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Z dyrektorem zarządu Wielkopolskiej 
Izby Budownictwa dr. Inż. Zenonem Kier-
czyńskim rozmawia Mariola Zdancewicz

 Sytuacja na rynku budowla-
nym wydaje się intensywnie rozwijać. Po-
wstają nowe mieszkania, ale też ich ceny 
systematycznie rosną, a biorąc pod uwa-
gę powierzchnie biurowe, to w zasadzie 
w Poznaniu nie ma wolnych pomiesz-
czeń. Jak Pan to ocenia?

Ma Pani rację. Wyniki z I kwartału 2008 
r. świadczą o powrocie na ścieżkę szybkie-
go wzrostu, podczas gdy w drugim półro-
czu ubiegłego roku wskaźniki budownictwa 
były relatywnie niskie. Obecnie w polskim 
budownictwie występuje szybsze tempo 
wzrostu niż w innych dziedzinach gospo-
darki. Daje się również zauważyć wzrost in-
westycji, w tym także zagranicznych. Muszę 
podkreślić, że nigdy w przeciągu ostatnich 
15 lat sektor budownictwa nie osiągnął tak 
wysokiej rentowności, jak to ma miejsce 
obecnie. Praktycznie we wszystkich rodza-
jach budownictwa w pierwszym kwarta-
le br. został zanotowany wzrost, na pierw-
szym miejscu właśnie w budownictwie 

mieszkaniowym, następnie w wykończe-
niowym, instalacjach, wznoszeniu budyn-
ków, budownictwie drogowym oraz w kon-
strukcji i pokryciach dachowych.

 A gdyby miał Pan wskazać 
ograniczenia i bariery tego wzrostu?

Na pewno wyczerpywanie się mocy 
produkcyjnych, szczególnie w zakresie pro-
dukcji materiałów budowlanych, dalej ogra-
niczenia wynikające z limitów emisji czyn-
ników szkodliwych do atmosfery, rosnące 
koszty oraz brak możliwości pozyskania 
fachowej kadry. Szacuje się, iż w połowie 
ubiegłego roku brakowało w budownictwie 
około 150 tys. pracowników, począwszy od 
niewykwalifikowanych, aż po kierowników 
budowy.

 Są to skutki wyjazdu młodych 
ludzi za granicę?

Tak, to m.in. skutek emigracji osób, ma-
jących relatywnie wysokie kwalifikacje. 
Poza tym istotnym czynnikiem są relatyw-
nie niskie płace w budownictwie. Mimo, 
że rosną one szybciej niż w innych dzie-
dzinach gospodarki, to jednak wzrastają 
z niższego pułapu. I tak przeciętne wyna-
grodzenie w budownictwie w marcu br. 

wynosiło 3155 zł brutto tj. około 900 EURO. 
Oczywiście obecny poziom płac w budow-
nictwie na razie nie jest dostatecznie silną 
zachęta do powrotu budowlańców z emi-
gracji zarobkowej. Niemniej jednak należy 
pamiętać, że zmniejszył się dystans mię-
dzy zarobkami budowlańców za granicą 
i w Polsce ze względu na silny kurs złote-
go. Oceniam także, że bariera materiało-
wa – szczególnie dotkliwa w trzecim kwar-
tale ubiegłego roku – będzie występować 
i w bieżącym roku. Chociaż jej znaczenie 
będzie maleć. Już w pierwszym kwartale 
dał się zauważyć pewien spadek cen mate-
riałów budowlanych.

 Pańskim zdaniem możemy się 
spodziewać utrzymania tendencji wzro-
stowej w budownictwie, czy też zatrzy-
mania po osiągnięciu pewnego pułapu? 
Czy z czasem będzie to już tylko kwestia 
jakości budownictwa?

Sadzę, że na razie utrzyma się trend 
wzrostowy. Głównie z powodu inwestycji 
związanych z przygotowaniami do Euro 
2012. Wszystkim zależy na wywiązaniu się 
z podjętych zobowiązań w zakresie przy-
gotowania Polski do Euro 2012, a jeżeli 
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tak, to mamy czynnik kreujący popyt, nie 
tylko na budownictwo sportowe, ale na 
całą infrastrukturę drogową, transportową 
i komunikacyjną.

 Naprawdę sądzi Pan, iż Euro 
2012 ma tak kolosalne znaczenie dla ca-
łej branży budowlanej?

Infrastruktura komunikacyjna, teleko-
munikacyjna, informatyczna, a w dalszej 
kolejności zapotrzebowanie na hotele i biu-
ra, będą miały wpływ na ogólny rozwój bu-
downictwa. O tym, czy w Polsce będą inwe-
stować tylko polskie firmy, czy także kapitał 
zagraniczny, zadecyduje klimat stworzony 
wokół tych inwestycji. Niewątpliwie barie-
ry w budownictwie pozostaną, natomiast 
czynniki wzrostu utrzymają się na relatyw-
nie stałym poziomie i związane będą z pro-
cesami konsolidacyjnymi.

Uważam także, że poza utrzymaniem 
trendu wzrostowego, istotnym obszarem 
będzie kreowanie wysokich standardów 
jakościowych.

 A jak wyglądają obiecywane 
zmiany w prawie budowlanym?

Kolejne rządy obiecują uproszczenie 
prawa budowlanego, ograniczenie uzna-
niowości urzędników. Według mnie najlep-
szym rozwiązaniem byłoby stworzenie pra-
wa budowlanego od podstaw, choć zdaję 
sobie sprawę z trudności zrealizowania tej 
propozycji. Poza tym trzeba pamiętać, że tyl-
ko znikomy procent gmin posiada plany za-
gospodarowania przestrzennego.

Ponadto po wyroku na prezydenta Po-
znania Ryszarda Grobelnego, pojawiło się 
nowe ograniczenie – urzędnicy boją się 
podejmować decyzje, szczególnie decyzje 
nieszablonowe, w obawie przed negatyw-
ne konsekwencjami prawnymi.

 W mojej opinii to zbyt dale-
ka konotacja, zważywszy, że wyrok jest 
nieprawomocny. Uważa pan, że ten pre-
cedens miałby tak wielki wpływ na Pana 
branżę?

Chciałem tylko zauważyć, iż urzędnicy 
nie są skłonni do podejmowania ryzyka. Sze-
fowie firm opowiadają, że realizując zadanie 
w ramach partnerstwa publiczno-prywat-
nego, zauważają, że po wyroku napotykają 
na dodatkowe utrudnienia ze strony urzęd-
ników. Mogę się domyślać, że jest związek 
między wyrokiem a zachowaniami urzędni-
ków, choć nie jestem w stanie wykazać tego 
w sposób jednoznaczny. 

 Może prościej byłoby przenieść 
prawo unijne w całości na rodzimy grunt, 
również w tym zakresie? Czy musimy 

zawsze eksperymentować i to z różnymi 
skutkami?

W mojej opinii bezpośrednie przenie-
sienie nie byłoby możliwe. Prawo budowla-
ne funkcjonuje w ramach porządku praw-
nego istniejącego w danym kraju. Odwołu-
je się do różnych rozwiązań systemu praw-
nego danego państwa i musi być z nimi 
kompatybilne.

 Jak Pan ocenia ten rynek? Bę-
dzie się rozwijał? Zauważa Pan rozwój 
małych firm?

Będzie postępował proces konsolida-
cji. Konkurencja spowoduje, że część 
słabszych firm wykruszy się z rynku. 
W moim odczuciu powstanie struktura 
dwubiegunowa. Z jednej strony duże 
organizacje budowlane, z drugiej gru-
pa małych, mobilnych firm, działają-
cych w niszach i jako podwykonawcy 
na rzecz tych dużych firm. 

 Czy w Państwa gestii jest 
sprawowanie opieki nad małymi 
firmami?

Wielkopolska Izba Budowlana jest 
dobrowolną organizacją samorządu 
gospodarczego. Oznacza to, że każdy 
z branży budowlanej, kto chce nale-
żeć do Izby, nie czyni tego z przymusu, 
tylko po przeprowadzeniu rachunku 
zysków i kosztów. Musi być przekona-
ny, że członkostwo w Izbie da mu kon-
kretne korzyści. My jesteśmy otwarci 
na wszystkie podmioty. 

 To znaczy?
Niezależnie od ich wielkości, choć 

zbyt wielu dużych firm u nas nie ma.
 Dlaczego?

Z prozaicznego powodu. Duże fir-
my mają zazwyczaj w Poznaniu tylko 
oddziały. Najczęściej należą do organi-
zacji samorządu gospodarczego zloka-
lizowanej w tym samym mieście, co za-
rząd firmy. Mamy oczywiście wyjątki od re-
guły, np. firma ULMA Construccion Polska SA 
Warszawa, VIESSMANN Sp. z o. o. Wrocław, 
czy też CEMENTOWNIA „WARTA” SA Działo-
szyn względnie STREIF BAULOGISTIK POL-
SKA sp. z o. o. Warszawa.

 Co zapewnia Wielkopolska Izba 
Budownictwa swoim członkom?

Reprezentowanie członków wobec or-
ganizacji rządowych i samorządowych. 
Udzielanie pomocy, np. w przetargach, czy 
też pomoc w wyegzekwowaniu zobowią-
zań wielkich firm wobec małych. Mieliśmy 
taką sytuację, kiedy mała firma prowadziła 
budowę marketu na rzecz firmy zachodniej. 

Pomimo, iż wybudowała zgodnie z zasada-
mi sztuki budowlanej, nie otrzymała wyna-
grodzenia, ponieważ zespół prawników za-
chodniej firmy wynajdywał co raz to nowe 
powody do niepłacenia. Ostatecznie nawią-
zaliśmy kontakt z zagranicznym odpowied-
nikiem naszej Izby w tamtym kraju, do któ-
rego ta firma należała i w rezultacie zdyscy-
plinował on swojego członka.

 W jaki sposób jeszcze Izba po-
maga swoim członkom?

Poprzez działający przy Izbie od 1993 
roku Stały Sąd Polubowny, szybki, tani i kom-

petentny w załatwianiu sporów. W przypad-
ku sądów państwowych spór jest rozpatry-
wany przez kolejne instancje. Przewlekłość 
postępowania sprawia, że proces może 
trwać wiele lat. A to w przypadku sporów 
gospodarczych może być dla przedsiębior-
cy zabójcze.

W przeciwieństwie do sądów państwo-
wych Stały Sąd Polubowny przy Izbie roz-
strzyga i zarazem kończy spór zazwyczaj na 
jednej rozprawie. A przecież dla przedsię-
biorców czas jest bardzo ważny. Cóż z tego, 
że np. po pięciu latach przedsiębiorca uzy-
ska wyrok sądu państwowego nakazujący 
jego kontrahentowi zapłatę spornej kwoty 
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5 mln zł z odsetkami, skoro przedsiębiorca 
wcześniej będzie zmuszony zgłosić wnio-
sek o upadłość z powodu utraty płynności 
finansowej?

W skład orzekający Stałego Sądu Polu-
bownego wchodzi przewodniczący – praw-
nik oraz arbitrzy, specjaliści z dziedziny, 
której dotyczy spór. To, że w składzie orze-
kającym uczestniczą specjaliści z dziedzi-
ny sporu jest bardzo istotne i korzystnie 
wpływa na szybkość, taniość i fachowość 
rozstrzygnięć. 

Inne zalety naszego Sądu poza jedno-
instancyjnością i szybkością postępowania, 
to mniejszy formalizm niż w sądownictwie 
państwowym oraz poufność. Na rozprawie 
są obecne tylko strony, ich pełnomocni-
cy a publiczność wyłącznie za zgodą stron 
i zespołu orzekającego. Tak samo przedsta-
wia się sytuacja z dostępem do akt. Ogólnie 
mówiąc, zarówno całe postępowanie, jak 
rozstrzygnięcie sporu ma charakter poufny, 
co stanowi bardzo ważną zaletę w oczach 
przedsiębiorców.

O jakości naszego Sądu dobitnie świad-
czy fakt, że do tej pory tylko jedna skarga, 

dotycząca rozstrzygnięcia sporu przez SSP 
przy WIB, wpłynęła do sądu państwowego.

Poza tym organizujemy konferencje, se-
minaria dla członków Izby i szeroko rozu-
mianej branży budowlanej. I tak np. 29 maja 
br. organizujemy spotkanie poświęcone sta-
nowi przygotowań Poznania do EURO 2012. 
W spotkaniu będą uczestniczyć prezydent 
Ryszard Grobelny, wiceprezydenci Maciej 
Frankiewicz i Mirosław Kruszyński oraz Ja-
cek Balcer – prezes spółki EURO. Chciałbym 
przy okazji zaprosić czytelników MERKURIU-
SZA na to spotkanie (sala konferencyjna na 
IV piętrze w biurowcu DELTA przy ulicy To-
warowej 35 w Poznaniu, początek o 13.00 

– zainteresowanych proszę o potwierdzenie 
udziału na adres office@wib.com.pl lub tele-
fonicznie na numer 0-61-855 21 92).

 Co należy zrobić, by zo-
stać członkiem Wielkopolskiej Izby 
Budowlanej?

Przede wszystkim należeć do szeroko ro-
zumianej branży budowlanej. Członkowie 
Izby mają obowiązek aktywnego uczestnicze-
nia w pracach Izby, postępowania w prowa-
dzonej działalności gospodarczej w sposób 

zgodny z zasadami etycznymi przyjętymi 
przez Izbę, przestrzegania uchwał i postano-
wień władz Izby, a także terminowego opła-
cania składek członkowskich.  

Wielkopolska Izba Budownictwa
Piekary 14/15, 61-823 Poznań
tel. 0-61-855 21 92, fax 0-61-853 22 72
e-mail: office@wib.com.pl, 
http://www.wib.com.pl 

Dr inż. Zenon Kierczyński (zenon.kier-
czynski@wib.com.pl) był wiceprezyden-
tem Rady WIB pierwszej kadencji i wielo-
letnim członkiem Rady. Od maja 2004 roku 
pełni funkcję dyrektora zarządu Wielkopol-
skiej Izby Budownictwa. Jest absolwentem 
Politechniki Poznańskiej, Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu oraz brytyjskich uczel-
ni. Ponadto  jest autorem wielu artykułów 
i referatów poświęconych problemom 
funkcjonowania przedsiębiorstw w go-
spodarce rynkowej.
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Dynamiczny wzrost gospodarczy, 
strumień bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych i funduszy europej-
skich oraz zwiększenie nakładów in-
westycyjnych w polskich przedsię-
biorstwach sprawia, iż popyt na no-
woczesne powierzchnie biurowe jest 
ciągle wysoki. Analitycy z Pricewater-
houseCoopers wyliczyli, że rok ubie-
gły w stosunku do 2006 przyniósł 
trzynastoprocentowy przyrost po-
daży przy dwudziestoprocentowym 
wzroście popytu na lokale w wyso-
kiej klasy biurowcach. Czy to samo 
powtórzy się w 2008?

Trendy w Polsce

Nie ma wątpliwości, iż zdecydowa-
nym liderem jest tu Warszawa (łącznie 
2,7 mln m2, ponad 70% wszystkich tego 
rodzaju powierzchni w Polsce). Pozosta-
łe ośrodki z większą ilością biur to: Kraków 
(345 000 m2), Wrocław (250 000 m2), Trójmia-
sto (223 000 m2), Poznań (171 000 m2), Kato-
wice (170 000 m2) oraz Łódź (105 000 m2). 

Z raportu PWC Polish Real Estate Market 
2008 wynika, że jednym ze znaczących czyn-
ników rozwoju rynku powierzchni biurowych 

jest atrakcyjność Polski dla Business Process 
Offshoring. BPO to sektor usług, w którym 
międzynarodowe koncerny zlecają realizację 
wybranych działań wspierających tańszym 
firmom zagranicznym. W najbliższym czasie 
obok usług księgowo-finansowych (back-offi-
ce) dynamicznie rozwijać będą się usługi typu 
call-centers (front-office). Ostatnio koncerny 
lokują inwestycje poza Warszawą. Kraków, 
Poznań czy Wrocław oferują niższe czynsze 
i koszty pracy oraz wysoko wykwalifikowany 
personel,  rozwijając tym samym regionalny 
rynek powierzchni biurowych. 

Niski wskaźnik pustostanów oraz sto-
sunkowo wysokie stawki czynszu powodu-
ją pojawianie się na biurowej mapie Polski 
kolejnych ośrodków. Do grona miast, któ-
re prestiżowymi biurowcami będą walczyć 
o zagranicznych klientów, dołączą: Szcze-
cin, Rzeszów, Lublin oraz Bydgoszcz. Mia-
stami średniej wielkości mogą zaintereso-
wać się nie tylko nowi inwestorzy, ale rów-
nież ci obecni już na rynku, dla których prze-
niesienie siedziby będzie dobrym sposobem 
redukcji kosztów.

Poznański Manhattan

Stolica Wielkopolski jest zdecydowanym 
liderem małej i średniej przedsiębiorczości 
w Polsce. Dr Krzysztof Celka z Katedry Inwe-
stycji i Nieruchomości Akademii Ekonomicz-
nej twierdzi, że w Poznaniu dominują firmy 
najmujące 100 – 500 m2. Wg jego analiz na 
poznański Manhattan składa się ok. 20 biu-
rowców o łącznej powierzchni 122 000 m2 

(z czego zaledwie 3% to pustostany). W fa-
zie realizacji jest obecnie jeszcze 55 000 m2, 

Zestawienie zbiorcze budynków

Funkcjonujące 
budynki

Powierzchnia
biurowa

Poznańskie Centrum 
Finansowe

16 600

Globis 12 000

Delta 11 000 

Andersia Tower 9 600

PGK II 8 700 

PGK I 8 000 

Kupiec Poznański 8 000 

Winogrady Business 
Center 

7 390 

Stary Browar 5 600

Kimball Electronics 5 000 

Centrum Biurowe  
Św. Michała 

4 800 

Centrum Biznesu 4 500 

Dwór Hamburski 4 000 

Nickel Technology Park 3 500 

Bazar Poznański 3 100 

Ratajczaka 19 2 400 

Wechta 27 Grudnia 2 380 

Rataje 164 2 160 

Górki 7 1 800 

Futura 1 800 

122 330 

Budynki w fazie realizacji

Budynki w realizacji Powierzchnia
biurowa

Nowe Garbary 17 000 

DePtak 11 000 

Omega 7 450

Malta Ofice Park - I faza 6 900 

Wichrowa 1 5 800 

Nickel Technology Park II 4 500 

Jana Pawła II 1 800 

Podgórna - GN Group 700 

55 150 
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ale zdecydowaną większość tej powierzchni 
także już dawno wynajęto. 

Najbardziej znaczący wzrost podaży 
odnotowano w 2003 roku. Wtedy to odda-
ne zostały: PGK Centrum II, Delta Office Bu-
ilding, Centrum Biurowe Globis oraz Stary 
Browar wraz ze swoją częścią biurową. Tyl-
ko w latach 2001 – 2003 oddano do użytko-
wania prawie 70 000 m2, co stanowi ponad 
połowę powierzchni w obecnie funkcjonu-
jących budynkach. 

Zgodnie z opisywanymi przez Pricewa-
terhouseCoopers ogólnopolskimi trendami 
w Poznaniu popyt kreują firmy z sektora 
usług dla biznesu, obecne na rynku i zain-
teresowane rozszerzeniem działalności oraz 
zagraniczni inwestorzy, którzy wybierają na-
sze miasto jako siedzibę centrów usługo-
wych. Przykładem jest firma Franklin Tem-
pleton Investment (zarządzanie fundusza-
mi inwestycyjnymi) – obecnie jeden z naj-
większych poznańskich najemców.

Nowoczesne wielofunkcyjne kompleksy 
mieszczą pod jednym dachem powierzch-
nie handlowo-usługowe, hotelowe oraz biu-
rowe. Przykładami takich obiektów są Stary 
Browar i Kupiec Poznański. 

Rewitalizacja dużych obszarów poprze-
mysłowych w centrum miasta stwarza de-
weloperom szerokie możliwości inwesty-
cji w nowoczesne powierzchnie biurowe, 
a tym samym rozwój tego rynku w stolicy 
Wielkopolski. 

Biurowiec biurowcowi nierówny

Rynek nieruchomości komercyjnych 
klasyfikuje powierzchnie biurowe jako A, 
B, B+, C (czasami również D), gdzie katego-
ria A reprezentuje najwyższy standard. 
Mogłoby się wydawać, że klasyfikacja 
ta jest ściśle określona i kontrolowana 
analogicznie do gwiazdek przyznawa-
nych hotelom. Nic bardziej mylnego! 
Klasyfikacja biurowców to kwestia 

wyłącznie umowna i nie dość jasno opisa-
na. Często budynki biurowe w tych samych 

„kategoriach” różnią się między sobą i to 
w znacznym stopniu. 

Problemem tym zajęła się grupa War-
saw Research Forum, składająca się z pięciu 
firm zajmujących się nieruchomościami: CB 
Richard Ellis, DTZ, Healey&Baker, Jones Lang 
LaSalle oraz Colliers International. WRF po-
stanowiła ujednolicić wymagania kategorii 
i wspomóc tym samym proces klasyfikacji. 
Co prawda, prace te prowadzono głównie 
z myślą o rynku warszawskim, ale ich wy-
niki znajdują zastosowanie także w innych 
miastach. 

Biura nie tylko dla największych

Ciekawą alternatywą dla nowo powsta-
łych firm jest InQbator mieszczący się w Po-
znańskim Parku Naukowo-Technologicznym 
prowadzonym przez Fundację UAM. 

W budynku przy ulicy Rubież do dyspo-
zycji oddano prawie 2 500 m2 powierzch-
ni biurowych o zróżnicowanej wielkości. 
Co ważne, biura wyposażone są w sprzęt 
komputerowy, telefon oraz komplet me-
bli. Początkujący przedsiębiorcy mogą zna-
leźć w InQbatorze biura z preferencyjnymi 
stawkami czynszu, możliwością wynajęcia 
sal konferencyjnych, dostępem do ksero 
oraz profesjonalne wsparcie merytoryczne 
z zakresu prawa oraz marketingu.   

Według WRF obiekt klasy A musi 
odpowiadać wymaganiom  trzynastu 
z szesnastu poniższych kryteriów:  

doskonała jakość wykończenia wnętrz 1. 
wraz z wszechstronnym serwisem 
technicznym, 
najlepsza lokalizacja na danym obszarze, 2. 

 z łatwą możliwością dojazdu oraz 
 dobrym dostępem do ośrodków 
 komunikacji miejskiej, 

klimatyzacja, 3. 
podwieszane sufity, 4. 
wysokość pomieszczeń (od podłogi do 5. 
sufitu) – minimum 2,70 m, 
możliwość dowolnej aranżacji wnętrz, 6. 
trzy oddzielne okablowania 7. 
strukturalne dla linii telefonicznych, 
elektrycznych i systemów 
komputerowych lub system 
podnoszonych podłóg, 
podwójne szyby niskoemisyjne, 8. 
nowoczesne, szybkobieżne windy 9. 
(maksymalny czas oczekiwania na 
windę – 30 sekund), 
dobrej jakości wykładziny podłogowe10. 

 oraz wykończenie ścian, 
w pełni wykończone wnętrza łazienek 11. 
i kuchni, 
niezawodny system telekomunikacyjny, 12. 
podwójne zasilanie lub awaryjny 13. 
system podtrzymywania napięcia, 
kontrola wilgotności powietrza, 14. 
parking strzeżony z miejscami 15. 
przeznaczonymi dla najemców,
odpowiednia liczba miejsc 16. 

 parkingowych na metr  kwadratowy 
 powierzchni wynajmowanej 
 (współczynnik miejsc parkingowych) 
 dla obiektów zlokalizowanych 
 w centrum i poza centrum: 
 – ścisłe centrum – 1/90 do 1/100 m2 
 – centrum – 1/70 m2 
 –  poza centrum – 1/25 do 1/30 m2

 (dopuszczalne 1/50 m2).



Poznańska Grupa Kapitałowa

Firma Opal Ryszard Szulc Wacław Olejniczak Spółka Jawna 
powstała w 1991 roku. Projektuje, wytwarza i montuje 
nowoczesne:

elewacje aluminiowo- szklane:•	
   -   fasady szklano-aluminiowe
   -   fasady szklane z mocowaniem punktowym

elementy elewacji ( okna, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, świetliki, •	
kopuły,
 ścianki wewnętrzne aluminiowo-szklane i całoszklane, drzwi •	
automatyczne, wahadłowe i obrotowe)
elewacje aluminiowe•	
elewacje ceramiczne (wentylowane fasady ceramiczne Faveton)•	
elewacyjne żaluzje aluminiowe i ceramiczne oraz osłony •	
przeciwsłoneczne
ognioodporną ślusarkę stalową, aluminiową•	

Oferujemy naszym klientom: 
konsultacje techniczne, połączone z doradztwem w zakresie właściwego 
użycia i instalacji naszych produktów, od momentu projektowania do 
momentu montażu prowadzonego przez nasze ekipy.
Do prestiżowych realizacji Opalu należą m.in.:
Andersia Tower w Poznaniu 
Poznańskie Centrum Finansowe
Poznańska Grupa Kapitałowa10

bi
ur

ow
ce Ataner

Omega
Budynek biurowy klasy A
Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79 A
Inwestor i Generalny Wykonawca – Ataner Sp. z o.o.
Termin oddania do użytku:  01.10.2008 r.
www.ataner.pl

PGK Centrum Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań
tel. 48 61 860 22 25
e-mail: biurowiec@pgk-centrum.pl 
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biznes

Najczęściej mają one doskonałą, presti-
żową lokalizację i coraz częściej wysoki stan-
dard. Dla ich właścicieli stanowią najlepszą 
wizytówkę, podkreślając wysoką jakość 
świadczonych usług. Lokale w centrum zaj-
mowane są głównie przez firmy, kancelarie 
prawne czy fundusze inwestycyjne. Kupują 
je również indywidualni klienci, głównie ob-
cokrajowcy oraz artyści – dla nich ważna jest 
historia kamienicy, niepowtarzalna atmosfe-
ra oraz oryginalna architektura. Niezaprze-
czalny atut to np. bliskość Starego Rynku czy 
doskonała dostępność komunikacyjna.

Coraz mniej osób pamięta, że 100-let-
nie budynki były skazane na zagładę w wy-
niku rabunkowej gospodarki lokalowej PRL. 
Bez wątpienia lata 1945-1989 stanowiły dla 
właścicieli polskich kamienic bardzo trud-
ny okres. Dzięki ogromnym wyrzeczeniom 
i nakładowi pracy ich posiadaczy wiele za-
bytkowych budynków może przynosić do-
chody, podobnie jak nowoczesne biurow-
ce. Lokale te dzięki szczególnemu klimato-
wi cieszą się powodzeniem niezależnie od 
wahań koniunktury. 

Wysmakowany wystrój niebanalnych 
wnętrz tworzą zabytkowe elementy: efek-
towne posadzki, stylowe drzwi, kute po-
ręcze wykończone często drogim niegdyś 
drewnem, reprezentacyjne wejście – to kli-
mat, którego nie da się odtworzyć w najno-
wocześniejszym nawet biurowcu.

Podaż lokali w kamienicach jest coraz 
mniejsza, coraz trudniej wynająć lokum z kli-
matem, zwłaszcza o większym metrażu. Ich 

najemcy cenią sobie uży-
teczność i niepowtarzal-
ność. Specjaliści coraz czę-
ściej podkreślają także, iż in-

westycje w kamienice są bardzo rentowne 
i bezpieczne.

W odróżnieniu od biurowców, w kamie-
nicach częściej można znaleźć poszukiwa-
ne przez małe firmy biura o niewielkich po-
wierzchniach (30-70 m2). W nowoczesnych 
budynkach deweloperzy oferują przeważ-
nie całe powierzchnie poszczególnych pię-
ter (300-1000 m2).

Dzięki dobrej koniunkturze na rynku wy-
najmu biur w kamienicach, spełniających 
określone standardy, trudno zauważyć pu-
stostany. Mniejsze powierzchnie cieszą się 
ogromnym powodzeniem wśród wielu firm.

Coraz częściej też kamienice adaptowa-
ne na cele biurowe spełniają standardy kla-
sy A, na które składają się m.in.: najlepsza 
lokalizacja na danym obszarze, wysoka ja-
kość wykończenia wnętrz z serwisem tech-
nicznym, w pełni wykończone pomieszcze-
nia socjalne (kuchnie, łazienki), strzeżony 

parking z miejscami dla najemców, zaple-
cze usługowe dla pracowników biurowca 
(restauracja, sklep z prasą itd.), podwiesza-
ne sufity lub podłogi techniczne, określona 
wysokość pomieszczeń przeznaczonych do 
stałej pracy (min. 2,7 m w świetle), klimaty-
zacja, kontrola wilgotności powietrza, nowo-
czesne windy, oddzielne okablowanie struk-
turalne dla linii telefonicznych, sieci kompu-
terowej, systemów elektrycznych oraz po-
dwójne zasilanie lub awaryjny system pod-
trzymywania napięcia.

Najnowsze osiągnięcia techniki budow-
lanej pozwalają na przeprowadzanie pod 
zabytkowymi kamienicami z przełomu XIX 
i XX wieku ciekawych operacji inżynierskich, 
np. wybudowania wielopoziomowych pod-
ziemnych hal garażowych; beton wtryskiwa-
ny pod stuletnie fundamenty może też po-
móc zamienić szykowną kamienicę w no-
woczesny biurowiec. Z pewnością znacznie 
trudniejsza byłaby operacja odwrotna.   

autor posiada licencje zawodowe w zakresie 
obrotu i zarządzania nieruchomościami

Przykładowe ceny lokali :
Lokalizacja  Położenie powierzchnia 

biurowa
wielkość 
lokali

Udział lokali   
biurowych 
w ogólnej 
powierzchni 
budynku

Czynsz 
najmu

Stare Miasto ul. Paderewskiego 5000 70-400 90% 14,00 EUR
Stare Miasto Stary Rynek 500 30-120 80% 11,70 EUR
Stare Miasto ul. Garbary 450 40-170 50% 10,30 EUR
Jeżyce ul. Słowackiego 400 30-120 30%    8,85 EUR
Jeżyce ul. Dąbrowskiego 600 30-240 50%  10,30 EUR
Wilda ul. Wierzbięcice 570 20-110 30%   8,00 EUR
Grunwald ul. Matejki 400 40-220 70%   9,70 EUR

Lokale biurowe w kamienicach możemy zna-
leźć głównie w starych częściach Poznania – 
na Starym Mieście, Jeżycach, Wildzie, Łazarzu 
i Grunwaldzie.

Waldemar Łój

Biura w kamienicach– wysmakowane i niepowtarzalne

Dane zostały przygotowane przez Firmę Karolczak Nieruchomości.
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Z dr. inż. arch. Stanisławem Sipińskim pre-
zesem Pracowni Architektonicznej Ewy 
i Stanisława Sipińskich rozmawia Rafał 
Węgierkiewicz.

 Można śmiało powiedzieć, że jest 
Pan w czepku urodzony.

W tym sformułowaniu jest sporo prawdy. 
Wychowywałem się w solidnej mieszczańskiej 
rodzinie. Matka była nauczycielką muzyki, oj-
ciec inżynierem budownictwa. Kiedy na imieni-
ny zjeżdżała się rodzina, siostry Elżbieta i Urszu-
la występowały śpiewając piosenki, a ja malo-
wałem i opowiadałem różne historie przed tym 
audytorium. Po maturze chciałem studiować na 
Akademii Sztuk Pięknych. Ojciec był praktycz-
nym człowiekiem i doradził, abym poszedł na 
architekturę. Pamiętam, że wtedy powiedział: – 
Musisz zobaczyć Europę, świat i tam pracować.

Wziąłem sobie to głęboko do serca i w cza-
sie wakacji na studiach, jeździłem do Holandii. 
Pracowałem jako robotnik w szklarni awansu-
jąc do stanowiska brygadzisty. Byłem mistrzem 
w przesadzaniu pąsecji, czyli gwiazdy betle-
jemskiej. Za zarobione w ten sposób pienią-
dze zwiedziłem cały Zachód, Amerykę i Kana-
dę. Zrobiłem tysiące zdjęć, żeby w ciągu roku 
akademickiego, często powracać do tamtych  
miejsc i klimatów. Podczas podróży poznawa-
łem ciekawych ludzi i ich inny sposób myśle-
nia i system wartości. Zasmakowałem praw-
dziwej wolności, której u nas wtedy nie było. 
Po studiach trafiłem do pracowni prof. Jerzego 
Buszkiewicza. To był Autorytet, Człowiek, któ-
remu wiele zawdzięczam w swoim życiu za-
wodowym. 1983 - ożeniłem się z Ewą, kobietą, 
z którą założyłem autorską pracownię, oboje 
mamy fioła na punkcie architektury.

 Nie często się jednak zdarza 
w tym zawodzie, aby przed przekrocze-
niem 50 roku życia zaprojektować 3 najwyż-
sze i najciekawsze budynki w Poznaniu.

Dziękuję, to wynikało zapewne z „zachłan-
ności” na ciekawe realizacje architektoniczne. 
Był rok 1991, Polska przeżywała wówczas wiel-
kie zmiany ustrojowe. Rodził się wolny rynek.  
Wreszcie do Poznania dotarli poważni inwesto-
rzy. W ramach jednego z konkursów,  opraco-
wałem wstępną koncepcję zagospodarowa-
nia pustego Placu Andersa. Projekt  pokazy-
wałem między innymi Adamowi Trybuszowi, 
który zajmował się wówczas wycenami i or-
ganizacją procesów inwestycyjnych w Pozna-
niu. Minął jakiś czas i oto nagle siedząc na Sta-
rym Rynku otrzymałem telefon, że jest klient, 
którego ten projekt zainteresował. Doszło do 
spotkania z młodszym ode mnie o 10 lat i nie-
zwykle inteligentnym i kulturalnym Niemcem, 

mieszkającym w Hiszpanii. Przeprowadziliśmy 
niedługą, ale bardzo ciekawą rozmowę. Oka-
zało się, że „nadajemy na tych samych falach”.  
W końcu w biznesie decydują relacje między-
ludzkie. W efekcie tego spotkania dziś na pla-
cu Andersa stoi Poznańskie Centrum Finanso-
we i Andersia, a kilometr dalej na zachód, przy 
ulicy Towarowej, biurowiec Delta, którego pro-
jekt zlecił nam prezes Atanera tuż po zamknię-
ciu realizacji PCF. 

 Znany jest Pan także w Poznaniu 
z zupełnie innych obiektów. To mosty.

Z nimi wiąże się wspaniała przygoda. Za-
częło się od Mostu Teatralnego. Tej historycz-
nej konstrukcji powstałej na początku XX wie-
ku groziło zawalenie. Tematem zajęło się kilka 
biur projektowych, ale żadne nie spełniło su-
rowych wymogów konserwatora zabytków. 
Postanowiliśmy spróbować. Nie zdawałem so-
bie wtedy sprawy, jak to trudny i interdyscy-
plinarny temat, jakie trzeba wypełnić proce-
dury oraz spełnić wymagania. Oglądałem sta-
re obrazy, rysunki, zrobiliśmy także setki zdjęć 
podobnych obiektów w mieście, (również 
w Berlinie). Krótko mówiąc, przygotowaliśmy 
całą typologię historyczną. Jak konserwator za-
poznał się z projektem, to wywiesił tę planszę 
w urzędzie i powiedział, że tak właśnie należy 
robić. Wygraliśmy! I od tego się zaczęło. Póź-
niej był Most Dworcowy oraz Most Św. Rocha, 
który jest pierwszym mostem rzecznym w Pol-
sce spełniającym wszystkie normy europejskie. 
Nie ma na nim np. sieci wodno-kanalizacyjnej 
ani elektrycznej. Te wszystkie media idą pod 
rzeką. Po każdym z zaprojektowanych przez 
nas mostów może przejechać nawet kolum-
na najcięższych czołgów, wszystko wg natow-
skich wymagań. 

 Do roku 1989 najważniejszymi 
inwestorami w Polsce były: państwo, spół-
dzielnie mieszkaniowe i Kościół. Dzisiaj 
tym potężnym rynkiem rządzą dewelope-
rzy. Z ich dobrym gustem bywa różnie. Oni 
inwestują i chcą zarobić dużą kasę. 

Zawód architekta wszędzie na świecie jest 
mało komfortowy, ten kto go uprawia, jest 
w ciągłym stresie. Postrzeganie historycznej 
triady Witruwiusza, definiującej jakie ma być 
dzieło architektoniczne – „piękne, trwałe i uży-
teczne”, jest różne w oczach inwestora – z na-
ciskiem na „użyteczne”, a architekta – „piękne”. 
Nieustannie musimy się ścigać w konkursach, 
spierać się ze zleceniodawcą, a to jest trudne. 
Należy się z nim jednak dogadywać i nie sta-
wiać sprawy na ostrzu noża. Polska jest jesz-
cze ciągle świeżym rynkiem, na który inwe-
storzy międzynarodowi wchodzą z obawa-
mi. Oni dyktują warunki. To smutne, ale polski P
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architekt nie będzie traktowany jak Brytyjczyk 
Norman Foster, który zdobył 300 nagród i wy-
różnień, wygrał 60 narodowych i międzynaro-
dowych konkursów. Nie dorobiliśmy się jeszcze 
w naszym gronie nazwisk, które są znane i roz-
poznawalne na rynku światowym, tak jak dzieje 
się to z kompozytorami, muzykami czy malarza-
mi znad Wisły. Ktoś, kto inwestuje duże pienią-
dze, chce mieć gwarancje, że jeśli zaangażuje ar-
chitekta z pierwszej dziesiątki, to wtedy przyjdą 
klienci, którzy zapłacą każdą sumę za wynajęcie 
pomieszczeń w zaprojektowanym przez niego 
budynku. 

 I tak się stanie niebawem w Pozna-
niu, bo nowy wieżowiec nazwany wstępnie 

„Koroną”, który  prawdopodobnie powstanie 
obok Akademii Ekonomicznej, ma zaprojek-
tować Daniel Libeskind, polski Żyd urodzony 
w 1946 w Łodzi. Na swoim koncie ma wspa-
niałe realizacje na całym świecie. Poczujecie 
Panowie wreszcie oddech międzynarodowej 
konkurencji na swoich plecach.

Poznałem Daniela Libeskinda osobiście. 
Rozmawialiśmy między innymi w Nowym Yor-
ku, Cannes i w Warszawie. To bardzo skromny 
człowiek i świetny architekt. Życzę miastu i so-
bie, żeby ten obiekt został zrealizowany i w ten 
sposób podniósł rangę Poznania. Kiedy jeżdżę 
na targi inwestycyjne lub rozmawiam z poten-
cjalnymi klientami poza granicami kraju i poka-
zuję nasze prospekty oraz realizacje, mówiąc że 
przez okres 15 lat wybudowaliśmy 0,5 mln me-
trów kwadratowych powierzchni użytkowej, to 
nasi kontrahenci z uznaniem kiwają głowami. 
Może w ten sposób uda się nam zdobyć wresz-
cie duży międzynarodowy kontrakt.

 Ale ciągle po spektakularnym suk-
cesie rewitalizacji Starego Browaru przez stu-
dio ADS władze miasta niechętnie skłaniają 
się, aby wydać zezwolenie na budowę archi-
tektonicznego „wykrzyknika”, który będzie 
kontrowersyjnym, ale ciekawym obiektem. 

To proszę pana kwestia świadomości kultu-
rowej kraju, w którym żyjemy. A w tej dziedzi-
nie mamy jeszcze wiele do zrobienia. 

 A może to wina cech poznaniaków, 
których nie stać na ekstrawagancję, bo u nas 
2 x 2 = 4 a nie 6.  

Architektura tak naprawdę nigdy nie wybie-
ga w przyszłość w taki sposób, w jaki odbiera-
na jest literatura science-fiction czy abstrakcyj-
ne malarstwo. Jesteśmy krajem na styku Wscho-
du i Zachodu, na dorobku i trudno zdobyć się 
w nim na szaleństwa, które przecież kosztują. 

 Dziś architekci to nie samotni twór-
cy pracujący w zaciszu domowym, to także 
przedsiębiorcy. Ilu w tej chwili zatrudnia 
Pan pracowników? 

Mamy 22 architektów i przy realizacji dużych 
projektów angażujemy dodatkowych ludzi. Cza-
sem nawet do 100 osób, jeśli terminy są napięte. 
Projektujemy w różnych częściach miasta i po-
trzebujemy  współpracy projektantów  konstrukcji, 
klimatyzacji, wentylacji, wszelkich instalacji siecio-
wych, po budowę dróg,  zieleni itd.  Za to wszystko 
odpowiada główny projektant – architekt,  składa-
jąc pod projektem na końcu swój podpis. 

 Środowisko, które Pan reprezen-
tuje słabo jednak dba o swój wizerunek. 
W 1995 roku wymyśliłem dla Radia Merku-
ry i Głosu Wielkopolskiego konkurs „Zło-
ty pion i ołówek”, w którym co roku nagra-
dzano najlepszego architekta i wykonaw-
cę z Poznania i Wielkopolski. Kiedy kilka lat 
temu przestano go organizować, Pańscy ko-
ledzy nie chcieli go ratować. Dlaczego?

Bo przez wiele lat nie było w dobrym tonie 
lansowanie jednostek i osobowości. Dziś ciągle nie 
ma zwyczaju zamieszczanie na budynkach plakie-
tek, kto go zaprojektował. Na wszystkich naszych 
mostach jest jednak logo pracowni, na banku przy 
Głogowskiej także, ale na PFC i Andersii tego nie 
zrobiliśmy. Budynki zostały sprzedane i dla tych, 
którzy je oglądają, są rzeczywiście anonimowe. 
Musimy w przyszłości o tym pamiętać.

 Na Pańskiej wizytówce jest skrót 
dr. Stanął więc Pan na „katedrze”. Czy ten ty-
tuł naukowy służy podniesieniu prestiżu?

Od kilku lat prowadzę zajęcia ze studentami 
Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, 
gdzie obroniłem doktorat. Spotkania i rozmowy 
z młodymi ludźmi, którzy stoją u progu swojej 
zawodowej kariery, to wielka przyjemność i fraj-
da. Od dwóch lat prowadzę także zajęcia na Aka-
demii Sztuk Pięknych, w której kiedyś chciałem 
przecież studiować. Powołano tam niewielki 
30-osobowy wydział architektury. To są wspa-
niali, zdolni, wrażliwi ludzie, z wielką wyobraź-
nią. Dla mnie to świeże powietrze, którego sta-
ram się jak najwięcej nałykać. 

 Dużo Pan jeździ po świecie, ogląda, 
co inni budują. 

W Chinach jest ogromny boom budowlany. 
To robi niesamowite wrażenie. W mojej ocenie to 
95% potwornego kiczu. Patrząc na to, co budują 
inni, mogę powiedzieć, że nie musimy mieć kaca 
i nie mamy czego się wstydzić. Nasz budynek 
PFC był uznany w Polsce za najbardziej techno-
logicznie zaawansowany i najbardziej inteligent-
ny. Ma wszystkie najlepsze w tej chwili rozwiąza-
nia światowe w cyklu sterowania obiektem, tzw. 
BMS. Andersia zajęła III miejsce organizowanym 
przez Brytyjskie Stowarzyszenie Developerów 
w Europie Wschodniej dla budynku tej klasy. Ja 
z żoną uknułem takie sformułowanie: architektu-
ra jest dobra, jak się dobrze starzeje.    

w
yw

iad

13



w
yw

ia
d

14



15

m
oda

Co ciekawego zaproponuje nam tym ra-
zem gorąca Italia? 

– Absolutnym hitem sezonu są buty w in-
tensywnych kolorach żółci, zieleni czy fuksji 
mówi Ewa Kijak właścicielka firmy Trzy Kolo-
ry importującej na polski rynek włoskie obu-
wie. Oprócz tego nie brakuje w najnowszej 
kolekcji tak modnego złota i efektownego 
błysku w postaci lakierowanej skóry. Tego 
lata zgodnie z najnowszymi trendami ma 
być kolorowo i kwiatowo, stąd też dużo wzo-
rzystych aplikacji. Od wyboru do koloru. Od 
szpilek dla wielbicielek klasycznej elegancji, 
butów typu peep-toe, czyli z niewielkim wy-
cięciem na palce w kształcie łezki, sandałów 
ozdobionych koralikami, kamieniami, kokar-
dami i spinkami, po ekstrawaganckie mode-
le na koturnie dla amatorek stabilnej obuw-
niczej wysokości.
Informacje o sieci sklepów na: 
www.top-moda.pl
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Sergio Mendes
„Encanto” 

Najnowszy album legendarnego brazylijskiego muzyka Sergio 
Mendes’a – „Encanto” to kontynuacja cieszącej się dużym uznaniem 
współpracy artysty z will.i.am’em (Black Eye Peas). Ponadto Mendes 
zaprosił do współpracy wielu artystów z całego świata, w tym ko-
lumbijską gwiazdę Juanesa, wszechstronnie utalentowanych Carlin-
hos Brown’a i Vanesse da Mata z Brazylii, czołowy japoński zespół 
pop Dreams Come True, Zap Mame z Belgii i włoskiego rappera Jo-
vanotti. Nie zabrakło również amerykańskich gwiazd takich jak Fer-
gie, Ledisi, Natalie Cole, 
Herba Alperta i jego 
żony Lani Hall. Na albu-
mie znajdziemy czte-
ry kompozycje Antonio 
Carlosa Jobima: hip ho-
pową wersję Agua De 
Beber z Toninho Hor-
ta na gitarze i Gracinhą 
Leporace – wokalistką, 
a prywatnie żoną Men-
desa, Waters Of March 
z gościnnym udziałem 
nominowanej do na-
grody Grammy Ledisi 
oraz francuską wersję utworu Les Eaux De Mars (Waters Of March)  
w wykonaniu Zap Mamy, Somewhere In The Hills z Natalie Cole 
i Dreamer z byłym mentorem artysty – Herbem Alpertem, który 
po raz pierwszy towarzyszy Mendesowi w nagraniu. Być może naj-
śmielszym wykonaniem na „Encanto” jest nowa wersja The Look Of 
Love Burta Bacharacha, którą Mendes oryginalnie nagrał w aranża-
cji bossa nova w 1967 roku. Nowa interpretacja, wyprodukowana 
przez will.i.am’a z Black Eye Peas, zachowuje uwodzicielską me-
lodię oryginału, jednocześnie wprowadzając utwór w nowe mile-
nium, m.in. z nowatorskim programowaniem bębnów i seksow-
nym rapowaniem Fergie. – Za każdym razem, gdy nagrywam nowy 
album, jest to nowa przygoda. Moją główną motywacją jest nagry-
wanie wspaniałych utworów. W całym procesie tworzenia lubię dzie-
lić się ze światem różnorodnością muzyki brazylijskiej, zarówno w ka-
tegoriach rytmu, jak i melodii – mówi Mendes. 

Universal Music Polska Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa
www.universalmusic.pl

Garou
„Piece Of My Soul”

O tej płycie krążyły już legendy… Album, na którym Garou śpie-
wa wyłącznie po angielsku, planowany był już wiele lat temu. Jed-
nak dopiero w roku 2007 Garou powrócił do tego pomysłu – kom-
pozycje zostały zaaranżowane od nowa. Część utworów dołączona 
została do płyty na ostatnim etapie produkcji. Większość materia-
łu nagrano w Szwecji pod czujnym okiem Peera Astroma (Celine 
Dion, Madonna, Jennifer Lopez) co gwarantuje, że mamy do czynie-
nia z brzmieniem najwyższej jakości i przebojowości! Przy 13 utwo-

rach z płyty pracowało wielu znakomitych gości, z których wymie-
nić można choćby Roba Thomasa (Matchbox 20, Santana), Guya 
Chambersa (Robbie Williams) czy Judy Tzuke (Morcheeba). Album 

„Piece Of My Soul” promuje singiel Stand Up napisany przez Roba 
Thomasa – bez wątpienia jeden z najbardziej porywających utwo-
rów w karierze Garou.

SONY BMG Music Entertainment (Poland) Sp. z o.o.
ul. Chóralna 14, 02-879 Warszawa
www.sonymusic.pl
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Stanisław Furmaniak

Majówkowe premiery
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Justyna
Steczkowska
„Puchowe 
kołysanki”

Ukazała się płyta z wyjątkowo „puchową” zawartością. Ta „pu-
chowa” zawartość to zestaw 10 kołysanek dla dzieci skomponowa-
nych i zaśpiewanych przez Justynę Steczkowską.

Album uka-
zał się w dwóch 
formatach. W 
edycji standar-
dowej usłyszy-
my: Już idziemy 
spać, Schowaj 
nos pod koc, Do-
bra jest noc, Koły-
sanki śpiewam Ci, 
Leonek, W skrzy-
dłach snu, Za-
mknij oczka, Zło-
towłosy synku 
mój, Twój aniołek 
stróż, Mały czaro-
dziej. Natomiast 
edycja specjal-
na wydana jest 
w eleganckim digipacku. Na płycie, oprócz dwóch dodatkowych 
kołysanek, usłyszeć można kilka urokliwych bajek autorstwa Jo-
anny Krzyżanek i Marcina Cisła, czytanych przez Justynę Stecz-
kowską. Dodatkowo, edycja specjalna zawiera bogato ilustrowa-
ną książeczkę, w której umieszczone są zdjęcia dzieci z różnych 
stron Polski i świata zrobione przez Justynę. 

 – Kiedy urodziłam swojego pierwszego syna Leonka napisałam 
kilka kołysanek i nagrałam je dla niego, żeby nie czuł się osamotnio-
ny, gdy wyjeżdżałam z domu na koncerty i wciąż słyszał mój głos. 
Tak bardzo je polubił, że nie chciał zasypiać bez nich bez względu na 
to czy byłam w domu, czy też nie. Gdy przyszedł na świat nasz drugi 
syn Staś postanowiłam napisać kolejne kołysanki w prezencie dla 
niego – tak właśnie powstała płyta „Puchowe Kołysanki” dla dzieci.

To bardzo spokojne, miłe dla ucha piosenki mające za zadanie utu-
lić nasze małe skarby, żeby im się dobrze spało. Zależało mi też bardzo 
na tym, żeby płytka pięknie brzmiała, dlatego towarzyszą mi akustycz-
ne instrumenty, mała orkiestra smyczków i ambientowe brzmienia, któ-
re wprowadzają dzieci w dobry nastrój, wyciszając po dniu przygód 
i pozwalają spokojnie zasnąć. Poza tym w wydawnictwie specjalnym 
jest również dostępna do obejrzenia książeczka z galerią zdjęć dzieci 
z różnych stron Polski i świata zrobionych przeze mnie i kilka czyta-
nych bajek – mówi Justyna Steczkowska.

Sarah Brightman
„Symphony”

„Symphony” to pierwszy od pięciu lat studyjny album Sarah Bri-
ghtman z nowym materiałem. Płyta wydana w USA stanowi kolek-
cję 13 premierowych utworów, z których niektóre wokalistka wyko-
nuje w duecie z Andreą Bocellim, Alessandrem Safiną oraz Fernan-
dem Limą. „Symphony” wspięło się na szczyt trzech innych list Bill-
boardu w kategoriach: album klasyczny, album klasyczno-popowy 
oraz album internetowy. Płyta zadebiutowała także na 17 miejscu 
listy sprzedaży albumów cyfrowych. Przez ostatnie dwie i pół de-
kady Sarah Brightman wypracowała sobie tytuł najlepiej sprzedają-

cej się sopranistki wszechczasów – ponad 26 milionów płyt 
CD i 2 miliony DVD na całym świecie. Artystka jest pionier-
ką w przekraczaniu i zacieraniu granic pomiędzy głównymi 
nurtami muzycznymi – od popu i broadwayowskich szlagie-
rów po klasykę i arie operowe. Jej unikalny, eksperymental-
ny styl pomógł utorować drogę do sławy takim śpiewakom,  
jak Andrea Bocelli, Il Divo, czy Josh Groban. W Polsce ukaza-
ła się rozszerzona wersja płyty „Symphony”, na której usłyszy-
my znakomity duet, I Will Be With You (Where The Lost Ones 
Go) w wykonaniu Sarah Brightman i Andrzeja Lamperta – na 
co dzień związanego z zespołem PIN. Umiejętności wokalne 
piosenkarza spotkały się ze znakomitą opinią Sarah. Artystka 
komentuje: „I Will Be With You”  to piosenka, która dla wokali-
sty jest prawdziwym wyzwaniem. Trzeba mieć naprawdę dużą 
skalę by okiełznać ten utwór! Andrzej sięga tutaj wyżyn, w jego 

wykonaniu piosenka 
jest przesycona wiel-
kimi emocjami i uczu-
ciem. To zdecydowanie 
głos na światowym po-
ziomie i jestem bardzo 
zadowolona z rezulta-
tu nagrania. Polska jest 
do tej pory jedynym 
krajem, który uzyskał 
akceptację artystki na 
wydanie wzbogaco-
nej o dodatkowy duet 
wersji albumu „Sym-
phony”. Andrzej Lam-
pert wyznaje: Kiedy za-

dzwonił do mnie prezes EMI Music Poland Piotr Kabaj i zapytał mnie 
czy chciałbym nagrać duet z Sarah Brightman, pomyślałem, że się prze-
słyszałem. Nie wiedziałem, co powiedzieć, byłem bardzo zaskoczony. 
Wprawdzie marzyłem, by kiedyś móc nagrać duet z kimś znanym, ale 
nie przypuszczałem, że nastąpi to tak szybko i że będzie to gwiazda 
tego formatu. Cieszę się podwójnie, bo piosenka „I Will Be With You…” 
bardzo przypadła mi do gustu.

EMI Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
www.emimusic.pl

PREMIERY MUZYCZNE

PREMIERY MUZYCZNE

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

t. 
EM

I M
us

ic
 P

ol
an

d

17

m
uzyka



Pochwała                           tradycji
W komplecie robi imponujące wrażenie. Długa na 1,5 metra, waży tyle co dojrzały męż-
czyzna – 84 kilogramy. Ma 49 tomów formatu A4, ciemnobordową, skóropodobną opra-
wę ze złoceniami, papier kredowy. Objętość jednego tomu to około 470 stron. Posta-
wiona na masywnym stole lub w domowej bibliotece nadaje wnętrzu powagi i dosto-
jeństwa. To nie byle co: BRITANNICA – EDYCJA POLSKA.

Szczyci się ponad 200-letnią tradycją, jest 
stale aktualizowana, a w tym wypadku 

poszerzona o hasła dotyczące naszego kra-
ju i Europy Wschodniej. Jej wersja oryginal-
na tworzona była przez ponad 4000 osób 
z 31 krajów, nad polskim zaś wydaniem 
pracowało blisko 400-osobowe grono au-
torów, recenzentów i tłumaczy. Tak powsta-
ło monumentalne dzieło zawierające po-
nad 100 000 haseł, 23 000 zdjęć, rysunków 
i barwnych map. Obok krótkich haseł i ar-
tykułów ze wszystkich dziedzin oraz biogra-
mów postaci historycznych i współczesnych 
zawiera obszerne artykuły podsumowujące 
współczesną wiedzę. 

Pojawiła się na polskim rynku z inicja-
tywy Wydawnictwa Kurpisz, którego głów-
nym celem jest propagowanie i udostęp-
nianie wiedzy. Firma powstała w 1991 roku, 
a rok później wprowadziła na rynek reprint 
22-tomowej Encyklopedii Gutenberga. Mie-
czysław Kurpisz, absolwent Wydziału Filologii 
Polskiej UAM, doktor nauk humanistycznych, 
jednocześnie literat, krytyk, podróżnik, w do-
robku ma zbiory wierszy, opowiadań i powie-
ści takie jak: Ataraksja, Dochodzenie, Striptiz pa-
pugi, czy ostatnia, dobrze oceniona przez kry-
tykę, Tańcujący z dziwkami.

Encyklopedia Britannica to na pewno 
najpoważniejsze dzieło Wydawnictwa. Jest 

też  najstarszą encyklopedią powszechną – 
jej pierwsze wydanie ukazało się w 1768 
roku w Edynburgu w nakładzie 3000 kom-
pletów. W 1920 roku EB została kupiona 
przez wydawców amerykańskich, a 13 lat 
temu Wydawnictwo Kurpisz Spółka Cywil-
na nabyło licencje do edycji polskiej. Aktu-
alnie można ją nabyć w wolnej sprzedaży 
kontaktując się z Wydawnictwem Kurpisz 
S.A., 62-081 Przeźmierowo ul. Poznańska 5, 
telefon: 061 833 15 17.

Bliższe informacje dostępne są na stro-
nach internetowych:
www.kurpisz.pl   www.britannica.pl
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zygzakiemNegocjacje wizowe  
Posłowie z zadowoleniem powitali udzielenie Komisji Europejskiej mandatu 

do podjęcia negocjacji wizowych z USA. Większość posłów podkreśla, że negocja-
cje powinny być prowadzone w imieniu wszystkich członków Wspólnoty, a rząd 
USA i kraje, które podjęły negocjacje dwustronne powinny szanować podmioto-
wość UE i jej kompetencje traktatowe. Zabierając głos w imieniu grupy UEN po-
chodzący z Poznania poseł Konrad Szymański podziękował Komisji za wysiłki „na 
rzecz równego traktowania obywateli państw Unii na granicy amerykańskiej”. Za-
znaczył, że sprawa negocjacji dotyczących zniesienia wiz do USA „bardzo dobrze po-

kazuje ograniczenia Unii Europejskiej”.  „Przy całym poparciu dla Komisji Europej-
skiej, w szczególności ze strony krajów, które przystąpiły do Unii w latach 2004 

i 2007 spotkaliśmy się z porażką tych rozmów. Ameryka będzie podpisywała 
bilateralne porozumienia wizowe z każdym krajem członkowskim po kolei 
po spełnieniu tylko i wyłącznie kryteriów prawa amerykańskiego w tym za-
kresie” – zauważył  Konrad Szymański.  „Jak widać Komisji jest łatwo ograni-
czyć – czasem traktatowo, czasem przez praktykę – kompetencje państw 

członkowskich. Dużo trudniej jest odnieść  sukces w relacjach z pań-
stwami trzecimi”. Zwrócił uwagę, że pomimo 

poparcia dla prawa Komisji do wyłącz-
nej reprezentacji, niektóre państwa 

członkowskie zdecydowały się na 
osobne negocjacje. „Zupełnie się 
tym państwom nie dziwię” – mó-
wił Szymański.  
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 Inwestycja w przyszłość 
Europy 

29 kwietnia w Akwizgranie wręczono po raz pierwszy 
Młodzieżową Nagrodę Karola Wielkiego. Zwycięzców wyłoni-
ło jury, któremu przewodniczył szef Parlamentu Europejskiego 
Hans-Gert Pöttering. Choć jego zdaniem wybór nie był łatwy, 
nagrodę w wysokości 5000 euro otrzymał węgierski projekt  

„Studenci bez granic”, promujący wyjście poza własne grani-
ce i zbliżanie kultur i narodów w Unii Europejskiej i poza nią. 
Nagrodę odebrała Emoke Korzensky, od 10 lat kierująca na-
grodzonym projektem (jej polscy przodkowie przyjechali na 
Węgry w XIX wieku). Co roku spotykają się tu na seminariach 
studenci ze Słowacji, Ukrainy, Serbii i Rumunii, omawiając ak-
tualny temat europejski. W tym roku rozmawiali o Europej-
skim Roku Dialogu Międzykulturowego.

Drugą nagrodą (w wysokości 3000 euro) uhonorowano 
pomysł dwóch brytyjskich dwudziestolatków, którzy posta-
nowili stworzyć front przeciwko antyeuropejskim mediom 
w Wielkiej Brytanii. Od roku organizują w Londynie festiwal 
kultur. Ich zamiarem jest stworzenie w Wielkiej Brytanii stałe-
go młodzieżowego forum dyskusyjnego o przyszłości Unii.

Trzecią nagrodę i 2000 euro przyznano greckiej szkole 
w Vyronas. Trzydzieści lat temu, kilka miesięcy po wręcze-
niu nagrody Karola Wielkiego pierwszemu Grekowi, Kon-
stantynowi Karamanlisowi, szkoła ta stała się miejscem edu-
kacji europejskiej i współpracuje nawet z jednym z liceów 
w Rzeszowie.

Kandydatów do nagrody wyłoniono podczas pierwszego 
etapu konkursu, odbywającego się w krajach członkowskich. 
wybrało jury złożone z posłów do Parlamentu Europejskiego.

Polskimi kandydatami do nagrody byli organizatorzy Mię-
dzynarodowego Obozu Studenckiego „Żabinki”: Fundacja Ini-
cjatyw Międzynarodowych i Obywatelskich Centrum Europy 
oraz Centrum Młodych Dyplomatów.

Na obozie tym w rozmaitych warsztatach tematycznych 
może przez miesiąc uczestniczyć 120 osób z krajów Unii i spo-
za niej. Zdaniem kierującego projektem Bartłomieja Janickie-
go uczestnicy warsztatów uczą się otwartości i zrozumienia 
dla innych. Były premier Belgii i laureat Nagrody Karola Wiel-
kiego z roku 1976 Leo Tindemans uważa, że nowa nagroda dla 
młodzieży to rodzaj inwestycji w przyszłość Europy.

Dodajmy, iż dwa dni po wręczeniu Młodzieżowej Nagro-
dy Karola Wielkiego, 1 maja, także w Akwizgranie, wręczono 
przyznawaną od 1950 roku Międzynarodową Nagrodę Karo-
la Wielkiego. Jej laureatką została kanclerz Niemiec Angela 
Merkel.

Nagroda Karola Wielkiego dla osób mających szczególny 
wkład w integrację europejską jest jednym z najbardziej pre-
stiżowych wyróżnień Unii. Pierwszym jej laureatem był twór-
ca Ruchu Paneuropejskiego, Richard hrabia Coudenhove-
Kalergi. 

MAZ

Chińczycy w Afryce: szansa czy 
zagrożenie?  

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie „Polityki Chin i jej 
wpływu na Afrykę. Posłowie uważają, że Unia Europejska powinna opracować 
strategię pozwalającą sprostać nowym wyzwaniom związanym z zaangażowa-
niem Chin w Afryce. Zalecono m.in. uzgodnienie stanowiska różnych państw 
członkowskich i Unii oraz nawiązanie dialogu z Chinami.  

Od lat 90. ubiegłego stulecia obserwujemy coraz większa obecność Chin 
w Afryce. Strategicznym czynnikiem napędzającym tę politykę jest przede 
wszystkim ropa naftowa, ale  Chiny poszukują również innych zasobów natural-
nych, a także nowych rynków. Ponadto dążą do zwiększenia swoich wpływów 
politycznych, uzyskania poparcia dla polityki „jednych Chin” i wykreowania się na 
potęgę światową. Rząd chiński zobowiązał się m.in. do utworzenia chińsko-afry-
kańskiego funduszu na rzecz rozwoju w wysokości 5 miliardów dolarów w celu 
zachęcania chińskich przedsiębiorstw do inwestowania w Afryce. Z chińskich 
pieniędzy powstają drogi, szpitale, fabryki. Ale jest tez druga strona medalu. Za-
interesowanie Chin wydaje ograniczać się tylko do krajów bogatych w zasoby. 
Chińska pomoc i inwestycje są często wzajemnie powiązane i zazwyczaj są w nie 
zaangażowani chińscy pracownicy, a nie lokalna ludność. 

MAZ



– Naprawdę nie wiem, na co się zde-
cydować. Dziś czeka nas tutaj wielkie 
obżarstwo. Przygotowano je na wiele 
sposobów: są pieczone, duszone, go-
towane, panierowane, podsmażane, 
w sałatce, w zupie i w sosie, białe, 
zielone i fioletowe. W głowie się krę-
ci. Dobrze, że zjadłem dzisiaj lekkie 
śniadanie...

Jeden z kilkudziesięciu gości 
zaproszonych na tradycyjną ucztę 
szparagową w Hotelu Rzymskim 
nie przesadza. W menu znalazło się 
20 propozycji dla smakoszy. Wiel-
ki, kwadratowy stół pośrodku sali 
w Restauracji de Rome wygląda 
rzeczywiście imponująco. Już po 
raz 9 zainaugurowano tu ogólno-
polskie, uroczyste otwarcie sezonu 
szparagowego w Poznaniu. Jego 
patronem jest Polski Związek Pro-
ducentów Szparaga oraz Katedra 
Warzywnictwa na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu, której 
nieocenionym ekspertem i praw-
dziwym guru jest profesor Mikołaj 
Knaflewski. 

Podobnie jak przed rokiem, 
przyznano Srebrne Szparagi. 
Wręczył je honoro-
wy prezes Związku 

- Łukasz Horowski, 
mianowany kilka lat 
wcześniej w dowód 
uznania Szparago-
wym Królem. Tym ra-
zem statuetkę przy-
znano Hotelowi Rzym-
skiemu, zaznaczając w lau-
dacji, że jego dyrekcja i załoga w sposób 
znakomity przyczynia się do promowania 
tego smacznego, ale ciągle niedoceniane-
go na polskich stołach warzywa. 

Młode pędy szparaga rosną począt-
kowo w kopczykach, przysypane ziemią 

i pozostają białe, dopóki nie ujrzą słońca. 
Gdy główki wyrosną ponad powierzchnię 

gleby, w pędach pod wpływem światła 
wytwarzają się antocyjany i ich zabar-
wienie zmienia się z białego najpierw 
na różowe, potem fioletowe, a na koń-
cu zielone. Tylko nieliczne odmiany 
od razu po wyjściu na powierzchnię 
są zielone. Po ścięciu szparagi szybko 
stają się włókniste, pogarsza się ich 
smak i aromat, dlatego też najpóź-
niej w ciągu 2 godzin powinny  być 
dostarczone do chłodni. 

Tegoroczny sezon, z uwagi na 
opady atmosferyczne, rozpoczął się 
co najmniej z 10 dniowym opóźnie-
niem. Dlatego też na samym starcie, 
cena jednego, półkilogramowego 
pęczka, sprzedawanego na rynku 
wynosiła 15 zł. Po dwóch tygodniach 
spadła poniżej 10 zł. W połowie maja, 
producenci stojący przy trasie Poznań 

– Berlin oferowali turystom szparagi za 
jedyne 4 zł. 

Jest jednak poważny problem, 
który zakłóca spokojny sen plantato-
rom. Nie ma ludzi chętnych do pra-
cy na polu. Tak dzieje się już od roku, 
a sytuacji nie ratują nawet zatrudnia-

ni Ukraińcy i Rumuni. Zbiór 
szparagów to niełatwe 
zajęcie. Trzeba wstać bla-
dym świtem, by na plan-
tacji zjawić się przed go-
dziną 6 rano. Pracuje się 
4 godziny i po południu 
podobnie. Krzyże bolą, 

bo trzeba się ciągle schy-
lać wycinając szparagi z ziemnej pryzmy 
długim nożem-wycinakiem. Praca jest akor-
dowa. Za 1 kilogram zebranych szparagów 
zatrudniony otrzymuje 1 złotówkę. 

Z podobnym problemem, o dziwo, nie 
radzą sobie nasi zachodni sąsiedzi. Tam 
plantacji jest nieporównywalnie więcej niż A
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z Znane były już w starożytnym Egipcie. Zaś Rzymianie z uwagi na falliczny 

kształt, traktowali je jako afrodyzjak. Ich jedzenie miało przywracać radość 
życia i siły witalne. W XII wieku, w Europie uprawiane były przy klasztornych 
ogrodach jako roślina lecznicza, używana do łagodzenia obrzęków i oczysz-
czania nerek. Kilkaset lat później dotarły na królewskie i książęce stoły. Dziś 
traktowane są jako ważny suplement diety. Zawierają dużo witamin z grupy 
B, kwas foliowy, błonnik, selen. Mają działanie antyrakowe i wpływają stymu-
lująco na pracę systemu nerwowego – poprawiają nastrój i łagodzą depresję. 
Nie gromadzą szkodliwych azotanów i metali ciężkich, a środki chemiczne 
do ich uprawy stosuje się dopiero po zbiorach. 
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w Polsce. Wynagrodzenie za godzinę pra-
cy waha się od 4 do 6 euro. I chętnych też 
nie ma. Prasa niemiecka bije na alarm, bo 
bez tego warzywa trudno sobie wyobrazić 
wiosenną biesiadę w domu 
czy w restauracji. W Europie 
Niemcy to ciągle szparagowa 
potęga. Największym produ-
centem na świecie są jednak 
Chiny, a także Peru, USA, Ja-
ponia, Nowa Zelandia. 

A jak wygląda sytuacja 
w Polsce? Prezes Andrzej Ma-
inka uprawia szparagi już od 
22 lat. W tym roku z 15 hekta-
rowej plantacji zbierać będzie 
tylko z 7. 

– Kiedyś to był doskonały in-
teres, bo dużo eksportowaliśmy 
za granicę – zwierza się dzien-
nikarzom na konferencji pra-
sowej. – Dziś przy konkurencji 
producentów z innych państw i mocnej po-
zycji złotówki wobec euro trudno związać ko-
niec z końcem. Sadzonki karpy też są drogie. 
Na 1 hektar potrzeba ich aż 16 000, choć szpa-
ragi można zbierać z nich przez 10 lat. Dobrze 
radzą sobie tylko duże, ponad 100 hektarowe 
gospodarstwa, które są spółkami z kapitałem 
niemieckim i holenderskim. Może to wyda się 
zaskakujące, ale tych dziesięciu gigantów daje 
połowę produkcji tego warzywa w Polsce. 

Rocznie w naszym kraju produkuje się 3,5 
tysiąca ton, podczas gdy w Niemczech ponad 
100 tysięcy. Ciągle jeszcze Wielkopolska jest 

głównym dostawcą. To tu, w rejonie Nowego 
Tomyśla można spotkać niewielkie plantacje, 
na których pracują całe rodziny. Dobre wa-
runki glebowe i klimatyczne sprzyjają szpara-

gom. Sezon jak zwykle zakończy się pod ko-
niec czerwca. I właśnie wtedy, po raz 15, od-
będzie się w Nowym Tomyślu Międzynarodo-
wa Konferencja Szparagowa. A póki co, ciesz-
my się tym wyjątkowo szlachetnym w sma-
ku warzywem. Jak twierdzi Janusz Masztalerz, 
szef kuchni Hotelu Rzymskiego, najlepsze są 
sakiewki z ciasta naleśnikowego, faszerowa-
ne kurkami i szparagami na gorąco. Próbo-
wałem. Są doskonałe! Szczególnie popijane 
schłodzonym, białym winem lub szampanem. 
Palce lizać!    

fot. Rafał WęgierkiewiczA
pe

ty
t n

a 
sz

pa
ra

gi
Prezes Związku Andrzej Malinka, szef kuchni Hotelu Rzymskiego Janusz Masztalerz
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02.06.2008r., poniedziałek, 
godz. 19.00
WARSZTATY GOSPEL 

02.06.2008r. poniedziałek,  
godz. 21.00
MATE.O 
gościnnie Natalia Niemen

03.06.2008r., wtorek,  
godz. 20.00
JEMBE FOLA

06.06.2008r., piątek, godz. 20.00
BLUES COMPANY

07.06.2008r., sobota, 
godz. 20.30
Jazz Top w Blue Note
JACEK KOCHAN & CO feat. 
GEORGE GARZONE (USA)

10.06.2008r., wtorek,  
godz. 20.00
FBI JAZZ PROJECT

11.06.2008r., środa, godz. 20.00
THE SAKALA BROTHERS (Za-
mbia) & NEW DAY

13 czerwca 2008r., piątek,  
godz. 20.30
KLAUS PAIER TRIO

14.06.2008r., sobota,  
godz. 20.30
SALSA FUSION NON-STOP

16.06.2008r., godz. 19.00
WARSZTATY GOSPEL

17.06.2008r., wtorek, godz. 
20.00
FINALS JAZZ QUINTET

18.06.2008, środa, godz. 20.00
KINGA KIELICH

20.06.2008r., piątek, godz. 20.30
TREZ COLOREZ

23.06.2008r., wtorek,  
godz. 20.00 
ACOUSTIC CONNECTION

24.06.2008r., poniedziałek,  
godz. 20.00
OPEN MIC

30.06.2008r., poniedziałek,  
godz. 19.00
WARSZTATY GOSPEL

27.06.2008r., piątek, godz. 20.30
SŁAWEK JASKUŁKE 3YO feat. 
ED SCHULLER (USA)ja
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Dobiega końca kolejny, mu-
zyczny sezon w Blue Note.  Po-

znański klub zadbał więc o to, aby czerwco-
we koncerty na długo pozostały w pamięci 
miłośników jazzu...

Szczególną uwagę jazzfanów zwraca-
my na czerwcowy koncert z cyklu Jazz Top 
w Blue Note, Jacek Kochan & CO feat. Geo-
rge Garzone. Charyzmatyczny, polski perku-
sista do udziału w koncercie zaprosił  Geor-
ge’a Garzone – jednego z najbardziej uzna-
nych saksofonistów amerykańskiej sceny jaz-
zowej. Garzone uczestniczył w wielu projek-
tach światowych gwiazd: grał i nagrywał m.in. 
z Danilo Perezem, Jack DeJohnettem, Joh-
nem Patitucci. Należał również do uhonoro-
wanego Nagrodą Grammy Joe Lovano 
Nonet, a nagrana przez niego w 1996 
roku autorska płyta Four’s and Two’s  
otrzymała wyróżnienie prestiżowego 
pisma „Down Beat”. Specjalnością Geo-
rge Garzone są brawurowe improwiza-
cje, które w połączeniu z rozpoznawal-
nym stylem Jacka Kochana gwarantują 
niezapomniane wrażenia.

Wszystkich, którym bliskie są folko-
we okolice jazzu, ale i klimat brzmień 
Astora Piazzolli, zapraszamy na koncert 
tria jednego z najlepszych, europejskich 
bandeonistów, Klausa Paiera. Trio za-
prezentuje swingujące kompozycje ar-
tysty,  inspirowane Tango Nuevo, muzy-
ką bałkańską i walcem musette. W repertu-
arze zespołu, oprócz obowiązkowych kompo-
zycji Astora Piazzolli, znajdują się także stan-
dardy Duke’a Ellingtona, Jaco Pastoriusa, Da-
ve’a Brubecka, czy Charlesa Mingusa. 

Koncertem kończącym 10 sezon muzycz-
ny w Blue Note będzie spotkanie tria Sławka 
Jaskułke  (w składzie: doskonały perkusista 
Krzysztof Dziedzic) z amerykańskim basistą 
Edem Schullerem, mającym na koncie współ-
pracę z takimi tuzami jazzu jak Lee Konitz, Joe 
Lovano, Dave Liebman, czy Billy Hart. Sławek 
Jaskułke to z kolei jedna z najbardziej charak-
terystycznych osobowości „młodego”, polskie-
go jazzu. Krytyka okrzyknęła go objawieniem 
polskiej pianistyki jazzowej, a Zbigniew Na-
mysłowski, wysłuchawszy debiutanckich kon-
certów muzyka, natychmiast zaprosił go do 
udziału w swoim kwartecie.

Już we wrześniu zapraszamy na kolejne 
koncerty w Blue Note!

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA Czerwi
ec

SŁAWEK 
JASKUŁKE

KLAUS PAIER

GEORGE 
GARZONE
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Poznański Festiwal Piosenki Słowiańskiej 
jest niezwykłym wydarzeniem. Narodził się 
w 2005 roku. Jego przyjście na świat było 
spontanicznie. Pomysł wypłynął z fascyna-
cji muzyką bałkańską – żywiołową, czasami 
melancholijną, ale niewątpliwie wciąż jesz-
cze odkrywaną, wciąż nie poznaną w peł-
ni. Celem organizatorów jest propagowa-
nie kultury słowiańskiej bezpośrednio, czyli 
poprzez żywy kontakt z muzyką, śpiewem i 
tańcem. Idea stworzenia imprezy, która sku-
piałaby wykonawców i miłośników szeroko 
pojętej muzyki słowiańskiej, wyszła od stu-
dentów poznańskiej slawistyki. Opiekunem 
Festiwalu jest Koło Naukowe Studentów Sla-
wistyki Katedry Filologii Słowiańskiej UAM. 
Głównymi organizatorami – troje studen-
tów: Joanna Janusz, Marta Gla-
zer i Patryk Borowiak. Działania 
Koła Naukowego wspiera Cen-
trum Kultury Zamek, oddając 
do dyspozycji Dziedziniec Zam-
kowy i sale. 

Mowa o „szeroko pojętej” 
muzyce, ponieważ na Festiwa-
lu można usłyszeć utwory róż-
nych gatunków muzycznych 
i śpiewać można we wszyst-
kich językach słowiańskich, z 
wyjątkiem języka ojczystego. 
Dotychczas zaprezentowano 
utwory m. in. w języku ukra-
ińskim, białoruskim, rosyjskim, 

bułgarskim, serbskim i polskim. Jest to je-
dyna tego typu impreza w Poznaniu i jedna 
z nielicznych okazji posłuchania muzyki sło-
wiańskiej na żywo w tak zróżnicowanym re-
pertuarze. W zależności od tego, co chcą za-
prezentować uczestnicy, organizatorzy prze-
widują dwie kategorie: muzykę popularną 
(rock, pop, jazz, blues, itd.) oraz muzykę źró-
deł, czyli folk. W jury zasiada zespół złożony 
z językoznawców KFS, którzy oceniają po-
prawność językową wokalistów oraz z mu-
zyków, których zadaniem jest ocena przygo-
towania muzycznego uczestników.

Po wstępach w części konkursowej i wy-
łonieniu zwycięzców, scena przechodzi we 
władanie gwiazd. Pierwszy Festiwal był swo-
istym powrotem do korzeni. Zagrał wówczas 

Kwartet Jorgi, zespół z 26-letnią tradycją, któ-
ry wykorzystując niespotykane już dziś in-
strumenty, zaprezentował brzmienia z odle-
głych czasów starej Słowiańszczyzny. Nastrój 
tajemniczości wzmogło pojawienie się sza-
mana, który zaśpiewał w oparach wonnych 
kadzideł. Gwoździem programu II PFPS była 
grupa zero-85, śpiewająca w języku białoru-
skim, która nadała imprezie mocny, rockowy 
klimat. III Festiwal znów był zwrotem w stro-
nę źródeł, ale tym razem o innym charakte-
rze. Niekwestionowaną gwiazdą była grupa 
Żywiołak. Członkowie zespołu określają swo-
ją muzykę jako nieprzypadkowe dzieło spo-
tkania dwóch nurtów muzycznych, określa-
nych mianem: heavy-folk, biometal, folkmetal, 
czy też hard-folk. Fascynują ich przedchrze-

ścijańskie mity i wierzenia. Gru-
pa, poza koncertami w Polsce, 
odwiedziła między innymi Wę-
gry, Rosję i Niemcy. 

Co będzie można zobaczyć 
i usłyszeć następnym razem? 
Festiwal wciąż przechodzi me-
tamorfozy, rozwija się i udosko-
nala, więc niewątpliwie organi-
zatorzy ponownie zaskoczą wi-
dzów, miejmy nadzieję, że znów 
pozytywnie.

Bliższe informacje:  
www.pfps.prv.pl    

fot. Bartek Dziamski

IV Poznański Festiwal 
Piosenki Słowiańskiej

4 czerwca 2008 CK Zamek
Monika Harłożyńska
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Jak większość polskich muzyków, choć 
nie wszyscy chcą o tym mówić, zaliczył spo-
ro restauracji, klubów i promów w Skandy-
nawii, gdzie spędził kilkanaście lat. Jest wciąż 
aktywnym solistą oraz prowadzi studio na-
grań. Sporą popularność przyniosły mu in-
terpretacje piosenek Czesława Niemena. 15 
kwietnia ukończył 60 lat. 

Akordeon i „Słowiki” 

Jego przygoda z muzyką rozpoczęła się 
gdy miał 4 lata, po tym jak mama zaprowadzi-
ła go do Zygmunta Woźniewicza. Nauka gry 
na akordeonie szła mu nieźle. Dwa lata póź-
niej jako solista razem z orkiestrą akordeoni-
stów Woźniewicza nagrywał dla Programu II 
Polskiego Radia. W 1956 roku wziął udział 
w egzaminie do „Poznańskich Słowików”. Nie 
od razu trafił do chóru. Najpierw trzeba było 
przejść przez szkołę śpiewania, prowadzoną 
przez Leodegardę Schechtel. 

Po roku trafił do chóralnej rezerwy. Trze-
ba było teraz czekać, aż któryś ze starszych 
kolegów przejdzie mutację. Piotr Kuźniak 
wymienił Wojtka Kędziorę, znanego później 
jako Wojtek Korda. Po pół roku został soli-
stą. W chórze śpiewał do wiosny 1963 roku. 

Brał m.in. udział w nagraniu płyty „Poznań-
skie Słowiki Śpiewają”, z utworami Mozar-
ta, Chopina i Paderewskiego. Ze „Słowikami” 
koncertował też w Bułgarii, Rumunii oraz 
we Francji. Była to pierwsza podróż słynne-
go chóru na Zachód.

– Mieliśmy dobre koncerty w Strasburgu, 
Paryżu, Nancy i Arras. Aby śpiewać u Stuli-
grosza, trzeba było mieć same bardzo dobre 
oceny, inaczej szkoła nie zwalniała na wyjaz-
dy, które potrafiły trwać nawet miesiąc. Profe-
sor sprawdzał stopnie, regularnie trzeba było 
przynosić wyciąg z dziennika. „Słowiki” dały 
mi bardzo wiele. Profesor Stuligrosz był znako-
mitym wychowawcą i nauczycielem. Dla każ-
dego z chórzystów był prawie jak drugi ojciec. 
Potrafił przekazać swoją wiedzę, a także na-
uczyć kindersztuby. 

Duet, tercet, talent 

„Słowiki” nie były jedynym polem dzia-
łalności Kuźniaka. W szkole założył duet ze 
swoją siostrą, grającą na marakasach. Do-
łączył do nich gitarzysta, Leszek Patalas 
i w 1962 roku wystartowali w kategorii du-
etów i tercetów na Szczecińskim Festiwalu 
Młodych Talentów. Byli najlepsi. Dodajmy, że 

w duecie z siostrą Piotr Kuźniak występował 
w  programach Telewizji Poznań. Można ich 
było usłyszeć w „Klubie Pijących Tran” Ma-
riana Tokłowicza, „Spotkaniach z Kajtusiem” 
Marii Stengert, ale także na imprezach dzie-
cięcych organizowanych przez Estradę Po-
znańską. Zanim znaleźli się w szczecińskim 
finale, musieli przejść przez eliminacje: naj-
pierw poznańskie, a potem wielkopolskie. 
Z poznańskich solistów w Szczecinie wy-
stąpili także Wojtek Kędziora oraz Ryszard 
Kania. 

– Obaj weszli do Złotej Dziesiątki. Poznałem 
też wtedy Cześka Wydrzyckiego, późniejszego 
Niemena, Michaja Burano i innych. W katego-
rii zespołów wygrali Niebiesko–Czarni, którzy 
zaangażowali Cześka i Wojtka. My przez całe 
wakacje graliśmy na imprezach Estrady Po-
znańskiej. We wrześniu 1962 roku zacząłem 
się uczyć w Technikum Łączności. Ponieważ 
wygrałem Festiwal Młodych Talentów, zapro-
ponowano mi założenie zespołu. Tak powstały 

„Szafiry” – wspomina Piotr Kuźniak. 
Na początku była to bardzo liczna gru-

pa. Jej opiekunem był Jerzy Dabert, nauczy-
ciel wychowania muzycznego. Na wzór „Fi-
lipinek” utworzył zresztą wtedy zespół „Po-
godynki”. Z czasem Piotr Kuźniak pozostawił 

Marek Zaradniak

Piotr Kuźniak, 
czyli zwierzenia 
długodystansowca

Poznański wokalista, kompozytor i multiin-

strumentalista Piotr Kuźniak to aktualnie je-

den z najdłużej działających artystów rodzi-

mej sceny rozrywkowej. W 1962 roku brał 

udział w I Szczecińskim Festiwalu Młodych 

Talentów, potem wchodził w skład gru-

py „Waganci”, a na początku lat 90. zastąpił 

Krzysztofa Krawczyka w „Trubadurach”. 
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w zespole tylko najbardziej uzdolnionych 
kolegów i sięgnął do utalentowanych mu-
zyków z innych szkół. 

– Perkusistą nadal był Stefan Elikowski. Ja wy-
stępowałem z gitarą solową i śpiewałem. Na gi-
tarze basowej grał Wojtek Pluta z Technikum Bu-
dowlanego, a na gitarze rytmicznej jego kolega 
Jurek Korynt – mówi Piotr Kuźniak. Po dwóch 
latach do zespołu trafiła Anna Szmeterling, 
znana później jako Anna Jantar. 

– Zaczęliśmy grać w klubie Zakładów 
Odzieżowych „Modena” przy Kraszewskiego, 
a potem „Gąsieniczce”, przemianowanej na 

„Kwadrat” przy ulicy Dojazd. Graliśmy dużo, 
najczęściej jednak na stadionie Olimpii, na 
meczach bigbitowych. Wygraliśmy też konkurs 
organizowany przez pawilon czechosłowacki 
na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 
W nagrodę mieliśmy jechać do Czechosłowa-
cji, ale w Pagarcie coś pomataczono i poje-
chały szybko zmontowane „Szafiry” z War-
szawy – wspomina Piotr Kuźniak. 

Wkrótce Kuźniak otrzymał propozy-
cję, aby z zespołem „Tarpany” wystąpić na 
I Ogólnopolskim Wiosennym Festiwalu Mu-
zyki Nastolatków we Wrocławiu. „Tarpany” 
nie miały jednak czasu na próby i zaczął on 
współpracę z wrocławskimi „Nastolatkami”, 
znanymi później jako „Homo Homini”. Gru-
pa zajęła II miejsce, ale współpraca nie trwa-
ła długo – zespół był wrocławski, a Kuźniak 
chodził jeszcze do technikum w Poznaniu. 
Wkrótce zaczął śpiewać w „Bardach”, zało-
żył też grupę „Manufaktura Czterech Dyrek-
torów”, w której występowali: basista Hen-
ryk Tomczak, perkusista Janusz Maślak oraz 
wokalista Marek Kopczyński. 

Zawodowiec i saksy 

Gdy Maślak i Tomczak założyli „Stress”, 
Piotr Kuźniak, student wychowania muzycz-
nego na Studium Nauczycielskim, otrzymał 
propozycję współpracy z „Wagantami”.

– Jarek Kukulski przyjechał, aby mnie prze-
słuchać. Kupił mnie na pniu i zaczęła się praca 
z zawodowym zespołem Estrady Ziemi Lubu-
skiej. Po dwóch latach rozpadliśmy się. Wkrót-
ce solistka Anna Szmeterling używała już pseu-
donimu Jantar. Wylansowaliśmy przebój „Co 
ja w Tobie widziałam?”. Pół roku później po-
jechaliśmy do Opola. Byliśmy przekonani, że 
dobre notowania piosenki w rankingach za-
gwarantują nam występ na koncercie prze-
bojów. Okazało się jednak, że jako debiutan-
ci mamy zaśpiewać piosenkę żołnierską „Szła 
noc”, która nigdy nie była przebojem – opo-
wiada Kuźniak.

Po rozpadzie „Wagantów” artysta otrzy-
mał z Pagartu kontrakt do Finlandii. Miał 
dołączyć do duetu innych poznaniaków: 
Andrzeja Borowskiego i Sławy Orlewicz. 

– Do tej pory grałem przeważnie swoje kom-
pozycje, a tu trzeba było uczyć się „Ipanemy” 
i innych rzeczy. Ale to była dobra szkoła, bo 
poznawałem zagraniczne przeboje, do któ-
rych w Polsce nie było dostępu, chyba że 
ktoś słuchał Radia Luxemburg. Granie w re-
stauracji w Skandynawii było zupełnie ina-
czej traktowane niż w Polsce. Na przykład 
w helsińskiej Adrii występował przed nami 
Tom Jones, gdzie indziej francuskie Pierre 
Martin Trio. Niebiesko-Czarni też grali w re-
stauracjach, ale się do tego nie chcieli przy-
znać. Mówili tylko, że pojechali na zapro-
szenie agencji Scanshow – zauważa Piotr 
Kuźniak. 

Trzynaście lat spędził w Norwegii. Wcze-
śniej, w 1974 roku, Aleksander Maliszewski 
zaangażował go do zespołu akompaniujące-
go Urszuli Sipińskiej, w którym grał pół roku 
razem z Jackiem Nowakiem (dziś kontraba-
sista orkiestry symfonicznej w Trondheim), 
Januszem Piątkowskim (pianista, kompozy-
tor i właściciel studia), perkusistą Markiem 
Surdykiem, Aleksandrem Maliszewskim na 
puzonie oraz Adamem Bardabuszem na 
trąbce. 

– Z Alibabkami oraz Tadeuszem Woźnia-
kiem i Andrzejem Dąbrowskim odbyliśmy 
trasę po ówczesnym ZSRR. W składzie Ali-
babek była Basia Trzetrzelewska, z którą do-
brze mi się śpiewało w przerwach. Zauważył 
to Dąbrowski i zaproponował stworzenie du-
etu męskiego. A razem z Urszulą w lipcu 1974 
brałem udział w otwarciu poznańskiej Areny. 
Śpiewałem z nią przebój „Po ten kwiat czerwo-
ny” – mówi Piotr Kuźniak. 

Przez pewien czas występował też 
z Grupą Organową Krzysztofa Sadowskie-
go i zespołem Andrzeja Dąbrowskiego przy 
Estradzie Krakowskiej. W jego składzie zna-
leźli się m. in. perkusista Benedykt Radecki 
i basista Jan Gonciarczyk. To właśnie ten ze-
spół w 1974 roku zaśpiewał przebój „A ty się 
bracie nie denerwuj” z płyty „Polska gola”, 
w którego nagraniu uczestniczyła ówcze-
sna reprezentacja piłkarska. Gdy w grudniu 
1974 Andrzej Dąbrowski zachorował i mu-
siał wyłączyć się z działalności artystycznej 
na dłużej, Kuźniak wyjechał na kontrakt do 
Norwegii. Zaczynał z najlepszą polską grupą 
w Skandynawii – „Happy Band”. W jej skła-
dzie znaleźli się m.in. perkusista Jan Zieliń-
ski, saksofonista Jerzy Karwowski i grający 
na gitarze i basie Piotr Kuźniak. 

– Otrzymaliśmy mnóstwo dyplomów jako 
najlepszy zespół grający w lokalach gastrono-
micznych. Mieliśmy dzięki temu spore gaże, za 
które kupowaliśmy najlepszy sprzęt. Brzmieli-
śmy tak zawodowo, że podejrzewano, iż nie 
gramy na żywo. Odwiedzała nas nawet ko-
misja związku muzyków. Szukali magneto-
fonów, ale nic nie znaleźli, więc przepraszali. 
Gdy wprowadzono stan wojenny, wróciłem 
do Polski i z Jerzym Karwowskim stworzyli-
śmy duet, w którym grałem na instrumentach 
klawiszowych i automacie perkusyjnym. Kie-
dy wyjechaliśmy z Jurkiem na następny kon-
trakt, byliśmy najlepszym duetem i znów były 
znakomite pieniądze. Pech chciał, że Jurek 
z przyczyn rodzinnych zrezygnował z wyjaz-
dów i od 1982 roku grałem jako One Man Or-
chestra. Na statku z Oslo do Kilonii poznałem 
Ryszarda Poznakowskiego. Przyszedł i gdy zo-
baczył co i jak robię powiedział: „Panie Kuź-
niak, pan jest mistrz świata, bo ja bym sobie 
z tym wszystkim nie poradził”. Napisał wtedy 
dla mnie piosenkę „Słowa na wiatr” i tak za-
częła się nasza współpraca. Był rok 1987, wzią-
łem udział w nagraniu płyty Poznakowskiego 

„Nie umiem zmieniać przyjaciół”. Jako jedyny 
wokalista wykonywałem tam dwie piosenki. 
Ostatecznie z Norwegii do Polski zjechałem 
w 1993, gdy spalił się hotel, w którym praco-
wałem – wspomina Piotr Kuźniak. 

 Czas powrotu 

– Nagrałem w mojej aranżacji „Beatę z Al-
batrosa”. Gdy zawiozłem taśmę do Warszawy, 
Marek Gaszyński i Piotr Kaczkowski byli zdzi-
wieni. Myśleli, że to gra Gary Moore. Piosenka 
znalazła się na I miejscu Listy Przebojów Pa-
noramy. W grudniu dowiedziałem się, że mam 
zastąpić Krawczyka w „Trubadurach”. Myśla-
łem, że skończy się na jednym koncercie pod-
czas Balu Mistrzów Sportu, ale posypały się ko-
lejne propozycje. Byliśmy dwa miesiące w USA. 
Dużo koncertowaliśmy w Polsce – mówi Piotr 
Kuźniak. 

Przez cały czas Piotr Kuźniak nie zapo-
mniał o działalności solowej. Koncertował 
w Danii, Holandii, Austrii i aż dwukrotnie 
w Australii. Niedawno znowu grał w Nor-
wegii, a czekają na niego zaproszenia do 
Austrii i Holandii. W międzyczasie nagrał 
płytę z kolędami oraz szczególnie cenio-
ny krążek z jego interpretacjami piosenek 
Czesława Niemena. Planuje płytę autorską, 
na którą piosenki napisali m.in. Ryszard Po-
znakowski i Janusz Piątkowski oraz płytę ze 
swoimi starymi, a nienagranymi do tej pory 
piosenkami.    
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Artysta tworzący pod pseudonimem 

Gida początkowo nie wiązał swoje-
go życia zawodowego ze sztuką. Z wy-
kształcenia ekonomista i projektant sys-
temów informatycznych przez wiele lat 
pracował w wyuczonym zawodzie osią-
gając sukcesy. Mowa o Henryku Bakalar-
czyku, który pewnego dnia postanowił 
zacząć swoją drogę życiową od nowa 
w zupełnie innym kierunku.  

Fachu artysty nauczył się w domu, 
jednakże nie samodzielnie. Niczym Ary-
stoteles dla Platona, dla Henryka Baka-
larczyka mentorem był jego ojciec Jan – 
wybitny rzeźbiarz i uznany wykładowca 
ówczesnej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. 

W 1981 r. Gida zadebiutował w Ga-
lerii Joachima Juhra w „EUROPA-CENTER” 
w sercu Berlina Zachodniego na Ku’dam-
mie. Z oczywistych względów wpływy 
ojca były bardzo widoczne na począt-
ku kariery artysty. Dopiero po pewnym 
czasie jego twórczość nabrała własnego 

charakteru. Z perspektywy lat moż-
na powiedzieć, że Gida jest artystą 
wszechstronnym. Z równie wielką 

pasją oddaje się kowalstwu artystycz-
nemu co rzeźbie, w tym także plenero-
wej i malarstwu. W tych dziedzinach 
poza ojcem Henryk Bakalarczyk ma i in-
nych mistrzów, których podziwia i któ-
rych twórczość jest dla niego źródłem 
inspiracji. Należą do nich między inny-
mi wybitny hiszpański architekt Antonio 
Gaudi, Alberto Giacometti, twórca wy-
dłużonych rzeźb figuralnych, rzeźbiarze  
Henry Spencer Moor, Rodin oraz genial-
ny Piccaso. Podkreśla jednak, że nigdy ni-
kogo nie stara się naśladować, lecz two-
rzy własną wizję przestrzeni z całą jej 
kompozycją i kolorystyką.

Artysta bardzo poważnie podcho-
dzi do swojej twórczości. Każda praca 
poprzedzona jest dogłębnymi studia-
mi i analizą tematu, często połączonymi 
z podróżami i dokształcaniem się. Tylko 
tak powstające dzieło daje mu pełną sa-
tysfakcję i poczucie spełnienia. Kiedy za-
mówiono u niego rzeźbę, jako doroczną 
nagrodę Grand Prix w rozpisanym przez 

ZAiKS, Wydawnictwo Sens 
oraz tygodnik Polityka 

ogólnopolskim kon-
kursie literackim 

imienia Andrzeja 
Szczypiorskiego, Sz
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przeczytał wszystkie dzieła autora, 
chcąc dowiedzieć się jak on postrzegał 
świat i ludzi. Dopiero posiadając taką 
wiedzę, czuł się dopiero przygotowany 
do pracy nad rzeźbą. 

Gida unika wystaw indywidualnych. 
Jedyną taką była wystawa w Galerii 
Dell Arte, gdzie przedstawił cykl ob-
razów o tematyce paryskiej. Nie lubi 
też konkursów, bo – jak sam mówi – 
sztuka to nie zawody. Chętnie jednak 
uczestniczy w targach sztuki, zarów-
no w kraju jak i zagranicą. Na pytanie, 
kim jest naprawdę, Henryk Bakalar-
czyk odpowiada: kiedy maluję czuję się 
malarzem, kiedy rzeźbię – rzeźbiarzem, 
ale tak naprawdę głównym jego zaję-
ciem jest „porządkowanie przestrzeni”. 
Pracy oddaje się bez reszty i gdyby jej 
zabrakło, to zabrakłoby i jego, a ostat-
nią rzeczą, której sobie życzy, to brak 
nowych pomysłów.

Dzisiaj ponad 600 rzeźb i obra-
zów Gidy znajduje się w muzeach, ga-
leriach i prywatnych zbiorach w więk-
szości krajów Europy oraz w USA, Ka-
nadzie, Brazylii, Izraelu, Japonii, Sin-
gapurze i Australii. Listę prac zdobią-
cych najbardziej prestiżowe miejsca 
rozpoczynają gabinety prezydentów 
państw: Polski – Aleksandra Kwaśniew-
skiego, Rosji – Władimira Puti-
na, Niemiec – Johanessa 
Raua oraz także papieża 
Jana Pawła II, a w dalszej 
kolejności również premie-
rów Hesji, Bretanii oraz wła-
ścicieli i prezesów znaczących firm 
i holdingów. Wśród wielu swoich prac 
ma takie, do których czuje szczegól-
ny sentyment. Na czołowym miejscu 
stawia świecznik papieski, wręczony 
Janowi Pawłowi II w imieniu Europej-
skiej Unii Inżynierów i Architektów 
oraz Europejskiej Unii Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. 

Poznaniakom zaś, mieszkający na 
co dzień zaledwie parę metrów za gra-
nicami Poznania, Gida najlepiej jest 
znany ze stojącej w nowym termi-
nalu Portu Lotniczego „Ławi-
ca” rzeźby „SCENA Z ŻYCIA 
LOTNISKA – POZNANIANKI”. 
Tam też prowadzi wspólnie 
z żoną Anną swoje galerię, gdzie 
można obejrzeć i zakupić prace artysty. 
Dzieła tworzy pod mottem „Sztuka na-
leży do życia”.   whm
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Patrząc na mapę Polski XVI-XVII stulecia, 
możemy podziwiać rozrost terytorialny 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W tym 
wielkim państwie rzucała się w oczy sła-
ba władza królewska i wadliwy parlamen-
taryzm, zwłaszcza kiedy podejmowanie 
uchwał sejmowych zaczyna paraliżować 
osławione liberum veto. Wyraźna dyspro-
porcja między obszarem państwa a jego 
potencjałem ludnościowym dotyczy także 
dziedziny edukacji. W jednym z najwięk-
szych państw w Europie doby humanizmu, 
odrodzenia i reformacji istniał tylko jeden 
uniwersytet. Założony przez Kazimierza 
Wielkiego, a odnowiony przez Władysła-
wa Jagiełłę, przez całe dziesięciolecia i wie-
ki nie mógł się zdobyć na reformę struktu-
ry i programu, a w czasach nowożytnych 
niewiele odbiegał od uczelni średniowiecz-
nej. Wybitni humaniści i mężowie stanu, tak 
duchowni, jak i świeccy, próbowali zaradzić 

tym potrzebom przez powołanie do ży-
cia innych wyższych uczelni – w Poznaniu 
w 1519 r.  (utworzenie Akademii Lubrań-
skiego) czy w roku 1595 (fundacja Akade-
mii w Zamościu przez Jana Zamoyskiego). 
Samodzielność i poziom naukowy tych pla-
cówek rychło upadły po śmierci ich funda-
torów: obie Akademie stały się filiami Aka-
demii Krakowskiej. Tamtejsza profesura (pod 
czułą opieką biskupów krakowskich, którzy 
zawsze z urzędu byli jej wielkimi kanclerza-
mi) dbała przede wszystkim o utrzymanie 
monopolu w całej Rzeczpospolitej. 

Poznań w XVI stuleciu przeżywał okres 
przyspieszonego rozwoju. Pod rządami 
obu ostatnich Jagiellonów miasto rozkwi-
tło – bogaciło się na handlu, będąc jednym 
z najważniejszych centrów handlu rzemio-
sła, a także nauki. Czołowy dziejopis tego 
wieku, Marcin Kromer, opisując współcze-
sny sobie kraj taką miał opinię o Poznaniu: 

„W Wielkopolsce śmiało może współzawod-
niczyć z Krakowem miasto Poznań, odległe 
od niego o pięćdziesiąt mil (...), uświetnio-
ne ożywionym handlem z Niemcami. Posia-
da i ono swoją Akademię, założoną za mo-
jej pamięci, staraniem i nakładem biskupa 
poznańskiego Jana Lubrańskiego, ale zanie-
dbaną przez jego następców”. W latach 50. 
XVI wieku ta uczelnia, już pod opieką Kra-
kowa, chyliła się ku upadkowi. Tymczasem 
do Poznania trafił zakon OO. Jezuitów, który 
przy pomocy biskupa Adama Konarskiego 
zorganizował tu kolegium. W ciągu lat kil-
kudziesięciu, pod opieką króla Stefana Ba-
torego i Zygmunta III Wazy, uczelnia jezu-
itów – sowicie obdarowywana przez wła-
dze miejskie i wielkopolską szlachtę – stała 
się ważną instytucją edukacyjną całej Wiel-
kopolski. Jezuici zdołali zapewnić wysoki po-
ziom nauczania przez bliskie kontakty z Rzy-
mem i zachodnią Europą oraz ściąganie do 

Wielki jubileusz
400-lecia Uniwersytetu w Poznaniu

Zygmunt Boras
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Po z n a n i a 
wybitnych 
uczonych. Także pod 
względem materialnym ich wielkie i liczne 
kolegium stało się konkurencyjne dla innych 
szkół w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Kiedy Stefan Batory powołał do życia Uni-
wersytet Wileński w roku 1578 
przez przekształcenie szkoły jezu-
ickiej, wówczas i poznańscy jezu-
ici, a zwłaszcza ich rektor, Jakub 
Wujek z pobliskiego Wągrowca, 
wielki autorytet filologii klasycz-
nej, postanowili iść tą drogą.

Przez rozbudowę kolegium 
i sprawną administrację dóbr 
kolegium jezuickie w Poznaniu 
można było zaliczyć do najważ-
niejszych centrów edukacyjnych 
kraju. Kiedy biskupem poznań-
skim został Andrzej Opaliński, 
zaistniała dogodna sytuacja, by 
i Poznań mógł się stać miastem 
uniwersyteckim. Te starania po-
parła także i szlachta, o czym świadczą dys-
kusje na sejmikach w Środzie Wielkopolskiej. 
Małopolska już od trzech wieków miała swój 
uniwersytet w Krakowie, Litwa uzyskała ten 
przywilej od króla Stefana Batorego, a tylko 
Wielkopolska, kolebka państwa polskiego, 
nadal była pozbawiona wyższej uczelni.

Dopiero Zygmunt III Waza, syn Katarzy-
ny Jagiellonki i Jana III króla Szwecji, spełnił 
te oczekiwania w roku 1611, kiedy to na sej-
mie generalnym w Warszawie, 28 paździer-
nika, wydał przywilej erekcyjny na uniwersy-
tet w Poznaniu. Tak ważny dokument zaczy-
na się słowami: In Nomine Domini Amen. Da-
lej król stwierdza, że „dla zachowania w pa-
mięci akty prawne winny być spisane. Przeto 
My Król Zygmunt III z Bożej łaski król Polski, 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rusi, Prus, 
Mazowsza, Żmudzi, Inflant, oraz Szwedów, 

Gotów, Wandalów, król 
dziedziczny oznajmia-
my niniejszym naszym 
dokumentem (...) Posta-
nawiamy Kolegium po-
znańskie Towarzystwa 
Jezusowego do godno-
ści Akademii i Uniwer-
sytetu podnosimy, na 
mocy prawa, przywi-
leju i uprawnień jaki-

mi się cieszą pozostałe 
Akademie i Uniwersy-

tety, zwłaszcza zaś Aka-
demia Krakowska przez 

zmarłego Władysława Jagiełłę 
naszego przodka niegdyś założo-

na i wyposażona, darujemy i przyzwa-
lamy i nadajemy niniejszym pismem tak, aby 
w tejże Akademii przez nas powołanej i usta-
nowionej profesorowie (...) obdarzeni tym sa-
mym prawem i tymi samymi przywilejami 

się cieszyli z jakich inni w Królestwie naszym 
z przyzwolenia naszych przodków korzystają 
i aby we wszystkich tych naukach mianowicie 
teologii, metafizyce, fizyce, matematyce, logi-
ce (wyjąwszy naukę prawa i sztukę medycy-
ny) bakałarze, magistrowie, doktorzy według 
przepisu i zwyczaju innych Akademii mogli 
być powołani i odznaczani po przyznaniu im 
swobodnie korzystać. I ta sama godność win-
na im przysługiwać w publicznych przewo-
dach i dysputach profesorów prowadzonych 
w katedrach. Aby zaś wobec tej Akademii i jej 
wychowanków dać wyraz szczególnej naszej 
łaskawości i życzliwości bierzemy ich w opiekę, 
a jako opiekunów i obrońców dajemy i wy-
znaczamy przewielebnego pana Wojciecha 
Baranowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskie-
go, legata stałego Królestwa naszego prymasa, 
Andrzeja Opalińskiego biskupa poznańskiego, 

oraz innych arcybiskupów w danym czasie po-
zostających na stanowisku. Nadto wszystkich 
profesorów, doktorów, magistrów, bakałarzy, 
scholarzy wspomnianej Akademii, wszystkich 
i poszczególnych wyłączamy i chcemy by wy-
jęci byli spod wszelkiej władzy sądowniczej, 
duchownej i świeckiej, aby nie byli przymusza-
ni do dawania posłuchu i do ulegania niczyim 
poleceniom, zarządzeniom, jak tylko rektora 
Akademii według słusznego przepisu...

Podobnie publicznie ogłaszamy ich za 
zwolnionych od wszelkich podatków, pobo-
rów, ściągania długów i jakichkolwiek cięża-
rów wspomnianych: Rektora Akademii, profe-
sorów, studentów i orzekamy to na czas ma-
jący trwać nieprzerwanie. To królewskie przy-
zwolenie i powołanie Uniwersytetu z kole-
gium poznańskiego, tak jak wspomniano, po-
dane do wiadomości wszystkich stanów spo-
łecznych naszego Królestwa i Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego bez pomijania kogokolwiek 
stwierdzamy przyznane i przypisane naszą 

powagą przywileje, zwolnie-
nia od świadczeń, wolności, 
prawa naruszone, nietknięte, 
nieuszczuplone zachowali 
i aby inni, którym na tym za-
leży, zadbali o ich przestrze-
ganie. Na wiarygodność tego 
niniejszy dokument własno-
ręcznie podpisany pieczęcią 
naszą królewską poleciliśmy 
potwierdzić. Dan w Warsza-
wie 28 października 1611 
roku, królowania naszego 
w Polsce XXIII i w Szwecji 
zaś XVIII w obecności senato-
rów duchownych i świeckich 
oraz Izby Poselskiej” (samych 

podpisów około 2 stron). Podpisał przywilej 
król Zygmunt III Waza oraz sekretarz koron-
ny Stanisław Łubieński.    

Zygmunt Boras – profesor zwyczajny, 
obecnie pracownik naukowy w Wyższej 
Szkole Nauk Humanistycznych i Dzienni-
karstwa; wcześniej wykładowca na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu na Wydziale Historii Powszechnej 
XVI i XVIII wieku. Autor m.in. takich książek 
jak: „W dawnym Poznaniu” we współpracy 
z prof. Lechem Trzeciakowskim, „Związ-
ki Pomorza Zachodniego i Śląska z Pol-
ską”, „Książęta Piastowscy Śląska”, „Książę-
ta Piastowscy Wielkopolski”, „Książęta Pia-
stowscy Pomorza Zachodniego”, „Obrzeża 
Rzeczpospolitej”,  „Tradycje uniwersyteckie 
Poznania”.
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 Panie Burmistrzu, niewątpli-

wie miasto rozwija się dynamicznie. Po-
wstają nowe inwetycje, m.in. droga S-11 
i całkowicie modernizuje się wodociągi. 
Skąd gmina czerpie środki na pokrycie 
tych projektów?

Modernizacja wodociągów i sieci kana-
lizacyjnej będzie realizowana przez Spółkę 
Aquanet, której Gmina Kórnik jest akcjona-
riuszem. Firma będzie korzystać ze środków, 
pochodzących z UE. Natomiast budowana 
obecnie droga krajowa S-11, jest finansowa-
na przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad przy pomocy środków unijnych. 
Druga ważna droga – obwodnica Kórnika 
budowana była przez Samorząd Wojewódz-
ki, finansowana z tych samych środków, acz-
kolwiek gmina Kórnik przeznaczyła 3,5 mln zł 
na wykup gruntów. Budowana obecnie „trasa 
katowicka” sprawia wiele problemów jej użyt-
kownikom na odcinku od Gądek do Kórnika. 
Są to jednak utrudnienia przejściowe, które 
znikną w połowie przyszłego roku. Wówczas 
będzie to najlepszy wyjazd z Poznania, co już 
dzisiaj doceniają inwestorzy, lokując przy tej 
trasie swoje firmy.

 Okno na świat?
Właśnie tak. Chciałbym dodać, iż te in-

westycje zachęcają różnych inwestorów do 
szukania na naszym terenie gruntów. Trzeba 
przyznać, nie jest ich zbyt wiele, ale i tak cie-
szymy się z zainteresowania, jakie wzbudza-
ją wśród przedsiębiorców. Większość grun-
tów pomiędzy Kórnikiem a Poznaniem zo-
stała sprzedana w przetargach przez Agen-

cję Nieruchomości Rolnych kilka lub kilkana-
ście lat temu. Obecni właściciele sprzedają 
te grunty inwestorom.

 Czy planowane są inne wielkie 
inwestycje w najbliższym czasie?

 Tak, budowa Centrum Sportowo-Rekre-
acyjnego. Mamy już lokalizację przy Szko-
le Podstawowej i Gimnazjum w Kórniku. 
W jego skład wchodzić będzie hala sporto-
wo–widowiskowa o powierzchni 52 m x 30 
m, pływalnia o wymiarach 25 m x 12,5 m ze 
zjeżdżalnią i brodzikiem dla dzieci, z salami 
do fitnessu. Chcielibyśmy zrealizować to za-
danie w ciągu trzech lat, przy pomocy środ-
ków unijnych. Mam nadzieję, że to się uda. 
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie 
przetarg, który powinien być rozstrzygnię-
ty do końca czerwca bieżącego roku. Wów-
czas będziemy wiedzieć, o jakich dokład-
nie kwotach mówimy, natomiast wartości 
kosztorysowe przekraczają 40 mln zł. Z in-
nych projektów trzeba wspomnieć o budo-
wie promenady, bardzo oczekiwanej przez 
mieszkańców i turystów. W bieżącym roku 
rozpoczniemy budowę pierwszego odcin-
ka od Bnina do Zamku.

 Nad jeziorem?
Tak. Dla miasta turystycznego, jakim jest 

Kórnik, budowa promenady jest niezwykle 
ważna. Nie do końca wykorzystujemy poło-
żenie topograficzne i jezioro, a przecież to 
kolejny atut naszej gminy. Sądzę, że wielu 
turystów, poza zwiedzeniem zamku i arbo-
retum, chciałoby móc przespacerować się 
promenadą wzdłuż jeziora. Kó
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Otwarcie obwodnicy Przepust między jeziorami w Kórniku
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 W związku z tym powstaną tam 
także kafejki?

Tak. Już udało nam się stworzyć plażę 
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie moż-
na wypożyczyć, np. sprzęt rekreacyjno-spor-
towy. Wybudowanie promenady umożliwi 
właścicielom sąsiednich nieruchomości pro-
wadzenie działalności gospodarczej związa-
nej z ruchem turystycznym.

 W tym roku mieszkańcy Kór-
nika i okolic mogą uczestniczyć w wie-
lu wydarzeniach kulturalnych. Pańskim 
zdaniem, które z nich są najbardziej 
atrakcyjne?

W bieżącym miesiącu najbardziej in-
teresujące wydarzenia będą miały miejsce 
od 23-25 maja, a związane są z Kórnicki-
mi Spotkaniami z  Białą Damą. Cykl imprez 
kulturalnych rozpocznie korowód pocztów 
sztandarowych, placówek oświatowych, sto-
warzyszeń i organizacji społecznych. Pierw-
szego dnia będą ogłoszone wyniki konkursu 
na Białą Damę, nastąpi uroczyste wręczenie 
jej kluczy do miasta. Wystąpi Zespół Pieśni 
i Tańca „Lusowiacy”. 

 Poznał Pan już kandydatki na 
Białą Damę?

Osobiście nie. Konkurs ogłasza i prze-
prowadza Kórnicki Ośrodek Kulturalny. Przy 
czym chciałbym zaznaczyć, że nie jest to 
konkurs podobny do wyborów miss. 

 Czym w takim razie ma wyróż-
niać się idealna kandydatka?

Powinna najbardziej przypominać Białą 
Damę. Innymi słowy największe szanse ma 

osoba komunikatywna, kulturalna, znająca 
przynajmniej jeden język obcy. 

 Godnie reprezentująca Gminę 
Kórnik?

Też, bowiem nasze miasto często odwie-
dzają goście z zagranicy, a zadaniem Białej 
Damy będzie uczestnictwo w oficjalnych 
spotkaniach, co niewątpliwie je ubarwi. Or-
ganizujemy je na wzór miasta partnerskiego, 
Königstein in Taunus w Niemczech, w któ-
rym podobna uroczystość – wybory księż-
niczki, odbywa się od wielu lat. Ich zwycięż-
czyni reprezentować będzie swoją gminę na 
naszym święcie, a nasza Biała Dama pojawi 
się z kolei na ich Burgfeście w lipcu.

 Podobno 9 Niemców z König-
stein szukało podobnej miejscowości 
w Polsce i znalazło Kórnik ... 

Ówczesny konsul generalny, pani Elżbie-
ta Sobótka, trzy lata temu wskazała nam tę 
gminę i za jej pośrednictwem nawiązaliśmy 
kontakty. Wymiana ta jest bardzo żywa. Kil-
kakrotnie spotykały się nie tylko władze, ale 
przede wszystkim stowarzyszenia z obu za-
przyjaźnionych miast. Dwukrotnie w König-
stein występował nasz chór Castellum Can-
tans, a w Kórniku wystąpił zespół mandoli-
nistów z gminy partnerskiej.

 Wracając do zbliżających się 
wydarzeń kulturalnych w Kórniku, jakie 
inne atrakcje są przewidziane?

Między 23 a 25 maja mamy zlot har-
leyowców. Dokładnie 24 maja przez Kór-
nik przejedzie ponad 1000 tych pięknych 
maszyn. Część uczestników zatrzyma się 

w Kórniku, więc fani powinni być zadowo-
leni, podobnie zresztą jak dzieci i młodzież. 
Natomiast na wieczór przewidziany jest 
występ zespołu Zakopower i pokaz sztucz-
nych ogni. Tego samego dnia, wczesnym 
popołudniem, na rynku zespół Kapstel ze 
Śremu grać będzie muzykę country. Głów-
na impreza przeniesie się jednak na Pod-
zamcze, gdzie potrwa do późnych godzin 
wieczornych. Dzień później, również na 
Podzamczu, odbędzie się tradycyjny prze-
gląd Hejnałów i Intrad Maryjnych. W Arbo-
retum goście wysłuchają  koncertu Kapeli 
Zamku Kórnickiego, znanego kwintetu gra-
jącego na instrumentach dętych i blasza-
nych (dawniej Castel Brass). Przewidziany 
jest również spektakl teatru „Legion” i sze-
reg innych imprez towarzyszących. 

Poza tym, zamierzamy obchodzić 90 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego, zwłaszcza, że Kompania Kórnicka, 
utworzona 11 listopada 1918 r., brała w nim 
czynny udział. Już 19 maja odbędzie się po-
święcona temu wydarzeniu sesja naukowa 
w Zamku, a kolejne odbędą się w szkołach, 
we wrześniu i październiku. Także w tym 
roku chcielibyśmy postawić pomnik pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego.

 Pozostaje nam tylko serdecz-
nie zaprosić mieszkańców Kórnika, jak 
i zainteresowanych z Poznania, jak i ca-
łej Wielkopolski. 

Dołączam się do zaproszenia. Mam na-
dzieję, że w tym roku także tysiące gości za-
wita do Kórnika.    

Otwarcie ronda w Robakowie Kórnicki Ośrodek KulturalnyWodociąg w Czmońcu
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Plac Niepodległości,  
scena przed wschodnią 
ścianą ratusza

Godz. 13.30
Powitanie widzów
Występ zespołu Kapstel cz.1

Godz. 14.00
Otwarcie drugiego dnia Kórnic-
kich Spotkań z Biała Damą.
Przyjazd grupy motocykli V2
Zaproszenie komentatora V2 
na scenę
Pokazy sprawnościowe moto-
cyklistów wraz z komentarzem
Występ zespołu Kapstel cz.2 
w trakcie pokazów
Zaproszenie widzów na dal-
sze punkty programu na 
podzamcze
Odjazd motocyklistów wraz 
z Vipami na podzamcze

Podzamcze Zamku 
w Kórniku

Godz. 16.00 
Powitanie gości przez Bur-
mistrza i zaproszenie na cykl 
koncertowy.

Godz. 16.05.
Występy dzieci i młodzieży 
Gminy Kórnik

Godz. 16.30.
Koncert Marka Siwka (muzyka 
lat 80-tych)

Godz.17.10
Występ zespołu INK (rock)

Godz. 17.55
Występ zespołu Urszula Chojan 
&Country Show Band

Godz. 19.30-20.55
Próba techniczna 

Godz. 21.00
Występ zespołu Zakopower

Godz. 22.30
Pokaz sztucznych ogni VEKO 
ART.

Godz.22.45 
pożegnanie widzów i zaprosze-
nie na niedzielne imprezy

Kórnickie Spotkania  
z Białą Damą 2008 r. 
Godz. 18.45 
Wyjazd z Prowentu, prze-
marsz na pl. Niepodległości (ok. 
19.00), stamtąd na podzamcze.
Korowód:
Orkiestra dęta
Poczty sztandarowe
Zespoły dziecięce, sportowe
Lusowiacy w kostiumach 
wielkopolskich 
Vipy w powozach
Jeźdźcy na koniach

Godz. 19.15. 
Zajęcie miejsc na podzam-
czu, orkiestra przy budynkach 
z prawej strony podzamcza,  

Starzy Lusowiacy na scence na 
trawniku przed schodami).
Polonez i powitanie VIPów. 

Godz. 19.20
Powitanie przez gospodarzy 
gminy oficjalnych gości, prze-
kazanie symbolicznych kluczy 
do miasta, ogłoszenie wyników 
konkursu na Białą Damę, wrę-
czenie pamiątkowych listów 
majowym pannom młodym 
gminy Kórnik.

Godz. 19.45
Obraz wokalno-tanecz-
ny „Jechały chłopy na jar-
mark” i „Foreje- taniec 

z batami”  w wykonaniu Z.P. i T.  
Lusowiacy 

Godz. 19.55
Pokaz jazdy konnej w wyko-
naniu stowarzyszenia Kawa-
leryjskiego 7 Pułku Strzelców 
Konnych: „Damskie siodła, Ułan 
i Panna”

Godz. 20.10
Obraz wokalno-taneczny „Ma-
jówka”  w wykonaniu Z.P. i T.  
Lusowiacy  

Godz. 20.35
cd. pokazu jazdy konnej 
w wykonaniu stowarzyszenia 

Kawaleryjskiego 7 Pułku Strzel-
ców Konnych „Kadryl”

Godz. 20.50
Suita śląska w wykonaniu Z.P. 
i T.  Lusowiacy  

Godz. 21. 05
Poczęstunek kawaleryjski.

Godz. 21.15.
Zabawa taneczna do muzyki 
z przedwojennych szlagierów.

Godz. 22.00
Zakończenie I dnia imprezy.

Plac Niepodległości  
przed kościołem.

Godz. 14.15- 16.00
Przegląd Hejnałów i Intrad 
Maryjnych 
Podzamcze Zamku w Kórniku

Godz. 16.00 – 17.00
Koncert Kapeli Zamku Kórnickiego

Godz. 17.00- 18.30
Pokaz musztry paradnej w wykona-
niu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych
Koncert Orkiestry Sił Powietrznych

Godz. 19.00
Spektakl Teatru Legion „Klimaty”.

sobota 24 maja:

piątek 23 maja:
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Udział w Spotkaniu jest bezpłatny za 
okazaniem ważnego biletu wstępu do 
Muzeum. 
Ze względu na specyfikę niektórych 
pokazów, grupy powyżej 20 osób 
proszone są o wcześniejszy kontakt.

Informacji udziela: Dział Upowszechniania,  
tel. 618107629 w. 18 
upowszechnianie@muzeum-szreniawa.pl 
dz.naukowy@muzeum-szreniawa.pl

UWAGA. Harmonogram Spotkań 
aktualizowany jest z miesięcznym 
wyprzedzeniem. Muzeum zastrzega 
sobie prawo do zmian w harmonogramie 
z przyczyn losowych.

Muzeum Narodowe Rolnictwa  
i Przemysłu Rolno-Spożywczego  
w Szreniawie 
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki 
tel.: 0-61 81 07 629, fax: 0-61 81 07 642 
e-mail:muzeum@muzeum-szreniawa.pl

Muzealne  
Spotkania z Widzem  
w Szreniawie

Terminy: sobota, godz. 13.00 niedziela, godz. 11.00 i 13.00

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza na Spotkania 
z Widzem, dedykowane głównie zwiedzającym indywidualnie. Mają one charakter wykładów połączonych 
z seansami filmowymi, pokazami interaktywnymi, szkoleniowymi, prezentacją obiektów z magazynów 
Muzeum oraz zajęciami z aktywnym udziałem Widza (oznaczone w harmonogramie gwiazdką *). W roli 
prowadzących występują pracownicy Muzeum.

Już wkrótce oferta zostanie poszerzona o prowadzoną w go-
dzinach przedpołudniowych prezentację zabiegów pielęgnacyj-
nych zwierząt gospodarskich.
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c Sobota 7.06. 
Dawne budownictwo folwarczne.  
Omówienie na wybranych przykładach. 
Spacer po podwórzu folwarcznym 
w Szreniawie. 
Prowadzący:  
Przemysław Ogrodowczyk, kustosz

Niedziela 1.06. 
Narzędzia orne.  
Rys historyczny. Pokaz pracy maszyn 
z wykorzystaniem siły zwierzęcej. 
Prowadzący: Jerzy Kamprowski,  
kustosz dypl.

Sobota 14.06. 
Starodruki w zbiorach 
Biblioteki Muzeum. Krótka 
historia książki w Polsce. 
Prowadzący:  
Aleksandra Kosmacz,  
st. kustosz

Niedziela 8.06. 
Dawne budownictwo folwarczne.  
Omówienie na wybranych przykładach. 
Spacer po podwórzu folwarcznym 
w Szreniawie. 
Prowadzący: Przemysław Ogrodowczyk, 
kustosz

Sobota 21.06. 
Ciągniki i maszyny.  
Prezentacja 
i uruchamianie 
rolniczych urządzeń 
napędowych. 
Prowadzący:  
Romuald Klawe,  
st. kustosz

Niedziela 22.06.
Ciągniki i maszyny.  
Prezentacja 
i uruchamianie rolniczych 
urządzeń napędowych. 
Prowadzący:  
Romuald Klawe, st. kustosz



Andrzej Haegenbarth

Karol Bąk od kilku lat drąży temat kobiecej 
natury. Obecnie jest znany z anielsko pięk-
nych portretów kobiet. Wcześniej uważany 
był za grafika a następnie uchodził za ma-
larza wizyjnych żaglowców. 

Blask 
kobiecości

Blask kobiecości

N
Nie wiadomo jaką tematyką będzie 

się zajmował za rok. Jego statki 
o rozpływających i rozwarstwiają-

cych się żaglach wchodziły w relacje z tłem. 
Te uprzestrzennione wyobrażenia wydawały 
się wyłaniać z jednej materii i uświadamia-
ły odbiorcy, że za sugestywnie przedstawio-
nym światem znajduje się jeszcze jakaś nie-
znana rzeczywistość.

Wspominam o tych zagadnieniach, bo 
podobne kwestie artystyczne, choć na pierw-
szy rzut oka przesłaniają je ponętne, doskona-
le namalowane ciała, istnieją w obecnie two-
rzonych obrazach poznańskiego artysty. Dla 
niego istotną sprawą jest uzyskanie harmonii 
między człowiekiem a otaczającą go materią, 
z którą wchodzi w rozmaite związki.

Moim zdaniem Bąk ukazuje postacie zja-
wiskowe, nierealne, utkane ze snów, marzeń 
i tęsknot, sprawiające wrażenie jak gdyby na 
chwilę wypłynęły z przestrzeni obrazu, by za 
moment bezpowrotnie się w niej rozpłynąć.

Aby rzetelnie ocenić to malarstwo, trze-
ba mieć możliwość obejrzenia oryginałów 

a nie poprzestawać na reprodukcjach, któ-
re spłycają walory płócien. Niestety z do-
tarciem do prac artysty jest dzisiaj kłopot. 
Jeszcze bowiem do niedawna jego oleje 
znajdowały się w Galerii Renes w Starym 
Browarze. Obecnie najbliżej można je zo-
baczyć w warszawskiej galerii SD i gdań-
skiej Klucznik. Poza tym w Holandii, Niem-
czech i Stanach Zjednoczonych. Nazwy 
placówek wystawienniczych i miejsco-
wości zainteresowani znajdą na stronach 
internetowych. 

Skoro jest mowa o galeriach to warto 
wiedzieć, że kompozycje artysty w ubie-
głym roku były eksponowane przez wy-
stawcę amerykańskiego na wielkich targach 
sztuki ARTEXPO, w Las Vegas, a na początku 
bieżącego roku również na ARTEXPO, lecz 
w Nowym Jorku i to przez polską galerię SD 
z Warszawy. Myślę, że to bardzo pozytywny 
objaw, ponieważ jeszcze kilka lat temu nie-
liczni polscy autorzy, jeśli w ogóle znajdo-
wali się na tych targach, to pod szyldem wy-
stawców zachodnich. 

Bąk w większości prac ukazuje jedną 
strojną postać, którą charakteryzuje po-
przez ubiór i ostatnio bardzo rozbudowa-
ne nakrycie głowy, bywające aureolą, nim-
bem i aurą. 

W ostatnim przypadku autor materia-
lizuje to, co niewidzialne. Ponadto rozma-
icie „wpisuje” kobietę w tło obrazu, która 
niekiedy jak w Marzącej perle znajduje się 
w kilku sferach. Są to różne obrazy portre-
tujące kobiety, które bywają personifika-
cją żywiołów i wiatrów, a nawet superno-
wej czy drogi mlecznej; niektóre bohaterki 
płyną w niezmierzonych przestrzeniach, są 
aniołami, poławiaczkami pereł i postaciami 
z mitologii.

Kiedy natomiast malarz bierze udział 
w wystawach okolicznościowych to, jak 
mówi, ma okazję przedstawić odwieczne te-
maty we własnej poetyce. Tak było w grud-
niu ubiegłego roku, gdy przystał na propo-
zycję Galerii Klucznik i zrealizował wystawę 

„Romni”. Była ona prezentowana w Państwo-
wej Operze Bałtyckiej w Gdańsku z okazji 

Time, olej na płótnie, 100x100 cm (fragment)
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Karol Bàk 
(rocznik 1961) – malarz, 
rysownik, grafik. W latach 
1984 – 1989 studiował 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych 
(obecnie ASP) w Poznaniu 
na Wydziale Grafiki. Studia 
zakończył dwoma dyplomami 
z wyróżnieniem, w pracowni 
grafiki u prof. Tadeusza 
Jackowskiego i w pracowni 
rysunku u prof. Jarosława 
Kozłowskiego.

Otrzymane nagrody:
– nagroda za grafikę,  
„Dyplom 89”, Toruń 1989,
– I nagroda i medal, ”XXI 
Pokonkursowa wystawa na 
najlepszą grafikę i rysunek 
roku

– medal im. Jana 
Wronieckiego.

Malarz miał kilkanaście 
wystaw indywidualnych 
i wziął udział w parunastu 
ekspozycjach zbiorowych, 
głównie w Polsce, Niemczech 
i Holandii.
Obecnie zajmuje się przede 
wszystkim malarstwem 
sztalugowym. 
Jego prace można 
obejrzeć w salonach 
wystawienniczych: „Galeria 
Klucznik”, Gdańsk, „Galeria 
SD”, „Galeria Tamka”, Warszawa 
oraz „Go Gallery”- Amsterdam, 
Holland; „Beeldkracht Galerie” - 
Scheemda, Holland; „Rainbird 
Fine Art Gallery” - Londyn, U.K; 

„Polart” – Krefeld, Hüts, Niemcy, 
Icon Gallery, Waszyngton oraz 
na stronie internetowej www.
karolbak.com

premiery operetki „Baron cygański”. Artysta 
zaprezentował wówczas różne typy cyganek, 
pochodzących z rozmaitych, odległych od 
siebie miejsc. Zwarty zestaw tworzyły rów-
nież personifikacje pór roku przygotowany 
dla holenderskiej „Primavery”, na wystawę 
zbiorową prezentująca najciekawszych ar-
tystów współpracujących z tą galerią.

Bąk chce, aby jego obrazy przemawia-
ły do odbiorców i przekazywały im pozy-
tywną energię. Upraszczając można powie-
dzieć, że malarstwo znajduje się na słonecz-
nym biegunie jego twórczości. Na przeciw-
nym, ciemnym i demonicznym istnieją gra-
fiki, rysunki i szkice wykonywane, jak gdyby 
do szuflady, m.in. w celu oczyszczenia się.

Przedstawiane przez niego kobiety, pod-
czas pobieżnego oglądu, wydają się być 
aniołami o łagodnym, złocistym spojrzeniu. 
Gdy jednak przyjrzeć się im bliżej, to pod 
maską piękna dostrzega się, iż są niepoko-
jące, podniecające, a nawet przerażające. 

Dla malarza – z czego warto sobie zda-
wać sprawę – oprócz zgłębiania natury 

kobiecości, jej strony duchowej, jakby ode-
rwanej od ciała oraz cielesnej, uwikłanej 
w podszepty biologii, bardzo ważne są 
efekty malarskie i relacje, o czym wspomi-
nałem, między postacią kobiety, jej ubiorem 
(niekiedy namalowanym ekspresyjnie, z ge-
stu) a tłem (różne przestrzenie). Aby zoba-
czyć „ożywanie” i pogłębianie warstw obra-
zu pod wpływem światła i przemieszczania 
się widza oraz uświadomić sobie, jakie gry 
plastyczne prowadzi z widzem autor, trzeba 
obcować z oryginalnym obrazem. Dopiero 
wówczas dostrzeżemy relacje między plana-
mi, kontrasty, ukryte niespodzianki np. łaciń-
skie napisy oraz ujednolicenie wielorakich 
materii. No i w pełni doświadczymy kunsz-
tu artysty. Mnie malarstwo Bąka przypomi-
na olśniewające przepychem i perfekcją wi-
zualną filmy Zhanga Yimou  „Hero”, „Dom 
latających sztyletów” i „Cesarzową”. Podob-
nie bowiem jak chińskiemu reżyserowi i po-
znańskiemu malarzowi, pracującemu w in-
nym medium, udaje się w najlepszych reali-
zacjach wywołać magię sztuki.   Blask kobiecości Bl
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Summer, olej na płótnie, 90x90 cm Autumn, olej na płótnie, 90x90 cm

Winter, olej na płótnie, 90x90 cm Spring, olej na płótnie, 90x90 cm
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Z Szczepanem Gawłowskim, preze-
sem firmy Kreisel, rozmawia Mariola 
Zdancewicz.

 Sezon budowlany w pełni. Pra-
wa marketingu mówią jednak, że aby fir-
ma budowlana była na wysokiej pozycji 
na rynku, powinna przynajmniej raz na 
pół roku wypuszczać nowy produkt. Co 
nowego proponuje Kreisel?

Przy tak zaostrzonej konkurencji nowy 
produkt raz na pół roku to za mało. Firma 
Kreisel co kwartał stara się wdrażać jeden 
lub dwa produkty. Od lutego wprowadzi-
liśmy na rynek białą cienkowarstwową za-
prawę murarską, profesjonalny system na-
prawy betonów i żelbetu klasy PCC, pełny 
system renowacji zabytków oraz specjali-
styczny tynk cementowo-wapienny do ob-
róbki ościeży. Wiele innych interesujących 
produktów jest jeszcze w realizacji i czeka 
na wdrożenie. Utworzony w tym celu dział 
marketingu produktu ma w tym swój duży 
udział.

 Rozumiem, w takim razie, że 
udział produktów Kreisel w rynku jest 
bardzo duży.

Pozycja firmy, dzięki elastycznym za-
sadom zarządzania marketingiem, pozwa-
la nam od 15 lat realizować plany i z roku 
na rok je znacznie poszerzać. Obecnie firma 
dysponuje ośmioma zakładami i jednym 
w realizacji. Wpływa to na wysoką jakość 
produktów i ich docenienie przez klientów.

 Badania prof. Zofii Bolkowskiej 
pokazują, że największymi problemami 
w branży budowlanej jest brak pracow-
ników i wysokie koszty pracy? Czy jako 
potentat rynku budowlanego podziela 
Pan taką opinię?

Brak pracowników i koszty pracy najbar-
dziej są odczuwane w inwestycjach, gdzie 
ciągłość prac budowlanych jest zagrożona, 
a koszty budowy metra kwadratowego cią-
gle rosną. Dla producenta ten problem nie 
jest tak drastyczny. My także decydujemy się 
jednak na zwiększenie mechanizacji zakła-
dów i automatyzację linii produkcyjnych.

 Kolejnym problemem jest kon-
kurencja, która nigdy nie śpi. Czy walka 
na worki jest ostra?

Branża chemii budowlanej jest najbar-
dziej konkurencyjna na rynku. Na trzy miej-
sca handlowe na półce u dystrybutora, za-
biega blisko czterdzieści renomowanych 
firm. W tej sytuacji szybkość i elastyczność 
działań marketingowych jest podstawo-
wym kluczem do sukcesu. Mamy największy 

w branży sztab handlowców, którzy poprzez 
serwis i doskonałe relacje z klientem, reagu-
je i na bieżąco dostosowuje nasze działania 
do potrzeb rynku.

 Bez wątpienia jednym z Pana 
głównych oręży w walce o rynek jest 
sport. Od loga Kreisel Technika Budowla-
na na torze narciarskim nad poznańską 
Maltą, aż po sponsorowanie reprezenta-
cji Polski w piłce nożnej. Czy to gra war-
ta świeczki?

Sponsoring sportowy był dla nas formą 
wykreowania marki do właściwego klienta, 
a okazał się także najskuteczniejszą formą 
reklamy. Co ważne, służy zacieśnieniu rela-
cji z naszymi partnerami poprzez emocjo-
nalne uczestnictwo w narodowych zmaga-
niach sportowych.

 A Pan gra w piłkę nożną?
W czasach studenckich –  jak najbardziej. 

Obecnie ze względów organizacyjnych, tyl-
ko tenis i golf.

 Stoi Pan na czele najliczniejszej 
z lóż BCC w Polsce. Jak ocenia Pan dwa 
lata swojego przewodnictwa? 

Skromność nie pozwala mi wymieniać 
dokonań, lecz mogę powiedzieć, że byłem 
aktywnym organizatorem debat i spotkań 
biznesowych o tematyce wokół biznesu. Na 
pewno przyczyniły się one do rozwoju śro-
dowiska biznesowego wielkopolski. Także 
zainicjowane przeze mnie nieformalne spo-
tkania w tzw. Hawana Club dla członków 
loży stworzyły duże możliwości integracji 
i wymiany doświadczeń uczestników.

 W ciągu dwunastu lat istnienia, 
Loża Wielkopolska ugruntowała swo-
ją pozycję. Jak może Pan scharaktery-
zować wielkopolskich przedsiębiorców? 
Jak ważnym zadaniem jest integrowanie 
tego środowiska? 

Wielkopolskę i środowisko biznesowe 
zawsze charakteryzowała dużą prężność 
oraz przedsiębiorczość. Ta zawodowa aktyw-
ność tutejszych przedsiębiorców jest dosko-
nałą kontynuacją wielkich tradycji, jakie ma 
Wielkopolska. Warto tu chociaż wspomnieć 
nazwiska Cegielskiego i Marcinkowskie-
go. Środowisku biznesowemu należy jedy-
nie w tej wrodzonej przedsiębiorczości nie 
przeszkadzać.

 Czy będzie Pan powtórnie kan-
dydował na Kanclerza Loży Wielkopol-
skiej? 

Jest to pytanie, na które odpowiem na 
naszym corocznym pikniku. Zapraszam do 
Wojnowa w najbliższą sobotę.

 Dziękuję za rozmowę.   Li
de
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Zapraszamy Państwa do nowo otwartej restauracji włoskiej 
mieszczącej się przy ulicy św. Marcin 34.

Specjalnością szefa kuchni jest czarny makaron z sepii 
podawany z krewetkami i małżami cozze  

oraz polędwica wołowa w sosie kaparowo-truflowym na 
warzywach grillowanych.

Szczegółowe informacje na temat restauracji  
można znaleźć na stronie internetowej www.mollini.pl

tel. + 48 061/ 852 53 33

A r r i v e d e r c i

Zakres proponowanych usług:
• rekrutacja i selekcja personelu zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi Klienta,
•  zatrudnianie pracowników i wykonawców do realizacji określonych przez Klienta    za-

dań (np. obsługa magazynów: konfekcjonowanie, pakowanie, obsługa  wózków widło-
wych, kontrola wewnętrzna, produkcja przemysłowa, kontrola jakości),

•  personel do realizacji prac o charakterze sezonowym lub związanych z okresowym 
wzmożeniem produkcji,

•  pełna obsługa kadrowo-płacowa zatrudnianych osób oraz świadczona na rzecz pod-
miotów zewnętrznych (ZUS, PIT, płace, chorobowe, zasiłki, zaświadczenia itp.),

•  doradztwo personalne w zakresie poszukiwania i rekrutacji menedżerów, specjalistów 
i personelu zarządzającego wszystkich szczebli.

Posiadamy certyfikaty Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej upraw-
niające do świadczenia usług pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy i doradztwa 
personalnego.

Ewa Bukowian, Prezes
M-Serwis Sp. Jawna
ul. Zeylanda 6/5, 60-808 Poznań
tel.: 061/846 07 23
mail: m-serwis@m-serwis.com.pl
http: www.m-serwis.com.pl

W dobie coraz więk-
szych trudności związa-

nych z pozyskiwaniem i za-
trudnianiem pracowników duże 

znaczenie ma wiedza i doświadczenie 
związane z problematyką rekrutacji 
i zatrudniania. 

Wyspecjalizowana w tej dziedzinie 
firma może okazać się niezbędna do 
realizacji bieżących potrzeb każdego 
przedsiębiorstwa, reagując elastycznie 
na bieżące potrzeby personalne zwią-
zane z codziennym funkcjonowaniem 
jednostek gospodarczych o charakte-
rze produkcyjnym i usługowym.

M–Serwis od 2001 roku oferuje za-
trudnianie pracowników, wykonawców 
i pracowników tymczasowych dla swo-
ich Klientów dysponując stale aktualną 
bazą osób poszukujących pracy.

Służymy pomocą w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów personalnych. 



Stosunek do broni zależy od tego, z ja-
kiej strony mamy z nią akurat do czynienia 

– od lufy, czy też od kolby... 
Ten zgrabny greps można rozwinąć. Na 

przykład – stosunek do motoryzacji zależy 
od tego, czy zwykle znajdujemy się w oko-
licach rury wydechowej, czy też siedząc 
w środku pudła, mamy w d...., co się z rury 
wydziela, bo mamy ją z tyłu. I podobnie – 
stosunek do polityki jest inny u tego, kto 
spija jej miody, i tego, kto ma poczucie, że 
nic od niego nie zależy i podobnie jak cała 
masa innych, głównie bierze w tyłek. 

Amerykańska mądrość 
mówi, że nie ma darmo-
wych lunchów. Tak więc zwy-
kle każda korzyść ma swoją 
cenę. Jeśli płaci tylko ten, kto 
lunch pochłania, to OK. Jeśli, 
jak w przypadku użytkow-
nika samochodu, trującego 
nie tylko siebie, to już nie OK. 
Podobnie jest z polityką, tyl-
ko jeszcze bardziej. I niestety, 
nie sposób z niej wysiąść.

Tu panowała ostatnio 
apolityczność, a jest ona 
wbrew naturze, jak asek-
sualność. Zarówno polity-
kę, będącą domeną władzy, 
jak i seks, domenę rozkoszy, 
wspólnie napędza testoste-
ron, także u płci odmiennej. 
Władza jest afrodyzjakiem 

– to lepsze niż seks, mawiał 
pewien władca.. Oglądałem 
kiedyś z bliska testosteron 
nieomal wiszący w powie-
trzu – było to podczas cere-
monii oddania do użytku no-
wego dworca lotniczego na 
poznańskiej Ławicy, z której 
pisałem reportaż-relację. Po-
nieważ głównym celebransem był prezy-
dent RP, na uroczystości stawiło się pół rzą-
du i kancelarii prezydenckiej, ćwierć parla-
mentu, cała „góra” miasta, województwa, po-
wiatu i połowy zachodniej Polski. Plus wyżsi 
funkcjonariusze kościelni i biznes. Słowem 

– elita władzy wszystkich kolorów, akurat 
z przewagą różowo-fioletowego, ale to bez 
znaczenia. 

Po celebrze i kulturalnym przerywni-
ku dla pozoru, nastąpiło papu, pożywne 
i wykwintne, wydawane w wielu miejscach 
dużej hali dworca. Zrobiło się więc stan-
ding i walking party. Panowie i panie ce-
lebrowali rytuały władzy i przynależności 

do elity, przechadzając się od stołu do sto-
łu i pogadując, dyskutując, zauważając się, 
tudzież witając z emfazą i przesadną eks-
presją. Zamiast granatu garniturów, błęki-
tu lub bieli koszul, było niemal widać pióro-
pusze pawich ogonów, a prawie każdemu 
spod pazuchy sterczała uszykowana buła-
wa marszałkowska. Ministrowie, posłowie, 
radni, prezesi, wójtowie, burmistrze, prezy-
denci, dyrektorzy, przewodniczący, eminen-
cje, ekscelencje itd. – testosteron było widać, 
słychać i czuć, prawie można się było o nie-
go oprzeć. 

Lokalna poznańska polityka nie zasługu-
je na apolityczny felieton. Jest teraz środek 
kadencji władz lokalnych, kiedy wybrańcy są 
najdalej od elektoratu, a najbliżej swoich in-
teresów i dlatego w mieście dzieją się różne, 
ekstremalne jaja. To moment, kiedy ogrom-
na większość obywateli znajduje się od stro-
ny lufy, a malutka mniejszość trzyma za cyn-
giel i cedzi: no zaraz obywatele, ale przepra-
szam, przecież wybraliście nas, więc to teraz 
my was urządzamy jak chcemy....

I faktycznie urządzają, nas i nasze 
miasto, krępując się coraz mniej. W cen-
trum dramatu znajdują się długofalo-
we w skutkach i nieodwracalne decyzje 

o zagospodarowaniu przestrzeni, lokali-
zacji tzw. inwestycji i ich charakterze oraz 
parametrach. Chodzi o duże pieniądze, 
zarówno po stronie kosztów, jak i zysków. 
Początkowo jeszcze magistrat krygował 
się, gdy wydał pierwsze decyzje o warun-
kach zabudowy, będące w sprzeczności ze 
swoją „oficjalną” wolą wyrażoną w studium 
przestrzennym, ze społecznymi uzgodnie-
niami i stanowiskiem rady miasta. Ale to 
przeszłość obecnie wali z buta – robimy 
to, co chcemy, dla zysku, opinie planistów 
i urbanistów nie są wiążące, podobnie jak 

studium. Konsultacje społecz-
ne mają charakter sondażowy. 
Trzy działki na Marcelinie pod 
deweloperskie bloki (na począ-
tek), choć w studium zapisano 
tam lokalizację przemysłu wy-
sokich technologii, a miesz-
kańcy widzieli w tym miej-
scu alternatywny przebieg III 
ramy komunikacyjnej, ratują-
cy Lasek Marceliński i osiedle 
Edwardowo. Działka przy ul. 
Brzask, przewidziana na park 
lub skwer – kupiona przez 
Atanera pod kolejny blok. Tzw. 

„brama Teatru Polskiego” mię-
dzy Okrąglakiem a Arkadią ma 
z woli inwestora wchodzić nie-
mal na obecną jezdnię, mimo 
że plany przewidują co innego. 
Projekt inwestycji na Dębinie 
łamie i plan miejscowy, i stu-
dium. Magistrat i prominenci 
kierujący kluczowymi ciałami 
w radzie miasta zachowują się 
jak reprezentacja inwestorów, 
a nie interesu miasta i miesz-
kańców. Na Ratajach Wechta 
występuje o warunki zabudo-
wy na teren, który w studium 

jest zapisany jako park... Itd.
Władza miejska działa jak zarząd komer-

cyjnej sp. z o.o., powołanej do nabijania kasy 
(komu?), a nie gospodarz wybrany i wynaję-
ty przez wspólnotę mieszkańców do prowa-
dzenia jej spraw. Ograniczoną odpowiedzial-
ność widać gołym okiem... Chińska mądrość 
mówi, że aby zwyciężyć, należy pozwo-
lić przeciwnikowi zatriumfować. Obecnie 
triumfalistycznie rządzący w Poznaniu mo-
nopol właśnie wytraca swój elektorat, klasę 
średnią. Czy tym razem wyborcy będą pa-
miętać, czyje potrzeby i interesy władza ra-
czyła ignorować, a przed którymi prężyła się 
do raportu jak po podwójnej viagrze?   

Lech Mergler 

TESTOSTERON 
i POLITYKA 
czyli komu poznańska 
władza robi dobrze? 
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