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Jesteśmy
najstarsi
Z profesorem Wojciechem
Suchockim, dyrektorem Muzeum Narodowego w Poznaniu, rozmawiała Mariola
Zdancewicz

150 lat

Muzeum
Narodowego
w Poznaniu
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Jakie miejsce zajmuje muzeum poznańskie
wśród najstarszych w Polsce?
Ranga Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich
w Wielkim Księstwie Poznańskim, powołanego w 1857
roku przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk, była z pewnością
porównywalna do tych, które od początku nosiły miano
narodowych, jak powstałe
w 1879 roku Muzeum Narodowe w Krakowie. Nasze Muzeum od początku miało narodowy cel i charakter, a w krótkim czasie dysponowało najbogatszą kolekcją publiczną
na ziemiach polskich. Stało się
tak dzięki przekazaniu przez Seweryna Mielżyńskiego zakupionej kolekcji Edwarda Rastawieckiego, a testamentem – własnej. Dało
to zbiór liczący ponad 400 obrazów i ponad
10 000 prac na papierze, obejmujący kolekcjonowane przez Rastawieckiego malarstwo
polskie i malarstwo europejskie z galerii miłosławskiej Mielżyńskiego. Wiele spośród
tych dzieł zajmuje ważne miejsce w naszych
zbiorach. Chociaż nasze Muzeum nosi miano Narodowego dopiero od 1950 roku, to
zachowuje ciągłość koncepcji i zbiorów od
momentu powstania przed 150 laty. A więc –
jesteśmy najstarsi.
Kolekcje Mielżyńskich czy
PTPN rozpoczęły się od „zbieractwa” czy
pewnych pasji. Jak to wygląda dzisiaj?

Rzeczywiście, Muzeum w 1857 roku
nie wzięło się z niczego; było poprzedzone tymi pasjami starożytniczymi, z nich
wzięła się jego wielodyscyplinarna koncepcja – nasza obecna struktura nawiązuje do
niej, choć już z innych nieco pobudek. Zapis Mielżyńskiego tę orientację zmienił
o tyle, że wyraźny nacisk padł wówczas na
zbiory sztuki. Następny wielki krok to kolekcja Atanazego Raczyńskiego, przeniesiona z Berlina w 1903 roku do powstającego Kaiser-Friedrich Museum, będącego odpowiedzią władz pruskich na polskie muzeum – znakomita kolekcja malarstwa europejskiego, z wieloma arcydziełami (m. in.
zespołami dzieł malarstwa hiszpańskiego
czy XIX-wiecznego malarstwa niemieckiego, które nie mają sobie równych w zbiorach polskich). I wreszcie po drugiej wojnie
włączono do naszych zbiorów dwie wielkie kolekcje: rogalińską galerię Edwarda
Aleksandra Raczyńskiego, z Malczewskim
i „Dziewicą Orleańską” Matejki, oraz zbiory gołuchowskie Izabelli z Czartoryskich
i Jana Działyńskich – w miejscu niezwykłym, zamku-muzeum wieczyście publicznie dostępnym, jak życzyła sobie Izabella.
Przywrócona po drugiej wojnie światowej,
a nawet rozszerzona wielodyscyplinarność
sprawiła, że nie ma dziś w Polsce muzeum,
które w ramach jednej instytucji gromadziłoby przedmioty zainteresowania tak wielu
dyscyplin: zbiory sztuk użytkowych, instrumentów muzycznych, militariów, pamiątek
historycznych czy zbiory etnograficzne.
Czy kolekcje PTPN i Raczyńskich można porównać?
Obie są niezmiernie cenne, ale gromadzono je w innych warunkach i celach.
Atanazy Raczyński był nastawiony przede
wszystkim na sztukę europejską i współczesną mu sztukę niemiecką, dla której położył
niezwykłe zasługi (był autorem pierwszej jej

z określoną myślą. Dla Muzeum Narodowego nabywanie nowych, cennych obiektów to jednak rzecz niezmiernie trudna,
wymagająca wsparcia. Jesteśmy również
narażeni na zubożenie naszych kolekcji
w związku z roszczeniami właścicieli – to
kwestia dyskutowana od lat na poziomie
Ministerstwa. Chodzi o stworzenie funduszu, który mógłby pomagać muzeom, np.
wykupując z depozytów najcenniejsze
muzealia. W zeszłym roku dzięki wsparciu
Ministerstwa udało się nam zachować kilka
cennych dzieł.

storycznego. Wszystko to daje naszemu Muzeum kolekcję pod wieloma względami nieporównywalną w Polsce (i nie tylko).
A jak to wygląda dzisiaj? Czy
zdarzają się darczyńcy lub mecenasi tej
miary co Izabela Czartoryska? A może
przy okazji jubileuszu udało się otrzymać jakąś cenną kolekcję?
Pamiętać trzeba, że kolekcje prywatne
wiązały się z możliwościami finansowymi
ich twórców. Myślę, że trzeba szczególnie
wyróżnić inicjatywę Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta RP na uchodźstwie,
założyciela Fundacji, stwarzającej wspaniałej kolekcji Raczyńskich możliwość funkcjonowania jako otwartego zbioru publicznego w nowej sytuacji ustrojowo-własnościowej. Te nowe warunki przyczynią się obecnie raczej do powstawania nowych prywatnych kolekcji. Zaczynają już powstawać
zbiory niekiedy bardzo cenne, prowadzone

Znaną w świecie praktyką jest
przechowywanie dzieł z prywatnych kolekcji w muzeum.
To odmienne sprawy. Kiedy do muzeum
trafiają obrazy na zasadzie depozytu, zawierane są z właścicielami umowy depozytowe, jasno określające prawa do tych obiektów. Po drugiej wojnie zaś do zbiorów państwowych trafiały dzieła składowane przez
okupanta w rozmaitych miejscach, także
w rezydencjach prywatnych. Problematyczne często stawało się określenie właściciela obiektu. Później właściciele próbowali w wiarygodny sposób potwierdzić swoje
prawa, co tworzyło nowy dylemat: zwracać
obiekt czy nie. Tu wyłania się jeszcze jedna
kwestia, związana w szczególności z tzw.
mieniem poniemieckim. Polska poniosła
w czasie wojny i okupacji straty straszliwe,
nieporównywalne z innymi krajami, dotyczy to również zubożenia krajobrazu kultu-

ralnego. Proste podejście do problemu na
zasadzie nienaruszalności własności prywatnej wydaje mi się zupełnie niemożliwe.
Zagadnienie to wymaga rozwiązań na poziomie władz państwowych.
Obdarowanie muzeum lustrem
wcześniej wywiezionym przez Niemców
dodaje smaczku tym historiom.
Ta akurat sytuacja rozwiązana została
w sposób przykładowy. Instytucja niemiecka, która znalazła w swoich zbiorach obiekt
o potwierdzonej pierwotnie własności, po
prostu go zwróciła. Niestety nie zawsze tak
się dzieje. Obecnie jednym z problemów jest dostęp polskich badaczy
do archiwów i dokumentacji kolekcji na terenie Niemiec, umożliwiający poszukiwania obiektów nadal figurujących w rejestrze strat wojennych. Równie istotne byłoby umożliwienie takich poszukiwań na terenie
byłego Związku Sowieckiego.
Czy mogę prosić o wymienienie kilku dzieł, na które
warto szczególnie zwrócić uwagę?
Nasze zbiory są bardzo zróżnicowane i nie byłoby mi łatwo kompetentnie wskazać wartościowe
przedmioty we wszystkich dziedzinach. Np. w Muzeum Historii Miasta przechowujemy szczególnie cenne obiekty, których wartość jest nie
tyle artystyczna, co historyczna i nie
zawsze łatwa do zmierzenia. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku
Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, mamy też zbiory etnograficzne, muzyczne, mamy Muzeum Sztuk Użytkowych.
Można jednak powiedzieć, że osoby zainteresowane sztuką kojarzą z naszym Muzeum np. najlepszą kolekcję dzieł Jacka
Malczewskiego. Chociaż nasze zbiory malarstwa polskiego liczebnie ustępują warszawskim czy krakowskim, to galeria ma
charakter „podręcznikowy” – także w tym
sensie, że prezentowane w niej obrazy powinny się znaleźć we wszystkich syntezach
historii malarstwa polskiego. Nie zapominajmy o galerii „sarmackiej”, jednej ze specjalności naszego Muzeum. W zbiorach malarstwa obcego na uwagę zasługuje nie tylko wspomniana kolekcja dzieł hiszpańskich
i XIX-wiecznego malarstwa niemieckiego;
jest to cenny i reprezentatywny zbiór, zawierający przykłady dzieł istotnych artystycznych środowisk i faz ich rozwoju. Spośród obrazów cieszących się szczególnym
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historii). Edward Aleksander Raczyński z kolei zbierał najlepsze obrazy polskie swego
czasu, jeśli zaś chodzi o malarstwo europejskie, to nie tyle ówczesnych nowatorów, co
dzieła wystawiane na salonach. Rastawiecki
starał się zgromadzić reprezentatywną kolekcję malarstwa polskiego, zbierał też grafikę. Seweryn Mielżyński kierował się smakiem i własnym doświadczeniem malarskim.
Izabela Czartoryska kontynuowała sposób
kolekcjonowania, który znamy od schyłku
wieku XVIII, związany i z własną arystokratyczną tradycją, i rozległością horyzontu hi-

5

wywiad
6

w magazynach, a czego ze względu na
ograniczenia przestrzenne nie możemy stale pokazywać. Tu warto wspomnieć o zbiorach Gabinetu Rycin (choćby Rubens, Rembrandt), pokazywanych na wystawie przez
wybór zbioru Muzeum im. Mielżyńskich
(z miedziorytem Wita Stwosza). No i na co
warto zwrócić uwagę szczególną, dzięki
wystawie zaistniała wyraziście w przestrzeni Muzeum rzeźba: z galerii rogalińskiej
przyjechały dwa wybitne dzieła Szymanowskiego i Flauma, przypomnieliśmy wystawę międzywojenną z „Pochodem na Wawel” Szymanowskiego. To wstęp do szerszego wprowadzenie rzeźby do stałej
ekspozycji.
Wrócę do problemu
obdarowywania muzeów. Ma
powstać w muzeum księga darczyńców, a w Poznaniu i Wielkopolsce jest wielu kolekcjonerów współczesnego malarstwa.
Czy Muzeum zachęca jakoś te
osoby, żeby ich zbiory zaistniały publicznie? Prywatne galerie
to wspaniała rzecz, ale jednak
zaistnienie w Muzeum Narodowym to nobilitacja.
Wiąże się to z kolejnym problemem
– stosunkiem zbiorów i dziaGaleria artystów i rzeczy polskich
łań Muzeum Narodowego do tego,
w Muzeum Mielżyńskich, 1883
co się aktualnie w sztuce dzieje.
Muzeum nie jest galerią współczesną, aczkolwiek bardzo ważną część
naszej działalności stanowi pokazywanie dużych wystaw wybitnych artystów, którzy już zajęli trwałe miejsce w najnowszej sztuce. A więc
dobrze, że powstają prywatne kolekcje i powinno też powstać w Poznaniu coś w rodzaju centrum sztuki współczesnej, miejsce ekspozycji
kolekcji Zachęty wielkopolskiej, Galerii Miejskiej, a także prywatnych
kolekcji. Dobrze, że powstaje wiele
zbiorów sztuki współczesnej, rozwijają się prywatne pasje, galerie, także
o charakterze programowym,
Muzeum Wielkopolskie rok 1920 – wystawa rzeźb
a
nie
tylko komercyjnym. Co do darWładysława Szymanowskiego
czyńców, to ich księga ma stanowić
łość ekspozycji w głównym gmachu w ten pierwszą część wielotomowej publikacji, któsposób, że na galeriach stałych zaznaczo- rą chcemy uczcić nasz jubileusz, opracowuno, w jakim okresie wystawiane tam dzieła jąc dzieje Muzeum Narodowego w Poznapozyskano do Muzeum. W przestrzeni wy- niu. Wielokierunkowe prace nad nią ruszyły
staw czasowych ukazano dwie istotne fazy w zeszłym roku. Chcielibyśmy, żeby księga
dziejów naszej placówki: Muzeum im. Miel- darczyńców upamiętniała wszystkie osoby,
żyńskich i Muzeum Wielkopolskie, a zara- które cokolwiek podarowały Muzeum w ciązem nasz potencjał – to, co jeszcze mamy gu tych 150 lat. Kolejne opracowania będą
uznaniem wymienię choćby obrazy Böcklina i Corintha, z malarstwa niderlandzkiego XV-wieczne „Ukrzyżowanie” i „Madonnę
z dzieciątkiem” Quentina Massysa, a z malarstwa włoskiego „Porwanie Europy” Bernarda Strozziego czy w ostatnich latach
wiele podróżującą „Grę w szachy” Sofonisby Anguiscioli.
Czy ta jubileuszowa wystawa obejmuje wszystko, co znajduje się
w oddziałach muzealnych?
Wystawa jubileuszowa była o tyle trudna, że to, co najcenniejsze, mamy przecież
na stałych ekspozycjach. Objęła więc ca-

dotyczyć wystaw czasowych i dziejów naszej
instytucji – to zamierzenie poważne, naszym
zdaniem najważniejsze z punktu widzenia
jubileuszu. Równie ważne jest dla nas polepszenie warunków przechowywania zbiorów,
inwestycje podjęte w roku jubileuszowym
cieszą nas niezmiernie. To, że po ponad 20
latach ruszyła odbudowa głównego korpusu pałacu rogalińskiego, a jej plan pozwala
mieć niemalże pewność co do zakończenia
prac podstawowych w połowie 2009 roku;
że będziemy kontynuować wyposażanie
budynku; że stary gmach Muzeum Narodowego otrzymał klimatyzację; że otworzymy
niebawem (bo mamy już cały osprzęt) galerię starożytną – to wszystko nam się udało w roku jubileuszowym i to uważamy za
szczególnie cenne.
Czy księga darczyńców już została zamknięta? Może uda nam się jeszcze kogoś namówić?
Zamknęliśmy ją w roku ubiegłym, prace
redakcyjne nad tym tomem są już zaawansowane; granicę dla księgi darów 150-lecia
stanowił rok jubileuszowy, rok 2007. I nie
mogę zapewnić, że jakieś jeszcze uzupełnienia będą możliwe.
Zależy to może od wielkości
kolekcji…
Być może napłyną takie dary, że grzech
będzie ich nie uwzględnić? Na pewno znajdziemy sposób ich należytego uczczenia.
Czym by Pan zachęcił do obejrzenia wystawy jubileuszowej ludzi, którzy jej nie zobaczyli?
Po pierwsze, myślę, że jest pięknie i starannie przygotowana. Po drugie, pozwala zorientować się w działalności Muzeum
jak gdyby w dwóch perspektywach, zarówno tej historycznej, jak i rozległości struktury i bogactwa zbiorów Muzeum. Twórcy
wystawy starali się, żeby rozmaite kolekcje, nieobecne na co dzień, przynajmniej
w głównym gmachu, zbiory gabinetu rycin,
gabinetu numizmatycznego czy naszych
oddziałów sztuki użytkowej, etnograficznego, prezentowały się choć poprzez wybrane
obiekty, pozyskiwane do Muzeum w istotnych fazach jego istnienia. No i towarzyszy
otwarciu wystawy wydanie albumu, który
po raz pierwszy w pożądanej formie prezentuje zbiory muzeum, od którego rozpoczynają się nasze dzieje.
I te przedmioty, które potem
znów wrócą na swoje miejsce, będzie
można oglądać tylko krótko.
Niestety, większość powróci do magazynów.

sztuka

Jyrki
Parantainen
(1962) mieszka i pracuje

w Helsinkach. Absolwent
University of Art and Design
w Helsinkach (TaiK), od 2006
roku pracuje tam jako profesor
fotografii odpowiedzialny za
kształcenie nowych talentów tzw.
Szkoły Helsińskiej.
The University of Art and Design
w Helsinkach to największa
w Skandynawii uczelnia
o profilu artystycznym. Prace
artystów związanych z TaiK są
bardzo zróżnicowane zarówno
pod względem formalnym,
jak i techniki fotograficznej
czy tematyki. Album „The
Helsinki School. Photography
by TaiK”, wydany przez Hatje
Cantz, podkreśla fakt, że Szkoły
Helsińskiej nie
definiuje styl,
narodowość
czy kontekst
geograficzny, tylko
specyficzny sposób
myślenia o fotografii.
To myślenie z kolei
wynika ze sposobu,
w jaki przebiega
proces nauczania
w szkole, gdzie
profesorowie są
raczej doradcami niż
nauczycielami, a „każdej generacji
dana jest szansa wymyślenia się na
nowo”. Proces ów „skoncentrowany
jest na krytyce, współpracy
i dzieleniu się pomysłami, gdzie
teoria spotyka praktykę”.

Marzenia
i rozczarowania

Prace Jyrki Parantainena znajdują się m.in. w kolekcjach: Amos Andersson Art Museum;
Museum of Contemporary Art Kiasma oraz The Finnish Museum of Photography (Helsinki);
Bibliothèque Nationale de France oraz Maison Européenne de la Photographie (Paryż); The
Museum of Contemporary Art (Tampere); The Museum of Fine Arts (Houston); The Finnish State Art Collection oraz prywatnych zbiorach w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech, Grecji i USA.
Prezentowany w galerii cykl zgłębia fizyczną i psychologiczną bezbronność człowieka –
pineski i sznurki przytwierdzone do ciała ludzkiego oznaczają miejsca, punkty tej bezbronności. Napięte sznurki, poprowadzone do punktu
znajdującego się poza obrysem ciała, stanowią aluzję do obecności jakiejś nieznanej, dominującej siły. Przedstawione na fotografiach
zdarzenia opisują stosunek danej osoby do siebie i innych ludzi. W życiu każdego człowieka
powtarzają się podobne sytuacje: porozumienie lub jego brak między kobietą a mężczyzną,
konsternacja dziecka wobec stawianych przed
nim oczekiwań. Bohaterowie fotografii zwykle
przedstawiani są w chwili, gdy stoją twarzą
w twarz ze swą historią, przyszłością, marzeniami i lękami.
Obecny w cyklu ton tragizmu łagodzi ironia,
kolory, detale i plastyczne bogactwo, co – mimo wszystko – nadaje całości atmosferę pełną ciepła i optymizmu. Założeniem tych prac bowiem jest wzbudzenie w widzu przekonania, że zawsze
gdzieś tam istnieje szansa na szczęśliwe zakończenie. (Jyrki Parantainen)
Współpraca: FRAME i Hippolyte Gallery.

Jyrki Parantainen
– Marzenia i rozczarowania (Dreams and Disappointments)
Wystawa w Galerii Fotografii „pf” (Centrum Kultury „Zamek”)
Wernisaż: 15.02., g. 18
Wystawa czynna do 27.03. w g. 11-19 (codziennie oprócz poniedziałków)
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Szklany
paragraf

Rafał Węgierkiewicz

prof. dr. hab. Andrzej J. Szwarc

S

zary, masywny, wykonany z kamiennych bloków wzbudza respekt wśród
przemykających obok przechodniów. Stoi
w samym centrum miasta, przy głównej arterii komunikacyjnej. Kiedyś ulica ta nosiła
nazwę Armii Czerwonej, dziś świętego Marcina – dwie historyczne epoki, dwa style życia. Do dworca kolejowego nie więcej niż kilometr, do Opery podobnie. Hotel Mercure
jest odległy o dobry rzut kamieniem przez
położone nieopodal tory kolejowe.
To od okresu międzywojennego gmach
Collegium Iuridicum – Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś kształci się tutaj prawie 7000 studentów.
Kiedy pod koniec lat 60. przemierzałem
jego wąskie korytarze od piwnicy po trzecie piętro i siedziałem w ciasnych salkach
na ćwiczeniach czy seminariach z prawa
państwowego, nie przypuszczałem, że po
latach od uzyskania dyplomu znajdę się
raz jeszcze w gabinecie dziekana. I nie miała być to podróż sentymentalna, wręcz odwrotnie. Z prof. dr. hab. Andrzejem J. Szwarcem, cenionym specjalistą prawa karnego,
nie miałem rozmawiać o paragrafach, artykułach czy kodeksach, lecz o nowej inwestycji poznańskiej Almae Matris.
– Pierwsza koncepcja rozbudowy pojawiła się w 1990 roku – mówi profesor. –
Przedstawił ją ówczesny dziekan, prof. Rozwadowski, proponując, aby na północnej
stronie placu przylegającego do budynku
powstał nowy budynek Wydziału. Kolejni
rektorzy nie akceptowali jednak tego rozwiązania. Kiedy w 2002 roku rozpocząłem
pierwszą kadencję dziekana, wróciłem do
tego tematu. Władze UAM zaproponowały,
aby przenieść Wydział na Morasko, gdzie od
kilku lat buduje się kampus uniwersytecki.
Nie akceptowaliśmy tej koncepcji w przekonaniu, że nie należy wyprowadzać Wydziału
z centrum miasta. Potem wskazano teren
zakładów im. Hipolita Cegielskiego na Dębcu, a następnie znany w mieście dom akademicki „Hanka” (dawniej: im. Hanki Sawickiej). Po ekspertyzie budowlanej okazało się,
że adaptacje i remont będą zbyt kosztowne, musieliśmy więc z tej koncepcji zrezygnować.
W latach 2003- 2005 rozgorzała dyskusja na temat rewitalizacji budynków starej rzeźni przy ulicy Garbary. W ten śmiały
i ambitny projekt zaangażował się osobiście dr Jan Kulczyk, absolwent wydziału prawa, deklarując, że z własnych pieniędzy wybuduje bibliotekę dla swoich młodszych ko-

elementy nośne biblioteki będą obłożone
szkłem z wytrawionymi cytatami parenii –
fundamentami prawa rzymskiego.
Władze Wydziału nie kryją satysfakcji. Obiekt będzie na wskroś nowoczesny
i piękny.
– Cieszę się z tak wspaniałej lokalizacji –
mówi prof. Szwarc. – Władze Poznania doceniły nasz wysiłek i ochotę, aby stworzyć
naprawdę nowoczesną placówkę dydaktyczną. Pan Prezydent ufundował nawet
specjalną nagrodę dla zwycięzców konkursu. Już w tej chwili obiekt bardzo nam się
podoba: ma atrakcyjną fasadę i usytuowany jest przy pięknej, obsadzonej platanami
starej alei, których w naszym mieście mamy
tak niewiele. To będzie wspaniały „szklany
paragraf”.
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legów. Na te tereny miała zostać przeniesiona także Akademia Sztuk Pięknych i Instytut
Historii Sztuki. Planowano utworzyć obiekt
utrzymany w stylistyce Starego Browaru.
Także i ta koncepcja nie doczekała się realizacji, wierzyciele byłych Zakładów Mięsnych,
którzy wciąż mają niezaspokojone roszczenia wobec upadłej firmy, zapowiedzieli bowiem złożenie do sądu pozwów. Panowie
profesorowie zaczęli więc dmuchać na zimne. Zaoferowano im za to tereny pomiędzy
hotelem Polonez a Bogdanką, ostatecznie
zdecydowano się jednak na trzyhektarową
działkę przy al. Niepodległości, ogrodzoną
wysokim ceglanym murem. Kupiono ją od
Agencji Mienia Wojskowego latem 2005
roku. Do pierwszego etapu konkursu na
siedzibę Wydziału zgłosiło się 35 pracowni
architektonicznych, w tym trzy z zagranicy.
Ostatecznym zwycięzcą została poznańska
„Pracownia Architektoniczna 1997 Sp. z o.o.”,
której trzon stanowią Krzysztof Frąckowiak,

Aleksandra Kornec ka, Stanisław Mikołajczak i Katarzyna Weiss. Projekt budowlany
przygotowany przez
tę pracownię był konsultowany z inwestorem, by jak najlepiej
spełnić jego oczekiwania: określono precyzyjnie liczbę i wielkość sal wykładowych, seminaryjnych czy
konwersatoryjnych, uwzględniając pokoje
dla nauczycieli akademickich, pomieszczenia dziekanatu i katedr, bibliotekę, stołówkę, klub profesorski i studencki, a nawet
restaurację na dachu. Od strony północnej,
gdzie przebiegają tory kolejowe, powstanie
czterokondygnacyjny parking samochodowy, który stanowić będzie naturalny ekran
akustyczny. W tym roku rozpisany zostanie
przetarg na wykonawcę. Całość inwestycji
szacowana jest dziś na ok. 80 mln zł, z czego połowę uzyskano już z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozostałe środki zamierza się uzyskać z unijnych środków
strukturalnych.
Architekt Krzysztof Frąckowiak ocenia
współpracę z Wydziałem Prawa jako bardzo dobrą.
– Uniwersytet należy do elitarnego grona inwestorów publicznych wybierających
przyszłych projektantów drogą konkursu.
Po ogłoszeniu wyników konkursu Wydział
przedstawił nam koordynatora projektu, co
eliminuje wiele dyskusji i ułatwia cały proces. W ciągu ostatnich kilku lat biuro nasze
wygrało dwa inne konkursy na obiekty akademickie: Collegium Europaeum w Gnieźnie już stoi, a budowa kolegium w Pile niebawem ruszy. Trzeba jednak się przyznać, że
kilka takich rywalizacji jednak przegraliśmy.
W przypadku Collegium Iuridicum, które powstanie przy Al. Niepodległości, najważniejsze elementy kompozycyjne to biblioteka, tworząca pierzeję ulicy
i stanowiąca wizytówkę obiektu,
oraz elipsoidalna
aula – jądro założenia. W elewacjach dominować
będzie szkło przeźrocz yste i matowe oraz miedź.
Znajdujące się na
pierwszym planie
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Złoto dla zuchwałych
Rozmowa z Markiem Kazaneckim, prezesem zarządu BIT Biznes-Innowacje-Technologie sp. z o.o.
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Co łączy spółkę BIT z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi?
Historycznie rzecz biorąc, jesteśmy instytucją powołaną do wspomagania tych
procesów informacyjnych Międzynarodowych Targów Poznańskich, których główny
cel stanowi organizacja i obsługa konkursu o Złoty Medal MTP oraz innych konkursów dla wystawców. Początkowo działaliśmy pod nazwą Biura Informacji Technicznej, gdyż firma ta została powołana przez
Polską Izbę Handlu Zagranicznego, działające wówczas w jej ramach organizacyjnych
MTP oraz Naczelną Organizację Techniczną,
aby informować inżynierów o targach. Od
18 zaś lat jesteśmy spółką MTP w ich grupie
kapitałowej .
Na ile w Pańskiej opinii można
wycenić wartość Złotego Medalu MTP?
Wyróżnienie to, zaprojektowane przez
prof. Annę Krzymańską z poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, wykonane jest z brązu. Nie chodzi jednak o jego wartość materialną, liczy się prestiż, o który walczą producenci. Wyróżnienie to ma wyjątkową, niepowtarzalną rangę. Niektórzy twierdzą, że
jego zdobycie powoduje zwiększenie sprzedaży o 10 do 30%.

A nie uważa Pan, że dziś statuetki, wyróżnienia i nagrody dewaluują
się z roku na rok?
Zgadzam się. Gospodarka zmusiła do
poszukiwania coraz bardziej wyrafinowanych metod prowadzenia gry rynkowej,
a w szczególności zwrócenia uwagi na produkt lub firmę. Rodzi to popyt na nagrody, które dodają prestiżu, jednak dziś wiele z tego, co miało nobilitować, stało się na
tyle powszechne, że straciło swoją wartość.
To proszę o konkretne przykłady.
Wybaczy Pan, nie będę ich dziś przytaczał.
Sytuację tę wykorzystują zagraniczni spryciarze, którzy za kilka tysięcy dolarów proponują polskim przedsiębiorcom nagrody, wręczane na przykład przez arystokratę na jego zamku
w Szwajcarii.
Słyszałem o takich przypadkach. Medalu MTP nie można jednak kupić. Działamy
przy otwartej kurtynie: naszą nagrodę przyznaje kilkunastoosobowy Sąd Konkursowy,
a kryteria są jasno sprecyzowane w regulaminie – ten, kto ubiega się o Medal, musi
wypełnić kwestionariusz, precyzyjnie przedstawić parametry wyrobu oraz zaprezentować go na targach.
W jaki sposób się to odbywa?
Od prawie 2 lat procedura jest dwustopniowa. Pierwszy etap to nominacja do
medalu, którą przygotowuje zespół opiniotwórczy, składający się z ekspertów różnych

dziedzin: pracowników instytutów badawczych, stowarzyszeń technicznych, pracowników naukowych wyższych uczelni oraz
doświadczonych przedstawicieli branży.
Szczegółowo analizują oni zgłoszenie, odwiedzają stoiska targowe, oglądają eksponaty i rozmawiają z producentami. Na podstawie tych informacji Sąd Konkursowy dokonuje nominacji produktów, poświadczonej stosowną plakietą. Etap drugi to szczegółowa prezentacja oceny ekspertów przed
Sądem. Posiedzenie trwa od dwóch do pięciu godzin, głosowanie jest tajne, trudno
więc tutaj dokonać jakiejkolwiek manipulacji.
Od ilu lat Złoty Medal przyznawany jest w Poznaniu?
Po raz pierwszy było to w 1979 roku. Od
tego czasu przyznano ich już kilka tysięcy.
Bywa tak, że firmy posiadają ich w swojej
kolekcji 3, 4 lub więcej, nawet kilkanaście.
Weszło to im w pozytywny nawyk, walczą zażarcie i nie zamierzają przerwać. Jest
taka mleczarnia w Wielkopolsce, która produkuje doskonałe sery pleśniowe. Jej prezes,
przyjeżdżając na Polagrę, ma ciągle apetyt
na kolejne Medale...
Czy Złoty Medal miał na Targach rywali?
Przez wiele lat różne stowarzyszenia,
korporacje, a nawet redakcje przyznawały nagrody branżowe. Była „Złota” i „Srebrna Pętelka”, dedykowana najlepszym pol-

ści i otwarciu kilku butelek szampana firmy często zapominają, co należałoby jeszcze zrobić. Szefowie działów marketingu
powinni zdyskontować tę nagrodę, istnieje
przecież wiele sposobów, aby kupujący wiedział, że ma przed sobą produkt najwyższej
jakości, oceniony przez specjalistów danej
dziedziny. Staramy się zwracać na to wystawcom uwagę. I tak na przykład Radio
Prof. dr hab. Bogdan Branowski
Kierownik Zakładu Metod Projektowania Maszyn Politechniki Poznańskiej
Ciekawy świat techniki zachodniej odsłaniał się mojemu pokoleniu dzięki MTP.
Na podstawie rozmów i uzyskanych tam
informacji realizowaliśmy jako studenci
i inżynierowie prace dyplomowe i projekty techniczne. Już 40 lat temu pracowałem
na Targach jako praktykant i stażysta stoiska dla wystawców, choć w miarę upływu czasu moja praca zmieniła charakter.
Przez wiele lat byłem rzeczoznawcą Komisji Złotego Medalu MTP, a od dłuższego
czasu przewodniczę sądom konkursowym
Złotych Medali na Międzynarodowych Targach Furnica, Drema i Międzynarodowej
Wystawie Securex, odpowiadając przed
Komisją za rzetelność i obiektywność wyboru produktu nagrodzonego Złotym Medalem MTP.
Procedury wyłaniające produkty najlepsze pod względem jakości i nowoczesności są ciągle doskonalone. Na ich podstawie rzeczoznawcy dokonują wstępnej
oceny dokumentacji i rozmów z producentami, a prezenter przedstawia je na posiedzeniu sądu konkursowego. Jako przewodniczący jestem moderatorem oraz osobą prowadzącą obrady i tajne głosowania,
nieraz kilkugodzinne i burzliwe. Zgłaszane
eksponaty często trudno porównać z racji
ich złożoności, wkładu twórczej i nowoczesnej techniki czy znaczenia rynkowego. Dzięki branżowemu charakterowi imprez targowych Złoty Medal MTP nie może
obecnie zostać przyznany zarówno majonezowi dekoracyjnemu, jak i kombajnowi zbożowemu (co zdarzało się wcześniej).
Szczególnie trudną sytuację mamy wtedy,
gdy w szranki stają firmy będące pierwszymi w swojej klasie. Musimy wtedy znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji, ostro więc
dyskutujemy i dochodzimy do konsensusu.
Dzięki niezależnym ocenom z wielu źródeł
zachowana jest bezstronność oceny.
Ranga Złotego Medalu nie spadnie,
gdy pozostanie on rzadkim i trudnym do
uzyskania wyróżnieniem.

Merkury, wspierające nas od wielu lat, losuje spośród medalistów firmy, którym przez
pewien okres zapewnia bezpłatną kampanię reklamową. Może inne media pójdą tą
samą drogą?
Co decyduje o przyznaniu Złotego Medalu?
Na pewno wykorzystanie w procesie produkcyjnym innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych, a od niedawna
także spełnianie wymagań stawianych przez
ekologów. Premiujemy nowości.
Kiedy przez lata przyglądałem
się uroczystości wręczenia tej prestiżowej nagrody, miałem wrażenie, że oprawa nie zawsze jest adekwatna do rangi
wydarzenia.
Może ma Pan rację. Wielka gala rozdania nagród „Teraz Polska” odbywa się zazwyczaj w Teatrze Wielkim w Warszawie
i transmitowana jest w całości przez telewizję. My w Poznaniu na razie nie mamy
na to szansy, radzimy więc sobie inaczej.
Wręczenie wyróżnień targowych ma miejsce zazwyczaj podczas spotkań branżowych z udziałem wystawców. Pierwsza
część ma charakter oficjalny, później odbywa się przyjęcie z muzyką, a nawet tańcami. Organizujemy także wręczenia wyłącznie uroczyste, np. pod Iglicą, w pawilonie 11, z udziałem wojewody, marszałka,
prezydenta miasta, korpusu dyplomatycznego, a nawet wyższych władz państwowych.
Targi odwiedzali nawet ministrowie, premierzy i prezydenci.
Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski podczas targów czerwcowych wręczał
w Filharmonii Poznańskiej Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. To ważne dla nas wydarzenie relacjonowały wszystkie media,
wzrósł więc prestiż naszej imprezy, a pośrednio także Złotego Medalu. Żałuję, że po
zmianach we władzach państwowych tradycja ta nie jest kultywowana.
Gdzie zainteresowani mogą
szukać informacji na temat uczestnictwa
w konkursie o Złoty Medal MTP?
Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej www.binte.pl, na której wszyscy zainteresowani znajdą wyczerpujące informacje. Czekamy także pod numerem: 061 866
59 36 na Państwa telefony. Siedziba naszej
spółki mieści się przy ul. Głogowskiej 26.
W tym roku po raz pierwszy spotkamy się
w styczniu na targach Budma. Złoto czeka
na zuchwałych...
Rozmawiał Rafał Węgierkiewicz
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skim projektantom, firmom odzieżowym
i uczelniom kształcącym przyszłych kreatorów mody, było też wiele innych, jak
„Brylantowa Firma”, Kulinarny Puchar Polski,
„Złote Grona”. Odchodzi się jednak od tego
typu wyróżnień, bywają również zastępowane innymi.
Złoty Medal MTP ma też swoje odmiany: od 2007 r. jest przyznawany w kategorii „Transfer wyników badań naukowych do
praktyki gospodarczej”, od kilkunastu lat
w kategorii „Bezpieczne urządzenie technologiczne”, a także jako Złoty Medal MTP
SAWO i GRAND PRIX SAWO na targach
ochrony pracy, pożarnictwa i ratownictwa.
Od 3 lat nadaje go również Kapituła Winiarska na targach POLAGRA FOOD. W 2005
r. stworzono kolejne, przewidziane jako
szczególne, wyróżnienie – tym razem dla
wystawców: medal GRAND MERCURE MTP
– otrzymywane za wybitną aktywność marketingową, promujące firmy uczestniczące
w targach i wydarzeniach z nimi związanych, wytwarzające produkty o wysokiej jakości, nowoczesne, powstałe dzięki zaawansowanym technologiom. Medal ten stanowi
szczególne wyróżnienie dla całości działań
wystawcy.
A co to takiego Acanthus Aureus?
To nagroda za najciekawiej zaprojektowane i najlepiej realizujące strategię marketingową firmy stoisko – kupujemy bowiem
oczami, dla których zaprezentowanie produktu nie jest obojętne. W tym przypadku
oceny dokonują wybitni specjaliści z zakresu marketingu i sztuk pięknych.
Jednak nie na wszystkich imprezach przyznajecie Złote Medale. Dlaczego?
Konkretne wydarzenie targowe musi
mieć pewną tradycję oraz gromadzić większą ilość wystawców. Na to trzeba czasu.
Musimy także przekonać przyjeżdżających
do Poznania, że to wyróżnienie otrzymują
najlepsze produkty. Chcę tym samym podkreślić, że Złotego Medalu nie wręcza się firmom ani ich właścicielom – stanowią wyróżnienie dla produktu. To najważniejsza
zasada, jaką się kierujemy.
Kiedy w sklepie szukam wyrobów opatrzonych miniaturką Złotego
Medalu MTP, niewiele ich znajduję. Dlaczego?
Wysiłek przedsiębiorców często kończy się na przygotowaniu dokumentacji
dla Sądu Konkursowego oraz rozmowach
z jurorami na stoisku. Po samej uroczysto-
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Mapa Polski z okresu międzywojennego zaskakuje poszarpaną granicą zachodnią, która w stosunku do granicy na
wschodzie nie uległa większej
zmianie. Świadczy to o twardej,
patriotycznej postawie Wielkopolan w ciągu wieków (szczególnie w okresie porozbiorowym). Patrząc na mapę, można
sobie wyobrazić, jak wyglądałaby Polska, gdyby Wielkopolanie nie zdobyli się na ten śmiały i odważny czyn z 27 grudnia 1918 roku. Do dziś nazwa
27 Grudnia zdobi jedną z ulic
w centrum Poznania, przy placu Wolności. I słusznie, bo wolność łączyła wszystkich Wielkopolan, którzy z ojca na syna
przekazywali wielką ideę niepodległości.
Przypominając rocznicę tak ważnego
wydarzenia trzeba spojrzeć wstecz i wyobrazić sobie Polskę bez Powstania Wielkopolskiego i jego sukcesu.
Trudno jest w krótkim, historycznym
eseju omawiać szczegółowo Powstanie
Wielkopolskie, na temat którego istnieje
już dość obszerna literatura. Wystarczy jednak skoncentrować się na samym Poznaniu
i najbliższej okolicy, aby wykazać, jak narastał duch oporu społeczeństwa wobec państwa pruskiego i ile trzeba było wykazać
odwagi, aby z niczego stworzyć potęgę powstającego z kolan narodu. Oczywiście na
sukces powstańczego zrywu złożyły się całe

dziesięciolecia bez czci i chwały, pod pruskim zaborem.
Już Wiosna Ludów w Poznaniu i w okolicy była przygrywką do patriotycznych
uniesień, które ujawniły siłę polskich dążeń
do niepodległości i niezależnego narodowego bytu. Wielu Wielkopolan brało czynny
udział w Powstaniu Listopadowym i wielu
też oddało życie za wielką sprawę niepodległości.
Podczas Wiosny Ludów w roku 1848,
mimo wielkich trudności i ucisku narodowego, Polacy nie dali się zakuć w dyby porządku pruskiego – ciągle marzyli o zrzuceniu jarzma i czekali tylko sposobnej chwili, aby przywrócić narodowi suwerenność.
Chwila taka nadeszła w czasie I wojny światowej, o którą modliły się całe pokolenia
patriotów polskich, bowiem tylko konflikt
zbrojny między Rosją a państwami niemieckimi: Prusami i Austrią stworzyłby sytuację
sprzyjającą walce o niepodległość.
Na tę chwilę czekali Polacy nie tylko
w zaborze pruskim. Społeczeństwo polskie,
zwłaszcza inteligencja i polskie ziemiaństwo, nie szczędziło sił i wydatków, aby
w sprzyjającej porze naród był gotów do
czynu. Stąd właśnie praca organiczna, której
program ustalali tak ofiarni Wielkopolanie
jak Karol Marcinkowski, Karol Libelt, Pantaleon Szuman, Hipolit Cegielski, Józef Ignacy
Grabowski i wielu, wielu innych, którzy marzyli o niepodległej Polsce. Strajki młodzieży szkolnej, germanizowanej na siłę przez
pruskich nauczycieli, zagęściły i tak duszną atmosferę pruskiej okupacji. Poza szkołą, pracą oraz kulturą Polacy nie zapomnieli o sporcie, rozwijały się Bractwa Strzeleckie, które swą genezą sięgały czasów średniowiecza. Tuż przed I wojną światową, za
przykładem innych miast wielkopolskich,
w Stęszewie (i to już w roku 1911) zostało

Powstanie
Wielkopolskie
część I

Zygmunt Boras
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historia

zawiązane Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W dwa lata potem takie Koło powstało
w Poznaniu, a jego organizatorem był znany działacz polityczny i sportowy Karol Rzepecki, który w Stęszewie na pierwszym zebraniu wygłosił bardzo patriotyczne przemówienie, za co miał wiele nieprzyjemności
ze strony policji pruskiej. Wybuch I wojny
światowej nie stłumił entuzjazmu dla działalności sportowej, która rychło przybrała
charakter paramilitarny. Celem towarzystwa
były ćwiczenia fizyczne dla młodzieży, która w odpowiedniej chwili może stanąć do
walki o niepodległość. Na zebraniach „Sokoła” rozwijano polską świadomość narodową i przygotowywano młodzież do walki. Podobne zadanie miały również kółka
rolnicze – patriotyczne szkolenia przeprowadzano także w Komornikach, Chomęcicach, Wirach i innych miejscowościach wokół Poznania. W kółkach rolniczych działało wielu światłych rolników, udzielali się też
i księża, a ksiądz Ksawery Malinowski z Komornik (były powstaniec z roku 1830) jako
gorący patriota i językoznawca współdziałał przy tworzeniu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
W Poznaniu już w roku 1913 powstała
tajna organizacja bojowa pod nazwą „Sęp”,
na czele której stanął Stefan Szeffer. Jej zadaniem było propagowanie wśród Polaków
dezercji z armii pruskiej oraz gromadzenie
tak potrzebnej w przyszłych walkach broni.
Poza tym zawiązało się tajne koło polityków
polskich, którzy pragnęli w oparciu o Ententę odzyskać niepodległość dla Polski.
Wśród tej grupy byli Bernard Chrzanowski,
Heliodor Święcicki, Wojciech Trąmpczyński,
Adam Poszwiński, Władysław Seyda i ksiądz
Stanisław Adamski. W roki potem to koło
przekształciło się w „Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski”. W roku 1917 odbyły się wielkie uroczystości dla uczczenia
setnej rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki – uroczysta akademia w Teatrze Polskim,
nabożeństwo żałobne w Farze i wielka procesja przez Stary Rynek do pomnika Adama
Mickiewicza, który wówczas znajdował się
w pobliżu kościoła św. Marcina. Zgromadzi-

ło to wielkie tłumy, panowała patriotyczna
atmosfera, a domy polskie zostały pięknie
udekorowane, wiele osób nosiło przypięte
biało-czerwone kokardki i medaliki z podobizną Kościuszki. W początkach 1918 roku
powstała w Poznaniu Polska Organizacja
Wojskowa Zaboru Pruskiego, a już w lutym grupy skautów poznańskich i członkowie klubu „Unia” rozlepiali na mieście ulotki
pt. „Czwarty Rozbiór Polski” jako odzew na
zawarty między Niemcami a Rosją układ,
w którym oddawano Chełmszczyznę Ukraińskiej Republice Ludowej.
Tęsknoty za niepodległą Polską rozprzestrzeniały się lotem błyskawicy. Kiedy wybuchło powstanie, młodzież z sąsiednich osiedli na ochotnika wyprawiała się więc do Poznania, aby tu wspomóc siły powstańcze.
Małe miasteczka i wioski mimo 125 lat okupacji pruskiej nie zatraciły swej polskości
i polskie społeczeństwo nadal żyło w tradycyjnym poczuciu polskości. Niezbyt wielki
odsetek ludności niemieckiej i żydowskiej
stanowił zbyt skromny margines narodowościowy. Organizacje zawodowe i Kościół
wpływały na utrzymanie polskiego ducha
i polskiego patriotyzmu, gdy zabłysła mała
iskierka nadziei, Polacy stanęli więc do walki o wolność. W Stęszewie już 12 listopada
1918 roku doszło do wrzenia na wieść o rewolucji w Berlinie. Polacy na burzliwym
zebraniu postanowili wybrać Radę Ludową. Cały powiat poznański został podzielony na 6 okręgów wojskowych. W Stęszewie komendantem został Czesław Sobczyński, a nad okolicznymi wioskami komendę
sprawował Witold Pluciński z Trzebawia. Powstała też Rada Robotniczo-Żołnierska. Młodzież w tym czasie odbywała różne zbiórki
i ćwiczenia (także nocne), ćwiczono się także we władaniu bronią palną. Jednocześnie
niektóre oddziały wyposażono w broń.
Wśród ludności Poznania i w powiecie
poznańskim coraz bardziej wzmagała się
chęć walki zbrojnej z zaborcą.
Przyjazd Jana Ignacego Paderewskiego do Poznania przyspieszył wybuch. 27 grudnia stał się nową ważną datą
w dziejach miasta i Wielkopolski. Wieści

lotem błyskawicy dotarły do okolicznych
miast, miasteczek i wsi. Już dzień potem
zaczęli do Poznania zjeżdżać ochotnicy ze
Stęszewa, Komornik i innych osiedli. Niektórzy wozami konnymi zabierali młodzież
do stacji kolejowej w Dopiewie, by ruszyć
do walki razem z ochotnikami z Dopiewa,
Lusówka i Tarnowa Podgórnego. Zebrała
się tam tak duża grupa, że trzeba było podzielić ją na 6 kompanii. Z dezerterów z armii niemieckiej sformowano kompanię 5.,
wyposażoną w karabiny maszynowe (bardzo się ta broń przydała przy ataku na Ławicę). Już 5 stycznia 1919 roku ze Stęszewa
do Wolsztyna wyruszyła wozami konnymi
dzielna grupa powstańców pod wodzą kapitana Józefa Szyftera (potem walczyli oni
pod Kopanicą).
Gdy rozbrojono niemieckie oddziały,
broń przekazano nowym polskim oddziałom. Olbrzymia radość zapanowała nie tylko
w Poznaniu, ale i w miejscowościach wokół
niego. Już w szóstym numerze „Kuriera Poznańskiego” ukazał się artykuł pt. „Stęszew
pod zarządem polskim”: Stęszew i okolice
pod zarządem polskim. Na wszystkich budynkach powiewają flagi polskie. Komisariat
objął pan Władysław Rzyski z Krąplewa, magistrat pan Karol Mroczkiewicz, pocztę Stanisław Śliwiński, komendantem straży miasta wybrano pana Czesława Sobczyńskiego,
a zastępcą pana Józefa Szyftera. Tak panuje
w mieście naszym wzorowy spokój.
Zygmunt Boras – profesor zwyczajny,
obecnie pracownik naukowy w Wyższej
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa; wcześniej wykładowca na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historii Powszechnej
XVI i XVIII wieku. Autor m.in. takich książek
jak: „W dawnym Poznaniu” we współpracy z prof. Lechem Trzeciakowskim, „Związki Pomorza Zachodniego i Śląska z Polską”, „Książęta Piastowscy Śląska”, „Książęta Piastowscy Wielkopolski”, „Książęta Piastowscy Pomorza Zachodniego”, „Obrzeża
Rzeczpospolitej”, „Tradycje uniwersyteckie
Poznania”.
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JAZZOWE NUTY
jazzowe nuty

Blue Note Poznań
Jazz Club prezentuje:

jazz

Luty to miesiąc, który
obfituje w naprawdę chłodne dni, Jazz Klub „Blue Note” przygotował więc dla wszystkich miłośników dobrej
muzyki gorące koncerty. Już 9 lutego zapraszamy na prawdziwą ucztę dźwięków, wydawaną przez jednego z najlepszych polskich
gitarzystów jazzowych, Marka Napiórkowskiego – koncert promujący najnowszy album artysty, „Wolno”. Muzyka, którą dane
nam będzie usłyszeć podczas sobotniego
koncertu, zachwyca połączeniem prostoty
z urokiem muzycznych niuansów oraz swobodnie płynących improwizacji. Jesteśmy
przekonani, że zachwyci tym również Państwa.
Na uwagę zasługuje także koncert z cyklu
„Jazz Top w Blue Note”. W sobotę 23 lutego na
scenie klubu spotkają
się muzycy
znakomitej polskiej
grupy fusion-jazzowej Walk Away i należący do czołówki
amerykańskiej sceny
jazzowej instrumentaliści: Dean Brown
(gitara) oraz Eric Marienthal (saksofon).
Najlepsze nazwiska,
doskonała muzyka – prawdziwy Jazz Top w klubie
„Blue Note”!
Kolejnym wydarzeniem, które z całą pewnością
zainteresuje wszystkich jazzfanów, będzie koncert
kwartetu Leszka Kułakowskiego. Ten uznany pianista
i kompozytor twierdzi, że poszukuje w muzyce tego,
czego nie odnalazł w samym sobie. Leszek Kułakowski Quartet Modern to ciekawy efekt owych poszukiwań: zespół gra bowiem muzykę, która wywodzi się
co prawda z głównego nurtu jazzowego, ale nie pomija najbardziej kreatywnych trendów współczesnego jazzu.
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NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

Lutego

1. 02. 2008r., piątek, godz. 20.30
S.O.T.B. QUARTET
4.02.2008r., poniedziałek, godz. 20.00
SAKSOFORT
9.02.2008r., sobota, godz. 20.30
MAREK NAPIÓRKOWSKI QUARTET
DEAN BROWN
10.02.2008r., niedziela, godz. 20.30
SPEJS (Polska/Norwegia)
12.02.2008r., wtorek, godz. 20.00
S.O.S. GOSPEL PROJECT
13.02.2008r., środa, godz. 20.00
DRUMSTEIN
15. 02. 2008r., piątek, godz. 20.30
LIDIA POSPIESZALSKA z zespołem

ERIC MARIENTHAL

16.02.2008r., sobota, godz. 20.30
JAZZ TOP W BLUE NOTE
WALK AWAY, gościnnie: Dean Brown,
Eric Marienthal
17.02.2008r., niedziela, godz. 20.30
KEITH THOMPSON’S STRANGEBREW
FEAT. PATSY GAMBLE
19.02.2008r., wtorek, godz. 20.00
OPEN MIC
20.02.2008r., środa, godz. 20.00
KOMETY
22.02.2008r., piątek, godz. 20.30
THE CORE
23.02.2008r., sobota, godz. 20.30
LESZEK KUŁAKOWSKI QUARTET MODERN
25.02.2008r., poniedziałek, godz. 20.00
HERB ROBERTSON & 100NKA

MAREK
NAPIÓRKOWSKI

LESZEK KUŁAKOWSKI

29.02.2008r., piątek, godz. 20.30
ASAF (feat.: Maciej Sikała)

Poło˝enie

promocja

Gmina Komorniki przyjazna
mieszkaƒcom i inwestorom
Gospodarka gminna

Komorniki – gmina położona w bezpośredniej bliskości Poznania, jednego z największych polskich miast. 15 102 mieszkańców, 66,55 km kw., zaopatrzenie we
wszystkie media, droga krajowa nr 5 Poznań–Wrocław, od jesieni 2003 roku autostrada A–2 Berlin–Warszawa z aż dwoma węzłami zlokalizowanymi w obrębie
gminy, w przyszłości zachodnia obwodnica Poznania.
Jest to wymarzone miejsce dla inwestorów. Doceniła to m. in. Poczta Polska S. A.
budując w gminie jeden z dwóch w kraju terminali listowo–paczkowych, DHL,
EUROCASH, SEGRO, GOLDBECK.
W południowo–wschodniej części gminy zlokalizowane są główne atrakcje turystyczno–kulturalne – Wielkopolski Park Narodowy i Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego w Szreniawie.

Gospodarka Komornik to wysoki stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej. To także pionierskie w skali całego kraju osiągnięcia w dziedzinie gospodarki komunalnej. W 1995 roku, jako jedna z pierwszych polskich
gmin, gmina Komorniki przeprowadziła referendum w sprawie samoopodatkowania mieszkańców na rzecz wywozu śmieci. Od 1990 roku zwodociągowano
i zgazyfikowano całą gminę, w 1996 zakończono telefonizację, w 1999 ukończono budowę oczyszczalni ścieków, zgodnie z planem w 2009 roku zamknięta
zostanie budowa całej sieci kanalizacyjnej. Gmina posiada własną bazę autobusową obsługiwaną przez Zakład Usług Komunalnych. Obsługą sieci kanalizacyjnej
i oczyszczalni ścieków zajmuje się spółka komunalna – Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych.

Ulgi dla nowych inwestycji

Gmina Komorniki w roku 2007 przyjęła uchwałą Rady ulgi podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji, których użytkowanie rozpoczęto po 1 stycznia 2005
r. Ulga dotyczy przedsiębiorców funkcjonujących już na terenie gminy Komorniki,
którzy powiększają powierzchnię budynków pod działalność gospodarczą, jak
i nowych inwestorów.
KWOTA ZASADNICZA
Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie od budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
wynosi 17,19 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (dla kondygnacji pow. 5 m wysokości 18,40 zł)
ULGI PODATKOWE (PROGRAM POMOCY DE MINIMIS)
Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie od budynków lub ich
części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2005 r.:
– w pierwszym roku użytkowania 10,32 zł od 1 m2 (odpowiednio 11,04 zł),
– w drugim roku użytkowania 12,04 zł od 1 m2 (odpowiednio 12,88 zł),
– w trzecim roku użytkowania 13,75 zł od 1 m2 (odpowiednio 14,72 zł),
– w czwartym roku użytkowania 15,48 zł od 1 m2 (odpowiednio 16,56 zł)

•

„Węzeł Komorniki” autostrady A-2

Tereny inwestycyjne (wybrane)

• PLEWISKA – przeznaczenie terenów w większej części pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną, usługi i warsztaty rzemieślnicze – powierzchnia do
zainwestowania ok. 125 h
 Południowa część PLEWISK – przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą – powierzchnia do zainwestowania ok. 160 ha,
 KOMORNIKI – przeznaczenie terenów w większej części pod działalność gospodarczą oraz zabudowę mieszkaniową z działalnością gospodarczą – powierzchnia do zainwestowania ok. 200 ha,
 Obszar wzdłuż drogi krajowej nr 5 Poznań–Wrocław pomiędzy miejscowościami SZRENIAWA–ROSNÓWKO – przeznaczenie terenów pod usługi związane
z obsługą drogi krajowej oraz usługi sportowo–rekreacyjno–wypoczynkowe
i hotelarskie – powierzchnia do zainwestowania ok. 110 ha,
 GŁUCHOWO i część KOMORNIK – przeznaczenie terenów pod działalność gospodarczą, zabudowę mieszkaniową z działalnością gospodarczą, mieszkaniowo–usługową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – powierzchnia do
zainwestowania ok. 200 ha.

•
•

•

•
•

Stan prawny nieruchomoci

W większości grunty przeznaczone pod inwestycje są własnością prywatną. Dane dotyczące właścicieli można uzyskać w PODGiK w Poznaniu ul. Gronowa 20 (XIII piętro).
Gmina posiada własne grunty na terenie miejscowości Plewiska, dla których opracowywane są plany. Własne tereny gmina sprzedaje w trybie przetargu.
CERTYFIKAT

ISO

9001:2000

Urząd Gminy Komorniki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
www.komorniki.pl, wojt@komorniki.pl
tel. 061 8107 751, fax 061 8107 985

Nowo otwarta hala widowiskowo-sportowa

FAIR PLAY
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Rozmowa z wójtem gminy Komorniki, Janem Brodą

– gmina przyjazna dla ludzi

Komorniki

omorniki

region
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Pamiętam, jak za dawnych czasów mówiło się z pewną nutką zazdrości o rozwoju gminy Tarnowo Podgórne.
Czy miejsce, w którym leży gmina Komorniki, jest równie sprzyjające?
Myślę, że lepsze (śmiech). Autostrada
i węzeł komornicki dają nam znaczenie co
najmniej takie jak Tarnowowi Podgórnemu.
Gmina Komorniki jest laureatem nagrody „Gminy Fair Play”, ma certyfikat ISO, wygrywała konkurs „Teraz
Polska”.
To znaczy, że jesteśmy zauważani. Może
rozwoju nie widać na co dzień, bo człowiek
przyzwyczaja się do dobrego, ale w gminie
wiele się dzieje. Myślę, że w tym roku zakończymy budowę sieci kanalizacyjnej na
terenie całej gminy, pozostanie jedynie jej
rozbudowa na nowych odcinkach. Przybywa dróg, choć nadal za wolno w stosunku
do potrzeb – to zadanie na 10 do 15 lat. Inwestorów też przybywa. W urzędzie wszystkich traktujemy jako klientów: nie ma petentów, natrętów, ale inwestorzy i mieszkańcy.
Staramy się być przyjaźni dla ludzi, bo taka
jest nasza misja. Nie jesteśmy handlowcami
ani nie oferujemy jakichś wydumanych rzeczy, tylko załatwiamy sprawy życiowe.
Czym może się Pan pochwalić
jako wójt?
Oczywiście największym powodem do
dumy są liczne nagrody, które oznaczają,
że jakieś gremium zewnętrzne oceniło nas
wysoko. Najbardziej jestem zadowolony
i dumny ze statuetki pierwszej edycji „Teraz Polska”: sama ceremonia jej wręczania
to ogromne przeżycie, po drugie jej ranga

– sama Polska kojarzy się z dumą, a co dopiero „Teraz Polska”. Mamy już wybudowaną halę widowiskowo-sportową, za którą
z rąk marszałka także uzyskaliśmy wyróżnienie, „Sportową Arenę”. Powstała wyłącznie dzięki naszym środkom, bez pomocy
funduszy rządowych, unijnych czy marszałka i to ogromny powód do radości. Pewnie
bardziej bym się jednak cieszył, gdybyśmy
jakieś środki uzyskali, ponieważ udałoby się
wtedy wybudować chodnik, drogę czy odcinek kanalizacji.
A z czym nie udało się Panu
poradzić, co jest trudne?
Radzimy sobie ze wszystkim, ale trzeba
przyznać, że najwięcej problemów niewątpliwie mamy z drogami. Mamy ok. 70 km dróg
gruntowych. Przed laty (w pierwszej kadencji, lata 1990-1994) zdecydowaliśmy, że gminę skanalizujemy. To zadanie dobiega końca, natomiast drogi pozostały w tyle, choć
zaczynają powstawać przy okazji budowy
kanalizacji. W tym roku też rozpoczniemy
nowe inwestycje: ul. Fabianowska w Plewiskach, skończymy ul. Kminkową. Dochodzą zupełnie nowe zadania, np. inwestorzy.
W Głuchowie budujemy wspólnie, inwestor
dokłada do swojego odcinka 30% wartości
drogi, a ja muszę podjąć wyzwanie i tę drogę zbudować. To nie jest tak, że przychodzi
inwestor i my się bardzo cieszymy. Musimy
jeszcze znaleźć środki, żeby wspólnie zrealizować drogę czy kanalizację. To rozwój, którego owoce będziemy zbierać za kilka lat.
Jesteście Państwo w 100%
zwodociągowani, zgazyfikowani, jest kanalizacja. Czego Państwu brakuje?
Brakuje jeszcze niektórych połączeń komunikacyjnych, np. wiaduktu na ulicy Grunwaldzkiej nad torami kolejowymi, który połączyłby nas z Poznaniem. Tutaj bardzo cierpimy i pracujemy nad tym. Brakuje obwodnicy zachodniej Poznania, S5, S11. Słyszę, że
środki się znalazły i centrum Komornik dzięki tej budowie zostanie odciążone. Rozwój
budownictwa mieszkaniowego jest zbyt dynamiczny jak na nasze możliwości. Deweloperzy praktycznie w ciągu pół roku stawiają budynek i go zasiedlają, a my zostajemy
z problemem braku miejsc w przedszkolach, braku żłobka. W szkołach zaczyna się
robić tłoczno.
W tej chwili w Komornikach
rezyduje 1300 firm. Czy w tej sytuacji,
o której Pan wspominał, chcecie ściągać
kolejne firmy?
Lepiej budować drogę dla dwóch firm
niż dla jednej. Staramy się je pozyskiwać,

tych spotkaniach pytamy, czym się interesują, jakie są ich problemy, co ich nurtuje, czego potrzebują. Odpowiadamy też wtedy na
wszystkie pytania mieszkańców.
Z jakich środków unijnych Państwo skorzystaliście?
To najtrudniejsze i najbardziej drażliwe dla mnie pytanie. Wszystkie media piszą
o tych środkach, jakby spadały one z nieba
i były ogólnie dostępne. Dotychczas skorzystaliśmy z czterech poważniejszych dotacji: dwóch drogowych (ul. Żabikowska), na
odcinek kanalizacji sanitarnej w Komornikach i odcinek wodociągów w Plewiskach.
Wszystkie te zadania realizowaliśmy w ramach programu SAPART. Ze środków strukturalnych 2004-2006 nie dostaliśmy ani złotówki, a co będzie w latach 2007-2013, nie
wiadomo.
Czy nie jesteście za biedni,
żeby wyłożyć wkład własny?
Absolutnie nie. Zadania, które zgłosiliśmy, są częściowo już wykonane. To kwestia braku środków unijnych. Suma ponad
1,2 miliarda euro środków dla Wielkopolski musi zostać od razu umniejszona o ok.
400 mln na zadania kluczowe marszałka.
Zostaje 800 mln euro, które trzeba podzielić na wszystkie gminy oraz typy zadań (ok.
6) wyznaczanych przez Regionalny Program
Operacyjny. To są „grosze” i jeszcze płacone
przez pięć lat.
Komorniki są położone w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Z jednej strony świeże, czyste powietrze, piękna przyroda, choć z drugiej to
pewnego rodzaju ograniczenie.

Komorniki

ale nie robimy tego nachalnie. Nie mamy
zbyt wielu własnych gruntów do zaoferowania, niektórzy nas jednak polubili, szczególnie ci, którzy zetknęli się z pracą urzędu
i sposobem podejścia do inwestora. Wiedzą,
że będą traktowani jak równy partner.
Udała się Państwu rzecz dosyć trudna i bardzo interesująca. Gmina
się samodzielnie opodatkowała na rzecz
wywozu śmieci.
Już przed laty odbyło się referendum,
którego wynikiem jest podatek śmieciowy. Uważam, że było to dobre posunięcie
i szczerze gratuluję Marianowi Walnemu,
że udało mu się to przeprowadzić. Sądzę,
że powinno to być wprowadzone odgórnie
przez Sejm drogą ustawy. Wówczas skończyłby się problem podrzucania śmieci, powstawania dzikich wysypisk.
Czego dotyczy program „Przejrzysta Polska”?
Niestety wypadliśmy z niego po którymś
etapie, ponieważ przegapiliśmy jeden z terminów. Staramy się jednak postępować przejrzyście, czy jesteśmy w programie, czy nie. Budżet i wszystkie uchwały gminy są do wglądu
w każdej chwili, teraz na stronie internetowej
pojawią się projekty uchwał, a więc wszystko, co dzieje się w urzędzie, będzie jeszcze
bardziej widoczne. Staramy się przedstawiać
ludziom problemy, z którymi żyjemy, np. na
oświatę dostajemy subwencję ok. 5 mln, cała
oświata kosztuje mnie ok. 11 mln, więc te 6
mln muszę znaleźć w budżecie, a są to pieniądze niezbędne również na budowę dróg.
Raz w roku w każdym sołectwie odbywa się
zebranie miejskie. Służymy mieszkańcom i na

region

Wręczenie wójtowi Janowi Brodzie Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska
dla gminy Komorniki nagrodzonej w I edycji konkursu dla gmin

Myślę, że nas specjalnie Wielkopolski
Park Narodowy nie ogranicza. Czasami ktoś
chciałby się wybudować na obrzeżach Parku, ale takie kwestie są natychmiast rozwiązywane wspólnie z dyrektorem Kaczmarkiem i Radą Naukową. WPN stwarza dla nas
szansę rozwoju turystyki i rekreacji. I to jest
ogromny powód do radości.
W marcu odbyły się warsztaty dla zespołu roboczego, który będzie współrealizował strategię zrównoważonego rozwoju turystyki i mikroregionów WPN. Co to oznacza dla gminy
i środowiska?
Próbujemy założyć stowarzyszenie
gmin-mikroregionów WPN. Wiążą się z tym
niestety problemy prawne – gmina może
wstępować tylko do stowarzyszeń, które
mają na celu obronę samorządności albo
jej propagowanie. Inne cele są sprzeczne
z ustawą o samorządzie gminy. Pod hasłem
współpracy mieliśmy na myśli budowanie
ścieżek rowerowych czy wyznaczanie tras
spacerowych albo konnych, aby móc jak najbardziej korzystać z Parku i pozyskać klientów dla naszych hoteli i punktów gastronomicznych: w końcu ¼ gminy znajduje się na
terenie WPN.
Komorniki mają bogatą historię...
Historia to korzenie. Część mieszkańców
to komorniczanie od pokoleń. Moi dziadkowie tu przybyli, więc można powiedzieć,
że jestem związany z gminą od urodzenia
i pewnie do śmierci. W tym wieku nie zmienia się już miejsca zamieszkania. Ważna jest
świadomość narodowa i tej małej ojczyzny.
Tutaj powinniśmy budować swoje domy i zakładać rodziny. Jeżeli młodzież wyjeżdża, bo
zarobi więcej pieniędzy, ale z myślą powrotu,
to wszystko w porządku, ale jeśli oni nie chcą
już wracać, to znaczy, że ktoś gdzieś popełnił błędy i nie wychował ich tak patriotycznie jak nas.
W roku 2003 powstał ogród pamięci –
miejsce urokliwe, gdzie można zobaczyć
kamień poświęcony Powstańcom Wielkopolskim i krzyż jako miejsce główne, na którym spotykamy się 11 listopada i składamy
kwiaty. Przychodzi w zasadzie grupa osób
dorosłych, jest niestety mało młodzieży. Myślę, że to wyzwanie dla wszystkich pracujących, aby dotrzeć do młodych ludzi.
Najlepszym spoiwem jest jednak,
moim zdaniem, rodzina. Jeśli jest prawidłowa, ma ognisko i ciepło, to zawsze się
do niej wraca.
Rozmawiała Mariola Zdancewicz
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Szef redakcji serwisu
informacyjnego i główny prowadzący... Do tego tytuł Menedżera
Roku i na barkach tworzenie nowej jakości telewizji regionalnej.
Droga do tego miejsca, w którym
teraz się znalazłeś, nie była chyba
prosta i lekka…
Roman Wawrzyniak: Zaczęło się
dosyć zabawnie. Radio „S” szukało kogoś do pracy w serwisie informacyjnym. Trafiłem tam na przesłuchania, a że pracowałem i uczyłem
się, to mogłem tam chodzić tylko
wieczorami. Oprócz zwykłej pracy
nad tekstami i redagowaniem informacji przyszedł moment na czytanie serwisów. Okazało się, że student wydziału wokalno-aktorskiego, który myślał, że jest już mistrzem
świata, szybko poznał swoje miejsce
w szeregu. Ówczesna szefowa serwisu pokazała mi, jakie popełniam
błędy i ile ich popełniam. Przy ciężkiej pracy były to jednak rzeczy do
poprawienia i nieopatrznie udało
mi się tę robotę dostać. Na początku była to praca wypełniacza, ale zarazem świetna szkoła zawodu. Nie
było łatwo, pracowałem w systemie

trzyzmianowym, powiedziałbym, że
jak w fabryce.
Wtedy byłeś jeszcze studentem. Jak dałeś radę pogodzić
pracę zawodową ze studiami?
Nie ukrywam, było to dosyć męczące. Zdarzało mi się o piątej rano
kłaść do łóżka, a o dziewiątej musiałem już być na uczelni. Do dziś
jestem wdzięczny profesorom, że
czasami patrzyli na mnie łaskawym
okiem i pozwalali gdzieś w narożniku wypocząć.
Po początkach w Esce
przyszedł czas na kolejne etapy
dziennikarskiej kariery. Pozostałeś wierny radiu?
W Poznaniu powstawało wtedy
nowe radio, Jazz FM, wchłonięte później przez koncern Agora. Na pięćdziesięciu metrach kwadratowych w Zamku powstały trzy stacje. Zdarzały się
takie zabawne sytuacje, że graliśmy
serwisy dla wszystkich stacji i można
mnie było usłyszeć na żywo na jednej
częstotliwości, a z „puszki” ten sam
serwis leciał w innej stacji.
A jak to się stało, że trafiłeś do Telewizji WTK?
Z WTK związałem się od pierwszego wydania Pulsu Dnia. Zmieniały się ekipy, zmieniali się szefowie,
a ja cały czas współpracowałem. Aż
do momentu, kiedy zdecydowałem
się odejść z radia i przejść tylko do
WTK.
Z takim doświadczeniem możesz pewnie pokusić się

o ocenę, jakie etapy dziennikarz
powinien przechodzić. Ważniejsze jest wykształcenie czy może
to, co człowiek ma w sobie?
Jeżeli bym miał postawić akcenty, to dominujące są jednak predyspozycje. Dziennikarzem się nie
bywa, dziennikarzem się jest. Najważniejsze są temperament i pewne parcie do tego zawodu. Dobre
wykształcenie może w tym pomóc.
To jest też kwestia motywacji, widzę
to prowadząc rekrutację. Nawet jeśli komuś się u nas nie uda, to wiem,
że będzie dziennikarzem. Są osobowości, które bez względu na wszystko trafią do tego zawodu, a są też
tacy, którzy spróbują raz i drugi, ale
dziennikarzami nie będą.
Reporterzy Pulsu Dnia
to w dużej mierze młode osoby.
Z czego to wynika?
To jest trochę tak, że my jesteśmy
wylęgarnią talentów. Bardzo wiele osób od nas robiło później karierę ogólnopolską. Mamy też dziennikarzy, którzy są doświadczeni, i jest
znakomicie, kiedy w redakcji można
znaleźć i jednych, i drugich, tych, od
których należy się uczyć, i tych, którzy dopiero startują.
Jaki więc musi być naczelny utrzymujący taki zespół
w ryzach?
Tak naprawdę, to by trzeba zapytać dziennikarzy, z którymi ten
szef pracuje. Ja myślę, że to kwestia osobowości i nie ma reguły.

fot. Philipp Gmuer

Dziennikarzem się nie bywa
Dziennikarzem się jest

wywiad

Roman Wawrzyniak, Menedżer
Roku Grupy Medialnej WTK, szef
redakcji i prowadzący Pulsu Dnia,
opowiada o swojej drodze zawodowej, życiowych wyborach, wzlotach i upadkach oraz o telewizji
widzianej oczami zawodowca.
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Każdy naczelny przekłada to, jaką jest rozgraniczenia, żeby w życiu wygospodaosobą, na to, jakim jest szefem. Można rować też czas na życie prywatne.
tylko dyskutować, jaki model szefowaChyba jednak każdy czasem
nia się sprawdza. Jedni uważają, że au- musi powiedzieć „dość” i odreagotorytaryzm Tomasza Lisa: on wali pięścią wać.
w stół i krzyczy na wszystkich – to jest
U mnie to niemożliwe, to się przekłamoże jakiś pomysł, bo przynosi efekty. da nawet na spanie. Zasypiasz i w głoAle są i tacy, którzy uważają, że to nie wie wszystko ci się układa po kolei i walJacek Rujna
jest dobre podejście i czasem trzeba ła- czysz z tym. Sposobem jest zabicie w sogodnie.
bie dziennikarza, próba zapomnienia, że
Żelaznym punktem Pulsu się nim jest. To możliwe, gdy mam więDnia są rozmowy z gośćmi. Czy jest cej czasu. Wtedy za wszelką cenę próbuję
tak, że dziennikarz musi wydobyć nie brać do ręki żadnych gazet, unikać telewizora i skupić się na zupełnie innych
prawdę i nie ma, że boli?
Była sobie budowa. A ich czterech – AustralijGranice oczywiście są, ale to kwestia sprawach.
czyk, który był inżynierem i pracował jako inżynier;
bardzo indywidualna. Jeden dziennikarz
Media lokalne to szczególne Polak, w Polsce inspektor nadzoru budowanego,
pozwoli sobie na większą bezczelność, więzi z miastem. Jak postrzegasz Po- a w Dublinie w charakterze kwalifikowanego muaby dociec tego, co inni próbują ukryć, znań zimnym i krytycznym okiem fa- rarza; Czech, który nie wiadomo, co robił w Czea są też tacy, którzy się za daleko nie wy- chowca?
chach, a tu występuje jako człowiek z piłą do drewchylą i będzie to publicystyka łagodna
Jak żarliwy lokalny patriota, bez- na; no i ostatni, też Polak, którego „budowa” zatrudi spolegliwa. Ja uważam, że zadaniem względnie! Bardzo lubię Poznań, wbrew niła jako tłumacza dla całej czeredy budowlańców
dziennikarza jest szukanie tego drugie- temu, co czasem sam zarzucam ludziom, (bo ekipa kilkudziesięciu facetów realizuje plan rozgo dna, tej prawdy ukrytej, możemy więc którzy kreują wizerunek miasta. I mimo budowy Irlandii, który zakłada m.in. wybudowanie
sobie pozwolić na odważne kroki.
umiłowania miasta, albo właśnie dlate- metra w Dublinie do 2012 roku).
Ekipa budowała nitkę autostrady.
Bywają też wiadomości tra- go, bardzo często jestem niemiłosiernie
Pewnego dnia trzeba było wymurować stugiczne, które dotykają nieszczęść krytyczny wobec urzędników – za spraludzkich. Czy prowadzący ma czas na wy, które nie zawsze wyglądają tak, jak- dzienkę kanalizacyjną. Pech chciał, że Czech kopiąc
współczucie i czy zastanawia się nad by mogły wyglądać. Porównując się do (na razie jeszcze bez piły) dziurę natrafił na plastikoinnych miast, cały czas nie jesteśmy naj- wą rurę o średnicy jakichś 30 mm. Rura biegła w zietym?
Nie zawsze się da odciąć i dzienni- ciekawsi, ale z drugiej strony, gdyby po- mi, nie było jej na żadnych planach i na złość nie
karz jest czasem wstrząśnięty pewnymi równać Poznań do ośrodków spoza ści- dała się przesunąć, tylko tkwiła właśnie tam, gdzie
sprawami. Z jednej strony powinniśmy słej czołówki, to można powiedzieć, że przewidziano studzienkę. Nad rurą zebrało się wspobyć na to odporni, ale często nas to też jesteśmy metropolią. Przyjeżdżając jed- mniane czteroosobowe konsylium.
Radzili, radzili i po godzinie uradzili, że nie ma
dotyka. Nie sposób przejść nad pewny- nak z Berlina, Rzymu czy Paryża, ma się
mi sprawami do porządku dziennego. Ja wrażenie, że wracamy na wioskę. Ale ja rady, trzeba ciąć; zresztą, jeśli rury nie ma na plakiedyś robiłem materiał o eutanazji, roz- myślę, że wszystko przed nami, i jestem nach, to w takim razie rura nie może być ważną
rurą, żaden tam rurociąg Odessa – Brody, tylko
mawiałem z ludźmi, którzy może już dziś pełen optymizmu.
nie żyją, i muszę powiedzieć, że przez
Czy to, co dotychczas osią- jest nieistotną rurką i wielkie mi halo.
Spojrzeli po sobie i padło na Czecha, bo Auparę dni dochodziłem do siebie, choć gnąłeś, daje Ci satysfakcję i poczucie
stralijczyk przecież inżynier, Polacy to tłumacz
w codziennej pracy nie zawsze jest na spełnienia?
to czas.
Właśnie ze względu na to przywią- i murarz, a Czech… No i ten Czech się rozejrzał
Nad częścią newsów pew- zanie i lokalny patriotyzm, nie tylko po- po budowie, zniknął, a jak się pojawił, to już z piłą
nie się przechodzi do porządku dzien- znański, nigdy nie kusiły mnie wędrów- do drewna z wielkimi zębami, którą znalazł w janego, jest ich tak wiele, że trudno nad ki do stolicy. Ja wychodzę z założenia, że kimś baraku.
Lekko się odsunęli, bo w sumie nigdy nic nie
każdym dogłębnie się zastanowić… „WTK CNN” można budować w Poznaniu
Sam przyznajesz, że dziennikarzem i marzy mi się, że z tego, co tutaj robimy, wiadomo, a Czech zabrał się do piłowania.
Nie trzeba być tu prorokiem, by przewidzieć
można stworzyć coś naprawdę dobrego.
się nie bywa.
Właśnie, dziennikarzem się nie bywa, To oczywiście wymaga dużo czasu, dużo zakończenie akcji.
Błysnęło, zagrzmiało, Czech padł na wznak,
dziennikarzem się jest. Albo kogoś coś pieniędzy i zaufania, ale jest możliwe –
interesuje i zajmie się tym, mimo że ma nie w ciągu roku, patrzę na to z perspek- a w całym Ballymun pstryk – zgasło światło.
wolne lub nie. Sam muszę się pilnować tywy lat. Technologia i nasza praca z cza- Szczęście było tylko takie, że piła miała jakieś moci czasem znaleźć czas dla rodziny i po sem pozwoli na robienie coraz lepszej te- no izolowane ramię, więc Czech uszedł z życiem.
lewizji, bo taką chcemy robić i sądzę, że Teraz ekipa przeniosła się w inne miejsce i remonprostu być dla nich.
Więc dobry dziennikarz jest na nią zapotrzebowanie. Ludzi inte- tują niedawno oddany do użytku tunel koło Duresuje to, co dzieje się obok nich. A my, blin Swords Airport.
bywa gościem we własnym domu…
Zgadniecie może, kogo z tej czwórki szefoI to jest właśnie ten problem. Chyba, raz lepiej, raz gorzej, staramy się o tym
stwo budowy następnego dnia zwolniło i z jakim
mimo wszystko, potrzeba umiejętności, opowiadać.
Rozmawiał Szczepan Szłapka uzasadnieniem?
której ja jeszcze nie posiadłem, takiego

Zagadka
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Forum Sportu i Biznesu, Piknik Wiedeński oraz konferencja „Euro 2012 w Poznaniu” to tylko niektóre z licznych inicjatyw Loży Wielkopolskiej Business Centre
Club w 2007 roku.
Miniony rok, podobnie jak poprzednie, obfitował w wydarzenia i spotkania
biznesowe. Członkowie Loży mogli nie tylko uczestniczyć w merytorycznych dyskusjach dotyczących gospodarki, ale również spotkać się z wieloma osobistościami
świata mediów, polityki i sportu. – Każde takie wydarzenie jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania znajomości
oraz podjęcia dyskusji na temat ważnych dla
regionu i całego kraju problemów społecznogospodarczych – podkreśla Szczepan Gawłowski, Kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC.
Między innymi w związku z uzyskaniem
przez Polskę prawa do organizacji finałów
Euro 2012, wiele z inicjatyw Loży dotyczyło zagadnień z pogranicza sportu i biznesu. Gośćmi specjalnymi były znane postaci
świata sportu: Czesław Lang, Grzegorz Lato,
Michał Listkiewicz, Marek Łbik, Waldemar
Wspaniały, Piotr Reiss i Tomasz Kuszczak.
Niewątpliwie najdonioślejsze z wydarzeń to konferencja pod hasłem „Euro 2012
– szanse nie tylko sportowe”, nad którą patronat objął Prezydent Poznania Ryszard
Grobelny. Poza Kanclerzem i Prezydentem
udział w spotkaniu wzięli goście specjalni
z Prezydium Zarządu PZPN – Michał Listkiewicz i Grzegorz Lato, a także przedstawiciele najważniejszych urzędów i służb regionu.
Loża Wielkopolska BCC zorganizowała też spotkania podejmujące inne tematy
biznesowe – fundusze unijne, zmiany podatkowe czy relacje z mediami – uświetnione obecnością gości specjalnych: profesora
Jacka Sobczaka, wybitnego znawcy prawa
prasowego, czy Romana Młodkowskiego,
szefa redakcji biznesowej TVN i twórcy TVN
CNBC Biznes.
Jak co roku odbył się też tradycyjny wiosenny Piknik Loży Wielkopolskiej BCC. Impreza miała charakter Pikniku Wiedeńskiego i odbywała się przy muzyce klasycznej,
wykonywanej przez artystów poznańskiego Teatru Muzycznego. Gościem specjalnym była Grażyna Brodzińska.

Loża BCC
w 2007 roku

Kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC Szczepan Gawłowski, Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz

Prof. Aldona Kamela–Sowińska, Szczepan Gawłowski, Ojciec Jan Góra

Szczepan Gawłowski, Prezydent Ryszard Grobelny, Prezes BCC Marek Goliszewski

Kreisel obchodzi 15-lecie działalności jako uznana marka na polskim
rynku. Jakie są plany na następny rok
i kolejne 15-lecie?
Nie spoczywamy na laurach, planujemy rozwój i to na dużą skalę. Chcemy
przejąć niewielkich, lokalnych producentów w różnych regionach kraju, budujemy
także kolejne zakłady. W zeszłym roku rozpoczęliśmy już prace nad jedną z największych naszych inwestycji – fabryką w Lubieniu Kujawskim koło Włocławka. Zakład
ten kosztować będzie nieco ponad 20 milionów złotych. Częściowa produkcja ma
tam ruszyć już na wiosnę. Lubień Kujawski będzie drugą co do wielkości naszą fabryką w kraju i zaopatrzy regiony północnej Polski. Zakładamy także budowę kolejnych dwóch zakładów w ciągu najbliższych trzech lat.
Budujecie nie tylko w Polsce,
dużo inwestujecie na Wschodzie.
Rynki wschodnie są bardzo obiecujące,
to następny etap w strategii rozwoju grupy Kreisel. W 2006 roku wybudowaliśmy
fabrykę pod Moskwą, która już funkcjonuje i zaopatruje w podstawowe produkty
rynek rosyjski. Niedługo otwarty zostanie
zakład pod Kijowem. Zdradzę, że istnieją
plany uruchomienia zakładu na Litwie.
Czy poprzedni rok był udany
dla firmy?
To był znakomity rok nie tylko dla nas,
ale dla wszystkich producentów z branży
budowlanej. Rzeczywistość rynkowa przerosła wszelkie nasze oczekiwania. Prognozy obrotów grupy Kreisel oscylowały wokół
270 milionów złotych, tymczasem przekroczyliśmy je o 30 milionów.
Co miało na to wpływ?
Jestem przekonany, że przede wszystkim dobra koniunktura na rynku w pierwszym półroczu. Nie bez znaczenia była także nasza konsekwencja w realizacji programu rozwoju firmy. Myślę tutaj głównie o inwestycjach, które pozwalają nam
zwiększać i poszerzać asortyment sprzedażowy.
Czy kolejne lata też będą tak
dobre dla polskiego budownictwa?

Chyba mamy szansę na to przy okazji
Euro 2012.
Rzeczywiście, organizacja finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz środki
pozyskane przez Polskę z Unii Europejskiej
będą sprzyjać rozwojowi inwestycji budowlanych. I nie chodzi tylko o obiekty sportowe: wiadomo, że na korzystną sytuację naszej branży wpływa cała struktura hoteli, lotnisk, dworców, dróg i innych obiektów.
Budownictwo sportowe rozwija się jednak niezależnie od Euro 2012.
To prawda. Od kilku lat w wielu miejscowościach powstają ośrodki rekreacji,
baseny, boiska, hale sportowe... Rozwój
ten jest także stymulowany poprzez różne
organizacje, głównie dzięki środkom unijnym. Dzieje się tak niezależnie od głównego nurtu budownictwa mieszkaniowego
w Polsce. Kreisel jest tutaj jednym z inicjatorów wielu przedsięwzięć.
Czy przy okazji tegorocznych
finałów Mistrzostw Europy w Austrii
i Szwajcarii Kreisel dalej będzie sponsorował naszą reprezentację?
Tak, oczywiście. Nie mamy zamiaru tego
zmieniać. W latach 2008-2010 będziemy się
intensywnie angażować w sponsoring sportu, a zwłaszcza reprezentacji piłkarskiej. Nadal oficjalnie wesprzemy jej przygotowania,
a obecność firmy Kreisel będzie zauważalna
na treningach i konferencjach prasowych
naszej drużyny w trakcie mistrzostw. Jeden
z elementów działań marketingowych to
osobisty udział naszych partnerów w finałach mistrzostw. Oczywiście przedłużymy
umowę o sponsorowanie polskiej reprezentacji do 2012 roku.
Czy w kręgu zainteresowań
firmy Kreisel leży tylko sponsoring piłki nożnej?

Mamy doświadczenie w sponsorowaniu także innych dyscyplin i bierzemy
pod uwagę wszystkie ważniejsze wydarzenia sportowe w Polsce. Jeżeli uznajemy je za atrakcyjne, angażujemy się
w sponsoring. Zawsze podkreślam, że
promocja naszej marki przez sport to był
strzał w dziesiątkę.
Produkty marki Kreisel znane są nie tylko dzięki marketingowi. Ich
zalety doceniają przede wszystkim fachowcy z branży. Jakich nowych produktów możemy się spodziewać w tym
roku?
Dzięki pozyskaniu spółki Egips i surowców gipsowych poszerzamy ofertę
tego sektora. Chcemy ponadto wprowadzić środki do renowacji obiektów zabytkowych. Przygotowujemy też wiele innych
premier produktowych w tym roku, ale ze
względów strategicznych nie mogę zdradzić dokładnej daty.
Oprócz kierowania firmą Kreisel jest Pan także prezesem Loży Wielkopolskiej Business Centre Club. W jaką
działalność angażuje się Loża?
Loża Wielkopolska BCC jest największa w Polsce i znacznie przyczyniła się
do integracji środowiska. Wydarzenia
i spotkania biznesowe sprzyjały rzetelnej
przedsiębiorczości, dużym zainteresowaniem cieszyły się też w zeszłym roku cykliczne, tematyczne spotkania członków
Loży z politykami, ludźmi nauki i kultury oraz dziennikarzami. Doroczny Piknik BCC zgromadził w Willi Mon Repos
w Wojnowie prawie tysiąc członków
Loży, osobistości świata polityki, kultury
i sportu. Zorganizowaliśmy także Forum
Sportu i Biznesu oraz konferencję, podczas której władze samorządowe i wojewódzkie omawiały z przedsiębiorcami
szanse związane z Euro 2012.
Kreisel prowadzi również wiele akcji o charakterze charytatywnym.
Czy polityka firmy związana jest z jakimś szczególnym obszarem?
Firma stara się pomagać wszystkim
potrzebującym. Od dawna przekazuje
co roku znaczne środki na cele charytatywne, np. dla szpitala rehabilitacyjnego
dla dzieci w Kiekrzu, fundacji Betlejemka,
ośrodków Monaru, Lednicy o. Góry i wielu innych. Nie traktujemy tej formy działalności w kategoriach działań marketingowych.

Nowe produkty

Inwestycje
na Wschodzie
Inwestycje
na Wschodzie

O dotychczasowych sukcesach firmy,
prognozach na nowy rok w budownictwie i o Euro 2012 rozmawia ze Szczepanem Gawłowskim, prezesem firmy
Kreisel, Mariola Zdancewicz
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Naturalnie piękne miejsce

Marlena Chmielewska
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Pałac w Rogalinie
Dęby rogalińskie

Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce
do spędzania wolnego
czasu i zamieszkania...
Gmina Mosina ma powierzchnię 17,1
tys. ha, liczy 25871 mieszkańców i leży
w samym centrum Wielkopolski, 18 km na
południe od Poznania.
Dziesiątki tysięcy osób na rowerach
i pieszo wędrują co roku po najpiękniejszych jej zakątkach, by odpocząć i obejrzeć
atrakcje turystyczne znane w całej Polsce.
Koneserzy sztuki nie ominą z pewnością pałacu w Rogalinie – słynnej rezydencji
rodu Raczyńskich. Jej historia sięga 2 połowy XVIII wieku, kiedy właścicielem dóbr stał
się Kazimierz Raczyński, późniejszy marszałek koronny na dworze Stanisława Augusta
Poniatowskiego. W latach 1768-1774 zbudowano dla niego późnobarokowe założenie pałacowe wg projektów nieznanego architekta, pochodzącego najprawdopodobniej z kręgu saskiego. W latach 80. XVIII wieku przeprowadzono modernizację wnętrz
pałacu w stylu klasycystycznym. Właściciel Rogalina w latach 1810-1845, Edward
hr. Raczyński, przebudował salę balową na
zbrojownię o neogotyckiej dekoracji, a kaplicę pałacową w skrzydle południowym
na bibliotekę i archiwum. W 1820 roku, na
wschodnim krańcu osi założenia, wzniósł
kaplicę – kopię rzymskiej świątyni z Nimes
niedaleko Marsylii – pełniącą jednocześnie
Zakola Warty

funkcję mauzoleum rodowego. Od 1949
roku pałac w Rogalinie stał się Oddziałem
Muzeum Wielkopolskiego, przemianowanego w 1950 roku na Muzeum Narodowe
w Poznaniu. Rezydencję Raczyńskich odwiedza rocznie ok. 60 tys. turystów, a szczególną uwagę oprócz wnętrz pałacowych
przykuwa galeria malarstwa, gdzie można
obejrzeć płótna tak znanych i cenionych
malarzy, jak Matejko, Malczewski, Wyspiański, Wyczółkowski czy Mehoffer.
W najbliższych latach zespół parkowopałacowy w Rogalinie odzyska swą świetność, co z pewnością przyczyni się do wzrostu liczby zwiedzających. Remont najbardziej zniszczonej części pałacu kosztować
będzie ponad 3,5 miliona euro. Prace rozpoczęły się w lipcu ubiegłego roku i potrwają blisko dwa lata. Muzeum Narodowe w Poznaniu uzyskało na to fundusze
z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (te europejskie środki pokryją 85% kosztów i wyniosą 2.923.732 euro). Pozostałe 15%, czyli
585.562 euro, pochodzi z programu operacyjnego „Promessa Ministra Kultury”. Drugim etapem projektu będzie wyposażenie
pałacu, a w kolejnych latach rewaloryzacja
parku i ogrodu francuskiego.

Doskonałe miejsce na spacery to
Rogaliński Park Krajobrazowy,
utworzony w 1997, by chronić unikalny
krajobraz łęgów nadwarciańskich oraz jedno z największych w Europie skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych (obejmujące ponad 1400 drzew, z których ponad tysiąc
to pomniki przyrody). Ich fantazyjne kształty od
lat są natchnieniem dla artystów fotografików
i malarzy. Największą sławą cieszą się dęby
noszące imiona legendarnych słowiańskich
braci: Lech, Czech i Rus (o obwodach odpowiednio 670, 740 i 910 cm).
Na terenie gminy leży również część
Wielkopolskiego Parku Narodowego, który
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Jezioro Kociołek
Trasy rowerowe WPN
należy do najczęściej odwiedzanych w Polsce (1,2 mln turystów rocznie). To doskonały
teren na wycieczki rowerowe i piesze, a turyści chętnie te możliwości wykorzystują,
podziwiając m.in. urokliwe jeziora Góreckie
czy Kociołek. Przez Park biegnie pięć znakowanych szlaków turystycznych o łącznej długości 85 km. Siedem tras wycieczkowych pozwala poznać nie tylko wartości
przyrodnicze, ale także kulturowe tego terenu. Przez teren Parku biegną cztery ścieżki
dydaktyczne, a w ramach Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego WPN działa „Leśna szkoła”, prowadząca zajęcia z młodzieżą szkolną.
Niebywałą atrakcją jest również zwiedzanie
Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach.

Cyklistom szczególnie polecamy
odcinek „Pierścienia Rowerowego
wokół Powiatu Poznańskiego”.
Szlak ten zachęca swoimi walorami
przyrodniczymi, gdyż przebiega przez
Wielkopolski Park Narodowy, trzy parki
krajobrazowe (Puszcza Zielonka, Park Krajobrazowy Promno, Rogaliński Park Krajobrazowy) oraz najciekawsze miejscowości
w okolicy Poznania: Kórnik, Rogalin, Mosinę, Stęszew, Kiekrz, Murowaną Goślinę oraz
Kostrzyn. Inną ciekawą trasę wyznacza „Ziemiański Szlak Rowerowy”. Jego trasa rozpoczyna się w Mosinie, dokąd prowadzi około
30-kilometrowy szlak łącznikowy z Poznaniem i „Pierścieniem Rowerowym wokół Powiatu Poznańskiego”. Łączna długość szlaku
wynosi 245 km.
Czystość środowiska naturalnego (w Mosinie znajduje się główne ujęcie wody dla Poznania) oraz walory przyrodnicze sprzyjają
stałemu wzrostowi liczby mieszkańców gminy. Powstają nowe osiedla domów jednoi wielorodzinnych. Na terenie gminy prężnie
działa Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka jest właścicielem oraz administratorem 8 budynków mieszkalnych (122 mieszkania) a także 2 lokali handlowych w Krośnie przy ul. Bocznej. Obecnie trwa budowa

Ogólnopolski Festiwal Gitary
trzech kolejnych bloków, do których na przełomie maja i czerwca tego roku będzie mogło wprowadzić się prawie pięćdziesiąt rodzin.
Koszt inwestycji realizowanej przez Mosińskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynosi ponad 6 milionów złotych. W każdym
budynku znajdować się będzie 16 mieszkań. Wśród nich są kawalerki oraz lokale dwui trzypokojowe. Budynki przypominać będą
osiem stojących już na tym osiedlu bloków.
Mieszkania oddawane są w stanie kompletnym, a chętnych nie brakuje. Ceny mieszkań
budowanych przez TBS są na tyle dostępne,
że coraz więcej osób z Poznania i okolic przeprowadza się do Mosiny, a dzięki temu gmina
może się jeszcze szybciej rozwijać.
Dla mieszkańców oraz gości Mosina
posiada bogatą ofertę imprez sportowych
i kulturalnych. Każdy znajdzie tu dla siebie
coś interesującego, a wachlarz usług jest
ciągle wzbogacany.

W tym roku gmina zaprasza
szczególnie miłośników gitary
(www.gitaramosina.pl),
Mosiński Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki” już po raz drugi organizują bowiem Ogólnopolski Festiwal Gitary „Bez barier”, który odbędzie się
w dniach 18-20 kwietnia br. Swój udział zapowiedzieli: Wojciech Waglewski z zespołem Voo Voo, Krzysztof Ścierański z zespołem, Jens Wagner (Niemcy), Krzysztof Pełech oraz młodzi wirtuozi. Festiwal jest jednym z najważniejszych wydarzeń poświęconych muzyce gitarowej w Polsce, gromadzącym setki fanów gitary klasycznej,
basowej i elektrycznej. Impreza nie składa się tylko z koncertów, ale również lekcji mistrzowskich, warsztatów gitarowych,
wystaw, prezentacji i spotkań z artystami
w ramach klubu festiwalowego.
Małe miasta rzadko posiadają własne galerie, Mosina stanowi jednak wyjątek. Dzięki
grupie entuzjastów w dawnej synagodze

piękne

TBS – Krosno
(wybudowanej około 1876 roku) otwarto Galerię Miejską, obchodzącą w tym roku 15-lecie istnienia. Nad jej poziomem artystycznym czuwają profesorowie poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, współpracuje też z poznańskimi galeriami „Profil” i „U Jezuitów”.
Na tutejszych wystawach oglądać można
malarstwo, grafikę, rzeźbę, a także instalacje
autorstwa przede wszystkim pedagogów
ASP. Co roku galeria rezerwuje jeden miesiąc
na debiuty studentów. Obecnie trwa remont
zabytkowego budynku, a jego zakończenie
przewidziano na wiosnę.
Gmina Mosina stanowi z pewnością
atrakcję rekreacyjno-turystyczną aglomeracji poznańskiej. Region jest przygotowany
do przyjęcia amatorów wycieczek pieszych
i rowerowych, miłośników żeglarstwa, wędkowania i jazdy konnej. Wzrastająca na terenie gminy liczba gospodarstw agroturystycznych świadczy o dużym popycie na tego
typu usługi. To doskonałe miejsce na weekendowe wyjazdy, ale z pewnością warto tu
zatrzymać się na dłużej, by z dala od wielkomiejskiego zgiełku odpocząć wśród pięknego krajobrazu i ludzi żyjących z pasją...
Biuro Promocji i Komunikacji
Społecznej UM Mosina

URZĄD MIEJSKI W MOSINIE

Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 061 8132 251, faks 061 8132 952
www.mosina.pl
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ielu z nas zastanawia się, jak wprowadzić w czyn słowa wypowiedziane wiele lat temu przez ówczesnego prezydenta RP Lecha Wałęsę: „Niech Polacy
wezmą sprawy w swoje ręce”. Dużo ludzi zapewne tak uczyniło. Jednak wpływ
na sukces mają również czas, miejsce
oraz ludzie. Właśnie to spowodowało, że
w 1999 r. spotkali się Arjan Bakker, obecnie dyrektor generalny i członek zarządu
QXL Poland, oraz Tomasz Dudziak, dyrektor IT.
– Startowaliśmy w grudniu 1999 roku.
Myślę, że naszym podejściem do e-commerce daliśmy Polakom możliwość nieskrępowanego handlu – mówi Patryk Tryzubiak
z zespołu Allegro.pl. – Dzisiaj mówimy już
o grupie Allegro.pl. Są w niej, oprócz platformy handlowej, serwisy: otoMoto.pl, Payback.pl, otoDom.pl, platnosci.pl. Prowadzimy także kilka serwisów zagranicznych: Aukro.cz,Teszvesz.hu, au-au.ru.

wej (szkoła Policji w Pile), podpisaliśmy też renek. Przede mną siada kobieta, która
z tym Stowarzyszeniem umowę o współ- – jak się okaże – ma w sobie tyle energii,
pracy edukacyjnej. Program ten trwa od zapału i zaangażowania w to, co robi,
4 lat. Współpracujemy ze wszystkimi służ- że niejedna osoba po dwudziestce może
bami, aby walczyć z nieuczciwymi użyt- jej pozazdrościć.
kownikami.
– Kiedy w 2003 r. otrzymałam wypoCo robi Państwa firma, by zatrzymać
dotychczasowych użytkowników oraz wiedzenie, od razu zaczęłam szukać pracy – zaczyna rozmowę ze mną pani Lucyprzyciągnąć nowe osoby?
– Staramy się zwiększać atrakcyjność na- na. – Owszem, otrzymywałam zaproszenia
szego serwisu, zarówno dla kupujących, jak na rozmowy, ale np. warunki finansowe, jai sprzedających: wprowadzamy nowe roz- kie mi proponowano, były nie do przyjęcia.
wiązania, wsłuchujemy się w sugestie użyt- Chciałam znaleźć pracę zarówno ciekawą,
kowników, prowadzimy także kampanie jak i dobrze płatną. Do tej pory przecież tak
promocyjne i reklamowe – wszystko po to, było… Pewnego styczniowego dnia 2004
by Allegro docierało do jak największej ilo- roku zapytałam moją córkę Anię, czemu
ści polskich internautów. Robimy także wie- przesiaduje w Internecie. Okazało się, że
le dla bezpieczeństwa. Przede wszystkim korzysta z Allegro, gdzie kupuje wiele intenasi użytkownicy mogą skorzystać z wielu resujących ją przedmiotów. Zdziwiłam się,
narzędzi pomagających w handlu, jak Pro- jak można kupować odzież nie widząc jej
gram Ochrony Kupujących. Współpracuje- i nie przymierzając. Wówczas pokazała mi,
my również z bankami w celu wprowadza- że można kupić i sprzedać prawie wszyst-
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Stanisław Furmaniak

Rzeczywistość w sieci
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Początki platformy handlowej Allegro.pl
to 8 pracowników i dwa małe pokoje. Nazwę wymyślił jeden z pracowników. – Po
prostu zrobiliśmy burzę mózgów. Szukaliśmy nazwy kojarzącej się z czymś pracującym w Internecie szybko i sprawnie. Chcieliśmy tak działać i tak działamy. Dziś zatrudniamy ponad 250 osób, a nasza siedziba
zajmuje trzy piętra biurowca – dodaje pan
Patryk.
Jak bardzo rozwinęło się Allegro po
podpisaniu umowy z Onetem w 2000 r?
– To był jeden z ważniejszych momentów naszej historii. Po niej pojawiły się kolejne. – Do rozmowy włącza się Bartek
Szambelan z zespołu Allegro: – Szkolimy
także m.in. sędziów, żandarmerię wojskową, przede wszystkim jednak policję. Z całą
stanowczością mogę stwierdzić, że jeśli ktoś
dopuści się oszustwa, musi liczyć się z tym,
że prędzej czy później ktoś zapuka do jego
drzwi i nie będzie to bynajmniej miła wizyta. Co roku współorganizujemy konferencję „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” w Szczytnie, tam też nasi
pracownicy prowadzą kurs zawodowy. Organizujemy również, wspólnie ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP, Akademię Taktyki Zwalczania Przestępczości Komputero-

nia nowych rozwiązań ułatwiających handel
w Internecie (mBank jako pierwszy uruchomił szybkie przelewy).
W jakich imprezach bierzecie Państwo udział?
– Organizujemy przede wszystkim spotkania z użytkownikami Allegro (Spotkanie
Allegro), organizujemy Allegro Windsurfing Cup, czyli Puchar Europy w windsurfingu, współpracujemy również z Leszkiem
Kuzajem, mistrzem Polski w rajdach samochodowych. Cały czas rozwijamy firmę oraz
prowadzimy dalszą ekspansję na rynek polski i za granicą.

ko. Zobaczyłam wtedy na zdjęciu chromolitografie, które z mężem chcieliśmy sobie
kiedyś kupić – to była moja pierwsza transakcja na Allegro. Mieszkałam wtedy jeszcze
w Poznaniu i często pomagałam starszym
paniom z mojego bloku w zakupach. U jednej z nich zobaczyłam na ławie pięknie haftowany bieżnik. Okazało się, że takich cudeniek ta pani i jej znajome w szafach mają
bardzo dużo. Spytałam, czy mogę je wystawić na sprzedaż, dzięki czemu będą miały
trochę grosza do swoich emerytur. I był to
strzał w dziesiątkę! Nie sądziłam, że będzie
takie zainteresowanie.

Allegro to nie tylko transakcje kupna-sprzedaży, ale wiele miejsc pracy
i początek – dla niektórych – nowej
drogi zawodowej. Dobrym przykładem
mogą być dwie historie. Bohaterką jednej z nich jest pani Lucyna Wrzyszczyńska, jeszcze kilka lat temu dyrektor
sprzedaży w międzynarodowej firmie
sprzedającej elektronarzędzia. Okazało
się jednak, że czasem dla osób po czterdziestce w niektórych firmach nie ma
miejsca... i po pięciu latach zlikwidowano jej stanowisko. Spotykam się z panią
Lucyną w jednej z poznańskich kawia-

Właśnie te panie zainspirowały panią
Lucynę do tego, czym zajmuje się dzisiaj.
We wrześniu 2004 r. rozpoczęła własną
działalność gospodarczą pod nazwą CEPELIADA. Za pierwsze zarobione pieniądze kupiła aparat cyfrowy i zapisała się
na kurs fotografii cyfrowej. Do niedawna
korzystała z komputera córki, teraz ma
własny laptop. Nauczyła się również języka HTML.
A jak wyglądała organizacja? – pytam moją rozmówczynię. – Przecież nie
mieszka pani już w Poznaniu…
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– Ciężko mi jednoznacznie to ocenić,
– Ponad rok temu przeniosłam się z ro- ne i małe sklepiki, ale także pensjonaty, zadziną na wieś pod Konin, gdzie nie ma na- jazdy, hotele. Zauważyłam, i to jest smut- gdyż tak naprawdę nie miałem innej opcji.
wet na miejscu poczty, ale za to mam nie- ne, że bardzo wiele osób licytuje i zamawia Nie było pieniędzy na otwarcie sklepu czy
zbędny Internet. Dla mnie większość spraw u mnie korzystając z Internetu w pracy, po- prowadzenie biznesu w „realu”. Rynek Albyła nowym doświadczeniem. Wszystkim nieważ poza nią nie mają do niego dostępu. legro, niegdyś dający bardzo wiele możliprzedmiotom sama robiłam zdjęcia, opisy- Jeszcze gorzej jest z tym na wsi. W imieniu wości zarobku, jest w tej chwili bardzo zawałam je, a później pakowałam sprzedane starszych osób kontaktują się ze mną ich pełniony, konkurencja coraz mocniejsza,
rzeczy, wypełniałam wiele druków i wysy- dzieci, wnuki. Rodzice czy dziadkowie po- więc trzeba walczyć o klienta bardziej niż
łałam. Były dni, kiedy musiałam jeździć na kazują, co im się podoba, resztę załatwiają w świecie realnym. Mamy pewne plany, ale
nie chciałbym ich zdradzać. Mogę powiepocztę kilka razy dziennie i nadawać prze- już młodzi.
dzieć tylko, że nie chcemy opuszczać świasyłki. Zabierało mi to masę czasu, a to ciąPo spotkaniu z panią Lucyną jestem ta e-commerce.
głe stanie na poczcie w długich kolejkach…
Co podpowiedziałby Pan osobom,
Dzięki szkoleniu zorganizowanym przez podbudowany zaradnością takich ludzi
Allegro, gdzie spotkałam przedstawiciela jak ona. Zastanawiam się, czy historia które są na „zakręcie zawodowym” – straPoczty Polskiej, dowiedziałam się o moż- mojego kolejnego rozmówcy, pana Ma- ciły pracę bądź szukają czegoś innego niż
liwości podpisania umowy z Pocztą o od- teusza Lenorta, będzie zbliżona do po- dotychczas?
biór paczek z domu klienta. Teraz codzien- przedniej.
nie, o wyznaczonej godzinie, przyjeżdża
Jak wyglądały początki
do mnie pan i zabiera wszystkie przesyłki. Jest to dla mnie bardzo wygodna i nie- Pana współpracy z Allegro?
– Początkowo trudno było
zbyt droga usługa. Mam podpisanych kilka
umów o dzieło z paniami, które wykonują nazwać to jakąś wielką współpradla mnie wszelkie robótki ręczne, np. zasło- cą. Robiliśmy porządki w domu
ny, narzuty, obrusy, bieżniki, a panie z Ło- i niektóre rzeczy miały trafić na
wicza i Jarocina haftują różne wzory na to- śmietnik. Wtedy aukcje dopierebkach, paskach, bluzkach – obecnie to ro raczkowały, ale postanowiłem
prawdziwy hit. Sama jeżdżę na różne tar- spróbować wystawić swoje stare
gi, kupuję czasopisma o interesującej mnie płyty na licytację. Okazało się, że
tematyce, aby być na bieżąco i, jak to się przedmioty, które mieliśmy zamiar
mówi wśród młodzieży, trendy. Materia- wyrzucić, znalazły nowych właściły kupuję i dostarczam sama, dzięki temu cieli, a do mojej kieszeni trafiła pewte wszystkie rzeczy mogę sprzedawać po na sumka. W domu się nie przelewało,
konkurencyjnych cenach. Moją pracę, czyli więc każdy grosz był dla mnie cenny.
Kiedy uznał Pan, że tego rodzakońcowy efekt, doceniają kupujący, bo nie
tylko polecają mnie innym, ale również wy- ju zajęcie będzie Pana głównym źrórażają pozytywne opinie na forum. Bardzo dłem dochodu?
– Praktycznie tak było od samego
szybko zdobyłam status Supersprzedawcy, a nie jest to łatwe. Pozyskałam sobie początku. Nie musiałem inwestować
jednak zaufanie klientów poprzez swoją w lokal, meble itp. Wystarczył komputer
elastyczność, pomoc w doradzeniu i rze- z podłączeniem do Internetu. Niskie kosztelność. Jest to satysfakcjonująca praca. ty to główny plus prowadzenia sprzedaży
Z perspektywy czasu cieszę się, że tak po- internetowej.
– Myślę, że
Czym dokładnie się Pan zajmuje i czy
toczyło się moje życie zawodowe. Allegro
podstawą jest to, aby się nie
podało mi wędkę, a ja z niej umiem umie- zatrudnia inne osoby?
– Od samego początku działam w bran- poddawać. Determinacja to w każdej dziejętnie korzystać.
Czyli pełna satysfakcja i nic Pani już ży telefonii komórkowej. Jako młody czło- dzinie życia połowa sukcesu. Może warwiek mam pozytywne nastawienie do to traktować Allegro (i w ogóle handel inchyba nie brakuje?
– Tak do końca nie jest, brakuje mi wszelkich nowinek technicznych, więc na- ternetowy) jako dodatkowe zajęcie, które
jednak bezpośredniego kontaktu z ludź- sza oferta jest wciąż poszerzana o najnow- może w pewnym momencie stanie się na
mi. Przez wiele lat pracy jeździłam po Pol- sze akcesoria do urządzeń mobilnych, takich tyle dochodowe, że nie trzeba już będzie
sce i spotykałam się z kontrahentami. Teraz jak laptopy, palmtopy, odtwarzacze MP3 itp. robić nic innego. Tego i sobie, i wszystkim
głównie przyjeżdżam do Poznania do mojej Wraz z rozwojem firmy zaszła potrzeba za- innym życzę.
księgowej. Moja firma się rozwija: chcę ku- trudnienia nowych osób. W szczytowym
pić specjalną maszynę do haftu, wykupiłam okresie pracowało u nas 7 osób. W tej chwi- Wielu, szczególnie młodych ludzi, zastanatakże domeny i niebawem ruszy moja stro- li nieco zmieniliśmy profil sprzedaży i pra- wia się nad wyjazdem do pracy, głównie
w krajach Unii, ale może warto spróbować
na internetowa, aby było jeszcze bardziej cujemy w 3 osoby.
Jak z perspektywy czasu ocenia Pan – tak jak moi rozmówcy – rozpocząć własny
profesjonalnie. Dzięki temu klientami będą
biznes w kraju i tutaj odnosić sukcesy…
nie tylko, jak do tej pory, osoby indywidual- to zajęcie?

Allegro
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Kocham
to miejsce
Z burmistrzem Puszczykowa, Małgorzatą
Ornoch-Tabędzką, rozmawia Mariola
Zdancewicz.
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Jest Pani burmistrzem Puszczykowa już przeszło rok. Proszę powiedzieć,
co udało się zrobić w tym czasie i z jakimi planami Pani przyszła do Urzędu?
Na początek podjęłam wraz z zespołem prace nad kilkoma dokumentami strategicznymi ważnymi dla rozwoju miasta.
Gotowy jest plan ochrony zabytków wraz
z ich inwentaryzacją oraz wieloletni plan finansowy. Na ukończeniu są prace nad stra-

tegią rozwoju miasta na lata 2008-2020 zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreoraz wieloletnim planem inwestycyjnym, acji. Przygotowując miejsca do wypoczynku
nad którymi trwa jeszcze dyskusja. Rozpo- staramy się ochronić wszystko, co jest przyczęliśmy również zmiany studium uwarun- rodniczo cenne. W tym kontekście jako sukkowań zagospodarowania przestrzenne- ces traktuję wykupienie 16,5 hektara piękgo. Wszystkie te dokumenty są niezwykle nych obszarów nad Wartą. Jest to zwieńważne ze względu na możliwości starania czenie kilkuletnich starań mieszkańców
się o fundusze europejskie. Obecnie dobie- Puszczykowa, którzy starali się nie dopuścić
ga końca największa inwestycja dotowana do zabudowy części tego terenu domami
ze środków UE – modernizacja ul. Poznań- mieszkalnymi. Dbałość o zieleń i czystość
skiej. Zgodnie z zapowiedzią Urzędu Mar- miasta są wpisane w przywracanie wizerunszałkowskiego nie mamy jednak szansy na ku Puszczykowa jako miejsca zamieszkania
dofinansowanie budowy dróg lokalnych o wysokim standardzie, a także miejsca wy(przynajmniej do Euro 2012). Będziemy jed- poczynku i rekreacji. Ważnym osiągnięciem
nak starali się o przygotowanie pakietu in- było zaangażowanie wszystkich mieszkańwestycji związanych z rozwojem turystyki ców w zmianę sposobu selektywnej zbióri rekreacji, w tym ścieżek rowerowych, któ- ki odpadów. Realizowany obecnie projekt
re będą powiązane z innymi drogami tury- „Czyste Puszczykowo” jest bardzo dużą akcją
stycznymi mikroregionu Wielkopolskiego społeczną, którą wspierają szkoły, organizaParku Narodowego. W moim programie cje pozarządowe, sklepy oraz parafie. W najwyborczym zapowiadałam powrót Puszczy- bliższym czasie chcemy aktywnie włączyć
kowa do tradycji przedwojennego kurortu. się w działania na rzecz ochrony klimatu
Dlatego przygotowujemy projekty związa- (m.in. w związku z obchodami roku ochrone z rewitalizacją zabytkowych fragmentów ny środowiska i klimatu). Planujemy termomiasta, powrotu do tradycji plażowania nad modernizację budynków publicznych i jeWartą oraz weekendowych spacerów i raj- śli się uda, także w przyszłości domów prydów turystycznych po Puszczykowie i oko- watnych. Dążymy również do zapewnienia
licy. Zdecydowanie zmierzamy w kierunku mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa,

fot. Włodzimierz Kowaliński
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Pałac Ślubów – Salon Artystyczny
które, jak wynika z przeprowadzonych
sondaży, w ostatnim czasie maleje. Dlatego rozpoczynamy budowanie programu
współpracy straży miejskiej i policji w celu
prowadzenia wspólnych działań prewencyjnych. Na razie jesteśmy na etapie poszukiwania najlepszych rozwiązań.
Czyli są pomysły, ale jeszcze
nie wiadomo, czy wszystkie uda się zrealizować ?
Realizacja pomysłów zależna jest w dużej mierze od woli realizacji określonego
programu rozwoju oraz od funduszy, które uda się zgromadzić. Budżet miasta nie
jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb
mieszkańców. Z reguły w swoich działaniach zakładam wersję A i B. Tak stało się
w ubiegłym roku z „Puszczykowską Jesienią Kulturalną”. Z rozmachem przygotowaliśmy projekt bogatego programu artystycznego, który miał być współfinansowany przez Ministerstwo Kultury. Byliśmy
również przygotowani na to, że nie uda się
uzyskać pieniędzy z zewnątrz i że wykonamy zadanie w mniejszym zakresie wykorzystując własne zasoby. Liczył się jednak pomysł, czego przykładem była ogromna integracja mieszkańców wokół przekształcenia
Pałacu Ślubów w Salon Artystyczny. Skoro
nie udało się pozyskać dotacji, musieliśmy
za własne środki wykonać remont zabytkowego obiektu i przygotować program artystyczny. Muszę zdecydowanie podkreślić,
że „Puszczykowska Jesień Kulturalna” jest
sukcesem miasta. W ciągu zaledwie 4 miesięcy mieszkańcy Puszczykowa mieli okazję
uczestniczyć w kilkudziesięciu koncertach,
wystawach, przedstawieniach. Wszystkie te

Inauguracja Puszczykowskiej Jesieni Kulturalnej
– koncert Krystyny Kujawińskiej
przedsięwzięcia łączył jeden wspólny mianownik – wykonawcy związani byli z naszym miastem, Okazało się , że w Puszczykowie mieszka wielu znakomitych artystów,
którzy zechcieli poświęcić swój czas na zaprezentowanie swoich wybitnych umiejętności i dorobku artystycznego.
Co się stało, że młoda kobieta
chce rządzić miastem?
Miło mi, że ktoś nazywa mnie młodą
kobietą, choć w Puszczykowie mieszkam
już od ponad pół wieku. Nigdy nie miałam osobistej potrzeby rządzenia. Fakt, że
zostałam burmistrzem, wynika z mojej
ogromnej miłości do Puszczykowa. Tutaj
mieszkali moi dziadkowie i rodzice. Mam
również nadzieję, że w przyszłości zamieszka tu mój syn z rodziną. Gdy pracowałam w amerykańskim programie pomocowym „Partnerstwo dla samorządu terytorialnego”, miałam okazję uczyć się różnych
sposobów zarządzania w gminach. Bynajmniej nie od Amerykanów! Współpracując
z wójtami i burmistrzami różnych miast
w Polsce podpatrywałam, w jaki sposób
potrafili korzystać z lokalnych zasobów,
w tym z inicjatyw własnych mieszkańców.
Obserwowałam także, jak wykorzystywali
dla rozwoju swoich miejscowości nowoczesne narzędzia zarządzania. Bolało mnie,
że choć w Puszczykowie istnieją duże pokłady energii ludzkiej i społecznego zaangażowania, nie są one nawet w połowie
wykorzystane. Przez cztery lata widziałam
to z bliska będąc radną miasta. Nie ukrywam, że moja wizja rozwoju Puszczykowa różni się znacząco od tej, którą prezentował poprzedni burmistrz. Pamiętałam

Puszczykowo jako miejsce przyjazne wycieczkowiczom i letniskowe, a które stało się tylko sypialnią Poznania. Oczywiście
zmieniły się czasy i preferencje związane
z wypoczynkiem, ale bardzo niekorzystne
dla miasta było wykreślenie z kluczowego
dokumentu strategicznego miasta zapisu
o jego funkcji turystycznej. Od tego czasu
w Puszczykowie rozpoczął się ekstensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego
i miasto zaczęło tracić swój unikatowy charakter. Po zakończeniu realizacji amerykańskiego programu kontynuowałam współpracę z samorządami w założonym wraz
z kolegami Stowarzyszeniu „Partnerzy dla
samorządu”. Przez kilka kolejnych lat doradzałam polskim samorządom, jak skuteczniej realizować plany rozwoju i jak wdrażać
zmiany instytucjonalne. Mając wieloletnie
doświadczenie w doradztwie, w pewnym
momencie zdecydowałam się sprawdzić,
jak to jest, gdy trzeba wziąć w ręce całą
odpowiedzialność, zdecydowałam się zarządzać miastem. Od samego początku
wiedziałam, że nie jestem w stanie tego
zrobić sama. Wsparcie znalazłam nie tylko
wśród moich radnych (bardzo jestem im
za to wdzięczna), ale również wśród wielu
mieszkańców Puszczykowa, którzy poświęcają dla miasta wiele serca, czasu i wysiłku.
W Puszczykowie działa kilka stowarzyszeń,
które doskonale współpracują z władzami
miasta.
Jednym z problemów miasta,
o którym wspomniała Pani wcześniej,
jest brak poczucia bezpieczeństwa. Proszę powiedzieć, co zrobić, aby w Puszczykowie poprawiły się nastroje.
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Zakole Warty – turystyka wodna
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Ciągle brakuje mi wiedzy na temat
mieszkańców. Co prawda, w połowie
ubiegłego roku przeprowadzono badania
dotyczące potrzeb społecznych i postrzegania sąsiedztwa, ale niestety na niewielkiej próbie. Trudno więc nazwać je reprezentatywnymi. Badania dały nam jednak
pewną wskazówkę, co robić dalej. Społeczeństwo puszczykowskie bardzo się polaryzuje. Mieszka tu wiele osób zasobnych,
utytułowanych, które mogą sobie pozwolić na kupno działki i wysoki standard życia. Osoby te mają dużą potrzebę komfortu. Oczekują, że miasto zafunduje im ulice, oświetlenie, pełną infrastrukturę – i ja
to rozumiem. Jednocześnie jest to część
mieszkańców, która nie jest za bardzo zainteresowana włączeniem się do życia
społecznego. Nie wiem, czy młodzi ludzie,
którzy dają się ostatnio we znaki mieszkańcom Puszczykowa swoim uciążliwym
zachowaniem, pochodzą z grupy mieszkańców, o której wspomniałam, czy może
wręcz przeciwnie. Jest bardzo wielu mieszkańców, którzy wnoszą podania o umorzenie podatków. Często wynika to z poważnych problemów społecznych, takich jak
alkoholizm lub po prostu z choroby czy
ubóstwa. Mimo że mieszkam tutaj wiele
lat, nie znam potrzeb wszystkich i nie do
końca wiem, jak trafić do niektórych grup
mieszkańców. Tam, gdzie zdarzają się konflikty z prawem na pewno nie chciałabym
rozpoczynać od penalizacji. Wolę szukać
dialogu! Dlatego staram odpowiadać się
na wszystkie listy, uwagi kierowane do
burmistrza. Ostatnio wystawiliśmy w czte-

rech punktach miasta skrzynki, do których
można wrzucać kartki z zapytaniami i komentarzami dotyczącymi funkcjonowania
miasta. Już dzisiaj wiem, że sporo żalu ma
do mnie część młodzieży puszczykowskiej.
Zlikwidowałam bowiem jedno z miejsc
spotkań, do którego młodzi ludzie przychodzili na piwo. Był to walący się hotel
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Trzeba było zrobić coś drastycznego, aby
pokazać, że kończymy z bylejakością życia
w mieście i że mamy młodzieży coś innego do zaoferowania.
Czy młodzież dostała coś w zamian?
Bardzo intensywnie pracujemy nad
ofertą spędzania wolnego czasu. Mamy
w tej chwili dwa projekty zagospodarowania boiska przy ul. Jarosławskiej. Planujemy
podjęcie dyskusji społecznej na ten temat.
Obiekt MOSiR-u otwarty jest cały czas. Można korzystać z wszystkich boisk i kortów
tenisowych. Teren zamykamy jedynie rano
i wieczorem, by uniemożliwić nocne libacje i rozbijanie butelek na murawie stadionu. Nadal dla wielu młodych ludzi spędzanie wolnego czasu wiąże się tylko z piciem
alkoholu. Potrzebne są puby i kluby, w których młodzież mogłaby spotykać się, ale
jako burmistrz nie mam możliwości otwierania takich obiektów. To może być na przykład zadanie dla właścicieli domów i kamieniczek na nowo powstającym Rynku. Osobiście będę starała się zainteresować młodzież ciekawą oferta sportowo-rekreacyjną
i kulturalną, której pierwszą zapowiedzią
mogą być przygotowywane projekty let-

nich warsztatów artystycznych na Zakolu
Warty.
Jakim miastem jest Puszczykowo dzisiaj i jakim chciałaby je Pani widzieć w przyszłości?
Na to pytanie staram znaleźć odpowiedź
w przygotowywanych projektach. Na pewno
będę chciała, żeby Puszczykowo utrzymało
charakter miejscowości, do której się przyjeżdża na weekend i to niekoniecznie samochodem. Wraz z sąsiednimi gminami rozważamy możliwość reaktywowania kolejowej trasy wycieczkowej z Poznania do Osowej Góry
i przywrócenia atrakcyjności podróżowania
pociągiem. Mam nadzieję, że uda mi się namówić właścicieli zabytkowego dworca, aby
ponownie otworzyli jego podwoje dla turystów. Chciałabym, żeby plaże nad Wartą znów
zapełniły się ludźmi, by przychodzili tam choćby na spacer. Marzy mi się, aby w Puszczykowie powstała przystań kajakowa i może mała
przystań dla łodzi płaskodennych. Zależy mi
również, aby mieszkańcy nie zamykali się
w swoich domach, a wychodzili do miasta,
na Zakole Warty, na powstający Rynek. Chciałabym, żeby ulice były pięknie oświetlone,
a w lecie po dziesiątej wieczorem tak gwarne
jak przed laty. Chciałabym również, by spotykane w mieście grupy młodych ludzi nie budziły niepokoju, a świadczyły jedynie o dużej
integracji społecznej. To na razie marzenia, ale
jeśli się w nie wierzy, to one się spełniają. Kocham to miejsce i mam dużo determinacji, by
przekonywać mieszkańców, którzy nie mieli
ochoty włączyć się w życie społeczności, aby
jednak to zrobili; by dostrzegli w tym pewną
wartość i jednocześnie przyjemność.

region

Puszczykowo jest wyjątkowym miejscem w aglomeracji poznańskiej. Nie ma tu
bloków mieszkalnych, nie
ma przemysłu, nie ma także
ruchliwych tras samochodowych. Jest za to czyste
powietrze, las, rzeka i wspaniała tradycja miejscowości
wypoczynkowej.

Miasto – ogród

Jerzy Jernas

W

drugiej połowie XIX wieku Puszczy- la Ratajskiego. Puszczykowo jest wymarzo- użytku replika statku „Santa Maria” Krzyszkowo stało się celem niedzielnych nym miejscem do przejażdżek rowerowych. tofa Kolumba, wykonana w skali 1:1. Muwycieczek mieszkańców Poznania. Wte- Znajdujący się w sąsiedztwie miasta Wiel- zeum organizuje także liczne spotkania kuldy zaczęto budować pierwsze domy letni- kopolski Park Narodowy rocznie odwiedza turalne, m.in. doroczne wręczenie nagrody
skowe. Już w 1866 roku na trasie z Pozna- ponad milion turystów. Magnesem dla nich „Bursztynowego Motyla” za najlepszą polską
nia do Puszczykowa zaczęły pływać statki jest Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach oraz książkę podróżniczą czy Powiatowy Przepasażerski. Trzydzieści lat później na stacji liczne szlaki turystyczne. W ramach projek- gląd Piosenki Szantowej. Dla coraz bardziej
w Puszczykówku zatrzymał się pierwszy tu „Mikroregion Wielkopolskiego Parku wymagających mieszkańców Puszczykowa
pociąg. Już wkrótce w ciągu jednej nie- Narodowego – Zielone Płuca Wielkopol- Urząd Miejski otworzył w ubiegłym roku
dzieli potrafiło przybyć do Puszczykowa ski” została przygotowana interaktywna „Salon Artystyczny”. Mieści się on w wyrenawet 30 000 osób. Przyciągały ich niezwy- mapa wraz z licznymi informacjami o atrak- montowanym Pałacu Ślubów. W ubiegłym
kłe walory krajobrazowo-turystyczne oraz cjach i walorach turystycznych Puszczyko- roku zorganizowano w nim „Puszczykowspecyficzny mikroklimat miejscowości. Na wa. Jest ona dostępna w dwóch punktach ską Jesień Kulturalną” na którą złożyło się 16
początku XX wieku wybudowano liczne elektronicznej informacji turystycznej, tzw. koncertów, recitali, przedstawień i wystaw.
pensjonaty i domy sanatoryjne, a niektó- „info-kioskach”, jak i na stronie internetowej W najbliższym czasie „Salon Artystyczny”
rzy wznosili tutaj swoje podmiejskie re- miasta. Puszczykowo od wielu lat jest sil- będzie miejscem kolejnych spotkań z kulzydencje. Warto przypomnieć, że jedną nym ośrodkiem sportowym. Organizowane turą, na które (mamy nadzieję) będą przyz nich miał charyzmatyczny prezydent Po- są spływy kajakowe po Warcie, rajdy rowe- jeżdżali również miłośnicy sztuki z innych
znania – Cyryl Ratajski. Po II wojnie świa- rowe, zawody kolarstwa górskiego, turnie- miast. Władze miasta nie zapominają taktowej Puszczykowo powoli traciło charak- je tenisowe czy piłkarskie. W mieście funk- że o dzieciach i całych rodzinach. W Miejter miejscowości letniskowej. Poznaniacy cjonuje wiele ośrodków sportowo-rekre- skiej Bibliotece Publicznej przez cały rok orcoraz częściej woleli spędzać wakacje nad acyjnych, m.in. profesjonalne centrum te- ganizowane są warsztaty i konkursy nie tylpolskim morzem niż nad Wartą – zresztą nisowe, w którym odbywają się spotkania ko dla najmłodszych mieszkańców. Nowym
rangi Davis Cup, ośrodki szkoleniowe, staj- miejscem na mapie kulturalnej Puszczykowówczas nie najczystszą.
Dzisiejsze Puszczykowo, chociaż ma zu- nia z zapleczem leśnych ścieżek konnych, wa jest Zakole Warty, gdzie odbywają się ropełnie inny charakter, to garściami czerpie a także nowoczesny obiekt odnowy biolo- dzinne imprezy plenerowe. Tradycją stała
ze swojej tradycji. Położone jest w otulinie gicznej SPA oraz ośrodek rehabilitacyjno- się już coroczna prezentacja kultury etnicznej „Muzyka na Zakolu”, a także plenerowe
Wielkopolskiego Parku Narodowego, co ma wypoczynkowy.
Jedną z bardziej charakterystycznych dla koncerty z okazji dni miasta. Jeżeli Urząd
istotny wpływ na jego oblicze. Lokalizacja
Puszczykowa sprawia, że gmina pełni waż- Puszczykowa atrakcji turystycznych jest Mu- Marszałkowski przyzna dotację, to latem
ną funkcję wypoczynkową dla mieszkań- zeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedle- będą odbywały się tutaj warsztaty artystyczców aglomeracji poznańskiej. Przez miasto ra. Zgromadzono w nim liczne pamiątki po ne dla dzieci „Podróże z Arkadym Fiedlerem
przebiega kilka oznakowanych szlaków tu- słynnym podróżniku i pisarzu. Do muzeum do różnych kultur”. Władze miasta mają narystycznych. Są to m.in. trasa im. prof. Ada- przylega „Ogród Tolerancji”, w którym sto- dzieję, że już wkrótce Puszczykowo będzie
ma Wodziczki, trasa 40-lecia Wielkopolskie- ją m.in. posąg Buddy czy piramida Cheop- nie tylko określane mianem „miasta–ogrogo Parku Narodowego oraz szlak im. Cyry- sa. Wiosną tego roku oddana zostanie do du”, ale także „ogrodem kultury”.
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Ach, co to był
za Êlub...!

– Tata powiedział, że jak zmieścimy się w 100 tysiącach, to
będzie przyzwoicie. Ma być
elegancko, z polotem i wyobraźnią. Koszty nie grają
roli, taka impreza jest tylko
raz w życiu. Premiera jest najważniejsza, kolejne mogą być
słabsze.
Ładna, wysoka szatynka przyjechała
na tę imprezę specjalnie w dwa samochody. Ośmiu doradców miało dokonać właściwego wyboru, by powalić na kolana
liczną rodzinę z całej Polski.
Media wieszczą, że instytucja małżeństwa przeżywa w Polsce kryzys. Choć sądy
zawalone są sprawami rozwodowymi, wyż
demograficzny i tak na potęgę pcha się na
ślubny kobierzec, operatywni i obdarzeni
intuicją ludzie zwietrzyli więc niezły interes. Na IV Targi Ślubne do poznańskiej Areny zjechało 250 wystawców. Miejsca trzeba było rezerwować już we wrześniu, a 100
zł za metr nie okazało się zaporową ceną.
Tłum zwiedzających gęstniał z godziny na
godzinę. Na wybiegu, w blasku reflektorów, modelki prezentowały najnowsze fasony sukien ślubnych. Konkurencja w tej
dziedzinie rośnie z roku na rok, na samej
Głogowskiej salonów jest ponad 10. Walka jest zacięta – trzeba zaskoczyć klienta
nie tylko ceną czy rodzajem materiału, ale
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także formą promocji. Co parę minut organizowano więc konkursy telefoniczne: wystarczyło mieć odrobinę szczęścia i w odpowiednim momencie dodzwonić się do
konferansjera, by wygrać to, co dla kobiety jest w tym dniu najważniejsze.
W holu okalającym widownię florystki
zachwalały finezyjne kompozycje, a właściciele restauracji, zajazdów i pałaców
prezentowali suto zastawione stoły. Jedni byli pełni entuzjazmu i wiary w to, co
chcieliby sprzedać, u innych dawało się
wyczuć lekkie znudzenie. Pewien jegomość w kontuszu proponował „Szlachecką ucztę biesiadną” od 180 zł za osobę.
Do ślubu, a potem na wesele, trzeba
czymś dojechać. Wybór pojazdów okazał się oszałamiający: były stare, poczciwe
warszawy, chevrolety, kilka 9-metrowych
lincolnów z barem, telewizorem i kierowcą
w liberii. Największe jednak zainteresowanie i zachwyty wzbudzał czarny rolls-royce z 1936 roku, należący niegdyś do żony
odkrywcy penicyliny – Fleminga. Za wynajęcie tego cacka trzeba zapłacić, bagatela,
3000 zł. Na miłosnych uniesieniach młodych zarabiają, i to nieźle, firmy jubilerskie,
kusząc zakochanych stylową biżuterią. Jej
Wysokość Kasa puka do drzwi wszystkich:
biednych i bogatych. Ci, którzy dysponują
pokaźnymi środkami, mogą sobie pozwolić na wyrafinowany komplet, składający
się nie tylko z obrączek, ale również wisiorka i kolczyków, oczywiście z diamentami.
Prawie wszystko można kupić na kredyt.
Jeśli ktoś chce zadziwić znajo mych, proszę bardzo: do dyspozycji jest
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samolot, balon i statek pływający po jeziorze. Organizatorzy zapewniają, że jeżeli znajdziemy księdza, nie lękającego
się wysokości ani głębokiej wody, ślub
może odbyć się w niekonwencjonalnych
warunkach. Tym, którzy zdecydują się na
tradycyjną uroczystość w kościele, nieśmiertelne „Ave Maria” Gounoda zaśpiewa sopran liryczny lub tenor z dyplomem
Akademii Muzycznej. Murowane, że ciotki i babcie się rozkleją, a i rodzice nowożeńców uronią niejedną łzę. Na takie momenty czekają mistrzowie ślubnej chałtury, choć w tej branży można znaleźć pewne wyjątki. Serwisik zdjęciowy? Proszę
bardzo! Zrobi to i zawodowiec, i amator
(a tych ostatnich jest coraz więcej). Honorarium zaczyna się od 1000 zł. Fotografie oprawia się standardowo lub drukuje
specjalne albumy. Niektórym i tego mało
– ci skłonni są zamówić sesję wyjazdową
w ślubnej kreacji nad morzem. Tutaj ceny
rosną w postępie geometrycznym – przejechać trzeba 300 km, zamówić hotel –
przeważa jednak chęć zademonstrowania czegoś oryginalnego w nietypowej
scenerii. Czerwony dywan w kościele (niczym na festiwalu w Cannes) plus kilkanaście solidnych świeczników i przybranych białym szyfonem ławek to kolejne
800 zł. Trzeba zapłacić też za biały klęcznik i krzesła dla młodej pary. Dochodzą
do tego jeszcze specjalne zaproszenia,
etykiety na butelki, podziękowania dla
gości, tablice rejestracyjne.
Taka impreza to okazja do pląsów
i zabaw, wydano więc nawet specjal-

ny poradnik weselny. Za 3000 zł do białego rana grać będzie sześciu panów
w białych garniturach, z repertuarem od
przedwojennego tanga przez disco polo
po hity z aktualnej listy przebojów Marka Niedźwieckiego (tym razem z komercyjnej stacji). Co ciekawe, w charakterze
didżejów występują także byli radiowcy.
Na tym rynku obowiązują zasady nowoczesnej gospodarki: podpisuje się kontrakty, które przedtem podlegają negocjacjom. Zleceniobiorca, chcąc zadbać
o swoją pozycję, wsłuchuje się w życzenia przyszłych płatników.
W tym zalewie przeciętności z trudem udaje się wyłowić perełki. Czasem
trafić można na prawdziwego artystę, który wykazując się wrażliwością postrzegania świata uwieczni uroczystość w czerni
i bieli albo zaaranżuje stół jako zaskakująco wysmakowaną kompozycję z kwiatów
i porcelany. Tych jednak trzeba szukać ze
świecą.
Kto zaraził naszych rodaków tą ochotą na ślubno-weselne spektakle? Po części
chyba Hollywood ze swoim hedonistycznym podejściem do życia. Globalna wioska i podróże po świecie spowodowały, że
nabraliśmy większej ochoty do uczestniczenia w zbiorowej konsumpcji. Nie chcemy być gorsi od naszych sąsiadów: mamy
lepszy samochód, młodszą kochankę, zarabiamy więcej. Dlaczego zatem uroczystość ślubna ma być standardowa i przebiegać według utartego schematu? My
wam pokażemy: wynajmiemy balon, samolot. Niech wiedzą, że nas na to stać...!

czyli targowisko
próżności
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ksià˝ki
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Koniec
przypadków
księdza Grosera
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Napisane,
wydane
w Poznaniu

K

siążka napisana i wydana w Poznaniu, w koedycji dwóch oficyn – Zyska i S-ki oraz dominikańskiego wydawnictwa „W drodze”: trzeci i ostatni tom
trylogii „Przypadki księdza Grosera” pt.
„Cudze pole”. Gatunek – powieść katolicka. Autor – Jan Grzegorczyk, od 25
lat publicysta miesięcznika „W Drodze”, pisarz, redaktor, absolwent polonistyki na UAM. W ostatnich latach wydał blisko
dziesięć książek w kilku wydawnictwach
– „W drodze”, Znaku, u Zyska i Springera,
w Świecie Książki i w św. Wojciechu. Za „Niebo dla akrobaty” (Znak 2006), zbiór opowiadań dotyczących hospicjum, dostał nagrodę,
ale jej nie otrzymał, o czym dalej...
Nie orientujemy się zbytnio, jak duże
wzięcie ma w Polsce literatura religijna, czyli w praktyce katolicka. Książki Jana Pawła II
i o nim znajdują się w ogóle poza wszelką
konkurencją, jeśli chodzi o wielkość nakładów, bo to są nawet setki tysięcy egzemplarzy (niektórzy autorzy list bestsellerów
tworzą więc dla nich odrębne rubryki). Najbardziej popularne pozycje religijne biją
na głowę te „świeckie” (może z wyjątkiem
Harry’ego Pottera, chociaż w zeszłym roku
„Świadectwo” kardynała Dziwisza rozeszło
się w 850 tys. egzemplarzy, co dystansuje
także młodego czarodzieja).
Pośród tych religijnych pozycji nie ma
jednak prawie współczesnej polskiej literatury pięknej (poza poezją, głównie już nieżyjącego ks. Jana Twardowskiego). W Polsce nie ma powieści religijnej, przynajmniej
w ostatnich latach, i to raczej kilkudziesię-

ciu niż kilku. Zasługą Jana Grzegorczyka
jest próba rewitalizacji gatunku. Zaczęło się
w 2002 r.„Adieu”, pierwszym tomem opowieści o perypetiach księdza pisarza Wacława Olbrychta, pseudo Groser. W 2004 r.
pojawiła się część druga zatytułowana „Trufle”, a w listopadzie ubiegłego roku ostatnia, właśnie „Cudze pole”. Panuje powszechna opinia, że kolejne tomy były coraz lepsze,
a więc ostatni najlepszy. Zauważmy też, że
popularność księdza Grosera nie spowodowała wysypu książek podobnych, Jan Grzegorczyk pozostał na tym polu raczej sam.
Za kolejnymi tomami trylogii niesie się
aura niby-skandalu czy rzekomego zgorszenia. Bo jest to powieść popularna o ambicjach realistyczno-krytycznych, a nie apologetyka lub hagiografia. Na nieszczęście
(albo i szczęście) jej bohaterami są ludzie
Kościoła, księża, zakonnice, czasem pojawia
się biskup, nawet papież Jan Paweł II... Nie
pisze się o nich na klęczkach, autor dopuszcza się rzekomego zgorszenia, kiedy po prostu przyjmuje do wiadomości i podaje czytelnikom fakt, iż ludzie Kościoła to nie anioły, ale właśnie żywi ludzie z ich słabościami,
grzechami, nałogami, chorobami. Grzegorczyk o tym, co oczywiste i o czym wszyscy
wiedzą, pisze wprost, nie milczy. Nazywa
i opowiada to, co i tak wiadomo, z pozycji troski i odpowiedzialności, a nie szyderstwa i wrogości. Kościół hierarchiczny także podlega ziemskim przypadłościom, ale
nie w tym tkwi istota jego powołania, lecz
w ewangelicznej miłości bliźniego, okazywanej w miłosierdziu.... Wielkość i dramat

„...nie gwałcę żadnego tabu, tylko piszę o
problemach wiary, Kościoła, ludzi, dla których wiara jest w życiu ważna. Piszę w taki
sposób, jak twórcy niezwiązani z kulturą katolicką o innych sferach ludzkich doświadczeń. W rzeczywistości jest o wiele więcej
skandali niż w moich książkach i właśnie
dlatego nie mogę ich ignorować”.

„...ludzie potrzebują kapłanów zdolnych do
współodczuwania tego, jak oni muszą dźwigać swój krzyż, życie, los. Nie księży – urzędników Pana Boga albo menedżerów. Kapłan
musi umieć rozwiązywać trójkąt: ja – Bóg –
bliźni. Bóg jest w bliźnim, w miłości człowieka, w miłosierdziu”.

„...nie przedstawiam panoramy polskiego
Kościoła, tylko fragment, który w moim przypadku powstał na podstawie doświadczenia
ciemności w Kościele. Wokół byli ludzie, którzy zmagali się z jej przejawami, angażowali
się, żeby jej zaradzić, także wielkiemu zgorszeniu, ale nie tylko. Jednak bardziej niż tajemnica zła pociąga mnie tajemnica dobra”.

wiary widać, kiedy bohater doznaje pokus
i sobie z nimi radzi, a czasem i nie radzi (bo
jak zawsze radzi, to znaczy słaba pokusa...),
potyka się, nawet upada, ale potem wstaje,
żeby nieść swój krzyż i jako kapłan dawać
świadectwo. U Grzegorczyka nie ma poprawnej, pedagogicznej jednoznaczności,
czarno-białych schematów. Niemal każdy
bohater raz jest wielki, raz mały, prawie każdy ma w swojej biografii obszary „cienia”.

Oto już w ciągu miesiąca został wyczerpany podstawowy nakład „Cudzego pola” (26
tys. egzemplarzy) i wydawcy zdecydowali
się na dodruk.
Piszę o tej książce nie tylko z publicystycznego obowiązku, co częściowo mogłoby wyjaśnić zajmowanie się literaturą
z przeciwnego krańca perspektywy światopoglądowej. Wierzę w literaturę jako najdoskonalszą, powszechnie dostępną narrację (matematyka jest też doskonała, ale
hermetyczna). To, co nieopowiedziane, nie
istnieje, a najpełniejszą prawdę o świecie
i człowieku wyraża właśnie literatura, bo
człowiek jest przede wszystkim istotą językową. Fakt, że tak szczególny rodzaj doświadczenia jak wiara, prawie nie znajduje
dziś w Polsce literackiego zwierciadła, odbija się na jakości i poziomie owego doświadczenia. Wiara, która nie może przejrzeć się
w opowiedzianym przeżyciu innych ludzi,
odmiennych historii, musi stawać się płytka,
schematyczna, dogmatyczna, jednostronna, zamknięta. Życie sobie, wiara sobie, bo
bogactwo życia przerasta nieopowiedziane,
płytkie doświadczenie wiary. Głębokie opowieści, pokazujące dramat człowieka, nie
robią ludziom wody z mózgu, tylko sprzyjają rozwojowi. To właśnie w wyniku dominacji powierzchownego doświadczenia wiary powszechne jest nastawienie, że Słowo
Boże można wprowadzać w życie dekretami, a prawo państwowe powinno mu służyć. Silna i głęboka kultura religijna, w tym
literatura, może przed takimi ideologiami
bronić, bo z jej siły wynika brak lęku przed
zagrożeniem odmiennością. A Bóg stworzył świat (według niektórych) tak bardzo
zróżnicowany... Zatem popieram dobrą ka-

tolicką powieść religijną w swoim własnym,
wolnomyślicielskim interesie, bo ona sprzyja wolności.
W „Cudzym polu” ksiądz pisarz skleca
nową parafię pod wezwaniem Pierwszych
Chrześcijan i buduje kościół, trochę na własną rękę. Działa inaczej niż wszyscy, ma rozmaite problemy i popada w poważne kłopoty. We wcześniejszym tomie był wrabiany
w pedofilski skandal. Tym razem w szmatławcu ukazuje się artykuł, twierdzący, że
bohater jest ojcem dziecka ponętnej zakonnicy, która opuściła z powodu ciąży zgromadzenie. Szamocze się ze swoim kapłaństwem, między zwątpieniem a euforią, pisze, buduje. Także kocha, ale fakt ten starannie ukrywa przed samym sobą. Tłem obrazu
jest Polska w dniach, kiedy umierał Jan Paweł II. Mieści się w nim i biskup, który uwodzi kleryka, i ksiądz alkoholik po rocznej
abstynencji, który nie wytrzymuje psychicznie szantażu i rzuca się pod pociąg. Inny porzuca kapłaństwo, a jeszcze inny bez wyrzutów sumienia sam zwalnia się z celibatu, ale
kiedy trzeba, ratuje sytuację. W tle znajduje
się i odejście od kapłaństwa przez ks. prof.
Węcławskiego, i sprawa abp. Paetza.
Ksiądz Groser ostatecznie odnosi zwycięstwo, jest to zwycięstwo w grze z samym
sobą o wiarę, kapłaństwo i jego sens. Ale
płaci za to okrutną cenę. Fajny ten ksiądz,
może za fajny...

fot. Mirosław Jabłoński

„...na kapłaństwo trzeba patrzeć z perspektywy ofiary, niedawno była to ofiara taka jak
księdza Popiełuszki, dziś potrzebna jest inna
– otwarcie na ludzi, służenie im i słuchanie.
Groser słucha i jest uważny. W większości
jednak jesteśmy dziś skupieni na sobie, popularna jest idea samorealizacji, nie ofiary,
to także źródło kryzysu kapłaństwa”.

Grzegorczyk to idealista, ale ten fakt
krytykom umyka. Za „Niebo dla akrobaty”
(Znak 2006) przyznano mu w ub. roku Feniksa, nagrodę Związku Polskich Kawalerów
Maltańskich. Jednak w związku z ogłoszeniem kontynuacji przypadków księdza Grosera nagrodę wycofano. Wymagało odwagi
włożenie w usta jednego z sympatyczniejszych bohaterów, księdza, takiego oto komentarza: „Śmierć Jana Pawła jest wyzwoleniem. To stawało się już niebezpieczne.
Ta papolatria mogła zabić naród. Biskupi
przestali myśleć, bo jedyne słuszne myślenie było w Rzymie”. Odwaga autora została
jednak nagrodzona inaczej – odbiór czytelniczy pokazuje, jak bardzo ludziom wierzącym potrzebna jest tego rodzaju literatura.

„...nie uważam się za pisarza religijnego,
tylko autora, który stara się dostrzegać dramat religijny w człowieku. Z tym, że idąc za
Pismem Świętym, uważam, że jest to dramat radosny, bo to, co „Bóg stworzył.... było
dobre”.

„...kultura katolicka ma uczestniczyć w obiegu treści i wartości nowoczesnej kultury.
Żywo reagować na współczesność, na problemy, ludzkie cierpienia i doświadczenia,
zwłaszcza związane z wiarą i z Kościołem.
Ludzie chcą słuchać, więc jeśli będziemy milczeć, to mogą zwrócić się w stronę brukowców lub pogrążyć w zniechęceniu”.

ksià˝ki

„...kapłaństwo, w którym jest się blisko drugiego człowieka i w ten sposób blisko Boga, oznacza bolesny rodzaj samotności, istotny brak,
nieusuwalne napięcie. Celibat zawsze będzie
bolał, bo musi boleć. Nie znaleziono też dobrego rozwiązania w cerkwi czy kościołach protestanckich, gdzie nie ma celibatu. Trudno to
dźwigać, kapłan jest człowiekiem, może upaść,
ale i wzlecieć. Czy zresztą seksualność człowieka jest w ogóle czymś prostym?”

Jan Grzegorczyk
CUDZE POLE
Przypadki księdza Grosera
Koedycja Zysk i S-ka, Wyd. W drodze,
Poznań 2007, s. 388, cena 29,90 zł
ISBN 978-83-7506-166-6

„...najbardziej cieszy, że wśród czytelników
żywo reagujących, dyskutujących, przeżywających, wzruszających się, jest wielu poszukujących, wątpiących, agnostyków, a nawet ateistów, innowierców, także jehowitów.
Ludzie potrzebują rozmawiać na temat żywej wiary. Ja próbuję pisać dla takich ludzi”.
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la ludzi chcących oderwać się przy po- nego wyzwania – pojawienia się na planie
mocy polskiego filmu od szarej rzeczy- o godz. 5 rano – stworzył jednak niezapowistości trwa dobra passa – nasze komedie mnianą kreację. Parę szpitalnych strażniromantyczne w dalszym ciągu zdobywają ków uzupełnia (co nie było trudne do przewidzenia) Piotr Bikont, współautor licznych
masową widownię.
Historia najnowszej takiej produkcji za- przewodników kulinarnych Makłowicza.
Komedię reżyseruje Tomasz Konecki,
częła się od tego, że pewien miłośnik surfowania po Internecie natrafił na blog www.lej- twórca „Pół serio”, „Ciała” czy „Tanga z aniodis.pl. Zafascynowany poczuciem humoru au- łem”. – Dla mnie ten projekt jest równie unitorek, namówił je do współpracy, nazywał się wersalny jak „Testosteron” – mówi. – Jestem
bowiem Andrzej Saramonowicz i... szukał po- przekonany, że męska i żeńska część wimysłu na scenariusz. Tak narodził się pomysł downi będą się śmiały równie głośno, choć
filmu „Lejdis”. – Znaleziony przeze mnie blog w różnych momentach, a wybuchom radostał się punktem wyjścia – wspomina scena- ści towarzyszyć będą momenty wzruszerzysta. – W internetowych dialogach znala- nia. Na próbach uświadomiłem sobie, jak
złem coś, co mnie rozbawiło, a zarazem odkry- olbrzymim atutem tego projektu jest jego
ło ostry, prawdziwie kobiecy sposób widzenia obsada. Każdy chciałby zostać przyjacielem
świata. Wyczułem w autorkach bloga niezwy- filmowych Lejdis, a na pewno nikt – ich wrokły potencjał twórczy. Wiedziałem równocze- giem, bo… zemsta lepiej smakuje na zimno!
śnie, że na potrzeby filmu trzeba stworzyć cał- A zemsta Lejdis tym bardziej!
To już czwarta komedia sprawdzonego
kiem nową historię, bo afabularny blog zupełzespołu: Konecki, Madejski i Saramonowicz.
nie się do tego nie nadawał.
„Lejdis” to opowieść o życiu czterech Pierwsza, „Pół serio” (perypetie debiutantów
dziewczyn, którym świat mężczyzn wydaje usiłujących nakręcić film), dostała w 2000
się niepojęty, choć grzeszą i inteligencją, i roku najwięcej nagród na gdyńskim festiwaurodą. Bohaterki to dwie mężatki, rozwód- lu. „Ciało” – opowieść o karkołomnych próka i singielka, grane przez piękne gwiazdy bach pozbycia się kłopotliwych zwłok – zdomłodego pokolenia: Magdalenę Różczkę było Złotą Kaczkę za najlepszy film 2003 roku.
(żona milionera Monię), Izabelę Kunę (praw- „Testosteron” okazał się sukcesem 2007 roku:
niczka Gośka), Edytę Olszówkę (nauczyciel- miał niemal 1,4 mln widzów, a teksty z filmoka Łucja) i Annę Dereszowską (korektorka wych dialogów na stałe weszły do codzienKorba). W ich męskich partnerów wcielili nych wypowiedzi jego widzów.
Bohaterki „Lejdis” – podobnie jak ich
się: Piotr Adamczyk (Artur, mąż Gośki), Robert Więckiewicz (Marek, narzeczony Łucji), pierwowzory z największych amerykańRafał Królikowski (Tomek, mąż Moni), To- skich hitów „Seks w wielkim mieście” i „Gomasz Kot (Istvan, węgierski europoseł), Bo- towe na wszystko” – to kobiety żyjące w durys Szyc (brat Marka, Błażej) i Tomasz Karo- żym mieście, wyzwolone, nowoczesne i nielak (ortopeda Wojtek). Towarzyszą im uzna- co szalone. Czy te dwa światy – Polskę i Zane gwiazdy naszego kina: Danuta Stenka, chód – da się jednak porównać?
Jan Englert, Krzysztof Globisz. Tę żeńską odpowiedź na „Testosteron” napisał... mężczy- Oficjalna premiera z udziałem twórców
odbędzie się w Multikinie Stary Browar
zna i autor scenariusza wspomnianego fil30.01.2008 o godzinie 20.00
mu, damski punkt widzenia i poczucie humoru Saramonowicza mają gwarantować Obecni aktorzy:
jednak widzom dwie godziny fantastycznej Edyta Olszówka
Robert Więckiewicz
zabawy i wzruszeń.
Magdalena Różczka
Oprócz wymienionych koryfeuszek i koAnna Dereszowska
ryfeuszy ekranu w „Lejdis” pojawił się ulu- Tomasz Kot
bieniec miłośników kuchni, Robert Makło- Izabela Kuna
wicz. Co prawda, stanął w obliczu poważObecni twórcy:
Iwona Ogonowska-Konecka
Tomasz Konecki
Andrzej Saramonowicz
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okolwiek gadać, nowy rok zapanował już definitywnie i najwyższa pora przestać udawać, że trwa wciąż okres przejściowy. A solenne postanowienia poprawy od 1 stycznia jeszcze niby
nie w pełni obowiązują... Co prawda, nawet kalendarze przewidują
strony przejściowe – trochę starego, trochę nowego, żeby zmniejszyć szok przyszłości. Sam mam z kalendarzem co roku problem
i zwykle cały styczeń żegnam się i witam zarazem.
Marzenie o całkowitej odmianie i nowym początku jest piękne
i twórcze. Wbrew potocznej intuicji nie jest też całkowicie nierealne.
Istotny warunek powodzenia opisuje cytat z popularnej, acz niegłupiej książki (tytuł dla zainteresowanych): „Człowiek zmienia się wtedy, kiedy pozostawanie niezmienionym jest już zbyt bolesne”. Zatem
musi istnieć dojmujący powód odmiany. O jej sukcesie rozstrzyga, co
boleć będzie bardziej – trwanie czy
zmiana?
A jak się ma zmienianie siebie
do zmieniania świata? Prof. Wiktor Osiatyński zauważył, że jedną
z przyczyn kulawego przebiegu
polskiej transformacji jest fakt, iż ludzie, którzy stoją na jej czele, sami
nie zmienili się w wystarczającym
stopniu. Stali się hamulcowymi transformacji, bo byli w stanie ją
zapoczątkować, ale już nie kierować nią efektywnie i żyć w nowym
świecie, który ona powołuje codziennie do życia. Trzeba żyć w demokracji, żeby umieć.... żyć w demokracji, czyli być demokratą. Wywalczenie wolności to tylko początek tego, żeby być wolnym. Dlatego właśnie Mojżesz wodził naród wybrany czterdzieści lat po pustyni: niewolnicy Egiptu nie byliby w stanie jako wolni ludzie urządzić
ziemię obiecaną.
W naszych realiach uderza wszechobecność homo sovieticus,
tkwiącego po trochu w każdym z nas. Im wyżej, tym bardziej go
widać, ale wszerz także całkiem wyraźnie. Wyborcze procedury demokratyczne, ale dalej już ani kroku. No bo bez przesady... w głowie
się ludziom poprzewraca od tej wolności, porządek musi
być. Podejrzliwość, nieufność, agresja, egocentryzm, nastawienie na walkę z innymi, a nie na współpracę, bier-

ność i ruski fatalizm. Uderza powszechnie obecny w życiu indywidualnym i zbiorowym autorytaryzm, stanowiący wyraz bezradności
wobec wolności. W końcu prościej dać w ryja niż żmudnie negocjować. To nic, że ten, który oberwie – odda, bo najpewniej odda komuś innemu, słabszemu, stojącemu niżej, bardziej zależnemu. Autorytarna osobowość musi mieć świat hierarchiczny z jego kolejnością dziobania, bo inaczej się gubi, wpada w panikę. Jak go nie ma,
to sobie wymyśla.
Trudno się dziwić – autorytarna polska rodzina, szkoła i religia
jest znacznie starsza niż homo sovieticus. Tradycyjny polski ład bogoojczyźniany tak samo trzymał za mordę jak kolektywny socjalizm, stosował tylko inne dekoracje. Nie przypadkiem cenzura
Lech Mergler obyczajowa za Gomułki cieszyła
się uznaniem biskupów... Mamy
to w sobie, głęboko, od pokoleń,
a wzorce pokojowej kreacji życia
w duchu indywidualnej wolności
i tolerancji dla wolności i odrębności innych są słabe. Niestety...
Wracając do noworocznych
zobowiązań – trzeba pamiętać
o II zasadzie termodynamiki, która w tłumaczeniu na nasze mówi,
że samo z siebie wszystko idzie tylko na gorsze. Czy ktoś widział,
żeby roztrzaśnięta szklanka poskładała się sama do kupy? A co się
dzieje z ładnie usypanym kopczykiem ziemi? Osuwa się sam z siebie, nigdy na odwrót – żeby był ładnie usypany, trzeba się narobić.
Podobnie jest z przemianą człowieka, trzeba czasu, wysiłku
i cierpliwości. Jest to więc trudne, ale i tak łatwiej zmienić siebie
niż świat. Nie załamujmy się jednak w nowym roku – wystarczy codziennie przez 21 dni praktykować pożądaną czynność, żeby neurony utworzyły konfigurację nowego odruchu, i dalej już wszystko
będzie działo się automatycznie, bez większego wysiłku. Więc do
dzieła, w końcu człowiek to przede wszystkim istota ucząca się.
PS Palenia oczywiście rzucić się nie da, mnie to udało się cudem
lat temu siedem i pół, po 27 latach usilnych starań
i palenia do dwóch paczek dziennie....

RZUCANIE
PALENIA...
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