oglàdajàc doskona∏ej jakoÊci projekcje filmowe z dêwi´kiem przestrzennym
DOLBY Surround.
Zapewne zupe∏nie inaczej wyobra˝a∏
sobie przysz∏oÊç kina Micha∏ Michalski –
organizator pierwszego „przedstawienia kinematograficznego” w Poznaniu, a odby∏o
si´ ono 23 listopada 1896 roku. W swojej
cukierni, znajdujàcej si´ przy obecnej ulicy
Kantaka, Michalski zaprezentowa∏ kilkanaÊcie krótkich, czarno-bia∏ych, niemych
filmów dokumentalnych, których ozdobà
by∏ obraz zatytu∏owany Wizyta cara w Pary˝u. Pokaz „˝ywych fotografii” spotka∏ si´
oczywiÊcie z zainteresowaniem mieszkaƒców zaledwie 70-cio tysi´cznego Poznania i powtarzany by∏ przez 2 tygodnie.
W nast´pnych latach odby∏o si´ w Poznaniu jeszcze kilka podobnych pokazów,
m.in. w presti˝owej sali widowiskowej
Lamberta czy Ogrodzie Cesarskim. Od
pierwszych miesi´cy XX wieku poznanianie cz´sto mieli okazj´ oglàdania najnowszego repertuaru Êwiatowego. By∏o to mo˝liwe dzi´ki regularnym wizytom cyrków objazdowych i teatrów kinematograficznych,
które przemierza∏y Europ´ wzd∏u˝ i szerz.
I tak zaledwie kilka miesi´cy po pierwszych paryskich pokazach widzowie prowincjonalnego Poznania mogli zobaczyç
s∏ynny przebój Georgesa Meliesa Podró˝
na ksi´˝yc. Ju˝ wtedy w naszym mieÊcie
nie tylko oglàdano filmy, ale równie˝ je kr´cono. Nie by∏y to jednak obrazy fabularne
(które ju˝ wówczas powstawa∏y), lecz filmy przedstawiajàce widoki Starego Rynku wykonane w 1898 roku czy uroczysty
wjazd do miasta cesarza Wilhelma II
w 1902 roku.
Zaledwie rok póêniej, w Êwi´to Bo˝ego Narodzenia 1903 roku otwarto w naszym mieÊcie pierwsze sta∏e miejsce pro-
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110 LAT KINA
w Poznaniu

jekcji filmowych. By∏ to teatr kinematograficzny dzia∏ajàcy w sali restauracji „Park
Promenadowy” przy obecnej ulicy Noskowskiego. Projekcje odbywa∏y si´ tam
trzy razy w tygodniu na trzech seansach
i stanowi∏y fragment szerszej dzia∏alnoÊci
rozrywkowej prowadzonej przez w∏aÊciciela restauracji. Cztery lata póêniej udost´pniono sal´, w której wy∏àcznie odbywa∏y si´ projekcje filmowe – by∏ to kinematograf „Pa∏acowy” znajdujàcy si´ przy
obecnym Placu WolnoÊci 8. Obdarzony
królewskà nazwà parterowy drewniany budynek kinematografu znajdowa∏ si´ na podwórzu jednej z kamienic. Filmy wyÊwietlano w nim codziennie na pi´ciu seansach, z czego ostatni przeznaczony by∏
„tylko dla panów”. W∏aÊnie to okreÊlenie
sta∏o si´ êród∏em skandalu obyczajowego,
bowiem Policja zarekwirowa∏a wszystkie
filmy i zamkn´∏a kino. Jednak po wnikliwym ich obejrzeniu pozwoli∏a, ku uciesze
m´skiej widowni, ponownie je wyÊwietlaç.
Kino sta∏o si´ wówczas niez∏ym interesem i dlatego powstawa∏y kolejne obiekty. Warto wymieniç powsta∏y w 1908 roku „Theater Apollo” (obecnie kino „Muza”),
gdy˝ jest to najstarsze dzia∏ajàce do dzisiaj
kino w Polsce. Na uwag´ zas∏ugujà rów-

nie˝ kina: „Apollo” i przylegajàce do niego,
a zniszczone w czasie II wojny Êwiatowej
kino „Metropolis” (powsta∏e w 1927 r.).
Obydwa mia∏y wspólnà kabin´ projekcyjnà, obydwóch której jednoczeÊnie wyÊwietlano filmy w obydwóch salach – co jest
istotà wspó∏czesnych multiplexów. Jednak
najbardziej niezwyk∏ym poznaƒskim kinem
by∏o powsta∏e tego samego roku kino
„S∏oƒce” – obiekt w iÊcie amerykaƒskim
stylu, wybudowany w miejscu wspomnianego kinematografu „Pa∏acowego”. Na
parterze, obszernym balkonie oraz w lo˝ach zasiàÊç mog∏o 1600 widzów (Opera
Poznaƒska mieÊci zaledwie tysiàc). Sklepienie sali kinowej imitowa∏o firmament
niebieski, a w jego centrum znajdowa∏a si´
mieniàca wieloma kolorami lampa w kszta∏cie s∏oƒca. Obiekt by∏ oÊwietlany przez prawie 4000 ˝arówek i – aby uniknàç nieprzewidzianej przerwy w projekcji – posiada∏ w∏asnà elektrowni´. Seansom filmowym codziennie towarzyszy∏a 17-osobowa orkiestra, gdy˝ w tym czasie kino by∏o
jeszcze nieme. Dopiero w trzy lata póêniej
poznaƒscy kinomani zobaczyli pierwszy
film dêwi´kowy. Przedwojenny Poznaƒ to
równie˝ pr´˝nie dzia∏ajàcy oÊrodek filmowy. Znajdowa∏y si´ tutaj a˝ trzy wytwórnie, w których powstawa∏y filmy fabularne i dokumentalne. Chocia˝ ˝aden z nich
nie odniós∏ wi´kszego sukcesu, to Poznaƒ uznawany by∏ w kraju za liczàcy si´
oÊrodek produkcji filmowej – g∏ównie
za sprawà bardzo dobrego wyposa˝enia
technicznego.
W czasie okupacji nazwy wszystkich
kin przemianowano na niemieckie, a kina
podzielono na te wy∏àcznie dla Niemców
i te, w których pod ekranem mogli siedzieç
równie˝ Polacy. Filmy pokazywane w nich
mia∏y zazwyczaj wydêwi´k propagandowy.
W czasie walk o Poznaƒ w 1945 roku ca∏kowitemu zniszczeniu uleg∏y dwie najwi´ksze sale: „S∏oƒce” i „Metropolis”. Nowa w∏adza, zdajàc sobie spraw´ z si∏y oddzia∏ywania ideologicznego filmu, energicznie przystàpi∏a do uruchamiania ocala∏ych placówek. I tak ju˝ w pó∏ roku po
wojnie dzia∏a∏o szeÊç kin – w tym te najwi´ksze: „Apollo”, „Ba∏tyk” i „Rialto”. WyÊwietlano w nich g∏ównie filmy radzieckie,
takie jak Âwiniarka i pastuch czy Âwiat si´
Êmieje, chocia˝ zdarza∏y si´ obrazy francuskie i amerykaƒskie. Zapewne najwa˝niejsze jednak by∏y Polskie Kroniki Filmowe, od których zaczyna∏ si´ ka˝dy seans.
O reklamach nikt wtedy nie myÊla∏. Reklamy wraz z Coca-Colà i póêniejszym Jamesem Bondem musia∏y poczekaç –
w powojennej Polsce mieliÊmy swojà Przygod´ na Mariensztacie, no i Czterech pancernych...
Jerzy Jernas
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Na Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia
˝yczymy Paƒstwu mi∏oÊci do Êwiata,
blasku bijàcego od Gwiazdy Betlejemskiej,
oraz dobrych dni w ca∏ym nadchodzàcym
Nowym Roku 2007.
Adam Kaczmarek
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego
z pracownikami
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CHARYTATYWNA

DZIESIÑTKA
Z okazji 10-lecie istnienia w Polsce
firma Hansgrohe zorganizowa∏a na poczàtku grudnia w Galerii Hansgrohe
– Aquademia Wystaw´ Jubileuszowà
po∏àczonà z charytatywnà aukcjà dzie∏
sztuki.
Podczas aukcji licytowane by∏y prace poznaƒskich Artystów, a jej przebieg
wzbudzi∏ wiele emocji. Dzi´ki patronatowi portalu artinfo mo˝liwe by∏o sk∏adanie zleceƒ telefonicznych, tak wi´c
atmosfer´ podgrzewa∏a walka mi´dzy
salà a licytujàcymi przez telefon. Aukcj´ poprowadzi∏a z ogromnym wdzi´kiem Daniela Pop∏awska, znana aktorka Teatru Nowego wspierana przez
prof. Ryszarda Przybylskiego, którzy
sprawili, ˝e licytacja sta∏a si´ prawdziwym spektaklem.
Najdro˝ej sprzedane zosta∏y prace
prof. Jana Berdyszaka (3200 z∏), Romana Kosmali (3000 z∏), Antoniego
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Walerych (2200 z∏) oraz Agnieszki Opali (2000 z∏). Ca∏kowity dochód z aukcji
przyniós∏ w sumie 20 050 z∏ i zosta∏
przekazany w ca∏oÊci na rzecz Stowarzyszenia Nasze Serce, któremu patronuje profesor Micha∏ Wojtalik. (www.nasze-serce.w.pl).
Wszystkie wyniki aukcji oraz fotorelacja z wernisa˝u dost´pne sà na stronie
www.artinfo.pl
Tego samego wieczoru odby∏ si´
wernisa˝ Wystawy Jubileuszowej zorganizowanej z okazji 10-lecia firmy
Hansgrohe.
Do udzia∏u w wystawie zaproszeni
zostali wszyscy artyÊci, którzy dotàd pokazywali swoje prace w Galerii; m.in.
Dorota Szuka∏a, Mariola Kalicka, Agnieszka Opala, Agnieszka Ka∏u˝na, Antoni
Walerych, Roman Kosmala, Rafa∏ Boettner-¸ubowski, Miko∏aj Obrycki.

Ta zbiorowa wystawa odzwierciedla
ide´ dzia∏alnoÊci Galerii Hansgrohe –
Aquademia; prezentuje ró˝ne postawy
twórcze i ró˝ne dziedziny sztuki aby zach´caç odwiedzajàcych do jak najcz´stszego obcowania z malarstwem, rzeêbà
czy rysunkiem.
Hansgrohe jest mi´dzynarodowym
koncernem – producentem armatury
sanitarnej oraz paneli i kabin prysznicowych. Dla firmy projektujà najwi´kszej s∏awy projektanci jak Philippe
Strack, Antonio Citterio czy Jean Marie Massaud.

Galeria Hansgrohe-Aquademia istnieje przy g∏ównej siedzibie firmy w Polsce od prawie 5 lat promujàc polskà
sztuk´ wspó∏czesnà; g∏ównie ze Êrodowiska poznaƒskiego.
/k.z./
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ROSIAK I SYN SP. Z O.O.
CENTRUM OBS¸UGI FIRM
ul. Poznaƒska 168/170 (przy trasie na Wroc∏aw)
62-052 Komorniki
tel. 61/89 36 950, fax. 61/89 39 951

www.rosiakisyn.com.pl
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Jeszcze niedawno piszàc o tym, ˝e
szcz´Êliwe po∏o˝enie Poznania pozwala
nam na wyjàtkowo cz´sty kontakt z zielenià, nie myÊla∏em, ˝e tak szybko w´drówki zawiodà mnie znów w tak pi´kne rejony. A wszystko to za sprawà sportu, który bardziej kojarzy si´ nam z terenami zurbanizowanymi, bo tam znajduje si´ najwi´cej miejsc do jego uprawiania, ni˝ z wypadem za miasto, bo taka
wycieczka najcz´Êciej kojarzy si´ jedynie
z rekreacjà. Jednak w tym miejscu powinienem zapytaç sam siebie: Co to jest
rekreacja? Pytanie wbrew pozorom jest
zasadne, bo sport, a o nim b´dzie mowa, dla wielu ludzi na zawsze pozostanie tylko cz´Êcià wypoczynku. Jednak
zdarza si´ ˝e w szczególnych przypadkach kontakt z jakàÊ dyscyplinà prowadzi do wielkiego sportu. Pewnie znalaz∏oby si´ wiele recept, jak do tego doprowadziç, ale jedno jest pewne – ˝e mi∏oÊç do sportu zaszczepiaç trzeba od najm∏odszych lat. Jak˝e cz´sto s∏yszymy
g∏osy narzekania, ˝e brakuje nam sukcesów, ˝e nie pojawiajà si´ nowe talenty. Gromy spadajà na trenerów i na zawodników – to bardzo modny sposób odreagowania za wszelkie niepowodzenia.
Cz´sto w ka˝dej z tych pretensji jest sporo prawdy. Jednak pozytywne przek∏ady
pokazujà nam, ˝e mo˝na inaczej. ˚e zamiast ustawicznego narzekania, cicho
i bez rozg∏osu realizowaç mo˝na w∏asne,
niby proste, ale nie dla wszystkich oczywiste rozwiàzania. W∏aÊnie taki pozytywny przyk∏ad znalaz∏em na skraju lasu
w Starym Puszczykowi. MieÊci si´ tam
Centrum Tenisowe „Angie” prowadzone przez Pana Janusza
Rzeênika. Poprosi∏em go o rozmow´, którà zaczà∏em od pytania
o najwi´ksze wydarzenie, jakie
mia∏o miejsce w Centrum Tenisowym „Angie”.
– Najwi´kszym wydarzeniem
by∏y dla nas niewàtpliwie zawody o Puchar Davisa w kwietniu
tego roku. Ju˝ sam fakt, ˝e dosz∏o do tych rozgrywek w∏aÊnie na
kortach „Angie”, Êwiadczy o du˝ym zaufaniu, jakim obdarzy∏ nas
Polski Zwiàzek Tenisowy. To im-

preza o najwy˝szym Êwiatowym formacie.
Zgromadzi∏a ona przez trzy dni, podczas
których rozgrywany by∏ turniej, ponad
trzy i pó∏ tysiàca osób. Ale nie tylko powadzenie imprezy cieszy∏o nas. Nasze
korty okaza∏y si´ bardzo szcz´Êliwe dla
Polaków. Wygrali mecz 5:0. GraliÊmy
wtedy z ¸otwà. Szkoda tylko, ˝e w kolejnych rozgrywkach, z Gruzjà, nie by∏o
ju˝ tak szcz´Êliwie i Polacy stracili mo˝liwoÊç awansowania do wy˝szej grupy.
Kolejnym wydarzeniem by∏y Dru˝ynowe Mistrzostwa Polski do lat 18, organizowane przez Polski Zwiàzek Tenisowy. Na marginesie chcia∏bym powiedzieç, ˝e w∏adze tej organizacji wyznaczy∏y nasze centrum tenisowe na g∏ówny oÊrodek szkoleniowy dla kadry m∏odzików. Od listopada do koƒca marca co
tydzieƒ przeje˝d˝ajà tutaj na treningi
najlepsi tenisiÊci z ca∏ej Polski i çwiczà
przez sobot´ i niedziel´. Naszym celem
jest przyciàgniecie do tego sportu jak
najwi´kszej rzeszy m∏odych ludzi. Mi∏e
jest to, ˝e doskonale wspó∏pracuje si´
nam z w∏adzami Puszczykowa. Swego
czasu miasto zorganizowa∏o w szko∏ach
podstawowych specjalnà akcj´, której
celem by∏o wy∏onienie grupy dzieci zainteresowanych grà w tenisa. Odzew by∏
ogromny. Zg∏osi∏o si´ ponad 200 uczniów.
Wszyscy zostali podzieleni na poszczególne grupy i od tego czasu codziennie
cztery, a w niektóre dni pi´ç godzin
uczà si´ w naszym oÊrodku. Miasto partycypuje w kosztach: op∏aca trenerów
i godziny halowe. Jest to kapitalne rozwiàzanie, jeÊli chodzi o propagowanie

tego sportu i po˝ytecznego sposobu sp´dzania czasu przez dzieci i m∏odzie˝. To
Êwietny sposób na wychowanie, kszta∏towanie charakterów, i to od najm∏odszych lat. JeÊli chodzi o najbli˝sze palny to od 6 do 14 stycznia 2007 roku na
naszych kortach b´dà rozgrywane Mistrzostwa Polski M∏odzików do lat 14,
zarówno dziewczàt jak i ch∏opców. Obiekt
nasz jest na tyle dobrze wyposa˝ony, ˝e
wszelkiego rodzaju turnieje mogà byç
rozrywane na jednym obiekcie. Dysponujemy czterema krytymi kortami o specjalnej, mi´kkiej, dywanowej nawierzchni, która dba o stawy nóg. Rozmiary hali odpowiadajà standardom wymaganym
do rozgrywania najwi´kszych imprez
Êwiatowych. Jest te˝ wypo˝yczalnia
sprz´tu. Oprócz tego na miejscu mamy
si∏owni´, kabiny cieplne, restauracj´,
sal´ konferencyjnà i, co najwa˝niejsze,
hotel. Przyje˝d˝ajàc do nas, nie potrzeba baç si´ o samochód. Centrum „Angie” posiada strze˝ony parking. Zatem
jest to oÊrodek doskonale przygotowany
do rozgrywania turniejów, i to nie tylko
ÊciÊle zwiàzanych ze sportem wyczynowym, ale tak˝e i tych o charakterze
rekreacyjnym.
Dlatego zapraszamy do nas tak˝e
firmy, które chcia∏yby dla swoich pracowników zorganizowaç zawody po∏àczone z dobrà zabawà. JesteÊmy zawsze
otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje p∏ynàce ze strony zak∏adów pracy.
Tenis to wspania∏y sport, który w wydaniu rekreacyjnym sprzyja spotkaniom towarzyskim i biznesowym. Jednak to, co
powiedzia∏em, nie oznacza, ˝e
nadal nie myÊlimy o uczniach,
i to nie tylko tych z terenu Puszczykowa, ale tak˝e z innych okolicznych gmin. Zapraszamy szko∏y do wspó∏pracy. JesteÊmy przekonani, ˝e pomys∏ naszego miasta podchwycà te˝ inni. Osoby indywidualne mogà równie˝ u nas
trenowaç.
Zapraszamy zatem wszystkich, dla których najbardziej liczy
si´ aktywny wypoczynek.

Centrum Tenisowe „Angie” Sp. z o.o., Puszczykowo/k Poznania, ul. Sobieskiego 50
www.angie.com.pl • c.t.biuro@angie.com.pl
tel/fax 061 898 33 46, 061 898 33 47, 061 898 36 50, 061 898 36 51

Andrzej B∏aszczak
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Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to wielka radoÊç,
a nade wszystko nadzieja dla ka˝dego z nas.
˚ycz´ Wszystkim ˝yczliwoÊci ludzkiej i spokoju
przy Êwiàtecznej, zielonej choince.
Kolejny zaÊ Nowy Rok niech b´dzie czasem
pokoju i realizacji osobistych zamierzeƒ.
Piotr Grygier
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Paƒstwowych w Poznaniu

Od czasu zakoƒczenia II wojny Êwiatowej lesistoÊç Polski wzros∏a o 7,6%
(z 21% do 28,6% powierzchni kraju).
W tym czasie przeci´tny wiek drzewostanu wzrós∏ z 44 do 56 lat, a pozyskanie drewna wynosi∏o Êrednio tylko 63%
przyrostu masy. Nieprawdziwe sà wi´c
twierdzenia, ˝e lasów w Polsce ubywa.
LeÊnicy hodujà je majàc na uwadze:
• powszechnà ochron´ lasu,
• trwa∏oÊç utrzymania lasów,
• ciàg∏oÊç i zrównowa˝one wykorzystanie wszystkich funkcji lasów,
• powi´kszanie zasobów leÊnych.

Czy wiesz, ˝e:
1. 60 letnia sosna produkuje tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób, a du˝y buk 14 osób.
2. 1 hektar lasu wytwarza 5-10 razy wi´cej tlenu ni˝ 1 hektar u˝ytków
rolnych.
3. Lasy Êwiata produkujà 27 mld ton tlenu – ponad po∏ow´ rocznego
zapotrzebowania ludzi i zwierzàt na Ziemi.
4. W 1 m3 powietrza leÊnego jest 45-70 razy mniej organizmów chorobotwórczych ni˝ w powietrzu miejskim.
5. 1 hektar lasu poch∏ania w ciàgu roku 140-230 ton CO2 i zatrzymuje 50-70 ton py∏ów.
6. 1 hektar lasu pobiera, a nast´pnie transpirujàc oddaje do Êrodowiska oko∏o 45 ton wody.
7. 150 metrowa Êciana lasu obni˝a nat´˝enie ha∏asu do 18-25 dB.
8. Nie ma takiej ga∏´zi gospodarki, która nie potrzebowa∏aby drewna
lub innych produktów leÊnych.
9. Obecnie z drewna wytwarza si´ ok. 30 tysi´cy ró˝nych produktów.
zebra∏ Tomasz Markiewicz
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Co by∏o powodem, ˝e wykonuje Pan w∏aÊnie takà prac´?
– Mi∏oÊç i s∏aboÊç. Mi∏oÊç do sportu i s∏aboÊç do biznesu. Moim wczeÊniejszym doÊwiadczeniem by∏a obs∏uga rynku inwestycyjnego. ZnajomoÊç tego sektora gospodarki, a tak˝e zami∏owanie do szeroko pojmowanego sportu to mo˝liwoÊç doskona∏ego
po∏àczenia sukcesu sportowego z wiedzà i doÊwiadczeniem przedstawicieli biznesu.
Przez ostatnie kilkanaÊcie lat bardzo intensywnie uczymy si´
wielu nowych poj´ç, które kiedyÊ znane by∏y jedynie z zagranicznych filmów czy ksià˝ek. Stàd moje pytanie: – Co to znaczy
kreowanie wizerunku sportowca i komu jest to potrzebne?
– Niezale˝nie od rodzaju uprawianej dyscypliny patrzymy na
sportowca wy∏àcznie przez pryzmat mediów: telewizji, prasy, radia… A te rzadko pokazujà inne oblicze zmagajàcych si´ zawodników, ani˝eli to znane z aren, na których wyst´pujà. Poza sukcesem lub pora˝kà, które sportowcy odnoszà, to jeszcze ci´˝ka
praca, mnóstwo wyrzeczeƒ, rodzina i bardzo cz´sto ciekawa osobowoÊç. My nie tyle kreujemy, co pokazujemy prawdziwe oblicze
naszych gwiazd. Tak przedstawiony sportowiec staje si´ jednym
z nas, jest bardziej dost´pny, a jednoczeÊnie reprezentujàcy naturalne cechy. Kto tego potrzebuje? Ka˝dy! Kibic, bo ma szans´
poznania drugiej strony swojego idola. Przedstawiciel biznesu bardzo ch´tnie wykorzysta naturalny wizerunek popularnego sportowca do promowania swojej firmy i swojego produktu. A sportowiec staje si´ uwielbiany nie tylko wtedy, kiedy zwyci´˝a.
- Pod Pana opiekà znajduje si´ kilku znanych pi∏karzy, w tym
wielka gwiazda – Maciej ˚urawski, grajàcy w Celtic Glasgow.
Jednak pi∏kà no˝nà w Polsce interesujà si´ wszyscy, natomiast
sportami motorowymi – niestety niewielu. Mam nadziej´, ˝e Robert Kubica to troch´ zmieni, szkoda ˝e nie mia∏ szcz´Êcia do
polskich mena˝erów. Wiem natomiast, ˝e w Pana zespole sà
tak˝e obiecujàcy kierowcy, jak choçby Andrzej Gasenko. Prosz´
powiedzieç kilka s∏ów o tym zawodniku.
– Reprezentowane przez nas gwiazdy to przedstawiciele
bardzo ró˝nych dyscyplin. Prym wiodà oczywiÊcie pi∏karze,
z racji popularnoÊci futbolu w Polsce i na Êwiecie. Bardzo szybko rozwija si´ koniunktura dla sportów motorowych. Pracujemy
dla kilku przedstawicieli tych niebezpiecznych sportów. Jednym
z naszych najlepiej rokujàcych zawodników jest Andrzej Gasenko – 18-letni reprezentant Polski Êcigajàcy si´ do tej pory
w kartingu. Od wielu lat niepokonany mistrz Polski, posiadacz
medali imprez mi´dzynarodowych, no i zdobywca w tym roku
wicemistrzostwa Pucharu Âwiata
na torze w Lonato we W∏oszech!
W ubieg∏ym miesiàcu by∏ na oficjalnych testach World Series
by Renault na torze Paul Ricard
we Francji i zaskoczy∏ wynikami
wszystkich organizatorów. Ju˝
w drugim dniu poprawi∏ najlepszy
czas obecnego mistrza Europy
o 0,5 sekundy!!! Wszystko wskazuje na to, ˝e sezon 2007 b´dzie
dla Andrzeja Gasenko pierwszym
sezonem w formule.
Rozumiem, ˝e do grupy firmowanej przez Damiana Raciniewskiego dojdà kolejni sportowcy. Czy
wraz z nimi pojawià si´ nowe dyscypliny?
Interesujà nas sportowcy z bardzo ró˝nych dyscyplin. Ludzie, którzy poza sukcesami sportowymi
posiadajà równie˝ inne wartoÊci.
Andrzej Gasenko

Damian Raciniewski i Gordon Strachan

Mi∏oÊç i s∏aboÊç

do spotru i biznesu
Liczba osób prezentowanych przez Business Sport Solutions ciàgle roÊnie, a zawodnicy sà dobierani wed∏ug pewnego klucza.
Z pewnoÊcià do∏àczà do nas znakomitoÊci tej cz´Êci Êwiata sportu, do której jeszcze nie zapukaliÊmy.
Jak odbiera si´ sukcesy ludzi, w których inwestuje si´ czas i pieniàdze? To chyba swoisty rodzaj adrenaliny, prawda?
– Wszystkie te osoby bardzo lubi´ i kibicuje im, niezale˝nie
od powiàzaƒ biznesowych. Wraz z zespo∏em BSS trzymamy kciuki za ich sukcesy sportowe oraz te prywatne.
Jak dzia∏alnoÊç Business Sport Solutions odbierajà przedstawiciele biznesu?
– Sama wspó∏praca mi´dzy BSS a przedstawicielami biznesu bez wàtpienia przebiega pozytywnie. Jestem rzetelnym
partnerem, który dba o interesy sportowców, ale nie zapominam, jak wa˝ny jest kontrahent. Prowadzona przez BCC dzia∏alnoÊç u∏atwia kontakt z gwiazdami sportu, ale tak˝e z kompetentnymi mened˝erami Êwiata biznesu. Wspó∏praca przebiega sprawnie zarówno na etapie prowadzenia negocjacji treÊci kontraktu, jak równie˝ w trakcie jego realizacji. Jednak˝e
wa˝ne jest podkreÊlenie skrajnoÊci reakcji strony biznesu,
szczególnie w pierwszym kontakcie. BSS dzia∏a na rynku niszowym, który to w Polsce dopiero si´ tworzy. Na Zachodzie
jest to du˝y i dojrza∏y ju˝ segment dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Nie wszyscy przedstawiciele biznesu rozumiejà, czym si´ zajmujemy i co im oferujemy. Cz´sto zdarzajà si´ odpowiedzi
w stylu: „Sponsoring nas nie interesuje”. A tak naprawd´ nasza dzia∏alnoÊç polega na pomocy w promocji firmy, dzi´ki
dzia∏aniom zwiàzanym z zaanga˝owaniem sportowca, a nie
sprzeda˝à miejsca reklamowego na ubraniu zawodnika. Z drugiej jednak strony wielu mened˝erów docenia i rozumie istot´
marketingu przez sport. Wspó∏praca z nami to przyjemnoÊç po∏àczona z twórczym myÊleniem. Po prostu: mówimy tym samym j´zykiem.
Jako wierny kibic sportów motorowych chcia∏bym podzi´kowaç
Panu za zainteresowanie tà dziedzinà. Byç mo˝e jest nadzieja,
˝e nast´pcy Roberta Kubicy nie b´dà ju˝ musieli pukaç jedynie
do drzwi zagranicznych mened˝erów, bo polskie – jak dotàd –
zamkni´te by∏y na g∏ucho.
– Dzi´kuj´. A do korzystania z us∏ug BSS zach´cam sportowców wszystkich dyscyplin.
rozmawia∏ Andrzej B∏aszczak
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˝yczenia

W Wigilijny Wieczór,
przy blasku choinki i dêwi´ku kol´d,
dzielàc si´ z najbli˝szymi op∏atkiem,
mi∏oÊcià oraz wzajemnà serdecznoÊcià,
doÊwiadczamy magii
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia.
˚ycz´, aby wszystkie dni
Nowego Roku,
by∏y tak pi´kne i szcz´Êliwe,
jak ten jeden wigilijny.
Niech 2007 rok b´dzie
dla Paƒstwa
czasem sukcesów
oraz spe∏niajàcych si´ marzeƒ.

Jan Grabkowski
Starosta Poznaƒski
Poznaƒ, grudzieƒ 2006 roku
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ROZK¸AD LOTÓW NA SEZON ZIMA 2006-07 – BOWIÑZUJE OD 29 PAèDZIERNIKA
ODLOTY Z POZNANIA
DO

WYLOT PRZYLOT

Warszawa

* Uwaga – rejs FR1975
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006
** Uwaga – rejs FR2337
nie operuje w poniedzia∏k
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006
*** do 11 XI 2006
**** od 18 XI 2006
***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006***
– do 11 XI 2006

05.50
05.55
09.05
09.05
10.30
12.25
13.25
18.05
Frankfurt
07.40
12.35
Monachium 07.00
12.55
17.05
18.50
Kopenhaga 14.05
Dublin
10.40
20.30
20.20
20.40
10.05
Londyn Luton 11.35
17.10
18.20
Londyn Stan. 16.05
15.55
Liverpool
14.45
15.05
15.40

06.50
06.45
10.05
10.05
11.30
13.25
14.25
19.05
09.35
14.30
08.45
14.25
18.35
20.35
15.15
12.20
22.10
22.10
22.30
11.55
12.35
18.10
19.20
17.05
16.55
16.10
16.30
17.05

NR LOTU

SAMOLOT

LO3942
AT7
LO3942
E70
LO3958
AT7
LO3958
AT5
LO3946
J32
LO3948
AT5
LO3944
AT5
LO3950
AT5
LO401 / LH2281 AT5
LO363 / LH2275 AT5
LO369 / LH227
AT5
LH3171 / LO5367 DH4
LH3169 / LO5369 DH4
LO371 / LH2237 AT5
SK1756
DH4
EI365
320
EI365
320
FR1975 *
738
FR1975
738
FR1975
738
W6 509
320
W6 509
320
W6 509
320
FR2337 **
738
FR2337
738
FR9629 *****
738
FR9629 ***
738
FR9629 ****
738

CZ¢STOTLOWOÂå
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
-

PRZYLOTY DO POZNANIA
Warszawa

* Uwaga – rejs FR1974
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006
** Uwaga – rejs FR2336
nie operuje w poniedzia∏ki
i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006
*** do 11 XI 2006
**** od 18 XI 2006
***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006
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ObjaÊnienia kodów
i symboli:
AT5 – ATR 42-500
EI – Aer Lingus
AT7 – ATR 72-200
FR – Ryanair
DH4 – Dash 8 Q-400
LH – Lufthansa
E70 – Embraer E-170
LO – LOT
J32 – Jetstream J-32
SK – SAS
320 – Airbus A-320
W6 – Wizzair
738 – Boeing 737-800

07.35
07.35
08.45
10.55
16.35
19.50
22.45
22.45
Frankfurt
10.25
16.00
Monachium 09.30
10.55
15.05
21.20
Kopenhaga 12.30
Dublin
06.20
16.10
16.15
16.35
06.00
Londyn Luton 08.00
13.35
14.45
Londyn Stan. 12.40
12.30
Liverpool
11.05
11.25
12.00

08.40
08.40
09.50
12.00
17.40
20.55
23.50
23.35
12.20
17.55
11.25
12.25
16.35
23.10
13.40
09.55
19.45
19.55
20.15
09.40
11.05
16.40
17.50
15.40
15.30
14.20
14.40
15.15

LO3957
AT7
LO3957
AT5
LO3945
J32
LO3947
AT5
LO3949
AT5
LO3955
AT5
LO3941
AT7
LO3941
E70
LO402 / LH2280 AT5
LO364 / LH2274 AT5
LO370 / LH2270 AT5
LH3170 / LO5368 DH4
LH3168 / LO5370 DH4
LO372 / LH2236 AT5
SK1755
DH4
EI364
320
EI364
320
FR1974 *
738
FR1974
738
FR1974
738
W6 510
320
W6 510
320
W6 510
320
FR2336 **
738
FR2336
738
FR9628 *****
738
FR9628 ***
738
FR9628 ****
738

• Najlepsze ceny
• Bogactwo wra˝eƒ kulinarnych
• Luksusowe pokoje i apartamenty
• Nowoczesne sale konferencyjne
BARANOWO
62-081 Przeêmierowo
tel. 061 814 27 51, fax 061 814 16 85
e-mail:recepcja@hoteledison.com.pl
http://www.hoteledison.com.pl
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CIE¡ ZACZAROWANEJ DORO˚KI
Dawno, dawno temu, kiedym jeszcze pracowa∏em w telewizorni, wpad∏em na pomys∏, by ˝yczenia Êwiàteczne z∏o˝y∏ widzom Zaczarowany doro˝karz, mój przyjaciel Jan Kaczara. Fiakier doro˝ki nr 6 od roku 1948 kiedy to wozi∏ po Krakowie
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego, mówi∏ wy∏àcznie wierszem. Wsz´dzie, nawet podczas p∏acenia podatków. Nie potrafi∏ inaczej ,bo jak powszechnie wiedziano w Krakowie, w
czasie którejÊ nocnej rajzy z mistrzem Ildefonsem u˝ar∏ go z∏oty szerszeƒ poezji.
JaÊ na sk∏adanie ˝yczeƒ zgodzi∏ si´ ch´tnie, postawi∏ tylko
jeden warunek: – musz´ – powiada – pozdrowiç teÊciowà, bo
tak pyskuje, ˝e cz∏owiekowi ca∏e Êwi´ta zepsuje.
Ha, có˝ by∏o robiç. PrzystaliÊmy. Doro˝ka stan´∏a pod Sukiennicami, od ksi´˝yca os∏ania∏ jà cieƒ ratuszowej wie˝y, z pobliskiej Piwnicy pod Baranami p∏yn´∏y pastora∏ki, a Jan w eleganckim meloniku i bia∏ym szalu siedzia∏ z batem na koêle i
deklamowa∏:
˚ycz´ wszystkim mieszkaƒcom Krakowa
˚eby ich nigdy nie bola∏a g∏owa
I ˝eby na ca∏ym Êwiecie by∏ raj
A najwi´kszy w wiosce Gaj
– bo ja tam, kurna, mam teÊciowà!...
Min´∏o od tego czasu lat ma∏o-wiele. Zadzwoni∏a znowu,
jak przed laty, telewizyjna „Dwójka” ˝eby za jej poÊrednictwem
z∏o˝yç Krakowowi i reszcie Êwiata ˝yczenia Êwiàteczno-noworoczne. Ba, ale jak to zrobiç, kiedy mój przyjaciel ju˝ od d∏u˝szego czasu parkuje swój fiakier (tak nawiasem: w Poznaniu
mówi si´ „fiakier” czy „doro˝ka?”) ko∏o Gwiazdy nr 234 698
na Mlecznej Drodze nad wie˝à Mariackà? Zadzwoni∏em jednak
do hejnalistów, którzy urz´dujà na najwy˝szym stanowisku w
Polsce – 54 metry nad p∏ytà Rynku G∏ównego i wiedzà wszystko o wszystkich. – Co tam z naszym JaÊkiem, czy aby nie zaglàda? – A i owszem – odpar∏ ogniomistrz Zygmunt Rozum –
podjecha∏ nawet przedwczoraj po pó∏nocy, stuka∏ batem w szy-

b´, ale akurat mieliÊmy tràbienie i nie by∏o czasu przegadaç.
Ma zaglàdnàç we wtorek póênym wieczorem, niech pan wpadnie, mo˝e si´ spotkacie.
I tak ano we wtorek nacisnà∏´m dzwonek nad ukrytymi w
koÊcielnym murze drzwiczkami hejnalicy i wyspindra∏em si´
po 239 stopniach do podniebnej izdebki. JaÊ ju˝ tam by∏, sàczy∏ powoli zawartoÊç termosu, stra˝akom nie nalewajàc: wiadomo, s∏u˝ba. Ale mnie nala∏. A jak nala∏ to od razu zachcia∏o nam si´ rymowaç. I wyszed∏ taki wierszyk:
Stu gwiazdek pomyÊlnoÊci
Spraw, które nie bolà
Totalnej kl´ski ludzi którzy w oku solà
Pogodnych dni
Pachnàcych rozpocz´tà kawà
I ciepe∏kiem w s∏uchawce: – No, no, wiecie, brawo!
Nobla,
Or∏a Bia∏ego
Âwiate∏ka w tunelu
W∏asnego przy Marsza∏ku miejsca na Wawelu!
A jeÊli to nie chwyci – oto ˝yczeƒ para:
– Byle co by∏o w∏o˝yç na grzbiet i do gara!
Spyta∏em Mistrza, czy pozwoli, by nasz wspólny utwór dedykowaç w pierwszej kolejnoÊci mieszkaƒcom przes∏awnej stolicy Wielkiej Polski. Skinà∏ batem, ˝e si´ zgadza: Poznaƒ zna
dobrze, cz´sto nad nim przeje˝d˝a, a nie ma dla niego nic lepszego (jeÊli nie braç pod uwag´ zawartoÊci termosu) jak Êwi´tomarciƒskie rogale.
Potraktujcie tedy Szanowni Paƒstwo t´ rymowank´ jako
gwarancj´ udanych Âwiàt i Naprawd´ Szcz´Êliwego Nowego
Roku. A jeÊli gdzieÊ tam hen, nad Waszym ratuszem pojawi si´
w Noc Wigilijnà nasza Zaczarowana Doro˝ka nr 6 – przyjmijcie
i konia i fiakra tak serdecznie, jak potrafià to robiç tylko Poznaniacy.
Leszek Mazan
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Hotel HP Park*** Poznań
Pozna
ul. abpa. A. Baraniaka 77
61-131 Poznań
Pozna
tel.: +48 61 87 41 100
tel.: +48 61 87 41 200
e-mail: hppoznan@beph.pl
www.HotelePark.pl

WHEN IN NEED
Police
Ambulance
Fire brigade
Weather forecast
Yellow pages
Local operators
International operators
Time
International Area Codes
Trunk Area Codes
Radio Taxi
061
061
061
061

11

822
822
851
821

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

RENT-A-CAR
HOTEL POZNA¡ – 1 W∏. Andersa Sq.,
tel. 061 853 17 02;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 4 pm.,
Saturday 10 am – 2 pm.
Sunday only on request

30

Stanis∏aw Nagórski & Synowie
¸´czyca k. Poznania, 33/28 Pó∏nocna St.
tel./fax 061 810 65 83

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

RESTAURANTS

HOTELS

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

Hotel Edison
Baranowo, Przeêmierowo
061 814 27 51, fax 061 814 16 85
www.hoteledison.com.pl

AUTO SERVICE
997
999
998
92 21
89 13
90 59
99 51
92 26
95 70
95 70
22 22
23 33
55 15
62 16

Poznaƒ, ¸awica APT, 285 Bukowska St.
tel. 061 868 41 77;
mobile: 605 15 04 27
Mon. – Fri. 8 am – 6 pm.,
Saturday, Sunday only on request
e-mail: poznan@herz.com.pl

Restauracja Piano Bar
& Browar Pub
S∏odownia
Poznaƒ, 42 Pó∏wiejska St.
tel./fax 061 859 65 70 Stary Browar

Dom Vikingów
Poznaƒ, 62 Stary Rynek.
tel./fax 061 852 71 53
www.domvikingów.pl
Ristorante Pizzeria
Poznaƒ, 41 Garbary St.
tel. 061 852 34 10
Suchy Las, 20 Szkolna St.
tel.061 892 60 36
Restauracja Aplauz (2)
8/10 27 Grudnia St.
tel. 061 851 01 58
www.aplauzrestauracjca.pl
kuchnia europejska
z elementami kuchni
po∏udniowoamerykaƒskiej
Blue Note Poznaƒ Jazz Club
76/78 KoÊciuszki St.
tel./fax 061 851 04 08

Hotel Meridian (3)
Poznaƒ, Litewska St.
tel. 061 841 12 01, 061 847 15 64
www.hotelmeridian.com.pl
open from 1 pm till 1 am
Domina Poznaƒ Residence (1)
Poznaƒ, 2 Âw Marcin St.
tel. 061 859 05 90
fax 061 859 05 91
e-mail: prestige@dominahoteis.pl
www.dominahotels.com
Hotel Dorrian
Poznaƒ, 29 Wyspiaƒskiego St.
tel. 061 867 45 22, 061 662 66 66
e-mail: rezerwacja@dorian.pl
Hotel Trawiƒski
Poznaƒ, 2 ˚niwna St.
tel. 061 827 58 00
fax 061 820 57 81
www.hoteltrawinski.com.pl
e-mail:office@hoteltrawinski.com.pl
Royal-Hotel***
Poznaƒ, 71 Âwi´ty Marcin St.
tel./fax 061 858 23 00
www.hotel-royal.com.pl
Hotel HP Park*** Poznaƒ
Poznaƒ, 77 abpa. A. Baraniaka St.
tel. 061 874 11 00
tel. 061 874 12 00
www.hotelepark.pl
e-mail: hppoznan@beph.pl
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