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Wojewodą Wielkopolskim, panem Tadeuszem Dziubą rozmawiała Mariola
Zdancewicz
Jest pan od ponad roku wojewodą, reprezentując rząd na terenie
Wielkopolski. Z jakimi planami obejmował Pan to stanowisko?
Moim obowiązkiem jest oczywiście wykonywanie zadań przewidzianych prawem
dla wojewodów. Najogólniej rzecz ujmując, jest to pięć grup zadań: kierowanie administracją rządową podlegającą wojewodzie, sprawowanie nadzoru nad samorządami lokalnymi według reguł przewidzianych przepisami ustawowymi, wykonywanie funkcji organu w postępowaniach administracyjnych, reprezentowanie Skarbu
Państwa oraz – na
to się Pani powołała w pytaniu –
reprezentowanie
Rady Ministrów
w Wielkopolsce.
Poprawne realizowanie
tych zadań nie
jest moż-

Od samego początku oczekiwałem,
że kierowana przeze mnie administracja będzie stała na straży interesu publicznego. Powszechnie wiadomo, że administracja publiczna ma skłonność do
dokonywania korzystnych rozstrzygnięć
dla możnych tego świata, zaś nieustosunkowanym obywatelom trudno przebić się przez mur urzędniczych procedur.
Mam nadzieję, że i w tym względzie zanotowaliśmy pewne sukcesy. Znowu jeden przykład. Dla obywateli olbrzymie
znaczenie ma to, by prawo miejscowe
– uchwalane przez samorządy lokalne –
było jasne i zgodne z przepisami ustawowymi. W I. połowie tego roku uchyliłem
1,3% uchwał kolegialnych organów samorządowych, podczas gdy w I. połowie
poprzedniego roku zakwestionowanych
uchwał było 3,1%. Można więc twierdzić,
iż konsekwentne sprawowanie funkcji
nadzorczej przynosi obecnie rezultaty.
Obejmując urząd wojewody, miałem
nadzieję, że w trakcie mej kadencji Wielkopolska lepiej wykorzystywać będzie
swój potencjał. Oczywiście wpływ administracji rządowej na taki efekt jest ograniczony. Zwłaszcza, jeśli mówimy o unowocześnieniu struktury wielkopolskiej
gospodarki, w której zdecydowanie za
mały jest udział szeroko rozumianych
usług. Staramy się jednak w tym kierunku działać. Niech ilustracją tego będzie promocja unikalnej doliny Noteci
(w którą zaangażowały się administracje rządowe aż trzech województw), czy
stworzony przez nas program „Internet
na wsi”, adresowany specjalnie dla
małych gmin.

Także już dziś należy myśleć o przyszłości wschodniej części Wielkopolski,
której gospodarka oparta jest na monokulturze przemysłu wydobywczo-paliwowego. Niestety, w praktyce nie ma programu przebudowy gospodarczej tego
podregionu.
Uważam, że Wielkopolska powinna
postawić na turystykę różnych kategorii, adresowaną do Europejczyków ciekawych Europy. Bo my jesteśmy zasobni
w przyrodniczo-geograficzne i kulturowe
skarby. Jeśli mówimy o turystyce, a szerzej o sektorze usług, to niezbędne jest
rozwinięcie komunikacji: i tej wirtualnej
(elektronicznej), i tej realnej. W tym ostatnim zakresie najpilniejsze jest niewątpliwie stworzenie prawdziwego regionalnego lotniska, nowoczesnego i sprawnie
skomunikowanego z całą Europą. Między
bajki włożyć należy opowieści, iż taką rolę
w przyszłości odgrywać będzie poznańska Ławica.
To oczywiście mocno niepełna lista
problemów do rozwiązania. Na koniec
trzeba przypomnieć o potrzebie inwestowania w edukację ludzi, oczywiście
przede wszystkim młodych, ale też tych
już niemłodych.
Bieżący numer „Merkuriusza” poświęcony jest w części problemom ekologii. Jak Pan ocenia pod tym
względem Wielkopolskę?
Wielkopolska jest bardzo atrakcyjna pod
względem środowiskowym. Dużo tu lasów, obszarów chronionych, parków krajobrazowych oraz rezerwatów i innych terenów unikalnych. Administracja rządowa
stara się rozsądnie chronić te dobra, które
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liwe bez sprawnego aparatu pomocniczego wojewody. Dlatego od pierwszego
dnia olbrzymią wagę przywiązuję właśnie do usprawnienia funkcjonowania
urzędu wojewódzkiego i jednostek mi
podległych. Dziś można powiedzieć: nie
bez sukcesu. Podam tylko jeden przykład.
W zakresie rozstrzygnięć dotyczących
nieruchomości, w I. połowie tego roku
wydano ich tyle, że liczba ta była równowarta 82% liczby rozstrzygnięć z całego
roku poprzedniego. A więc efektywność
pracy tego akurat zespołu urzędników
wzrosła o ponad 60%.

RZĄD

Jakie problemy w Wielkopolsce wymagają, Pana zdaniem, najpilniejszego rozwiązania?
Odpowiadając, skoncentruję się nie na
sprawach bieżących, lecz tych, które mają
znaczenie przyszłościowe, strategiczne.
Konieczne jest dziś inwestowanie w gospodarkę wodną, czego obecnie zupełnie się nie docenia. Zwłaszcza, iż opinia
publiczna nie jest na tę kwestię wyczulona. Tymczasem mniej więcej jedna trzecia
Wielkopolski ma wyraźny deficyt wody.
W niedalekiej już perspektywie będzie to
znaczący hamulec rozwojowy.

– nawiasem mówiąc – mogą teraz i w przyszłości przynieść Wielkopolanom niemałe
pieniądze. Niech przykładem naszych licznych aktualnych starań będą prace nad
utworzeniem nowego parku krajobrazowego pod nazwą „Sandr Gwdy” (przygotowano dokumentację do utworzenia parku i projekt przebiegu jego granic). Ledwo
w ciągu roku – to chyba rekord w skali kraju – zakończyliśmy ustanawianie, w drodze rozporządzeń wojewody, 208 tzw.
aglomeracji wodno-kanalizacyjnych. Ma
to olbrzymie znaczenie dla ochrony środowiska, ale też dla władz lokalnych, bo

rozwój regionu. Czy są one adekwatne
do wytwarzanego przez nas PKB?
Najpierw muszę powiedzieć, że Wielkopolanie powinni czuć państwowotwórczy
i narodowotwórczy obowiązek solidaryzmu, wspierając rozwój mniej zasobnych
regionów Polski i – ze względów historycznych – gorzej rozwiniętych. To oczywiście
jedna strona medalu. Druga zaś jest taka,
iż Wielkopolska otrzymuje bardzo duże
środki z budżetu państwa. Wskażę na niektóre tylko pozycje, o wszystkim w jednym
wywiadzie nie sposób powiedzieć.
W ramach Zintegrowanego Programu
Rozwoju Regionalnego, przewidzianego
na lata 2004-2006, nasze województwo
otrzymało z budżetu państwa ok. 66 mln
zł. Umożliwia to spożytkowywanie (realizacja tego programu jeszcze trwa) kwoty
dziesięciokrotnie większej, przeznaczonej
na rozbudowę i modernizację infrastruktury regionu i na rozwój społeczności lokalnych. Otrzymujemy środki w ramach
tzw. corocznych kontraktów wojewódzkich: w poprzednim roku ponad 38 mln zł,
w roku bieżącym ponad 41 mln zł. Za ta
pieniądze buduje się szpitale, unowocześnia się szkoły i placówki oświaty, inwestuje się w infrastrukturę drogową,
a także w poznański port lotniczy. Wielko-

znaczne środki. Sam poznański uniwersytet w bieżącym roku otrzymał do dyspozycji kwotę 46 mln zł, a na jedną tylko obwodnicę, mianowicie obwodnicę Ostrowa
Wlkp. w ciągu drogi krajowej S11, przeznaczono w tym roku sumę 10 mln zł.
Trwają intensywne prace nad
zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym (ppp). Ma ona niebagatelne znaczenie dla uruchomienia ważnych
inwestycji związanych z Euro 2012?
Hipotetycznie należy założyć, że ppp
sprzyjać będzie zintensyfikowaniu procesów inwestycyjnych. Hipotetycznie, ponieważ dotąd właściwie w ogóle nie ma
doświadczeń w tym zakresie, a jeśli są pojedyncze, to raczej złe. Niemniej, w innych
krajach, ppp efektywnie rozszerza wachlarz inwestycji. Dlatego słusznie obecny minister gospodarki opracował nową
ustawę o ppp, której przepisy mają otworzyć szerokie możliwości dla współfinansowania łącznie przez podmioty publiczno-prawne dużych i małych inwestycji.
Wszyscy wojewodowie otrzymali od Premiera zadanie przygotowania listy koniecznych zmian przepisów
prawa, stanowiących dziś także barierę inwestycyjną. Co znajdzie się na
Pańskiej liście?

polska uzyskuje duże środki z tzw. sektorowego (czyli rządowego) programu operacyjnego pod nazwą „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich”. W tym
roku otrzyma ponad 59 mln zł. Rząd łoży
na wiele inwestycji w regionie, tylko ilustracyjnie powiem, że finansuje: modernizację przeciwpowodziowych wałów,
budowę zbiornika w Wielowsi Klasztornej (bardzo ważnego dla południa Wielkopolski), poprawianie standardów w domach pomocy społecznej, budowę dróg
i inwestycje szkolnictwa wyższego. To są

Ja skoncentrowałem się na przepisach
związanych z podziałem kompetencji pomiędzy różne organy publiczne. Obecnie
ustanowiony podział utrudnia bowiem
podejmowanie decyzji administracyjnych i wprowadza dysfunkcje w działania całego aparatu administracji publicznej. Do tej pory zgłosiłem m. in. zmiany
do ustaw o: ochronie przyrody, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, pomocy społecznej, także
do ustawy – Prawo ochrony środowiska
i ustawy – Prawo łowieckie. Mogę dodać,
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otwiera im dostęp do funduszy unijnych
na inwestycje w oczyszczalnie ścieków
i kanalizację. Właśnie teraz sporządzamy
programy ochrony powietrza dla czterech
stref w województwie (Poznań, Kalisz, powiat gnieźnieński i powiat pilski). Takie
wyliczanie mógłbym długo kontynuować.
Jeszcze może warto powiedzieć, że jako
jedyni w kraju opracowaliśmy standard
danych systemu informacji przyrodniczej
województwa, którym już zainteresowali
się inni wojewodowie. Dane zebrane zgodnie z modelem określonym w standardzie
będą wykorzystywane do zarządzania obszarami chronionymi w województwie
oraz uproszczą i przyspieszą wiele analiz
z nimi związanych, a także wydawanie decyzji administracyjnych pod kątem ochrony przyrody.
Czy uważa Pan, że w najbliższych latach będzie możliwe kompleksowe przyjrzenie się Warcie, której zagrażają odpady przemysłowe znajdujące się na dnie Neru?
Na terenie naszego województwa stan
wód Warty kontroluje się poprzez 14 stanowisk pomiarowych. W ciągu ostatnich
siedmiu lat, wody największej rzeki Wielkopolski kwalifikuje się niezmiennie do III.
albo IV. klasy (w skali pięciostopniowej).
Nie jest więc źle, choć nie jest też tak dobrze, jakby się chciało. Podstawową przeszkodą w podnoszeniu jakości wód tej rzeki są zanieczyszczenia ściekami komunalnymi. Stąd tak ważne ustanowienie wspomnianych wyżej aglomeracji wodno-kanalizacyjnych. Ner – dopływ Warty – biegnie
przez Wielkopolskę tylko na odcinku ok.
13 km, a ma długość ponad 113 km. W naszym województwie stan jego wód sprawdza się w jednym punkcie kontrolnym.
Wody tej rzeki mają piątą, najniższą klasę
jakości. Wpływ mają na to przede wszystkim zrzuty ścieków z miast: Łódź i Poddębice. Natomiast zawartość metali ciężkich
i zanieczyszczeń przemysłowych jest niewielka. Odpowiada ona poziomowi zanieczyszczeń dozwolonych w wodach klas
od I. do III. Zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi, wielopierścieniowymi węglowodanami aromatycznymi czy pestycydami chloroorganicznymi utrzymują
się na poziomie tła geochemicznego. Tak
przynajmniej wynika z badań Państwowego Instytutu Geologicznego.
Niezależnie od tego, co powiedziałem, należy znacząco poprawić stan wód
Warty, zwłaszcza jeśli poważnie myśli się
o ożywieniu tak wyjątkowej atrakcji turystycznej i żeglarskiej, jaką jest tzw. duża
pętla warciańska.
Czy uważa Pan, że Wielkopolska otrzymuje wystarczające środki z budżetu państwa na prawidłowy
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że premier i rząd są świadomi konieczności usprawnienia działania administracji poprzez konieczne zmiany przepisów
prawa materialnego i proceduralnego.
Mistrzostwa Europy spowodują zwiększone zainteresowanie naszym krajem zagranicznych turystów. Czy Wielkopolska jest na to
przygotowana?
Z pewnością Euro 2012 to wielka promocyjna szansa dla Polski i Wielkopolski.
Nie jedyna w najbliższych latach. Przykładowo: w następstwie starań prof. Jana
Szyszko, ministra środowiska, w grudniu
2008 r. odbędzie się w Poznaniu światowa konferencja klimatyczna. Przyjedzie
do nas z całego świata od 10 do 15 tys.
ludzi, w tym światowa elita polityczna,
gospodarcza i naukowa. To świetna okazja do wyrobienia sobie renomy. Przede
wszystkim od nas, Wielkopolan, zależy
czy dobrze wykorzystamy tę najbliższą
okazję promocyjną i następne.
Czy ma Pan wpływ na ilość
zieleni w Poznaniu? Dziś jesteśmy betonowym miastem, a nie zawsze tak
było. Czy mamy szansę dobrze przyjąć
gości zagranicznych?
Polityka przestrzenna należy do kompetencji władz gminnych, czyli w tym

przypadku do kompetencji władz Poznania. Nie mam wpływu na rzeczową
stronę rozstrzygnięć w zakresie urządzenia przestrzeni stolicy Wielkopolski.
Mogę tylko sprawdzać, czy rozstrzygnięcia te są zgodne z prawem powszechnie
obowiązującym, co czynię sumiennie
i z wielkim zyskiem dla Poznania. Przykładem niech będzie interwencja służb
wojewody skutkująca unieważnieniem
wadliwej decyzji pozwolenia na budowę „Term maltańskich” oraz naprawą
tego błędu jeszcze przed rozpoczęciem
budowy.

Podzielam Pani pogląd, ukryty w pytaniu, że władze Poznania nie mają dalekosiężnej polityki przestrzennej, opartej
na dobrej i fachowej wizji. Stolica Wielkopolski jest źle zagospodarowywana,
a przez to staje się coraz mniej atrakcyjna.
Nawet publiczne głosy krytyki, jak choćby wypowiedzi fachowców publikowane
w „Gazecie Wyborczej”, nie wywołują żadnej krytycznej refleksji, ani we władzach
wykonawczych Poznania, ani we władzach
uchwałodawczych. To więcej niż strata, bo
to strata, której skutki unaocznią się, gdy
będzie już zdecydowanie za późno.
Tajemnicą poliszynela jest
to, że nie najlepsze są stosunki pomiędzy urzędem miasta a urzędem wojewódzkim. Mimo publicznych deklaracji, iż wszystko jest w porządku, to
z działań widać, że niekoniecznie. Czy
w przygotowaniach do Euro 2012 zwycięży jednak interes publiczny?
Ja do wszystkich samorządów lokalnych,
także do samorządu Poznania, mam jednakowy stosunek, mianowicie rzeczowy.
Widzę sprawy takimi, jakimi one są i pomagam tam, gdzie to możliwe. Oczywiście w granicach dozwolonych przepisami. Jednymi z licznych przykładów
niech będą: uzyskanie dla Leszna 9 mln zł
na przebudowę wiaduktu drogowego,
czy pozytywne opiniowanie tworzenia
stref ekonomicznych, na których zależy
samorządom.
Z władzami Poznania problem w tym,
że notorycznie naruszają one prawo
i oczekują, by wojewoda przymykał na to
oczy. Domyślam się, że tak było poprzednio. Gdy władze miasta szybko zorientowały się, iż obecnie urzędujący wojewoda
nie godzi się na wtopienie siebie w dotychczasowy system możnowładczych
stosunków i protekcji, to wydały mu wojnę medialną. Dyskredytuje się na różne
sposoby moją postawę i moje działania.
Z żywą pomocą niektórych dziennikarzy.
Dobrą tego ilustracją jest sprawa postępowań administracyjnych dotyczących
Starego Browaru, które badałem w następstwie skargi do mnie skierowanej. Badanie to (zresztą długotrwałe, po części
w następstwie bojkotu ze strony urzędników miejskich) doprowadziło do ujawnienia koszmarnego niechlujstwa i trudnej do pojęcia nieporadności miejskiej administracji architektoniczno-budowlanej.
Dość powiedzieć, że olbrzymia większość
z badanych decyzji naruszała prawo, często w sposób rażący. Były wśród nich też
decyzje innych organów publicznych niż
prezydent miasta, m. in. decyzje wojewody. Prawdę rzekłszy, średnio inteligentny
czytelnik dziewiętnastostronicowej analizy, którą prezydentowi miasta przesłałem

w pierwszej kolejności, bez trudu zauważy protekcjonizm w postępowaniach administracyjnych (objętych analizą) i rychło
zacznie się zastanawiać nad hipotezą o korupcji. W każdym razie aż prosiło się o wykonanie szybkich ruchów naprawczych.
Tymczasem jedynymi reakcjami władz
miasta była spieszna, krótka i beztreściowa odpowiedź, następnie głuche milczenie trwające aż do tej pory (przez siedem
miesięcy) oraz powołanie na kierownika
miejskiej administracji architektonicznobudowlanej osoby, która wcześniej kierowała taką administracją wojewódzką i winna czuć się odpowiedzialna za bezprawne
decyzje szczebla wojewódzkiego. Jak widać, władze miejskie nie chcą nic zmienić
w dotychczasowej nagannej praktyce.
Skutki tego są bardzo szkodliwe. Przede wszystkim znacząca ilość decyzji bezprawnych, do tego związanych z ważnymi lub głośnymi inwestycjami, istotnie pomniejsza bezpieczeństwo zamierzeń inwestorów. Ilustracją niech będzie to, że niektóre z wadliwych decyzji budowlanych
mogły skutkować decyzjami rozbiórkowymi. Dopiero działania naprawcze kierowanej przeze mnie administracji zapobiegły
skandalom. Widoczny protekcjonizm miejskiej administracji architektoniczno-budowlanej stanowi zachętę dla inwestorów
gotowych do działań niejasnych (mówiąc
ostrożnie) i jednocześnie zniechęca inwestorów uczciwych. Nikt nie wie, ilu inwestorów Poznań stracił z powodu złego działania administracji miejskiej. Dotychczasowy
sposób funkcjonowania miejskich architektów psuje dobre obyczaje na rynku inwestycyjnym. Jeśli nic się szybko nie zmieni,
pojawią się kolejne kłopoty, na pewno negatywnie wpływające na sprawność realizacji inwestycji związanych z Euro 2012.
Istotne znaczenie ma też to, że polityka władz miasta, obliczona na utrwalanie
dotychczasowego stanu, wywołuje poważne konflikty społeczne, czego przykładem są grupowe protesty mieszkańców
wielu rejonów Poznania, jak choćby tych
z Podolan. W tym miejscu warto przywołać ciekawe porównanie. Do opracowanego nowego studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Poznania
mieszkańcy zgłosili ok. 1100 uwag. Radni miasta z klubu PiS mówili mi, że do podobnego studium wrocławskiego mieszkańcy tamtego miasta zgłosili uwag ok.
200. Proporcje te ślicznie obrazują natężenie konfliktów wywoływanych nieracjonalnym i niejasnym sposobem postępowania władz stolicy Wielkopolski.
Za złe obyczaje i praktyki winić należy rzeczywistych sprawców protekcyjnego systemu podejmowania w Poznaniu
decyzji dotyczących inwestycji.
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Chemik
Europejczykiem
N

a przełomie maja i czerwca każdego roku piękna Aula Uniwersytecka w stolicy Wielkopolski wypełnia się
studentami V roku, którzy z rąk Dziekanów otrzymują absolutorium uznające
zakończenie studiów wyższych. Ta symboliczna, tradycyjna w Poznaniu uroczystość jest dobrym momentem podsumowującym działalność Wydziałów i Uczelni. Jak kształcimy młode pokolenia? Czy
nasz system edukacji gwarantuje europejskie wykształcenie i przygotowanie do wykonywania pracy w kraju, jak i poza jego
granicami? Na te
podstawowe pytania jest tylko jedna
odpowiedź. Uniwersytet kształci dobrze,
na europejskim poziomie, a od absolwentów
zależy, czy z tej szansy
skorzystają.
Jednym z trudnych,
ale dających dużą satysfakcję, kierunków studiów
są studia chemiczne. Z powodu konieczności zgłębienia ogromnej ilości wiedzy, zarówno tej
od dawna znanej, dającej podstawy wykształcenia i tej będącej efektem prac naukowych z ostatniej dekady, studia chemiczne uznawane są za elitarne. Chemia
w znacznie większym stopniu niż inne
dziedziny nauki pełni funkcj´ nośnika
postępu i innowacji dla całej gospodarki. Wiedza chemiczna jest ponadnaro-

dowa, opisana w tysiącach prac naukowych w przeważającej mierze w uniwersalnym języku angielskim. Sukcesy i porażki w chemii zawsze są światowe. Studia chemiczne, kształcące studentów według standardów europejskich, wymagają ogromnych nakładów finansowych. To
wszystko sprawia, że chemicy są osobami, w których zainwestowano ogromny
kapitał, oczekując, że ich przyszłe osiągnięcia naukowe i zawodowe, prowadzące do nowych
opracowań i technologii,
przyniosą znaczące korzyści dla całego społeczeństwa. Społeczeństwa nastawione na konsumpcję posiadają duże
oczekiwania w tej materii. Ten elitarny kierunek studiów pozwala nie tylko zrozumieć otaczającą
rzeczywistość, ale
również, dzięki
świadomemu
działaniu chemików, przyczynia się do dynamicznego rozwoju ludzkości z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Ostatnie lata pokazują, nie tylko
w Polsce, że społeczeństwa bardziej akceptują nauki humanistyczne niż eksperymentalne. Te ostatnie ciągle postrzegane są jako za trudne i elitarne. Współczesna chemia stała się do tego stopnia złożona, że jej zrozumienie wymaga gruntownego wykształcenia, nie tylko z che-

mii, ale również z wielu dziedzin pokrewnych, takich jak: matematyka, fizyka czy
informatyka. Wiedzę taką może osiągnąć człowiek jedynie za cenę wysiłku, na
jaki nie wszyscy się zgadzają. Następuje
wyraźny rozdźwięk pomiędzy zwykłym
człowiekiem z ulicy a światem wykształconych naukowców. Przeciętny człowiek
może jedynie w bierny sposób akceptować zdobycze nauki i korzystać z ich zastosowania praktycznego.
„Nasza przyszłość zależy od tego,
czy Europa stanie się prawdziwym społeczeństwem wiedzy” – powiedział europejski komisarz ds. nauki Janez Potocnik.
Europejski obszar badawczy jest fundamentem, na którym budowane jest społeczeństwo wiedzy, jest miejscem, w którym już dzisiaj polska chemia i chemicy
są obecni i wykazują dużą aktywność.
Europejski system kształcenia chemików, realizowany w krajach Unii Europejskiej, w tym również od wielu lat
w Polsce, zapewnia dobre przygotowanie kadry dla potrzeb światowego i europejskiego przemysłu chemicznego
opartego na zasadach zrównoważonego
rozwoju. Współcześni alchemicy, tak jak
ich przodkowie, nie znają pojęcia granic
i są skazani na światową czy europejską
konfrontację.
Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Wydział Chemii
Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
E-mail: schroede@amu.edu.pl
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na Uniwersytecie
IBM to jedna z największych firm komputerowych świata. W Polsce jest obecna od 1991 roku, a w swojej ofercie ma szeroki zakres
usług doradczych, informatycznych oraz oprogramowanie i sprzęt. W czerwcu przedstawiciele IBM i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza podpisali umowę o rozpoczęciu współpracy w zakresie realizacji polityki równych szans oraz promowania różnorodności
w miejscu pracy. Beneficjentami są niepełnosprawni studenci, którzy dysponować będą sprzętem i oprogramowaniami najwyższej
technologii. O współpracy i strategii wspierania rozwoju osób niepełnosprawnych z Yves Veullietem – dyrektorem (na Europę) programu Workforce Diversity ds. Osób Niepełnosprawnych rozmawiała Mariola Zdancewicz.

Yves Veulliet
Jaki był powód, dla którego firma IBM wybrała
właśnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza?
Sprawa jest dość prosta – w Poznaniu studiuje najwięcej studentów niepełnosprawnych.
Czy na wyborze tym zaważył również wysoki poziom poznańskiego uniwersytetu?
Dla naszej firmy niezwykle ważne jest, aby uniwersytet, z którym współpracujemy, był jak najlepszym, aby kształcił swoich
studentów na najwyższym poziomie. Mamy wtedy gwarancję,
że osoby niepełnosprawne uzyskają doskonałe wykształcenie,
dzięki któremu staną się pracownikami IBM.
Dużo mówi się o wdrożeniu podobnego programu w Republice Czeskiej? Czy projekt był realizowany także
w innych częściach Europy?
Owszem, podobną umowę podpisaliśmy na Uniwersytecie
w Brnie w Czechach. Istnieją tam bardzo dobre warunki zatrudniania osób, które są dobrze wykształcone. Ponadto, projekty tego typu zrealizowaliśmy już także w Anglii i Belgii.
Czy Poznań będzie w Polsce jedynym uniwersyteckim ośrodkiem, w którym firma IBM wprowadzi ten projekt, czy też planowane jest wprowadzenie go na uniwersytetach w innych polskich miastach?

Będziemy współpracować tylko z poznańskim uniwersytetem,
gdyż w swoich działaniach wspieramy z całych sił realizację programu na najlepszym, przez nas wybranym, uniwersytecie. Możliwe, że pojawią się jakieś mniejsze projekty współpracy z innymi uniwersytetami, ale nie będzie to już działanie na taką skalę
jak tutaj.
Czy jesteście Państwo w stanie określić kwotę,
jaką przeznaczycie na pomoc?
Oczywiście! Zainwestowany kapitał wynosi w przybliżeniu 42
tysiące euro.
Czy jest to pomoc jednorazowa?
Tak. Chcielibyśmy dostarczyć studentom narzędzi, dzięki którym będą mogli się kształcić. W Poznaniu nie ma bowiem problemów, jeśli chodzi o dostępność uniwersytetu czy jego obiektów oraz możliwość poruszania się studentów niepełnosprawnych. Jedyny problem stanowi kształcenie ludzi, którzy niedowidzą lub niedosłyszą. Oni potrzebują do tego specjalistycznych
urządzeń, a my możemy je kupić.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Zdjęcia autor: Maciej Męczyński
Życie Uniwersyteckie
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ISPA/FS 2002/PL/16/P/PE/030
Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi
Projekt ten współfinansowany przez Unię Europejską,
przyczynia się do zmniejszania różnic gospodarczych
i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

Jaka jest historia powstania
Związku Gmin „Czyste miasto, czysta
gmina”?
Pomysł na zorganizowanie tego typu
struktury organizacyjnej powstał w 1997
roku. Byłem wtedy wiceprezydentem Kalisza i starałem się zorganizować taką gospodarkę odpadami komunalnymi, która
by wytrzymała konkurencję najbliższych
kilkudziesięciu lat. Składowisko odpadów
dla miasta Kalisza w miejscowości Kamień było już wtedy przepełnione, okoliczni mieszkańcy protestowali przeciwko

na realizację planowanej inwestycji. Statut Związku rozstrzygał w sprawach organizacyjnych i finansowych, a gminy przystępujące do Związku deklarowały udział
finansowy w realizacji inwestycji w zależności od ilości mieszkańców. Związek wykupił ok. 20 ha gruntów, zlecił opracowanie koncepcji, a następnie dokumentacji
projektowej.
Co działo się dalej?
W roku 2000 wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dofinansowanie
projektu w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA. Trafiliśmy na podatny grunt,
bo wtedy o tego typu środki na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami występowało niewiele samorządów. Nasz
projekt był już przygotowany i w 2002
roku, decyzją Komisji Europejskiej, przyznano nam grant w wysokości 69% kosztów kwalifikowanych, tj. ok. 12,5 miliona
euro. Pozostałe brakujące kwoty, również

Orli Staw została zakończona w sierpniu
2006 roku. Instalacja zawiera kompleksowy ciąg technologiczny do: segregacji odpadów, kompostowania odpadów
biodegradowalnych, składowania balastu i przerobu odpadów budowlanych.
Aktualnie przyjmujemy ok. 5 tys. ton odpadów na miesiąc, natomiast docelowo przewidujemy przerób w granicach
8-9 tys. ton.
Jest to piękna, nowoczesna i spokojna jak na XXI wiek instalacja. Czy przewidujecie Państwo jeszcze inne zadania w ramach stowarzyszenia?
Szerszym zadaniem Związku Komunalnego jest stworzenie systemu gospodarki odpadami. Zakład Orli Staw stanowi bazę, na której ten system tworzymy. Chcemy wypracować odpowiednie
procedury postępowania mieszkańców
z odpadami, aby współdziałali z nami

jego dalszej rozbudowie, żądając jego zamknięcia. Zdecydowaliśmy więc wybrać
nową lokalizację, spełniającą jednocześnie wymogi ochrony środowiska w tym
zakresie i oczekiwania innych gmin, które
borykały się z takim samym problemem.
Wtedy powstał pomysł zwrócenia się do
gmin ościennych z propozycją wspólnej realizacji tego typu inwestycji. Na
nasz apel odpowiedziało 9 gmin, po pół
roku dołączyło kolejne 10 i w ten sposób
w 1998 roku powstał Związek Komunalny Gmin, reprezentujący 19 miast i gmin
centralnej Polski. W momencie tworzenia
związku obejmował on obszar ok. 2000
km kw., zamieszkały przez ponad 320 tys.
mieszkańców, w granicach administracyjnych trzech województw: kaliskiego, konińskiego i sieradzkiego. Na granicy tych
województw, w miejscowości Orli Staw,
udało się uzyskać zgodę mieszkańców

na pokrycie kosztów niekwalifikowanych,
gminy pokryły z własnych środków. Dziś
inwestycja jest praktycznie ukończona.
Pozostał nam do zrealizowania jeden element tj. Stacja Przeładunku Odpadów
dla gmin członkowskich Związku z woj.
łódzkiego (wcześniej woj. sieradzkiego).
Od 2003 roku nie możemy uzyskać pozwolenia na budowę tego elementu instalacji. Paradoksem jest, że przeciwnikiem w postępowaniu administracyjnym
o udzielenie pozwolenia na budowę inwestycji celu publicznego, jest Stowarzyszenie Zielonych RP, a organy administracji państwowej i samorządowej nie mogą
się z tym tematem uporać, mimo iż grozi
nam utrata przyznanych wcześniej środków unijnych i brak możliwości rozliczenia efektu ekologicznego. Wracając do
historii Związku, budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

w zakresie osiągnięcia jak najlepszego efektu.
Staramy się przekonać mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów
w miejscu ich wytworzenia. Ustawodawca nakłada taki obowiązek, a my staramy się ukierunkować to tak, aby system
stał się dla ludzi przyswajalny i im przyjazny. Wystarczy podział odpadów w miejscu ich wytworzenia na strumień „suchy”
(opakowania, puszki, papier, folie, plastiki, opakowania wielomateriałowe itp.)
i strumień „mokry” (resztki jedzenia, odpady kuchenne, obierki owoców i warzyw i inne). Jesteśmy w stanie wydzielić
z tych dwóch strumieni w sposób efektywny wszystko to, co da się przetworzyć
i przeznaczyć do dalszego wykorzystania,
a część biodegradowalną poddać procesowi kompostowania.

Z Przewodniczącym Zarządu Danielem
Tylakiem o działaniach Związku Komunalnego Gmin „Czyste miasto, czysta
gmina” w zakresie rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi rozmawiała Mariola Zdancewicz.

Kto
posprzàta?
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Jak Pan ocenia dyspozycyjność
i nastawienie mieszkańców do problemu selektywnej zbiórki odpadów?
Staramy się ograniczyć udział mieszkańców do minimum, żeby nie stwarzać dodatkowych uciążliwości. Dlatego będziemy się starali egzekwować podział odpadów tylko na dwa strumienie. Ci, którzy
wyjeżdżają za zachodnią granicę i tam
zetknęli się z selektywną zbiórką odpadów, po powrocie do kraju patrzą na ten
problem inaczej. U naszych zachodnich
sąsiadów system selektywnej zbiórki egzekwowany jest bardzo konsekwentnie,
a mieszkańcy przekonani są, że przynosi
to określone efekty.
Jak uczycie mieszkańców segregacji odpadów?
Nie sposób wymienić w kilku
zdaniach wszystkich realizowanych w tym zakresie zadań.
W swojej działalności mamy
programy informacyjno-edukacyjne. Występujemy z nimi
do dzieci i młodzieży, przedszkoli, szkół i uczelni, organizujemy różnego rodzaju festyny,
konkursy i zabawy. Ostatnio
wspólnie z Lasami Państwowymi organizowaliśmy festyn „Przyjazny Lasom”, którego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia dla naszej planety ze strony szkodliwego oddziaływania różnego
rodzaju odpadów. Takie akcje robimy bardzo często. Tym razem chcieliśmy przygotować młodych ludzi przed wakacjami do
przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie
zasobów środowiska naturalnego. Można
wówczas zobaczyć, co zrobiły osoby, które
były tu przed nami i uświadomić sobie, jak
bardzo potrafimy szkodzić lasom i środowisku naturalnemu.
Jeśli się nie nauczymy segregować i utylizować śmieci, zginiemy.
Czy często mamy do czynienia z tzw.
nielegalnymi wysypiskami odpadów?

Tego typu obrazków tzw. dzikich wysypisk jest bardzo dużo. Krótko przed festynem dostaliśmy kilka maili, w których dotarły do nas informacje o miejscach, które wymagają interwencji. Informujemy
o tym gminy, które zarządzają danym terenem i doradzamy, co należy zrobić, aby
temu zapobiec. Na festynie w Parku Przyjaźni zorganizowaliśmy kolejną już akcję,
w której za dostarczoną makulaturę rozdawaliśmy drzewka. Celem było wyczulenie dzieci i młodzieży na to, że zebrana
makulatura może być przetworzona na
papier i ograniczy ilość ściętych drzew.
Z drugiej strony uświadamiamy, jak trudno jest odtworzyć zasoby lasu.
Jak ocenia Pan skuteczność
waszych akcji?
Z perspektywy ostatnich dwóch lat, kiedy zaczęliśmy pokazywać mieszkańcom,
jak można postępować z odpadami, widzimy zdecydowaną poprawę, jeśli chodzi o wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki. Szczególnie w gminach wiejskich, gdzie nasycenie pojemnikami do odbioru odpadów było w granicach 20%. Dzisiaj liczba ta dochodzi do
50-60%. Z każdym rokiem, z każdym miesiącem tych pojemników przybywa na
posesjach. Ludzie przekonują się, że nie
ma innej drogi.
Czy jest jakieś lobby, które
popychałoby sprawę kar?
W pierwszej kolejności ludzie powinni rozejrzeć się w swoim własnym środowisku.
Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi dzieciom, a dzieci – rodzicom, to do niczego
nie dojdziemy. Instytucje, które z urzędu
powinny tego pilnować, niestety nie są
w stanie zwracać uwagi każdemu obywatelowi. Inspektoraty ochrony środowiska
są stworzone do ochrony instytucjonalnej, kontrolują przedsiębiorców, którzy
oddziałują na środowisko procesem produkcyjnym. Sprawami zagospodarowania odpadów komunalnych czy dbaniem

o otoczenie powinny zajmować się służby samorządowe. Prezydent, burmistrz,
wójt powinni mieć swoje służby ochrony środowiska do kontroli przestrzegania prawa miejscowego, jakim jest np. regulamin utrzymania porządku i czystości
w gminie.
Miałam na myśli np. ustawę.
Nie uważa Pan, że kary pieniężne powinny być dużo wyższe?
Ustawy dotyczące ochrony środowiska
istnieją, problem stanowi egzekucja ich
ustaleń. Od 1 stycznia 2008 roku wchodzą ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów nowe stawki opłaty środowiskowej, pięciokrotnie wyższe od aktualnie
obowiązujących. Mieszkańcy z terenu
gmin, gdzie nie wdraża się nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce
odpadami, odczują to bardzo dotkliwie.
Osobiście natomiast uważam, że nie wysokość kary, ale konsekwentne jej egzekwowanie powoduje zmianę zachowań
negatywnych.
Czy pokusi się Pan o ocenę
stanu świadomości społecznej w kwestii segregacji śmieci i zanieczyszczania środowiska?
Dziesięć lat temu, gdy jechaliśmy na Zachód i oglądaliśmy podobne instalacje
i systemy gospodarki odpadami, różnica
w świadomości mieszkańców wydawała się bardzo duża. Dzisiaj, gdy obserwuję mieszkańców naszego miasta, śmiało
mogę powiedzieć, że nie różnią się oni
od społeczności i podejścia do problemu śmieci na Zachodzie. W wielu przypadkach spotyka się środowiska, które
podchodzą do tematu w bardzo wrażliwy sposób. Są oczywiście i takie miejsca,
do których świadomość ta nie dotarła.
Ale to jest właśnie nasze zadanie. Chcemy dotrzeć z naszym programem do każdej placówki oświatowej, do każdej grupy społecznej i pokazać, w jakim kierunku te zmiany powinny pójść.

ekologia

Piknik ekologiczny w Kaliszu zorganizowany
przez Lasy Państwowe i Związek Komunalny Gmin
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Osiemdziesiąt osób z dziewięciu krajów (Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji i Ukrainy) uczestniczyło w szcześciodniowej konferencji poświęconej porównaniu dwóch koncepcji: Lasu
Modelowego i Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

Las
Modelowy
a LeÊne Kompleksy Promocyjne
W

ramach realizacji międzynarodowego projektu Las Bałtycki (www.
balticforest.net), finansowanego w 75%
ze źródeł Interreg III B BSR, w którym
partnerami z Wielkopolski są: Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Gmin
Pojezierza Wielkopolskiego, w dniach od
14 do 19 maja na terenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych Lasy Rychtalskie
(południe Wielkopolski, okolice Ostrowa
Wielkopolskiego i Kępna) i Lasów Beskidu Sądeckiego (okolice Krynicy) miała
miejsce międzynarodowa konferencja,
poświęcona koncepcjom powstałym na
początku lat 90-tych – Lasu Modelowego w Kanadzie (www.imfn.net) i Leśnego
Kompleksu Promocyjnego (LKP) w Pol-

12

sce. Wzięły w niej udział osoby związane
z jedną i drugą koncepcją, w tym twórca
tej pierwszej – Kanadyjczyk Fred Pollett.
Las Modelowy to koncepcja społecznego zarządzania obszarem, zmierzająca
do likwidacji i rozwiązywania konfliktów,
popierająca każde działanie przynoszące miejscowemu społeczeństwu korzyści, które nie kłóci się z dobrem przyrody.
Jest miejscem, gdzie sprawdzane są najlepsze praktyki zarządzania, jest również
partnerstwem wspólnej pracy dla osiągnięcia wspólnych celów.
Koncepcja ta powstała w Kanadzie
i rozszerzyła się na cały świat. Lasy modelowe, tworząc swoistą sieć, istnieją obecnie na wszystkich kontynentach. Jest ich
44. W Europie powierzchnie lasów modelowych znajdują się w Szwecji i Rosji.

Leśne Kompleksy Promocyjne tworzone są w Polsce od 1994 roku. W ich
skład wchodzą głównie obszary leśne zarządzane przez Lasy Państwowe, a także
lasy wchodzące w skład Leśnych Zakładów Doświadczalnych – jednostek należących do wyższych uczelni, kształcących
leśników.
Leśne Kompleksy Promocyjne mają
do spełnienia następujące cele:
• prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie wszechstronnego rozpoznania
stanu biocenozy leśnej,
• trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych;
• integrowanie celów gospodarki leśnej
z aktywną ochroną przyrody;

• o chrona i reintrodukcja na stanowiska naturalne gatunków zagrożonych
i ginących,
• zwiększanie lesistości kraju,
• udział w badaniach naukowych środowiska przyrodniczego – we współpracy
z różnymi ośrodkami naukowymi,
• gromadzenie kolekcji botaniczno-dendrologicznych w Arboretum,
•w
 ymiana rozmnożeniowego materiału
roślinnego z ogrodami botanicznymi,
arboretami i instytucjami badawczo-naukowymi w kraju i za granicą
•p
 opularyzacja wiedzy przyrodniczej
wśród rozmaitych grup społecznych
poprzez prowadzenie edukacji leśnej
i ekologicznej.
Od 2001 roku Arboretum Leśne realizuje zadanie z zakresu ochrony zasobów

swym zasięgiem Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w: Szczecinie, Szczecinku, Pile, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Toruniu oraz częściowo w Katowicach
i Krośnie. Tereny, na których jest realizowany projekt, znajdują się w zasięgu administracyjnym województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego,
wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego. W obrębie działania
projektu znajduje się kilkadziesiąt rezerwatów i Karkonoski Park Narodowy.
Cześć terenowa w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Beskidu Sądeckiego powiązana była z dyskusją na temat
społecznych funkcji obszarów leśnych
i sytuacji konfliktowych w działaniach
związanych z ochroną przyrody.

sce, obejmujący swym zasięgiem cały
kompleks Puszczy Noteckiej).
Szczególnym zainteresowaniem
uczestników konferencji na terenie LKP
Lasy Rychtalskie cieszyło się Arboretum
Leśne na terenie Nadleśnictwa Syców,
którego głównym celem jest ochrona
i zachowanie najcenniejszych genotypów krajowych drzew i krzewów leśnych, a także:

genowych w ramach „Archiwum Klonów
Gatunków Cennych”. Podstawowym jego
celem jest zachowanie i pomnożenie bogactwa i różnorodności najcenniejszych
zasobów genowych ekosystemów leśnych. Zasoby genowe gromadzone i pomnażane w Archiwum Klonów na terenie
Arboretum w Sycowie (również w laboratorium metodą in vitro) pochodzą z terenów zachodniej Polski, obejmujących

Twórcy światowej sieci lasu modelowego są zainteresowani poszerzeniem jej
o teren naszego kraju, a po zapoznaniu
się ze specyfiką LKP twierdzą, że to najlepiej do tego nadające się tereny, gdzie
wiele działań związanych ze społecznym
zarządzaniem obszarem leśnym zostało
już sprawdzonych.
Tomasz Markiewicz
RDLP w Poznaniu

ekologia

• promowanie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej;
•p
 rowadzenie prac badawczych i doświadczalnictwa leśnego;
•p
 rowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa i szkoleń leśników.
Dla każdego Leśnego Kompleksu Promocyjnego opracowuje się specjalne zasady w zakresie hodowli i ochrony lasu.
Ponadto, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powołuje radę społeczno-naukową, która jest organem doradczym
i opiniotwórczym dla gospodarujących
tam leśników.
Obecnie w Polsce istnieje dziewiętnaście Leśnych Kompleksów Promocyjnych, w tym dwa na terenie Wielkopolski:
wspomniany LKP Lasy Rychtalskie i LKP
Puszcza Notecka (największy LKP w Pol-
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pasje

Adam Smorawiński jest znany w Wielkopolsce głównie z inicjatyw gospodarczych.
Sukcesy ekonomiczne sprawiły, że może
teraz bez przeszkód realizować swoje życiowe pasje. Uwielbia pilotować samoloty, ale przede wszystkim jest zapalonym
myśliwym. W związku z zamiłowaniem do
łowiectwa zrodził się pomysł stworzenia
miejsca, w którym każdy będzie miał okazję podziwiać najbardziej pożądane trofea myśliwych.

Wielka piątka
afrykańska
w Uzarzewie
K
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ażde oddanie strzału do zwierzyny jest
przykre dla myśliwego, ale ja strzelam tylko po sztuce z każdego gatunku,
z zamiarem przekazania jej do Muzeum.
Chciałbym zachować dla potomnych co tylko będzie możliwe, bo może kiedyś te zwierzęta będzie można oglądać tylko w muzeum. Taka była moja idea i z tego powodu
poluję i jeżdżę po świecie – mówi myśliwy
Adam Smorawiński. Efekt tych polowań

możemy podziwiać od września 2004
roku w specjalnym pawilonie w Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie. Rodzina i najbliżsi akceptują to przedsięwzięcie, ale jeden z decydentów wielkopolskich,
kiedy zwiedzał muzeum i dowiedział się,
że jest to prywatna fundacja, powiedział:
„Oddał to, co zarobił”. Jest to bardzo nieeleganckie. Nieczęsto znajdzie się bowiem

osoba, która stawia budynek za 800 tys.
zł i zostawia eksponaty o wartości 900 tys.
– tłumaczy fundator pawilonu. W obiekcie o powierzchni 340 metrów kwadratowych zgromadzono ponad 60 egzotycznych eksponatów m.in. jedynego w kraju
wołu piżmowego, niedźwiedzia polarnego oraz złoto- i srebrnomedalowe wieńce
byka jelenia. Polowania m. in. w Afryce –
w Tanzanii, Zimbabwe, Nambii, RPA, wy-

tymentem mówi: Jeżdżę dość często do
muzeum, siadam na 15-30 minut i żyję
wspomnieniami.
Adam Smorawiński to z pewnością człowiek, który odniósł sukces – zarówno
w biznesie, jak i w życiu. Jego firma, obecnie
z powodzeniem prowadzona przez synów,
jest generalnym importerem słynnej marki
BMW AG w Polsce, dla której w wyścigach Formuły 1 jeździ
bardzo dobrze zapowiadający się zawodnik – Polak Robert Kubica.
Nazwisko Smorawiński wiele znaczy
również w świecie sportów motorowych.
Pan Adam niejednokrotnie ścigał się na to-
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prawy łowieckie do Kanady, głównie do
Jukonu, zaowocowały zgromadzeniem
bardzo rzadkich i cennych okazów. Najważniejszym celem każdego łowcy jest
„wielka piątka afrykańska”: lew, słoń, bawół, lampart i nosorożec. Adamowi Smorawińskiemu udało się ten cel osiągnąć.
Szczególnie przeżywałem oddanie strzału
do lwa i do słonia, ale najniebezpieczniejszy jest nosorożec, który atakuje człowieka, jak tylko go zwietrzy. Podobnie słonie.
Nie widzą dobrze, można podejść na odległość 180 m, ale mają doskonały węch.
Jeśli zwietrzą człowieka, to niestety nie
ma ratunku. Najwięcej osób ginie właśnie
od ataku nosorożców i słoni – opowiada
Smorawiński.
Jakie są techniki polowania? Najciekawsze dotyczą lwów. Są dwa sposoby
strzelania do lwa: z zasadzki, kiedy wiesza się przynętę na drzewie, a następnie czeka, najczęściej
nocą, aż zwierzyna przyjdzie i drugi, znacznie bardziej niebezpieczny, zwany polowaniem z podchodu, kiedy śledzi się lwa po tropach,
a następnie próbuje wypłoszyć
go z kryjówki. Przy tym sposobie
główny myśliwy musi być ubezpieczany przez dwóch zawodowych
myśliwych. Jeśli nie trafi, tamci
mają obowiązek strzelania. Którą z tych technik stosuje Adam
Smorawiński? Polując w południowej Afryce na „mojego” lwa,
wybrałem drugi sposób. Udało mi
się przy pierwszym strzale. O czym
jeszcze powinni wiedzieć początkujący myśliwi? W Afryce panuje
zasada, że zwierzę zranione jest
zaliczone jako odstrzelone. Trzeba za nie zapłacić pełną sumę. Nie
ma drugiej licencji. Dlatego trzeba
strzelać w warunkach absolutnie
pewnych. Przekonałem się o tym
boleśnie na własnej skórze, polując na krokodyla. Trafiłem go, ale
niestety wskoczył do wody i nie
udało się go już znaleźć. Tym samym wróciłem z pustymi rękoma.
Ale nie odpuszczę. Musze go mieć
w mojej kolekcji, dlatego niedługo
znowu ruszam na polowanie.
Zbiory muzeum cieszą się coraz większym zainteresowaniem
zwiedzających, a kolekcja wciąż
nie jest pełna. Ten, dzięki któremu każdy ma szansę podziwiania egzotycznych trofeów, z sen-

rach wyścigowych, które czasami zamieniał na wspaniałe trasy
rajdowe (choćby na słynne Monte Carlo). Przyczynił się również
do powstania w Poznaniu toru
wyścigowego.
Smorawiński zawsze popierał i popiera liczne inicjatywy
społeczne; często sam jest ich
pomysłodawcą. W Wielkopolsce
wspiera finansowo koszty kolonii
dla dzieci z ubogich rodzin i organizację obozów harcerskich.
Od 1990 roku jest członkiem Rotary Club Poznań. W 1999 roku
otrzymał przyznany mu przez
The Rotary Fundation of Rotary
International medal „Paul Harris Fellow”. Jest też społecznym
współzałożycielem Wielkopolskiego Klubu Myśliwych „Krekucha”. W 2004 roku otrzymał
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku,
podczas ogólnopolskiego zjazdu
członków Polskiego Klubu Safari
w Łańsku, został wybrany na prezydenta elekta tego klubu.
Jaka jest więc recepta na
taki sukces? Adam Smorawiński
zapewnia, że od czasów młodzieńczych kierował się w życiu
jedną maksymą. Głosi ona, że
aby do czegoś dojść, trzeba zawsze podążać „drogą mozolnej,
często połączonej z różnorakimi
wyrzeczeniami pracy, której towarzyszy nieprzeciętna aktywność i upór w zdobywaniu życiowych celów”.
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integracja

Integracja dzieci z Wielkopolski z dziećmi z sąsiednich państw – Federacji
Rosyjskiej, Republiki Litewskiej, Słowackiej i Czeskiej
oraz Ukrainy, była głównym celem Międzynarodowego Festynu „Dzieci –
Dzieciom”. Impreza odbyła
się w Poznaniu pod koniec
maja br. i została zorganizowana przez poznański
oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz panią Renatę Mataczyńską – konsula honorowego Republiki
Czeskiej w Poznaniu.

RAZEM

Małgorzata Maklakiewicz

16

Już po raz siódmy miasto Poznań podjęło się organizacji międzynarodowego festynu integracyjnego, który jest jedyną tego
typu imprezą w Polsce. Spotkanie odbyło się
pod hasłem „Czy znasz swojego sąsiada?”. Do
stolicy Wielkopolski przyjechała grupa 130
dzieci, w wieku od 10 do 15 lat, z pięciu sąsiadujących ze sobą krajów. W zabawie brały również udział dzieci z Poznania i okolic
(Gniezna, Wrześni). Młodzi uczestnicy festynu to dzieci z umiarkowanymi upośledzeniami: niedowidzące, głuchonieme, a także
poszkodowane przez los i z domów dziecka. Podczas niedzielnego koncertu (wystąpił m.in. zespół „Łejery”) na festynie bawiło
się około 700 młodych uczestników. Patrząc
na twarze dzieci, nie było wątpliwości, że są
naprawdę szczęśliwe.
Baza noclegowa dla uczestników festynu zlokalizowana została na terenie przy
jeziorze Malta. Przez cztery dni dzieciom
udało się zobaczyć najpiękniejsze zakątki
miasta m.in. poznańskie koziołki i Starówkę, plac Mickiewicza, Katedrę, ZOO czy Stary Browar. Niewątpliwie największą atrakcją były jednak wyścigi smoczymi łodziami
na Jeziorze Maltańskim. Zabawa była tym
przyjemniejsza, że po zakończonej rywalizacji wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, a każda szkoła – specjalny
puchar ufundowany przez sponsorów. Podczas zorganizowanych wycieczek, spotkań
przy grillu i dyskotek dzieci, pomimo bariery językowej, nie miały żadnych problemów z porozumiewaniem się. Bez względu na miejsce zamieszkania czy stopień
niepełnosprawności wszystkie dzieci tak
samo odczuwały radość, dumę i zadowolenie. Tym samym organizatorzy mogą powiedzieć, że cel imprezy został osiągnięty.
W przygotowaniu festynu uczestniczyli członkowie korpusu konsularnego województwa wielkopolskiego oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Impreza nie odbyłaby się
bez wsparcia sponsorów, wśród których
byli m.in.: Totalizator Sportowy Toto – Lotek, Ataner Sp. z o.o., Skoda Auto Poland,
Herbapol i kilku innych. Patronat medialny
nad festynem objęli Radio Merkury, TVP3,
Głos Wielkopolski i redakcja miesięcznika
Merkuriusz Poznań. Patronami honorowymi byli Tadeusz Dziuba – Wojewoda Wielkopolski, Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Jan Grabkowski
– Starosta Poznański oraz Ryszard Grobelny – Prezydent Miasta Poznania. Przewodniczącym Komitetu Honorowego został
Waldemar Witkowski.
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wywiad

Stare
Z dyrektorem Lechem Banachem o przyszłości starego ZOO rozmawiała Mariola Zdancewicz
Poznańskie stare ZOO jest
jednym z najstarszych w Polsce. Jaka
rysuje się przed nim przyszłość? Czy
ZOO powinno zostać na miejscu, które właściwie straciło swój impet, czy
też są jakieś inne plany związane m.in.
z Euro 2012?
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Ogród zoologiczny rozpoczął swoją działalność w Poznaniu w 1874 roku. Znajdował się wówczas na obrzeżach miasta,
dziś mieści się w centrum. Początek jego
działalności to czas zaborów. Do roku
1919 ogród budowany był przez Niemców, którzy stworzyli dużą i ciekawą kolekcję. Po I wojnie światowej nadszedł
trudny okres. Niemcy chcieli zabrać zwierzostan, uznając, że Polacy nie potrafią
i nie mają wiedzy do prowadzenia takiej
placówki. Poznań chciał za wszelką cenę
pokazać, że tak nie jest. Dlatego czas do
II wojny światowej był momentem kolejnego rozkwitu tego miejsca. Zgromadzono sporą kolekcję zwierząt. Rozwój
inwestycyjny przypada na
czas powszechnej wystawy krajowej (PWK) w 1929
roku. Otwarto wtedy nowy
pawilon dla małych drapieżników i zainwestowano
w zieleń parkową. Po II wojnie światowej Ogród odbudowywał się na nowo, głów-

ZOO

nie poprzez gromadzenie nowej kolekcji zwierząt. Ze względu na śródmiejski
charakter obecnego Ogrodu, poszukiwano dla niego nowego miejsca. Propozycji było wiele. Ostatecznie zdecydowano
się na Białą Górę, przy terenie rekreacyjnym Malta. W 1974 roku swoją działalność rozpoczęło nowe ZOO. Od tego czasu nieustannie pada pytanie, co powinno
się stać ze starym ZOO.
Jakie funkcje pełni obecnie stare ZOO?
Nasze ZOO zawsze odwiedzało dużo
ludzi. Nie narzekamy na problemy
z frekwencją. Zmieniają się natomiast oczekiwania zwiedzających.
Dzisiaj chętniej przychodzą do nas
nauczyciele z dziećmi. Ogród zaczyna pełnić funkcję edukacyjną.
Przygotowujemy materiały dla
nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych czy nawet
średnich. Ostatnio zauważyliśmy
również, że bardzo chętnie przebywają u nas starsze osoby, które po prostu
czują się tu bezpiecznie. Parki w mieście są ogólnodostępne, a starsi ludzie
szukają spokoju i bezpieczeństwa.
Nasz zamknięty park to wspaniały
azyl na bezpieczne spędzanie czasu.
Pomocna w sprecyzowaniu
roli, jaką powinno teraz odgrywać stare ZOO, okazała się uchwała Rady Miasta. Czy mógłby Pan przybliżyć nam jej
ustalenia?
Uchwała Rady Miasta o przeznaczeniu
tego terenu nadała nowy rytm w myśleniu o przyszłości

naszego ogrodu. ZOO ma być miejscem parkowym, a jednocześnie mają
być tutaj eksponowane zwierzęta. Nierozstrzygnięta została jeszcze kwestia,
które gatunki będą się do tego najlepiej nadawać. Tym właśnie zajmie się
dyrektor ogrodu zoologicznego wraz
z Urzędem Miasta Poznania. Musimy
zaproponować taką ekspozycję zwierząt w parku, żeby nie przeszkadzało
to ani odwiedzającym, ani zwierzętom,
a jednocześnie stanowiło na tak małej
przestrzeni ciekawą atrakcję. Chcemy zacząć od zwierząt udomowionych poprzez
pokazanie historii udomowienia z kolekcją narzędzi i sposobów ich utrzymywania. Ludzie przecież zawsze byli blisko
zwierząt, one stanowiły wartość i zabezpieczenie ich egzystencji. To jest bardzo
ciekawe edukacyjnie i z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem.
Czy zmiana charakteru starego ZOO zaowocuje powstaniem na
jego terenie nowych obiektów?
Myślę, że każdy tego typu teren powinien być „ubrany” w gastronomię i szereg
innych atrakcji. Póki co przygotowujemy

ZOO w 1938 roku

możliwość zabudowy na niewielkiej przestrzeni. Istnieje możliwość wybudowania tutaj centrum kongresowego,
może nawet hotelu z parkingiem, który
z pewnością stałby się atrakcją i dla gości, i dla zwiedzających.
Świetny pomysł! Myśli Pan,
że wszystkie te zabiegi zmienią podejście poznaniaków do starego ZOO?
Stary ogród zoologiczny to miejsce, wokół którego krąży pamięć. Ludzie przychodzą tutaj, bo przestrzeń ta budzi
wspomnienia z ich dzieciństwa. Wracają tu ze wspomnieniami i swoimi dziećmi. Nie bez znaczenia jest też lokalizacja
naszego ZOO. W tej części miasta mamy
największy drzewostan, a zieleń sprzyja odpoczynkowi. Ogród jest unikalny
i powinniśmy go chronić.

rozkład lotów
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* Uwaga – rejs FR1975
nie operuje we wtorki,
w okresie 8 XI – 4 XII 2006
** Uwaga – rejs FR2337
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i Êrody w okresie
13 XI – 3 XII 2006
*** do 11 XI 2006
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***** nie operuje
w dniu 22 XI 2006***
– do 11 XI 2006
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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
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
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22.45
Frankfurt
10.25
16.00
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10.55
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Dublin
06.20
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12.30
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LO364 / LH2274 AT5
LO370 / LH2270 AT5
LH3170 / LO5368 DH4
LH3168 / LO5370 DH4
LO372 / LH2236 AT5
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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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Wielki Finał
Drużynowego
Pucharu Świata
J
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eszcze przed drugą wojną światową
w Lesznie pokochano wyścigi żużlowe.
W 1938 roku powstał Leszczyński Klub
Motocyklowy, który był jednym z pierwszych w kraju. Po wojnie, w czasach realnego socjalizmu, zmieniono jego nazwę
na Klub Sportowy UNIA LESZNO. W ciągu
prawie 70-letniej historii zespół leszczyńskich „Byków” 12 razy zdobył Drużynowe
Mistrzostwo Polski, a jego zawodnicy aż
19 razy zdobywali zaszczytne tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski.
Menadżerowie Klubu dokonali ostatnio interesującej reorganizacji. Od bieżącego roku Klub działa na zasadzie spółki
prawa handlowego, co gwarantuje wysoki poziom sportowy i daje możliwość
nowoczesnych działań marketingowych.
Najlepszym na to dowodem jest podpisanie trzyletniej umowy z angielską firmą
Benfield Sports International, mającą prawa do organizacji prestiżowych imprez
Grand Prix oraz Drużynowego Pucharu
Świata. Dzięki temu na leszczyńskim stadionie im. Alfreda Smoczyka odbędzie się
w najbliższych latach aż siedem najważniejszych dla światowego speedwaya
imprez.
Pierwszą z nich jest odbywający się w
lipcu tego roku Baraż oraz Finał Drużynowego Pucharu Świata. Natomiast w przyszłym roku, po raz pierwszy w historii
światowego żużla, odbędą się zawody
najwyższej rangi, czyli Grand Prix Indywidualnych Mistrzostw Świata. Zaledwie
trzy miesiące później w Lesznie będziemy
świadkami Kwalifikacji do Drużynowego
Pucharu Świata. W 2009 roku Unia Leszno będzie organizatorem aż trzech światowych imprez żużlowych.
Menadżerom Unii Leszno gratulujemy odwagi i dobrych pomysłów. Pamiętajcie Państwo: Leszno to niekwestionowana stolica, nie tylko polskiego, sportu
żużlowego.
Redakcja

W dniach 19-21 lipca Klub Sportowy Unia
Leszno SA organizuje Baraż oraz Finał Drużynowego Pucharu Świata SWC. Na znanym stadionie imienia Alfreda Smoczyka
spotkają się najlepsi żużlowcy świata.
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fot. Grzegorz Krykwiński

wywiad

Na specjalne zaproszenie Kanclerza Wielkopolskiej Loży BCC,
Szczepana Gawłowskiego – prezesa firmy KREISEL, przybył do
Poznania prezes PZPN Michał Listkiewicz. Spotkanie odbyło się
w połowie czerwca. Honorowym patronem został prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Impreza odbyła się pod hasłem „Euro
2012 – szanse nie tylko sportowe”. Specjalnie dla czytelników
Merkuriusza z Michałem Listkiewiczem rozmawiał Jerzy Jernas.

Przed pierwszym

GWIZDKIEM
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Na jakim etapie są przygotowania
do Euro 2012?
Zaproponowałem, żeby każdy region wyznaczył
osobę lub grupę osób, które będą do 2012 roku
przy tym projekcie pracować. Nie ma nic gorszego niż ciągłe zmiany i wprowadzanie nowych
osób w tematy ważne i już przerobione. Mam
propozycję, żeby w przyszłym roku wywalczyć
prawo wysłania grupy obserwatorów, którzy
będą mieli dostęp do szczegółów organizacyjnych podczas Mistrzostw Europy w 2008 r. Jest
pomysł, żeby miasta wyznaczyły przedstawicieli,
którzy będą oddelegowywani do różnych miast
w Europie. Jesteśmy na etapie uczenia się, przyglądania. Konkretne prace przewidywane są na
drugą połowę roku 2008 – wtedy powstanie
spółka na zasadach prawa szwajcarskiego, która będzie głównym organizatorem ME. Jej siedziba będzie w Szwajcarii, a w skład wejdzie 5
osób z UEFA, 2 osoby z Ukrainy i 2 osoby z Polski. Obecnie pracują trzy sztaby: pierwszy powołany przez premiera, drugi przez ministra
sportu i trzeci przez PZPN.

Jak będzie wyglądała współpraca
między Polską a Ukrainą podczas organizowania Euro 2012?
Współpraca już jest bardzo dobra. Byliśmy
z wizytą u organizatorów innych wielkich imprez sportowych w Europie m.in. w Niemczech
i Szwajcarii, a wybieramy się do Portugalii.
Podróżują z nami przedstawiciele ministerstwa
sportu. Nasi zachodni sąsiedzi odkryli przed
nami wszystkie tajemnice.
Jakie są pozasportowe szanse rozwoju Polski w kontekście organizacji Euro 2012?
Mistrzostwa Europy to kilkadziesiąt spotkań piłkarskich. Wszystko, co ważne, dzieje się dookoła. Praktyka ostatnich Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata pokazuje, że 80% ludzi przyjeżdża dla dobrej zabawy, obejrzenia meczy na telebimach, spotkania się z przyjaciółmi z innych
krajów... Tak będzie i tym razem w Polsce i na
Ukrainie. Dlatego wszystko to, co będzie organizowane poza stadionami, jest bardzo ważne.
Czy Wielkopolanie wywiążą się z obietnic organizacyjnych?

fot. Grzegorz Krykwiński

To nie ulega wątpliwości. Już wielokrotnie się
wywiązali. Wszystkie mecze organizowane na
stadionie Lecha, mecze reprezentacji Polski
były od strony organizacyjnej bez zarzutu. Ze
sportową bywało różnie, ale to już wina trenera i zawodników. Mam nadzieję, że nasza reprezentacja odczaruje ten stadion i będzie na nim
zwyciężała. Mistrzostwa Europy do lat 19, które odbyły się w ubiegłym roku, były ogromnym
sukcesem i to jest opinia nie tylko nasza, ale
przede wszystkim UEFA. Otrzymaliśmy list gratulacyjny, w którym mowa była o tym, że były to
najlepsze w historii mistrzostwa w tej kategorii
wiekowej.
Jak Pan ocenia współpracę ze sponsorem reprezentacji firmą KREISEL?
Jest to sponsor na dobre i na złe. Przez ostatnich 9 lat różnie bywało i nigdy się nie zdarzało, żeby firma Kreisel okazała oznaki zniechęce-

nia, rozgoryczenia, zniecierpliwienia. Jest to firma bardzo sportowa, z charakterem. Umowa
sponsorska obowiązuje do końca 2010 roku
i bardzo bym chciał, żeby firma KREISEL była
z naszą reprezentacją, ale także, by rozszerzyła
współpracę o przygotowania do Euro. Jest plan
„Team 2012” i trzeba przygotować jak najlepszy zespół. W tej chwili rozpoczynamy rozmowy ze sponsorami, aby pomóc w budowie drużyny chłopców, którzy mają dzisiaj 18, 19 lat.
Chcemy stworzyć drużynę, której nie będziemy
się wstydzić. Firma Kreisel będzie pierwszą, do
której się zwrócimy o pomoc.
Kto Pana zdaniem będzie „czarnym
koniem” Euro 2012?
Trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że nasza
drużyna przynajmniej dojdzie do ćwierćfinału
lub półfinału. Życzyłbym sobie, żeby zarówno
Polska, jak i Ukraina znalazły się w strefie medalowej, bo nie ma lepszej rzeczy dla atmosfery imprezy niż to, kiedy gospodarz dochodzi do
decydującej fazy turnieju, tak jak Niemcy dotarli do półfinału czy jak Portugalia grała finał
u siebie. Jeśli nie może to być Ukraina i Polska,
to może Serbia, Chorwacja, Czechy... Chciałbym,
żeby to była niespodzianka, a nie zespół wymieniany od razu w gronie faworytów.
Czyli drużyny z tzw. „nowej części
wspólnej Europy”?
Tak. To byłoby kapitalne. Sukces organizacyjny
połączony z sukcesem sportowym.
Wierzy Pan, że wszystko będzie
dobrze?
Tak. Jestem przekonany, że będzie dobrze, chociaż nerwów jeszcze przed nami wiele. Na pewno będą jeszcze takie chwile, jakie miała Portugalia przed Euro 2004 czy Grecja przed Igrzyskami Olimpijskimi, że czas ucieka, że terminy spóźnione. Ale przed pierwszym gwizdkiem sędziego na pewno wszystko będzie gotowe.
Kiedy będziemy mogli mówić
o piłce nożnej w kategoriach przede wszystkim sportowych, a nie „sensacji o podłożu
kryminalnym”?
Mam nadzieję, że wychodzimy już z tego okresu, kiedy mówi się tylko o złych rzeczach, sprawach korupcyjnych czy chuligańskich wybrykach. Są optymistyczne kwestie: przyznanie
nam Euro, dobra gra reprezentacji, a także rosnąca frekwencja na trybunach. W Poznaniu jest
wspaniale, bo na mecze przychodzi po 20 tysięcy ludzi, ale w innych miastach też widać coraz
więcej kibiców na stadionach. Wszystko oczywiście jest uwarunkowane bezpieczeństwem i jakością stadionu, warunkami, w jakich ogląda się
grę, gastronomią, sanitariatem, dojazdem, wyjazdem... To wszystko się poprawia. Oczywiście
to nie jest jeszcze na poziomie europejskim, ale
na poziomie już mu bliskim.

kultura

Kiedy mijamy Zamek, to przy al. Niepodległości widzimy żyrafę projektowaną przez Jarka i jego współpracowników. Na Dziedzińcu Różanym stoją skrzydlate
pegazy, a na Cytadeli - maszerują „Niepokonani” Abakanowicz. Ten rodzaj uczestnictwa w kulturze miasta
to coś niezwykłego. Tylko działania, po których pozostaje ślad, mają sens. Dlatego nie dziwi chęć uczczenia pamięci Jarka Maszewskiego – profesora ASP, architekta wnętrz, ale przede wszystkim autora szeregu
znakomitych aranżacji wystaw.
Inicjatywą powołania corocznego
wyróżnienia im. Jarka Maszewskiego
była chęć zwrócenia uwagi na osoby spoza grona artystów. Osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania i rozwoju sztuk wizualnych
w Poznaniu. Przyznająca wyróżnienie Kapituła Związku Polskich Artystów miała
na uwadze animatorów, organizatorów,
sponsorów i osoby pełniące ważne funkcje w instytucjach kultury. Pierwszymi
laureatami zostali pani Grażyna Kulczyk
i pan Piotr Voelkel.
O wyborze Grażyny Kulczyk zadecydowało niezwykłe zaangażowanie
w sprawy środowiska artystycznego, między innymi we współorganizację wielkiego pokazu i towarzyszącego mu albumu Jana Berdyszaka w Starym Browarze,
a także w stworzenie Centrum Biznesu,
Handlu i Sztuki, które promowało przemyślany program wystaw i imprez, szczególnie w zakresie fotografii.
– Można powiedzieć, że ta nagroda
bierze się z zazdrości. Z tego mianowicie,
że nie umiem malować, tworzyć muzyki,
pisać książek, rzeźbić... Nie jestem malarką
ani poetką. Postanowiłam więc moje nieumiejętności przewartościować na wspieranie, promowanie, pokazywanie tych, którzy mają talent i potrafią tworzyć. Czasem
z takich uczuć, które w większości uchodzą
za pejoratywne, można stworzyć coś po-

24

zytywnego. Bardzo dziękuję za nagrodę
i ogromnie się cieszę – mówiła tegoroczna
laureatka.
Piotr Voelkel – szef Wielkopolskiej Zachęty, doceniony został za zrealizowanie, w ramach programu „Poznań Miasto
Sztuki”, obiektu Heinza Macka, prac Izabeli Gustowskiej i Piotra Kurki w Porcie
Lotniczym Ławica, rzeźby Krzysztofa Sołowieja na Poznańskiej Cytadeli, a także
za czynny udział w realizacji szeregu projektów artystycznych na terenie miasta
(np. w tzw. ławki artystyczne).
– Jarek Maszewski nauczył mnie dwóch
rzeczy. Zmienił moje myślenie i uzmysłowił
mi, że praca na rzecz ogółu jest ważniejsza
niż tworzenie własnych galerii. To był istotny moment w moim życiu. A współpraca
z Jarkiem Maszewskim uświadomiła mi,
jaką misję powinien mieć biznesmen. Ponadto cieszę się, że dostałem nagrodę od
ludzi, którzy zazwyczaj sami są nagradzani. Uważam, że przełamano pewien schemat. Będę wymagał współpracy od miasta
i wszystkich wokół w działaniach dotyczących ogółu – zapewniał laureat.
Jarek Maszewski pokazywał ludziom,
że w życiu najważniejszy jest drugi człowiek. Miasto bez niego nie będzie takie samo, ale pozostała cząstka dobra
i piękna, którą starał się zarazić innych. Tę
cząstkę stanowić będzie także nagroda
jego imienia.

Jego
duch
pozostał w mieÊcie

Na początku

wywiad

Dariusz Kozelan

była Pogoƒ Lwów

Jaki jest najpewniejszy zakład sportowy? Taki, że Mistrzem Polski
w hokeju na trawie będzie zespół z Poznania. W sporcie wszystko
jest oczywiście możliwe, ale w ciągu ostatnich lat tak właśnie jest,
że zwycięża albo Grunwald, albo Pocztowiec.

N

ie zawsze tak oczywiście bywało, tym bardziej, że hokej na ziemiach polskich gości już 100 lat! Historycznym dniem – uznanym
za początek polskiego hokeja na trawie – był
1 lipca 1907 roku, kiedy to na Boisku Sokolim
we Lwowie odbył się pierwszy mecz hokejowy
między I Lwowskim Klubem Piłki Nożnej (sic!)
i „Pogonią” Lwów. Tak narodziły się pierwsze polskie drużyny hokejowe.
Od 1927 roku rozgrywane są Mistrzostwa
Polski. Pierwszym w dziejach Mistrzem Polski został Klub Hokeistów Siemianowice Śląskie. Stało się to tuż po zwycięstwie nad Klubem Łyżwiarskim Poznań, które miało miejsce
17 listopada 1927 roku. Polski hokej na trawie
wkroczył na międzynarodową arenę 23 czerwca 1929 roku. W tym dniu, w Poznaniu, rozegrano pierwszy mecz międzypaństwowy z drużyną
Czechosłowacji.
Początek miał więc polski hokej na Kresach
i na Śląsku, ale już w 1928 roku mistrzem Polski został KH Lechia Poznań. Następne sukcesy odnosiły
poznańskie kluby: Czarni, Warta, Lech, Grunwald
i Pocztowiec, ale nie należy również zapominać
o naszych przyjaciołach z Gniezna: Stelli, Spójni
czy Sparcie. Od 1991 roku tytuły dzielą tylko dwa
kluby: Pocztowiec i Grunwald.
Hokej jest grą niezwykłą. Elegancką, ale
wzbudzającą niezwykłe emocje – nawet wśród
powściągliwych wydawałoby się Holendrów
(tam na mecze przychodzi po kilkanaście tysięcy kibiców!). To jedyna dyscyplina, w której o złoto walczą ze sobą Indie, Niemcy, Nowa
Zelandia, Holandia, Pakistan, Wielka Brytania
i Australia.
Polacy największy sukces odnieśli podczas
Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku, w Moskwie,
kiedy zajęli czwarte miejsce. Warto dodać, że
polska drużyna kobiet dostąpiła wraz z reprezentacją Zimbabwe zaszczytu rozegrania w dniu
25 lipca 1980 roku pierwszego w historii meczu
kobiet w ramach turnieju olimpijskiego.
Hokej ma jeszcze jedną cechę, prawie królewską. Panują tutaj prawdziwe dynastie. Na-

zwiska: Paczkowski, Adamski, Czajka, Ziaja
i Małkowiak to tylko przykłady rodzin hokejowych w Polsce. Kto wie, czy obecnie nie rodzi
się nowa dynastia Rachwalskich...
Zbigniew Rachwalski cztery lata z rzędu zdobył mistrzostwo Polski razem z Pocztowcem.
W 2007 roku dorzucił jeszcze Puchar Polski i Mistrzostwo Polski w hali. Pomagał mu w tym wydatnie syn Dariusz, który gra teraz w GTHC Hamburg. A warto tu dodać, że liga niemiecka jest jedną z najsilniejszych na świecie. To Rachwalski odniósł największy sukces w klubowym hokeju, kiedy w 1999 roku w Amsterdamie zajął z Pocztowcem trzecie miejsce w Klubowym Pucharze Zdobywców Pucharów.
Polska staje się prawdziwą potęgą w halowej odmianie hokeja na trawie. Pocztowiec
dwukrotnie wygrał Puchar Europy (2003 Hamburg i 2007 Lille). Ale, czy to dziwne, skoro Polacy to aktualni wicemistrzowie świata i wicemistrzowie Europy? To oni pokonali fantastycznych Niemców (w rozgrywkach grupowych),
którzy na hali nie przegrali jeszcze nigdy!!! Po
sukcesie w Mistrzostwach Świata kadrę hokeistów przyjął i nagrodził prezydent Kaczyński,
a minister Lipiec wręczył 200 tysięcy złotych do
podziału i ufundował stypendia. W reprezentacji gra tylko dwóch zawodników spoza Poznania, a trenerem jest oczywiście poznaniak – Maciej Matuszyński (pracował także w Grunwaldzie, ale stracił posadę, bo wywalczył „tylko” wicemistrzostwo Polski).
Polska kadra chciałaby na stałe zagościć
w europejskiej czy nawet światowej czołówce. Na razie stać ją na pojedyncze sukcesy. Teraz trzeba wygrać europejską grupę B i liczyć na
sukces w jednym z trzech turniejów kwalifikacyjnych do Igrzysk w Pekinie.
A obchody 100–lecia polskiego hokeja odbędą się oczywiście w Poznaniu. Na najnowszym boisku (ze sztuczną nawierzchnią) należącym do Klubu Sportowego Pocztowiec. Zapewne nie zabraknie wspomnień o lwowskiej
Pogonii.
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O
walce
z
chorobą
Rozmowa z Krzysztofem Kolbergerem

wywiad

Kolbe
Przypadek
Jak doszło do napisania
książki i skąd tytuł „Przypadek
nie-przypadek”?
Z pomysłem napisania książki zwróciła
się do mnie dziennikarka Aleksandra Iwanowska. Rozmowa odbyła się w Sopocie
nad morzem, na 10 dni przed moją kolejną operacją. Pewnie w innej sytuacji nie
zgodziłbym się na taki wywiad, bo nie lubię mówić o sobie. Poza tym mam za dobrą pamięć, może bardziej emocjonalną
niż szczegółową. Nie utrwalam w pamięci złych momentów, faktów, nazwisk. Tytuł narodził się podczas rozmowy. Często
podając pewne fakty, powtarzałem: przypadek nie-przypadek. I to słowo staje się
jakby myślą przewodnią książki.
Od lat zmaga się pan z chorobą nowotworową. Czy właśnie
o tych przeżyciach opowiada Pańska
książka?
Zależało mi na tym, aby nie mówić tylko
o samej chorobie. To rozmowa między
wierszami księdza Jana Twardowskiego. Zdecydowałem się publicznie opowiedzieć o mojej walce z nowotworem,
a przede wszystkim o zwycięstwie nad
nią, o czterech operacjach w ciągu kilkunastu lat. Ta książka powstała po to, aby
dać siłę innym, którzy zetknęli się z tą
chorobą. To sposób na walkę z nią, uczenie się, aby choroba nie stała się treścią
życia.
Czy wiersze księdza Jana
Twardowskiego były w tych trudnych
chwilach wsparciem dla Pana?
Były momenty w moim życiu, gdy szukałem w nich siły (na przykład w szpitalu),
wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje i dlaczego mnie to spotyka. To ostatnie pytanie przestałem sobie zadawać.
Zdałem sobie sprawę, że takie jest życie. Składa się ze szczęścia i nieszczęścia.
Co więcej nieszczęście, jak samo słowo
mówi, to tylko na moment brak szczęścia. Takie traktowanie tych spraw związanych z przemijaniem, życiem, śmiercią pomaga mi w tej walce, pozwala budować wewnętrzną siłę. Wierzę w to, że
nawet negatywne doświadczenia mogą
stać się budulcem do tworzenia dobra,

a w przypadku aktorów – lepszych, bogatszych ról.
W książce opowiada Pan,
jak dowiedział się Pan o nawrocie choroby. Było to podczas pogrzebu Jana
Pawła II.
Tak, o nawrocie choroby dowiedziałem
się przypadkowo. Miałem bardzo napięty program i choć chciałem pojechać na
jego pogrzeb, wiedziałem, że nie uda mi
się wyjechać do Rzymu. Nagle, trzy dni
przed pogrzebem, otrzymuję telefon
z propozycją wystąpienia z „Tryptykiem
Rzymskim” w Instytucie Polskim w Rzymie. Cudem dostałem ostatnie wolne
miejsce w samolocie do Rzymu. Jeszcze przed wyjazdem TVN poprosił mnie,
abym na żywo przeczytał testament Jana
Pawła II. To było niezwykłe spotkanie
ze słowem Ojca Świętego. To był jeden
z najtrudniejszych, ale i najważniejszych
występów w moim życiu. Potem, niespodziewanie, w Rzymie dostałem żółtaczki. Po powrocie zgłosiłem się do szpitala
i wtedy wykryto u mnie nowotwór, 15 lat
po pierwszej operacji. Dzięki szybkiej interwencji lekarzy żyję. Ale to nie wszystko. Pamiętam, że w szpitalu powiedziałem, że muszę wyjść za dwa tygodnie,
bo w studio radiowym S1 mam koncert
wierszy Jana Pawła II. Lekarz stwierdził:
Niech pan o tym zapomni. Ja się jednak
uparłem i dwa dni przed koncertem wyszedłem ze szpitala. Bez próby wchodzę
na scenę, patrzę, a przy fortepianie siedzi ten sam pianista, który grał w Rzymie, gdy
czytałem wiersze Jana Pawła
II. Mówiąc te same teksty co
w Rzymie, poczułem jakby sklejenie tych dwóch momentów.
Takie psychiczne wyrzucenie
z pamięci tego okresu między
tymi dwoma występami, spotkaniami poprzez poezję z Janem Pawłem II. Przypadek nie przypadek.
Dzień przed operacją przychodzi Piotr
Adamczyk

i wyjmuje różaniec, który otrzymał od
Jana Pawła II i mi go daje. Odmówiłem,
ale on nalegał i stwierdził, abym go wziął,
że będzie to teraz nasza wspólna własność i świętość.
Czy to prawda, że czytając
Jego poezję, spłaca Pan swój dług wobec wielkiego Polaka?
To moje zadanie. Dzięki temu papież
wciąż żyje w poezji, którą przekazuję. Zostało mi podarowane ileś miesięcy, a może lat życia.

Otrzymałem dar nie po to, aby go marnować, ale by się nim dzielić.
Czy od tego czasu zmienił
się Pana stosunek do wiary, Boga?
Nigdy nie byłem osobą szczególnie religijną. Jestem wierzący, ale niepraktykujący. Jednak wierzę, że moja zwycięska walka to przykład, aby się nie poddawać. Nazywam śmierć częścią życia. Nie obawiam
jej się tak bardzo jak choroby, że mogę
być udręką dla innych. Życie i śmierć to
część naszej drogi. W którymś momencie czeka to każdego z nas. Ważne, aby ta
walka z chorobą nie była treścią życia.
Dawano mi 5 procent szans przeżycia. Najpierw dowiedziałem się, że
mam przerzut raka do trzustki.
Po operacji pracowałem strasznie dużo, żyłem w świadomości,
że jestem zdrowy. Potem okazało się, że mam kolejny przerzut
na wątrobę. Choroba wiąże się
z cukrzycą, a to oznacza, że co
dwie godziny muszę badać poziom cukru we krwi. To trudne
w moim zawodzie, ale na szczęście jeszcze nie wyeliminowało mnie

wywiad

erger
nie-przypadek

z zawodu. Dopóki mam plany będę żył
i walczył.
Co jest dla Pana istotą życia?
Nieuchronność, ale także miłość, realizowanie swojego powołania. Przykład
Jana Pawła II pokazuje jak należy traktować chorobę. Przede wszystkim do końca należy realizować swoje powołanie.
W swojej książce sporo miejsca poświęcam uśmiechowi, miłości, tak jak ksiądz
Jan Twardowski w swoich wierszach.
Jakie są Pana plany aktorskie?
Jeszcze przed operacją przygotowałem
monodram poetycki „Bar pod zdechłym
psem” złożony z liryków Władysława Broniewskiego. To niezwykłe wiersze. Broniewski to wielki poeta, zapomniany,
niestety wciśnięty w ramy rewolucjonisty. Jako człowiek przeżył w swoim życiu
wiele tragicznych momentów, jak choćby
śmierć córki. Zmagał się ze swoimi własnymi słabościami, z pociągiem do alkoholu, niemożnością twórczą. Wszystko to
przewija się przez jego teksty, w których
wyraża swój stan ducha, pisze o biesach,
które go dopadają, ciągną w grób, o miłości, jej braku, o możności i niemożności
twórczej. Ale chcę, aby monodram kończył się optymistycznie, bo zależy mi na
tym, aby ludzie się uśmiechali. Nie chcę
mówić tylko o chorobie i cierpieniu.
Ostatnio otrzymałem także od dyrektora
Sławomira Pietrasa propozycję wyreżyserowania w Poznaniu Henryka VI.
Które wiersze wywarły na
Panu największe wrażenie?
Oczywiście wiersze księdza Jana
Twardowskiego oraz „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II. Za każdym razem,
gdy czytam wiersze wielkiego Polaka, coraz więcej w nich odkrywam. O tym, że to przemijanie ma
sens, że człowiek niecały umiera. To, co w nas niezniszczalne, trwa „gdy staję twarzą w twarz, z tym który Jest”.
Rozmawiała
Mariola Dymarczyk
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Na całym świecie,
w połowie sierpnia 2007 roku,
w 30. rocznicę
śmierci Elvisa
Presleya, króla rock and rolla, organizowane będą koncerty
poświęcone jego
pamięci i przypominające jego
niezwykły dorobek twórczy
– niezapomniane kreacje estradowe, a także
piosenki, okryte sławą i popularnością wśród
mieszkańców
niemal wszystkich zakątków
ziemi.
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Polsce jedyne takie przedsięwzięcie przygotowuje Stowarzyszenie
Muzyczne BRZMIENIA, mające duże doświadczenia w organizacji koncertów, festiwali, imprez, w tym także Presleyowskich. Postanowiło ono dołączyć do światowych producentów i promotorów i zorganizować mityng muzyczny z udziałem

O Elvisie po latach…

Wojciech Gąssowski,
wokalista
Presleyem zaczęła

Moja fascynacja
ż jako młody chłosię w dzieciństwie. Ju
ręki i próbowałem
pak brałem gitarę do
r. Zdobycie jego
ua
ert
śpiewać jego rep
wczas niemal z cupłyty graniczyło wó
nak w jej posiadadem... Wszedłem jed
mojego przyjaciey
str
nie za sprawą sio
edy w Anglii. Słula, która mieszkała wt
i dniami. To były
chaliśmy Elvisa całym
ok res u, zre szt ą
go
ut wo ry z pie rwsze
pszego. Był wtemoim zdaniem najle
radzie i w swoim
dy fantastyczny na est
gał namowom
ule
repertuarze. Później
pułkownika Parke swojego menedżera
tego, że jego wyra, co doprowadziło do
skiem bazarowym.
stępy stały się widowi
podobać. W ogóle
Przestał mi się wtedy
m i ulegał namobył człowiekiem słaby
da, że nie wytrzywom wielu ludzi. Szko
swoim pierwotzy
pr
ł
mał i nie pozosta
z pewnością utrzynym stylu – wtedy
wielkość.
małby do dzisiaj swoją
wielu solistów polskich m. in. Michała Milowicza,
Wojciecha Kordy, Wojciecha Gąssowskiego, zespołu SHAKIN DUDI, a także
sobowtórów Elvisa. Taki właśnie prezent
podarowany zostanie pokoleniu, dla
którego Elvis Presley był kimś ważnym,
a jego muzyka pomagała w dojrzewaniu
do rzeczy wielkich.
Koncert na DZIEŃ z PRESLEYEM odbędzie się 18 sierpnia 2007 r. na stadionie
Olimpii w godzinach od 12 do 22. – Dobrym zwiastunem niech będzie piosenka
„That’s all right”, która od pół wieku jest
grana i dodaje impulsu (nie tylko rówieśnikom Elvisa). Spotkajmy się, zaśpiewajmy, wzruszmy się i... nie zapomnijmy – zachęca producent Krzysztof Wodniczak
Elvis Aaron Presley urodził się 8 stycznia 1935 roku w Tupelo, w stanie Mississippi. Jego bliźniaczy brat Jessie Garon
przyszedł na świat martwy, tak więc Elvis
wychowywał się jako jedynak w małym,

dwupokojowym mieszkaniu. W 1948
wokalista
roku przeniósł się do Memphis, gdzie Wojciech Korda,
Po II wojnie świa.
ka
rze
at
Elvis to tem
osiem lat później został absolwentem
ł nowe inspiratorem – tchną
Humes High School. Zanim rozpoczął towej był on
AmeW
.
wą
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a w muzykę roz
oim
sw
karierę muzyczną, pracował jako kie- go duch
ę
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e szczególnie
ach
lat
w
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rowca ciężarówki. W 1967 roku poślu- ryc
ł taki ok
sposobem bycia. By
anaw
yt
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o
jak
o
bił Priscillę Beaulieu, którą poznał podian
50., że jego styl widz
elu
czas służby wojskowej w Niemczech gardowy, zbyt obcesowy. Miał też wi
ł
wa
do
śla
(małżeństwo trwało 6 lat). Rok później wrogów w Wielkiej Brytanii, a na
na świat przyszło jedyne dziecko króla go Cliff Richard.
y Presleya w RaW Polsce słuchaliśm
rock & rolla – Lisa Marie Presley.
wi
A to było, jak się mó
Zainteresowania muzyczne Presley diu Luxemburg.
ł
by
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„zabruniune”.
d
rozwijał od dziecięcych lat, śpiewając w Poznaniu:
an
thm
rhy
ju
wo
dem”. To czasy roz
w chórze kościelnym. Jego wrażliwość „wrzo
erwono-Czarnych,
bluesa, powstania Cz
kształtowała się pod wpływem muzyarnych, zawieszenia
później Niebiesko-Cz
ki gospel, pop i country, a także R&B.
wiedzieć, że miałem
festiwalu... Mogę po
rozLatem 1954 roku Elvis nagrał dwie po- szczęście – brałem czynny udział w
jami
ł
da
g
cztówki dźwiękowe jako prezent na uro- woju muzyki rodzimej. Pan Bó
ie
mn
dla
ł
by
is
dziny swojej matki. Wkrótce potem roz- kieś predyspoz ycje, a Elv
filw
t
we
na
–
ikł
zn
on
począł karierę piosenkarza w wytwórni guru. Nie myślę, że
iaczy zachodnich pojaw
Sun Records. Pierwszy przebój nosił ty- mach polskich
na
z
ies
idz
,
ary
sekwencje: „St
tuł „That’s All Right Mama”. Rok później El- ją się takie
”.
isa
Elv
rów
tamten świat – pozd
vis Presley był już gwiazdą międzynarodową. Z sukcesem wystąpił w 33 filmach
(pierwszym z nich był western z 1956
roku pt. „Love Me Tender”), licznych programach telewizyjnych, ale sukces za-

wdzięcza głównie koncertom – tym granym na żywo w czasie tras koncertowych
i tym w Las Vegas, które biły rekordy frekwencji. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m. in. był czternaście (!) razy nominowany do
Grammy Award (statuetkę zdobył trzykrotnie, w tym w wieku 36
lat za całokształt działalności artystycznej). W 1970 roku United
States Jaycees nadało mu tytuł
Jednego z Najwybitniejszych Ludzi w Kraju. Sprzedaż jego płyt
przekroczyła miliard egzemplarzy. W Stanach Zjednoczonych
ponad 100 albumów i singli Elvisa zdobyło status platynowych bądź multiplatynowych,
zostawiając daleko w tyle innych artystów.
Elvis Presley – król rock &
rolla zmarł na atak serca 16
sierpnia 1977 roku w Memphis.
Legenda Presleya przetrwała
jednak jego śmierć. Fani nie
potrafili pogodzić się z odejściem idola. Zaczęły pojawiać
się plotki o ucieczce króla
w prywatność. Pisma bulwarowe do dziś donoszą o nowych miejscach schronienia
ikony rock & rolla. Elvis żyje
w sercach fanów, a także na
rynku estradowym i muzycznym.
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Ze Stanem Borysem rozmawiała Mariola Zdancewicz
Przyjechał Pan na występ do
małego, urokliwego kościółka. Jakie to
wrażenie?
Urodziłem się na wsi i kocham wieś,
więc nie ma dla mnie znaczenia, czy występuję przed fanami z dużej metropolii czy z małej miejscowości. Małe wioski potrafią być piękne, dają szansę na
spotkanie wielu fantastycznych ludzi.
Wiem, że koncerty tutaj mają już swoją tradycję, temu spotkaniu przyświeca
również cel charytatywny, a Anna i Andrzej Kareńscy są gospodarzami, którzy
potrafią wytworzyć wspaniałą atmosferę. Doświadczyłem tego tutaj na własnej skórze.
30 lat temu wyjechał Pan
z Polski, zostawiając po sobie ślad
w postaci utworów. Jaki ślad pozostawił Pan w Stanach?
Póki co, ciągle tam mieszkam. Mówię
o sobie, że jestem dzieckiem dwóch matek: Polski i Ameryki. Nagrywam muzykę z genialnymi ludźmi, między innymi
z Chicago. Gram rocka i bluesa, a także
polskie piosenki, dzięki którym jestem
popularny.
Na spotkaniu zaprezentował
Pan, oprócz najbardziej znanych przebojów, takich jak Jaskółka uwięziona,
To ziemia, Planeta ludzi i Spacer dziką
plażą również nowe utwory do poezji Leopolda Staffa, Juliana Tuwima
i Cypriana Kamila Norwida. Gdzie zaprezentuje Pan swój obecny program
artystyczny?
Mam szerokie plany. Wiem, że będziemy występować w Krośnie, Rzeszowie
i na warszawskim Powiślu.
Jest w Panu pewnego rodzaju niezgoda, mam na myśli Pana wewnętrzne nastawienie na brak akceptacji tutaj w Polsce ...
Każdy występ to duży wysiłek, po którym trzeba uspokoić ciało i duszę. Energia ludzi, z którymi się spotykam, pozostawia we mnie swego rodzaju ślad.
Z pewnością trudniej niż inni odnajduję się w dzisiejszych czasach. Nie hołduję modzie „pod publiczkę”. Kiedy otwieram koncert nie przeklinam, nie trzymam się za jądra. Wolę zaskakiwać publiczność piękną poezją niż niecenzuralnym zachowaniem. To wszystko powoduje, że czuję się dyskryminowany
w Polsce. Ostatnio obchodziłem 45-lecie mojej obecności na scenie, w teatrze

W Nekielce pod
Poznaniem,
w poewangelickim kościele
Anny i Andrzeja
Kareńskich odbył się koncert
charytatywny.
Gwiazdą wieczoru był Stan
Borys, a celem
akcji zebranie
funduszy na
Stowarzyszenie
Nasze Serce.
Po koncercie
odbyła się
aukcja dzieł
Roberta
Sobocińskiego.

Planeta
ludzi

i w muzyce. Ale nie spotkało się to ze
specjalnym zainteresowaniem. W Ameryce „czarni” mówią, że są dyskryminowani przez „białych”, ja zaś czuję się dyskryminowany tutaj, będąc „białym” artystą, który przywiózł z sobą z Ameryki
piękną poezję.
Może został Pan po prostu
zapomniany?
Myślę, że aż tak źle nie jest. W Polsce zostałem odznaczony przez obecnego prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Przypomniała sobie też o mnie telewizja.
Jakie ma Pan plany na
przyszłość?
Wszystkiego zdradzić nie mogę. Powiem jedynie, że planuję wydać tomik wierszy. Zapewniam, że będzie się
działo…

ój przyjaciel zwrócił kiedyś uwagę, że w Polsce mówienie źle, dyskredytująco
o kimkolwiek albo czymkolwiek należy do stałego rytuału obyczajowo-komunikacyjnego. Kiedy ktoś komuś d... obrabia albo cokolwiek krytykuje, wartość informacyjna takiego przekazu jest żadna i puścić mimo uszu go należy. Natomiast czujność
poznawczą i inteligencję wyostrzyć trzeba, kiedy zdania afirmatywne padają, chwali
się kogoś lub coś, DOBRZE mówi albo pisze... Lud prosty ma głęboko utrwaloną podejrzliwość wobec takich sytuacji. Nie można bezkarnie chwalić, albowiem oznacza to złamanie normy społecznej mówiącej, że naturalne jest tylko altruistyczne dokopywanie.
Jest ona tak ustawiona, albowiem wyuczyliśmy się czerpać gratyfikacje psychologiczne, czyli mieć ubaw, kiedy ktoś kogoś w błocie czołga. Jeśli z kolei na naszych oczach
jeden drugiego z błota wydobywa, zwłaszcza z trudem, nie doświadczamy satysfakcji
i uniesienia, nie zrywamy się do hymnu i „Boże coś Polskę...”, lecz odczuwamy niepokój
niemal metafizyczny. Bo jakby przyrodzony porządek rzeczy zostaje wtedy naruszony.
O... właśnie – na pewno jeden pijany zboczeniec drugiego z rynsztoka targa, żeby sodomicznie wykorzystać... Za kasę rzecz jasna... Nie bez powodu wyśpiewywał już lat
temu wiele niejaki Grześkowiak – „Chłop żywemu nie przepuści...”.
Za bardzo nie wiem, jak jest gdzie indziej na świecie, natomiast wiem, że mamy
w Polsce jeden z najniższych w Europie wskaźników wzajemnego zaufania, więc i powszechną podejrzliwość. Trudno to zwalić na media, które bardziej przypominają już
show (i) biznes niż społeczne urządzenie do informowania opinii publicznej. W związku z agresją i interesownością mediów mówi się zresztą i pisze o „cywilizacji kłótni”,
w której coraz niższe władze poznawcze człowieka są zaprzęgane do kierowania jego
uwagą. Spójrzmy na czołówki gazet...

felieton

M

Lech Mergler

OBYCZAJE ORALNE

Osobliwym wyrazem rodzimej, agresywnej zawiści jest dla mnie obyczaj nadużywania językowych zdrobnień. Bierze się on chyba z dążenia psychiki do równowagi,
zachowania dobrego o sobie mniemania. Im bardziej jesteśmy źli na świat i ludzi, im
więcej jadu w sercu, tym więcej słodyczy w gębie. Pieniążki proszę, masełko pan weźmie i mleczko, liścik przyszedł, bileciki do kontroli, buciki wytarte?, ale piesek nie ugryzie, dowodzik proszę, mandacik płacimy czy na komisariacik, nóżka panią troszkę poboli (a potem utniemy nożykiem),... itd. itp. Cip, cip, cip, kici, kici, kici, bla, bla, bla, ... Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, starych, młodych i ze środka, jest zjawiskiem
szerokim i powszechnym. Raczej daje się obserwować na ulicy pomiędzy ludźmi obcymi i obojętnymi, niż bliskimi.
Tak słodko sobie szczebiocąc jak psetskolaki (dzidzia da cukielka dziewcynce bo jest
gzecna i nikomu nic złego nie zlobi...), nadajemy wzajem sygnały, że nie ma w nas nic
twardego, ostrego, żadnych kantów, elementów groźnych. To ma rozładowywać napięcie,
zmniejszać lęk w stosunkach wzajemnych, bo sami swoi przecież jesteśmy, ciepli, mili, skoro tak świergolimy. Nie zagrażamy sobie, my, tutaj, teraz nawet, kiedy sytuacja obiektywnie
miła nie jest... Co innego tamci, inni, gdzie indziej i kiedy indziej... Wiadomo, wredni są, ufać
im nie można i nie da się dobrego słowa powiedzieć. Ale nie my, nie o nas...
Jeszcze czym innym jest nienaturalne, naduprzejme zachowanie pracowników,
zwłaszcza wielkich korporacji, wobec klientów. Wskazuje ono na zorganizowaną, systemową tresurę, prowadzoną w nich na wielką skalę. Wystarczy zadzwonić na dowolną
infolinię, by natrafić na osobnika, który w rozmowie (pokornej!) zamiast znaków interpunkcyjnych używa słów „proszę, przepraszam, dziękuję”, bez ładu, sensu i składu, za
to w nadmiarze. Na przykład dziękuje serdecznie za to, że raczę do niego dzwonić
o drugiej w nocy z powodu awarii Internetu. Nawet mniejsza o to, że firma, którą taki
grzeczniś reprezentuje lekceważy, oszukuje i zaniedbuje klientów, a on sam często
niewiele wie i nic nie może. Bardziej dokucza mi, że ten po drugiej stronie linii telefonicznej musi w ramach świadczenia pracy upokarzać się robieniem z siebie idioty.
Jest to chamstwo ze strony korporacji – założenie, że jestem takim cepem, iż tego
nie zauważę...
Mimo powodzi kolorowych obrazków, wciąż podstawą komunikacji pozostaje
słowo, bo było na początku... Ale jaki często paradoksalny robimy z niego użytek.
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Jerzy Jernas

15

lat temu Piotr Sławiński i Iwona
Burkszta powitali poznaniaków
zgromadzonych przed telewizorami. Nawet wartownik w Telewizji Polskiej na ul.
Strusia przez całą noc oglądał nową, zupełnie inną telewizję. Inną niż ta, której wiernie strzegł. Nie było wtedy TVNu, ani Polsatu, nie było nawet kablówek,

Red. Adam Staniak
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a co zamożniejsi Polacy oglądali jedynie
MTV i SAT 1 z satelity Astra.
Dotychczasowy monopolista – poznańska państwowa telewizja – nadawała jedynie godzinę programu telewizyjnego dziennie – pół godziny rano
i drugie tyle o 18 i to gościnnie, na antenie II programu TVP. Aż nagle, w trzy
lata po pierwszych wolnych wyborach,
dziennikarze Telewizji Poznań, którzy
przez lata jeździli robić programy w fabrykach i PGR-ach i skrzętnie korzystali z licznych przywilejów popularności
i władzy, stracili grunt pod nogami. Po-

znaniacy mieli wreszcie wybór – mogli
oglądać I Program, II Program albo TVES. Nie trudno chyba zgadnąć, jakiego
dokonali wyboru...
Na ekranie pojawili się zupełnie
wcześniej nieznani młodzi, dobrze wykształceni dziennikarze. Zresztą cały zespół TV-ES stanowili ludzie nieskaże-

który oglądali również mieszkańcy jedenastu innych miast Polski, gdzie działały
niezależne telewizje. To tu powstał „Serwis z dachu”, czyli wiadomości nadawane z dachu wieżowca na Piekarach, gdzie
mieściło się studio. Dopiero wiele lat później TVN w podobny sposób zaczął realizować specjalne wydania „Faktów”. To

Byli piękni i młodzi. Chcieli tworzyć
nową Polskę, chcieli „nareszcie być we
własnym domu”.
I dopięli swego.
Pewnego ciepłego,
czerwcowego wieczoru rozpoczęła
emisję legendarna,
poznańska TV-ES.
ni wcześniejszą pracą w telewizji, „która kłamie”. Z Telewizją ES związali się też
studenci i absolwenci łódzkiej szkoły filmowej mieszkający w Poznaniu. Wszyscy operatorzy obrazu wywodzili się ze
znanego poznańskiego klubu filmowego
„AWA”. Posiadali oni, unikalną w tamtych
czasach, umiejętność jednoczesnej pracy
jako nie tylko operatorzy, ale także dźwiękowcy czy montażyści. Dało to nowo powstałej telewizji nieznaną wcześniej mobilność. To TV-ES przeprowadziła pierwszą, komercyjną, ogólnopolską transmisję sportową. Był to mecz Lech-Legia,

również w TV-ES powstał nowatorski teleturniej z udziałem telewidzów „Kant Gigant”, który później zakupił dla TVP 2 Wojciech Pijanowski.
Telewizja ES przygotowywała codziennie kilka wydań programu informacyjnego oraz wiadomości sportowych.
Rano emitowany był program „Studio
Piekary”, a w każdą sobotę, przez dwie
godziny, można było zobaczyć popularną listę przebojów „Top 20”. Przez dwa
lata powstało wiele cyklicznych magazynów, zarejestrowano pokaźną liczbę
koncertów i transmisji sportowych. Po-

Red. Jacek Łakomy
znaniacy byli bardzo związani ze swoją telewizją – TV-ES. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przyznała jej jednak koncesji. Problem stanowił bowiem
kapitał spółki, powiązany z niejasnymi
pieniędzmi sycylijczyka Nicola Grauso
– twórcy Polonii 1. TV-ES nie otrzymała koncesji zarówno tej ogólnopolskiej,
którą otrzymał POLSAT, jak i tej lokalnej. Mimo licznych wniosków wielkopolskich przedsiębiorców, koncesję na

emisję w Poznaniu otrzymała egzotyczna, kodowana telewizja Canal +. Miała
ona obowiązek nadawania codziennie
półtoragodzinnego lokalnego programu produkowanego przez poznańskich
producentów. Francuzi nigdy nie wypełnili jednak zapisu koncesyjnego, a w kilka lat później, wiosną 2001, opuścili naziemną częstotliwość i do dzisiaj jest ona
wolna. KRRiTV nigdy nie ogłosiła na nią
konkursu...
Nasuwa się więc pytanie, czy aby na
pewno mamy w Polsce wolność mediów,
czy tylko wolne media?

Krystyna Laskowicz – pierwszy prezes TV-ES.
Później kierowała poznańskim Radiem S,
była doradcą premiera Buzka ds. mediów,
a następnie pracowała w poznańskim oddziale IPN.
Jan Babczyszyn – dyrektor generalny. Otrzymał koncesję dla radia – 88,4 FM Złote
Przeboje. Obecnie restaurator i organizator koncertów. Jest właścicielem m.in. znanego klubu muzycznego Pod Pretekstem.
Ireneusz Orzechowski – dyrektor generalny.
Od lat pracuje przy projekcie „Polskie serce” Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii Zbigniewa Religii.
Leszek Kozioł – szef techniczny, wicedyrektor.
Został dyrektorem generalnym, a następnie prezesem Radia S w Poznaniu. Obecnie jest prezesem ogólnopolskiej sieci radia ESKA.
Piotr Sławiński – redaktor naczelny. Później
był m.in. szefem łódzkiego oddziału TVN,
szefem Wiadomości w latach 2001-2004,
a obecnie jest producentem programów
telewizyjnych.
Jacek Łakomy – dziennikarz. Został m.in. szefem działu gospodarczego Gazety Poznańskiej, szefem poznańskiego oddziału
PAP oraz wydawcą informacji w TV Biznes.
Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego tej telewizji.
Michał Gulewicz – dziennikarz, prezenter,
współautor „Kanta Giganta”. Prowadził
wiele ogólnopolskich programów telewizyjnych m.in. „Tylko Miłość”, „Twój problem
– nasza głowa” i „TenBit”. Ostatnio był dyrektorem programowym Superstacji.
Dariusz Kozelan – dziennikarz sportowy. Pracował w TV-51 w Zielonej Górze, a następnie Telewizji WTK. Obecnie jest redaktorem naczelnym Lech TV oraz zajmuje się promocją sportu w Urzędzie Miasta
Poznania.
Monika Stachurska – prezenterka. Cały czas
pracuje w TVP Poznań, prowadząc Teleskop i Telekurier.
Anna Lampricht – prezenterka. Od lat jest dyrektorem w Agencji Koncertowo-Promocyjnej VIP-ART.
Kalina Olejniczak – prezenterka. Od lat jest
dziennikarką Radia Merkury.
Maurycy Kłopocki – dziennikarz. Jest uznanym na świecie autorem i producentem
filmów przyrodniczych.
Krzysztof „Grabaż” Grabowski – dziennikarz
muzyczny. Pózniej DJ w Radio S. Obecnie
lider zespołów Piżama Porno oraz Strachy
na Lachy.
Piotr Niewiarowski – dziennikarz muzyczny.
Od lat jest dyrektorem ds. marketingu Radia Merkury w Poznaniu.
Jacek Rujna – dziennikarz. Pracował m.in.
w Głosie Wielkopolskim oraz kierował
programem informacyjnym telewizji WTK.
Obecnie jest redaktorem naczelnym Polskiej Gazety w Irlandii.
Agnieszka Grabowska – dziennikarka. Pracowała w Radio Merkury i Radio S. Obecnie
jest redaktorem naczelnym czasopisma Biznes Poznański.
Zbysław Kaczmarek – dziennikarz. Jest niezależnym producentem przygotowującym
programy dla wielu polskich telewizji.
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tworzyli m.in.:
Jan Koprowski – dziennikarz sportowy. Pracował w Radio S w Poznaniu. Od kilku lat jest
szefem poznańskiego oddziału PAP.
Cezary Ostrowski – autor cyklu programów
„Latający Reporter”. Dziś jest światowej
sławy artystą wizualnym, współtwórcą
popularnej gry internetowej Second Life.
Jest też muzykiem współtworzącym m.in.
z Korą, Marcinem Świetlickim i Mikołajem Trzaską. Publikuje swoje teksty m.in.
w tygodniku Wprost, Machina, Max oraz
Lampa.
Maciej Odoliński – reżyser. Zrealizował wiele
programów telewizyjnych. Obecnie przygotowuje pełnometrażowy film kinowy
o kradzieży obrazu Moneta z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Paweł Paluch – reżyser. Od wielu lat jest prezesem znanej firmy producenckiej TV Promotion Design. Producent wykonawczy
m.in. serialu telewizyjnego pt. „Tajemnice Watykanu”. W latach 2006 – 2007 był
dyrektorem Biura Marketingu i Promocji
TVP.
Dominik Pijański – scenograf. Początkowo
publikował swoje rysunki w większości
ogólnopolskich czasopism. Od wielu lat
jest dyrektorem kreatywnym Agencji Reklamowej JUST. Jest autorem pomysłów
do największych polskich kampanii reklamowych, w tym filmów reklamowych.
Jerzy Jernas – operator / producent. Pracował
jako samodzielny producent telewizyjny.
Był dyrektorem telewizji WTK i szefem zespołu handlowego w TVP Poznań. Obecnie związany jest z redakcją magazynu
Merkuriusz Poznań. Od lat jest uznanym
twórcą kina offowego.
Janusz Piwowarski – operator obrazu. Od
wielu lat jest uznanym operatorem obrazu. Autor zdjęć do niezliczonej ilości programów telewizyjnych i filmów.
Wojciech Bubnowicz – realizator telewizyjny. Przez wiele lat był montażystą w telewizjach Polsat oraz Polvision w Chicago.
Obecnie pracuje w TV Biznes.
Paweł Zabel – operator obrazu. Ukończył
łódzką szkołę filmową. Cały czas pracuje
w TVP Poznań.
Andrzej Miłosz – operator. Jeszcze przed zamknięciem telewizji wyjechał do USA,
gdzie cały czas pracuje w zawodzie.
Witek Wieczorek – operator. Pracuje w TVP
w Poznaniu.
Przemysław Anger – szef produkcji/reżyser. Ukończył w Niemczech szkołę trenerów biznesu. Zajmuje się szkoleniem biznesmenów w zakresie nowoczesnego
zarządzania.
Stefania Rupniewska – główna księgowa. Liczyła pieniądze m.in. Wyższej Szkoły Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa, Music
Collections i Pajo oraz wielu wymienionym tu osobom.
Andrzej Rzepecki – redaktor filmowy. Zmarł
tragicznie w 1994 roku. Aktor Teatru Biuro
Podróży, wielokrotnie nagradzany m.in. za
tytułową rolę Giordano Bruno w spektaklu
tego teatru pt. „Giordano”.
I wielu, wielu innych pięknych i młodych...
Piotr Sławiński
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muzyka

29 marca przypadła 125. rocznica urodzin Karola Szymanowskiego, a 13 października obchodzić będziemy 70. rocznicę śmierci kompozytora. Ta podwójna okazja sprawiła, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznał rok 2007 rokiem Karola Szymanowskiego. Kompozytor, który wprowadził muzykę polską XX wieku na nowe
tory, urodził się w Tymoszówce na Ukrainie. W niepodległej Polsce, choć mieszkał
w Warszawie, swe serce oddał zakopiańskiej Atmie.
Alina Kurczewska

Poznań Karola Szymanowskiego
N
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iebagatelną rolę w życiu twórcy
odegrał Poznań, w którym grono
młodych muzyków szczególnie dbało
o promowanie twórczości Karola Szymanowskiego. Już w 1912 roku, po wykonaniu przez Zdzisława Jahnkego Sonaty
d-moll w Kurierze Poznańskim, Tadeusz
Szulc pisał: „Co o młodym dziś jeszcze
Szymanowskim powie przyszłość, trudno dociec, to wszakże pewne, że jeżeli
kto, to on powołany jest zasiąść w hierarchii naszych muzyków najbliżej Chopina”.
W dwa lata później Artur Rubinstein włączył do swego programu Etiudę b-moll
kompozytora. Prasa pisała: „Wykonaniem
koncertant wzbudził entuzjazm”. W 1920
roku przybyła z Tymoszówki rodzina Szymanowskich nawet zastanawiała się nad
zamieszkaniem w Poznaniu. W 1927 roku
po raz pierwszy Karol Szymanowski zetknął się z mieszkającym wówczas w Wilnie Tadeuszem Szeligowskim, co zaowocowało wieloletnią przyjaźnią. Jej zapowiedź odnajdujemy w pierwszym liście:
„Ten 2-dniowy pobyt u Was jest jednym
z najcenniejszych wspomnień mego życia – jedną z tych chwil, gdzie się nagle odczuwa pełną ideową rację istnienia – a czyż w ogóle istnieje coś wartościowszego w życiu?”. W tym samym czasie działający w Poznaniu Stanisław Wieczowicz zabiegał o wykonanie Stabat
Mater w naszym mieście oraz zamówił
u kompozytora Pieśni Kurpiowskie. W liście z 1929 roku czytamy: „Cieszymy się,
że będzie możliwe wydanie u nas Pańskich ludówek, które są podobno takie
nadzwyczajne. Chwała Panu Bogu, że
będziemy mogli ożywić naszą literaturę
chóralną, która w takim zaduchu dotąd
tkwiła”. Nieobecny w Polsce Karol Szymanowski słuchał transmisji radiowej z war-

szawskiego prawykonania Stabat Mater,
a 7 marca 1929 roku studenci Konserwatorium Poznańskiego pod dyrekcją Władysława Raczkowskiego zaprezentowali
utwór już w obecności kompozytora.
•••
Zygmunt Latoszewski pisał: „Entuzjazm publiczności wyraził się w burzliwych owacjach dla obecnego na sali kompozytora i niemniej serdecznemu oklaskiwaniu chóru, orkiestry, solistów pani
Musielewskiej (przepiękny sopran), pani
Czechowskiej i pana Heisinga, przede
wszystkim zaś dyrygenta profesora Racz-

kowskiego, którego energii i kompetencji
zawdzięczamy wykonanie tego wspaniałego utworu”. Wybitny polski muzykolog
i przyjaciel Szymanowskiego Zdzisław Jachimecki 8 marca1929 roku tak pisał do
żony: „Z Warszawy jechaliśmy bardzo wesoło Karol, Kazuro, Wysocki, Walijewski.
Karol wygląda dobrze, ale nie rozstaje się
z flaszką koniaku, którą zawsze ma przy

sobie w tylnej kieszeni i popija. Ratowano
go w ten sposób, że całą flaszkę wypito –
naprawdę dla jego dobra. Położyliśmy się
dopiero o 2 w nocy. Karol nie dał mi spać,
bo całą noc chorował i spijał wodę mineralną. Wczoraj wykonano tu Stabat Mater.
Karol był bardzo wzruszony i spotkał się
z bardzo gorąca owacją”.
Od 1927 roku Karol Szymanowski był
rektorem Konserwatorium Warszawskiego. Niestety nie był w stanie stawić czoła muzykom, którzy nie rozumieli jego intencji odbudowania muzyki polskiej. Gdy
po wielkich awanturach ustępował z tego
stanowiska, powiedział: „Wydrapać mnie
wydrapali jak mówi Słonimski, ale tylko
z Konserwatorium. Z muzyki polskiej –
nie uda im się tak łatwo”.
Tadeusz Szeligowski u progu lat trzydziestych, po studiach w Paryżu u Nadii
Boulanger, był pracownikiem Konserwatorium Poznańskiego. Za swoją lojalność
względem Karola Szymanowskiego zapłacił posadą. W 1932 pisał do Marii Modrakowskiej do Paryża: „Słyszałaś zapewne o awanturach warszawskich. Przenieśli
w stan nieczynny Sikorskiego, Raczkowskiego, Fitelberga, Różyckiego, co widząc
Karol, podał się do dymisji. W parę dni
potem przyjechał tu Maliszewski i wizytował mnie, Kowalewską i Wiechowicza
– nikogo innego. Typowe nastawienie
na nas, otrzymane polecenie znalezienia
„czegoś”. Jak ci wiadomo zostaję ten rok
w Wilnie. Będę skromnie zarabiał, ale cóż
robić w czasach, gdy na człowieka „lecą”
z takiej Warszawy, z Ministerstwa tylko ślą
na Ciebie wszystko, co najgorsze, trzeba
przeczekać, przyjdzie czas, gdy się tamtą
stronę weźmie za łeb. Na razie trzeba siedzieć cicho”.
•••
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PSYCHIATRIA
POLITYCZNA
października w Poznaniu, we Lwowie
i w Warszawie, obawiam się, że będę musiał przyjmować wszystkie propozycje
grania, jakie się trafią, w celu ratowania
finansów”. Po prawykonaniu IV Symfonii
pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga, które
odbyło się 9 października w Teatrze Wielkim
Poznaniu,itd.)
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wydarzenia

BUSINESS
CENTER
CLUB
Wicemarszałek
Wojciech Jankowiak

Prezes DGA Andrzej
Głowacki oraz prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Wojciech Kruk

Paweł Janas z żoną
oraz redaktor
naczelna Merkuriusza Poznań
Mariola Zdancewicz
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Były też
róże dla
wszystkich
pań

Od lewej: kanclerz
Wielkopolskiej Loży
BCC Szczepan
Gawłowski oraz
prezydent Ryszard
Grobelny

Kanclerz
Szczepan
Gawłowski
wręcza
statuetki
Osobowość
Roku

Przy mikrofonie prowadzący spotkanie Hubert
Kwinta

Artyści duzi i mali

Gwiazda wieczoru Grażyna
Brodzińska

Artyści poznańskiego Teatru
Muzycznego

Tort Sachera kroi żona kanclerza,
pani Iwona Gawłowska

usiness Center Club – elitarny klub przedsiębiorców i największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców – powstał, by wspierać i integrować środowisko przedsiębiorców.
Klub promuje firmy członkowskie zarówno
w kraju, jak i za granicą, pozyskuje dla nich nowych kontrahentów, prowadzi działalność szkoleniową i edukacyjną, udziela pomocy prawnej,
reprezentuje przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi, urzędami skarbowymi i celnymi. Organizacja nie zapomina o towarzyskiej
i integracyjnej stronie przedsiębiorczości. Tradycją stała się przedwakacyjna impreza plenerowa, która w tym roku zgromadziła ok. 700 gości:
członków klubu, sympatyków BCC, władze miasta
i województwa, przedstawicieli nauki, mediów,
sponsorów. Gospodarzami spotkania byli prezes BCC Marek Goliszewski i kanclerz Loży Wielkopolskiej Szczepan Gawłowski. Gala odbyła się
w podpoznańskim Wojnowie. Impreza miała charakter pikniku wiedeńskiego i odbywała się przy
muzyce klasycznej wykonywanej przez artystów
poznańskiego Teatru Muzycznego. Gwiazdą wieczoru była Grażyna Brodzińska – śpiewaczka scen
operowych. Goście bawili się na przepięknych terenach XIX-wiecznego parku wokół Villi Mon Repos, jednego z najpiękniejszych i doskonale zachowanych pałaców w zachodniej Polsce. Były
pokazy akrobacji śmigłowcem SW-4 z PZL Świdnik, pokazy balonów, pokaz mody, a także szansa zapoznania się z nowościami największych firm
motoryzacyjnych i innymi prezentacjami sponsorów. Ciekawym wydarzeniem była loteria przeprowadzona przez fundację Barka, dzięki której
zebrano środki umożliwiające zorganizowanie
letniego wypoczynku dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin, a także na aktywizację zawodową bezrobotnych. Po raz pierwszy odbyła
się uroczystość wręczenia statuetek Osobowości Roku dla najwybitniejszych postaci życia społeczno-kulturalno-biznesowego w Wielkopolsce.
Tytuł Osobowości Roku 2007 otrzymali: Grażyna
Kulczyk, Jacek Kseń i Barbara Sadowska. Dziesięciu członków Loży Wielkopolskiej BCC otrzymało
pamiątkowe medale z okazji 10-lecia członkostwa
w BCC. Piknik zakończyła degustacja 120-kilogramowego tortu Sachera oraz pokaz sztucznych
ogni przy dźwiękach Marszu Radetzkyego.
Loża Wielkopolska Business Centre Club powołana została do życia w 1996 roku i obecnie
jest największą z lóż w Polsce. Podstawowym jej
zadaniem jest wspieranie lokalnych inicjatyw
gospodarczych, reprezentowanie firm członkowskich i przedsiębiorstw, a także integracja
środowiska gospodarczego w Wielkopolsce, co
przyczynia się do pobudzania rozwoju gospodarczego regionu. Na co dzień Loża współpracuje z urzędami, instytucjami i innymi organizacjami małych i średnich przedsiębiorstw.
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korespondencja Jacka Rujny z Irlandii

Zupka i hydraulik
Już mi się przejadło, szczerze wam
powiem, wysłuchiwanie co durniejszych
polskich polityków jak mantrę powtarzających: - „Najlepsze córki i synowie polskiej ziemi na zmywak albo na budowę
jadą do Irlandii czy Wielkiej Brytanii. Budujmy Polskę, a nie wyjeżdżajmy…” - i takie tam bzdety. A przejadło mi się z po-
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rys. Dominik Pijański

wodu… Piotra Fronczewskiego, aktora,
który się ubekom nie kłaniał.
Piotr Fronczewski, aktor znakomity, niepodrabialny, legendarny i w ogóle:
uosabiający polską kondycję tego trudnego zawodu, nie poddał się szantażowi
w latach siedemdziesiątych, kiedy to esbecja zatrzymać mu chciała prawo jazdy za

to, że siadł za kółkiem po pijaku. Nie zgodził się i zobowiązania nie podpisał. Sto,
dwieście, tysiąc razy (zanim mi się jeszcze nie znudziło) mówiłem tu w Irlandii
przygodnym rozmówcom, że właśnie o to
w tzw. walce z komuną przez ponad pięćdziesiąt lat chodziło: by mieć możliwość
wyboru. By móc w każdej chwili wziąć
z własnej szuflady paszport, bez proszenia się u jakichś urzędasów o coś, co się
należy. Czyli o możliwość nieskrępowanego przemieszczania się z miejsca na miejsce. O to, by się nie różnić „na świecie” od
Portugalczyka, Szwajcara czy Hiszpana... –
no chyba, że wąsem. Zadaję teraz pytanie:
dlaczego nie grzmią moralizatorzy z apelami o to, by Fronczewski, Gajos, Kondrat,
Dykiel – by wymienić aktorów pierwszego planu – porzucili chałturzenie w telewizyjnych reklamach; by banków, funduszy, zupek i czegoś tam jeszcze nie reklamowali?! No – dlaczego? Przecież te banki, fundusze, zupki... – toż to kapitał zagraniczny i wg przeliczników zagranicznych
w skali „euro” płacony za występ! Wracajcie
na scenę i publiczność za katharsis niech
wam płaci i z tego żyjcie! Im wolno, ich podziwiać można na scenie i w filmie i w reklamie, oni bohaterami są, a my – nie! Oni
nawet w szpagacie między „sztuką w filmie” i „reklamą funduszu” zdołają wypowiedzieć się w telewizji w charakterze autorytetu moralnego, że też wstydu jeden
z drugim nie ma. Ale durna kostka rosołowa reklamowana przez aktora nie przeszkadza nikomu; to jest w porządku i nikt
nie woła: - Przestańcie aktorzy, reklamy
piorą wam mózg, wy pierzecie nam! Nie
po to adeptami kiedyś w świątyni sztuki
byliście, by teraz zaufanie widzów spieniężać i kupczyć!”. Gdzie tam. Nikt nie woła,
bo kasa jest kasa. I kiedy dzisiaj w Dublinie
na ekranie telewizora widzę „Szpicbródkę”
stręczącego bank czy fundusz powierniczy to mnie właśnie taka konkluzja - „pecunia non olet” - nachodzi!
No to teraz ja mówię: - A odpierdulta się od nas! – co zresztą zwerbalizował w „Konopielce” Kaziuk, czyli aktor
Krzysztof Majchrzak nie grający w reklamach.

wywiad
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