ISSN 1896-1878

Uczelnia z kapitałem • Litewska dusza, polski adres

02
(22)

02/2008

Marzyciel z Oscarem
Pojechać, zobaczyç, kupiç

Z namiętności
do samochodów

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o udziale
w targach prosimy o sprawdzenie aktualnych
dat na naszych stronach internetowych.
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22-25.01 BUDMA Międzynarodowe Targi Budownictwa UFI
INVESTFIELD Salon Nieruchomości i Inwestycji
CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO
BUMASZ Międzynarodowe Targi Maszyn, Pojazdów i Sprzętu Budowlanego

09-12.06 INNOWACJE - TECHNOLOGIE - MASZYNY POLSKA (ITM-POLSKA) UFI
HAPE Salon Hydrauliki, Pneumatyki i Napędów
MACH-TOOL Salon Obrabiarek i Narzędzi
METALFORUM Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego
SURFEX Salon Technologii Obróbki Powierzchni
TECHOGAZ Salon Gazu i Nafty
TRANSPORTA Salon Logistyki, Transportu i Spedycji
WELDING
NAUKA DLA GOSPODARKI

08-10.02 NA RYBY Targi Sprzętu Wędkarskiego*
AQUAZOO Targi Akwarystyczne
15-17.02 POLAGRA-PREMIERY Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa
22-24.02 TARGI EDUKACYJNE
SALON WYPOSAŻENIA SZKÓŁ
KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – VII Poznańskie Spotkania Targowe
04-06.03 TEX – STYLE Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków UFI
NEXT SEASON Salon Kontraktacji
BODY STYLE Salon Bielizny i Mody Plażowej
SPECIAL DAYS Salon Mody Ślubnej, Komunijnej i Wieczorowej
TARGI OBUWIA, SKÓRY I WYROBÓW SKÓRZANYCH UFI
INTERMASZ Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych,
Odzieżowych i Obuwniczych

12-14.03 SALMED Międzynarodowy Salon Medyczny
EURO-REKLAMA OUTDOOR EXPO Międzynarodowe Targi
Artykułów i Usług Reklamowych

01-04.04 FURNICA Targi Komponentów do Produkcji Mebli
DREMA Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu

www.mtp.pl

02-04.09 TEX - STYLE Targi Tkanin, Odzieży i Dodatków UFI
NEXT SEASON Salon Kontraktacji
BODY STYLE Salon Bielizny i Mody Plażowej
SPECIAL DAYS Salon Mody Ślubnej, Komunijnej i Wieczorowej
TARGI OBUWIA, SKÓRY I WYROBÓW SKÓRZANYCH UFI
EURO-REKLAMA GIFT EXPO Międzynarodowe Targi
Artykułów i Usług Reklamowych

14-18.09 POLAGRA-TECH Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
14-18.09
15-17.09
15-18.09
15-18.09

Salon Przemysłu Piekarskiego i Cukierniczego
Międzynarodowy Salon Dodatków do Żywności
Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Mleczarskiego
Salon Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego

15-18.09 POLAGRA-FOOD Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych
i Gastronomii UFI

TAROPAK Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania UFI

Drzewnego i Meblarskiego UFI

25-27.09 XVIII Środkowo europejska Wystawa Produktów
Stomatologicznych CEDE XIV Zjazd Zespołów Stomatologicznych***

Tapicerskich

03-05.10 FARMA Międzynarodowe Targi Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju

FURNIFAB Międzynarodowe Targi Materiałów Obiciowych i Akcesoriów
11-12.04 POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY**
11-13.04 GARDENIA Targi Ogrodnicze
22-25.04 INSTALACJE Międzynarodowe Targi Instalacyjne
SAWO Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa
SECUREX Międzynarodowa Wystawa Zabezpieczeń
26-27.04 LOOK Forum Fryzjerstwa
BeautyVISION Forum Kosmetyki i Solariów
09-11.05 FIT-EXPO Fitness & Sport Park
POZNAŃSKIE SPOTKANIA MOTORYZACYJNE
10-11.05 Electronic Sports World Cup Poland (ESWC)
13-15.05 EXPOPOWER Międzynarodowe Targi Energetyki
15-17.05 Kongres Stomatologiczny
28-31.05 BUDMA INTERIOR Targi Wykończenia i Renowacji Wnętrz
MEBLE Targi Mebli UFI
HOME DECOR Targi Wyposażenia i Wystroju Wnętrz UFI
09-11.06 INFOSYSTEM Informatyka dla Przemysłu i Administracji UFI

MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,
tel. +48 (61) 869 20 00, fax +48 (61) 869 29 99
e-mail: info@mtp.pl

Obszarów Wiejskich

Krajowa Wystawa Ogrodnicza****
Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych*****

22-23.10 BUY POLAND
22-25.10 TOUR SALON Targi Regionów i Produktów Turystycznych UFI
GASTRO-INVEST-HOTEL Targi Wyposażenia dla Hotelarstwa i Gastronomii
25-26.10 HOBBY Salon Modelarstwa
POZNAŃ GAME ARENA
17-20.11 POLEKO Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska UFI
KOMTECHNIKA Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej
18-20.11 HIPECO International Trade Fair for Hygiene and Pest Control
28-30.11 FESTIWAL PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH
* Współorganizator:
** Organizator:
*** Organizator
**** Współorganizator:
***** Współorganizatorzy:
UFI

Stowarzyszenie Polskich Producentów i Importerów Sprzętu Wędkarskiego.
Międzywojewódzki Cech Rzemiosł Optycznych w Poznaniu.
Exactus sp. j.
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa O/Poznań.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt,
Związki Hodowców Zwierząt.
Targi należące do UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego
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Z namiętności
Z Jensem Ocksenem, Prezesem Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
rozmawiają Mariola Zdancewicz i Rafał Węgierkiewicz.
11 grudnia ubiegłego roku
w fabryce VW w Antoninku z taśmy
montażowej zjechał milionowy samochód. Potrzebowaliście do tego tylko
czy aż 14 lat?
Zanim odpowiem na to pytanie, warto
przypomnieć, że w Antoninku do momentu
pojawienia się Volkswagena produkowano
polskiego Tarpana. My stworzyliśmy w tym
miejscu fabrykę z rozbudowanym zapleczem technologicznym. Początkowo części
i podzespoły były przywożone do Poznania, gdzie odbywał się montaż samochodów.
Oczywiście sytuacja polityczna w Polsce była
wtedy zupełnie inna niż dzisiaj. Musieliśmy
ocenić sytuację i zbadać nastroje, bo chodziło przecież o niemałą inwestycję i chcieliśmy
ograniczyć ryzyko do minimum. A to wymaga czasu. Tak naprawdę poznańska fabryka
Volkswagena rozpoczęła produkcję pełną
parą w 2003 roku. Wtedy z taśmy zjechały
pierwsze Transportery T5 i Caddy, których linie produkcyjne uruchomiono w ciągu zaledwie roku. Był to ewenement na skalę światową. Gdy pytałem mojego poprzednika, jak
to było możliwe, odpowiedział mi, że nie
zdawali sobie wówczas sprawy z tego, na co
się porywają. Dziś mogę powiedzieć, że stało
się to dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich naszych pracowników.
Mógłbym więc odwrócić Pani pytanie: przez
cztery lata wyprodukowaliśmy już pięćset tysięcy samochodów.
Pół miliona.
(śmiech) Tak to brzmi lepiej.
Mało kto dziś wie, że Volkswagen zainwestował w swoją poznańską fabrykę 730 mln euro. Początkowo zatrudnialiście 500 pracowników, a dziś jest ich
prawie 7 000.
7:52
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Rzeczywiście, to ogromna suma i stoi
bardzo wysoko na liście inwestycji naszego koncernu. Ciągle się rozbudowywaliśmy,
zwiększając tym samym produkcję. W latach 2000-2003 wybudowaliśmy lakiernię,
uruchomiliśmy produkcję karoserii i rozbudowaliśmy dział montażu. Aktualnie fabryka znajduje się jednak w innej fazie rozwoju. Dzisiaj stoją przed nami inne wyzwania,
które niesie z sobą globalizacja tej gałęzi
przemysłu. Musimy zmienić nasz sposób
myślenia.
Zatem w jakim kierunku zmierza fabryka?
Może to niewiarygodne, ale naszym
marzeniem jest, aby móc produkować
1000 samochodów dziennie. Jeżeli takie
wyzwanie się pojawi, to sądzę, że będziemy w stanie je zrealizować. W tym celu
trzeba jeszcze bardziej zwiększyć naszą
produktywność i poprawić jakość. Dlatego spotykam się i rozmawiam nie tylko
z kadrą kierowniczą, ale także z pracownikami na ich stanowiskach pracy. Jest to
dla mnie bardzo ważny element kierowania przedsiębiorstwem, w ten sposób wyzwalamy bowiem inicjatywę i pomysłowość naszej całej załogi. Nasze hasło brzmi
wszakże: „Nasz sukces to my”.
Tania siła robocza i niskie podatki spowodowały, iż zachodni kapitał
cały czas spogląda za naszą wschodnią
granicę. Jak w takim razie długo Polska
będzie atrakcyjnym partnerem dla koncernu?
Zachód dokładnie liczy pieniądze. Nasza poznańska fabryka jest bardzo konkurencyjna, jeżeli jednak pensje w Polsce nadal będą rosły w takim tempie, będziemy
musieli zwiększyć stopień automatyzacji.
8:25

Różnica między stawką godzinową pracownika w Polsce i w Niemczech jest nadal
znaczna.
Czy właśnie dlatego wybrali
Państwo Polskę?
Ten aspekt był jednym z istotnych powodów, który zadecydował o lokalizacji naszej fabryki w Poznaniu.
Prasa zagraniczna surowo ocenia warunki inwestycji zagranicznych
firm w naszym kraju. A jak Pan ocenia
współpracę Volkswagena z władzami samorządowymi Poznania i Wielkopolski?
Nie mogę narzekać! Mamy tutaj specjalną strefę ekonomiczną, co stawia nas
w korzystnej sytuacji podatkowej. Od miasta otrzymujemy również odpowiednie
wsparcie. Jeżeli mógłbym wyrazić jedno
życzenie, to chciałbym, aby poprawie uległa infrastruktura dróg w Polsce. Życzylibyśmy sobie, aby były one bardziej bezpieczne, tak aby zapewniły nam szybki transport
i bezpieczniejszą dostawę wyprodukowanych samochodów do klienta. W ostatnim
czasie udało się nam na przykład wybudować zjazd z ul. Warszawskiej na teren parkingów i wyjazd, co zwiększyło bezpieczeństwo w ruchu ulicznym wokół fabryki.
Do 2002 roku w Antoninku produkowano: skodę Fabię, Passata
i Borę. Dlaczego z nich zrezygnowano?
Powód był prosty: rynek polski nie był
w stanie wchłonąć tylu nowych produktów Volkswagena. Zadecydował rachunek
ekonomiczny. Nie chcieliśmy rozbudowywać fabryki tylko pod kątem rynku lokalnego. Naszym celem była budowa fabryki
produkującej samochody dla całego świata. I tak się właśnie stało. Przypomnę, że
w roku 2006 otrzymaliśmy prestiżową nagrodę, uzyskując I miejsce wśród największych eksporterów w Polsce. W roku minionym mieliśmy jednak problemy, żeby
10:07

utrzymać tę pozycję, ponieważ Fiat rozpoczął produkcję, jak się okazało bardzo popularnego modelu 500.
W klipach reklamowych, emitowanych w polskiej telewizji, odwołujecie się Państwo do bardzo osobistego
powiązania Waszej marki z konkretnymi, wymienionymi z imienia i nazwiska,
ludźmi. Jest wśród nich architekt, aktor,
ogrodnik – k a ż d y j e s t k i m ś.
To naprawdę piękne hasło. W życiu zawsze na pierwszym miejscu jest partner,
czyli żona albo mąż. Na drugim – w szczególności u mężczyzn – namiętność do samochodu (śmiech). Chcemy w ten sposób
pokazać naszym klientom, iż pragniemy zaspokoić ich bardzo indywidualne potrzeby.
W tym momencie nasuwa się
pytanie czy można to porównać z garniturem szytym na miarę?
Tak. Jeśli popatrzymy na wszystkie samochody, które oferujemy naszym klientom, to są one produkowane przecież w kilkudziesięciu nieraz wariantach – różnią się
wyposażeniem wnętrza, kolorem karoserii, rozwiązaniami technicznymi (np. silnikiem). Każdego klienta traktujemy zatem
indywidualnie i mamy nadzieję, że odczują
to wszyscy, którzy zdecydują się kupić nasz
samochód.
Jaka w takim razie jest filozofia Waszej firmy?
Pragniemy i tworzymy takie warunki, żeby każdy pracownik, bez względu na
szczebel i miejsce jego zatrudnienia, od samej góry aż po linię produkcyjną czuł, że
jest traktowany poważnie. Do naszych pracowników podchodzimy tak samo jak do
klientów, którzy kupują nasze samochody.
Każdy jest kimś – na każdym szczeblu. Mówiłem już Państwu o kwestiach jakości. Dlatego rozmawiam z moimi pracownikami,
często na temat niedoskonałości, których
10:16
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do samochodów
klient by nawet nie zauważył. Najważniejsze jest dla mnie, aby dotrzeć do każdego
z pracowników i przekonać go do tego, że
wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za
każdy produkt, który schodzi z taśmy produkcyjnej naszej fabryki. Dlatego stworzyliśmy w naszym przedsiębiorstwie tak zwane teamy, czyli zespoły na linii produkcyjnej.
To właśnie na hali, a nie w gabinecie, odbywają się naprawdę szczere rozmowy. Wtedy
mam okazję osobiście usłyszeć o tym, co
mówią i czują pracownicy.
Miliarder Donald Trump mawiał: „Wyprodukować garnek i samochód potrafi każdy głupi. Trudności zaczynają się wtedy, kiedy chcemy je sprzedać”. Jak VW rozwiązuje te problemy
w Polsce?
Jeśli chodzi o sprzedaż samochodów
w Polsce, to muszę przyznać, że napotykamy problemy. Wprawdzie rozwijamy się
wraz z rynkiem, jednak nie na tyle, aby znacząco zwiększać w nim udziały. Pragnę tu
także podkreślić, że mimo tego, iż utożsamia się nas z firmą Kulczyk Tradex, jesteśmy
zupełnie różnymi podmiotami, związanymi
z jedną marką. My produkujemy, oni sprzedają. Chcemy jednak ułatwić naszym pracownikom zakup samochodów z Antoninka, podjęliśmy więc rozmowy z Volkswagen
Bank Polska w Warszawie, tak by powstały
korzystne kredyty dla tych, którzy przecież
je wytwarzają. Są to samochody dla młodych, samodzielnych ludzi zakładających
rodziny.
Czy sądzi Pan, że na firmowym
parkingu będą stały same Caddy?
To byłby idealny przypadek (śmiech).
Wśród naszych rodaków Wielkopolanie uchodzą za solidnych, dobrze
zorganizowanych, pracowitych ludzi.
Czy znajduje to potwierdzenie w Pańskiej opinii?
12:13
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Mogę potwierdzić to w całej rozciągłości. Przed 2 miesiącami podczas uroczystości związanej z wyprodukowaniem milionowego samochodu w moim przemówieniu powiedziałem, że związany jestem
z Volkswagenem już 22 lata, ale w żadnym miejscu nie czułem się tak dobrze jak
tu w Poznaniu. Chodzi o gotowość ludzi,
aby podejmować ambitne wyzwania i je
realizować.
Poznaniaków denerwuje porównanie z Wrocławiem, który ponoć
szybciej się rozwija. Czy Pan to potwierdza?
Nie byłem jeszcze we Wrocławiu, przejeżdżałem tylko przezeń w drodze z Krakowa. W nocy miasto ładnie oświetlono, co
wskazuje na dynamiczny rozwój, za dnia
wyglądało jednak zupełnie inaczej.
Globalna wioska, w której
przyszło nam obecnie żyć, powoduje, że
nie zawsze potrafimy powiedzieć, gdzie
wyprodukowano kupiony przez nas towar. Czy w takim razie w przypadku rynku motoryzacyjnego ma to istotne znaczenie, wszakże poza Antoninkiem produkcją o podobnym profilu zajmuje się
zakład w Hanowerze?
Mogę zapewnić, że Transporter T5, który
opuszcza linię montażową w naszej fabryce,
jest na takim samym poziomie co jego odpowiednik w Hanowerze. Jeśli moi koledzy
zza Odry chcą mnie poirytować, pokazując
mi lepsze wyniki z Niemiec, to po trzech tygodniach Antoninek odzyskuje pierwsze
miejsce. Znane dawniej pojęcie polnische
Wirtschaft już nie istnieje.
Od wielu lat współpracujecie
Państwo z Politechniką i Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Nie jest to zapewne działalność non-profit, musi się opłacać obu stronom?
Przy współpracy Politechniki Poznańskiej wprowadziliśmy w naszej fabryce unikatowe maszyny i innowacyjną technologię, której nie wdrożono nigdzie indziej na
12:26
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świecie. Najzdolniejszych studentów angażujemy do pracy w naszej firmie. Doktorantom z Akademii Ekonomicznej umożliwiamy pisanie prac w oparciu o przedsiębiorstwo Volkswagen Poznań.
Czy wiąże się to ze stypendiami dla najlepszych studentów?
Tak.
Poznań to duże miasto targowe. Kiedyś mieliśmy tu wielki Motor
Show. Po imprezie we Frankfurcie pojawił się nowy duży konkurent w Lipsku.
Czy nasze miasto ma szansę wrócić do
łask potentatów światowej motoryzacji?
Byliśmy bardzo zainteresowani tą imprezą i szkoda, iż tak straciła na znaczeniu.
Ocenialiśmy ją pozytywnie.
Gdyby udało się ożywić sprawę, czy odegra Pan rolę spiritus movens
tej imprezy?
Mogę przyrzec, że będę starał się rozmawiać o Motor Show z zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich. Być może
to spotkanie pozwoli na wskrzeszenie starej
dobrej formuły.
Piękne kolekcje muzealne, jak
w Muzeum Narodowym w Poznaniu
(najstarszym w Polsce, bo 150-letnim),
powstawały przy wsparciu światłych
i majętnych mecenasów. Jak największy
i najbogatszy pracodawca w Poznaniu
wspiera kulturę i miejscowych twórców?
Robimy to od wielu lat. Byliśmy sponsorem koncertu Piotra Rubika, wspieraliśmy
Orkiestrę Kameralną „Amadeus” Agnieszki
Duczmal. Przez kilka lat wspieraliśmy Teatr
Nowy w Poznaniu i jedną ze szkół specjalnych. Obecnie rozważamy kierunki naszego
mecenatu.
Dziś, we wtorek 5 lutego, towarzyszyliśmy Panu z aparatem fotograficznym. Jest Pan bardzo zapracowanym
człowiekiem... a może nawet pracoholikiem?
Chyba tak. Mówiłem o namiętności mężczyzn do samochodów a ja ży13:28

wię również namiętność do ich produkcji
(śmiech). Zaczynam dzień w fabryce około
7:30, a wychodzę wieczorem, rzadko późnym popołudniem. Lubię tę pracę i bardzo mnie ona wciąga. To, co potrafię najlepiej, to na pewno budować samochody,
to taka samochodowa fuga. Gra się ją jak
na organach, na wielu poziomach i trzeba dbać o melodię oraz rytm. Może zostałbym pianistą, ale w RPA, gdzie mieszkałem jako dziecko, nie istniały możliwości nauki.
Jest zasada, że w dużych koncernach ich prezesi co parę lat zmieniają
miejsce pracy. Pan także wędrował trochę po świecie.
Zgadza się. Przez 3 lata pracowałem na
Tajwanie, potem objechałem Amerykę Północną i Południową, Europę i Azję, zajmując się problematyką jakości. Przyznaję jednak, że w Poznaniu czuję się znakomicie.
Tym bardziej, że i po naukę przyjeżdżają tu
niemieccy menedżerowie, i my wysyłamy
naszych menedżerów stąd, by uczyli innych
(np. do Wolfsburga).
Jakie miejsca odwiedza Pan
w naszym mieście, kiedy ma Pan trochę
wolnego czasu?
Oczywiście Stary Rynek, jeżdżę też nad
pobliskie Jezioro Maltańskie. Kiedy jednak
przyjeżdża do mnie córka, wizyta w Starym
Browarze jest obowiązkowa.
Czy uprawia Pan sporty siłowe?
Mam czarny pas jujitsu. Sporty walki uprawiałem jednak w przeszłości, teraz
dbam o podtrzymywanie dobrej kondycji.
I na koniec pytanie, jakiego trudno nie zadać prezesowi fabryki
Volkswagena. Jakim samochodem Pan
jeździ?
Oczywiście Caddy. W końcu jest z Poznania!
A czym by Pan jeździł, gdyby
zabrakło Caddy?
Nie zabraknie!
16:24

fot. Rafał Węgierkiewicz

wywiad

Z namiętności

VW Poznaƒ

Co szósty polski kierowca jeździ samochodem marki Volkswagen. Wśród
osób prowadzących auto 57% to mężczyźni, przeważnie mający 30-39 lat
i wyższe wykształcenie.
Patryk Węgierkiewicz

Popularna dokładność
ży wozów osobowych na salon w całym kraju (320 aut w stosunku
do średniej 171 pojazdów wszystkich marek). W przypadku samochodów dostawczych Volkswagen zajmuje 1 miejsce (108 pojazdów
na przedstawiciela – ponad 2,5 raza więcej niż wszystkie 46 marek
dostępnych w Polsce).
To nic dziwnego: Volkswagen był tutaj w zeszłym roku na 3 miejscu, dostarczając klientom blisko 7000 pojazdów i zwiększając tym
samym swoje osiągnięcia o 33%. Prawie 3000 wozów z powyższej
liczby to flagowy produkt poznańskiej fabryki – Caddy.

108

41

wszystkie
marki ogólnie

Volkswagen

Ponad 70% z kilkudziesięciu osób o podobnych cechach społeczno-demograficznych, zapytanych w centrum Poznania o 5 najpopularniejszych marek samochodów w Polsce, spontanicznie wymieniło Volkswagena. Opinie na temat pojazdów niemieckiego
producenta były zgodne – zdecydowana większość respondentów
wymieniała takie hasła, jak jakość, solidność i dokładność, kobiety często zwracały też uwagę na ładną sylwetkę i prestiż. Niezależnie od płci badani zauważali stosunkowo wysoką cenę volkswagena. Czy te opinie przekładają się na sprzedaż?
Samochody spod znaku Volkswagena można kupić w 54 punktach sprzedaży w całej Polsce. Stawia to niemieckiego producenta
na równi z Renault i na piątym miejscu w kraju. Marki te ustępują
należącej do grupy VW Skodzie (lider z 95 punktami sprzedaży), Fiatowi (71), Oplowi (70), Toyocie (59) oraz Citroenowi, Kii i Peugeotowi (ex aequo czwarte miejsce z 56 salonami).
W Wielkopolsce funkcjonuje obecnie 134 salonów. W zeszłym
roku sprzedały one średnio 180 samochodów osobowych oraz
56 dostawczych. Niekwestionowanym liderem regionu jest firma
Krotoski-Cichy. Posiada ona 5 salonów sprzedających na terenie
Wielkopolski wozy grupy Volkswagen, co daje jej trzecie miejsce
wśród wszystkich polskich sprzedawców samochodów osobowych
i dostawczych do 3,5 ton. Od 1 września 2006 do 31 sierpnia 2007
dealer ten sprzedał blisko 4000 pojazdów.
Samochody marki Volkswagen są bardzo popularne nie tylko
w Wielkopolsce: zajmują 4 miejsce pod względem średniej sprzeda-

Średnia sprzedaż samochodów dostawczych
na punkt sprzedaży
Źródła:
Instytut Badań Rynku motoryzacji SAMAR,
Biuro Badania Opinii i Rynku „Estymator”,
badania własne.
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„Ciepły domek”

VW Poznaƒ
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K

iedy świętuje się wyprodukowanie milionowego samochodu, do firmy na specjalną galę przyjeżdżają ważni
goście, obecne są media, wygłasza się przemówienia.
Nie inaczej było 11 grudnia 2007 roku w fabryce Volkswagena w Poznaniu. Na białym Caddy Maxi w wersji Furgon wymalowano nazwiska wszystkich pracowników zakładu. Po drugiej stronie hali stał VW Transporter T5 Kombi 4Motion, z silnikiem 2.5 TDI z napędem na cztery koła.
Samochód ten przygotowany został jako karetka przeznaczona do przewozu noworodków w inkubatorze. Producent pojazdu zaadoptował jego wnętrze do potrzeb specjalistycznego sprzętu medycznego. Wartość tego prezentu to, bagatela, ponad 250 tyS. złotych. Przekazano go uroczyście Klinice Neonatologii Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Jej szef, prof. dr hab. Janusz Gadzinowski, po dwóch
miesiącach tak komentuje gest darczyńcy:
Pojazd ten nazywamy „ciepłym domkiem” dla niemowlaków. Przewożone do szpitala oddychają za pomocą respiratorów, odżywiane są pozajelitowo i leczone za pomocą pompy
infuzyjnej. Ten salonik intensywnej terapii na kołach był nam
naprawdę potrzebny. Teraz jeździ na terenie całej Wielkopolski i przewiózł już ponad 40 noworodków, zapewniając komfort i optymalne warunki pracy lekarza i pielęgniarki. W imieniu małych pacjentów, ich rodziców i pracowników kliniki,
jeszcze raz z całego serce serdecznie dziękuję. Mam nadzieję,
że śladem Volkswagena pójdą inne duże firmy, działające na
terenie Poznania i Wielkopolski.
(raf.)
fot. Stanisław Wojcieszak

a terenie powiatu poznańskiego działa dziewięć szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez samorząd powiatowy.
Są wśród nich licea w Puszczykowie i Kórniku, zespoły szkół w Bolechowie, Rokietnicy
czy Swarzędzu, a także ośrodki szkolno-wychowawcze w Owińskach i Mosinie, gdzie
uczymy także na poziomie podstawowym
i gimnazjalnym.

Doskonale wyposażone pracownie

kość dofinansowania przeznaczonego na
dokształcanie nauczycieli oraz szkolenia
członków rad pedagogicznych. Kadra szkół
powiatu jest znakomicie wykształcona: wielu pedagogów po ukończeniu studiów podyplomowych oraz kursów uzyskało kwalifikacje do nauczania drugiego (czy kolejnego) przedmiotu lub prowadzenia zajęć specjalistycznych (w szczególności w ośrodkach specjalnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych).
W każdym roku szkolnym różnorodne
szkolenia odbywa także kadra kierownicza,
poszerzając wiedzę merytoryczną oraz poznając najnowsze zagadnienia z zakresu zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi.
Powiat poznański przekazuje corocznie
znaczne środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne, a uczestnictwo w tzw. fakultetach
pozwala wszystkim licealistom z klas maturalnych lepiej przygotować się do egzaminu
dojrzałości.
W obliczu zmian cywilizacyjnych, spowodowanych gwałtownym rozwojem nauki
i techniki, a także wzmożoną informatyzacją społeczeństwa, system oświatowy musi

Podejmujemy wiele inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju naszych placówek
kształcenia, władze powiatu są bowiem głęboko przekonane, że właśnie gruntowna edukacja młodego pokolenia stanowi podstawę
dobrej kondycji całego społeczeństwa.
Zgodnie z tym poglądem, na rozwój
szkolnictwa przeznacza się z roku na rok
coraz więcej funduszy.
W ostatnich latach podnieśliśmy standardy jednostek oświatowych, jednocześnie obniżając koszty ich eksploatacji: przeprowadzono kompleksową termomodernizację wszystkich placówek; doskonale wyposażone zostały również sale językowe
oraz pracownie do nauki przedmiotów zawodowych; obecnie trwają prace nad budową nowoczesnych, wielofunkcyjnych boisk
ze sztuczną nawierzchnią.
Równolegle z poszerzaniem zaplecza
dydaktycznego prowadzone są planowe
działania zapewniające pracownikom powiatowych szkół rozwój zawodowy. Dyrektorzy placówek oświatowych ustalają corocznie (wraz z zarządem powiatu) wyso-

zostać zrewidowany oraz zaktualizowany.
Długoletnia praktyka krajów Europy
Zachodniej wskazuje tutaj na następujące czynniki: zapotrzebowanie rynku pracy,
prognozy zatrudnienia oraz diagnozy rozwoju gospodarczego i ekonomicznego.
Czerpiąc z tych wzorców, powiat poznański podjął wiele działań mających
na celu podnoszenie jakości kształcenia
w swoich placówkach oświatowych. Szczególny nacisk położyliśmy na udoskonalenie
systemu edukacji zawodowej. Ten marginalizowany w ostatnich latach tryb kształcenia
przygotowuje młodzież do sprawnego, samodzielnego wykonywania obowiązków i daje
możliwość późniejszego zatrudnienia. Szanse na to zwiększa współpraca szkół z zakładami pracy. Ponadto rozbudowany system
stypendiów, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych oraz pomoc wychowawców, psychologów, pedagogów i doradców zawodowych,
czynią ofertę naszych szkół niezwykle atrakcyjną – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.
Redakcja

edukacja

N

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu

Mechatronicy z ZS nr 1 w Swarzędzu

Nauka z klasą

Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie

Budynki Zespołu Szkół w Mosinie
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Zespół Szkół w Bolechowie

MARZYCIEL Z OSCAREM

Rafał Węgierkiewicz
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ochodziła 5.00. W Poznaniu był mroźny, lecz pozbawiony śniegu poranek
28 lutego 2005 roku, ludzie tramwajami
i autobusami ruszali do pracy na pierwszą
zmianę. W Los Angeles termometr wskazywał 19 stopni Celsjusza – tam kończyła się
niedziela 27 lutego. W wypełnionej po brzegi wielkiej sali Teatru Kodaka John Travolta
rozrywał zapieczętowaną lakiem kopertę
z werdyktem Amerykańskiej Akademii Filmowej. Powoli, z namaszczeniem sylabizował imię i nazwisko zwycięzcy w kategorii
najlepszej oryginalnej muzyki filmowej: JAN
A.P. KACZMAREK. Na ekranach milionów telewizorów całego świata ukazała się sylwetka roześmianego, przystojnego, 52-letniego mężczyzny. Pocałował kobietę siedzącą obok i zdecydowanym krokiem ruszył
w kierunku sceny, by odebrać najbardziej
prestiżową nagrodę przemysłu filmowego.
W bezpośredniej rywalizacji pokonał tym
razem samego Johna Williamsa.
Mimo późnej pory w wielu polskich domach skakano z radości, otwierając butelki szampana. Bądź co bądź, były powody:
nasz rodak za partyturę do filmu „Marzyciel”
otrzymał Oscara.
Droga po statuetkę była jednak długa
i wyboista. Wszystko zaczęło się w Koninie, gdzie w 1952 roku kompozytor przyszedł na świat. Już jako uczeń miejscowego
liceum ogólnokształcącego napisał hymn
szkolny. Pierwsze honorarium wynosiło, bagatela, …300 zł. Gotówki jednak do ręki nie
otrzymał, nagrodę dostał w formie książek.
Kiedy rozpoczął studia na wydziale prawa UAM, marzyła mu się kariera dyplomaty. Szybko zrozumiał jednak, jakimi zasadami rządzi się ówczesna PRL, i bez reszty
oddał się muzyce, a ta zawładnęła nim bez
reszty. Odbył staż w awangardowym Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego i w latach 80. utworzył kameralną orkiestrę Ósmego
Dnia. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem Jana grającego na żywo. Operując dwoma
smyczkami równocześnie, wydobywał niesamowite dźwięki z instrumentu o nazwie fidola Fishera – był
jej prawdziwym wirtuozem.
O muzyce rozmawiałem z artystą w studio radiowym przy
ul. Berwińskiego. Już wtedy był
inny, mówił powoli, cyzelując
słowa. W ten sposób rodziła
się osobowość kompozytora

ponowanie „Oratorium 1956” na 50. rocznicę Powstania Poznańskiego Czerwca. MSZ
wręcza muzykowi dyplom i nagrodę. I oto
nagle staje się osobą rozpoznawalną. Jego
honoraria rosną w postępie geometrycznym. Mimo to rodzina ciągle jest dla niego
ważna. W wywiadach dziękuje swojej żonie
Elżbiecie za wsparcie i pomoc w trudnych
chwilach.
Emocjonalnie nadal silnie związany jest
z Wielkopolską. Dwa lata przed Oscarem
decyduje się zakupić kompleks pałacowo-

stawem niedaleko Poznania, wsiada w sa- wypełnia jego rustykalne wnętrza, jest ro- -parkowy „Rozbitek”, 60 km na zachód od Pomolot i odlatuje za Wielką Wodę. To właśnie mantyczna i zniewalająco miękka. Co zaska- znania. Wzorem Roberta Redforda postanatam kilka lat wcześniej nagrał swój debiu- kujące – podoba się wszystkim. Nazwisko wia powołać instytut mający na celu wspietancki album „Music For The End”. W Mie- kompozytora stanowi jednak zagadkę. Me- ranie utalentowanej młodzieży. Na katedrze
ście Aniołów rozpoczyna się nowy rozdział dia w Polsce niewiele wówczas o nim mó- staną tam znani reżyserzy, aktorzy i produjego życia. Mozolnie, dzień po dniu, mie- wią. Dopiero dzięki superprodukcji „Quo Va- cenci, ucząc polskich i zagranicznych stusiąc po miesiącu, praktycznie od zera, bu- dis” z 2001 roku zyskuje trochę większą po- dentów, jak pisać scenariusze, muzykę,
duje swoją pozycję na tamtejszym rynku. pularność.
montować filmy. Siedziba Fundacji mieści
Dla Amerykanów był wówczas człowiekiem
Rok później na ekranach pojawia się się w poznańskim Zamku, bo w pałacu pod
gdzieś z Europy Wschodniej. Postawił na „Niewierna” z wyjątkowo piękną ścieżką Kwilczem trwają intensywne prace remonmuzykę filmową – i to była świetna decyzja. dźwiękową jego autorstwa. W małym ki- towe. Wszystko wskazuje na to, że uroczyTak zwane soundtracki zaczynały cieszyć nie „Nowości” w Nowym Tomyślu organi- ste otwarcie odbędzie się na początku przysię coraz większą popularnością, zdobywa- zuję uroczystą, lokalną premierę z udzia- szłego roku.
jąc miliony słuchaczy. Wizyty u agentów łem ważnych osób z powiatu. Wiedziony ini w wytwórniach przynoszą efekty, otrzy- stynktem, piszę na zaproszeniu, że bohatemuje wreszcie zlecenia, pracuje także dla rem tego wieczoru będzie artysta czekający
czołowych teatrów amerykańskich. Pierw- na swojego Oscara. Po 3 latach spełnia się
szy sukces to prestiżowa nagroda „Drama moja wizja.
Desk”, przyznana przez nowojorskich kryO Janie Kaczmarku piszą wtedy wszysttyków za najlepszą muzykę teatralną roku kie polskie gazety. Konin przyznaje mu hodo spektaklu „‘Tis Pity She’s Whore” (jest rok norowe obywatelstwo, Poznań zleca skom-

sylwetki

i wykonawcy. Koncertował na europejskich 1992). Jednak prawdziwe uznanie i sławę
festiwalach i w klubach studenckich w Pol- przynosi Janowi Kaczmarkowi współprasce. Pamiętam, jak wiosną, w połowie lat 80. ca z branżą filmową. Staje się nadwornym
jechaliśmy na Wybrzeże moją pełną sprzętu kompozytorem Agnieszki Holland – pisze
czerwoną zastawą na uginających się reso- muzykę do „Całkowitego zaćmienia”, „Placu
rach. Nocny koncert w gdańskim klubie zo- Waszyngtona”, „Trzeciego cudu”.
stał przyjęty entuzjastycznie. Rano na plaży
W 1998 roku w jednym z poznańdługo rozmawialiśmy o tym, co w życiu jest skich sklepów znajduję płytę kompaktową
najważniejsze. Ojczyzna stawała się dla nie- z muzyką do niskobudżetowego obrazu
go coraz bardziej ciasna.
„Bliss”. Zakochuję się w niej do szaleństwa.
Nadchodzi rok 1989. Upada komuna. W domu „Pod Dębami” słucham jej bez
Jan Kaczmarek opuszcza mały domek nad przerwy. Stanowi doskonałe tło muzyczne,
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POJECHAĆ
Pojechać,
zobaczyć,
ZOBACZYĆ
kupić
KUPIĆ
Rafał Węgierkiewicz Wielkie tiry z kontenera-

mi, samochody dostawcze i osobowe tasują się
na parkingach pod budynkiem niczym talia kart w rękach wytrawnego pokerzysty. Ekipy elektryków, malarzy, ślusarzy, płytkarzy pracują na dwie zmiany od
świtu do późnej nocy. Trzeba się spieszyć, rozpoczęło się ostateczne odliczanie.
Decydują już nie dni, a godziny. Otwarcie za …niespełna 2 tygodnie.
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i citylightami, pojawiły się też całostronicowe
ogłoszenia prasowe. Na ostatni tydzień włączymy do kampanii reklamowej stacje radiowe. Nie chcemy, aby był to bezduszny market,
będziemy więc gościć aktorów i ludzi estrady
(na początku marca odwiedzi nas np. Kasia
Cerekwicka).
Joanna i Przemysław Woźni wykonali
projekt Pestki we współpracy z berlińskimi

we pylony z tablicami reklamowymi głównych najemców.
Niewątpliwy atut galerii Pestka to jej
usytuowanie: 2 przystan ki od Mostu Teatralnego, przejazd szybkim tramwajem w samo
południe zajmie więc tylko 5 minut.
Obiekt (kosztem 50 mln euro) wybudował niemiecki inwestor Möbel Walther AG,
działający w Polsce od końca lat 90., m.in.

architektami. Pytani o szczegóły realizowanego obiektu, przedstawiają najistotniejsze
jego walory:
– Budynek przypomina literę „L” i ma
3 kondygnacje. Fasady wykonane zostały
z granitu, piaskowca oraz paneli z ciemnoszarej, lakierowanej blachy. Dwa poziomy,
połączone schodami ruchomymi i windami,
tworzą przestronny, przeszklony hol. Charakterystycznym elementem, widzianym z odległości kilku kilometrów, będą trzy 45-metro-

na terenie Warszawy i Wrocławia. Podczas
uroczystego otwarcia w środę 27 lutego dyrekcja przekaże na ręce władz miasta czek
o wartości 20 tys. zł, przeznaczony dla Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Wieczorem tego
dnia przed wejściami pojawi się zapewne
1000-osobowy tłum – to najbardziej zdesperowani i oszczędni poznaniacy zechcą skorzystać z promocyjnych cen oferowanych
w salonie Saturna. Oj, będzie się działo… !
Fot. Rafał Węgierkiewicz
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POJECHAĆ
ZOBACZYĆ
KUPIĆ

– Nie ma obawy, zdążymy. Poślizgu na
pewno nie będzie. (…) Do wybudowania tego
obiektu potrzebowaliśmy 3600 ciężarówek
betonu, 2000 transportów z prefabrykatami
oraz płyt gipsowych o wymiarach 250 boisk
piłkarskich. Cała powierzchnia użytkowa to,
bagatela, 75 tys. m2 – Norbert Fijałkowski,
dyrektor Centrum Handlowego „Pestka” na
Winogradach, nie jest zdenerwowany. Spokojnie odbiera telefony i spogląda na ekran
laptopa, odbierając mejle. Ma 33 lata, ukończył zarządzanie i marketing na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 10 lat zajmuje się kierowaniem dużymi obiektami handlowymi. Pracował w Niemczech, w Łodzi, a ostatnio
zarządzał poznańską Plazą.
Wynajem powierzchni handlowych rozpoczęto w Pestce już 3 lata temu. Pierwszy
był Praktiker i Saturn, oferujący elektronikę
użytkową. W połowie lutego wynajęto już
całą powierzchnię – w sumie znajdzie się tu
75 sklepów i punktów usługowych. 20% powierzchni handlowej objęli kupcy z Poznania, wśród nich dobrze znane na lokalnym
rynku bistro „Dorota”, restauracja „Sioux”
czy sklep obuwniczy „Meritum”. Miesięczna
cena wynajmu 1m2 to 20-50 euro, w zależności od usytuowania sklepu. Aby wyposażyć stumetrowe wnętrze, trzeba zainwestować w nie 100 tys. zł. W tego typu obiektach najtrudniejszy jest pierwszy rok. Około
10% dzierżawców wykrusza się, ale w kolejce czekają już następni, wierząc, że Galeria
da im szansę dobrze zarobić.
Czego może oczekiwać oszczędny poznaniak, odwiedzając z rodziną Pestkę? Dyrektor Fijałkowski nie ma wątpliwości, że
trzeba przede wszystkim...:
– ...zagwarantować wysoką jakość obsługi
i czystość. Nasza oferta to towary i usługi ze
średniej półki cenowej. Spodziewamy się, że
dziennie odwiedzać nas będzie od 20 do 30
tys. ludzi, tylu, ilu liczy sobie przeciętne miasto powiatowe. Akcję informacyjną rozpoczęliśmy na początku lutego 150 billboardami
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wywiad

sztuka

Rafał Węgierkiewicz

STASYS

LITEWSKA DUSZA,
POLSKI ADRES

– Moje nazwisko trudno tak wymówić, by nie
popełnić błędu. Na wernisażach „sypią” się nie
tylko oficjele, ale czasami także znajomi, z którymi mam kontakt od wielu lat. W pamięci publiczności, marszandów, krytyków, dziennikarzy
funkcjonuje jedynie moje oryginalne imię. Zgodziłem się na to i nie próbuję tego prostować.
Tak jest na całym świecie, wszędzie, gdzie wystawiam swoje prace.
Ma 56 lat. Urodził się za naszą północnowschodnią granicą. Jako dziecko mieszkał w małej wsi, pozbawionej lasów, rzeki oraz gór – to
miejsce, jak mówi, wywarło jednak trwały wpływ
na jego spojrzenie na sztukę. Już w szkole podstawowej zauważono jego talent do rysunku.
W Wilnie poznaje tajniki malarstwa oraz grafiki
i w 1973 roku zdobywa dyplom Akademii Sztuk
Pięknych. Polskie korzenie powodują, że po 7 latach przenosi się na stałe do Warszawy. Rysunki piórkiem czy ilustracje zamieszczają tygodniki „Polityka” i „Literatura”. Po paru latach odkrywa
możliwości, jakie dają delikatne pastele: powstaje długi i popularny cykl „Twarze”, czasem nazywany także „Maskami”.
Stasys Eidrigevicius to artysta totalny, o nieograniczonej wyobraźni. Zajmuje się plakatem,
fotografią, scenografią teatralną, rzeźbą, ilustracją książek. I to właśnie z tego ostatniego powodu (w ramach cyklu „Mistrzowie ilustracji”)
w Galerii Sztuki Współczesnej „Profil” CK Zamek
pojawi się na początku lutego jego 80 prac.
– Z natchnieniem jest jak z przypływem morza. Raz zajmuję się malarstwem, a po paru miesiącach grafiką lub rzeźbą. Moje cykle pracy są
długie, choć wracam do nich nieraz po wielu latach. Jeżdżę dużo po świecie, gdzie jestem rozpoznawalnym artystą. W Japonii byłem 7 razy,
a w mieście Otaru mam nawet własne muzeum.
Do Poznania lubię przyjeżdżać, bo mam tu dobrych znajomych – mówi artysta podczas śniadania w hotelu „Royal”, gdzie dedykuje redakcji
„Merkuriusza” swój plakat z ostatniej wystawy.

Wojciech Makowiecki, dyrektor Galerii Miejskiej „Arsenał”, wspomina:
– Z pracami Stasysa spotkałem się w połowie
lat 70. podczas Biennale Exlibrisa w Malborku. Na
małych kawałkach papieru przedstawiał inny, baśniowy świat, pełen tajemnic i niedomówień. Później jego prace pojawiły się na Międzynarodowej
Giełdzie Plakatu. W naszej galerii miał także dwie
wystawy, a pamiętam, że w połowie lat 90. rysował nawet na jej ścianach. Skończyło się to sylwestrowym balem, na którym został uznany za najlepszego tancerza.
Doktor socjologii Florian Zieliński zna Stasysa bardzo dobrze. Od wielu lat kolekcjonuje
jego plakaty – sprzedawał je nawet z powodzeniem w Berlinie po 20 euro za sztukę, a teraz robi to w holu głównym Muzeum Narodowego w Poznaniu. Niedawno, w porozumieniu
z artystą, rozpoczął bowiem druk prac Stasysa.
Średni nakład to 1000 egzemplarzy, drukowanych na offsecie. Kupują go głównie młodzi kolekcjonerzy. – Żałuję, że ta forma artystycznego
przekazu powoli znika z ulic naszych miast, a jej
miejsce zajmuje komercyjna, masowa produkcja
wzorowana na amerykańskim plakacie filmowym. W Polsce u twórców zamawiają głównie
teatry, niestety w niewielkich nakładach. Ufam,
że Stasys cieszyć się będzie ciągle dużym zainteresowaniem. Ma swój indywidualny styl – mówi
doktor Zieliński.
Nie ma wątpliwości, że głównym bohaterem wielu kompozycji artysty jest świadomie
zdeformowana, a czasami wręcz brzydka twarz-popiersie. Zaskakująco dobrze wpisuje się
ona w sale wystawowe i – może na zasadzie
kontrastu – eleganckie wnętrza biurowców czy
mieszkań. Wielokrotnie wykorzystywana przez
autora, stała się jego artystycznym logo. Czasami wydaje się ono nudne, choć i konsekwentne w rysowaniu czy malowaniu. Dla mnie Stasys to czarodziej z litewską duszą i polskim adresem.
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Z laptope

Z laptopem
na hektarach

Rafał Węgierkiewicz
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wiedzający lutowe targi „Polagra Premiery”, poświęcone mechanizacji rolnictwa, nie kryli zachwytu. W kilku halach mogli zobaczyć monstrualne traktory,
kombajny, maszyny do oprysku. Robiły na
nich wielkie wrażenie. Wszystkie były nowoczesne, wydajne i niestety... drogie. Ewa
Skrzypczak, prezes Agromarketu w Jaryszkach, wystawiła niemiecki ciągnik Same
Deutz-Fahr za cenę najnowszego modelu samochodu osobowego Porsche. Masa
własna ciągnika, wynosząca prawie 10 tys.
kilogramów. Wyposażony jest w klimatyzację, ogrzewanie, wentylację, szklany szyberdach. Na dachu ciągnika zainstalowano dwie anteny satelitarne, które w połączeniu z trzecią anteną naziemną pozwalają na precyzyjne prowadzenie maszyn
w oparciu o system GPS, co zapewnia
powtarzalność zabiegów na polu z nieprawdopodobną dokładnością ±2,0 cm.
W skład systemu GPS wchodzą jeszcze trzy

mikrokomputery oraz układ hydrauliczny
zintegrowany z układem sterowania ciągnika, co pozwala na jego automatyczne,
bez ingerencji kierowcy prowadzenie. Laik
zapyta: po co to wszystko? Fachowcy odpowiadają: taka precyzja opłaca się w gospodarstwach wielkoobszarowych, powyżej 800 hektarów, których mamy w Polsce
coraz więcej. To z myślą o nich cały ten zestaw zakupił Przemysłowy Instytut Maszyn
Rolniczych w Poznaniu, współorganizator
wraz z Międzynarodowymi Targami i BIT-em konferencji „Problemy rozwoju technicznych środków produkcji rolniczej”.
Dyrektor Instytutu, dr inż. Tadeusz
Pawłowski, potwierdza, że rola badań naukowych oraz zagadnienia projektowania,
budowy i eksploatacji maszyn, zwłaszcza
w sektorze rolniczym i leśnym, mają coraz
większe znaczenie. Placówka ta, działająca
od 1946 roku, zatrudnia aktualnie ponad
80 pracowników, w tym czterech z profe-

sorskimi tytułami. Statutowa działalność Instytutu finansowana jest w 30% z budżetu,
w pozostałej części ze źródeł zewnętrznych
i sprzedaży prac własnych. W roku ubiegłym PIMR zaliczony został do pierwszej kategorii placówek badawczo-rozwojowych
w kraju. Zdobył także wiele wyróżnień i nagród – ostatnio otrzymał złoty medal na 56.
Międzynarodowych Targach Wynalazczości,
Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka 2007” wspólnie z Expomem
z Krośniewic.
W badaniach naukowych, zdaniem dyrektora Tadeusza Pawłowskiego, niezbędny
jest dostęp do danych zawartych w książkach, artykułach, dokumentach patentowych i normalizacyjnych. Dane te można
gromadzić w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznych baz danych, niestety
nie gwarantują one dostępu do istotnych
szczegółów rozwiązań zaawansowanych
konstrukcji, traktowanych jako know-how

na hektar

technika

firmy czy instytucji naukowej. Jeśli zatem
chcemy zdobyć szczegółowe wiadomości,
trzeba za nie zapłacić.
Biblioteka PIMR systematycznie gromadzi dla własnych celów sprawozdania
z badań, patenty, książki, wydawnictwa naukowe z zakresu inżynierii rolniczej, ale korzystają z nich także studenci uczelni rolniczych i technicznych.
Prof. Zdzisław Kośmicki, przewodniczący
Rady Naukowej Instytutu, zwraca uwagę, że
powszechna automatyzacja systemów produkcji pociąga za sobą zapotrzebowanie na
inteligentne maszyny również w rolnictwie.
Szybszy aniżeli oczekiwano kilka lat temu
rozwój robotyki otworzył możliwości rozwoju systemów automatycznego prowadzenia
ciągników i maszyn wzdłuż zadanego toru.
Konkurencja wśród światowych producentów maszyn rolniczych wymusza ciągłe
dążenie do ulepszenia wyrobów i wprowadzania innowacji. Zaskakujące jest to,
że ośmiu producentów maszyn i urządzeń
rolniczych kontroluje obecnie ponad 50%
światowego rynku, którego obroty oszacowano w roku 2006 na 47 mld euro. Koncern
John Deere, jako jedyny na świecie, oferuje ciągnik wyposażony w generator energii
elektrycznej, zasilającej wentylator, sprężarkę, układ klimatyzacji i sieć pokładową, której moc wzrasta o 50%. Innowacyjne rozwiązania zastosowano także w ciągniku
Fendt Trisix Vario o długości prawie 8 metrów. Ma on trzy osie, z których przednia
i tylna są osiami skrętnymi, wyposażonymi w koła bliźniacze, zapewniające wysoki
stopień sprawności przekazywania mocy.

Ciągnik z antenami satelitarnymi na dachu

Dr inż. Tadeusz Pawłowski, dyrektor PIMR w Poznaniu
Ten kolos może się poruszać z prędkością
65 km/h i jako jedyny dopuszczony został
do ruchu na autostradach.

Mimo trudnej sytuacji w rolnictwie na
polskich polach widać coraz więcej nowoczesnych urządzeń. Rolnicy kalkulują, że
warto jednak zainwestować w sprzęt produkowany przez najlepszych, a poznańska
ekspozycja targowa udowodniła to niezbicie – podpisano kontrakty o wartości setek
milionów złotych.
Konferencji towarzyszyła Wystawa Prac
Dyplomowych – licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz rozpraw doktorskich z zakresu techniki rolniczej – napisanych na krajowych uczelniach.
Na targach „Polagra Premiery” po raz drugi wręczono statuetki przyznane przez poznański PIMR instytucjom wyróżniającym się
we współpracy z Instytutem. Otrzymali je:
Metaltech w Mirosławcu, Pracowniczy Ośrodek Maszynowy w Brodnicy, Expom w Krośniewicach, a także Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Fot. Rafał Węgierkiewicz
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zdrowie

Leczenie

r´koma

Rozmowa z dyplomowanym masażystą gabinetu. Wymaga to oczywiście praktyGrzegorzem Hołownią
ki, a ja zawód ten wykonuję już 10 lat. ZaParafrazując znany dowcip, za- zwyczaj niezbyt chętnie przyznajemy się do
pytam: przychodzi pacjent do masażysty swoich dolegliwości i nie uświadamiamy
i od czego zaczyna się rozmowa?
sobie ich przyczyn.
Od razu sprostuję, Pan jest dla mnie
Jest dużo technik masażu. Jakiklientem, a ja nie jestem lekarzem. Pacjent mi posługuje się Pan?
kojarzy się z osobą chorą.
Klasycznym, relaksacyjnym, sportowym,
Kiedy zaczyna się diagnoza?
leczniczym, limfatycznym, wspomagającym
Już na pierwszy rzut oka, widząc sylwet- odchudzanie, shiatsu, akupresurą stóp i rąk
kę i sposób poruszania, mogę ocenić, na ja- – każdy z nich działa inaczej. Czasem wybiekie schorzenia cierpi osoba wchodząca do ram własną metodę, która jest wypadkową

R E K L A M A
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różnych technik. Nie wystarczy tutaj książkowa teoria, praktyka to rzecz najważniejsza. Zabieg trwa od 45 minut do 1,5 godziny i przyznaję, że bywa bolesny. Masaż wykonuję dłońmi i kciukami, nawilżając przedtem ciało aromatycznymi olejkami, żelami
lub kremami. Pod koniec masażu potrafię
dość precyzyjnie określić, która część ciała wraca do normy. Miejsce dolegające ma
podwyższoną temperaturę, a moje dłonie
rejestrują to jak skaner. Takie punkty poddaję wtedy dalszym zabiegom.

zdrowie

Co boli przeciętnego Polaka?
W 90% to napięcia mięśni, które powodują deformację kręgosłupa, bóle stawowe
lub niedotlenienia mózgu, a co za tym idzie,
bóle głowy. Uświadamiam wtedy klientów,
z czego rodzą się te przypadłości, doradzam
też, jak się zachowywać w domu, pracy, samochodzie, a nawet podczas wypoczynku.
Mówię o konieczności uzupełniania naszej
diety naturalnymi witaminami i minerałami. Zalecam odpowiednie ćwiczenia, zabiegi kosmetyczne, jak rozświetlenie skóry, relaks, maski czekoladowe na całe ciało.
Po półtoragodzinnym masażu
klient sam potrafi wstać z tego łoża tortur?
Tortury stosowano w średniowieczu,
ale rzeczywiście zdarza się, że masowana
osoba potrzebuje trochę czasu, aby stanąć
na nogi.
Jak nasze ciało reaguje na masaż?
Zachodzą w nim niezliczone reakcje
chemiczne, mające odnowić, w dosłownym
tego słowa znaczeniu, organizm fizycznie
i psychicznie.
Ile trzeba zapłacić za zabiegi?
To rzecz bardzo indywidualna.
Co trzeba zrobić, aby wykonywać tego typu zawód?
Potrzebną wiedzę można zdobyć
na wyższych uczelniach, szkołach podyplomowych, ale to nie wystarcza,
aby uznać się za fachowca. Mnie to
zajęło cztery lata. Skończyłem Szkołę
Wschodnich Technik Medycznych i Policealne Studium Masażu. Reszta to
już praktyka i kontakt z osobami, które często oczekują ode
mnie cudów, trudna i odpowiedzialna praca w szpitalach, fundacjach, przychodniach lub salonach
Spa.
Niektórzy uważają,
że wystarczy trzydniowy wakacyjny kurs. To
tylko wstęp do opisu
tego, co się dzieje naprawdę na naszym rynku. Działa na nim spora grupa „mistrzów”, by
nie powiedzieć mocniej, oszustów.

Dziś referencje można wydrukować, zamówić odpowiednią pieczątkę w pięć minut
i dokumenty są gotowe. Na rynku najskuteczniej działa jednak poczta pantoflowa... Po paru zabiegach
okazuje się, kto w tym fachu
jest dobry, kto zły.
Dzisiejsze czasy
to wielki postęp w każdej dziedzinie...
... ale na pewno nic nie
zastąpi człowieka.

W prasie, na słupach ogłoszeniowych czy przystankach tramwajowych pojawiają się anonse masażystów
ze Wschodu. Czy warto z nich korzystać?
Należy do tych „okazji” podejść z dystansem. Ludzie ze Wschodu – Rosji lub
Chin – stosują zazwyczaj technikę ustawiania kręgosłupa, jednak prawidłowe wykonanie tego zabiegu winno zostać poprzedzone serią masaży wstępnych. Dopiero wtedy
ma sens i jest bezpieczne.
Po ilu latach można być fachowcem w tej branży?
Minimum to 5 lat i duuuuużo praktyki.
O skuteczności decyduje nie siła fizyczna,
ale wiedza i fachowość wykonania masażu.
My ciągle leczymy rękoma.
Czy nasi czytelnicy mogą konsultować się z Panem?
Oczywiście, przez redakcję „Merkuriusza” lub telefon 510 607 705 czy e-mail
doc0@op.pl.
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Z prof. dr. hab. Marianem Gorynią, prorektorem Akademii Ekonomicznej ds. nauki
i współpracy z zagranicą, rozmawia Mariola Zdancewicz

Uczelnia z kapitałem

KADEMIA EKONOMICZNA
wywiad
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Kapitał intelektualny to w Polsce pojęcie mało znane. Jaka była historia jego badania
na Akademii Ekonomicznej?
Raport o kapitale intelektualnym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ukazał się już w roku 2007,
choć prace nad pierwszą jego wersją trwały bez mała
3 lata. Inicjatorem powstania dokumentu był dr Jan
Fazlagić z Wydziału Zarządzania, który przebywał na
stypendium w Wiedniu. Tam zafascynował się tematem kapitału intelektualnego. Trafił do kilku firm, zobaczył, jak to się robi, i pomyślał, że można coś podobnego wprowadzić także w macierzystej Uczelni.
Pojawił się u mnie z tą ideą na początku roku 2004.
Pomysł od początku mi się spodobał, załatwiłem więc
„glejt rektorski” z prośbą o informacje do wszystkich
komórek Uczelni i na wczesnym etapie sam nawet
uczestniczyłem w opracowaniu struktury raportu.
Potem pojawiły się problemy: kłopoty z zebraniem
informacji, ich zaktualizowaniem, zapewnieniem porównywalności, trzeba było przeprowadzić badania
wśród studentów i pracowników. Do dra Fazlagicia
dołączyła wtedy pani dr Agnieszka Olsztyńska z Wydziału Towaroznawstwa – jej rola w opracowaniu finalnej wersji dokumentu była trudna do przecenienia. Zebrane dane wymagały jeszcze zredagowania,
ale po przeszło 2 latach raport się ukazał. I to nie jest
ostatnie nasze słowo w tej dziedzinie. Bądź co bądź,
stworzyliśmy taki raport jako pierwsi w Polsce i jedni z nielicznych w świecie.
Proszę powiedzieć, komu będzie służył
ten raport, komu jest on potrzebny?
Po pierwsze, skorzystamy my jako Uczelnia – to
rodzaj sprawozdania, jaka jest Uczelnia, jakie mamy
zasoby naukowe, kompetencje dydaktyczne, czy
mamy zadowolonych studentów, w co jesteśmy wyposażeni. Drugi odbiorca, chyba ważniejszy, to ten
zewnętrzny: media, nasi potencjalni studenci, ich
rodzice. Raport nie istnieje tylko w wersji drukowanej, ale i elektronicznej, na naszej stronie www, każdy więc, kto interesuje się Akademią Ekonomiczną w Poznaniu, ma doń wstęp i wgląd. Liczymy na
życzliwe przyjęcie, choć również i konstruktywną
krytykę.
A inne wersje językowe? To chyba
wspaniała karta przetargowa w rywalizacji z innymi uczelniami, nawet uczelniami zagranicznymi, a także forum współpracy.
Odpowiem rozważnie: przygotowujemy nowszą, lepszą i poprawioną wersję raportu, zawierającą dane z dłuższego okresu, prezentujące pewne
tendencje. Takim dokumentem, przetłumaczonym
na angielski, będziemy mogli się pochwalić również
w wydaniu międzynarodowym, na naszej stronie internetowej
Ja bym uznała dostępność za niezwykle ważną. Taki raport otrzymany „do ręki” zaciekawia bardziej, bo człowiekowi się wydaje, że
musi znaleźć czas na jego lekturę.
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nich staże, praktyki studenckie, niektóre także ze stypendiami, możliwość pisania prac
licencjackich i magisterskich, współpracę
przy zbieraniu informacji do prac doktorskich. Nasi Partnerzy dostarczają nam znakomitych praktyków, którzy w ramach zajęć
otwartych wygłaszają wykłady dla naszych
studentów. Zajęcia w naszej Uczelni stają
się wtedy bardziej zbliżone do życia, a jednocześnie zyskują na atrakcyjności, bowiem
można wysłuchać wystąpień bardzo ważnych przedstawicieli gospodarki, przemysłu
i zaprzyjaźnionych firm. Nasi Partnerzy byli
także wspaniałomyślni: niektórzy zafundowali nam wyposażenie multimedialne kilku
sal dydaktycznych.
My z kolei dajemy naszym Partnerom
to, co mamy najważniejsze – wiedzę. Robimy z nimi projekty badawcze, opracowania
na zlecenie, a jako jednostka dydaktyczna
przekazujemy skarb najważniejszy – naszych studentów. Docierają do nich poprzez
wspomniane zajęcia otwarte, ale także sesje
rekrutacyjne: my dobieramy studentów do
praktyk czy nawet pracy w czasie studiów
pod potrzeby naszych Partnerów. Ostatnio
z bardzo interesującym programem wystąpił Volkswagen – chodzi o kilka staży ze stypendiami. Poza tym, na wszystkie wydarzenia naukowe, konferencje, seminaria, spotkania z ciekawymi ludźmi, które organizujemy w Uczelni, zawsze zapraszamy naszych Partnerów.
Wracając do Volkswagena, to nasze porozumienie jest podobne do tych, jakie mamy
z innymi firmami z Klubu Partnera. Mówi
ono m. in. o potrzebie umacniania więzi nauki z gospodarką i w jego ramach wykonaliśmy na przykład opracowanie: „Znaczenie
przemysłu samochodowego dla gospodarki narodowej”. Inne efekty naszej współpracy
to dziesiątki prac licencjackich czy magisterskich. Jeden z moich magistrantów tak dobrze się sprawdzał podczas przygotowań do
pracy magisterskiej, że od razu zaproponowano mu tam pracę. Chciałbym też podkreślić niezwykle istotny czynnik – osobiste zaangażowanie Jörna Raimersa, poprzedniego
szefa VW. On był właściwie współpomysłodawcą Klubu Partnera i zawsze zależało Mu
na ożywianiu tej współpracy. Obecnie bardzo cenimy sobie aktywność nowego szefa
poznańskiego Volkswagena, pana Ocksena,
który bywa u nas przy rozmaitych okazjach
(ostatnio, z Małżonką, pojawił się na Balu Seledynowym, organizowanym przez Rektora
i korporację studentów „Lechia”).
Dziękuję za rozmowę.

wywiad

Zgadzam się z Panią i nie zgadzam jed- ją z tego kapitału osób zatrudnionych
nocześnie. Ja sam mogę powiedzieć, że je- gdzie indziej. I co wtedy z weryfikacją
śli rzecz jest dostępna w wersji elektronicz- kapitału?
nej i papierowej, to jednak sięgam w pierwNasz raport dotyczy pracowników, któszej kolejności do tego, co mam wydruko- rzy zatrudnieni są u nas na pierwszym etawane. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że cie i praktycznie rzecz biorąc tylko takich
z punktu widzenia możliwości dotarcia do w tej chwili zatrudniamy. Mamy świadoszerokiego kręgu odbiorców wersja elektro- mość (Rektor otrzymuje takie informacje),
niczna jest zdecydowanie ważniejsza. Przy- w jakich innych miejscach pracy są jeszcze,
gotowaliśmy jednak pewną liczbę egzem- zgodnie z obowiązującym prawem, zatrudplarzy drukowanych,
nieni. Nasz raport jest o naszych pracowniCzy sądzi Pan, że inne uczelnie kach.
pójdą w państwa ślady?
To bardzo odważny krok, który
Wydaje mi się, że pomału to będzie nor- pokazuje rzetelność Akademii.
malna praktyka, szczególnie dla tych jedNo tak, taka też była nasza intencja:
nostek, w których wiedza ma podstawowe chcemy pokazać to, co mamy. Jeżeli teraz
znaczenie. Wprawdzie budynki, ziemia, wy- ktoś, kto np. z nami konkuruje, chce przyposażenie to też ważne czynniki zasobów
uczelni, ale to, co najważniejsze, znajduje
się w ludzkich głowach. I to właśnie próbujemy opisać w raporcie.
Mówił Pan już, że to pierwsza
taka rzecz w Polsce i rzadka na świecie?
Czyżby uczelnie obawiały się takich raportów?
Myślę, że to kwestia pewnej mody,
a także transparentności uczelni i innych
jednostek, gdzie wiedza odgrywa bardzo
duże znaczenie. W przyszłości takie raporty
uczelni wyższych mogłyby nawet zastąpić
lub uzupełnić obecne rankingi.
A jak Pan odnosi się do sytuacji, gdy pracownicy pracują na różnych
uczelniach? Jak wtedy ocenić ten kapitał?
Cóż, w instytucjach takich jak nasza najważniejsi są ludzie i wiedza w ich głowach.
Nie możemy, a nawet nie chcemy zabraniać
naszym pracownikom wykorzystywania tej
wiedzy gdzieś indziej. Moim zdaniem, kwestie kapitału intelektualnego, czy raczej
praw własności do niego, staną się niedługo klarowniejsze i bardziej jednoznaczne. Na razie, co tu dużo mówić, inwestujemy w wykształcenie naszych pracowników gotować raport o swoim kapitale intelekduże pieniądze: umożliwiamy uzyskiwanie tualnym, to proszę bardzo, niech poda, kto
stopni, zapewniamy znakomitą bibliotekę, jest tamtejszym pracownikiem, a kto nie.
sprzęt, umożliwiamy wyjazdy zagraniczJesteście bardzo nowoczesną
ne, dajemy stypendia – czyli jako instytucja instytucją, współpracujecie np. z fabrychcemy doskonalić nasz kapitał, a potem ką VW. Jak ta współpraca się układa?
zderzamy się z jego wykorzystywaniem
Znakomicie! Choć z naszej perspektyw innych miejscach. Co prawda, z pożyt- wy to część pewnej całości, noszącej nazwę
kiem dla jego właścicieli, czyli naszych pra- „Współpraca AE z Klubem Partnera AE w Pocowników – dostają tam przecież wynagro- znaniu”. Klub Partnera to rodzaj organizacji
dzenie, nie mogąc zarobić u nas tyle, by za- czy stowarzyszenia, które niedługo będzie
spokoić swe aspiracje.
już obchodzić 5 lat. Zrzeszają się tutaj firmy,
Ten temat mógłby starczyć na zainteresowane szczególnie bliską współodrębny wywiad. Pewne firmy korzysta- pracą z naszą Uczelnią. My dostajemy od
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jazzowe

Marca

W marcu w klubie zagości bardzo zróżnicowana
muzyka, jednak wydarzeniem miesiąca będzie na pewno koncert z cyklu Jazz Top w Blue Note. Tym razem
mamy propozycję z najwyższej półki: trio Brada Mehldaua, 36-letniego Amerykanina uznanego w zeszłym
roku przez prestiżowy ranking Down Beat za najlepszego pianistę jazzowego (również album nagrany w 2007
z Patem Methenym okazał się hitem). Brad Mehldau zachwyca niezrównaną wirtuozerią, niezwykłym połączeniem emocji i intelektu oraz nowatorskim podejściem
do harmonii. Koncertuje w najważniejszych salach i klubach całego świata, jest też autorem muzyki do filmów
(m.in. „Oczy szeroko zamknięte” Stanleya Kubricka czy
„The Million Dollar Hotel” Wima Wendersa).
8 marca pojawią się łagodne brzmienia, właściwe dla
Dnia Kobiet – wystąpi wtedy Luiza Staniec, promując

Jazz Club prezentuje:

jazz

JAZZOWE
NUTY
Blue Note Poznań
nuty

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

Dni Bałkańskie – SARAKINA

3.03.2008, poniedziałek, godz. 20.00
LESTER KIDSON POWER TRIO
Bluesowe brzmienia z Wielkiej Brytanii

11.03.2008, wtorek, godz. 20.00
Jazz Top w Blue Note
BRAD MEHLDAU TRIO

4.03.2008, wtorek, godz. 20.00
WIECZÓR FADO
Recital pieśniarki i aktorki gdańskiego
teatru „Wybrzeże” – Marzeny Nieczui-Urbańskiej

12.03.2008, środa, godz. 19.00
Dni Bałkańskie – BAŁKANY ŚPIEWAJĄ

7.03.2008, piątek, godz. 20.00
Europejski Tydzień Akcji Przeciw
Rasizmowi
Koncert zespołów: ZAKRĘT (PL), ANDINO
(Chile, Peru, Meksyk), D’MANDATES
(Nigeria)

15.03.2008, sobota, godz. 20.00
2nd Art Rock Festiwal
SYLVAN (Niemcy), FLAMBOROUGH
HEAD (Holandia)

8.03.2008, sobota, godz. 20.30
LUIZA STANIEC
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swój pierwszy solowy album „jatoja”, usytuowany w okolicach jazzu
i popu. Jak mówią niektórzy, „trochę w niej Nory Jones, trochę KaBRAD MEHLDAU
tie Melua, a czasem Raya Charlesa”,
jednak na sobotnim koncercie najwięcej będzie jedynej
i niepowtarzalnej Luizy Staniec: jej ciepłego głosu i kobiecych tekstów połączonych z ciekawymi kompozycjami.
Scena klubu Blue Note stanie
się też miejscem spotkania wielu
muzycznych kultur Europy i świata:
portugalskiej, bałkańskiej, irlandzkiej, południowoamerykańskiej
i afrykańskiej... Szczególną uwagę
wszystkich poszukiwaczy etnicznych brzmień zwracamy na odbywający się w ramach Dni Kultury
Bałkańskiej koncert polsko-bułgarsko-czeskiej formacji Sarakina, potrafiącej umiejętnie łączyć elementy
muzyki bałkańskiej, klasycznej i cerLUIZA STANIEC
kiewnej z jazzową improwizacją.

10.03.2008, poniedziałek, godz. 20.00
RENATA PRZEMYK ACOUSTIC TRIO

14.03.2008, piątek, godz. 20.30
Dni Bałkańskie – SARAKINA

16.03.2008, niedziela, godz. 20.00
TEN YEARS AFTER
17.03.2008, poniedziałek, godz.19.00
Dni Irlandzkie w Poznaniu – MUZYKA
I TANIEC DAWNEJ IRLANDII
Koncert tradycyjnej muzyki irlandzkiej
połączony z pokazem i warsztatami
tańca ceili

19.03.2008, środa, godz. 20.00
L.U.C. (Kanał Audytywny)&RAHIM
(Paktofonika):
„Homoxymoronomatura”
Muzyczno-teatralny performance dwóch
polskich raperów
25.03.2008, wtorek, godz. 20.00
OPEN MIC
Wieczór wolnej sceny i otwartego
mikrofonu z zespołem muzycznym na
żywo
26.03.2008, środa, godz. 20.00
THE MOONS
Ciepłe brzmienia smooth-jazzu
28.03.2008, piątek, godz.20.30
AUDIO FEELS
Męski zespół wokalny
29.03.2008, sobota, godz. 20.00
REGGAE FESTIWAL

Pokaż drogę

homoseksualiście!

Jacek Rujna

felieton

ja
Korespondenc
z Irlandii

S

zedłem sobie dublińskim Gardinerem
i nagle obok mnie zatrzymał się samochód. – A jak dojechać do Dorset Street? I potem na lotnisko? – zapytał pan. No
to mu powiedziałem, że prosto i w prawo
i potem cały czas prosto, a on na to, żebym
wsiadł i mu z grubsza pokazał, jeśli w tamtą stronę się akurat kieruję. Się akurat kierowałem.
Oczywiście obmiotłem spojrzeniem cały
samochód, sprawdzając, czy na tylnym siedzeniu nie widać jakiego kilera ze strzykawką na przykład (żeby mnie uśpić i wydrylować np. jedną z doskonale jak na razie pracujących nerek). Kilera nie było, a i sam pan
wyglądał bardzo sympatycznie, taki prawie
dziadek podobny zresztą do majora Reismana z filmu „Parszywa dwunastka” (wersja z Savalasem), czyli do Lee Marvina.
Czyli: nie taki znowu dziadek.
Wsiadłem i z mety wkurzać się zacząłem na swoją wasalną uczynność, bo co
to: Polak Irlandczykowi pokazuje drogę na
lotnisko w jego własnej stolicy?! „Prosto,
w prawo i prosto do bólu”. Ale nic. Siedzę,
jadę, Lee Marvin prosi o zapięcie pasów,
bo mu samochód piszczy, jak nie zapięte.
No i zaczynają się pierdoły: a skąd jesteś,
a z Polski, a byłem w Polsce owszem, ale
u was homofobia straszna.
Jeszcze nie skumałem. Dotarło do mnie
dopiero w połowie wywodu zaprzeczające-

go. Jak już dotarło, to zamilkłem, a on na to,
że jest gejem i może pojedziemy pogadać
do niego.
Aha – i powiedział, że jestem bardzo
wysoki, bo zauważył wcześniej, i że w ogóle ładnie ubrany. Z tym ostatnim to trafił, przyznam, w mój słaby punkt, bo akurat przebrałem się tego ranka za człowieka
sukcesu, kierując się na takie-jedno-spotkanie-co-to-nie-wiadomo-nigdy-co-z-niego-wyniknie.
Blado się uśmiechnąłem, coś tam bąknąłem i zniknąłem, a w domu Magdalenka powiedziała, że ten Lee Marvin to już jej
kolegów dowozić chciał do domu i że jest
dość popularny w Dublinie.
I teraz tak: nie uczono mnie w szkołach
asertywności ani empatii, ani w ogóle tolerancji. Teraz od tego podręczniki są nawet.
Uczcie wasze dzieci, jak powiedzieć pedałowi: nie!
Mnie z zaskoczenia wziął i coś tam
mamrotałem pod nosem zdruzgotany sytuacją, ale to nie jest wyjście. Jeśli homoseksualiści paradują jawnie i tajnie po ulicach, to jawnie i tajnie heterycy powinni
deklarować ich odmienność i swój do niej
stosunek. Bo okazało się, że ja jestem zdeterminowany i podświadomie skrępowany poprawnością polityczną, więc weszli
mi na łeb.
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Ziemia
obiecana

Paweł Rogaliński

Do niedawna ziemią obiecaną dla Polaków była
Wielka Brytania, teraz raj
u nas widzą cudzoziemcy
zza wschodniej granicy.

26

Dotychczas Rzeczpospolitą Polską postrzegano głównie jako kraj emigracyjny.
Młodzi masowo wyjeżdżali stąd do Wielkiej
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Irlandii,
Hiszpanii czy Niemiec, nadal stanowiących
drugi dom dla wielu Polaków. W tych krajach mają oni pracowite wakacje bądź rzemiosło na rok, góra dwa lata. Pomimo licz-

nych wyjazdów, w kraju nadal odnotowuje
się znaczne bezrobocie i jednocześnie wiele
wolnych miejsc pracy – nasi rodacy nie chcą
tu zajmować nisko płatnych stanowisk, wybierają pracę na czarno lub pobierają w zamian zasiłek dla bezrobotnych.
Tymczasem imigracja utrzymywała się
przez wiele lat na stałym, bardzo niskim poziomie. Gdy jednak wolnych miejsc pracy
zaczęło przybywać, mniej zamożny Wschód
postanowił wykorzystać szansę i spróbować szczęścia właśnie w Polsce. Na legalne zatrudnienie oczekują rzesze Ukraińców
i Wietnamczyków, a mało atrakcyjne dla
Polaków wakaty stały się celem pożądania
wielu przybyszy. I tu pojawia się dylemat:
pozwolić im pracować, czy też nie?

Coraz więcej krajowych firm naciska
władze, by te umożliwiły pracę cudzoziemcom, chcąc zastąpić Polaków, którzy wyjechali za chlebem na Zachód. W obliczu coraz większego ubytku pracowników Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prawdopodobnie ugnie się pod żądaniami pracodawców i zliberalizuje przepisy zezwalające cudzoziemcom na pracę w Polsce. Ten
orzech trudno jednak zgryźć nawet znawcom, bowiem argumenty i za, i przeciw są
silne.
O wypowiedź na temat imigracji poprosiłem panią poseł, prof. Zdzisławę Janowską,
znanego badacza i eksperta oraz doradcę
polityki gospodarczej z dziedziny restrukturyzacji, przeciwdziałania bezrobociu i zarzą-

Z pewnością atut „obcych” stanowią
ich małe wymagania – z chęcią podejmą
się takich zawodów, które nie są popularne wśród Polaków. Wypełniliby w ten sposób nisze na rynku pracy, polepszając byt
polskich przedsiębiorstw, mogących pracować wówczas pełną parą. Obecne braki kadrowe w firmach spowalniają ich działanie,
zmniejszają atrakcyjność usług i powodują
opóźnienia w wykonywaniu zleceń. Pozbycie się problemu rąk do pracy pozwoliłoby
utrzymać tempo rozwoju gospodarczego,
nie martwilibyśmy się już o terminy organizacji Euro 2012, a rolnictwo, zyskując tanią
siłę roboczą, stałoby się bardziej konkurencyjne na rynkach europejskich.
Mówiąc o zaletach, prof. Janowska
zauważyła, że najwięcej zyskają takie gałęzie gospodarki jak budownictwo, przemysł lekki oraz ochrona zdrowia. W każdym z tych przypadków kolosalną rolę
mogliby odegrać właśnie pracownicy ze
Wschodu, choć wszystko zależy od dwóch
warunków. Pierwszy z nich to sprawa społeczeństwa: pracownicy cudzoziemscy
muszą być godnie traktowani w miejscu
pracy. Drugi, leżący w gestii władz, to nieodpowiednie przepisy prawne dotyczące
imigracji:
– Muszą zostać zliberalizowane, bowiem
trudności z otrzymaniem wiz (np. dla pracowników z krajów Wschodu, jak Wietnam)
są zbyt duże. Polskie placówki konsularne (np.
w Hanoi) niechętnie wydają wizy dla obywateli Wietnamu. Moje bezpośrednie doświadczenia dowodzą, że nasze władze świadomie
zaostrzają przepisy, uznając, że np. obywatele
Wietnamu traktują Polskę jako miejsce do nielegalnego handlu, a nie miejsce do zdobywania wykształcenia czy podjęcia legalnej pracy
– mówi prof. Janowska.
Każdy kij ma jednak dwa końce – liberalizacja przepisów, przeprowadzona zbyt

pochopnie i nieprecyzyjnie, może nieść
poważne, negatywne skutki. Imigranci, zamiast podejmować mało opłacalną pracę
w rolnictwie, mogą wybrać wspomniany
już, mniej uciążliwy i bardziej dochodowy
handel (a sprzedając tańsze i gorszej jakości towary produkowane w krajach azjatyckich, stanowiliby poważną konkurencję dla
naszych małych i średnich firm). Dodatkowo
spowodowaliby utrzymanie niskiego poziomu płac, co w połączeniu z ciągłym wzrostem
kosztów utrzymania doprowadziłoby do kolejnej fali wyjazdów Polaków na Zachód.
Obecnie rządzący
podejmują drobne kroki,
by umożliwić cudzoziemcom pracę w naszym
kraju i jednocześnie zrealizować plany budowy
autostrad i stadionów
na zbliżające się Euro
2012. Wprowadzone od
1 lutego prawo zezwalające na półroczne zatrudnianie naszych wschodnich sąsiadów to jednak za mało. Małgorzatę
Krzysztoszek z PKPP Lewiatan nie w pełni satysfakcjonują nowe przepisy. Twierdzi ona, że najlepszym rozwiązaniem
byłoby pozwolenie obcokrajowcom na pracę
na czas realizacji danego
projektu. Zdzisława Janowska również nie sądzi, aby nowe prawo wiele zmieniło:
– Ciągłe trudności przy otrzymywaniu wiz
powodują, że poważne rozmowy przedsiębiorców polskich i wietnamskich w celu podpisania kilkuletniego kontraktu często kończą
się fiaskiem. A na pracy cudzoziemców wiele
gałęzi gospodarki może tylko zyskać.
Im Polska stanie się zamożniejsza, tym
więcej pojawi się w niej cudzoziemców. Obcokrajowców będziemy napotykać na ulicach coraz częściej, czy to przybyli legalnie,
czy przez zieloną granicę. Możemy zadać pytanie: jaką rolę przyjmą ci „nowi”? Komplementarną – wypełniając wakaty i przyspieszając rozwój rodzimej gospodarki – czy też

substytucyjną, wypierając naszych pracowników z ich pierwotnych miejsc pracy? Cokolwiek zrobią, faktem jest, że szybki wzrost
ekonomiczny wymaga większej liczby fachowców... a ich obecnie brakuje. Czy okaże się to lekiem dla polskich planów, czy niekontrolowanym zalewem taniej siły roboczej,
dowiemy się w ciągu najbliższych lat.

Masowa emigracja i imigracja są zjawiskami nieuniknionymi do czasu wyrównania płac w krajach europejskich. Jak
długo potrwa to wyrównywanie, tak długo będziemy szukać swojej ziemi obiecanej, uczciwych zarobków oraz godnego
i spokojnego życia. W ostatnich wyborach parlamentarnych Polacy w Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych
i innych krajach masowo głosowali, stojąc
w gigantycznych kolejkach. Było to nie
tylko przejawem patriotyzmu, ale i wołaniem do nowo wybranej władzy: przywróćcie normalność jak najszybciej, my
chcemy do domu.
Fot. Rafał Węgierkiewicz

diagnozy

dzania zasobami ludzkimi. Mówiąc o ciemnych i jasnych stronach imigracji, pani profesor stwierdziła:
– W obecnej sytuacji zmniejszającego się
bezrobocia i emigracji wysoko kwalifikowanych kadr za granicę, imigracja cudzoziemców staje się konieczna. Dotyczy to zarówno
pracowników o zawodowych kwalifikacjach
(jak pracownik budowlany, szwaczka), jak
wysoko kwalifikowanych specjalistów (jak lekarze). Ten ubytek może zniweczyć rozwój gospodarczy kraju, mówi się bowiem o braku
kilkuset tysięcy rąk do pracy (ok. 300 tys.).
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Równie szybko zdołano
w Stęszewie spolonizować szkołę: już od stycznia 1919 roku uruchomiono wszystkie klasy,
a zajęcia prowadzili polscy nauczyciele. W maju
kierownikiem został znany tu od dawna pedgog
Stanisław Kromczyński.
Przy odrodzonej szkole
starsza młodzież zawiązała 30-osobową drużynę skautów.
W jej szeregach zdobywano doświadczenie wojskowe, chociaż jeszcze w maju
1919 władze pruskie w Poznaniu wydały
rozporządzenie rozwiązujące polską organizację skautingu i musiała ona przejść do
konspiracji.
Niemcy mimo zwycięskiego powstania
nadal traktowały Wielkopolskę jako swoją
prowincję i integralną część Rzeszy. Jeszcze w październiku 1919 roku odbyło się
ostatnie posiedzenie Komisji Kolonizacyjnej Niemieckiej zwanej w skrócie „Hakatą”
od nazwisk założycieli: Hannemanna, Kennemanna i Tiedemanna. Obrady zagaił wtedy prezes Heinrich Tiedemann, a dotyczyły
przygotowania środków propagandowych,
które miały uzasadnić „odwieczne prawa
Niemiec do Wielkopolski”. Powstańcy wiel-

kopolscy mogli zatem liczyć tylko na własne siły i poparcie aliantów na konferencji
pokojowej w Wersalu, która stanęła po naszej stronie.
Ważną rolę w tych wydarzeniach odgrywały oddziały Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), zajmując się między innymi werbowaniem dezerterujących z frontu
polskich żołnierzy. W Poznaniu do POW należeli między innymi Wincenty Wierzejewski,
Henryk Śniagocki i wielu innych.
W Stęszewie i innych miejscowościach
władze niemieckie starały się jak najdłużej
utrzymać swe stanowiska – jeszcze 13 marca 1919 w księdze miejskiej wpisano protokół z posiedzenia po niemiecku. Byli wtedy
obecni: Mroczkiewicz, Alejski, Piotrowski,
Weychan i Kahl. Przy nazwisku Józefa Szyftera protokolant zapisał „ist krank” („chory”). Następny protokół, 5 kwietnia, był wpisany po polsku, bo prowadził go zastępca
burmistrza Mroczkiewicz. Z Komornik nie
mamy tego rodzaju źródeł, ale można przyjąć, że i tutaj młodzież podążała do oddziałów powstańczych w Stęszewie lub w Poznaniu, a o udziale mieszkańców świadczyć
może pamiątkowa tablica w bramie kościoła parafialnego.
Do dziś po tym zrywie narodowym pozostała tylko pamięć. Jeszcze kilka lat temu
żyli i brali udział w różnych uroczystościach
powstańcy, bohaterowie tych dni. Jest też
wiele nagrobków i pomników tych, co padli w boju, i tych, co łączyli w krwawym trudzie Wielkopolskę z resztą Polski. Przez cały
okres międzywojennego dwudziestolecia
byli oni dumą regionu i kraju. Potem przyszły straszne lata: bohaterowie Powstania
stawali się ofiarami zemsty hitlerowskich
okupantów. Część z nich rozstrzelano bez
sądu, inni, skazani na wysiedlenie i ponie-

Zygmunt Boras

Powstanie
Wielkopolskie
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wierkę, tułali się po Generalnym Gubernatorstwie, jeszcze inni, wiezieni na roboty
do Rzeszy, żyli jak niewolnicy. W roku 1942
Niemcy zaczęli zwozić do lasu w Dębinku
więźniów, których rozstrzeliwali na miejscu
(obecnie jest tam cmentarz pomordowanych). W Stęszewie na rynku umieszczono
tablicę upamiętniającą straconego w czasie
okupacji mieszkańca Będlewa, a w Trzebawiu wystawiono pomnik w miejscu, gdzie
powieszono w czasie okupacji jednego
z mieszkańców. W Słupi pomnik na cmentarzu przypomina zmarłych w czasie ewakuacji z obozu w Żabikowie i z Fortu VII
w Poznaniu.
Zachowały się jednak akta i dokumenty, z których jasno wynika, że udział powiatu zachodniopoznańskiego w walki
powstańcze był bardzo istotny. Według listy żołdu z 10 stycznia do 20 stycznia 1919
naliczono 570 powstańców z samego Stęszewa i okolic, z Komornik wzięło udział
120 osób, co oczywiście nie uwzględnia
wszystkich zgłoszonych, bo nie dla wszystkich starczyło żołdu.
W roku 1931 proboszcz parafii Słupia
wybudował pomnik powstańców wielkopolskich poległych w latach 1918-1919.
Wtedy naliczono ich w Słupi 60, z których
11 poległo w wojnie bolszewickiej w roku
1920, a dalszych 36 padło podczas wojny obronnej w 1939 r. Już w 1920 został
zorganizowany w Stęszewie Związek Powstańców-Wojowników. W roku 1930 powstał Związek Weteranów Powstań Narodowych (popierany przez Bezpartyjny Blok
Współpracy z Rządem), którego prezesem
wybrano pana Janickiego. Członkowie tej
organizacji mieli pierwszeństwo w uzyskaniu pracy, ale pod warunkiem wstąpienia do BBWR. Związek posiadał własny
sztandar, przechowany w czasie okupacji przez Hieronima Majewicza (jego wuj,
Adam Przybylski, był powstańcem wielkopolskim). W czasie okupacji działała tu taj-

na organizacja, którą Niemcy wykryli – jej
członków rozstrzelano. W roku 1949 władze Polski Ludowej utworzyły organizację
kombatancką Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (1 września 1949 odbył się I kongres ogólnopolski). Stęszewski
oddział ZBoWiD powstał 10 XII 1949, mając 19 członków, w tym 16 powstańców
wielkopolskich ze Stęszewa i okolicy. Dziewięć lat później, 31 XII 1958, naliczono 58
członków zwyczajnych i 6 podopiecznych.
Na tym zebraniu 13 powstańców wielkopolskich zostało odznaczonych Krzyżem
Powstańczym (jeden nadano pośmiertnie
Bronisławowi Alejskiemu).
Jak wyglądała sytuacja w organizacji
powstańców wielkopolskich w roku 1959,
a zatem po 30 latach od chwili czynu powstańczego? Na zebraniu 15 marca 1959
w skład zarządu koła w Stęszewie wchodzili następujący weterani: prezes Mieczysław
Roczek, sekretarz Franciszek Alejski, skarbnik Władysław Wołyński i członkowie zarządu Tadeusz Śliwiński (więzień polityczny),
Józef Borysiak i Marceli Piotrowski. Przedmiotem dyskusji były sprawy weryfikacji
członków koła, sprawy socjalne oraz dalsze
odznaczenia.
Liczba członków koła zwiększała się
stopniowo, bo zarząd dbał o weteranów
i starał się ich otaczać opieką. W 1971 było
ich już 87, choć nie była to właściwie organizacja weteranów powstania, a tylko
koło zbowidowców, a zatem także utrwalaczy władzy ludowej. Na prezesa zarządu
powiatowego wybrano w tym roku Tadeusza Śliwińskiego, na sekretarza Franciszka
Alejskiego, a na skarbnika Stanisława Majewicza. Na zebraniu w 1997, już w wolnej
Polsce, liczba członków koła kombatantów
w Stęszewie powiększyła się do 155 (w tym
23 to byli ludzie, którzy przeżyli wysiedlenia w czasie okupacji, wzięło też udział 48
członków zwyczajnych i 16 podopiecznych).
W zebraniu uczestniczył sekretarz Zarządu

Okręgowego z Poznania i burmistrz miasta
Stęszew, Włodzimierz Pińczak. Prezesem
Koła został Marceli Szała, a sekretarzem (po
raz pierwszy) kobieta, pani Leokadia Roszarek. W dyskusji uczestnicy wnosili skargi na
opiekę lekarską oraz zażalenia pod adresem
Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie. Przez okres tak wielu dziesięcioleci Kołu Weteranów Powstania
Wielkopolskiego nie udało się wystawienie
chociażby skromnego pomnika dla tych, co
polegli. Jedynie w Słupi, jak już wspomniano, miejscowy proboszcz, ks. Julian Wolniewicz, postawił przy pomocy swych parafian tablicę na cmentarzu, upamiętniającą
nazwiska tych, którzy zginęli w walce powstańczej. Ten pomnik przetrwał lata okupacji (1939-1945).
Z okazji 600-lecia lokalizacji Stęszewa,
w 1970 r., ufundowano wreszcie tablicę pamiątkową. Odznaczenia za powstanie zaczęto przyznawać dopiero pod koniec lat
50., niekiedy też przyznawano renty: Krzyże
Powstańcze otrzymało w Stęszewie 36 osób,
Krzyże Kawalerskie 64 osoby, Krzyże Zasługi 14 osób (natomiast medale za utrwalenie
władzy ludowej aż 85 osób co mówi samo
za siebie!).

Zygmunt Boras – profesor zwyczajny,
obecnie pracownik naukowy w Wyższej
Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa; wcześniej wykładowca na Uniwersytecie im. Adama 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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Napisane,
wydane
w Poznaniu

ksià˝ki

W zasadzie w tej rubryce nie miało być mowy
o książkach dotyczących
Poznania, żeby uniknąć prowincjonalizmu. Jest oczywiście stale trochę nowych,
różnych posnanianów dla
tubylców i turystów, ale my
tu nie chcemy się zamykać.
Wręcz przeciwnie. Tym razem jednak szczególny wyjątek, który dalej zostanie
uzasadniony.
30

Lech Mergler

COŚ DUŻEGO,
PIĘKNEGO,
WZNIOSŁEGO...
W

Poznaniu zostało wydane dzieło sztuki edytorskiej, przedstawiające perłę
architektoniczną naszego miasta. Publikacja powstała w dużej części w naszym mieście (choć nie do końca stworzyli ją poznaniacy) i na cześć jubileuszu bardzo poznańskiej oficyny: monumentalny album „Katedra królów” o poznańskiej Bazylice Archikatedralnej. Autorem fotografii jest Adam
Bujak (Kraków), znany twórca dziesiątków
albumów, m.in. poświęconych papieżowi
Janowi Pawłowi II. Opracowania graficznego dokonał prof. Lech Majewski (Warszawa),
a tekstem-przewodnikiem opatrzyła album
Daina Kolbuszewska, do niedawna dziennikarka poznańskiej „Gazety Wyborczej”.
Adam Bujak w ubiegłym roku opublikował „Katedry Polski”, ponad 300-stronicowy album pokazujący nasze katedry. W Internecie znajduje się informacja o ponad
sześćdziesięciu jego wydawnictwach–albumach fotograficznych, choć niektóre źródła
mówią o około stu. Od 1963 r. Bujak dokumentował historię kardynała Karola Wojtyły,
od 1978 roku papieża Jana Pawła II. Sfotografował wszystkie jego podróże i przebieg
całego pontyfikatu.

Okoliczności
Album ukazał się z okazji jubileuszu
110-lecia Wydawnictwa Świętego Wojciecha (właściwie Drukarni i Księgarni św. Wojciecha. Należy ono do arcybiskupa poznańskiego, wraz z innymi częściami składowymi, jak np. tygodnik „Przewodnik Katolicki”,
wydawany w Poznaniu, ale rozprowadzany
w całej Polsce zachodniej i nie tylko. Gdzie
księgarnia, wie każdy poznaniak. Drukarni
nie widać, ale dostępne są efekty jej działalności. Firma powstała w 1895 roku, wydawnictwo – dwa lata później i jest jednym z najstarszych w Polsce, obok Ossolineum (teraz Wrocław) i Wydawnictwa Je-

zuitów WAM z Krakowa. Nawiasem mówiąc
z WAM-em św. Wojciecha „łączy” rywalizacja na rynku podręczników do nauki religii,
a jest to rynek ogromny.
Samo wydawnictwo ma profil dość tradycyjny. Obok książek do nauki religii, publikacji metodycznych dla katechetów i księży,
wydaje modlitewniki i Pismo Święte w rozmaitych edycjach. Jednak coraz więcej
w św. Wojciechu ukazuje się pozycji naukowych, słowników, encyklopedii, poradników i literatury pięknej – zarówno autorów
polskich jak i obcych. Na poznańskim rynku wydawnictw katolickich św. Wojciech ma
co najmniej dwóch partnerów-konkurentów dużej rangi. Pierwszym jest Pallotinum,
wydawnictwo ojców pallotynów, którego
dużym osiągnięciem była edycja nowego
Katechizmu Kościoła Rzymskokatolickiego. Drugim – wydawnictwo dominikanów
W Drodze, publikujące miesięcznik o tej samej nazwie, mające też w ofercie różnorodne, ciekawe i nowoczesne propozycje książek katolickich.
Obchody jubileuszu trwają od grudnia
2007 roku. Składają się nań liczne przedsięwzięcia o różnym charakterze, poczynając
od konkursu poetyckiego im. ks. Jana Twardowskiego (finał odbył się 16 grudnia w Wadze Miejskiej w Poznaniu), a kończąc na majówce dla rodzin. Po drodze są m.in. wystawy, koncerty, jubileuszowa msza w Bazylice
Archikatedralnej. Szczególne miejsce w tym
programie ma przedsięwzięcie wydawnicze
– edycja i promocja drugiego po 10 latach
monumentalnego albumu poświęconego
katedrze pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Poznaniu. 23 stycznia w XVI-wiecznej
Akademii Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim odbyła się konferencja prasowa, na
której album przedstawiono mediom. Przekształciła się ona w uroczysty obchód jubileuszu pod patronatem i z udziałem właściciela wydawnictwa – arcybiskupa metropo-

Katedra
Właściwie to nie ma pewności, kiedy
powstała nasza katedra. Jedne źródła podają, że jej budowa została zainicjowana przez biskupa Jordana, ustanowionego w 968 roku. Katedra powstawała więc w latach siedemdziesiątych
albo osiemdziesiątych X wieku. Zgodnie z tym utrwalonym w tradycji przekazem, w krypcie katedry, pod posadzką nawy głównej spoczywać mają prochy pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Taki przekaz
o katedrze jako królewskiej nekropolii
polskich Piastów uzasadnia tytuł albumu. Nawet jeśli mijałby się on jednak z historyczną prawdą, katedra poznańska ma
prawo do tytułu Matki Kościołów w Polsce
jako pierwsza stolica biskupia. Jest ona nierozerwalnie związana z początkami państwa i chrześcijaństwa w Polsce. Jest obiektem, poprzez który Polska niejako weszła do
cywilizacji łacińskiej.
Inne hipotezy wiążą powstanie katedry
z następcą Jordana, biskupem Ungerem,
a nawet z czasami późniejszymi, po 1000
roku. Jakiekolwiek poczucie peryferyjności
w tej kwestii jest całkowicie nie na miejscu.
Jeśli można inne zabytkowe obiekty sakralne w Polsce cenić wyżej ze względu na ich
walory architektoniczne, to ranga historyczna naszej katedry ma wymiar uniwersalny,
ogólnonarodowy i ogólnokrajowy. Adam
Bujak podczas konferencji prasowej przyznał, że ta wyjątkowość katedry poznańskiej,
związanej z początkami państwa polskiego,
w jakimś stopniu nawet je ustanawiającej,
była dla niego źródłem istotnej motywacji
zaangażowania się w prace nad albumem.
Katedra powstała jako obiekt przedromański, murowany, trójnawowy. Już
w 1038 r., podczas najazdu Brzetysława (co
odnotował Gall Anonim), katedra została
po raz pierwszy zniszczona. W późniejszym
okresie nastąpiła jej gruntowna przebudowa, w XIII wieku doprowadzając do pełnej
formy katedry romańskiej. W XIV wieku katedra otrzymała formę gotycką, którą w zasadniczym kształcie, pomimo innych ele-

mentów (choćby barokowych), po wielu
pożarach, zniszczeniach wojennych i przebudowach, zachowała do dziś.
Zapewne nie tylko dla mnie katedra gotycka jest formą architektonicznie doskonałą, czymś w rodzaju spełnienia, osiągniętego szczytu możliwości ludzkich w tym
właśnie kierunku idących dążeń twórczych.
Prostota i surowość formy, ale także budulca (nieotynkowana czerwona cegła), strzelistość wież i dachów celujących w niebo... To
już było wielokrotnie,

do banału i znudzenia formułowane w setkach i tysiącach opisów. Ale wciąż pozostaje prawdziwe, uzasadnione, jak nasz zachwyt...

Album
Album składa się głównie z fotografii.
Tekst-przewodnik Dainy Kolbuszewskiej napisano w trzech językach – obok polskiego
także w angielskim i niemieckim. Opowiada on zwięźle dzieje katedry przez pokolenia i wieki, przedstawia jej skrótowy opis.
Obok tekstu autorskiego znajdują się cytaty z tekstów historycznych. Zabieg ten całkiem dobrze pozwala poczuć oddech tysiącletniej historii.
Prof. Lech Majewski zwracał uwagę na
poziom poligraficzno-edytorski dzieła. Mówił o tym, że tylko pięć drukarni na świecie potrafi w zakresie reprodukcji barwnej osiągnąć takie efekty, jakie charakteryzują album „Katedra królów”. Trzy z nich są

w Polsce, w tym jedna w Poznaniu. Przejrzałem z lupą w ręce wszystkie moje co
ambitniejsze książki z obrazkami (niewiele
ich...), w tym parę albumów z malarstwem,
i nie znalazłem żadnej pozycji wydrukowanej z tak dużą rozdzielczością barwnych reprodukcji! Przy dość dużym powiększeniu
istnienia pikseli, za pomocą których przedstawia się w druku barwne obrazy, można
się było raczej tylko domyślać niż je faktycznie zobaczyć.
Ideą Bujaka, jak sam powiedział, było
przybliżyć czytelnikowi dostojną budowlę, pokazać ją z bliska – w całości, i z mnóstwem znakomitych szczegółów. Przytłaczającej większości jej elementów nie jesteśmy w stanie w ogóle zobaczyć z bliska albo też na więcej niż jeden sposobów.
Nie możemy na przykład z góry lub z bliska zobaczyć kopuły jednej z pięciu wież
głównych, album pozwala je tak właśnie
zobaczyć. Artysta opowiadał, że nieraz
przez szereg godzin czekał na pojawienie się właściwego światła, które pozwoliłoby utrwalić i pokazać to „coś” tajemniczego i niepowtarzalnego, co ma
w sobie katedra.
Taki album nie jest inwentaryzacyjną dokumentacją fotograficzną, mającą utrwalić wszystko, kawałek katedry
po kawałku, obiekt po obiekcie (byłby wtedy wielokrotnie grubszy). Jest
to raczej kreacja obrazu, wyraz i zapis
twórczego spojrzenia na dzieło architektoniczne i jego elementy. Oznacza
to wybór pewnych tematów jako ważniejszych, potraktowanie niektórych elementów bardziej szczegółowo (np. Złotej Kaplicy albo dzieł gotyku w katedrze) oraz rezygnację z innych.
Przyznam, że nie miałem jeszcze dość
czasu, by napatrzeć się na naszą katedrę sfotografowaną przez Adama Bujaka, wchłonąć
te wszystkie obrazy, kolory, kształty, nastroje... Kontemplować w niedzisiejszym stylu,
pojechać do katedry z albumem w rękach
i popatrzeć na nią oczami artysty. To, co
tu napisane, to jedynie pośpieszna relacja
sprawozdawcy o ukazaniu się dzieła dużego formatu, pięknego, wzniosłego.
Adam Bujak
KATEDRA KRÓLÓW
Oprac. graf. prof. Lech Majewski, tekst
Daina Kolbuszewska
Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2007,
s. 168, cena 89,90 zł
ISBN 978-83-7516-090-1
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lity poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
Były tam inne grube ryby, świeckie i nie tylko. Chóry śpiewały przecudnie, a po części
oficjalnej nastąpiła artystyczna, potem zaś
konsumpcyjna... I ja tam byłem, pośród koleżeństwa po fachu, czyli przedstawicieli poznańskich wydawnictw oraz mediów.
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Joanna Malczyk (Agnieszka Grochowska), studiuje w Warszawie. Na wakacje wyjeżdża do Los Angeles, gdzie pracuje jako kelnerka. Tam poznaje Iana. Spędzają razem jedną noc, która przewróci ich życie do góry nogami.
Ian przylatuje do Warszawy, gdyż odkrywa, że zależy mu na Joannie coraz bardziej. Kiedy jednak ona przypadkiem słyszy telefoniczną rozmowę Iana z jego dziewczyną z Kalifornii – wyrzuca go z domu.
Prawnik wraca do Los Angeles. Okazuje się, że lecąc do Polski zaniedbał sprawy zawodowe w Stanach. Efektem jest utrata pracy i kłopoty finansowe, a także ...kontrola FBI.
Tymczasem Joanna ma wypadek – wprawdzie niegroźny, ale leczenie oznacza poważne koszty. Ojciec dziewczyny dzwoni do Iana. Ten – choć po raz pierwszy od lat
nie ma pieniędzy – obiecuje pomoc. Jeszcze raz wsiada do samolotu do Warszawy.
„Mała wielka miłość” to międzykontynentalna komedia o miłości z międzynarodową obsadą – spotykamy tu wielkie
uczucie, humor, widzimy dwie strony
Oceanu oraz uznane nazwiska: Agnieszka Grochowska („Warszawa”, „Pręgi”,
„Tylko mnie kochaj”), Joshua Leonard
(„Blair Witch Project”), nominowana
do Złotego Globu Liz Torres („Ostry
dyżur”, „Brzydula Betty”), kandydat do Oscara Robert Forster („Jackie Brown”) oraz Mikołaj Grabowski,
Agnieszka Pilaszewska, Łukasz Simlat, Piotr Machalica, Marcin Bosak,
Anna Guzik.
Reżyserem i scenarzystą filmu
jest Łukasz Karwowski, autor thrillera „Listopad” (nagroda na Festiwalu
w Gdyni) oraz filmu „Południe–północ”, uznanego za najlepszy na festiwalu „Wakacyjne kadry” w Cieszynie (na ekranach kin w całej
Polsce od 29.02.2008).
Twórca pokazuje kulturowy
kontrast między Europą i Ameryką: dwoje ludzi z różnych światów przechodzi długą drogę, by nić sympatii zmieniła się w porozumienie, a potem – autentyczne uczucie. Przybywający do Warszawy Amerykanin musi
wprawdzie zmierzyć się z polską rzeczywistością, ale to od tubylców zależy, jak
wypadnie ten egzamin. Czy życie w naszym kraju nie okaże się przypadkiem szkołą przetrwania? Na ile można liczyć na tradycyjną sympatię, jaką Polacy żywią do
Amerykanów? Różnice charakterów głównych postaci, podejście do miłości i rodziny, liczne niuanse językowe – to wszystko sprawia, że widz będzie świadkiem wielu
zabawnych nieporozumień.
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pór o finansowanie zapłodnienia in vitro
pokazał, że właściwie niezbyt już wiemy,
gdzie się człowiek zaczyna, gdzie kończy
ani kim jest w elementarnym biologicznym
sensie. Dla jednych zapłodniona komóra jajowa to „dziecko”, „brat” lub „siostra”, dla innych po prostu komóra, szczególnego rodzaju, ale jedynie komóra...
Kiedyś było prościej. Nieurodzony jeszcze człowiek znajdował się poza obszarem
ingerencji ludzkich, więc było, co być miało (czyli dziewczynka) i nie mieliśmy na to
wpływu. Wiedzieliśmy – na swój użytek – na
pewno, kiedy ten człowiek jest jeszcze żywy,
a od jakiego momentu już
umarty, kto jest matką, a kto
na pewno nie i matka była
tylko jedna – ta, która urodziła (z określeniem ojcostwa
bywało już gorzej). Dzisiaj
matek można mieć ze trzy:
biologiczną dawczynię komórki jajowej; tę, co urodziła,
bo „wynajęła” się do noszenia
ciąży, oraz trzecią, która cały
ten proces rozrodczo-handlowy organizowała i zostawała matką prawną. Nie należy już od dawna do science-fiction sytuacja, kiedy
matka urodzi dziecko zmarłej
córki z jej przechowanej komórki jajowej, zapłodnionej
w probówce nasieniem zięcia-wdowca, ale matką prawną jest... druga, bezpłodna
córka. I w ten sposób zostają
uszczęśliwieni babka-matka,
zięć i druga córka.
Obecne spory o in vitro
to drobiazg na tle wyzwań,
jakie przynosi rozwój technik biologicznych, zastosowanych do człowieka. Grają w tych sporach przesądy,
uprzedzenia i religijne zacietrzewienie, nie
pozwalające odpowiedzieć na realne lęki
i zagrożenia. Z jednej więc strony ciemnota w kwestii in vitro, a z drugiej fakt tak
zasadniczy, jak zignorowanie przez Polskę
Konwencji Bioetycznej, co doprowadziło
do kompletnej wolnoamerykanki w odnośnych dziedzinach.
Przełomowość sytuacji polega na tym,
że kiedyś rozstrzygał przypadek, czyli wola
Opatrzności, dziś jednak możemy dokonywać świadomego i racjonalnego wyboru...
Dzięki coraz doskonalszym narzędziom od

nas zależy więcej, a od losu i Pana B. – mniej...
Czy tak jest lepiej? W ogromnym stopniu
jak najbardziej – żyjemy coraz dłużej, mniej
chorujemy, mamy coraz wyższy poziom dobrobytu i może nas utrzymać się coraz więcej. Jednak na te najnowsze możliwości, które wkłada nam do ręki nauka i technika, ni
cholery nie jesteśmy przygotowani... Co by
się działo, gdybyśmy mogli np. swobodnie
kształtować płeć i cechy dziecka? W zasadzie wiadomo – byłoby znacznie więcej wysokich chłopców... Zapowiedź tego widać już
w Indiach albo Korei (prenatalna diagnostyka płci zarodka plus swoboda aborcji...).

na systemie ubezpieczeń społecznych. Oto
robią sobie systematycznie dobrze w sposób rujnujący ich zdrowie, ale konsekwencje tej przyjemności ponosi tzw. społeczny
ogół, fundując im za friko kosztowny zabieg
na otwartym sercu (palacz) albo przeszczep
wątroby (pijus). Przy czym ten ogół nie partycypuje w rozkoszach napijania się, obżarstwa, pobudzania nikotyną... Sprawiedliwości więc nie ma.
Konsternację komentatorów wywołał
fakt, iż wielu lekarzy nie udzielałoby drogich
i skomplikowanych świadczeń medycznych
ludziom starym, bo nie jest to racjonalne
z ich punktu widzenia (jako
bezpośrednich dysponenLech Mergler tów środków). Oto za jeden
taki zabieg, który poprawia komfort życia starucha
albo je przedłuża, ale tylko
na krótko, można by wykonać zabiegi u ludzi młodych,
które odmienią jakość ich
życia albo przedłużą je zdecydowanie. Co zatem robić?
Każde proste rozwiązanie
wywoła opory, ale niedyskutowanie tak trudnych tematów (a to polska specjalność) to wyjście najgłupsze.
Osobiście nie widzę powodów, żeby system publicznej opieki zdrowotnej nie
premiował zdrowego stylu
życia (mojego) i nie zniechęcał do rujnowania sobie zdrowia. Z drugiej strony uzależnienie to choroba, którą też trzeba leczyć.
A starość nie jest niczyją
przewiną. Ale z kolei... itd.
Badania antropologów
nad kondycją biologiczną
współczesnych Polaków pokazują, jak wiele w kwestii
W tych obszarach istnieją problemy zdrowia i dobrostanu biologicznego mogłoprostsze, mniej wyrafinowane, ale nie mniej by zależeć od nas samych. O niemal wszystdramatyczne, za to powszechne. Oto w an- kim decyduje wykształcenie i pozycja spokiecie przeprowadzonej wśród brytyjskich łeczna rodziców. Badania pokazują, że im
lekarzy większość z nich uznała, że chorzy, one niższe, tym (średnio) są niższe dzieci,
których przypadłość wymagająca np. za- bardziej też otyłe, mniej sprawne, częściej
biegu chirurgicznego jest spowodowana zapadają na choroby cywilizacyjne, krócej
stylem życia, nie powinni być operowani ze żyją, a kobiety z rodzin o niższym statusie
środków ubezpieczenia społecznego. Doty- wcześniej przechodzą klimakterium.... Zaczy to m.in. chronicznych pijusów, nałogo- nim więc wyhodujemy sobie z komórek mawych palaczy, nałogowo przekarmiających cierzystych nowe serce, wątrobę i drugiego
się grubasów, ale także staruchów (!!!). Jak członka, zadbajmy o siebie, bo dobre geny
tak policzyć, te pierwsze grupy pasożytują mają tu tylko trochę do gadania.
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