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Conrad Drzewiecki - wybitny tancerz, choreograf, zasłużony pedagog i reformator 
baletu. Od 1973 d o 1987 roku kierował Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu. Był solistą baletu 
Opery Poznańskiej, Grand Ballet du Marquis de Cuevas, Theatre  D’art du Ballet, Ballet de Paris, 
Ludmila Tcherina Ballet. Przygotowywał również choreografię m. in. w: Ballet Nationale J.M.F., 
Het National Ballet w Amsterdamie, Danza  Nationale de Cuba w Hawanie, Staatsoper Berlin 
i Deutsche Oper Berlin, Stadtheatern Malmö, Narodne Divadla w Pradze. Laureat prestiżowych 
nagród: dyplomu Ministra Spraw Zagranicznych i Nagrody Państwowej I stopnia za propagowa-
nie kultury polskiej za granicą, dyplomu ITI za popularyzację sztuki polskiej za granicą, Nagrody 
Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, tytuł „Zasłużonego 
dla Kultury Narodu” ( „Gloria Artis”) oraz Primo Premio Assoluto Międzynarodowego Konkursu 
Baletowego w Vercelli.

Brał udział w licznych tournée w Europie oraz w światowych festiwalach (Międzynarodowy 
Festiwal Tańca w Paryżu i Chateauvallon, Baletto Oggi w Bari, Musica Sacra w Mediolanie, 
Intercontri Musicali Romani, Bregener Festspiele i Berliner Festtage).

 Prekursor i twórca nowego stylu i programu, inicjator autonomicznego zespołu baletowe-
go Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego, w którym realizował według swoich zało-
żeń trendy światowe. Twórca owianych legendą spektakli: „Epitafium dla Don Juana”, „Cudowny 
Mandaryn”, „Pawana na śmierć Infantki”, „Adagio na smyczki i organy”, „Odwieczne pieśni”, 

„Krzesany”, „Stabat Mater”, „Modus Vivendi”. Wiele z nich także sfilmowano.
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Wspomnienie Ewy Wycichowskiej, dyr. 
naczelnej i artystycznej PTT w Poznaniu 
(4 marca 2008)

Stefania Golenia: Na Pani drogach ar-
tystycznych i zawodowych i w samym 
Polskim Teatrze Tańca często i niekon-
wencjonalnie pojawiała się wybitna po-
stać Conrada Drzewieckiego… Jak ten 
wybitny choreograf wpisał się w Pani 
pamięć?

W poznańskiej szkole baletowej by-
łam uczennicą Conrada Drzewieckiego. 

Największy wpływ miały na mnie wówczas 
dwa autorytety artystyczne: Olga Sawicka 
i on. Był wybitną osobowością w każ-
dej dziedzinie sztuki, którą się zajmował: 
jako tancerz, choreograf, reżyser, sceno-
graf. Pamiętam wielką fascynację jego rolą 
w „Trójkątnym kapeluszu” Manuela de Falli 

– po cichu, na szkolnym korytarzu, uczyłam 
się jego kroków, męskiej partii, która w wy-
konaniu Conrada była jak prawdziwy ogień. 
Podobne wrażenie robiła „Błękitna rapsodia” 
czy improwizacja na temat Szekspira. Nasza 
klasa uciekała z lekcji na próby w operze, by 
podglądać, jak tańczy i tworzy choreogra-
fię Conrad Drzewiecki. Dziś wiem, że ten po-
dziw wynikał nie tylko z maestrii technicz-
nej, ale przede wszystkim z jego specyficz-
nego myślenia o człowieku – nie tancerzu, 
ale człowieku tańczącym. 

W repertuarze Conrada tańczyłam pod-
czas praktyk szkolnych w operze i spotkało 
mnie wielkie wyróżnienie, bo zostałam wy-
brana m.in. na tournee do Włoch. Wszystkim 
wydawało się oczywiste, że po dyplomie roz-
pocznę pracę w balecie Opery Poznańskiej, 
ale panująca tam struktura i hierarchia, 
nakazująca młodym tancerzom kilkulet-
nie czekanie na swój czas, była mocno 
zniechęcająca.

Nie chciałam wyjść na scenę „za zasługi 
kombatanckie”, chciałam tańczyć, bo w tym 
zawodzie pracuje się za krótko, by pozwolić 

sobie na zmarnowanie choćby sezonu. 
Dlatego wyjechałam do Łodzi, gdzie two-
rzono nowy, młody zespół. Po roku otrzyma-
łam tam tytuł solistki. Przed wyjazdem po-
szłam pożegnać się z Conradem – to jedno 
z tych wspomnień, które pokazuje siłę jego 
charakteru – zaczęłam mówić o perspekty-
wach, które mam w Łodzi, repertuarze… nie 
pozwolił mi dokończyć, powiedział krótko, 
z typowym dla siebie przekąsem: „wszystko 

Wywiad z Emilem Wesołowskim, dyr. ar-
tystycznym Teatru Wielkiego im. Stani-
sława Moniuszki w Poznaniu (4 marca 
2008, Poznań) 

Stefania Golenia: Po śmierci Conrada 
Drzewieckiego wspominamy jego kre-
acje artystyczne, i choreograficzne. Miał 
Pan wyjątkowe doświadczenie w swo-
jej pracy zawodowej, współpracował 
pan z wybitnym polskim choreografem 
i artystą. Gdyby Pan sięgnął do wspo-
mnień, jak Panu się jawi postać Conrada 
Drzewieckiego? 

Emil  Wesołowski :  Mogę mówić 
o Conradzie Drzewieckim jako o swoim 
ojcu artystycznym. Poznałem go jako 17-la-
tek. Był on wtedy szefem baletu poznańskiej 
Opery oraz pedagogiem tańca współcze-
snego w Państwowej Szkole Baletowej.  Dla 
nas to było spotkanie z czymś, o czym nie 
mieliśmy zielonego pojęcia. Mam na myśli 

nowe trendy, które poznał i przywiózł wte-
dy z Paryża, w tym technikę Marthy Graham 
i  Merce’a Cunninghama - dla nas całkowitą 
nowość. Byliśmy szczęśliwi, że rozpoczyna 
z nami, z moim rocznikiem tę pracę – zosta-
liśmy zaangażowani do zespołu baletowego 
Opery, z  dziewięciu chłopców aż sześciu tra-
fiło do tej placówki. Przy nim nauczyliśmy się 
wszystkiego, co się kojarzy z choreografią. 
Miałem to szczęście, że brałem udział w spo-
tkaniach ,na których poznawaliśmy różne 
szczegóły jego sztuki – jak słucha muzyki, jak 
buduje myśl choreograficzną, wreszcie na jej 
podstawie i w jaki sposób realizuje ją na sce-
nie. To było wyjątkowe doświadczenie, które 
wywarło na mnie wielkie wrażenie.
Stefania Golenia: Takie doświadczanie 
kontaktu z wybitnym nowatorskim cho-
reografem i tancerzem jest udziałem 
nielicznych…

E m i l  We s o ł ows k i :  Pra cowa ł e m 
z Conradem Drzewieckim 13 lat. W Teatrze 

Tańca miałem z nim kontakt codziennie. 
Nie tylko pracowałem z nim na ul. Koziej 
w PTT, lecz jeździliśmy razem po całym 
świecie, a takie wyprawy potrafią bardzo 
zbliżyć. Nie byłbym sobą, gdybym nie po-
wiedział, że był trudnym dyrektorem – z tru-
dem przyjmował sugestie i propozycje. Miał 
naturę autokraty. Zdarzało się, że albo on 
chciał mnie zwolnić, albo ja odchodziłem. 
To był dowód siły uczuć. Byłem jego asy-
stentem, pierwszym solistą, więc nasze re-
lacje były podbudowane także pewnym ro-
dzajem walki. Każdy z nas walczył o swoje, 
ja o  kreację sceniczną, on o kształt swojej 
choreografii. Pamiętam wiele przedstawień, 
np. Wieczór Baletów z muzyką B. Bartoka: 
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rozumiem”, a kwiaty, które mu wręczyłam, po 
prostu wyrzucił przez okno. Po latach, kiedy 
już mi „wybaczył”, żartowaliśmy oboje z tego 
wspomnienia, ale taki był Conrad: impulsyw-
ny, całkowicie podporządkowany swojej arty-
stycznej wizji i nie tolerujący niczego, co mo-
gło by mu w jej realizacji przeszkodzić.

Podczas łódzkiego konkursu chore-
ograficznego w 1973 r. Conrad Drzewiecki 
pełnił funkcję przewodniczącego komisji 

konkursowej. Pierwszą nagrodę zdobył wte-
dy Tomasz Gołębiowski, mój ówczesny mąż. 
Wówczas nawet nie myślałam o choreografii, 
zostałam co prawda również laureatką, ale 
za wykonanie. Zaproponowano mi potem 
pracę w nowo powstałym Polskim Teatrze 
Tańca. Tomasz tej propozycji jednak nie 
otrzymał, więc i ja nie zdecydowałam się jej 
przyjąć. Zaraz potem wyjechałam na stypen-
dium do Paryża, do L’Académie Internationale 
de la Danse. Był sezon 1974- 1975. Spotkałam 
tam pedagogów, z którymi współpracował 
Conrad Drzewiecki, chodziłam na te same 
lekcje, można rzec, że po jego śladach. Tak 
więc, w pewnym sensie, nie opuszczał mnie. 
Zgłębiałam wówczas tajniki nowych technik 
wykonawczych i obserwowałam kierunki, 
w jakich podąża choreografia, oglądałam 
repertuar zespołów, w których Conrad tań-
czył w swoich „francuskich” latach. W pełni 
rozpoczęliśmy współpracę dopiero wiele lat 
później, kiedy zatańczyłam w Łodzi główną 
rolę w spektaklu Conrada „Ognisty ptak”. 
Mijały lata, spotykaliśmy się na konkursach, 
festiwalach, aż przyszedł rok 1988. Wtedy to, 
po wielkim namyśle, można by rzec, „ciąży 
decyzyjnej”, podpisałam „cyrograf” i przeję-
łam Polski Teatr Tańca po Conradzie, który 
postanowił odejść na emeryturę. Kluczowe 
znaczenie miał dla mnie fakt, że decyzja 
o rozwiązaniu zespołu wisiała w powietrzu 

– nie mogłam dopuścić do tego, by teatr 

założony przez Conrada Drzewieckiego tak 
po prostu zniknął z artystycznej mapy. I wła-
śnie mija mi tu 20 lat...

Conrad schował się przed światem, mó-
wił: „uciekam przed zawałem”, jednak dał 
się namówić na stworzenie nowych kre-
acji na 25-lecie Teatru. Powstała wtedy za-
dedykowana mi „Pieśń Roksany” do mu-
zyki Szymanowskiego i „Śmierć Izoldy” do 
Wagnera.Przed drugim zawałem jednak nie 
uciekł… Odwiedziłam go w szpitalu, rozma-
wialiśmy wtedy szczerzej, niż kiedykolwiek 
wcześniej w trakcie naszej ponad 40-letniej 
znajomości, jak przyjaciele. Dał się przeko-
nać do uroczystości jubileuszowych z oka-
zji 80. urodzin. Wystąpiliśmy wtedy z wnio-
skiem o nadanie temu wielkiemu artyście 
Złotego Medalu Gloria Artis. Uroczystość 
miała charakter kameralny, odbyła się w ga-
binecie marszałka Marka Woźniaka, zgodnie 
z wolą Conrada bez udziału dziennikarzy. 
Przygotowaliśmy wówczas również wysta-
wę zdjęć i plakatów, obrazujących jego do-
konania, a także sesję naukową poświęconą 
twórczości Conrada. Był bardzo ciekaw tego 
nowego, akademickiego spojrzenia. Nie do-
czekał 81. urodzin. Wiem jednak, że jest na-
dal obecny. Nie tylko na portretach, najbar-
dziej w myślach. Wiele z jego słów i arty-
stycznego credo rozumiem dziś lepiej, kie-
ruję Polskim Teatrem Tańca już 20 lat, czuję 

„opiekę” Conrada, bardzo mu dziękuję…   

„Cudowny mandaryn” i „Sonata na dwa 
fortepiany i perkusję”, „Epitafium dla don 
Juana” i „Modus vivendi” z muzyką Rudnika 
, „Krzesany” Kilara. Miałem szczęście uczestni-
czyć w tych niezwykłych spektaklach.
Stefania Golenia: Powiedział Pan, że Con-
rad Drzewiecki był silną osobowością…

Emil Wesołowski: Tak, zdecydowanie sil-
ną. Praca z nim zaciążyła na całym moim 
życiu zawodowym. W 1979 roku postano-
wiłem się usamodzielnić, po 13 latach – wy-
chodziłem z Teatru z garbem artystycznym 
Conrada Drzewieckiego. Każdy artysta o sil-
nej osobowości pozostawia ślad w innych. 
Jednak to wszystko, co wiem o sztuce chore-
ografii, zawdzięczam Conradowi… Jeszcze 

przed jego śmiercią spotkałem się z nim 
parę razy. Traktował mnie trochę jak ucznia. 
Jego stosunek do mnie w sporej mierze był 
stosunkiem ojcowskim.
Stefania Golenia: Co w myśli chore-
ograficznej Conrada Drzewieckiego 
było Pana zdaniem najbardziej istotne, 
charakterystyczne?

Emil Wesołowski: Najbardziej charak-
terystyczną cechą jego sztuki choreogra-
ficznej było to, że na bazie techniki Marthy 
Graham i  Merce’a Cunninghama zbudo-
wał własny, bardzo oryginalny język chore-
ograficzny. Drugą cechą była jego ogromna 
muzykalność, przez co jego choreografie 
były bardzo silnie związane z muzyką, bli-
skie partytury. Ważną było także to, że jego 
układy choreograficzne były zawsze lepsze 
dla mężczyzn. Miało to związek z tym, że 
ten typ tańca był mu bliski .To był prze-
cież genialny tancerz i wiele jego wielkich 
kreacji nie sposób zapomnieć, takich jak 

Rudobrody w „Jeziorze łabędzim” , Diabeł 
w „Panu Twardowskim”.
Stefania Golenia: Jaka jest Pana refleksja 
w związku z jego nieobecnością…

Emil Wesołowski: Żal, że odszedł… 
Największy polski choreograf XX wieku.    
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Znajdująca się przy Alei Wielkopolskiej 11  
 „Willa wśród róż” to jedna z najnow-

szych atrakcji kulturalnych i turystycznych 
Poznania. W domu, w którym mieszkał świa-
towej sławy kompozytor Feliks Nowowiejski, 
znów otwarto bowiem tętniący życiem sa-
lon. To powrót do tradycji z czasów mię-
dzywojnia, gdy po koncertach zachodziły 
tu największe muzyczne tuzy (zresztą i po 
wojnie zaglądały tam zarówno szkolne wy-
cieczki, jak i luminarze kultury). Salon otwar-
to oficjalnie 7 lutego, w 131. rocznicę uro-
dzin kompozytora i po 35 latach starań 
rodziny oraz obchodzącego właśnie dwu-
nastolecie Towarzystwa imienia Feliksa 
Nowowiejskiego. 

Synowa artysty, a zarazem prezes 
Towarzystwa, Nina Nowowiejska, podczas 
otwarcia nie ukrywała wzruszenia. Mówiła, 
że zawsze wierzyła w ideę wskrzeszenia sa-
lonu i stworzenia muzeum, choć był mo-
ment, iż straciła ducha i myślała już, że sta-
nie się to w następnym pokoleniu... Ducha 
podtrzymał w niej przewodniczący Komisji 
Kultury i Nauki Rady Miejskiej Poznania, 
profesor Antoni Szczuciński. Półtora roku 
temu zwołał w ,,Willi wśród róż” posiedze-
nie Komisji, na którym radni, bez względu 
na opcję polityczną, uznali, że (mówiąc po 
poznańsku) to poruta, iż to miejsce nie jest 
udostępniane, bo dzieła Nowowiejskiego są 
znane nie tylko w Polsce, ale i w świecie.  

– Dzięki gruntownemu remontowi miejsce, 
które wybrał sobie Feliks Nowowiejski, gdzie 
tworzył, z przerwą wojenną mieszkał i umarł, 
jeszcze bardziej wypiękniało. Walczyłam o nie 
z pasją i determinacją, co było różnie odbie-
rane przez te lata, ale liczy się finał.  Chodzi 
o to, aby twórczość Nowowiejskiego propa-
gować, ponieważ jest tego warta. To jedna 
z niewielu postaci, którymi Poznań może się 
chlubić, a po drugie, to ogromna promocja 
miasta, szczególnie podczas walki o miano 

,,Europejskiej Stolicy Kultury”. To działalność 
Towarzystwa sprawiła, że ta twórczość za-
częła być częściej wykonywana, od oratoriów 
po koncerty kameralne. Już trzykrotnie od-
był się Międzynarodowy Konkurs Organowy 

Marek Zaradniak 

Willawśród róż
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imienia Feliksa Nowowiejskiego – mówi Nina 
Nowowiejska, dodając, że salon jest czynny 
dla wszystkich chętnych, od wtorku do so-
boty w godzinach 10.00-16.00, a jeśli zaj-
dzie potrzeba, również w innych terminach 
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicz-
nym. Salon prowadzi też zajęcia edukacyj-
ne zarówno dla przedszkolaków, jak i dla 
studentów. Wszystko po to, aby sięgali do 
korzeni i aby słowo „patriotyzm” nie było po-
jęciem pustym i niezrozumiałym. 

– Ofertą specjalną dla zwiedzających może 
być koncert taty, połączony z krótką prelekcją 
o twórczości Feliksa Nowowiejskiego – mówi 
gospodarz salonu, wnuk kompozytora, 
Aleksander Nowowiejski. Dla zwiedzających 
udostępniono cały parter: cztery duże poko-
je, a nawet pomieszczenie, które kiedyś słu-
żyło jako kuchnia (łącznie 140 metrów).  

– Staramy się odtworzyć dokładną sytu-
ację za życia kompozytora, tak aby ci, którzy 
tu przyjdą, poczuli ducha Nowowiejskiego. 
Remont nie wypędził tego ducha. Meble 
stoją jak stały, żyjemy jak tamta rodzina. 
Ostateczną wyrocznią jest mój mąż, a naj-
młodszy syn kompozytora, Jan – stwierdza 
Nina Nowowiejska dodając, że zna szczegóły, 
o których nie wie Jan, gdyż ze swoją teścio-
wą, Elżbietą Nowowiejską, siadały w kuchni 
w długie zimowe wieczory. A wtedy opo-
wieściom nie było końca.  

Elżbieta Nowowiejska była wielką damą 
i wszyscy czuli przed nią respekt. Miała zwy-
czaj spóźniania się, nie wynikający z arogan-
cji, ale przepracowania – pracowała ciężko 
od rana do nocy, aby zapewnić mężowi wa-
runki do tworzenia. Chociaż była pianist-
ką, prowadziła m.in. gospodarstwo rolne 
na Piątkowie. W pewnym momencie po-
wiedziała mężowi: „musisz jechać w świat”. 
Pojechał więc – przez Europę, Amerykę 
Północną i Południową po Afrykę. Feliks 
Nowowiejski zarabiał sporo, ale lokował 
w bankach tak niefortunnie, że podczas II 
wojny światowej wszystko przepadło.

„Willę wśród róż” lub „Puchatkowo” 
(Puchaczami nazywano czterech synów 
Feliksa Nowowiejskiego) zbudowano na 
wzór domu, który stoi do dziś przy ulicy 
Wojska Polskiego (ówczesnej Sołackiej), 
a gdzie mieszkali przyjaciele Nowowiejskich, 
państwo Kwiczorowie. Mówiono, że to naj-
bardziej ponury dom na Sołaczu, bo ma 
okna od północy, choć tak naprawdę od tej 
strony znajdują się tylko klatki schodowe. 

– Teściowa zmieniła architektowi pro-
jekt windy w kuchni, bo nie wiedziała, czy 
całe życie będzie miała służącą. Wszystko 

służyło temu, aby wygodnie żyło i tworzy-
ło się Feliksowi Nowowiejskiemu. Myślę, że 

,,Willa wśród róż” będzie miejscem ważnym, 
jak niektórzy mówią, magicznym, do którego 
będzie się chciało przychodzić – mówi Nina 
Nowowiejska.  

– Filozofowie są kimś w rodzaju akusze-
rów, którzy czytają, radzą i pozwalają na to, 
aby inni byli mistrzami. I właśnie Komisja 
Kultury powinna być taką akuszerką: pytać, 
podpowiadać i stwarzać możliwości. Niechaj 
mistrzostwo się realizuje, a tu mamy do czy-
nienia z mistrzostwem, bo iluż to polskich 
kompozytorów miało takie światowe tournee, 
dyrygując tyloma chórami. Iluż kompozyto-
rów może powiedzieć, że jego własne dzie-
ło wykonywano na całym świecie 200 razy 
w ciągu kilkunastu lat? Tak było z mistrzem 
Feliksem Nowowiejskim – mówi profesor 
Antoni Szczuciński. Dodaje, że realizacja 

projektu wymagała rozstrzygnięcia, czy ze 
środków publicznych można finansować 
przedsięwzięcie w obiekcie należącym do 
miasta, i uznania tego obiektu za zabytko-
wy – nie z powodów architektonicznych, ale 
dla charakteru miejsca. Dzięki temu można 
było ze środków Miejskiego Konserwatora 
Zabytków przeznaczyć kilkaset tysięcy zło-
tych na remont budynku. 

Trzeba też było znaleźć formułę organi-
zacyjną całego przedsięwzięcia. Salon pro-
wadzi Towarzystwo (ma trzyletnią umowę), 
a miasto wspiera projekt na takich samych 
zasadach jak zawsze, gdy fundacja czy sto-
warzyszenie zwracają się doń w ramach 
konkursu grantów na przedsięwzięcie kul-
turalne. Ponieważ pieniądze dało miasto, 
szkoły mogą to miejsce zwiedzać za darmo, 
wysłuchując koncertu przeplatanego opo-
wieścią Jana Bogusława Nowowiejskiego 
o ojcu.  

– Tutaj po koncertach w Auli UAM czy 
spektaklach w Teatrze Wielkim odbywały 
się spotkania z udziałem znakomitych arty-
stów. Gościły tu śpiewaczki Ewa Bandrowska-
Turska i Wanda Wermińska, był Jan Kiepura. 
Do częstych bywalców zaliczał się ksiądz kar-
dynał August Hlond i jego brat, kompozy-
tor. Odwiedzali „Puchatkowo” wszyscy laure-
aci Konkursów Chopinowskch. Z profesorem 
Zbigniewem Drzewieckim gościł tu Adam 
Harasiewicz. Bywali tu Halina Czerny-Stefańska, 
Władysław Kędra, Stanisław Szpinalski i Raul 
Koczalski. Ten ostatni przyjaźnił się z ojcem. 
Wśród częstych gości byli też kompozytorzy 
Tadeusz Kassern, Stefan Bolesław Poradowski 
i Tadeusz Szeligowski. Miałem to szczęście, że 
ojciec znalazł czas i uczył mnie, najmłodsze-
go, gry na fortepianie. Dla innych synów nie 
miał czasu. Był wymagający i gdy nie umia-
łem czegoś zagrać, mówił: to kuleje. Gdy umia-
łem – jesteś fifok, czyli po warmińsku fajny 
chłopak. Cieszył się, że ma w domu dwóch 
synów pianistów, Kazimierza i mnie. Chciał, 
abym grał na fortepianie i organach, a ja do-
łożyłem do tego klawesyn – wspomina Jan 
Bogusław Nowowiejski, dodając, że gdy 
willę odwiedziła wycieczka Holendrów, byli 
wzruszeni, że wieniec Nerona ma ich bar-
wy narodowe. To królowa Wilhelmina na-
łożyła go na głowę Nowowiejskiemu, gdy 
w 1909 roku zachwyciła się wykonaniem 
jego Quo Vadis. Ofiarowała mu wtedy pier-
ścień z brylantem. 

Dodajmy na koniec, że wśród założycieli 
Towarzystwa Feliksa Nowowiejskiego 12 lat 
temu znalazła się też szefowa ,,Merkuriusza”, 
Mariola Zdancewicz.   
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– Siekiery, tasaka, 
dzidy, maczety, 
gazu i innej bro-
ni nie wolno tu 
wnosić.  
Al-Kaida ma 
różne twarze. 
Na czas wizyty 
telefony komór-
kowe deponu-
jemy w skrytce. 
Proszę o dowód 
osobisty i legity-
mację prasową.
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Strażnik w stalowym mundurze skrupu-
latnie sprawdza dokumenty, po czym 

informuje przełożonych o moim przyby-
ciu. Mimo że jest życzliwy i tryska humo-
rem, o jakiejkolwiek poufałości nie ma 
mowy. Stanowczo egzekwuje zakaz foto-
grafowania. Każe czekać. Białe, kilkumetro-
wej wysokości ogrodzenie z betonowych 
płyt i niebieska brama wjazdowa nie wy-
glądają groźnie. Jedynie wieża strażnicza 
na tle pobliskiego lasu może budzić inne 
skojarzenia. Dopiero w środku widać 4 li-
nie zasieków z drutu kolczastego i zakra-
towane wejście z bramką do wykrywania 
metalu. Trzech policjantów z bronią auto-
matyczną na ramieniu rozmawia o jutrzej-
szej imprezie imieninowej.    

Lakoniczne pismo podpisane  przez  
ppłk. mgr. Mariusza Skibickiego,  zastępcę 
dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku, 
informuje: „W nawiązaniu do faksu z dnia 
27.02.2008 roku uprzejmie informuję, że 
osadzony w tutejszej jednostce Aleksander 
Gawronik wyraził zgodę na przeprowadzenie 
z nim wywiadu”. 

Spotkanie nie odbędzie się w celi, 
a w sali  widzeń. Są dwie. Przypominają 

świetlicę szkolną sprzed 30 lat. Metalowe, 
kwadratowe stoły z drewnianymi blatami, 
a na nich taborety. W rogu nieczynny auto-
mat do kawy. Czekam, odliczając minuty. Po 
kwadransie na końcu zakratowanego koryta-
rza słychać charakterystyczny szczęk klucza 
w zamku i odgłos kroków. Do pomieszcze-
nia wchodzi mężczyzna ubrany w granato-
wy sweter, starannie wyprasowane spodnie 
i wypastowane buty, włosy delikatnie przy-
prószone siwizną, sylwetka jednak wypro-
stowana. Ostatni raz widziałem go ponad 
10 lat temu. Powitanie jest krótkie i oficjal-
ne. O mojej wizycie dowiedział się przed ty-
godniem. Potem dwukrotnie zadzwonił na 
redakcyjny telefon. 

Siedzący w rogu sali strażnik wydaje się 
być  nieobecny. Kiedy jednak na stół kła-
dę przygotowane w domu kanapki z po-
lędwicą, rozpoczynają się negocjacje. Tu na 
wszystko trzeba mieć zgodę. W końcu to nie 
dom wczasowy, lecz więzienie. Na szczęście 
po telefonicznych pertraktacjach jest przy-
zwolenie więziennej władzy. Popijając sok 
grapefruitowy w doniesionych plastiko-
wych kubkach, Aleksander Gawronik nie-
spiesznie opowiada:

– 14 kwietnia minie 7 lat, kiedy mnie aresz-
towano. Wzięli się za mnie „zawodowcy”. 12 
razy zmieniali zarzuty. Dokładnie już nie po-
liczę, w ilu siedziałem więzieniach. Z Katowic 
wożono mnie do Warszawy na Białołękę. 
Siedziałem tam po 5 dni i wracałem. W la-
tach 2001-2005 rzadko byłem przesłuchiwany. 
Siedziałem w jednoosobowej celi o wymia-
rach 119x320 cm, gdzie były tylko: łóżko, sedes, 
umywalka i stolik. Nie miałem radia, telewizo-
ra ani gazet. Niektóre listy docierały do mnie 
po kilku latach. A inne ginęły bez śladu. Szef 
Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, któ-
ry nadzorował moje przesłuchanie i występo-
wał o przedłużenie aresztu, sam na ponad trzy 
lata trafił do więzienia. Czy to nie budzi wątpli-
wości co do jego intencji i obiektywizmu? 

Pisząc w 1994 roku książkę „Aleksander 
Gawronik – gra o miliardy”, przyjrzałem się 
jego ciekawemu życiorysowi. Po śmierci 
męża, matka wychowująca samotnie jedy-
naka nie mogła mu zapewnić dobrego star-
tu w dorosłe życie. Do kariery i dużych pie-
niędzy piął się powoli, ale z determinacją 
i uporem. Jako młody chłopak był sanita-
riuszem w pogotowiu ratunkowym. Pełnił 
nocne dyżury. Po studiach na Wydz. Prawa 
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UAM zgłosił się do służby jako wychowaw-
ca w zakładzie karnym przy ul. Młyńskiej 
w Poznaniu. Jak sam przyznaje, był cieka-
wy, co dzieje się za kratami. Nie przypusz-
czał wtedy, że dwukrotnie dane mu będzie 
przekonać się o tym osobiście. Prowadził 
butik z odzieżą, zainwestował także w kur-
nik, pieczarkarnię, wreszcie zgłosił się do 
Służby Bezpieczeństwa. Był to krótki epizod, 
o którym  nie chce mówić.

Zakłada Biuro Handlowo Prawne AG. 
W poznańskiej prasie zamieszcza zaska-
kujące i szokujące w ówczesnym cza-
sie ogłoszenie. Oferuje zatrudnienie dy-
rektora z pensją miesięczną w wysokości 
300 000 zł... i 1 000 000 zł premią zadanio-
wą. Więzień i aresztant w  jednej osobie tak 
to komentuje: 

– Szukałem znających języki i sprawnie po-
ruszających się na światowych rynkach finan-
sowych. Zgłosili się do mnie dwaj młodzi ludzie. 
Jeden był po wiedeńskiej szkole dyplomatycz-
nej, drugi władał 6 językami.  Potrafiłem ota-
czać się osobami mądrzejszymi od siebie i  wy-
korzystywać ich potencjał do moich projektów. 
Kiedy w Polsce zaczął się kryzys paliwowy, to 
dzięki mnie w Poznaniu nie brakowało ben-
zyny. Sprowadziłem koncern Esso, który był 
córką największego konsorcjum paliwowego 
Exxon. Jego wiceprezes przyjął moje zaprosze-
nie i przyleciał do Polski. Skromny poczęstunek 
odbył się w Pałacu Wilanowskim. Krótko potem 
na Winogradach powstała pierwsza w mieście 
i w Polsce stacja benzynowa Esso. Ludzie jeź-
dzili tam jak do Mekki. Na miejscu widzieli inny 

świat, nowoczesną technikę i ciepły sposób 
traktowania klienta. 

Kontakty ze środowiskiem cinkciarzy, 
sprzedających nielegalnie walutę, zainspi-
rowały go do zaproponowania władzy pio-
nierskiego rozwiązania. Polegało ono na 
otwarciu kantorów: placówek, w których 
za złotówki można byłoby legalnie otrzymać 
dewizy. Wymaga to jednak zmian legislacyj-
nych i kontaktów z władzą na najwyższym 
szczeblu. Zaczyna więc jeździć do Warszawy. 
Wydeptuje korytarze w ministerstwach 
i w sejmie. Prowadzi rozmowy w ważnych 
gabinetach. Spotyka się z decydentami, 
tłumaczy, przekonuje. Poznaje wicepremie-
ra Ireneusza Sekułę. Ciągle wierzy, że nastą-
pi przełom. I oto, niespodziewanie, w nocy 
z 14 na 15 marca 1989 roku, na przejściu gra-
nicznym w Świecku, Aleksander Gawronik 
uruchamia pierwszy kantor wymiany walut. 
Zaskoczenie jest całkowite. To prawdziwa re-
wolucja w skostniałym systemie socjalistycz-
nej gospodarki. Jego nazwisko trafia na łamy 
prasy, radia i telewizji. Staje się osobą pu-
bliczną. Po miesiącu w błyskawicznym tem-
pie uruchamia  kolejne placówki. Zaczynają 
przynosić duże zyski. 

Kiedy muzyk Bagsik i lekarz Gąsiorowski 
uciekają do Izraela, przyjmuje propozycję 
kierowania spółką ArtB. Żąda horrendal-
nego wynagrodzenia 6 mld zł. Ma do dys-
pozycji 4 samoloty i dwa helikoptery. Lata 
nimi po Polsce i Europie, jakby jeździł sa-
mochodem do domu w Długiej Goślinie. 
We wrześniu 1992 roku funkcjonariusze 

UOP aresztują biznesmena. Prokurator sta-
wia mu zarzut przywłaszczenia mienia 
ArtB. Po trzech tygodniach zostaje zwol-
niony z aresztu za kaucją 3 mld zł, wpłaco-
nych m.in. przez poznańskiego biznesme-
na Krzysztofa Niezgodę. Wówczas to słyszę 
od niego określenie:  „Aleksander to mistrz 
pierwszego rozdania. Ma świetne pomysły,  
ale gorzej z ich realizacją”. Za kratami były 
senator tak komentuje tę wypowiedź:  

– Projekty, które nie weszły w życie, zostały 
zniszczone przez działania urzędników. 

Ale prawda jest brutalna. Krzysztof 
Niezgoda jest dziś właścicielem kilku fabryk 
w Polsce i mieszka w ekskluzywnej rezy-
dencji w Hiszpanii. Bohater tego reportażu 
pracuje natomiast w więziennej bibliotece 
i zajmuje  6-osobową celę. Regulamin jest 
sztywny: godz. 5.45 pobudka, 6.00 śniada-
nie, 15.30 obiad, 16.00 spacer, 17.00 kolacja, 
22- 23.00 cisza nocna. Więźniowi przysługu-
je jedna 5-kilogramowa paczka na kwartał, 
dwugodzinne widzenie raz w miesiącu. Co 
4 dni ma prawo skorzystać z automatu te-
lefonicznego. Kapitan Ryszard Seroczyński, 
wychowawca ds. kulturalno-oświatowych, 
tak ocenia swojego podopiecznego: 

– To człowiek niepasujący do tego miej-
sca. Nieprzemakalny na wpływy środowiska. 
Zdyscyplinowany, o wyjątkowo wysokiej kul-
turze osobistej. Kiedy przed 2 tygodniami od-
wiedził nas eurodeputowany, profesor Dariusz 
Rosati, pan Aleksander Gawronik wdał się 
z nim w długą, merytoryczną dyskusję o sta-
nie naszej ekonomii. 
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Na początku lat 90. chętnie zapraszany 
był do studiów radiowych i telewizyjnych, 
udzielał wywiadów, komentował decyzje 
władz państwowych. W blasku reflektorów 
czuł się jak ryba w wodzie. Media mówiły 
i rozpisywały się o nim. Rozumiał ich siłę 
oraz to, co można im zawdzięczać, konse-
kwentnie kreował swój wizerunek silnego, 
wpływowego człowieka sukcesu. W 1992 
roku tygodnik Wprost uplasował go na 4 
miejscu wśród najbogatszych ludzi Polski. 
Podczas jednej z ówczesnych konferencji 
prasowych oznajmił: 

– Naturalną sprawą jest, że tego typu lu-
dzie jak ja, myślą o prowadzeniu interesów 
na jeszcze większą skalę. To jest możliwość 
oddziaływania na budujący się u nas rynek 
konsumenta. Ta gra wciąga i nie związana 
jest wyłącznie z dużą ilością zarobionych pie-
niędzy. Mam do tego zdolności, temperament 
i osobowość. Jedni decydują się na pracę od 
7.00 do 15.00, ja natomiast zaczynam o 5.00 
rano i kończę nierzadko po północy. Nie po-
trafię żyć inaczej.

Ku zaskoczeniu władzy, we wrze-
śniu 1993 roku zdobywa mandat senatora. 
Niezwiązany z żadną partią, uzyskuje po-
parcie 126 tys. wyborców. Wyprzedza nawet 
Hannę Suchocką. Na pytanie, czy to prawda, 
że kupował wtedy głosy, odpowiada: 

– Jak byłoby to możliwe, aby dotrzeć do 
tak licznego elektoratu i doprowadzić go do 
urny wyborczej? To kłamstwo i pomówienie. 
Ludzie widzieli namacalne efekty moich dzia-
łań. Miałem się wtedy czym pochwalić.   

Interesy jednak nie idą najlepiej. 
Rezygnuje z ubiegania się o fotel prezy-
denta. Nie udaje się uruchomić montowni 
land-roverów w fabryce Tarpana 
w Antoninku, masowego impor-
tu traktorów John Deer, wspól-
nie z HCP zbudować wagonów 
przewożących tiry z Zachodu na 
Wschód. Zaczyna się mnożyć lista 
porażek. 

W 1991 roku rodzi się kon-
cepcja na odzyskiwanie podat-
ku VAT. Zgodnie z wnikliwymi 
analizami ma napędzić do bu-
dżetu państwa i na jego kon-
to sporo pieniędzy. Pomysł ten, 
na pierwszy rzut oka nie bu-
dzący zastrzeżeń, inaczej oceni-
ły Urząd Skarbowy i prokuratu-
ra. W 2001 roku poznański biz-
nesmen po raz drugi trafia do 
aresztu śledczego. Rozpoczyna 
się jego długa więzienna droga. 

Proszony o skomentowanie tego faktu, 
tak się broni: 

– To bardzo zawiły i skomplikowany pro-
blem. Nasze widzenie trwa tylko 3 godziny. 
Pyta mnie Pan o wiele spraw, ale tej jednej 
poświęcić należałoby przynajmniej pół dnia. 
Proponuję, abyśmy rozmawiali o tym na kolej-
nym spotkaniu, jeśli dyrekcja Zakładu Karnego 
pozwoli. Sprawa jest zawiła, wielowątkowa. 
Aby zrozumieć pewne mechanizmy, konieczne 
jest odwołanie się do obowiązującego wów-
czas prawa. Skazany zostałem niesłusznie.  

Jak długo Aleksander Gawronik posiedzi 
jeszcze w kryminale? Odpowiedź na to py-
tanie padnie prawdopodobnie podczas ko-
lejnej rozprawy, pod koniec marca br. 

O byłym miliarderze z Poznania  media 
wspominają dziś incydentalnie. W telewizji 
pojawiają się sekundowe fragmenty z jego 
wizerunkiem i kąśliwe komentarze. Prasa 
odwołuje się do minionych lat, przypomi-
nając jego porażki. Przez ostatnie 7 lat nikt 
z poznańskich dziennikarzy nie odwiedził 
go w więzieniu. Większość tekstów pisana 
jest w oparciu o archiwalne zbiory publika-
cji prasowych, nie wnosząc nic nowego do 
jego bogatego i burzliwego  życiorysu.

Osadzony zasłynął jednak jako po-
eta. W konkursach organizowanych przez 
Zakład Karny w Krasnym Stawie jego zestaw 
wierszy o tematyce miłosnej został wysoko 
oceniony przez jury.

Listy, jakie wysyła z więzienia do wąskie-
go grona przyjaciół, świadczą o dużej wrażli-
wości byłego biznesmena. A ilu ich napraw-
dę zostało? Sam przyznaje, że chyba tylko… 
trzech. 

W Poznaniu mieszka jego 20-letnia cór-
ka Aleksandra. Dopiero przed 3 laty 
uzyskała zgodę na spotkanie z ojcem, 
osadzonym wówczas w Zielonej Górze. 
Czy przyjedzie do niego na Święta 
Wielkanocy 2008, o tym Aleksander 
Gawronik nie mówi. Ciągle jednak jest 
człowiekiem o dwóch twarzach: jed-
nej twardego, zdecydowanego, silne-
go biznesmena, drugiej niedostępnej 
mediom: refleksyjnej i ciepłej. Która 
z nich jest prawdziwa? Bohater repor-
tażu z pewnym wahaniem przyznaje: 

– Obie: tylko to zależy z kim, o czym 
i w jakiej sytuacji rozmawiam.   

zdjęcia: Paulina Motylewska

Redakcja dziękuje Dyrekcji Zakła-
du Karnego we Włocławku za po-
moc w realizacji reportażu. 

PEWNIE 

Pewnie za dużo i zbyt często 

piszę do Ciebie.

Pewnie zbyt często myślę o Tobie.

Pewnie za bardzo tęsknię. 

Pewnie znaczysz dla mnie więcej

niż myślisz…

Pewnie, pewnie

Pewnie, pewnie, pewnie…

Pewnie patrząc na koty chcę

zobaczyć Ciebie. 

Pewnie zbyt wiele chcę. 

Aleksander G.
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 Stara struktura gazowni już 
dawno nie istnieje. Co zastąpiło Wielko-
polską Spółkę Gazownictwa?

Tomasz Bukowski: Dyrektywa unijna 
nałożyła obowiązek wydzielenia operato-
rów systemów dystrybucyjnych. W Polsce 
doprowadziło to do dość głębokich zmian 
strukturalnych. Jak Pani słusznie zauważy-
ła, z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa 
stworzono część handlową (PGNiG Gazow-
nia Poznańska) i dystrybucyjną (Wielkopol-
ski Operator Systemu Dystrybucyjnego). Ta 
pierwsza zajmuje się handlem gazem – krót-
ko mówiąc sprzedażą, marketingiem, rozli-
czaniem i pozyskiwaniem odbiorców oraz 
wyznaczaniem kierunków rozwoju – dru-
ga natomiast dystrybucją gazu, oraz roz-
wojem i administracją sieci dystrybucyjnej. 
Początek tych zmian datuje się na koniec 
roku 2006, kiedy w strukturze Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa powstał Oddział 
Obrotu Gazem. 1 czerwca 2007 został on 
przeniesiony do Wielkopolskiej Spółki Obro-
tu Gazem, wcielonej z kolei 1 października 
2007 do Oddziału Handlowego PGNiG (jak 
5 pozostałych Spółek Obrotu Gazem). Dziś 

w PGNiG funkcjonują 23 Gazownie, znajdu-
jące się w głównych miastach Polski. 

 Opisana przez pana transfor-
macja jest wynikiem dostosowania się 
Gazownictwa do wymogów rynku, Unii 
Europejskiej, czy to rezultat działań 
antymonopolistycznych?

Tomasz Bukowski: Dyrektywa UE wy-
mogła pewne rozwiązania, ale zostawiła 
swobodę ich realizacji. Rozwiązania, któ-
re przyjęto w naszym kraju, miały na celu 
dwie rzeczy: uczynienie zadość wymaga-
niom UE oraz przygotowanie przedsiębior-
stwa do funkcjonowania na rynku konkuren-
cyjnym. Wprowadziliśmy w tym zakresie, na 
przykład, dywersyfikację klientów. W osob-
ny sposób traktowani są Klienci kluczowi, 
w osobny biznesowi, a w jeszcze inny in-
dywidualni. Jeżeli chodzi o stopień wyspe-
cjalizowania funkcji handlowych, to ten po-
dział był jak najbardziej słuszny i jak najbar-
dziej korzystny.  

 Ile jest w tej chwili firm na tere-
nie dawnej gazowni? 

Tomasz Bukowski: Obecnie funkcjo-
nuje ich 15: Wielkopolski Operator Systemu 

Dystrybucyjnego, a w jego strukturze Za-
kład Dystrybucji Gazu Poznań, którym ma 
zaszczyt kierować dyrektor Bartoszewski; Ga-
zownia Poznańska jako jednostka organiza-
cyjna Oddziału Handlowego PGNiG; i, nieja-
ko po sąsiedzku, Operator Gazociągów Prze-
syłowych Gaz System, oraz szereg przedsię-
biorstw działających w branży gazowniczej 
Można powiedzieć, że mamy na ulicy Gro-
bla siedziby przedstawicieli większości seg-
mentów branży gazowniczej: handel, prze-
sył, dystrybucję i usługi gazownicze.

Grzegorz Bartoszewski: Historycznie 
stanowiliśmy jedną firmę. Na skutek prze-
kształceń w roku 2003 wydzielono ze struk-
tur część zajmującą się eksploatacją gazo-
ciągów przesyłowych – obecnie jest to fir-
ma Gaz-System. Kolejny podział, o którym 
wspomniał Pan Dyrektor Bukowski miał 
miejsce w roku 2006. Jego efektem jest 
funkcjonowanie obecnie Gazowni Poznań-
skiej oraz Wielkopolskiego Operatora Syste-
mu Dystrybucyjnego, którego częścią jest 
Zakład Dystrybucji Gazu Poznań. Nie moż-
na nie wspomnieć o firmach, które wskutek 
prowadzonej restrukturyzacji oraz polityki 

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu rozpoczęła działalność 1 stycznia 2003 r. i pod tą nazwą dzia-
łała do lipca 2007, po czym została przekształcona w Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz PGNiG Oddział 
Handlowy Gazownia Poznańska. Z Dyrektorem poznańskiego Oddziału WOSD Zakładem Dystrybucji Gazu w Poznaniu, Grzego-
rzem Bartoszewskim, oraz Dyrektorem PGNiG Gazowni Poznańskiej, Tomaszem Bukowskim rozmawia Mariola Zdancewicz.
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outsorcingu wyodrębniono z ówczesnych 
struktur. Firmy te do dnia dzisiejszego są ce-
nionym dostawcą specjalistycznych usług 
zarówno dla nas jak i dla innych podmio-
tów rynkowych. Wszystkie te firmy, o któ-
rych wspomniałem z dumą podkreślają, że 
ich korzenie wywodzą się ze starej „matki 
gazowni”. Mimo, że piękna – historyczna na-
zwa przypadła w udziale części zajmującej 
się handlem to wszyscy czujemy się spad-
kobiercami tradycji starej, dobrej GAZOWNI 
POZNAŃSKIEJ.

 Jakie powyższy podział wpły-
nie na klientów? Czy polepszy się dystry-
bucja gazu?

Tomasz Bukowski: Intencją podziału 
jest jak najefektywniejsza specjalizacja. Jeśli 
chodzi o część handlową, to największy na-
cisk kładziemy na to, aby przedsiębiorstwo 
przystosować do obsługi oraz pozyskiwania 
Klienta. Nieustannie doskonalimy się w tej 
działalności. W tej chwili na terenie działa-
nia Gazowni Poznańskiej mamy 36 placówek 
obsługujących klientów.

 Gazownictwo jest jedną z dzie-
dzin, gdzie brak konkurencji. Czy spo-
dziewacie się Państwo, że ta konkuren-
cja się pojawi? 

Tomasz Bukowski: Stwierdzenie, że nie 
mamy konkurencji, nie jest prawdą. Firmy 
konkurencyjne zaczynając swoją ekspansję 
od prób wejścia na najbardziej atrakcyjną 
część rynku jaką jest sektor przemysłowy, czy-
li sprzedaż dużej ilości gazu zakładom tech-
nologicznym i wytwórczym. W takich przy-
padkach informacja nie trafia do szeroko po-
jętej opinii publicznej, gdyż firmy te, na ogół 
nie są zainteresowane obsługą Klientów in-
dywidualnych i dostawą gazu do ich domów. 
Takich przedsiębiorstw na obszarze działania 
Wielkopolskiego Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego jest już w tej chwili kilkanaście. 
Nie mamy więc monopolu, natomiast jeżeli 
chodzi o zasoby inwestycyjne i strukturalne, 
o pokrycie siecią terenu kraju, oraz wyspecja-
lizowanie w obsłudze poszczególnych grup 
Klientów, to zdecydowanie jesteśmy dziś naj-
mocniejszym graczem.

 Nie mogę o to nie zapytać. 
Mówi się ciągle o podwyżkach gazu. Pro-
szę powiedzieć, jakie są przewidywania 
na najbliższy czas?

Tomasz Bukowski: Oficjalnie wiado-
mo, że PGNiG opracowało i skierowało do 
akceptacji przez Urząd Regulacji Energe-
tyki, wniosek o zmianę taryfy. Zawiera on 
również propozycję podwyżki cen gazu, 
odzwierciedlającą wzrost poziomu kosztów 

(głównie zakupu). Wraz z ceną ropy rosną na 
rynkach światowych ceny gazu. Do momen-
tu wypowiedzenia się na ten temat Urzędu 
Regulacji Energetyki, ciężko jednak mówić 
tutaj o jakichś konkretnych informacjach.

 Panie Dyrektorze, jak teraz wy-
gląda Pana firma?

Grzegorz Bartoszewski: Terytorialnie 
Zakład Dystrybucji Gazu Poznań (ZDG Po-
znań) realizuje swoje zadania na obszarze 
identycznym jak Gazownia Poznańska. Po-
siadamy 19 terenowych jednostek są to tzw. 
Rozdzielnie Gazu. Zajmują się one bieżącym 
eksploatowaniem ponad 6900 km sieci ga-
zowej, niemal 171tys. przyłączy gazowych 
oraz blisko 434 tys. urządzeń pomiarowych. 
We wszystkich tych jednostkach zlokalizo-
wane są komórki pogotowia gazowego, któ-
re przez 24 godziny na dobę są gotowe do 
podjęcia działań. W tym miejscu chcę za-
znaczyć, że zarówno połączenie z nr alarmo-
wym 992, jak i działania pogotowia gazowe-
go są realizowane bezpłatnie i mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa podczas rozpro-
wadzania i użytkowania paliwa gazowego.

 Dużo się mówi o bezpieczeń-
stwie energetycznym, także na większą 
skalę, skalę kraju. Co należałoby zrobić, 
żebyśmy czuli się bezpiecznie?

Grzegorz Bartoszewski: Działania takie 
PGNiG realizuje już od lat. Szeroko komen-
towana jest planowana budowa tzw. Gazo-
portu. Wśród wielu projektów np. rozważa-
na budowa gazociągu norweskiego, rozbu-
dowa połączeń krajowej sieci gazowej itp. 
szczególnie ważne wydaje się zwiększenie 
istniejącej wielkości magazynowej poprzez 
rozbudowę podziemnych magazynów. Pod-
ziemne magazyny gazu (PMG) pozwalają na 
racjonalną gospodarkę paliwem gazowym, 
gdyż w okresie letnim, kiedy zapotrzebowa-
nie na gaz spada istnieje możliwość zatło-
czenia nadwyżek do PMG, a w okresie, gdy 
temperatury spadają z powodzeniem moż-
na czerpać ze zgromadzonych zapasów. 

 W Wielkopolsce istnieją takie 
magazyny gazu? 

Grzegorz Bartoszewski: Najbliżej zlo-
kalizowane są PMG w Mogilnie i Wierzcho-
wicach. Wiem, że przewidywana jest ich roz-
budowa oraz, że planuje się budowę dwóch 
podziemnych magazynów gazu zaazotowa-
nego, w Daszewie oraz w Bonikowie. Dzię-
ki temu będzie możliwa optymalizacja do-
staw gazu ziemnego w podsystemie gazu 
zaazotowanego oraz pokrycie zwięk-
szonego zapotrzebowania na gaz 
zaazotowany w tych regionach. 

 Podjęli już państwo ja-
kieś działania w tym kierunku?

Grzegorz Bartoszewski: Za-
kład Dystrybucji Gazu nie jest 
jednostką powołaną do za-
rządzania czy obsługi PMG.. 
Wielkopolski Operator Syste-
mu Dystrybucyjnego, którego 
częścią jest ZDG Poznań prowa-
dzi działalność związaną z roz-
wojem sieci gazowej, co oznacza, 
że w sposób planowany i cią-
gły realizowanych jest szereg 
inwestycji związanych z rozwo-
jem nowej infrastruktury gazow-
niczej. Ponadto prowadzimy także 
regularną działalność eksploatacyj-
ną sieci gazowej, o czym wspomina-
łem przed momentem. Jednocześnie 
czuwamy nad sprawnym i bezpiecz-
nym dostarczaniem paliw gazowych. 
We wszystkich kierunkach realizowa-
nych przez nas zadań wdrażamy no-
woczesne rozwiązania technologicz-
ne i logistyczne, co wydatnie podno-
si jakość naszych działań. W sposób 
ciągły nadzorujemy także jakość pa-
liw gazowych, które przesyłane są 
poprzez sieć gazociągów dystrybu-
cyjnych. W pierwszym etapie bada-
nia jakościowe prowadzone są już 
podczas transportu gazociągami 
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przesyłowymi, następny etap to już badania 
wykonywane przez specjalnie do tego celu 
powołaną jednostkę analityczną. Kontro-
la dotyczy nie tylko kaloryczności gazu, ale 
także stopnia jego nawonienia. Nie wszyscy 
wiedzą, że charakterystyczny „zapach gazu” 
jest efektem dodania do paliwa gazowego 
specjalnego „nawaniacza”, gdyż w rzeczy-
wistości gaz ziemny jest bezwonny. W tym 
miejscu muszę dodać, że obecnie nie mamy 
problemów z jakością dostarczanych paliw 
gazowych.

 Kto się w takim razie zajmu-
je magazynowaniem gazu? Jesteście 
dystrybutorem, ale przecież w pew-
nym momencie możecie nie mieć, co 
rozprowadzać?

Grzegorz Bartoszewski: Cały system 
wygląda tak: operator sieci przesyłowej- 
Gaz-System -przesyła gaz poprze sieć ga-
zociągów przesyłowych, aż do punktu wyj-
ścia z tej sieci, który jednocześnie jest punk-

tem wejścia do sieci dystrybucyjnej obsługi-
wanej przez ZDG Poznań. Tutaj gaz zostaje 
rozprężony, nawoniony oraz mierzona jest 
jego ilość. Następnie poprzez sieć gazo-
ciągów dystrybucyjnych gaz trafia do od-
biorcy -po uprzednim zmierzeniu jego ilo-
ści przez gazomierz. Oczywiście proces ten 
przedstawiam w dużym uproszczeniu. Na-
leży zaznaczyć, że od początku tego proce-
su do momentu dostarczenia odbiorcy gaz 
jest własnością Oddziału Handlowego. Jesz-
cze jedna uwaga; na etapie transportu gazu 
poprzez gazociągi przesyłowe gaz może być, 
według potrzeb, zatłaczany lub pobierany 
z podziemnych magazynów.

 A jakie są plany rozwoju?
Tomasz Bukowski: Wspólny interes 

części dystrybucyjnej i handlowej pole-
ga na pozyskiwaniu jak największej liczby 
odbiorców. Rozwijamy sieci dystrybucyjne, 
by dotrzeć do jak największej ilości Klien-
tów. To wymaga identyfikacji atrakcyjnych 
dla nas miejsc: dużych skupisk domów jed-
norodzinnych, inwestycji przemysłowych, 

stref ekonomicznych. Wszystkie działania 
inwestycyjne bardzo dokładnie analizuje-
my pod względem opłacalności, czyli liczby 
odbiorców oraz ilości gazu, jaki potencjal-
nie będą zużywali. Budując nowe sieci ga-
zowe, ponosi się niemałe koszty, co w wa-
runkach rynkowych ma ogromne znacze-
nie. Chciałbym też wspomnieć o zagadnie-
niu, które nie jest powszechnie znane spo-
łecznie, a może być interesujące dla wielu 
Klientów. Mam tutaj na myśli nowe możli-
wości wykorzystania gazu. PGNiG realizuje 
już od pewnego czasu projekt „CNG-Auto”, 
polegający na sprzedaży sprężonego gazu 
ziemnego jako paliwa do samochodów. 
Sprzedajemy go na naszej poznańskiej sta-
cji tankowania przy Rozdzielni Poznań-Po-
łudnie, na ulicy Głogowskiej 412. To jedna 
z nowych możliwości wykorzystania gazu, 
choć rozwój technologii daje nam możli-
wości dostarczania go również do innych 
urządzeń. W tej chwili dość mocno rozwija 

się rynek kogeneracji – wykorzystaniu gazu 
do produkcji prądu, oraz klimatyzacji po-
mieszczeń zasilanej gazem ziemnym. 

 To brzmi ciekawie i bardzo 
nowatorsko. 

Tomasz Bukowski: Projekty te są bar-
dzo istotne dla PGNiG, ponieważ dają szan-
sę wyprowadzenia gazu z niszy źródła cie-
pła. Na razie płacimy za przewyższenie mocy 
zimą i niewykorzystanie mocy latem. W Ga-
zowni Poznańskiej będziemy się starać pro-
mować sprzedaż gazu, na potrzeby koge-
neracji czy produkcji chłodu dla układów 
klimatyzacyjnych.

 Ostatnio światowym krzykiem 
mody są samochody wielopaliwowe. Czy 
gaz stanie się kiedyś powszechnym pali-
wem zasilającym pojazdy?

Tomasz Bukowski: Na pewno nie nale-
ży tego wykluczyć. Światowy rynek paliw ce-
chuje duża dynamika, poszukuje się alterna-
tywnych rozwiązań dla paliw standardowych, 
czego przykładem jest sprężony gaz ziem-
ny (CNG) dla samochodu, a dla ogrzewania 

budynków – geotermia czy energia słonecz-
na. Wynika to z dwóch powodów: koniecz-
ności ograniczenia emisji spalin, oraz dąże-
nia do oszczędności wynikającej ze świado-
mości tego, że tradycyjne paliwa ropopo-
chodne są coraz droższe i w będą stawać 
się coraz trudniej dostępne. 

 A czy istnieje perspektywa, że 
firmy zajmujące się wyłącznie dystrybu-
cją i sprzedażą gazu mogą w przyszłości 
zainteresować się także produkcją gazu, 
np. ze śmieci, zgazowywania pokładów 
węgla, oraz handlem innymi mediami?

Tomasz Bukowski: Na pewno nie moż-
na tego wykluczyć. Przedsiębiorstwa ener-
getyczne powinny zakładać, że nie ograni-
czą się do samej dostawy gazu. Dzisiaj dy-
rektywy europejskie spowodowały, że każde 
przedsiębiorstwo energetyczne, gazowe czy 
wodne jest gotowe do tego, aby sprzedawać 
ludziom wszystko. My jako Gazownia mo-
glibyśmy śmiało zacząć handlować prądem, 
a firmy energetyczne – gazem. Tak właśnie 
wygląda model brytyjski: jedno przedsię-
biorstwo może zaoferować klientowi dosta-
wę energii elektrycznej, gazu, wody, świad-
czyć usługi GSM.

 To wróży dobrą przyszłość 
PGNiG. 

Grzegorz Bartoszewski: Dziękując za 
możliwość kontaktu z czytelnikami „Merku-
riusza” skorzystam z okazji, aby powiedzieć 
kilka słów o zasadach bezpieczeństwa, któ-
re obowiązują przy użytkowaniu paliwa ga-
zowego. Gaz jak każdy inny nośnik energii 
nie sprawia zagrożenia, gdy jest użytkowa-
ny w sposób właściwy. Co to oznacza? Otóż 
urządzenia spalające gaz muszą być do tego 
przeznaczone i muszą być sprawne tech-
nicznie. Należy zwrócić uwagę na właściwe 
odprowadzenie spalin oraz, co chcę podkre-
ślić, w pomieszczeniach gdzie używane są 
takie urządzenia musi istnieć sprawna wen-
tylacja. Przy niewłaściwym spalaniu ( dot. 
także węgla, koksu itp.) wydzielany jest tle-
nek węgla tzw. czad. Przy niewłaściwej wen-
tylacji lub jej całkowitym braku może dojść 
do tragedii. Nie należy również samodziel-
nie przeprowadzać przeróbek urządzeń oraz 
ingerować w instalację gazową. Takie zabie-
gi mogą być wykonane tylko przez osobę 
posiadającą właściwe uprawnienia. W przy-
padku zauważenia przez kogoś z Państwa 
nieprawidłowości np. samowolnej ingeren-
cji w instalację gazową bardzo proszę o in-
formację pod nr 992. Zapewniam, że służ-
by pogotowia gazowego szybko i sprawnie 
zneutralizują zagrożenie.   
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Od wielu miesięcy nosiliśmy się z zamia-
rem stworzenia obrazu, który w spo-

sób zrozumiały pokazałby młodym ludziom, 
uczniom poznańskich szkół, to, czym dla 
ich rówieśników była okupacja i terror hi-
tlerowski w stolicy Wielkopolski. Myśl ta nie 
dawała nam spokoju, w ubie-
głym roku zdecydowaliśmy 
się więc na złożenie wnio-
sku do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
o dofinansowanie projek-
tu. Udało się. Po jego akcep-
tacji prace nad filmem roz-
poczęliśmy latem 2007 roku. 
Początkowo skupiliśmy się na 
scenariuszu i wyborze osób 

– świadków czasu – byłych 
więźniów obozów hitlerow-
skich, którzy zechcieliby wziąć udział w ca-
łym przedsięwzięciu. Od początku wiedzie-
liśmy, że chcemy pokazać miejsca, które 
w sposób bezpośredni wiążą się ze znie-
woleniem narodu polskiego. A więc Fort 
VII – pierwszy obóz koncentracyjny, jaki po-
wstał na ziemiach polskich po wkroczeniu 

Niemców w 1939 roku, Dom Żołnierza jako 
siedziba gestapo oraz obóz karno-śledczy 
w Żabikowie. 

Dużo czasu zajęło nam przygotowanie 
plenerów. O ile Fort VII, jako obiekt istnie-
jący, wymagał jedynie przystosowania do 

celów filmowych i drobnej 
kosmetyki, to pozostałe miej-
sca zostały przez 60 lat całko-
wicie zmienione lub przestały 
istnieć w takiej formie, w ja-
kiej funkcjonowały w czasie 
okupacji. Zdjęcia z siedziby 
gestapo realizowaliśmy więc 
dzięki uprzejmości dyrektora 
Aresztu Śledczego w piwnicz-
nych kondygnacjach aresztu 
przy Młyńskiej, a sceny aresz-
towań na Kolejowej i Bosej. 

Największym wyzwaniem było stworzenie 
makiety obozu żabikowskiego, który po 
ewakuacji 19 stycznia 1945 został częścio-
wo spalony, a później rozebrany. W ponie-
mieckich barakach przy ulicy Grunwaldzkiej 
55 – niemal identycznych jak te obozowe – 
zbudowaliśmy bramę główną, opłotowanie, 

budki wartownicze, zasieki i przez kilka dni 
nagrywaliśmy sceny z życia obozowego. 

W filmie grała bardzo duża grupa sta-
tystów – więźniów, w których role wcie-
lili się m.in. uczniowie i absolwenci V LO 
im. Klaudyny Potockiej. Opiekę pedago-
giczną nad nimi objęła Roma Szymańska. 
Funkcjonariuszy poznańskiego gesta-
po i strażników SS odtwarzali członkowie 
grup historycznych i rekonstrukcyjnych 
z Poznania oraz Lubonia. 

Film powstał dzięki dużemu wsparciu 
Studia ABM prowadzonego przez Sławka 
Moraczyńskiego. 

Do dnia dzisiejszego obraz dorobił się 
już wielotysięcznej widowni, pokazywany 
był m.in. w Sali Wielkiej Centrum Kultury 

„Zamek” przy pełnej widowni i w siedzi-
bie Muzeum oraz w szkołach. Teraz przed 
nami dystrybucja 1000 kopii filmu do zain-
teresowanych szkół w Poznaniu i regionie. 
Pomagać nam w tym będzie Wielkopolskie 
Kuratorium Oświaty.    

Marcin Krzysztoń jest kustoszem w Mu-
zeum Martyrologicznym w Żabikowie

REALIZACJA:   Marcin Krzysztoń,  
 Raf Jerzak

SCENARIUSZ:  Marcin Krzysztoń
ZDJĘCIA:  Raf Jerzak
MONTAŻ I KOREKCJA BARWNA: 
 Jarek Piekarski
MUZYKA:  India Czajkowska
PRODUKCJA:   Muzeum Martyrologicz-

ne w Żabikowie

Marcin Krzysztoń

Zniewolony Poznań 
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Środowy wieczór, 27 lutego bieżącego roku, 
był w Centrum „Galeria Pestka” elegancki 
i z klasą. Blisko tysiąc gości przyjęło zapro-

szenie dyrektora Norberta Fijałkowskiego, aby na 
własne oczy obejrzeć najnowszy obiekt handlo-
wy w Poznaniu. Gospodarz podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji 
za 50 mln euro. Na powierzchni 42 000 m2 znala-
zło się 70 sklepów, wśród nich Carrefour, Praktiker 
oraz pierwszy w mieście Saturn – salon z elektro-
niką oraz konfekcyjny Sprider. Swoje placówki uru-
chomili także poznańscy handlowcy, restauratorzy 
i cukiernicy. W imieniu inwestora, Mobel Walther 
Objekt Poznań Sp. z o.o., na rzecz komitetu ochro-
ny praw dziecka czek o wartości 20000 zł przekazał 
dyrektor zarządzający Ernst von Bandel.

Goście rozmawiali przy wspaniale udekorowa-
nych i zastawionych stołach przez kilka godzin, by 
na zakończenie wieczoru obejrzeć występ specjal-
nie zaproszonej Katarzyny Cerekwickiej.

Następnego świtu przed wejściem do Galerii 
ustawiła się 1500-osobowa kolejka chętnych, któ-
rzy chcieli dokonać zakupów po promocyjnych 
cenach.

Pierwsze tygodnie działalności Galerii po-
twierdziły jej doskonałą lokalizację w sercu osiedli 
mieszkaniowych Piątkowo i Winogrady. Dziennie 
odwiedza Pestkę ponad 25000 klientów.

Zdjęcia Rafał Węgierkiewicz
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ART OF 
PACKAGING

Małgorzata Maklakiewicz

ART OF PACKAGING

Nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę – mówi staropolskie przysłowie. 
Zupełnie inaczej jest w przypadku sprzedaży różnego rodzaju produktów. 
Wtedy właśnie „szata” zdobi i często decyduje o ich wyborze. Pośród szero-
kiej gamy towarów w oko wpadnie zawsze ten w oryginalnym, innowacyj-
nym, funkcjonalnym i trafnie dobranym opakowaniu. Jego zadaniem jest 
bowiem zwiększenie sprzedaży oraz wyzwolenie w konsumencie zachwy-
tu, chęci posiadania, zbadania, co kryje się pod tym „ubraniem”. Idąc tym 
tropem, 25 lutego w poznańskim Teatrze Nowym przeprowadzono drugi fi-
nał konkursu ART OF PACKAGING, nagradzając najlepsze kreacje 2007 roku 
Perłami. Organizatorem konkursu jest miesięcznik PACKAGING POLSKA, 
a patronat medialny objął między innymi miesięcznik Merkuriusz.

Artur Antkowiak  
Karafka Crystal

Przemysław 
Pawłowski 

Jarosław 
Świderski
The Rock

Andrzej Walczak 
i Fundacja Sztuki 

Świata
opakowanie 

|do spodni EC-1

Statuetki „Perła wśród 
opakowań”
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Opakowanie na tabletki antykoncepcyj-
ne w formie bransoletki, bombonierka-forte-
pian, puszki na krawaty, ekstrawaganckie pu-
dełko na biżuterię czy opakowanie na piłecz-
ki do ping-ponga: to tylko szczypta możliwo-
ści i pomysłowości nominowanych projek-
tantów. Podczas finałowej gali Perłę w kate-
gorii „Debiuty” przyznano projektowi Artura 
Antkowiaka – Karafka Crystal. Twórcę pro-
wadziła tutaj wizja połączenia dwóch świa-
tów: tektury (papieru) i szkła. Drugą Perłę, 
w kategorii „Professional”, otrzymało opako-
wanie do spodni EC-1, którego projektan-
tem jest Andrzej Walczak, a użytkownikiem 
Fundacja Sztuki Świata. Pracę zgłosił Zakład 
Poligraficzny Pakodruk Sp. J. – producent zwy-
cięskiego opakowania. Zysk ze sprzedaży 
dżinsów, które są sprzedawane w komplecie 
z nagrodzonym opakowaniem jest cegiełką 
do sfinansowania przedsięwzięć kulturalnych 
łódzkiego Centrum Kultury Fundacji.

W czasie trwania konkursu wyłoniono 
nową kategorię: „Z szuflady”. Można o niej 
powiedzieć: to już nie debiut, ale jeszcze nie 
zawodowstwo. Zakwalifikowano tutaj pro-
jekty nadesłane przez profesjonalistów, któ-
re nie zostały wdrożone do produkcji lub nie 
posiadają  prototypu. Zwycięzca w tej ka-
tegorii to opakowanie The Rock autorstwa 
Przemysława Pawłowskiego i Jarosława 
Świderskiego. Skała to oryginalna, stworzo-
na na bazie prostych figur geometrycznych 
(28 trójkątów i 7 trapezów) butelka o ostrych 
kształtach, która swoim wyglądem sugeruje 
moc i nieugiętość – właśnie z takimi dozna-
niami ma kojarzyć się zawarte w niej 700 ml 
markowego alkoholu. Bryła opakowania, po-
mimo nietypowej „konstrukcji”, spełnia wy-
mogi seryjnej produkcji, tak więc bardzo moż-
liwe, że niedługo spotkamy je w sklepach. 

Galę uświetnił występ światowej sławy 
duetu skrzypcowego Space Violins. Joannę 
Suchon i Katarzynę Okroj charakteryzuje nie-
konwencjonalny sposób gry na skrzypcach 
elektrycznych, podobnie jak nominowanych 
projektantów – innowacyjność i nowatorskie 
tworzenie opakowań...

ART of PACKAGING to jedyny niezależ-
ny i obiektywny tego typu konkurs w Polsce. 
Chcemy, by nagroda „Opakowanie Roku” i sam 
konkurs stał się marką samą w sobie, podob-
nie jak „Sportowiec Roku” czy „Kobieta Roku”. 
To ma być konkurs elitarny, gdzie spotykają się 
dwa światy: profesjonalistów - potencjalnych 
pracodawców i debiutantów - potencjalnych 
pracowników tych właśnie firm. Mogę zdradzić, 
że na tegorocznej gali kilku zwycięzców już do-
stało propozycję współpracy – mówi Izabela E. 

Kwiatkowska, prezes European Media Group 
oraz przewodnicząca jury konkursu. W tej 
edycji zgłoszonych zostało dwa razy więcej 
prac niż poprzednio. – Są projekty, które po-
trafią zafascynować: od opakowania na pi-
łeczki pingpongowe poprzez opakowanie na 
pigułki antykoncepcyjne po opakowanie „na 
kobietę” w formie sukienki. Kilka z nich to były 
prawdziwe dzieła sztuki, szczególnie w katego-
rii „Debiuty”. Projektów z tej części konkursu nie 

widzimy na półkach sklepowych, powiem wię-
cej, niektóre z nich byłyby prawdopodobnie nie-
realne do wdrożenia w procesie produkcyjnym, 
bowiem, jak wiemy, fantazja projektantów nie 
zna granic, a niestety światem oprócz emocji 
rządzi również czysta fizyka. To jednak nic nie 
szkodzi. Po to właśnie jest konkurs, gdzie zgła-
szane są lepsze i gorsze prace, mniej lub bar-
dzie możliwe do wyprodukowania.

Skąd pomysł na tego typu przedsię-
wzięcie i czy jest ono polskim projektan-
tom potrzebne? Pani prezes odpowiada: 
Zauważyliśmy, że młodzi ludzie, studenci 
uczelni wyższych, nie są w ogóle promowani. 
Rozpoczęliśmy naszą akcję od promocji stu-
denta-artysty na łamach naszego miesięcznika 

„Packaging Polska”. Na dwóch stronach stwo-
rzyliśmy wtedy minigalerię, gdzie obok ich dzieł 
zamieszczaliśmy informacje, jak można się kon-
taktować z autorami. Dzięki tej inicjatywie pra-
cę w wielu znanych koncernach znalazło bar-
dzo wiele osób. Kilka lat temu postanowiliśmy 
też zorganizować pierwszą ogólnopolską wy-
stawę opakowań. Młodzi projektanci sami bo-
wiem sygnalizowali, że nie ma w Polsce kon-
kursu, w którym mogliby uczestniczyć, i mu-
szą wystawiać prace np. w Czechach. Zaczęło 
się od galerii na łamach gazety i kontaktu 
z ASP, a skończyło na gali Art of Packaging 
w Teatrze Nowym. 

Jury konkursu obradowało w następują-
cym składzie: Grażyna Kulczyk, Ewa Kruk, 
Izabela Ewa Kwiatkowska, Sylwia Michalak, 
Magdalena Borowiak, prof. dr hab. Henryk 
Mruk, prof. dr hab. Werner Sobotka, dr 
Maciej Kruk oraz Bogusław Zalewski. 

Zasady Konkursu: podczas obrad jury 
wybierało uczestników następnego eta-
pu spośród blisko 200 wzorów opakowań 
z całej Polski. W tym roku nie przyznano 
nagrody specjalnej, ale podczas gali ogło-
szono konkurs internetowy na Opakowanie 
Publiczności. Wyboru dokonywać można 
głosując na stronach www.artofpackaging.pl, 
www.opakowania.com.pl oraz www.tutej.pl. 

Zwycięzcy otrzymali: szklaną, ręcznie 
wykonaną statuetkę „Perła wśród opakowań” 
ufundowaną przez Hutę Szkła „Tur”, certyfikat 
zwycięstwa oraz prawo do używania znaku 
towarowego Art of Packaging. W kategorii 

„Debiuty” poza statuetką, certyfikatem zwy-
cięzcy i prawem do używania w swoim port-
folio znaku Art of Packaging zwycięzca otrzy-
mał miesięczny, płatny staż wartości 2,5 tys. 
zł w międzynarodowej agencji brandingo-
wej Dragon Rouge w Warszawie oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 5 tys. zł ufundowaną 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.   fo
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Niestety, w naszym społeczeństwie na-
dal  dominuje przekonanie, że osoby 

takie nie nadają się do efektywnej pracy za-
wodowej. Nic bardziej błędnego! Najlepiej 
wie o tym Polska Organizacja Pracodawców 
Osób Niepełnosprawnych, która od 12 lat 
broni interesów tej grupy społeczeństwa. 
Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i głów-
nym organizatorem Lodołamaczy – „kon-
kursu dla pracodawców wrażliwych spo-
łecznie”. Akcja ta ma za zadanie przełamy-
wanie stereotypów i wszelkich uprzedzeń 
związanych z zatrudnianiem osoby nie-
pełnosprawnej, zintegrowanie tych ludzi 
i stworzenie im szansy na pełne uczestnic-
two w życiu społecznym. Chcemy promować 
przedsiębiorstwa, które wyróżniają się profe-
sjonalną, otwartą na problemy osób niepeł-
nosprawnych polityką personalną – dodaje 
Anna Skupień, dyrektor Wielkopolskiego 
oddziału POPON. Patronat honorowy nad 
całym przedsięwzięciem objęła małżonka 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Maria 
Kaczyńska. 

Jest to już trzecia edycja konkursu – jej 
finał i laureatów poznamy w maju. Konkurs 
składa się z dwóch etapów: regionalnego 
i centralnego. W pierwszej części niezależ-
na Kapituła dokonuje analizy nadesłanych 
materiałów i typuje finalistów regionalnych. 
Ci kwalifikują się do etapu centralnego, wy-
łaniającego ogólnopolskich Lodołamaczy 
2008 roku. Uczestnicy mogą startować 
w następujących kategoriach: Zakład Pracy 
Chronionej, Otwarty Rynek, Pracodawca 
Nieprzedsiębiorąca, Przedsiębiorca Osoba 
Niepełnosprawna, Zakład Aktywności 
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zOsoba niepełno-

sprawna ma ogra-

niczoną sprawność. 

Zatrudniając ją nale-

ży wykorzystać ten 

aspekt, w którym 

jest pełnospraw-

na. Osoby niepeł-

nosprawne mogą 

przecież znako-

micie funkcjono-

wać na danym sta-

nowisku, w danej 

pracy i zawodzie 

– mówi Katarzyna 

Małachwiejczyk, 

doradca zawodowy 

POPON.  

W  Polsce żyje ok. 

5,5 miliona osób 

niepełnospraw-

nych. Ich sytuacja 

życiowa jest tym 

trudniejsza, że jedy-

ne źródło docho-

du często stano-

wią dla nich świad-

czenia społeczne. 

Z pracy utrzymu-

je się zaledwie 8% 

niepełnosprawnych.
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Zawodowej, Super Lodołamacz (najlep-
si z najlepszych) i Lodołamacz Specjalny 
(osoba o wybitnych dokonaniach na rzecz 
niepełnosprawnych). Patronami honoro-
wymi w Wielkopolsce są: wojewoda  Piotr 
Florek, marszałek województwa Marek 
Woźniak, a także prezydent Poznania 
Ryszard Grobelny. Konkurs jest dla firm do-
brą formą reklamy i promocji marki, a start 
w Lodołamaczach ośmiela i zachęca do 
przedsięwzięć korzystnych dla zatrudnio-
nych w firmie niepełnosprawnych. Dzięki tej 

inicjatywie można pokazać, jakie działania 
są podejmowane w firmie oraz utwierdzić się 
w przekonaniu, że kroczy się właściwą drogą 

– podkreśla Hieronim Nowak, prezes zarządu 
Lespin sp. z o.o, zwycięzcy minionej edycji 
w kategorii Zakład Pracy Chronionej. 

Konkurs ma na celu promowanie osób nie-
pełnosprawnych w różnych formach zatrud-
nienia. Skupiamy się nie tylko na zakładach 
pracy chronionej, ale także na otwartym ryn-
ku pracy czy warsztatach terapii zajęciowej. 
Tak naprawdę, Lodołamacze mają na celu 

pokazanie i uświadomienie możliwości za-
trudnienia niepełnosprawnych oraz zysków 
dla pracodawcy, zarówno pod kątem ekono-
micznym, jak i społecznym. Pracodawcy chęt-
nie korzystają też tutaj z dofinansowania do 
wynagrodzenia, do składek zusowskich, refun-
dacji kosztów przystosowania stanowiska pra-
cy i jego wyposażenia. Bardzo ważny jest cały 
PR związany z zatrudnianiem w firmie osób 
niepełnosprawnych: dzięki temu często po-
strzegana jest ona jako otwarta. Ta „pomoc” 
daje też poczucie, że robię coś dobrego, jestem 
otwarty, pomagam, działam dla dobra i dla 
tych, których zatrudniam. Korzyści z zatrud-
nienia naprawdę osiągają obie strony – prze-
konuje Katarzyna Małachwiejczyk. 

Z danych GUS wynika, że współczynnik 
aktywności zawodowej niepełnosprawnych 
dramatycznie spada, z możliwości podjęcia 
pracy korzysta bowiem zaledwie 10-20%. 
Wynika to często z zaniżonej samooceny, 
z przekonania, że nie nadają się do pracy. 
Szukając zajęcia, jeszcze zanim się przedsta-
wią, często mówią: „Dzień dobry, jestem nie-
pełnosprawny”. Z drugiej strony można za-
obserwować wzrost poziomu wykształcenia 
tej grupy. Sprzyja temu na pewno likwidacja 
barier w dostępie do szkół i uczelni. Coraz 
więcej niepełnosprawnych widzi szansę na 
dobrą pracę i karierę zawodową. Według 
statystyk, co siódma osoba w naszym oto-
czeniu to człowiek z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności, często tego jednak nie wi-
dać. Niepełnosprawni chcą i mogą być peł-
nosprawni w pracy. Wszystko w rękach firm, 
przedsiębiorstw, instytucji – to do nich należy 
likwidacja barier na polskim rynku pracy.    

Wielkopolscy Zwycięzcy Konkursu Lodołamacze w latach 2006 i 2007:  

 2006 2007
Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia „Dozór” 

z Gniezna
Lespin sp z o.o z Leszna;

Otwarty Rynek Novol sp. z o.o. z Komornik Przetwórnia Owocowo- 
-Warzywna „Gil” ze Starego 
Bojanowa

Pracodawca 
Nieprzedsiębiorca

Powiatowy Urząd Pracy 
w Złotowie

Ośrodek Wychowawczo-
Specjalny „Nasz Dom” 
z Gębic

Super Lodołamacz Szpot sp. z o.o. ze Swarzędza Mirosław Nowakowski

Lodołamacz Specjalny ks. Jacek Dziel, Dyrektor 
Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej

Stowarzyszenie Pomocy 
Niewidomym i Słabo 
Widzącym Absolwentom 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych „Być potrzeb-
nym” w Owińskach

Przedsiębiorca Osoba 
Niepełnosprawna

Konrad Kolbik, właści-
ciel Przedsiębiorstwa 
Robót Hydrotechnicznych 
i Budowlanych „Hydroservis” 
z Poznania

Księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenie księgi KPiR
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
•  prowadzenie pozostałych ewidencji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami

Ryczałt ewidencjonowany
• ewidencja przychodów
• ewidencja podatku VAT

Księgi rachunkowe
• opracowanie zakładowego planu kont
• prowadzenie księgi głównej
• prowadzenie ewidencji dot. podatku VAT
• rozliczanie różnic kursowych walut obcych
• sporządzanie deklaracji CIT-2, VAT-7
• sporządzanie bilansu i rozliczeń rocznych

Kadry i płace
•  prowadzenie kadr i płac pracowników zatrud-

nionych na umowę o pracę oraz umowy zlece-
nia i umowy o dzieło

•  rozliczenia dotyczące opłacanych składek do 
ZUS-u

•  sporządzanie deklaracji rocznych: PIT-11, 
PIT-40 i wszystkich PIT-ów 30

61-016 Poznań, ul. Gdyńska 31/33 | tel: (0-prefix-61) 878 61 64 | fax: (0-prefix-61) 878 61 65 | e-mail: biuro@bilansik.com.pl 

 Biuro Usług Księgowych 

BILANSIK
 Biuro Usług Księgowych 

BILANSIK
R E K L A M A
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– To wszystko z powodu głosu Fridy, to dla-
tego zaczęliśmy grać i dlatego wciąż to robi-
my. To jest przyczyna wszystkiego… – mówi 
Jurgen Kjellgren, założyciel, gitarzysta 
i kompozytor zespołu Oh Laura. Pierwsza 
rzecz, o której trzeba tu wspomnieć, to 
głos! Podobnie jak w serialu Davida Lyncha 

„Miasteczko Twin Peaks”, skąd wzięto nazwę 
grupy, głos tworzy od samego początku 
niezwykłą, oniryczną atmosferę: zachodzą-
ce słońce, papierosy bez filtra, raz pogodnie 
i pięknie, a raz mrocznie. To nie tylko wzru-
sza, to oczarowuje! Głosem tym jest Frida 
Horn. Ma dwadzie-
ścia osiem lat, uro-
dziła się w stolicy 
Szwecji. Rodzice 
rozwiedli się, kiedy 
była jeszcze bardzo 
mała, wychowywa-
ła ją głównie mama, 
pracująca jako na-
uczycielka. Muzyka 
od najmłodszych 
lat stanowiła dla 
Fridy coś szczegól-
nego. – Dużo razem 
śpiewaliśmy, mama 
mi śpiewała, tata na-
uczył mnie grać na gi-
tarze, pokazał mi też 
wiele gatunków mu-
zyki, Elvisa, The Beatles, 
nawet country – mówi 
Frida. Kolejną obok mu-
zyki pasją dziewczynki 
był taniec, od klasycz-
nego baletu po stepo-
wanie, tańce oriental-
ne czy nawet jazdę fi-
gurową na lodzie. Zajmowała się tym pro-
fesjonalnie aż do piętnastego roku życia.  

– Zawsze uwielbiałam być na scenie, komuni-
kować się z niej z ludźmi, przyciągać uwagę. 
Taka już jestem... – dodaje. 

Pierwszą pracą Fridy była posada śpiewa-
jącej kelnerki: towarzyszyła wtedy wokalnie 
muzykom występującym pomiędzy posiłka-
mi. Kolejny krok to udział w kilku szwedzkich 

zespołach. Z dwoma współpracuje do dziś – 
Cookies and Beans, żeńska grupa country, 
oraz Reimers Orchestra, jazz-band złożony 
z muzyków często kilkakrotnie starszych 
od Fridy. – Mimo wszystko, moim priorytetem 
jest Oh Laura. Jest między nami bardzo spe-
cyficzna chemia; kiedy gramy razem, czujemy 
się jak jedna osoba – mówi Frida. Oh Laura 
powstała jako projekt dwóch szkolnych 
przyjaciół: Jockego i Jorgena. Obaj urodzili 
się i wychowali w Szwecji, obaj są też bar-
dzo uzdolnionymi muzykami 

i kompozytorami. Jocke głównie kompo-
nuje, Jorgen pisze większość tekstów. Fridę 
poznali, kiedy Jocke przyszedł na jej kon-
cert ze swoją siostrą. Głos dziewczyny zro-
bił na nim tak niezwykłe wrażenie, że na-
tychmiast zaproponował jej współpracę. 
Niewiele później Frida sprowadziła dwóch 
swoich przyjaciół, basistę Rikarda i perku-
sistę Magnusa, i tak narodziła się Oh Laura. 
Zespół zaczął intensywnie koncertować i po 

niedługim czasie zdobył bardzo lojalną gru-
pę fanów. Udało im się także przyciągnąć 
uwagę MixInc, duetu producentów z dzia-
łającej w Sztokholmie firmy Cosmos Records. 
Cały rok 2006 zespół spędził w studiu, na-
grywając materiał na debiutancki album 

„A Song Inside My Head, A Demon In My Bed”. 
Niecały rok później pierwszy singiel z tej 
płyty, „Release Me”, trafił na drugie miejsce 
szwedzkiej listy przebojów, a cały album po-
krył się złotem i przez wiele tygodni nie spa-

dał ze szwedzkiego TOP 5. 
Płyta zainspirowana jest 
muzyką pop i country 
ze szczególnym wskaza-
niem na takich artystów 
jak Richard Hawley, Elvis 
Presley czy Dolly Parton. 

W tekstach najczę-
ściej pojawia się uni-
wersalny temat miłości, 
ujęty jednak w sposób 
raczej niekonwencjo-
nalny. Frida: – Tak, to 
jest love story, ale nie 
do końca szczęśliwa, 
raczej taka, w której 
pojawiają się kłopoty, 
komplikacje, gdzie nie 
wszystko dobrze się 
układa… To spojrze-
nie na sprawę doda-
je muzyce Oh Laura 
wielu odcieni, spra-
wia, że ich piosenki 
są bardzo prawdzi-
we i bardzo pięk-
ne zarazem. A to, 

co w nich najbardziej urzeka, to wciąż ten… 
głos!  Oh Laura nagrali w Cosmos Records na-
prawdę niezwykłą płytę i teraz Wy możecie 
ją kupić, posłuchać i… zakochać się w niej. 
Szwedzki zespół Oh Laura wystąpił z jedy-
nym koncertem w naszym kraju 15 marca 
w Warszawie.   

Universal Music Polska
ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa

www.universalmusic.pl

PREMIERY MUZYCZNE

PREMIERY MUZYCZNE

P R E M I E R Y  M U Z Y C Z N E

Stanisław Furmaniak

Oh Laura
„A song inside my head, a demon in my bed” 
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PREMIERY MUZYCZNE
Borujska 

Wielkanoc
K  raszone jaja na twardo, szynka wędzona w trocinach ol-

chowych, biała kiełbasa ze świniobicia, baranek z ręcz-
nie ubitego masła, bochen chleba pieczony  w domowej 

kuchn bez konserwantów i spulchniaczy, sernik i baby od pani 
Małgosi z za miedzy, to specjały, które poza miastem smakują 
inaczej. O ile pogoda pozwoli najlepiej rozstawić je na prostym 
stole przed wiejską chatą. Potem do wazonu włożyć kwitnące 
forsycje i bazie. Nieopodal postawić koguta ze słomy, aby miał 
uważne baczenie na wszystko. A dalej... to już tylko czekać na 
przyjazd wielkanocnych gości!

A gdyby nie dojechali, to im i wszystkim Państwu życzymy 
Wesołych Świąt i nie tylko duchowych doznań. 

Redakcja
fot. Rafał Węgierkiewicz

25

w
ielkanoc



Ra
fa

ł W
ęg

ie
rk

ie
w

ic
z 

M
AR

ZY
CI

EL
 Z

 O
SC

AR
EMsy

lw
et

ki

12

D
ochodziła 5.00. W Poznaniu był mroź-

ny, lecz pozbawiony śniegu poranek 

28 lutego 2005 roku, ludzie tramwajami 

i autobusami ruszali do pracy na pierwszą 

zmianę. W Los Angeles termometr w
skazy-

wał 19 stopni Celsjusza – tam  kończyła się 

niedziela 27 lutego. W wypełnionej po brze-

gi wielkiej sali Teatru Kodaka John Travolta 

rozrywał zapieczętowaną lakiem kopertę 

z werdyktem Amerykańskiej Akademii Fil-

mowej. Powoli, z namaszczeniem sylabizo-

wał im
ię i nazwisko zwycięzcy w kategorii 

najlepszej oryginalnej muzyki film
owej: JAN 

A.P. KACZMAREK. Na ekranach milionów te-

lewizorów całego świata ukazała się sylwet-

ka roześmianego, przystojnego, 52-letnie-

go mężczyzny. Pocałował kobietę siedzą-

cą obok i zdecydowanym krokiem ruszył 

w kierunku sceny, by odebrać najbardziej 

prestiżową nagrodę przemysłu film
owego. 

W bezpośredniej rywalizacji pokonał tym 

razem samego Johna Williamsa. 

Mimo późnej pory w wielu polskich do-

mach skakano z radości, otwierając butel-

ki szampana. Bądź co bądź, były powody: 

nasz rodak za partyturę do film
u „Marzyciel” 

otrzymał Oscara.   

Droga po statuetkę była jednak długa 

i wyboista. Wszystko zaczęło się w Koni-

nie, gdzie w 1952 roku kompozytor przy-

szedł na świat. Już jako uczeń miejscowego 

liceum ogólnokształcącego napisał hymn 

szkolny. Pierwsze honorarium wynosiło, ba-

gatela, …300 zł. Gotówki jednak do ręki nie 

otrzymał, nagrodę dostał w formie książek. 

Kiedy rozpoczął studia na wydziale pra-

wa UAM, marzyła mu się kariera dyploma-

ty. Szybko zrozumiał jednak, jakimi zasa-

dami rządzi się ówczesna PRL, i b
ez reszty 

oddał się muzyce, a ta zawładnęła nim bez 

reszty. Odbył staż w awan-

gardowym Teatrze Labora-

torium Jerzego Grotowskie-

go i w latach 80. utworzył ka-

meralną orkiestrę Ósmego 

Dnia. Wtedy po raz pierw-

szy usłyszałem Jana grające-

go na żywo. Operując dwoma 

smyczkami równocześnie, wydo-

bywał niesamowite dźwięki z instru-

mentu o nazwie fidola Fishera – był 

jej prawdziwym wirtuozem. 

O muzyce rozmawiałem z ar-

tystą w studio radiowym przy 

ul. Berwińskiego. Już wtedy był 

inny, mówił powoli, c
yzelując 

słowa. W ten sposób rodziła 

się osobowość kompozytora 

ty. Szybko zrozum

dami rządzi się ówc

oddał się muzyce, a

resz

gard

tori

go i w

mera

Dnia

szy u

go na 

smyczkam

bywał niesam

mentu o na

jej prawdzi

O muz

tystą w s

ul. Berwi

inny, m

słowa.

się os
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i wykonawcy. Koncertował na europejskich 

festiwalach i w klubach studenckich w Pol-

sce. Pamiętam, jak wiosną, w połowie lat 80. 

jechaliśmy na Wybrzeże moją pełną sprzętu 

czerwoną zastawą na uginających się reso-

rach. Nocny koncert w gdańskim klubie zo-

stał przyjęty entuzjastycznie. Rano na plaży 

długo rozmawialiśmy o tym, co w życiu jest 

najważniejsze. Ojczyzna stawała się dla nie-

go coraz bardziej ciasna. 

Nadchodzi rok 1989. Upada komuna. 

Jan Kaczmarek opuszcza mały domek nad 

stawem niedaleko Poznania, wsiada w sa-

molot i o
dlatuje za Wielką Wodę. To właśnie 

tam kilka lat wcześniej nagrał swój debiu-

tancki album  „Music For The End”. W Mie-

ście Aniołów rozpoczyna się nowy rozdział 

jego życia. Mozolnie, dzień po dniu, mie-

siąc po miesiącu, praktycznie od zera, bu-

duje swoją pozycję na tamtejszym rynku. 

Dla Amerykanów był wówczas człowiekiem 

gdzieś z Europy Wschodniej. Postawił na 

muzykę film
ową – i to

 była świetna decyzja. 

Tak zwane soundtracki zaczynały cieszyć 

się coraz większą popularnością, zdobywa-

jąc miliony słuchaczy. Wizyty u agentów 

i w wytwórniach przynoszą efekty, otrzy-

muje wreszcie zlecenia, pracuje także dla 

czołowych teatrów amerykańskich. Pierw-

szy sukces to prestiżowa nagroda „Drama 

Desk”, przyznana przez nowojorskich kry-

tyków za najlepszą muzykę teatralną roku 

do spektaklu „‘Tis Pity She’s Whore” (je
st rok 

1992). Jednak prawdziwe uznanie i sławę 

przynosi Janowi Kaczmarkowi współpra-

ca z branżą film
ową. Staje się nadwornym 

kompozytorem Agnieszki Holland – pisze 

muzykę do „Całkowitego zaćmienia”, „Placu 

Waszyngtona”, „Trzeciego cudu”. 

W 1998 roku w jednym z poznań-

skich sklepów znajduję płytę kompaktową 

z muzyką do niskobudżetowego obrazu 

„Bliss”. Zakochuję się w niej do szaleństwa. 

W domu „Pod Dębami” słucham jej bez 

przerwy. Stanowi doskonałe tło muzyczne, 

wypełnia jego rustykalne wnętrza, jest ro-

mantyczna i zniewalająco miękka. Co zaska-

kujące – podoba się wszystkim. Nazwisko 

kompozytora stanowi jednak zagadkę. Me-

dia w Polsce niewiele wówczas o nim mó-

wią. Dopiero dzięki superprodukcji „Quo Va-

dis” z 2001 roku zyskuje trochę większą po-

pularność. 

Rok później na ekranach pojawia się 

„Niewierna” z wyjątkowo piękną ścieżką 

dźwiękową jego autorstwa. W małym ki-

nie „Nowości” w
 Nowym Tomyślu organi-

zuję uroczystą, lokalną premierę z udzia-

łem ważnych osób z powiatu. Wiedziony in-

stynktem, piszę na zaproszeniu, że bohate-

rem tego wieczoru będzie artysta czekający 

na swojego Oscara. Po 3 latach spełnia się 

moja wizja.  

O Janie Kaczmarku piszą wtedy wszyst-

kie polskie gazety. Konin przyznaje mu ho-

norowe obywatelstwo, Poznań zleca skom-

ponowanie „Oratorium 1956” na 50. roczni-

cę Powstania Poznańskiego Czerwca. MSZ 

wręcza muzykowi dyplom i nagrodę. I o
to 

nagle staje się osobą rozpoznawalną. Jego 

honoraria rosną w postępie geometrycz-

nym. Mimo to rodzina ciągle jest dla niego 

ważna. W wywiadach dziękuje swojej żonie 

Elżbiecie za wsparcie i pomoc w tru
dnych 

chwilach. 

Emocjonalnie nadal silnie związany jest 

z Wielkopolską. Dwa lata przed Oscarem 

decyduje się zakupić kompleks pałacowo-

-parkowy „Rozbitek”, 60 km na zachód od Po-

znania. Wzorem Roberta Redforda postana-

wia powołać instytut mający na celu wspie-

ranie utalentowanej młodzieży. Na katedrze 

staną tam znani reżyserzy, aktorzy i produ-

cenci, ucząc polskich i zagranicznych stu-

dentów, jak pisać scenariusze, muzykę, 

montować film
y. Siedziba Fundacji m

ieści 

się w poznańskim Zamku, bo w pałacu pod 

Kwilczem trwają intensywne prace remon-

towe. Wszystko wskazuje na to, że uroczy-

ste otwarcie odbędzie się na początku przy-

szłego roku.    
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ny, lecz pozbawiony śniegu poranek 

28 lutego 2005 roku, ludzie tramwajami 

i autobusami ruszali do pracy na pierwszą 

zmianę. W Los Angeles termometr w
skazy-

wał 19 stopni Celsjusza – tam  kończyła się 

niedziela 27 lutego. W wypełnionej po brze-

gi wielkiej sali Teatru Kodaka John Travolta 

rozrywał zapieczętowaną lakiem kopertę 

z werdyktem Amerykańskiej Akademii Fil-

mowej. Powoli, z namaszczeniem sylabizo-

wał im
ię i nazwisko zwycięzcy w kategorii 

najlepszej oryginalnej muzyki film
owej: JAN 

A.P. KACZMAREK. Na ekranach milionów te-

lewizorów całego świata ukazała się sylwet-

ka roześmianego, przystojnego, 52-letnie-

go mężczyzny. Pocałował kobietę siedzą-

cą obok i zdecydowanym krokiem ruszył 

w kierunku sceny, by odebrać najbardziej 

prestiżową nagrodę przemysłu film
owego. 

W bezpośredniej rywalizacji pokonał tym 

razem samego Johna Williamsa. 

Mimo późnej pory w wielu polskich do-

mach skakano z radości, otwierając butel-

ki szampana. Bądź co bądź, były powody: 

nasz rodak za partyturę do film
u „Marzyciel” 

otrzymał Oscara.   

Droga po statuetkę była jednak długa 

i wyboista. Wszystko zaczęło się w Koni-

nie, gdzie w 1952 roku kompozytor przy-

szedł na świat. Już jako uczeń miejscowego 

liceum ogólnokształcącego napisał hymn 

szkolny. Pierwsze honorarium wynosiło, ba-

gatela, …300 zł. Gotówki jednak do ręki nie 

otrzymał, nagrodę dostał w formie książek. 

Kiedy rozpoczął studia na wydziale pra-

wa UAM, marzyła mu się kariera dyploma-

ty. Szybko zrozumiał jednak, jakimi zasa-

dami rządzi się ówczesna PRL, i b
ez reszty 

oddał się muzyce, a ta zawładnęła nim bez 

reszty. Odbył staż w awan-

gardowym Teatrze Labora-

torium Jerzego Grotowskie-

go i w latach 80. utworzył ka-

meralną orkiestrę Ósmego 

Dnia. Wtedy po raz pierw-

szy usłyszałem Jana grające-

go na żywo. Operując dwoma 

smyczkami równocześnie, wydo-

bywał niesamowite dźwięki z instru-

mentu o nazwie fidola Fishera – był 

jej prawdziwym wirtuozem. 

O muzyce rozmawiałem z ar-

tystą w studio radiowym przy 

ul. Berwińskiego. Już wtedy był 

inny, mówił powoli, c
yzelując 

słowa. W ten sposób rodziła 

się osobowość kompozytora 

ty. Szybko zrozum

dami rządzi się ówc

oddał się muzyce, a

resz
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ochodziła 5.00. W Poznaniu był mroź-

ny, lecz pozbawiony śniegu poranek 

28 lutego 2005 roku, ludzie tramwajami 

i autobusami ruszali do pracy na pierwszą 

zmianę. W Los Angeles termometr w
skazy-

wał 19 stopni Celsjusza – tam  kończyła się 
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gi wielkiej sali Teatru Kodaka John Travolta 

rozrywał zapieczętowaną lakiem kopertę 
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mowej. Powoli, z namaszczeniem sylabizo-
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ię i nazwisko zwycięzcy w kategorii 

najlepszej oryginalnej muzyki film
owej: JAN 
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owego. 
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Było ich dwóch. Jeden automatyk, ab-
solwent Politechniki Poznańskiej, dru-

gi ekonomista. Inżynier Maciej Królikowski 
drukarnię poznał od podszewki. Dziadek 
jego żony, Przemysław, założył drukar-
nię w Poznaniu już w 1933, a Maciej 
przejął firmę w 1985 roku i poprowadził 
ją jako „Drukarnię RABBIT”. Włodzimierz 
Wawrzynowicz od 1995 kierował studiem 
reklamowym i zajmował się małą poligra-
fią. W czerwcu 2003 roku połączyli obie 
firmy i w ten sposób powstał Art&Print Sp. 
z o.o. Na tej fuzji skorzystali przede wszyst-
kim klienci, ponieważ zlecenia wykonywa-
no w całości w jednym miejscu, skracając 
tym samym czas ich realizacji i oferując lep-
szą cenę. Dziś drukarnia zatrudnia 12 pra-
cowników. Studio graficzne wyposażone 
jest w wysokiej klasy komputery i specjali-
styczne oprogramowanie, a także urządze-
nia do wykonywania wzorcowych druków 
kolorystycznych GMG. W firmie działa jed-
na z najnowocześniejszych na świecie i na 
razie jedyna w Polsce naświetlarka do płyt 
CTP, w której wyeliminowano całkowicie 
obróbkę chemiczną matryc. Drukarnia ma 
nowoczesną japońską maszynę offsetową. 
Ryobi to czterokolorowa, zaawansowana 
technologicznie maszyna, dająca gwaran-
cję druku wysokiej jakości – to właśnie na 
niej produkowany jest Merkuriusz. A jak to 
się robi, wyjaśnia Maciej Królikowski: – Pliki 
PDF przygotowane przez redakcyjnego gra-
fika są montowane i przetwarzane elektro-
nicznie na matryce drukarskie, w przypadku 

waszego miesięcznika to 10 arkuszy i 80 ma-
tryc. Naświetlone płyty wędrują na maszy-
ny i w tym momencie rozpoczyna się pro-
ces druku: najpierw strony przednie, które po 
krótkim przeschnięciu ponownie zadrukowu-
jemy na stronie drugiej. 5000 egzemplarzy 
Merkuriusza powstaje w ciągu 2 dni. Okładka 
jest drukowana na 150-gramowym papierze 
w półmacie.

Do obróbki gotowych arkuszy wykorzy-
stujemy wysoko wydajną i całkowicie skom-
puteryzowaną krajarkę firmy Polar, a tak-
że kompletną linię do oprawy zeszytowej 
Duplo. 

Jednak nie samym drukowaniem obaj 
wspólnicy się zajmują. Ich hobby i pasja 
to wędkarstwo. W poszukiwaniu szczupa-
ków, łososi, troci 
zjeździli już całą 
Europę, a na za-
bój zakochali się 
w Norwegii. To 
z tej miłości do 
ryb, krajobrazów 
i mieszkających 
tam ludzi założy-
li w 1999 roku na poznańskiej ul. Wielkiej 
własne biuro turystyczne „Przystanek 
Skandynawia”. Wśród miłośników taaakiej 
ryby i nie tylko cieszy się ono dużym uzna-
niem, organizując wycieczki objazdowe 
i pobytowe, których uczestnicy korzystają 
z autobusu, promu, samolotu lub własnych 
środków transportu.

fot. Rafał Węgierkiewicz
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02.04.2008, środa, godz. 20.00
LIMBO

05.04.2008, sobota, godz. 20.30
DAVID KIKOSKI, BRIAN MELVIN,  
PIOTR LEMAŃCZYK 

„BEATLEJAZZ”

07.04.2008, poniedziałek, godz. 20.00
PINK FREUD

8.04.2008, wtorek, godz. 20.00
ICONOCLAST (USA)

11.04.2008, piątek, godz. 20.30
NAPSZYKŁAT

12.04.2008, sobota, godz. 20.30
JAREK  ŚMIETANA  INTERNATIONAL TRIO

13.04.2008, niedziela, godz. 20.00
NATALIA KUKULSKA

15.04.2008, wtorek, godz. 20.00
THE HUB (USA)

18.04.2008, piątek, 
godz. 20.30
NO SQUARE 
(Szwajcaria)

25.04.2008, piątek, godz. 20.00
RPWL

26.04.2008, sobota, godz. 20.30
Jazz Top w Blue Note
AL FOSTER QUINTET feat. EDDIE HENDERSON

Powszechnie wiadomo, że wiosna to pora 
roku, która potrafi uwodzić: słońcem, zie-

lenią, ciepłem... Liczymy na to, że z równą siłą 
uwiedzie Państwa muzyka, która w kwietniu 

zabrzmi w poznańskim klubie Blue Note.
Najważniejszym wydarzeniem kwietnia będzie z całą 

pewnością koncert kwintetu Ala Fostera z gościnnym 
udziałem wybitnego trębacza Eddie Hendersona. Al 
Foster to ikona światowego jazzu, artysta zaliczany do naj-
większych nazwisk w historii gatunku. Jedną z najpiękniej-
szych kart jego muzycznej biografii stanowi długoletnia 
współpraca i przyjaźń z Milesem Davisem, który w auto-
biografii napisał, że to właśnie Foster utrzymał go w kon-
takcie ze sceną muzyczną. 

Obok Ala Fostera na koncercie pojawi się geniusz jaz-
zowej trąbki, Eddie Henderson – pierwsze lekcje pobie-
rał u samego Louisa Armstronga, później zaś kształcił się 
pod okiem takich autorytetów jak Duke Ellington, Count 
Basie czy Billie Holiday. Brzmienie jego instrumentu wyra-
sta z tradycji davisowskiego liryzmu i emocji – artysta wie, 
jak nawiązać uczuciowy dialog z publicznością i jesteśmy 
przekonani, że podczas koncertu w Blue Note przekonają 
się Państwo o tym osobiście.

Gratką – zarówno dla miłośników jazzu, jak i fanów ze-
społu The Beatles – będzie koncert BEATLEJAZZ, prezen-
tujący projekt znakomitych amerykańskich instrumenta-
listów, Dave’a Kikoskiego i perkusisty Briana Melvina 
z gościnnym udziałem kontrabasisty Piotra Lemańczyka. 
Muzycy, zafascynowani twórczością czwórki z Liverpoolu, 

postanowili stworzyć własne opracowania ponadczaso-
wych kompozycji zespołu, kreując nowe, piękne standar-
dy jazzowe. Artyści wydali już cztery albumy sygnowane 
przez Beatlejazz, które zdobywają miejsca w pierwszej 
dziesiątce list przebojów amerykańskich stacji radiowych. 
Liczba ich fanów, także w Polsce, ciągle rośnie.

Kolejnym wartym uwagi wydarzeniem w kwietnio-
wym programie Blue Note jest koncert Jarek Śmietana 
International Trio. Program koncertu obejmuje prezen-
tację utworów z kilku najnowszych, nominowanych do 
Fryderyków płyt: Polish Standards, Autumn Suite, A Story 
Of Polish Jazz, What`s Goin’ On, płyty African Lake nagra-
nej w Nowym Jorku z udziałem wybitnego saksofonisty 
Gary’ego Bartza oraz albumu Out Of The Question. Jak za-
powiadają artyści, na koncercie zabrzmi komunikatywna, 
energetyczna, nowoczesna muzyka jazzowa z elementa-
mi polskiego i światowego folkloru. Krótko mówiąc: zapo-
wiada się spora dawka pozytywnej energii. Jak na wiosnę 
przystało.   

AL FOSTER

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIAKwietnia
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Już 4 kwietnia w Multikinie Stary Browar zaczną się trójwymiarowe pokazy nagra-
nej na żywo trasy koncertowej Vertigo zespołu U2. System 3D zapewnia niesamowite 
wrażenia, niezależnie od tego, gdzie się siedzi. Technologia ta wykorzystuje projekto-
ry cyfrowe ze specjalnymi procesorami światła, które błyskawicznie przerzucają obra-
zy i schematy kolorów pomiędzy prawym i lewym okiem, w rezultacie czego tworzy 
niewiarygodnie realistyczne obrazy trójwymiarowe. Technologia filtrowania kolorów 
eliminuje przy tym zmęczenie wzroku. 

 Dzięki temu ten koncert U2 będzie zupełnie inny! Każda osoba poczu-
je się, jakby uczestniczyła w koncercie obok ludzi na ekranie. Realistyczne obra-
zy sprawiają, że człowiek wyciąga rękę, chce dotknąć przedmiotów 
przed sobą, nie wierząc, iż to tylko projek-
cja. Trójwymiarowa technologia spra-
wia, że człowiek znudzony zwykłym ki-
nem odkryje jego zalety na nowo. Aby 
stworzyć ten film, zarejestrowano po-
nad 100 godzin materiału cyfrowego, 
prezentującego największe przeboje ir-
landzkiej grupy, między innymi Pride (In 
the Name of Love), New Year’s Day, Sunday 
Bloody Sunday, Miss Sarajevo, Where the 
Streets Have No Name, With or Without You, 
Bullet of the Blue Sky, One, jak również now-
sze utwory – Beautiful Day, Love and Peace 
or Else, Vertigo, Sometimes You Can’t Make It 
On Your Own and Yahweh. Trójwymiarowy 
koncert składa się z fragmentów siedmiu 
występów, trwa półtorej godziny i zawie-
ra 15 piosenek. Jego twórcami są Catherine 
Owens i Mark Pellington, wieloletni przyja-
ciele i współpracownicy U2.   

U2 3Dm
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Szkoła Tańca jest jedną z wielu, które działają w Poznaniu. 
Mimo iż Dominika Lemańczyk kieruje nią już 10 lat, to dopie-
ro od dwóch lat, po zmianie siedziby (Cinema City Kinepolis), 
może być usatysfakcjonowana z warunków pracy. Cztery 
sale taneczne o łącznej powierzchni 700m2 są tak zapro-
jektowane i urządzone, że nie pozostaje nic innego, jak tyl-
ko całkowicie i bez reszty oddać się edukacji tanecznej. Bez 
przesady stwierdzić można, iż warunki do uprawiania tańca 

– zarówno dla amatorów, jak i zawodowców – stoją tu na eu-
ropejskim poziomie.

Wielkopolskie Centrum Tańca przez siedem dni w tygo-
dniu, od rana do wieczora, oferuje zajęcia, lekcje, kursy oraz 
warsztaty prowadzone przez kompetentnych instruktorów 
i pedagogów poszczególnych technik: hip-hop, break dan-
ce, broadway jazz, latino dance, capoeira, aerobik taneczny 
i oczywiście kursy tańca towarzyskiego. Zajęcia dzielą się na 
poziomy zaawansowania dla wszystkich grup wiekowych, 
a dzieci mają lekcje rytmiki.

Kursy tańca towarzyskiego prowadzi osobiście szefowa 
Centrum, która specjalizuje się w tańcach latynoamerykań-
skich. Zdobyła w tej kategorii kilkakrotnie, z różnymi part-
nerami, Mistrzostwo Wielkopolski. Przez cztery lata tańczy-
ła zawodowo w grupie, która towarzyszyła takim artystom 
jak Małgorzata Ostrowska, De Mono czy Garou z Kanady. 

Dominika Lemańczyk całkowicie pochłonięta jest obec-
nie kierowaniem Szkołą Tańca. Gdy tylko czas pozwala, 
bierze z aktualnym partnerem Pawłem Klisowskim 
udział w turniejach sportowego tańca towarzy-
skiego, daje pokazy tańców latynoskich oraz 
dokształca się tanecznie, bo jak mówi: Taniec 
ewoluuje i trzeba być na bieżąco z nowościami, 
trendami w tańcu. Bardzo ceni sobie udział 
w szkoleniach i warsztatach w Radomiu, 
które prowadzone są przez mistrzów tańca 
towarzyskiego, Romana i Monikę Pavelców. 
Za każdym razem, kiedy wyjeżdża na tur-
nieje do Niemiec czy Londynu (świa-
towej stolicy tańca towarzyskiego), 
przywozi ze sobą moc niezapo-
mnianych wrażeń.

Niewątpliwie wizytówką każ-
dej dobrej Szkoły Tańca są laury 
zdobywane przez jej członków 
na turniejach. Pod tym względem 
Wielkopolskie Centrum Tańca ma 
się czym pochwalić. Dziesiątki 
pucharów i statuetek robią 
ogromne wrażenie.  

Tomasz Barański

WIELKOPOLSKIE CENTRUM TA¡CA
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Maciej Mańkowski równie swobodnie 
porusza się w świecie reklamy, jak 

i fotografii stricte artystycznej. Trafia w swój 
czas, a jednocześnie wyróżnia się orygi-
nalnym stylem. Jest jednym z najciekaw-
szych i najbardziej znanych poznańskich 
fotografików. 

W świadomości społecznej zaistniał 
w latach 80. jako autor nadrealistycznych 
konceptów, drapieżnych zestawień, zaska-
kujących portretów oraz fotografii plene-
rowych, w większym stopniu niż inne pra-
ce ukazujących iluzoryczną krainę nieziem-
sko pięknych dziewcząt i krajobrazów. Już 
wtedy ograniczał rekwizyty, niekiedy po-
większając je do nadnaturalnych rozmia-
rów; jego starannie zakomponowane dzie-
ła cechowała naturalność i kolorystyczny 

przepych. Większość wykonanych foto-
gramów Mańkowskiego sprawiała wraże-
nie, jakby wyszła spod ręki wyrafinowane-
go malarza (warto zwrócić uwagę na nie-
tknięty komputerem podwójny portret Ewy 
Wycichowskiej). Obecnie w swoich pracach 
wykorzystuje odcienie sepii kojarzące się 
z grafiką.

Od początku drogi twórczej najbardziej 
interesował go człowiek – stąd wiele wize-
runków i kryptowizerunków. Ta fascyna-
cja nie tylko przetrwała do dzisiaj, ale na-
dal jest pierwszoplanowa. Portret – zda-
niem Mańkowskiego – jest esencją fotogra-
fii. W nim, mówi, skupiają się wszystkie jej 
problemy: estetyka, forma, literatura i nawet 
filozofia. Najtrudniejsze jest jednak uchwy-
cenie magii, jaka powstaje podczas sesji 

zdjęciowej. Ostatnio stale krążę wokół por-
tretu, ponieważ człowiek idealnie nadaje się 
do kreacji. Jest nie tylko swoistą rzeźbą, ale ta 
fascynująca forma w dodatku żyje i ma coś, 
co można z niej wydobyć za pomocą aparatu 
fotograficznego.

Po wielu efektownych i zaskakujących 
pracach barwnych, w końcu lat 90. artysta 
zaskoczył wszystkich czarno-białym cyklem 

„Metafory”. Tworzące go kompozycje zbudo-
wał za pomocą oszczędnych środków, a cen-
tralną postać baletnicy potraktował jak jeden 
z elementów przedstawienia. Ciało, wygląda-
jące jak rzeźba, wyraźnie różniło się rodzajem 
materii od tła i rekwizytów.

Fotografika w przypadku „Metafor” zu-
pełnie nie interesowało portretowanie wy-
stępującej osoby, do czego przyzwyczaił 

Poszukiwacz 
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Portret Ewy Wycichowskiej, tzw. podwójna ekspozycja.

Andrzej Haegenbarth
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wcześniej zwolenników swojej twórczości. 
Moim zdaniem, przed oczami widzów snuł 
niejasną opowieść, podobnie jak choreograf 
w Teatrze Tańca lub pantomimie.

Od drugiej połowy lat 90. poznański 
artysta zaczął specjalizować się w reali-
zacji ściennych kalendarzy wieloplanszo-
wych. W powstałych wówczas pracach au-
torowi najbardziej zależało na wyekspono-
waniu wykonanych przez siebie portretów. 
Najnowsze, w pełni autorskie kalendarze 
integrują główny element przedstawienia 
(fotografię) z tłem (opracowaniem graficz-
nym). W ten sposób Mańkowski zrealizował 
kalendarz Instalprojekt 2007, w którym za-
stosował – potraktowane indywidualnie – 
modne obecnie motywy barokowe. Poprzez 
miksowanie, przekształcanie czy łączenie or-
namentów zbudował – jak malarz na płót-
nie – kilkuwarstwową materię, w którą jakby 
wtopił fotografię. Zdjęcia intrygowały zaska-
kującą pozą modelki, pomysłem realizacyj-
nym, niejasnym na pierwszy rzut oka tema-
tem lub zagadkową symboliką.

Obecnie Mańkowski nadal specjalizu-
je się w realizacji oryginalnych kalendarzy 
(np. dla pokazu mody włoskiej firmy Patrizia 
Pepe), kontynuuje ambitny projekt wiążą-
cy się z wizerunkami wyjątkowych postaci 
Poznania oraz planuje serię pozycji zawie-
rających jego niebanalne fotogramy.

Do tych ostatnich należy prawie skoń-
czony, niezwykły album zatytułowany 

„Notebook”. Zawiera on kilkadziesiąt po-
dwójnych, zestawionych z rozmysłem, wy-
soce artystycznych fotografii. Jedne sta-
nowią rodzaj prostych wizualnych znaków, 
należą do nich np. baletnice i sportsmenki 
ukazane na białym tle; to figury ciała, mo-
gące budzić wrażenia emocjonalne i este-
tyczne. Inne „duety”, wydające się zbitką 
emocji, oddziałują na zasadzie kontrastu. 
Odmienne, dopełniają się, pozwalając snuć 
rozważania, na przykład o pięknie szeroko 
rozumianej miłości. Do najbardziej rozbudo-
wanych należą wywiedzione z ducha mody 
sceny w morskim pejzażu, przedstawiające 
zabawne żywe statuy. 

Mańkowski nie tytułuje prac, co oczywi-
ście nie ułatwia ich odbioru. Artysta podając, 
jak mówi, otwartą informację, chce, aby wi-
dzowie samodzielnie poruszali się po zapro-
ponowanej płaszczyźnie.

Odbiorca może zatem interpretować do-
konania autora posiłkując się wiedzą o świe-
cie, nawykami percepcyjnymi i znaną sobie 
konwencją fotograficzną. W pewnych wy-
padkach zdaje się na odbiór czysto wraże-
niowy, a w innych może nadawać sens zna-
kom ikonicznym lub ich zestawom, rozwija-
jąc je nawet narracyjnie.

Jakkolwiek by „czytać” fotogramy poznań-
skiego artysty, warto wiedzieć, że   wkompo-
nowane w realizacje użytkowe (np. w kalen-
darze) spełniają funkcję utylitarną, ale  zara-
zem są na tyle autonomiczne, iż można trak-
tować je jak dzieła sztuki czystej.    

Fotografia reklamowa. 

Zestawy z książki arty-
stycznej  „Notebook”.

Maciej  
Maƒkowski 
(rocznik 1949). Fotografią 
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Polskich Artystów 
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Nic bardziej nie kręci mas 
niż egzekucja władcy. 

Show pod nazwą „odcinanie 
królewskiej głowy” miał więc 
w dziejach zawsze wdzięcz-
ną publiczność – bo cen-
ne to, co rzadkie, zaś królów 
było zwykle raczej mniej niż 
więcej, a ich dekapitacji tym 
bardziej. 

Tutejszy prezydent to nie 
król, co najwyżej kandydat na 
księcia. Niemniej jednak, od 
dnia głośnego na niego wy-
roku to, co się wokół tematu 
dzieje, ma cechy publicznej 
egzekucji możnowładcy. Ta 
euforia przeciwników Pana 
Prezydenta... Jakby można 
było się w ogóle cieszyć, iż 
zostało popełnione przestęp-
stwo, a bogobojnym mia-
stem naszym rządzi sprawca 
(wskazany w pierwszej, na ra-
zie, instancji). Z drugiej strony 
odbywa się coś na kształt ple-
biscytu popularności, które-
go organizatorzy w słowach 

„wyrok sądu” słyszą „biją na-
szych” i próbują da-
wać odpór. Na przy-
kład zbierają podpisy 
za niewinnością skaza-
nego (słyszał kto, żeby 
siedzieć inaczej niż za 
niewinność?). Zajmuję 
się tematem, bo rzecz 
nieprędko przyschnie, 
przynajmniej nie do 
apelacji. A i potem bę-
dzie żywa, jeśli nastąpią 
przedterminowe wybo-
ry Pana Prezydenta.

Żelazny Kanclerz 
Bismarck dawno temu 
miał mieć proces z mły-
narzem o ziemię. I prze-
grał. Był wściekły, ale 
ponoć przyznał z satys-
fakcją: „Są jeszcze sądy 
w Reichu”. To najpew-
niej nieprawda, ale jakże piękna! W naszej 
okolicy uroda tej historii jest jednak słabo 
rozpoznawana albo w ogóle nierozumiana. 
Stanowi ona pochwałę społecznego podzia-
łu pracy, który zaczął kształtować się pod ko-
niec paleolitu i umożliwił erę neolityczną. 
Polega on z grubsza na tym, że każdy robi 

coś, w czym się specjalizuje: 
jeden poluje, drugi uprawia 
ziemię, a trzeci struga dzidy 
i radła. Jeden jest złodziejem, 
drugi policjantem. Jeden krę-
ci biznesy, a inny zajmuje się 
stosowaniem prawa. 

U nas tymczasem ten 
podział pracy uległ relatywi-
zacji. Na medycynie, szkol-
nictwie, prawie, polityce itd. 
znają się perfekcyjnie wszy-
scy. Przekonywanie publicz-
ne – mimo wyroku – że pre-
zydent Grobelny jest niewin-
ny (albo ewentualnie na od-
wrót), przypomina rozstrzy-
ganie przez publiczność sta-
dionu Lecha metodą „kto 
głośniej ryknie”, czy należy 
operować ślepą kiszkę, czy 
od razu robić sekcję. Po spra-
wiedliwość idziemy jednak 
w końcu do sądu, nie na sta-
dion, do szewca, krawca albo 
izby poznańskiego biznesu! 
To rzeczą sądu, i tylko sądu, 
jest rozstrzygać, czy był prze-
kręt, wałek, ustawiony prze-

targ, wina umyślna albo nie, błąd, korupcja 
itd. Bo tylko sąd dysponuje odpowiednimi 
narzędziami postępowania, ma procedury, 
kompetencje. Inne myślenie to bolszewizm.

Odbywający się, dość niemrawo, qu-
asi-plebiscyt, jakim to (wspaniałym) pre-
zydentem  jest Pan Prezydent, jest nie na 

temat. Jest obok tego, czym zajmował się 
sąd. Zarówno prezydent świetny, jak i bez-
nadziejny, mógł mieć chwilę grzesznej, udo-
wodnionej słabości. Sąd ustala winę, a nie 
dokonuje oceny jakości prezydentury. I wy-
mierza karę – biorąc pod uwagę okoliczno-
ści. I tu miały one znaczenie – więc lud pro-
sty szydzi, iż grzywna 14 tys. PLN za siedem 
melonów strat to całkiem niezły biznes, acz 
nie dla miasta. 

Najtrudniej pojąć, iż w naszym bogoboj-
nym mieście Poznaniu, porzundnym i cno-
tliwym mieście porzundnych mieszkańców, 
utożsamianym z legalizmem i szacunkiem 
dla prawa, można bez żenady, publicznie 
głosić, iż złamanie prawa (przekręt, wałek, 
przetarg ustawiony itp., itd.) jest OK, jeśli 
przyniosło zysk. Zadziwienie, szok, trauma. 
Takie przekonanie każe się głęboko zastano-
wić przede wszystkim nad sobą, kim jeste-
śmy jako społeczność. Niezależnie od winy 
prezydenta, który może tylko zastosował 
w praktyce (z odwagą!!) przekonania w mie-
ście naszym mocno rozpowszechnione. 

Jednak rozpowszechnienie owo wyglą-
da na selektywne. Jednym z efektów prezy-
dentury R. Grobelnego, moim zdaniem, jest 
wyraźny podział Poznania na dużą mniej-
szość, która na niej zyskała i sporą większość, 

której interesy i potrze-
by znalazły się na planie 
drugim. Wyraźnie widać 
ten podział  w sonda-
żach medialnych na te-
mat oceny wyroku sądu. 
Bo w majestacie pra-
wa, dobitnie, już nie tyl-
ko w plotkach, po raz 
pierwszy potwierdzono 
pojedynczym przypad-
kiem to, co ludność tu-
tejsza komunikuje sobie 
od dawna – że Poznań 
jest miastem rządzonym 
przez grupowe interesy 
biznesowych oligarchii. 
Koniec, kropka. 

Nieostateczny wy-
rok  na  prez ydenta 
Grobelnego w nieod-
wracalny jednak sposób 

podważył autorytet publicznej władzy lokal-
nej i wizerunek miasta naszego bogobojne-
go. Również te niepoważne reakcje na wy-
rok... To strata nas wszystkich, ten cień nad 
miastem. Siedem melonów domniemanych 
strat, 12 PLN na przeciętną poznańską gło-
wę, to przy tym pryszcz.   
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