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Rozmowa z Jackiem Cenkielem Prezy-
dentem WKK,  Romualdem Szperlińskim 
Past Prezydentem i Henrykiem Judko-
wiakiem Prezesem Wielkopolskiego Klu-
bu Kapitału.

 Kiedy w 1993 r. zakładaliście 
Panowie Wielkopolski Klub Kapitału pol-
scy przedsiębiorcy prowadzili swoje fir-
my w piwnicach, magazynach, na ulicach 
w słynnych „szczękach”. Jak grzyby po 
deszczu w garażach powstawały hurtow-
nie, samochodami osobowymi z Berlina 
i Wiednia przywożono wszystko: kawę, 
magnetowidy, telewizory. Tak rodził się 
wschodnioeuropejski kapitalizm.     

Romuald Szperliński: – Żeby zrozu-
mieć przemiany, jakie nastąpiły w Polsce 
warto cofnąć się do lat 80. W mojej ocenie 
biznes robiło się wtedy bardzo łatwo. Ze 
sprzedażą towarów nie było żadnych pro-
blemów. Był dyktat producenta. Klienci za-
mawiali, wpłacali i pokornie czekali, aby 

dostać towar do swoich sklepów. Trzeba 
było jednak pomyśleć, w jaki sposób zdo-
być surowiec do wyprodukowania konfek-
cji, plastikowych pojemników, czy talerzy 
do anten satelitarnych. Prywatnych biznes-
menów, nazywano wtedy pogardliwie „pry-
waciarzami”, a ci musieli szukać „dojść” do 
producentów z firm państwowych, które 
miały wtedy monopol. Na porządku dzien-
nym było więc wręczanie „prezentów” dla 
pani Czesi, czy pana Kazia. Drugim pew-
nym źródłem zaopatrzenia był Pewex. Mło-
dzi ludzie dziś nie pamiętają, że to właśnie 
w tym miejscu za: dolary, marki lub funty, 
oraz bony PKO, można było nabyć różne 
atrakcyjne towary. Waluty wymienialnej 
na złotówki nie można było oficjalnie ku-
pić. Obowiązujące wtedy prawo dewizowe 
tego zabraniało. No chyba, że 100$ raz na 
parę lat na wyjazd zagraniczny.  Korzysta-
no więc z usług „cinkciarzy”. I tak państwo 
tolerowało fikcję, z którą wreszcie trzeba 
było skończyć.

 My Polacy byliśmy więc przez 
lata „zahartowani” w trudnym prowadze-
niu interesów?

Romuald Szperliński: – Oczywiście. 
Szybko dopasowaliśmy się do zmian prze-
pisów i układów personalnych. W tym ba-
łaganie potrafiliśmy zawsze się odnaleźć, 
dlatego kiedy uzyskaliśmy niepodległość 
i otrzymaliśmy na stałe paszporty, Polacy 
wyjeżdżający na Zachód w ogromnej więk-
szości niż inne nacje z Europy Wschodniej 
byli przygotowani do prowadzenia kapita-
listycznej gospodarki. Nie należy zapomi-
nać, że 85% terenów rolniczych było wte-
dy w prywatnych rękach, a najbardziej 
kreatywni i odważni zajmowali się wtedy 
produkcją warzyw i kwiatów na dużą ska-
lę. Mentalnie byliśmy przygotowani do 
zmian, z którymi np. Bułgarzy, Rumunii, 
Czesi, czy Rosjanie na początku mieli duże 
problemy.

 Co spowodowało, że postano-
wiliście założyć WKK?

WKK  
15 lat wspierania 

poznańskiego biznesu

w
yw

ia
d

4



WKK  

W
KK

  

Henryk Judkowiak: – W tym czasie  
odbywały się różnego rodzaju przetasowa-
nia: kanapowych partyjek, frakcji politycz-
nych, personalnych układów i to nie tylko 
na szczeblu parlamentarnym. Zaczęła się 
ostra walka o wpływy, władze i pieniądze. 
Biznesmenom przedstawiano podejrzane 
oferty, propozycje kontaktów, które okazy-
wały się często bezwartościowe i ryzykow-
ne. Zrodził się pomysł stworzenia organi-
zacji gwarantującej jej członkom poczu-
cie bezpieczeństwa w ramach grupy osób 
godnych zaufania i potrafiących prowadzić 
uczciwie swoje interesy. Chcieliśmy poprzez 
system rekomendacji, weryfikacji poruszać 
się w gronie ludzi o czystych rękach i nie do-
puszczać do nas oszustów i hochsztaplerów. 
Klub miał być dobrą wizytówką gospodar-
nej Wielkopolski. 

 Czy trudno było pozyskać 
pierwszych członków?

Henryk Judkowiak: – Zaczynaliśmy 
skromnie, rekomendując najpierw naszych 
znajomych, o których wiedzieliśmy, że to 
przyzwoici i wiarygodni ludzie. Oczywiście 
po przygotowaniu statutu trzeba było jeź-
dzić, rozmawiać i przekonywać. Na począt-
ku zdecydowaną przewagę w Klubie miały 
firmy średnie. Było ich wtedy około 30. Bo 
przecież tak właśnie wyglądała sytuacja na 
polskim rynku. Dopiero później dołączyły do 
nas duże firmy, także z kapitałem zagranicz-
nym. Do tej pory nie mieliśmy przypadku re-
zygnacji z Klubu. Dziś mamy 120 członków, 
z którymi się spotykamy raz w miesiącu. 

 A ilu w tym czasie splajtowało?
Henryk Judkowiak: – Nie prowadzimy 

statystyki w tym zakresie, ale jak pamiętam 
były to 2, 3 takie przypadki.  

 Gdzie szukaliście wzorów, któ-
re można by przenieść na polski grunt?

Henryk Judkowiak: – Osobiście byłem 
zafascynowany brytyjskimi klubami i ten 
wzorzec chciałem przeszczepić do nas. An-
glicy mają instytucje, które działają ponad 
100 lat. Już od dzieciństwa miałem duży sza-
cunek i sympatię do ich tradycji i sposobu 
myślenia. To właśnie na wyspach bardzo dba 
się, aby odpowiednio dobierać członków 
klubu. Ten, kto do niego należy szanowany 
jest w biznesie, polityce i prywatnie w życiu 
towarzyskim. Mamy się od kogo uczyć. Dziś 
z dumą mogę powiedzieć, że kolejny am-
basador brytyjski w Polsce jest członkiem 
naszego Klubu. Stanowi to dowód uznania 
i wysokiej oceny tego co robimy.

Główną naszą koncepcją było stworze-
nie platformy i miejsca do kojarzenia ludzi, 

których celem jest uczciwe i rzetelne pro-
wadzenie firmy. Z perspektywy lat mogę po-
wiedzieć, że to WKK tworzy elitę, która może 
być wzorem dla rozwoju kapitalistycznej 
gospodarki w Polsce. Nie zdradzę tajemni-
cy jeśli powiem, że obowiązuje u nas hasło: 

„Członkowie WKK popierajcie się!” 
 W ciągu 15 lat swojej historii 

gościliście wiele prominentnych i zna-
nych osobistości.

Henryk Judkowiak: – Lista znanych 
osób, które uczestniczyły w naszych spotka-
niach jest długa, np. prof. Leszek Balcerowicz 
był u nas kilka razy jako: Minister Finansów, 
Wicepremier i Prezes NBP. Podejmowaliśmy 
ministrów gospodarki i infrastruktury. Czę-
sto odwiedzają nas prezydenci Poznania, 
władze samorządowe województwa. 5 lat 
temu, podczas uroczystości 10-lecia, gości-
liśmy... aż 8 ambasadorów! 

Sami członkowie Klubu zapraszają też 
swoich kolegów do odwiedzenia ich sie-
dzib. Jest to okazja do zapoznania się z róż-
nymi firmami i na miejscu przeprowadzenia 
rozmów na temat prowadzenia wspólnych 
interesów.   

 Czy Klub zajmuje się także lob-
bowaniem w sprawach istotnych dla ich 
członków? 

Henryk Judkowiak: – W okresie mi-
nionych 15 lat podejmowaliśmy wiele ta-
kich prób. Powiem tylko o jednym przepisie 
prawnym, dającym możliwość odliczenia 
od podatku kosztów zatrudnienia opiekun-
ki domowej i pomocy do dzieci. To było 5 lat 
temu. Zadzwoniła do mnie wówczas Podse-
kretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej – Pani Krystyna Tokarska-Bierna-
cik, która się tym tematem zajmowała i za-
pytała, czy jesteśmy w stanie przygotować 
taką ustawę. Odpowiedziałem, że mamy 
pomysł, ale to właśnie Ministerstwo jest od 
opracowania tego typu aktu. Projekt ustawy 
był z nami konsultowany, trochę poprawek 
naniesiono w parlamencie. Przeszła i zaczęła 
funkcjonować. Po paru miesiącach, po zmia-
nie składu parlamentu, nowy rząd zlikwido-
wał taką możliwość. Obecna ekipa rządząca 
mówi, że trzeba do tego wrócić. Przedsta-
wiliśmy konkretne korzyści polegające na 
likwidacji tzw. „szarej strefy”, która obejmu-
je kilkaset tysięcy osób figurujących w urzę-
dach pracy jako osoby bezrobotne. A prze-
cież to powszechnie znana fikcja, którą się 
toleruje. Miejmy nadzieję, że tym razem 
ustawa zostanie przywrócona i zacznie nor-
malnie funkcjonować.

 A prawo podatkowe?

Jacek Cenkiel: – Uważamy, że w tej 
dziedzinie trzeba dużo zmienić. Rozma-
wialiśmy z Wiceministrem Gospodarki Ada-
mem Szejnfeldem i kilkoma wielkopolskimi 
parlamentarzystami. To trudny problem, bo 
opór urzędników Ministerstwa Finansów 
jest duży. Wprowadzenie wielu uprosz-
czeń zwiększyłoby dochody przedsiębior-
ców, obywateli, ale także i państwa. Chce-
my podkreślić, że Klub unika jakichkolwiek 
orientacji politycznych i popiera wszystko 
to, co jest logiczne, niezależnie od tego 
jaką ma proweniencję.  W każdych wybo-
rach staramy się głosować na kandydatów 
myślących racjonalnie. My nie chcemy two-
rzyć prawa, ale chcemy je opiniować i wyra-
żać swoje stanowisko. 

 A może po 15 latach działalno-
ści trzeba coś w Klubie zmienić? 

Jacek Cenkiel: – Najgorzej robić rewo-
lucję. Nie widzę powodów do radykalnych 
zmian. Mamy sprawnie działający system 
informacji wewnętrznej, może jednak war-
to popracować nad szybszym przekazy-
waniem wiadomości z dziedziny ekonomii 
i prawa. W naszym gronie są doskonali fa-
chowcy i specjaliści, jak np. prof. dr hab. Al-
dona Kamela-Sowińska. Zauważyliśmy, że 
przed każdymi wyborami nasza popular-
ność wzrasta, kiedy to niektórzy politycy 
przypominają sobie o naszym Klubie. My 
wspieramy tych, którzy kierują się racjonal-
nymi zasadami, a nie próbują głosić populi-
styczne hasła. 

 Do biznesu trafiają niejedno-
krotnie ludzie młodzi, albo z małych mia-
steczek, którzy nie do końca znają obo-
wiązującą w tej dziedzinie etykietę.

Henryk Judkowiak: – Członkiem nasze-
go Klubu jest prof. zw. dr hab. Jerzy Schro-
eder kierownik Katedry Handlu Międzyna-
rodowego Akademii Ekonomicznej w Po-
znaniu. Opracował dla członków WKK za-
sady i opisał zwyczaje obowiązujące w biz-
nesie. To istotna wiedza w nawiązywaniu: 
kontaktów, prowadzeniu negocjacji, sposo-
bu ubierania się, gestykulacji, którą trzeba 
wziąć pod uwagę szukając partnera w Euro-
pie czy świecie.

 Co zatem trzeba zrobić, żeby 
zostać członkiem WKK?

Jacek Cenkiel: – Być przedsiębiorcą 
i mieć dobrą opinię. Rekomendacji udzielają 
członkowie Klubu i to jest podstawą. Nie ma 
szczególnego wpływu na to czas działania 
na rynku i posiadany kapitał. Liczy się czło-
wiek. Nie zależy nam na ilości, ale cechach 
charakteru tych, którzy do nas trafiają.    
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 Kiedy 41 lat temu powstał kie-
rowany przez Pana Instytut, niewielu Po-
laków wiedziało, co to znaczy słowo lo-
gistyka. Dziś np. bez magazynów, kodu 
kreskowego, trudno sobie wyobrazić ja-
kiekolwiek zakupy w sklepie.  

Rzeczywiście przeżyliśmy prawdziwą 
rewolucję w tej dziedzinie. Rozpoczynali-
śmy bardzo skromnie w 1966 r. jako Cen-
tralny Ośrodek Gospodarki Magazynowej, 
potem przekształciliśmy się w Instytut, a od 
1990 r. jesteśmy Instytutem Logistyki i Ma-
gazynowania i pełnimy obecnie wiodącą 
rolę w tym zakresie w kraju. Dziś zatrudnia-
my 130 pracowników, gromadzimy wiedzę 
z szeroko pojętej logistyki, którą następnie 
przekazujemy do przedsiębiorstw, ale tak-
że studentów. To właśnie z inicjatywy na-
szego Instytutu powołana została do życia 
Wyższa Szkoła Logistyki. Obecnie 95% na-
szych przychodów pochodzi z prac wyko-
nanych na rzecz rynku, a pozostałe 5% sta-
nowi dotację państwową. Jesteśmy otwarci 
na potrzeby każdego potencjalnego klien-
ta, który zechce współpracować z naszą 
instytucją. A potrzeby w tym zakresie są 
naprawdę duże. To, że logistyka jest w tej 
chwili tak popularna i doceniana przez me-
nagerów zarządzających naszą gospodarką 
wolnorynkową, stanowi w dużej części nasz 
sukces. Globalizacja wymusiła strategiczną 
rolę logistyki. Bez problemu można złożyć 
zamówienie u producenta np. w Austra-
lii, ale towar ten trzeba przewieźć i dostar-
czyć do odbiorcy gdzieś w Polsce, co wcale 
nie jest łatwe. Zadanie to rozwiązuje wła-
śnie logistyka. W chwili obecnej na świe-
cie działają międzynarodowe korporacje 
zajmujące się tą problematyką; np. Deut-
sche Post w Niemczech i działający również 
w Polsce DHL. Wszyscy muszą się z nimi li-
czyć. Firmy transportowe, które jeszcze 20 
lub 30 lat temu rozpoczynały jako zwykli 
usługodawcy, w tej chwili są potentata-
mi, zatrudniającymi po kilkadziesiąt tysię-
cy ludzi. Dyktują warunki funkcjonowania 
gospodarki, i to nie tylko na terenie jedne-
go państwa, ale kontynentu i całego świa-
ta. I to jest prawdziwa rewolucja oraz zmia-
na jakościowa. Co ciekawe, firmy europej-
skie zdominowały globalny rynek logistycz-
ny, a Ameryka pozostała daleko w tyle. To 
właśnie w portach Hamburga i Rotterdamu 
wymyślano i wcielano w życie zasady sys-
temów logistycznych w przesyłaniu ładun-
ków w różnych kierunkach. 

 Czy firm logistycznych może 
się ktoś obawiać?

Jak szybko  
dostarczyć  
i przechować

Rozmowa z dr Grzegorzem Szyszką,  
dyrektorem poznańskiego Instytutu Logistyki i Magazynowania.
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Przedsiębiorstwa produkcyjne i dystry-
bucyjne mogą się ich rzeczywiście obawiać, 
bo to one decydują o tym, w jakim czasie 
i jaką drogą towar dotrze do ich klienta. 
Dlatego też, w trosce o zachowanie nie-
zależności, dywersyfikują obsługę zlecając 
transport różnym mniejszym podmiotom.  
I w tej dziedzinie trwa duża walka o utrzy-
manie wpływów, bo potentaci w branży lo-
gistycznej nie chcą dopuścić do tego, aby 
stracić kolejnych ważnych klientów. To biz-
nes i na tym interesie się dobrze zarabia. 

 Prowadzicie Państwo dzia-
łalność wydawniczą, macie portal 
www.logistyka.net.pl, współpracujecie 
ściśle z Wyższą Szkołą Logistyki. Czy ten 
silnie położony nacisk na edukację przy-
nosi zauważalne efekty? 

Oczywiście, dobrze wyedukowani lu-
dzie wpływają na jakość obsługiwanego 
rynku. Wiele przedsiębiorstw zwraca się do 
nas jako ekspertów z propozycjami realizacji 
wspólnych tematów, usług doradczych, a to 
jest właśnie to, z czego my żyjemy.

 Czym jest GS1?
To organizacja globalna skupiająca 

obecnie 116 państw, obsługująca ponad 

milion przedsiębiorstw, wdrażająca aktu-
alne  standardy komunikacyjne w bizne-
sie. Oprócz dotychczas stosowanych ko-
dów kreskowych, wdrażany jest system 
EPCglobal, zwany również „Internetem 
produktów”, gdzie wykorzystuje się tech-
nologie radiowe (RFID). Jest to rozwiąza-
nie dla różnych sfer gospodarki. Oferta ta 
skierowana jest nie tylko dla dużych sieci, 
ale również dla służby zdrowia, czy wresz-
cie logistyki. Tam system GS1 może w peł-
ni funkcjonować.

 Jakie były konkretne efekty 
zorganizowania Polskiego Kongresu Lo-
gistycznego LOGISTICS 2008?

To był już 9. kongres, który zrealizowali-
śmy. Odbywa się co 2 lata, choć pojawiają się 
głosy, żeby organizować go co roku z uwagi 
na zachodzące w tej branży zmiany. Uczestni-
czyło w nim ponad 700 uczestników i 50 wy-
stawców. Jest to największa tego typu impre-
za w Europie Środkowo-Wschodniej, a druga 
po kongresie niemieckim w Europie. Myślę, że 
zdobyliśmy już prestiż i, co ważne, nie mamy 
kłopotów z pozyskaniem sponsorów.

 Jak postrzega Pan działanie 
Wielkopolskiego Klubu Kapitału?

To najbardziej prężna organizacja w Po-
znaniu zrzeszająca przedsiębiorców. Klub 
stanowi dobre forum wymiany informacji 
pomiędzy członkami. Jednocześnie ma siłę 
przekonywania władz, szczególnie tych lo-
kalnych, odnośnie pewnych koncepcji. 
Jego lobbing i rozmowy np. w Urzędzie 
Miejskim, przynoszą wymierne korzyści. 
Mocno promowana przez Klub była kon-
cepcja Centrum Logistycznego, co dopro-
wadziło do tego, że dziś miasto praktycz-
nie realizuje plan jego budowy na Frano-
wie. Jest to spektakularny przykład zreali-
zowany wspólnie z WKK. Duża w tym za-
sługa Pana Prezesa Henryka Judkowiaka. 
Są ludzie, którzy potrafią zaangażować się 
w tego typu pracę. Przede wszystkim istot-
ną rolę odgrywa zarząd Klubu. Ważne, jak 
on jest kierowany i jakie przedstawia pro-
jekty do rozwiązania. 

 Tego typu instytucje w Europie 
Zachodniej mają  średnio po 100 lat.    

Życzę Poznaniowi przede wszystkim 
prężnie działających instytucji.   

fot. Artur Olejniczak
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 Jesteśmy sąsiadami i obserwu-
ję Pana firmę od 18 lat. Winiarzem został 
Pan z przypadku?

To prawda. Zajmowałem się produkcją 
suszu warzywnego, który sprzedawaliśmy 
na południu Europy. W maju 1990 r. otrzy-
maliśmy sygnał ze Słowenii, że nasz kontra-
hent ma problemy z uregulowaniem należ-
ności za dostawę. Byłem zdziwiony, kiedy 
w ramach rozliczenia barterowego zapro-
ponował nam wino. Nigdy tym produktem 
nie handlowałem, poza tym tylko, że wino 
zjawiało się często na naszym stole w domu. 
Zaryzykowałem i zdecydowałem się, aby 
sprowadzić do Polski 12 cystern wermutu 
Istra i Bacchus. Wtedy wino sprzedawało 
się bardzo ciężko, bo byłem „prywaciarzem”. 
Płaciłem podatek akcyzowy, który był dwu-
krotnie większy od tego, jaki fiskus ściągał 
od firmy państwowej, a wtedy monopolisty – 

– Centralnej Piwnicy Win Importowanych. Na 
szczęście trwało to niedługo. 

 Ale o produkcji wina mieszka-
niec Paproci pod Nowym Tomyślem nie 
wiedział prawie nic?

Byłem całkowicie „zielony”. Próbowa-
łem czytać coś na ten temat, ale sam Pan 
wie, że to nie wystarczy, aby prowadzić tego 
typu interes. Pojechałem więc do Chorwacji 
i sprowadziłem do nas świetnego fachow-
ca Milorada Ivanoviča. To on uczył nas jak 
należy traktować wino, jakie ma sekrety 
i tajemnice. 

 Dziś Bartex to druga pod 
względem potencjału firma w tej bran-
ży w Polsce.

Tak twierdzą specjaliści. Na rynku jeste-
śmy już prawie 20 lat. Obserwujemy to, co 
dzieje się w Europie i na świecie. Jeździmy, 
rozmawiamy z producentami i degustuje-
my nowe gatunki. Na szczęście nie popełnia-
my groźnych w skutkach błędów. Dziś firm 
zajmujących się importem win w Polsce jest 
ponad 1200. Konkurencja jest wielka. Moi 
rodacy coraz to częściej sięgają po butelkę 
wina. W roku ubiegłym spożycie jego wzro-
sło o 13%. Chętniej kupujemy wina wytraw-
ne lepszych marek. Ale jednak o tym, po co 
sięgamy na półkę (a zajmują się tym głównie 
kobiety) decyduje kolorowa etykieta, kształt ED
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butelki i co tu ukrywać... cena. Na szczęście 
bogacimy się i mamy ochotę na lepsze, do-
statniejsze życie. I to mnie cieszy.

 Ale nasze pokolenie pamię-
ta czasy, kiedy to na półkach sklepo-
wych bezapelacyjnie prym wiodły wina 
z Bułgarii. 

Myśli Pan o Sophi, ale to dziś marka, 
która z roku na rok traci na swojej renomie. 
Obecnie to najtańsze wino w Polsce, bo 
można je kupić za 5,99 zł. Generalny, ostry 
atak nie tylko na nasze sklepy rozpoczęli 
producenci z Nowego Świata. Niska cena 
dolara spowodowała, że tanio można ku-
pić wina z Kalifornii. Świetne i niedrogie 
są wyroby sprowadzane z Chile, Australii 
oraz Afryki Południowej. To może zaskoczy 
czytelnika, ale to tam produkuje się wina 
naprawdę na skalę przemysłową, a Europa 
pielęgnuje butikowe tradycje. Posłużę się 
przykładem. Z jednej plantacji w Autralii 
producent wina może uzyskać 30 ton zna-
komitych owoców, tymczasem w Europie 
oscyluje to w granicach 7-8. Wnioski nasu-
wają się same, kto chce znaleźć się na sa-
mym szczycie tej branży.

 Ale ciągle jednak Włochy, Hisz-
pania i Francja to „Święta Winna Trójca”?

Bo ma za sobą wielowiekową tradycję 
i przywiązanie klienta. Świetnie pracują dla 
nich firmy marketingowe podejmując spek-
takularne działania, o których rozpisują się 
media. Bez promocji w tej dziedzinie niewie-
le się sprzeda. U nas w Polsce, żeby wylan-
sować określoną markę trzeba zaoferować 

klientowi rocznie ponad 1 mln butelek i za-
inwestować sporo w reklamę. Niewielu na 
to stać. 

 Przyznam się, że irytuje mnie 
fakt, że pewien znany aktor porzucił sce-
nę oraz film i na lewo i prawo udziela wy-
wiadów informując, że jest super winia-
rzem i autorytetem w tej branży. A tak 
naprawdę, to żyje głównie ze sprzeda-
ży swojego wizerunku do reklam dużych 
banków zachodnich.

Nie jestem pewien co było pierwsze: 
sklep czy restauracja. Został restauratorem 
prowadząc w Warszawie „Prohibicję”. Jeź-
dził do Francji, uczył się i rozmawiał z sa-
mym kolegą po fachu Gérardem Depardieu, 
który ma własną winnicę. Wykorzystuje, że 
jest osobą medialną i zapraszany jest jako 

„gwiazda” do stacji radiowych i telewizyj-
nych. Kiedy mówi o importowanych przez 
siebie winach, nikt nie wystawia mu rachun-
ku, a ja za taką reklamę musiałbym zapłacić. 
Ale w sumie jest dobrym ambasadorem na-
szej branży i pośrednio zachęca do sięgania 
po wino, a nie wódkę. 

 Z roku na rok coraz to wię-
cej i głośniej mówi się o wskrzeszeniu 
produkcji markowych win polskich. Czy 
Pana zdaniem jest to możliwe na skalę 
przemysłową?

Oczywiście nie chodzi tu o osławiony 
„czar pegierów”, czy „basztowe” pite na klat-
ce schodowej lub w ogródku za miastem. 
Te ciągle znajdują swojego klienta.  Rze-
czywiście mamy w Polsce tradycje uprawy 

winorośli, choć warunki klimatyczne nie są 
takie jak na południu. Unia Europejska wy-
znaczyła nam limit zaledwie... 250 ha plan-
tacji w Polsce. Ta wielkość nie przewróci na-
szego rynku do góry nogami i nie będziemy 
mieć polskiej winnej rewolucji.  

 Rzadko stołuję się w restau-
racjach, ale widzę, że ci, którzy przyszli 
na dobre jedzenie mają problemy z wy-
borem właściwego wina do zamówionej 
potrawy.

Nie dotyczy to na pewno moich kole-
gów z Wielkopolskiego Klubu Kapitału, któ-
rego jestem członkiem od 1996 r. Wiem, że 
wielu z nich ma własne piwniczki z dobry-
mi gatunkami. Od kilku lat w swoim skle-
pie przy ul. Wodnej 17/19 w Poznaniu prze-
prowadzam degustacje. Uczestniczy w nich 
czasami nawet do 40 osób. Ostatnio spro-
wadziłem ciekawe wina z Chile i Izraela. Ich 
ceny wahają się od 35-100 zł za butelkę. Po-
lecam, są wyborne. Sam je piję. Zachęcam 
jednak, by zwłaszcza ludzie młodzi uczyli się 
karty win.  

 Pańscy synowie – Grzegorz 
i Paweł, poszli w ślady ojca. 

Jeden skończył Politechnikę Poznańską, 
drugi Akademię Ekonomiczną i rzeczywiście 
pracują w Bartexie. Nie mogło być inaczej. 
To nasza rodzinna firma, bo przecież zatrud-
niona jest tu także moja żona. Mam w ten 
sposób gwarancję, że tradycja tego zawodu 
zostanie utrzymana, może nawet w następ-
nych pokoleniach.    
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Z Waldemarem Sikorą Dyrektorem 
ds. Finansowych Hochland 
Polska Sp. z o.o. rozmawiała Ewa 
Madziarewicz

 Kiedy ogląda się w telewi-
zji reklamę Pańskiej firmy to, wzbu-
dza ona u widza pozytywne emo-
cje. Jest zielono, sielsko, anielsko. 
Słowem idylla. 

Chcemy, aby właśnie w ten spo-
sób przedstawiał się wizerunek firmy 
Hochland, jako przyjaznej naturze 
i konsumentowi. Te filmy kilkukrot-
nie zdobyły prestiżowe nagrody EFFIE 
w najważniejszym na świecie konkur-
sie marketingowym. Ich efektem była 
zwielokrotniona sprzedaż. Przygoto-
waliśmy je specjalnie na polski rynek. 
Obecnie coraz śmielej wykorzystuje-
my promocje konsumenckie i kon-
centrujemy się na poszukiwaniu nie-
standardowych form w docieraniu 
do klienta. Przyznaję, że nasz budżet 
uwzględnia co rok kilka takich dużych 
akcji. O sukcesie produktu decyduje: 
cena, opakowanie, promocja i dystry-
bucja. Zaniedbanie któregoś elemen-
tu lub brak zachowania odpowiedniej 
proporcji natychmiast pociąga za sobą 
niższą sprzedaż. 

 Hochland Polska może się 
poszczycić ponad 50% rozpozna-
walnością marki przez klientów. 

Chlubimy się tytułem „Marki wy-
sokiej reputacji” i znajdujemy się 
w pierwszej dziesiątce tego rankin-
gu. Osiągnęliśmy najwyższy stopień 
zaufania konsumenckiego. Kryteria 
podlegające ocenie to: zaufanie i lo-
jalność wobec znaku firmowego, pre-
stiż, dobre imię, popularność i goto-
wość do rekomendowania jej innym 
ludziom.

 W Polsce rozpoczęli-
ście produkcję w 1995 r. 

Zgadza się, w Kaźmierzu pod 
Poznaniem ruszyła pierwsza na-
sza fabryka w Polsce, wkrótce ko-
lejne: w 2000 r. w Baranowie koło 
Ostrołęki i wreszcie 2 lata później 
w Węgrowie na Mazowszu. Pierw-
sza produkuje sery topione, druga 

– pleśniowe, a trzecia – sery dojrze-
wające i twarogowe.

Hochland swoimi korzenia-
mi sięga 1927 r., kiedy to w miej-
scowości Gosshloz w Bawarii po-
wstał rodzinny zakład serowarski. 
Obecnie zatrudniamy na świecie 
4000 pracowników, a swoje fa-
bryki mamy w Niemczech, Polsce, 
Francji, Hiszpanii, Rumunii, Rosji 
i Szwajcarii.

 Generał de Gaulle 
skarżył się kiedyś, że trudno 
rządzić krajem, w którym istnie-
je ponad 400 gatunków sera. 

Konsumpcja serów w Polsce 
jest ciągle niska, a rynek rośnie nie 
tak szybko jakbyśmy sobie tego 
życzyli. Statystyczny Kowalski 
spożywa rocznie około 11 kg tych 
produktów, gdy tymczasem w Eu-
ropie zachodniej prawie 100% 
więcej. W niektórych kategoriach, 
jak np. serach pleśniowych i fe-
cie, to prawdziwa przepaść. Jako 
konsumenci jesteśmy chyba kon-
serwatywni, choć z drugiej strony 
nasz nowy produkt Hochland Fe-
tikos stosowany do sałatek szyb-
ko został zaakceptowany i zago-
ścił na stołach. Najważniejsza jest 
dla nas jakość. Osiągamy ją przez 
nowoczesną technologię, maszy-
ny i dobre surowce. Konkurencja 
na rynku nabiałowym w Polsce 

jest duża. Według firmy badawczej AC Nie-
lsen Hochland jest liderem na rynku serów 
i ogółem ma 15% w nim udział, kolejne 
miejsca zajmują: Piątnica 6,5%, Bongrain 
4,0%, Mlekovita 3,8%, Mlekpol 2,1%. Mamy 
więc powody do satysfakcji.

 W przemyśle perfumeryjnym 
pracują eksperci, których nazywa się „no-
sami”. Kto w takim razie decyduje o sma-
ku np. sera Almette lub Valbon? 

Za nowe receptury odpowiada u nas 
wydzielony dział. Badamy opinie konsumen-
tów na ten temat poprzez liczne degustacje 
i współpracę z instytutami badawczymi. Na-
szych sekretów jednak do końca nie zdradzę. 

 Szlagier rynkowy jakim jest Co-
ca-Cola ma jednak różny smak w zależ-
ności od państwa w jakim się ją produku-
je, bo woda jest różna w Ameryce i Euro-
pie. Podobnie jest chyba z mlekiem?

Oczywiście, krowy zjadają różną pa-
szę i to naturalne, że smak naszych serów 
w Polsce, Francji lub Niemczech może być 
inny mimo stosowania tej samej receptu-
ry. Starannie śledzimy cały proces technolo-
giczny. Trzeba mieć bardzo wysublimowane 
podniebienie, żeby to zauważyć.

 Czy zarząd spółki Hochland 
Polska zadowolony jest z członkostwa 
w WKK?

Tak, bo mamy z tego konkretne korzyści. 
Najważniejsza jest ta, że na bieżąco otrzy-
mujemy informacje, co dzieje się w sferach 
rządowych w trakcie przygotowywania pro-
jektów ustaw. Druga płaszczyzna to działal-
ność lobbingowa na rzecz przedsiębiorców 
oraz możliwość konsultacji nowych aktów 
prawnych. Mamy w ten sposób wpływ na 
to, co dzieje się w gospodarce i polityce, bo 
indywidualnie żaden z członków nie miał-
by takiej siły przebicia, jaką daje nam Klub. 
I chyba najważniejsza sprawa: integracja 
środowiska. Bycie w Wielkopolskim Klubie 
Kapitału zobowiązuje...  Po
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Rozmowa z Jackiem Bobińskim Preze-
sem Zarządu Biura Usług Brokerskich 
Athena Sp. z o.o. 

 Pojęcie „firma brokerska” jest 
na naszym rynku nadal tajemniczym ter-
minem. Proszę wyjaśnić, czym się Pań-
stwo zajmujecie. 

Broker ubezpieczeniowy zgodnie z pra-
wem jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, 
zajmującym się doradztwem i organiza-
cją ochrony ubezpieczeniowej, reprezen-
tującym interesy klienta. Należy jednak pa-
miętać, że na tym nie kończy się jego rola. 
Broker skupia się na wspomaganiu całego 
procesu zarządzania ryzykiem podmiotów 
gospodarczych. Właściwe i skrupulatne do-
konanie analizy ryzyka to dla brokera pod-
stawa, a ubezpieczenia są sposobem, aby 

„wynieść” ryzyko poza przedsiębiorstwo, in-
stytucję itd. Broker doradza, w jaki sposób 
się ubezpieczyć i jak obniżyć koszty. Jed-
nocześnie analizuje potrzeby klienta, pod-
chodząc do każdego indywidualnie. Oferu-
je niestandardowe usługi, których nie moż-
na uzyskać zwracając się bezpośrednio od 
ubezpieczyciela.

 Czy broker ponosi odpowie-
dzialność za świadczone usługi?

Oczywiście. Ponosi pełne konsekwencje 
zarówno za swoje działania, jak i zaniecha-
nia. Działając na podstawie udzielonego peł-
nomocnictwa zawsze występuje w imieniu 
i interesie klienta, ponosząc odpowiedzial-
ność cywilną na zasadach ogólnych. Zobo-
wiązany jest zatem do najwyższej staranno-
ści zawodowej. 

Dla mnie jest to związane z etyką zawo-
dową. Zasadami, którymi broker powinien 
się kierować w interesie klientów, we współ-
pracy z zakładami ubezpieczeń, ale także 
w odniesieniu do konkurencji, czyli innych 
firm brokerskich. Ich przestrzeganie pozwa-
la nam na spokój sumienia. Z kolei obowiąz-
kowe ubezpieczenie OC działalności broker-
skiej z wysoką sumą gwarancyjną dodatko-
wo zapewnia spokój naszym klientom. 

 Od lat cieszą się Państwo uzna-
niem na rynku. Co może być, Pana zda-
niem, gwarancją takiego sukcesu? 

Zadowolenie i pomyślne wyniki naszych 
klientów można uznać również za nasz suk-
ces, dlatego wciąż staramy się wychodzić 
z nowymi propozycjami, aby jak najlepiej 
dostosować się do potrzeb rynku. Polity-
ka naszej firmy polega m. in. na tworzeniu 
nowych programów ubezpieczeniowych 
dla poszczególnych działów gospodarki 

i branż, instytucji finansowych, jednostek 
samorządowych i grup zawodowych, przy 
uwzględnieniu specyfiki każdego klienta 
i jego potrzeb oraz w zgodzie z wymoga-
mi rynku finansowo-ubezpieczeniowego. 
Naszym klientom coraz częściej zależy na 
nowoczesnym, szybkim i bezpiecznym sys-
temie obsługi ubezpieczeniowej. Dlatego 
stale pracujemy nad poszerzaniem możli-
wości związanych z rozwojem stworzonych 

i udostępnianych przez nas serwisów sprze-
dażowych za pomocą stron internetowych, 
szukamy nowych rozwiązań, rozbudowuje-
my dział likwidacji szkód, itp. Wszystko po 
to, by podnieść jakość usług. Tylko aktywne 
działanie, terminowość i reagowanie na po-
trzeby rynku mogą zaowocować satysfakcją 
klientów. 

 Czy można powiedzieć, że nie-
jako z góry musicie mieć Państwo zaufa-
nie klientów? Z referencji wystawionych 
Firmie ATHENA wynika, że ci, których ob-
sługujecie, czują się z Wami bezpiecznie.

Konsekwentna realizacja zasad wymie-
nionych wyżej pozwala na osiągnięcie celu, 
który przyświeca naszej firmie: stworzyć 
stabilny portfel stałych zaprzyjaźnionych 
zleceniodawców, którzy zwiększają do-
chodowość dzięki skutecznemu zarządza-
niu ubezpieczeniami. W ten sposób zdoby-
wamy ich zaufanie i satysfakcję, a to wpły-
wa na ugruntowaną pozycję ATHENY. Myślę, 
że to jest również odpowiedź na pytanie: 
Co trzeba zrobić, aby kilkakrotnie zostać lau-
reatem Wielkopolskiego Filaru Biznesu? Nas 
cieszy najbardziej to, że od 2001 roku otrzy-
maliśmy wyróżnienia w kategorii: „Partner-
ska Solidność w Interesach” i „Kooperacja 
z wielkopolskimi przedsiębiorstwami”.

 To także zobowiązuje…
Na pewno tak. Przede wszystkim pro-

wokuje do ciągłego poszukiwania nowych 
rozwiązań w zakresie ochrony ubezpiecze-
niowej i zarządzania ryzykiem. Oferując 
swoje usługi, staramy się działać komplek-
sowo: analizujemy stan ubezpieczeń w fir-
mie, opracowujemy program ochrony ubez-
pieczeniowej, negocjujemy warunki ubez-
pieczenia z ubezpieczycielami, bierzemy 
aktywny udział w likwidacji szkód. Podej-
mujemy się także ambitnych przedsięwzięć 
w obsłudze klientów na terenie całego kraju, 
współdziałając w ramach konsorcjum firm 
brokerskich Polska Grupa Brokerska w opar-
ciu o potencjał specjalistów tej Grupy.

 Czym jest dla Pańskiej firmy 
WKK?

Wieloletnie członkostwo w Wielkopol-
skim Klubie Kapitału daje nam możliwość 
zdobywania doświadczeń wynikających ze 
współpracy z przedsiębiorstwami różnych 
branż, co w połączeniu z doświadczeniem 
w zakresie działalności brokerskiej, jak rów-
nież wypracowanymi kontaktami oraz me-
todami pracy i negocjacji z towarzystwami 
ubezpieczeniowymi, buduje wiedzę o rynku 
gospodarczym i zachodzących na nim zmia-
nach oraz potrzebach.    
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Z Andrzejem Głowackim Prezesem Zarządu Doradztwo 
Gospodarcze DGA S.A. rozmawiał Rafał Węgierkiewicz

 Kiedy zaczynał Pan karierę w tym zawodzie 
niewiele osób miało świadomość, co to jest doradztwo 
gospodarcze i że można na tym nieźle zarobić. 

To prawda. Społeczeństwo w tamtym czasie niewiele wie-
działo o tej branży. Nie było żadnych wzorców. Procedury 
tworzyliśmy sami. Z zawodu jestem inżynierem i ekonomistą, 
ukończyłem dwie uczelnie: Politechnikę Poznańską i Akade-
mię Ekonomiczną. Przed założeniem DGA pracowałem w fir-
mach budowlanych, przemysłowych i informatycznych, zdo-
bywając potrzebne w tej dziedzinie doświadczenie. To bardzo 
mi pomogło na samym starcie, choć przyznaję, że musiałem 
się jeszcze sporo nauczyć w tej dziedzinie. Dziś spółka nasza 
zatrudnia ponad 120 specjalistów z wieloletnim doświadcze-
niem na rynku consultingowym, unijnym oraz IT, którzy nie-
ustannie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje. 

 Zaczynaliście pracę na poznańskim i wielko-
polskim rynku, a dziś znani jesteście w całym kraju. 

To normalna kolej rzeczy, że na pewnym etapie firma 
zaczyna się rozwijać i patrzeć coraz to dalej. Dziś jesteśmy 
jedną z kilku najbardziej znanych spółek tego typu w kra-
ju. Mamy swoje biuro w Warszawie. Lista referencyjna jest 
długa, bo DGA współpracuje z energetyką, przemysłem 
chemicznym, samorządami, ministerstwami itd. Od kwiet-
nia 2004 r. notowani jesteśmy na giełdzie w Warszawie. To 
też świadczy o naszym potencjale i wiarygodności. 

 Od chwili wejścia Polski do UE specjalizujecie 
się w pozyskiwaniu tak bardzo potrzebnych dla kraju 
funduszy strukturalnych.

Możemy pochwalić się uzyskaniem znacznych środków 
z funduszy unijnych. Współpracujemy w tym zakresie z naj-
większymi firmami w Polsce. Na te usługi jest w tej chwili 
bardzo duże zapotrzebowanie, na razie pracę mają doradcy. 
Pieniądze do firm będą spływały za kilka miesięcy. 

 Kiedy w 1997 r. Doradztwo Gospodarcze DGA 
S.A. wstępowało do Wielkopolskiego Klubu Kapitałowe-
go nie wierzę, aby decyzja ta nie była podyktowana cho-
ciaż w części chęciami do pozyskania nowych klientów. 

Nie zaprzeczam, bo przecież takie miejsca służą do na-
wiązywania wzajemnych kontaktów i szukania partnera 
w interesach. Miałem też okazję bliżej przyjrzeć się przed-
siębiorstwom działającym na terenie Poznania i Wielkopol-
ski. Ta wiedza jest bardzo przydatna w działalności doradczej. 
Podczas bezpośrednich rozmów lepiej poznaje się potrzeby 
i mentalność tej grupy zawodowej. Dziś mogę powiedzieć, 
że moi klubowi koledzy potrzebują informacji, czym można 
byłoby się zająć i gdzie najlepiej zainwestować w najbliższej 
przyszłości, a może nawet za 5 czy 10 lat. 

 To w jakie dziedziny naszej gospodarki należy 
obecnie inwestować?

Cały świat szuka w tej chwili miejsc, gdzie można ła-
two i tanio produkować. Coraz więcej firm ucieka na Daleki 
Wschód i o dziwo np. do Brazylii. Powód jest jeden: niskie 
koszty wytwarzania. W mojej ocenie w Polsce warto inwe-
stować w usługi, bo w tej dziedzinie mamy jeszcze sporo 
do zrobienia. Dotyczy to np. powiększenia oferty dla gospo-
darstw domowych, gdzie można znaleźć jeszcze dużo miej-
sca na kreatywne działanie. Kolejny punkt to usługi finanso-
we, bo nasze społeczeństwo może się jeszcze mocniej za-
dłużyć, nie popadając w pułapkę kredytową. Trzecia nieza-
gospodarowana nisza to organizacje wolnego czasu i wy-
poczynku. Stajemy się coraz bardziej społeczeństwem mo-
bilnym chcącym poznawać świat i ludzi. 

 A Pana motto na najbliższe lata dla polskich 
firm?

Przed rodzinnymi przedsiębiorcami nadchodzi wyzwanie 
do „odświeżenia – rewitalizacji” biznesu. Otoczenie zmienia 
się coraz szybciej, globalizacja, nowe techniki informatyczne  
i telekomunikacyjne, egzotyczne miejsca produkcji, miniatu-
ryzacja – to czynniki, które zmuszają do spojrzenia na własne 
firmowe podwórko. Pamiętajmy, że większość z nas prowadzi 
przedsiębiorstwa od mniej więcej 15 lat i nie zawsze dostrze-
ga zmiany jakie zachodzą wokół. Niestety my sami nie zawsze 
mamy na to ochotę. 

Dlatego też powinniśmy „rozpalić ogólnopolski ogień in-
nowacji” i stymulować ją w firmach. Wyzwaniem jest połą-
czenie działań: przedsiębiorców, uczelni i samorządów. Do-
piero wspólnota ich celów daje gwarancję skutecznej rewi-
talizacji naszych firm.

 To ile w takim razie redakcja będzie musiała 
Panu zapłacić za tę dzisiejszą konsultację?

Nic. Bo zrobiłem to z sympatii dla „Merkuriusza”. 

fot. Rafał WęgierkiewiczD
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 Wielkopolanka laureatką  
„Europa@home”

Laureatką II miejsca w zorganizowanym przez Komitet Regionów kon-
kursie fotograficznym dla młodych Europejczyków „Europe@home – Europa 
bierze początek w naszych 
społecznościach” została 
22-letnia Monika Adamczak 
z Ostrowa Wielkopolskiego, 
studentka restauracji ce-
ramiki i szkła na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocła-
wiu. Jej zdjęcie przedsta-
wia chłopca z flagą unijną 
narysowaną dziecięcą ręką. 
Mówi się, że najlepsze po-
mysły rodzą się spontanicz-
nie. Tak było też i tym ra-
zem. „Z pomocą przyszedł 
mój sześcioletni brat Niko-
dem, który w dniu mego przyjazdu do domu pochwalił się swoim rysunkiem 
przedstawiającym... flagę Unii Europejskiej, narysowanym w przedszkolu. 
Wystarczyło tylko popracować nad odpowiednim kadrem, światłem, ewen-
tualnym kontekstem i gotowe. A tytuł zdjęcia „The idea of United Europe is 
among us” – okazał się zwykłym komentarzem zaistniałej sytuacji, która była 
bardziej spontanicznym zapiskiem i rejestracją wydarzenia, niż teatralnym 
scenariuszem” – mówi autorka zdjęcia.  MAZ

 W obronie środowiska 
naturalnego

Parlament Europejski zatwierdził w maju projekt dyrekty-
wy przewidującej, że wszelkie niezgodne z prawem działania 
szkodzące środowisku naturalnemu uznawane będą za prze-
stępstwa ścigane na mocy prawa karnego we wszystkich pań-
stwach członkowskich. Projekt jest wynikiem kompromisu za-
wartego między Parlamentem i Radą Europy. Posłowie zgodzili 
się z zasadą zobowiązującą państwa członkowskie do stoso-
wania sankcji karnych wobec niezgodnych z prawem działań 
popełnianych rozmyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania, 
które mogą prowadzić do utraty życia czy uszczerbku na zdro-
wiu ludzi lub szkodzić środowisku naturalnemu. Oznacza to 
w praktyce, że jeśli jakiekolwiek z wymienionych wykroczeń 
podlega w jakimś kraju członkowskim sankcjom na mocy ko-
deksu cywilnego, po wejściu w życie tej dyrektywy państwo to 
będzie musiało stosować w takim przypadku skuteczne, pro-
porcjonalne i odstraszające sankcje karne. Wśród przestępstw 
tego rodzaju wymienia się zrzucanie, emisję lub wprowadza-
nie takich ilości substancji lub promieniowania jonizującego 
na powierzchnię ziemi lub do powietrza, powłoki skalnej, gle-
by lub wody, które powodują lub mogą powodować śmierć 
lub poważne uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla przy-
rody. Posłowie popierają także ściganie przestępstw przeciwko 
okazom chronionych gatunków dzikiej flory i fauny, niszczenia 
chronionych siedlisk przyrodniczych i dystrybucji substancji 
zubożających warstwę ozonową.  MAZ

 Ratujmy klimat
Parlament Europejski przyjął raport okresowy, w którym 

sprzeciwia się podważaniu wyników badań nad przyczynami 
i skutkami zmian klimatu. Aktualne działania na rzecz łago-
dzenia zmian klimatu nie wystarczają, aby zmniejszyć emisję 
gazów cieplarnianych. Posłowie uważają, że globalna emisja 
dwutlenku węgla w latach 1970 i 2004 wzrosła o około 80%. 
Wynika to głównie z wykorzystywania paliw kopalnych. Dla-
tego przekonują, że wyniki badań wskazują na ryzyko poważ-
nego wpływu na naszą planetę, jeżeli nie zostaną przyjęte 
środki na rzecz spowolnienia dalszego wzrostu poziomu emi-
sji CO2 i innych gazów cieplarnianych, których poziom musi 
być zmniejszony od 50% do 85% w porównaniu z poziomem 
z 2000 roku. Parlament zgadza się ze strategicznym celem Unii 
Europejskiej, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu śred-
nich temperatur do nie więcej niż 2°C powyżej poziomu z epo-
ki przedprzemysłowej. Uważa również, że wysiłki zmierzające 
do ograniczenia emisji winny być ukierunkowane na utrzyma-
nie wzrostu znacznie poniżej 2°C, gdyż takie ocieplenia mia-
łoby poważny wpływ na społeczeństwo. Realizacja tego celu 
wymaga zmniejszenia do roku 2020 emisji gazów cieplarnia-
nych o 25% do 40% w porównaniu z rokiem 1990.  MAZ
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Wojnowo 2008Piknik

Business
Center
Clubu

Było bogato, wesoło i elegancko, choć panie nie zało-
żyły kapeluszy ani panowie smokingów i krawatów. Impre-
za plenerowa rządzi się swoimi prawami, więc można było 
wystąpić „na sportowo”, i do tego w krótkich spodenkach.  
Dotarli posłowie, kilku prezydentów i profesorów, co naj-
mniej setka prezesów i dyrektorów generalnych, a nawet 
jeden zakonnik – dominikanin, ale bez habitu. Po ważnych 
rozmowach prosto z Ameryki doleciał nieco spóźniony mi-
nister Adam Szejnfeld. 

Pogoda dopisała i w sobotę 17 maja w Wojnowie nie-
opodal Murowanej Gośliny do pięknego parku obok Vil-
li Mon Repos na piknik Loży Wielkopolskiej BCC zjechało 
ponad 1000 gości. Podejmowano ich suto specjałami ku-
linarnymi z grilla, częstowano hojnie włoskimi winami, bo 
impreza odbywała się pod hasłem „Bella Italia”. Honory go-
spodarza pełnił jak zwykle wytworny Szczepan Gawłowski 
Kanclerz Loży Wielkopolskiej BCC oraz Marek Goliszewski 
założyciel Business Center Clubu w Polsce, bez którego wy-
darzenie to nie mogło się oczywiście odbyć. 

Na zielonej murawie w oprawie pięknych dziewcząt pre-
zentowano markowe samochody: Jaguary, Mercedesy, Alfy 
Romeo i BMW. Wielu siadało za kółkiem i fotografowało się 
na wieczną rzeczy pamiątkę. Gwiazdą pikniku był tryskają-
cy energią i dobrym humorem król włoskiego Italo-Disco 

– Francesco Napoli. Jego występ, zwłaszcza u pań, wywo-
łał wielki aplauz i niekłamaną radość. Chętnie pozował do 
zdjęć i zapraszał do wspólnego śpiewania. Dla odważnych 
i niecierpiących na lęk wysokości firma Kreisel ufundowa-
ła loty balonem na uwięzi. Można też było przelecieć się 
srebrnym śmigłowcem, a przed potężnym, trzypiętrowym 
tortem ustawiła się długa kolejka łasuchów chcących oso-
biście sprawdzić jego walory smakowe. A był naprawdę 
znakomity!

Nie zabrakło też i Merkuriusza, który na swoim stano-
wisku wraz z Wydawnictwem Kurpisz, wręczał gościom wy-
jątkowo wartościowy upominek. Był to jeden z 49 tomów 
ekskluzywnie wydanej Encyklopedii Britannica. Wieczorem 
udaną imprezę zakończyły naturalne fajerwerki w postaci 
gromów i piorunów ciskanych z ołowianych chmur kłębią-
cych się nad parkiem. 
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Z Markiem Goliszewskim, założycielem 
i prezesem BCC w Polsce rozmawia Ma-
riola Zdancewicz i Patryk Węgierkiewicz

 Panie Prezesie, założył Pan Bu-
siness Centre Club w latach 90. Ile do tej 
pory przybyło lóż regionalnych?

Dokładnie 25. Gdy zakładaliśmy organi-
zację, była to bardzo wąska, elitarna grupa 
ludzi, którzy wiedzieli, na czym ma polegać 
biznes w Polsce. Nie było wtedy oddziałów 
terenowych. Dzisiaj mamy 25 lóż regional-
nych. Loża Wielkopolska jest jedną z trzech 
największych i najprężniejszych oddziałów 
BCC.

 Czy skupianie osób zajmują-
cych się biznesem jest według Pana do-
brym działaniem? 

To jest konieczne. Środowisko, które 
wytwarza określone miejsca pracy i do-
starcza pieniądze do Skarbu Państwa, po-
winno zwiększać swój zasięg i przedsta-
wiać swoje poglądy po to, żeby mogło się 
rozwijać w interesie nas wszystkich. Za-
tem jest absolutnie konieczne, żeby tak-
że w regionie takie środowiska działały. 
Loża Wielkopolska jest tego najlepszym 
przykładem. 

 W polityce często jest potrze-
ba lobbowania na rzecz... Przedsiębior-
cy również uważają to za konieczne. Ta-
kiego lobby, w moim odczuciu, nie uda-
ło się stworzyć. 

Tu się nie zgodzę. Takim lobby jest wła-
śnie BCC. Najlepszym przykładem tego, że 
działa efektywnie jest obniżenie w 2004 r. 
podatku CIT z 27% na 19%. BCC jako organi-
zacja lobbingowa wpłynęła m.in. na premie-
ra, który przekonał związki zawodowe i sejm, 
żeby obniżać podatki. Z tego tytułu wpływy 
do budżetu państwa wzrosły o 30%!

 Być może niedostatecznie na-
głośnione są przedsięwzięcia, o których 
Pan wspomniał. Czym jeszcze może po-
chwalić się Klub? 

Zatrzymaliśmy wiele bezsensownych 
projektów, np. ustawę o tym, aby każdy 
obywatel rozliczał się z obrazów i innych 
cennych rzeczy, które posiada w domu. 
Nasze działania wymagają szczegółowych 
analiz, rzeczowych rozmów i są prowadzo-
ne przede wszystkim dla dobra polskiej go-
spodarki a niekoniecznie dla rozgłosu.

 Biznes to własność. Prawo wła-
sności w Polsce ciągle nie jest skonstru-
owane tak, jak być powinno. Co Pana or-
ganizacja robi w tej sprawie?

Prawo w Polsce jest niespójne. Jeden 
przepis jest niekompatybilny z drugim, nie 
tworzą jasnego obrazu. Ja, za swoją działal-
ność mógłbym np. w Poznaniu dostać na-
grodę, ale na podstawie tych samych przepi-
sów inaczej interpretowanych przez urzędni-
ków np. na Śląsku mogę trafić do aresztu. Tak 
nieprecyzyjne i niespójne prawo staramy się 
poprawić współpracując z politykami.

 Czy zakładał Pan, że BCC bę-
dzie działało w taki właśnie sposób? Czy 
przez te lata zmieniły się założenia? 

Wiedziałem, że Polakom, którzy są przed-
siębiorczy, potrzebne jest wsparcie prawne 
takich organizacji jak nasza. Cel był jeden – 
pomóc ludziom, żeby generowali jak najwię-
cej miejsc pracy, płacili podatki państwu na 
służbę zdrowia, szkolnictwo. Takie były zało-
żenia i je realizujemy. 

 A jakby Pan miał wskazać je-
den największy atut członkostwa w BCC, 
to co by to było? 

Przedsiębiorca, który wchodzi do Klubu, 
ma bardzo różne oczekiwania. Niektórzy li-
czą na polisę bezpieczeństwa, która zobo-
wiązuje mnie i organizację do pomocy, gdy 
któremuś z członków dzieje się coś złego. 
Ma kłopot np. z dłużnikiem albo urzędem 
skarbowym. Te działania są czasami warte 
setki tysięcy złotych. Inni przystępują po to, 
żeby promować swoją firmę. Reklamujemy 
naszych członków w Uni Europejskiej, USA, 
Kanadzie. Gdyby ktoś chciał zrobić to sam, 
kosztowałoby to 2-3 mln zł. 

 Jakiego rodzaju są to działania 
promocyjne? 

Podpisaliśmy umowy z 23 Biurami Han-
dlu i Promocji w krajach Unii Europejskiej, 
USA i Kanadzie. Oznacza to, że oferta każ-
dego członka BCC trafia do około 30 tys. firm 
w kraju i zagranicą. Przedstawia się wtedy 
konkrety: „to mam do sprzedania, to chcę 
kupić lub takiego potrzebuję kapitału”. Cza-
sami otrzymujemy około 200 ofert współ-
pracy dla naszych członków. 

 Czy zapasy mogą być pomy-
słem na politykę? 

Byłem sportowcem, zapaśnikiem, re-
prezentantem Polski. Zdobywałem medale. 
A biznes i zapasy? To są zapasy z rządem, 
z ministrami, z posłami. Czasami walczy się 
z ludźmi, którzy szkodzą polskiej gospodar-
ce. Moje zapasy przydały mi się. Umiem dziś 
walczyć. 

 Uprawiał Pan jeszcze inne 
sporty...

Byłem kiedyś nieoficjalnym mistrzem 
świata w dyscyplinie, która nazywa się Be
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MMA, czyli w walce dowolnej. Taka „wolna 
amerykanka”. 

 Jest Pan do polityki świetnie 
przygotowany. W związku z tym ma Pan 
jakieś plany? 

Plany krystalizowały się bardzo wyraź-
nie w okresie rządów Jarosława Kaczyń-
skiego, który w naszym przekonaniu pro-
wadził złą politykę, skierowaną przeciwko 
biznesowi i ludziom gospodarki. Nie wyko-
rzystywał możliwości aby powstawało wię-
cej miejsc pracy i były większe zyski, atako-
wał przedsiębiorców. Wtedy powiedziałem 
sobie, że jeśli to potrwa jeszcze rok, to zo-
stawię BCC, wejdę do polityki i będę walczył 
na politycznym froncie. Ale w październiku 
mieliśmy wybory, wygrała partia, której pro-
gram popieram. Przedsiębiorcy też go po-
parli, podobnie jak Donalda Tuska. Ale tro-
chę długo czekamy na postęp. 

 Premier Tusk jest zawiedziony 
sam sobą – jak Pan to skomentuje. 

To jest przecież człowiek jak każdy z nas. 
Przyznał, że palił trawkę. Zyskał chyba sym-
patię wszystkich, bo każdy z nas kiedyś pił 
alkohol, miał kaca, zrobił coś głupiego. 

 Pan nie kojarzy mi się z typem 
polityka. Raczej z takim przyzwoitym 
człowiekiem, który nie upił się nigdy 
w miejscu publicznym. 

Wie Pani, jak ja tego żałuję? Powinienem 
się upić publicznie i wtedy Polacy głosowa-
liby na mnie na 100%. (śmiech)

 Wspomniał Pan o zakładaniu 
partii. Czyli nie wystą-
piłby Pan do już istnieją-
cej, tylko zaproponował 
alternatywę?

Dzisiaj notowania PO są 
duże, ale ostatnio byłem w ko-
szalińskiem i na Śląsku. Tam lu-
dzie mówią – namawiałeś nas na 
głosowanie na Platformę, mówiłeś, 
że będzie podatek liniowy, radykal-
ne obniżenie finansów publicznych, 
mówiłeś, że zlikwidowany zostanie 
podatek Belki. No i gdzie to jest? Rok 
mija. Poczekajmy teraz trochę, ale 
nieco się obawiam.... 

 Ku czemu zwrócą się 
wyborcy, kiedy PO przegra? Zno-
wu ku PiS-owi? 

Myślę o polityce i mam pew-
ne przemyślenia. Może za wcześnie 
o tym mówić, ale na polskiej scenie 
politycznej powinna zostać stworzo-
na alternatywa dla Platformy Oby-
watelskiej. Nie żeby jej przeszkodzić 

i zabrać jej władzę, tylko żeby ją zdopingo-
wać do wyścigu i reform, aby ludzie mogli 
zobaczyć, że jest jeszcze coś oprócz PiS-u.

 Pójdzie Pan w prawo czy 
w lewo od Platformy?

Trzeba się zastanowić gdzie dziś jest Plat-
forma. Podpisałem się pod aktem zakładają-
cym Kongres Liberalno-Demokratyczny. Dzi-
siaj widzę odstępstwo od tamtych ideałów. 
Wierzę w to, że jeżeli obniżymy podatki, zre-
formujemy finanse publiczne, to w ciągu 3-4 
lat ludzie mogą zarabiać średnio ok. 10,5 tys. 
złotych miesięcznie. Tylko trzeba odwagi, 
której niestety nie widzę wśród rządzących. 
A trzeba zrobić parę bolesnych ruchów. 

 Wśród cech osobistych, jakie 
Pan wymienił w życiorysie, na pierwszym 
miejscu widnieje słowo „bezpartyjny”.

Tak? Na pewno?
 I cóż?

Ale to jest prawda. Dzisiaj m.in. dlatego, 
że jestem bezpartyjny Ja-
rosław Kaczyński, Do-
nald Tusk czy ludzie 
SLD rozmawiają 
ze mną. Chcę ich 
przekonać do 
pewnych rozwią-
zań, które są apar-
tyjne, apolitycz-
ne, potrzebne pań-
stwu i gospodarce, 
które dadzą ludziom 
więcej pracy i więcej 
pieniędzy. Dlatego pod-
kreślam słowo apartyj-

ność, bo wtedy jestem partnerem a nie 
przeciwnikiem. 

 Dopuszcza Pan taką możli-
wość, że stanie się Pan człowiekiem 
partyjnym?

Może. Ale może się zdarzyć cud i Plat-
forma w ciągu tych trzech, czterech miesię-
cy, które nadchodzą, spełni wszystkie swoje 
obietnice.

 Ja wolę, żeby Pan jako biznes-
men nie wierzył w cuda, tylko w twardą, 
realną politykę. 
Kończąc zapytam, jaki deadline daje Pan 
Platformie Obywatelskiej?

Październik. Platforma do października 
musi mieć przygotowany budżet państwa. 
Dzisiaj ma z tym trudności. Musi znaleźć 45 
mln, żeby zaspokoić podstawowe potrze-
by społeczne. Tylko gdzie? Październik jest 
miesiącem, kiedy Trójstronna Komisja czyli 
rząd, pracodawcy i związki zawodowe mu-
szą o tym przesądzić. Będzie reforma albo 

nie będzie reformy. Będą pieniądze albo 
nie. 

 Jeśli w październiku sy-
tuacja się nie zmieni, to jak nowy 
twór na polskiej scenie politycz-
nej będzie się nazywał?

Jak będę wiedział, to redakcja 
„Merkuriusza” dowie się pierwsza.   
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Stefania Golenia: Czy uważasz Krzysztofie,  że 
aktualna sytuacja nie tylko w biznesie mu-
zycznym sprzyja utalentowanym twórcom, lu-
dziom mającym coś nowego i niekonwencjo-
nalnego do powiedzenia, zaprezentowania? 
Młodym…

Krzysztof Wodniczak: Młodym, utalento-
wanym wydaje się, że odkrywają nowe dźwięki, 
brzmienia. Wszystko już zostało udźwiękowio-
ne na różne sposoby. Niczym nowym młodzi nie 
są w stanie zaimponować. Będą mniejszymi lub 
większymi epigonami, ale jeszcze nie zdają sobie 
z tego sprawy. Czy któryś z nich zechce przez 15 
lat komponować jeden utwór, jak to czynił w bó-
lach np. Roman Maciejewski, tworząc swoje Requ-
iem… albo Józef Skrzek, który z kolegami z SBB 
półtora roku ćwiczył w piwnicy. Młodzi są niecier-
pliwi. Najczęściej chcą posmakować tu i teraz; to 
ich dewiza. A zaprzyjaźnione (niekiedy kupione) 
media często bezkrytycznie dany produkt lansu-
ją. Zdarzają się, jak wszędzie,  przykłady pozytyw-
ne i takie mnie interesują. Sam wyszukuję i jeśli 
jestem przekonany, to pomagam czy nawet pro-
muję. Młodzi – chociaż mają talent – powinni bar-
dzo  pracować, a nie wpływać na głębokie wody 
polskiego, nijakiego show-businessu. Jest on tyl-
ko z nazwy polski (wykonywany przez Polaków 
w Polsce, ale z polskością ma niewiele wspólne-
go). Podobnie jak media polskojęzyczne. Na uroki 
obecnych „lansowaczy” nie tylko ja, ale mi podob-
ni – jesteśmy odporni. Tę obecną miałkość, która 
trwa już ponad dekadę – co stwierdzam ze  zło-
śliwością – może jedynie  poprawić niezależność, 
którą zapewnić może odkrycie istotnej niszy te-
matycznej, gatunkowej, stylistycznej… 
Jakie są, Twoim zdaniem,  i czy  w ogóle istnieją 
jakieś przeszkody w wylansowaniu wartościo-
wych zjawisk, treści i osobowości w muzyce?

Przeszkód nie ma żadnych, bo każdy może te-
raz nagrać demo. Nawet przy pomocy kompute-
ra. Wystarczy „wypalić” płyty i ma się już zaczątek 
dyskografii. Kiedyś na jej nagranie czekało się lata-
mi. Znam dobrych jazzmanów, którzy pierwszego 
longplaya doczekali się po 30 latach intensywne-
go grania. Jeśli ma się coś do przekazania, to uczy-
nić można to łatwiutko.
Co w ogóle decyduje o dobrym starcie artysty?

Zdecydowanie na start wpływ wywiera mana-
gement lub recepta na siebie. Dobrze, gdy te wek-
tory są zbliżone i idą tym samym duktem…
Kim jest według Ciebie artysta? 

Artysta – to ten,  który tworzy lub odtwarza 
najlepiej jak potrafi. Banalne co nieco. Ale defini-
cje znajdziemy w każdym leksykonie, encyklope-
dii, kompendium.  Po co tworzyć nowe terminy, 
z których i tak niewiele wynika. Artystą się  jest, 
nieartystą się bywa  dzięki  koneksjom, układzi-
kom, blichtrowi, pseudosalonom…  i np. innym 

pejoratywnym zjawiskom… z określeniami równie  źle 
się kojarzącymi…
Mówi się wiele o różnych kuluarach wejścia na es-
trady i zdobywania popularności… i o menedże-
rach… A może dzięki tym komentarzom zza estra-
dy  możemy dokonać jakiegoś niesłychanie  lapidar-
nego podsumowania?

A kim jest  menedżer? Czy to jest taka osoba zała-
twiająca lukratywny kontrakt płytowy,  czy zabiegająca 
o jak największą liczbę  koncertów na festynach, dniach 
różnych miejscowości…  czy umiejąca w końcu kreować 
i być przewidywalna w działaniu. Czy może jeden z mu-
zyków, który będzie takim „Zosiem Samosiem”, czyli  
z wyobrażeniem,  że potrafi wszystko, a może jeszcze  
więcej… Różne szkoły bywają…
Mam swoją prywatną 
opinię i niekoniecz-
nie popularną, że wie-
le wartościowych zja-
wisk nie ma oparcia 
w tych, którzy mają 
otwarte pola działa-
nia i zapał menedżer-
ski, gdyż są oni skłon-
ni bardziej kierować 
się modą wyobrażo-
ną czy wyobrażonym 
zapotrzebowaniem 
na takie czy inne dzie-
ła i wykonawców niż 
intuicyjnym czy pro-
fesjonalnym rozpo-
znaniem… To nieraz 
słychać np. w radiu, 
niestety…  

Także mam taką opi-
nię  na ten temat,  cho-
ciaż  ulega ona pewnym 
zmianom, korektom. 
Niekiedy emocjonal-
ność wygrywa z intelek-
tem, innym razem od-
wrotnie. Tzw.  potrzeba 
chwili daje odpowiedź.  
Ale przecież w tej roz-
mowie nie odważymy 
się dokonać analizy, bo 
to nie jest naszym ce-
lem. Przyznasz, Stefa-
nio,  że można i trzeba 
szukać następców Nie-
mena, Demarczyk, SBB – 

–  lecz  nie na drodze  in-
fantylnych teleszans na 
coś tam. Moim zdaniem, 
na odnotowanie zasłu-
gują jedynie (od debiu-
tu  i wspólnych nagrań 
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z Johnym Porterem): Anita Lipnicka, Kasia Klich, Aga 
Zaryan – wokalistki, a wśród wokalistów: Piotr Cugow-
ski, Krzysztof Kiljański i Jarek Królikowski, a nadto trzy 
zespoły: Bracia, LAO CHE i  INDIANS BRAVOS… Wszel-
kie inne  wyszukiwania śpiewających pań i panów to, 
moim zdaniem, strata czasu. To tworzenie Barbie i Ken-
ny przez nowobogackich – nie ma ono siły przyciąga-
nia, zniechęca nawet do  zatrzymania się przy ich „pro-
dukcji”. Zespoły powstają jak grzyby po deszczu, nie-
które  nawet udanie debiutują, niby mają receptę na 
siebie, ale później coś się zacina. I to nie tylko z powo-
dów muzycznych – zdecydowanie  innych, o których 
tutaj nie muszę mówić… Pojawiło się ostatnio bardzo 
wielu wykonawców. Niektórzy z nich nie zasługują na 
lansowanie. A jednak maszyny promocyjne poszły 
w ruch - i pojawiają się na estradzie i w mediach.
Zaskakujesz mnie takim postawieniem sprawy… 
że oto odsuwasz sens analizy tej sytuacji. Także 
wyborem wskazanych muzyków, wokalistek wo-
kalistów czy zespołów. Sama zachwycam się nadal 
np. Stanisławem Soyką.  A… teraz pomówmy o MI-
TAM. Zastanawia, a właściwie zaciekawia mnie to,  
na czym się opiera i do jakich konkretnych celów 
zmierza? Jakiego się spodziewasz akcesu? I może, 
proszę, dopowiedz także, dlaczego Poznań ma być 
miejscem tej realizacji… oraz czy gdzie indziej pró-
bowano podobnej inicjatywy?

Musimy z naszej pamięci wydobyć ten obraz, na 
którym widać,  że  na terenach Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w  latach 70. odbywały się już 
podobne imprezy. Chcę do nich nawiązać i to, co 
było wartościowego,  powielić. Poza Międzynaro-
dową Wiosną Estradową  w Poznaniu,  w Łodzi były 
także podobne spotkania. Zaistniały one pod nazwą: 
Polskie Targi Estradowe. W Rzeszowie z kolei zorgani-
zowano Ogólnopolski Przegląd Estradowy… a gdzie 
indziej kilkanaście mniej znaczących.  Wielokrotnie 
stosowano zasadę spotkań branżowych w jednym 
miejscu i czasie. Moja propozycja jest czytelna i zro-
zumiała przez branże: Firmy fonograficzne i agencje 
koncertowe „dostarczą” do Poznania swoich muzycz-
nych  przedstawicieli, a słuchacze, dziennikarze i lu-
dzie z branży dokonają oceny. I albo ktoś się wybroni, 
albo przepadnie z kretesem… Prosty klucz… Pomysł 
zorganizowania Międzynarodowych Targów Muzycz-
nych MITAM zrodził się  w Stowarzyszeniu Muzycz-
nym BRZMIENIA. Ich dyrektorem artystycznym został 
Andrzej Mitan, pomysłodawca i kierujący projektem, 
znany performencer, „poeta dźwięku“. Targi nie będą 
festiwalem muzycznym. Mają być festynem koncer-
towym dla fachowców z branży muzycznej, giełdą 
gdzie wymienia się doświadczenia artystyczne i or-
ganizacyjne oraz nawiązuje się kontakty. Ideą naczel-
ną MITAM będzie konfrontacja muzycznej sztuki es-
tradowej. Kiedy w latach 70. zrodził się pomysł cy-
klicznej imprezy o nazwie Międzynarodowa Wiosna 
Estradowa nikt nie przewidywał, że kilkudniowe tar-
gi muzyczne staną się ważnym elementem rozwoju 

music businessu tzw. Europy Wschodniej. Na tere-
nach Międzynarodowych Targów Poznańskich wy-
stępowały największe gwiazdy ówczesnej estrady 
m.in. Helena Vondraczkowa, Czesław Niemen czy 
Bielo Dugme z Bregoviczem. Tutaj też debiutowały 
grupa Vox i orkiestra Alex Band. To wtedy rozpędu na-
brały promotorskie inicjatywy Estrad, Zjednoczonych 
Przedsiębiorstw Rozrywkowych, managementy Pol-
skiego Radia i TV oraz Pagartu. Niestety, dobrze ro-
kująca impreza nie wytrzymała próby czasu i konku-
rencji innych, głównie zachodnich targów. O obliczu 

współczesnego rynku muzycznego decydują bowiem 
wielkie, międzynarodowe imprezy, których rytm wy-
znacza francuskie MIDEM w Cannes. Dzisiaj targi te 
mają już swoją azjatycką i latynoską mutację. W na-
szym regionie nie stworzono jeszcze podobnej im-
prezy. Ale to MITAM ma dać impuls, który ożywi rynek 
artystyczny w tej części Europy, a także dopomoże 
w promocjach radiowych, czy fonograficznych. Kon-
certy „w pigułce” przygotowane przez uznane agen-
cje koncertowe i firmy fonograficzne mogą wypro-
mować nowe twarze, utalentowanych solistów i no-
watorskie zespoły. Międzynarodowe Targi Muzyczne 
z czasem będą wywierać istotny wpływ na kształt eu-
ropejskiego przemysłu muzycznego. Jest o tym ab-
solutnie przekonany duet Andrzej Mitan i Krzysztof 
Wodniczak.  i p
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– To człowiek o wielkopolskich korzeniach 
i wschodniej duszy. Dla Polaków i Ukraińców 
zrobił więcej niż niejeden polityk. Tak o Łuka-
szu Horowskim - od wiosny ubiegłego roku 
konsulu honorowym Ukrainy w Poznaniu, 
pisał w Gazecie Wyborczej Piotr Bojarski. 
Poznaniak rocznik 49, absolwent Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Z naszymi sąsiadami 
ze Wschodu los zetknął go na ziemi amery-
kańskiej, kiedy jako stażysta został zaproszo-
ny na sylwestra. 

– Czułem się samotnie, oni przyjęli mnie jak 
swojego brata. Byłem zaskoczony ich otwar-
tością i gościnnością – wspomina po latach 
tamto spotkanie. Po raz pierwszy na Ukrainę 
pojechał tuż po katastrofie w Czarnobylu. 
Ludzie żyli biednie, ale przyjmowali go ser-
decznie jak swojego. I chyba właśnie wtedy 
zaczęło kiełkować to gorące uczucie do tam-
tego narodu. Po paru latach w podpoznań-
skim Rosnowie poznał rodzinę Bojczuków 
z małej wsi na środkowym Podolu. Zaopie-
kował się nimi, zapewnił zakwaterowanie 
i utrzymanie. Po roku pojechał w odwiedzi-
ny. Od tamtej pory w powiecie borszczow-
skim i województwie tarnopolskim mówią 
o nim, że to „dobry Polak”. Pomaga ludziom, 

chorym załatwia lekarstwa. Wyposażył szko-
łę w Cyganach w sprzęt komputerowy, mu-
zyczny, ufundował stypendia dla uzdolnio-
nych uczniów z biednych rodzin. Zorganizo-
wał studyjny wyjazd dla lekarzy z prowincjo-
nalnego szpitala do poznańskich klinik. Za-
kupił dzwon dla grekokatolickiej cerkwi. Co 
roku zaprasza Ukraińców do swojego go-
spodarstwa pod Nowym Tomyślem. 

Ku swojemu zaskoczeniu nagle zosta-
je odkryty. Podejmuje go polski konsul we 
Lwowie i najpierw nasze, a później ukra-
ińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
Wiosną ubiegłego roku obejmuje stano-
wisko konsula honorowego tego państwa 
w Poznaniu. Ale to mu nie wystarcza. Jesie-
nią powołuje do życia Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne „Polska-Ukraina”. I wtedy 
rodzi się pomysł zorganizowania Festiwalu 
Kultury Ukraińskiej w Poznaniu. Rozpoczy-
na się wymiana korespondencji z urzędami 
po obu stronach granicy. Niektórzy nie do 
końca potrafią zrozumieć pomysł i przesła-
nie przedsiębiorcy rolnego z Wytomyśla. Ten 
jest jednak uparty i prze jak czołg do przodu. 
Nie traci nadziei, że  jego projekt zostanie 
zrealizowany. W styczniu br. zbiera wokół 
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siebie grupę wolontariuszy. To młodzi ludzie, 
z reguły polscy studenci i kilku Ukraińców 
uczących się na UAM-ie w Poznaniu. Nigdy 
w życiu czegoś takiego nie organizowali. 
Nie mają doświadczenia i to oczywiste, że 
popełniają błędy. Ale tak jak ich szef i men-
tor mają jednak imperatyw i zapał, aby do-
prowadzić dzieło do szczęśliwego końca. 
Projekt jest ambitny. Festiwal trwać będzie 
tydzień od 12-18 maja, a w jego  program 
wpisane będą imprezy: muzyczne, teatralne, 
filmowe, sportowe, wystawy, dyskusje pane-
lowe poświęcone polityce i literaturze, a na-
wet msza ekumeniczna. Ich celem będzie 
zapoznanie mieszkańców Poznania z bo-
gatą i piękną kulturą ukraińskiego sąsiada. 
Dla diaspory żyjącej kiedyś nad Dniestrem 
i Dnieprem będzie to natomiast okazja do 
umocnienia kontaktów z ojczyzną i powro-
tu do swych korzeni. 

Pukanie do drzwi wysokich urzędów 
i pierwsze informacje w mediach, przyno-
szą wreszcie efekty. Ministerstwo Kultury 
i Turystyki Ukrainy potwierdza objęcie pa-
tronatu nad Festiwalem „Ukraińska Wio-
sna”. Do projektu włącza się także Ambasa-
da w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski 
i Miasto Poznań. 

Rozpoczyna się gorączkowe poszukiwa-
nie ukraińskich artystów. W Poznaniu mają 
zaśpiewać: soliści operowi, grupa folkowo-
rockowa Perkałaba z dawnego Stanisławo-
wa, zespół TNMK, wyróżniony na wielu fe-
stiwalach kameralny chór Chreszczatyk z Ki-
jowa. Planowana jest wystawa ikon i współ-
czesnego malarstwa, debata literacka, wy-
stawa poświęcona Wielkiemu Głodowi na 
Ukrainie w latach 1932-33, przegląd filmów 
ukraińskich. Festiwalowa teczka pęcznieje 
z tygodnia na tydzień. Zmieniają się jednak 
terminy i niektóre nazwiska. Organizato-
rzy nie poddają się. Wejście Polski do stre-
fy Szengen rodzi problemy wizowe. Na ich 
wydanie trzeba czekać kilka tygodni, stojąc 
w długich kolejkach. Pojawiają się też pro-
blemy finansowe. Pan Łukasz używa swoich 
wpływów i pertaktuje z polskimi Konsula-
tami we Lwowie, Odessie oraz Ambasadą 
w Kijowie.

– Gdyby nie ten człowiek, nigdy byśmy nie 
mieli tego festiwalu w Poznaniu. Przez tydzień 
poczułam się jakbym była wśród „swoich”.  
Największym sukcesem był koncert w Auli 
Uniwersyteckiej, kiedy śpiewał cudowny chór 
z Kijowa. Po raz pierwszy, stojąc przy mikro-
fonie na scenie i zapowiadając występ mo-
ich rodaków czułam dumę, i byłam szczęśli-
wa, że w pięknej, reprezentacyjnej sali, będą 

ich mogli wysłuchać znajomi Polacy. Anna 
Chraniuk, wykładowca języka ukraińskiego 
na UAM-ie potrafi też precyzyjnie określić to, 
czego zabrakło w tej imprezie.

– Za rok powinniśmy zadbać o lepszą in-
formację o naszym festiwalu w mieście. Roz-
wiesiliśmy plakaty, media informowały o po-
szczególnych punktach imprezy. Chciałoby się 
jednak widzieć większe tłumy. Ale na to musi-
my poczekać.

Łukasz Horowski spiritus movens całego 
przedsięwzięcia mimo zmęczenia tydzień po 
imprezie zapewnia: - Pragniemy, aby festiwal 

wszedł na stałe do kulturalnego kalendarza 
ważnych imprez w mieście. Cieszę się, że za-
proszenie przyjęło wielu dziennikarzy naszych 
i zza wschodniej granicy. Ukazało się już sporo 
tekstów, reportaży radiowych i telewizyjnych, 
prezentujących to wydarzenie. To ważne dla 
nas wsparcie. Na pewno imprezę tę będziemy 
kontynuować, aż do 2016 r., bo może wtedy Po-
znań stanie się stolicą europejskiej kultury. A na 
razie stara się być choć przez tydzień dużą sce-
ną, na której prezentowane są artystyczne pro-
jekty naszych ukraińskich przyjaciół.   

Zdjęcia: Rafał Węgierkiewicz
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R… Nie trzeba być językoznawcą, żeby za-
uważyć, że we współczesnej polszczyźnie 
panoszą się wulgaryzmy, niepotrzebne za-
pożyczenia z języków obcych (niepotrzebne, 
bo zdarza się, że zapożyczamy nawet wte-
dy, gdy w naszym języku są rodzime odpo-
wiedniki), a ludzie wykształceni i politycy 
coraz częściej i swobodniej pozwalają so-
bie na używanie tzw. „języka ulicy” w sytu-
acjach oficjalnych. Co dzieje się z językiem 
polskim? O zdanie poprosiliśmy eksperta – 
profesora Jana Miodka, który z okazji zakoń-
czenia majowego Tygodnia Bibliotek w Po-
znaniu, wygłosił w murach Biblioteki Uni-
wersyteckiej wykład o najważniejszych zja-
wiskach współczesnej polszczyzny. Profesor 
zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań. 

 Od jakiegoś czasu można za-
obserwować w naszej literaturze zjawi-
sko zaśmiecania języka kolokwializmami 
i wulgaryzmami. Czy Pana zdaniem moż-
na mówić o upadku literackiej odmiany 
języka polskiego?

Jak długo będziemy obcować z literatu-
rą, tak długo będzie istnieć literacka odmia-
na współczesnej polszczyzny. Mamy więc 
i dziś tę odmianę stylową, tyle że przestała 
być ona najważniejszym wzorcem języko-
wym. Zmieniła się też zasadniczo jej funk-
cja artystyczna: przestała być ona na ogół 
kreacją językową najwyższej próby este-
tycznej, a stała się językowo-stylistycznym 
dokumentem, stąd tyle w niej wulgarności 
czy fizjologizmu najszerzej pojętego. Este-
tyczna prowokacja – tak jak w sztukach pla-
stycznych – często staje się najważniejszym 
celem autora i z tym wielu czytelników nie 
może się pogodzić.

 Media komercyjne, posługują-
ce się takim językiem, zyskały sobie dużą 
popularność. Co Pana zdaniem może się 
stać z naszym językiem, jeśli to one będą 
odgrywały decydującą rolę w kształto-
waniu wzorca?

Tak, media już przejęły od literatury 
funkcję najważniejszego wzorca językowe-
go. Wraz z potocyzacją ich języka, aż nadto 
wyraźną, należy się spodziewać postępują-
cej potocyzacji normy wzorcowej. Akcepta-
cję będą zyskiwać środki stylistyczno-grama-
tyczne do tej pory w niej nieakceptowane.

 Jak Pan sądzi, czy taki stan pol-
szczyzny w mediach i w literaturze moż-
na uznać za zwrot w stronę najprost-
szych odbiorców i użytkowników? 

Jest to na pewno ukłon w stronę naj-
prostszych użytkowników języka. Ubole-
wam nad tą tendencją, bo zawsze będę za 
równaniem w górę, a nie za równaniem 
w dół („Synku, ja się zawsze starałem we 
wszystkim podciągać” – mówił mi do śmier-
ci Ojciec, nauczyciel, pochodzący z prostej, 
wiejskiej, wielodzietnej rodziny).

 Jaka jest recepta na poprawę li-
terackiego języka polskiego w momen-
cie, kiedy zawodzi część środków ma-
sowego przekazu? Jakie można podjąć 
środki, żeby uzdrowić polszczyznę? 

Szeroko pojęta pedagogika kulturalno-
oświatowa, lansowanie elitarności w co-
dziennych kontaktach komunikacyjnych, 
to jedyne środki zaradcze w tym wzglę-
dzie. W jakim stopniu skuteczne? Nie wiem. 
Ja, będę im wierny w swej działalności do 
końca życia. Na pewno w ostatnich latach – 
z powodu powyższych problemów – bardzo, 
ale to bardzo je zintensyfikowałem.

Na koniec pozwoliłam sobie przywołać 
jeden z licznych żartów językowo-sytuacyj-
nych, w tym także autoironicznych, które 
profesor Miodek przytaczał podczas swoje-
go wykładu-gawędy:

Rozmawiają dwie blondynki (Profesor 
z góry przeprosił wszystkie jasnowłose panie). 
Pierwsza pyta:

Słuchaj, jak to się poprawnie mówi – Iran 
czy Irak?

Nie wiem, zapytaj Miodka – odpowiada 
druga.

E tam, on pewnie powie, że obydwie for-
my są poprawne. 

 – o współczesnej polszczyźnie z profesorem Miodkiem
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Jan Franciszek Miodek – profesor, wy-
bitny językoznawca, od lat związany z In-
stytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Wrocławskiego; członek Komitetu Ję-
zykoznawstwa Polskiej Akademii Nauk 
oraz Rady Języka Polskiego; autora pro-
gramu edukacyjnego „Ojczyzna polszczy-
zna” w TVP poświęconemu wybranym 
problemom języka polskiego; laureat 
licznych nagród, m. in.: Ministra Eduka-
cji Narodowej, rektora Uniwersytetu Wro-
cławskiego oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Śląska w Warszawie. Jest autorem wielu 
znaczących pozycji z dziedziny popraw-
ności językowej. 
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PREMIERY MUZYCZNE

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

Stanisław Furmaniak

Premiery czerwcowe

Ania Dąbrowska
„W spodniach 
czy w sukience?”

Wokalistka o płycie:
„W spodniach czy w sukience?”, to moja trzecia płyta. 

Na pewno jest najbardziej zróżnicowana z dotychczaso-
wych. Przed rozpoczęciem nagrań czułam wewnętrznie, 
że jestem już dość blisko określenia własnego stylu i es-
tetyki. Napisałam ponad trzydzieści piosenek na tę płytę. 
Były bardzo różnorodne. W trakcie nagrań okazało się, że 
pociąga mnie wiele odcieni retro-stylu. Z jednej strony chciałam by 
płyta była ascetycznie akustyczna, jak stare piosenki Neil’a Young’a, 
a z drugiej chciałam spróbować swoich sił w estetyce bardziej trans-
owej, czy nawet tanecznej w stylu Donny Summer czy Temptations.
(…) Postanowiłam, że w związku z tym ta płyta powinna być wie-
lowymiarowa, bo wszystkie kierunki są mi bliskie i czuję się w nich 
tak samo dobrze. Pomyślałam, że tytuł jednej z moich ulubionych 
piosenek z tej płyty, czyli „W spodniach czy w sukience?” powinien 
być również tytułem całego albumu, ponieważ idealnie odzwiercie-
dla wszystkie moje rozterki związane z nagrywaniem i produkcją tej 
płyty. (…) Płyta opowiada o trudnej sztuce podejmowania decyzji. 
Jestem już spokojna i spełniona, ale zaryzykowałabym też stwierdze-
nie, że była to najtrudniejsza praca z dotychczasowych. W pewnym 
momencie zacięłam się nad tekstami, miałam wrażenie, że ciągle cy-
tuję samą siebie z poprzednich płyt. To było jak wejście w ślepą ulicę. 
Poprosiłam wtedy o pomoc dwie sprawdzone przyjaciółki: Karolinę 
Kozak i Agnieszkę Szypurę. (…) Zaprosiłam też do współpracy Da-
niela Blooma, którego uwielbiam i szanuję za to, co robi od kilku lat. 
Jest wyjątkowym kompozytorem, a jego muzyka do filmu „Tulipany” 

jest moim zdaniem 
naj lepsz ym rodzi -
mym soundtrackiem. 
(…) Podczas jednego 
z pierwszych spotkań 
produkcyjnych wpa-
dłam na pomysł, by 
w dwóch utworach 
pojawiło się dość wy-
rafinowane solo na for-
tepianie. Zadzwoniłam 
do Leszka Możdżera 
i zapytałam, czy nie 
miałby ochoty zagrać 
gościnnie w dwóch 

piosenkach. Leszek przyjechał na dwa dni do Warszawy. (…) To zawo-
dowiec i artysta w każdym calu, z którym współpracuje się z przyjem-
nością. „W spodniach czy w sukience?” jest też najsprawniej nagraną  
z moich dotychczasowych płyt. (…) Dostaliśmy spory budżet na-
graniowy, który bardzo ułatwił nam pracę. Po raz pierwszy nie za-
stanawialiśmy się jak to zrobić albo co nagrać kosztem czegoś in-
nego... Nagle okazało się, że możemy być bardziej wydajni i praco-
wać sprawniej. Płytę nagraliśmy w cztery miesiące. Pomimo tego 
komfortu wiele rzeczy się jednak posypało… Mieliśmy problemy  
z brzmieniem poszczególnych instrumentów, ciągle coś poprawiali-
śmy z Bodziem, bo byliśmy niezadowoleni. (…) Po kilku dniach prze-
rwy wróciliśmy do studia i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki wszystkie problemy zaczęły stopniowo znikać. Skończyłam płytę  
z miesięcznym opóźnieniem i jestem z niej naprawdę 
zadowolona! 

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

Donna Summer
„Crayons”

Królowa disco, znana z przebojów Hot Stuff, I Feel Love 
czy Love To Love You Baby, wydała nowy, pierwszy od 17 lat al-
bum studyjny! Krążek zatytułowany „Crayons” to mieszanka 
szybkich kawałków m.in. Stamp, I Am A Fire, tytułowego Cray-
ons, jak również poruszających ballad np. Be Myself Again. Znaj-
dziemy tu wiele brzmień i stylów inspirowanych rozmaitymi 
wpływami i tradycjami muzycznymi. Donna jest współautor-
ką większości kompozycji na płycie (podobnie jak w latach 70.  
i 80. współtworzyła większość swoich hitów). Opieką producencką 
nad płytą zajęli się m.in. Greg Kurstin (Lilly Allen, Pink), 

Danielle Brisebois (Natasha 
Bedingfield, New Radicals), 
J.R. Rotem (Sean Kingston, 
Rihanna) oraz Lester Men-
dez (Shakira, Santana). Przy 
dźwiękach przebojów Don-
ny Summer definiowała się 
muzyka pop lat 70. Nowa 
płyta pokazuje, że w XXI 
wieku artystka wciąż potra-
fi kształtować muzyczne gu-
sta i ma jeszcze wiele do… 
zaśpiewania. Album promu-
je singiel Stamp Your Feet.
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Las jak łódź 
ratunkowa...

Piotr Grygier 
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ekologiaProblem zmian klimatu, zachodzących pod wpływem działalności człowieka, stał się w ostat-
nich czasach przedmiotem powszechnego zainteresowania – od świata nauki począwszy, po-
przez gospodarkę światową i politykę, a na szeroko rozumianym społeczeństwie skończywszy. 
Przyczynił się do tego wzrost anomalii pogodowych, których skutki odczuwamy na co dzień: 
gwałtowne i nieoczekiwane wichury, intensywne susze, zanikające lodowce. 

Poszukiwanie remedium na zmiany 
o charakterze globalnym stało się podsta-
wą do wypracowania Protokołu z Kioto, 
w myśl którego postanowiono dążyć do 
zmniejszenia ogólnej emisji gazów cieplar-
nianych przynajmniej o 5,2% do 2012 roku. 
Jeżeli zaburzenia naturalnego cyklu tych 
gazów powodują tak istotne zmiany klima-
tu, to należałoby ograniczyć spalanie paliw 
kopalnych oraz dążyć do pochłonięcia z at-
mosfery nadmiaru tych gazów – głównie 
CO2. W obu przypadkach ważną, a kto wie 
czy nie wiodącą, rolę odgrywają lasy.

W ostatniej Ocenie Zasobów Leśnych 
Świata – FRA 2005, opracowanej przez Or-
ganizację Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), 
można znaleźć stwierdzenie, iż ilość węgla 
zgromadzona w biomasie leśnej, martwym 
drewnie, ściółce i glebie jest większa niż za-
wartość w atmosferze. Jednoznacznie wyni-
ka stąd znaczenie lasów jako pochłaniacza 
CO2 – jednego z  gazów cieplarnianych. 

Lasy wymieniają z atmosferą bardzo 
dużo gazów cieplarnianych. Rośliny pobie-
rają CO2 z atmosfery w trakcie fotosyntezy, 
wydzielając jednocześnie tlen. W wyniku 
oddychania część pobranego CO2 oddawa-
na jest z powrotem do atmosfery, ale po-
została część pozostaje w postaci materii 
organicznej, zarówno w samych roślinach 
jak i w glebie. Zachowanie węgla w posta-
ci stałej można osiągać różnymi sposobami 
np. poprzez kontrolę wylesiania. Ocenia się, 
że około 18% całkowitej emisji CO2 w świe-
cie jest efektem tego zjawiska na terenach 
leśnych zwłaszcza w krajach tropikalnych. 
Wiązanie i magazynowanie węgla wyni-
ka ze zwiększania areału lasów oraz ich 
biomasy, ale również taką rolę odgrywa-
ją produkty i wyroby wykonane z drewna 
jako substytutu bardziej energochłonnych 
materiałów.  

Polskie leśnictwo odgrywa bardzo waż-
ną rolę w systemie redukcji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych. Rola ta polega m.in. 
na realizacji Krajowego Programu Zwiększa-
nia Lesistości z 1995 r. W myśl jego założeń 
do 2000 r. zwiększenie lesistości ma osią-
gnąć 30%, a do 2050 r. o kolejne 5%. Pro-
gram ten obejmować będzie także stopnio-
wą przebudowę monolitycznych drzewo-
stanów iglastych i dostosowanie ich składu 
do warunków siedliskowych, na ochronie 
wierzchnich warstw gleby i ograniczaniu 
naruszania jej struktury, na pozostawianiu 
większych ilości drewna martwego w lesie.

W Strategii Rozwoju Województwa Wiel-
kopolskiego z 2005 r. jako jeden z istotnych 
dokumentów niezbędnych dla sformułowa-
nia celów strategii przywołano Regionalny 
Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa 
opracowany przez Regionalne Dyrekcje La-
sów Państwowych w Pile i w Poznaniu. W za-
kresie funkcji ekologicznych określa on takie 
działania jako istotne dla regionu: powiększa-
nie areałów leśnych Wielkopolski, oraz polep-
szanie stanu istniejących zasobów. 

Odbywa się to przez zalesianie nieużyt-
kowanych gruntów rolnych o słabych bo-
nitacjach, które nie będą miały znaczenia 
dla rozwoju gospodarczego regionu. Gdy-
by przyjąć założony wzrost lesistości jak 
w polityce leśnej państwa o 30%, to w wo-
jewództwie wielkopolskim do 2020 r. nale-
żałoby zalesić ok. 126 tys. ha. Z Programu 
Ochrony Środowiska Województwa Wielko-
polskiego wynika, iż w naszym wojewódz-
twie kwalifikuje się do zalesienia prawie 112 
tys. ha. W pierwszej kolejności mogłyby być 
przeznaczane grunty zdewastowane, np. re-
jony wyrobisk po eksploatacji węgla brunat-
nego, zdegradowane i tereny z widocznymi 
oznakami „stepowienia” wynikające z nie-
wielkich zasobów wód powierzchniowych 

w południowej części województwa, oraz 
grunty posiadające funkcje ochronne wód 
podziemnych. Ponadto pod zalesienia pre-
ferowane byłyby obszary ważne z punktu 
widzenia łączenia kompleksów leśnych, co 
ma miejsce na terenie całego województwa. 
Innym sposobem na zwiększanie zasobów 
drzewnych w Wielkopolsce są zadrzewienia 
śródpolne, które spełniają także inne ważne 
role w środowisku rolniczym. 

Największymi przeszkodami w zrealizo-
waniu zamierzeń powiększenia areału lasów 
w Wielkopolsce są: brak lokalnych planów 
zagospodarowania przestrzennego z wy-
znaczonymi granicami polno-leśnymi, oraz 
nieświadomość decydentów o roli lasów 
w zrównoważonym rozwoju regionu. Nie-
zbędne jest także uświadamianie właścicie-
lom lasów prywatnych, że także i oni powin-
ni włączyć się do ważną rolę odgrywają ich 
lasy w systemie pochłaniania CO2. W per-
spektywie najbliższych lat pilne staje się 
organizowanie właścicieli lasów w stowa-
rzyszenia prowadzące gospodarstwa leśne. 
Istotną rolę w tym procesie mogą odgrywać 
Lasy Państwowe wspierając aktywność sa-
morządów lokalnych. Konieczne jest pilne 
uchwalenie Wielkopolskiego Planu Zwięk-
szenia Lesistości, który winien stać się inspi-
racją do tworzenia lokalnych planów zago-
spodarowania przestrzennego i do zmian 
w innych programach strategicznych, jak 
i operacyjnych na różnych szczeblach sa-
morządowych jednostek organizacyjnych 
uwzględniając wagę i znaczenie lasów.dy-
rektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Poznaniu 

Mgr inż. Piotr Grygier jest dyrektor Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Poznaniu



Rozmowa z prof. Januszem Olejnikiem 
z Katedry Agrometeorologii, Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu

 Jest niepalny, bezwonny, bez-
barwny. W większych stężeniach szko-
dzi zdrowiu. Dwutlenek węgla – określa-
ny symbolem chemicznym CO2 to gaz za-
grażający naszej planecie. 

W katedrze, którą kieruję, prowadzimy 
badania dotyczące wymiany CO2 między 
ekosystemami a atmosferą. Na razie robi-
my to tylko w dwóch miejscach w Polsce. 
W grudniu 2003 r. zainstalowaliśmy sprzęt 
do pomiaru strumieni CO2 nad torfowiskiem 
w Rzecinie w Puszczy Noteckiej. Pieniądze 
na projekt, który otrzymał nazwę „CarboEu-
rope”, dostaliśmy w ramach współpracy z UE. 
Dotyczy on całego kontynentu europejskie-
go, a jego celem jest zbilansowanie zaso-
bów węgla ekosystemów lądowych. Prowa-
dzimy te badania przez cały czas, 24 godziny 

na dobę od ponad 4 lat. Ze względu na bar-
dzo zaawansowane techniki pomiarowe, 
taki projekt nie należy do tanich, ale ponie-
waż w Polsce do tej pory takich ciągłych po-
miarów nie prowadzono, jako pierwsi zaczę-
liśmy wypełniać istniejącą lukę. 

 I czego się z nich dowiadujemy?
Aby prowadzić takie obserwacje muszę 

dysponować najnowocześniejszymi i bar-
dzo drogimi czujnikami, ale równie ważny, 
a może i ważniejszy jest zespół ludzi, któ-
ry badania prowadzi. Mam wspaniałych 
młodych naukowców, znakomicie przygo-
towanych do takiej pracy. Wszyscy są ab-
solwentami studiów doktoranckich na UP. 
Oprócz stałego zespołu ciągle poszukuje-
my nowych kandydatów do pracy. Dzięki 
tak dobranej grupie udaje nam się niemal 
na bieżąco dokonywać syntezy prowadzo-
nych badań. Dziś mogę już powiedzieć, że 
w latach 2004-2007 torfowisko w Rzeci-
nie średnio absorbowało 2,5 tony węgla 

na każdy hektar tego ekosystemu. Moż-
na by powiedzieć z punktu widzenia wal-
ki ze zmianami klimatycznymi: cudowny 
ekosystem. Obszar kilkudziesięciu hekta-
rów tego torfowiska pochłania mniej wię-
cej równowartość jednego pociągu węgla 
rocznie. Tak będzie, dopóki ten ekosystem 
pozostanie mokry. Jeśli zacznie wysychać, 
to węgiel zwiąże się z tlenem i błyskawicz-
nie wróci do atmosfery w formie CO2. Jest 
to jeden z tych obszarów, w których inge-
rencja człowieka powinna być minimalna. 
Niestety szczęście jest tylko połowiczne, bo 
nadmiar wody powoduje, że następują tam 
inne procesy, których efektem jest wydzie-
lanie metanu, który podobnie jak CO2, zali-
czany jest do gazów szklarniowych.

 Niewielu wie, co to takiego.
Gazy szklarniowe absorbują ciepło emi-

towane przez Ziemię. Dzięki nim jest u nas 
ciepło. Gdyby ich nie było, na naszej plane-
cie panowałaby ujemna temperatura.

BŁOGOSŁAWIONA 
SOSNA, BRZOZA I BUK
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 Ale przecież słońce nie zgasło, 
ciągle grzeje.

Tak. Tylko dzięki gazom szklarniowym 
średnia temperatura na naszej planecie wy-
nosi około 15°C. Bez ich obecności w po-
wietrzu temperatura spadłaby natych-
miast do poziomu –18°C. Uczę studentów, 
żeby nie poddawali się często stosowanym, 
szczególnie w prasie popularnej, skró-
tom myślowym i nie mówili negatywnie 
o efekcie cieplarnianym. Efekt szklarniowy 
to przede wszystkim zjawisko, dzięki któ-
remu temperatura na naszej planecie jest 
przyjazna i w konsekwencji, tak wspaniale 
rozwinęło się tu życie. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że to dzięki efektowi szklar-
niowemu możemy dzisiaj prowadzić tę roz-
mowę. Problem z efektem cieplarnianym 
polega na jego zintensyfikowaniu przez 
człowieka na skutek nadmiernego wydzie-
lania gazów szklarniowych do atmosfery, 
przez co klimat się ociepla. 

 Część naukowców na świecie 
uważa, że ocieplenie klimatu to sztucz-
nie rozdmuchiwany temat. 

Takich ludzi w latach 70. było sporo, ale 
dzisiaj pozostała już nieliczna grupa. 20 lat 
temu, kiedy zaczynałem zajmować się tym 
problemem, też nie byłem do końca prze-
konany, czy to wszystko rzeczywiście ma 
mocne podstawy naukowe i czy czeka nas 
tak „gorąca” przyszłość. Jednak dzisiaj trud-
no mieć wątpliwości, że dzieje się coś złe-
go z naszą atmosferą. Fale upałów, które 
się przetaczają przez świat były wcześniej 
niespotykane. Przypomnę, że w 2003 r., 
kiedy mieliśmy w Polsce bardzo ciepłe lato, 
w Europie Zachodniej były dramatyczne 
upały. Wszystkie rekordy maksymalnych 
temperatur zostały przekroczone. Z po-
wodu upałów zmarło wówczas, w prze-
ciągu dwóch tygodni, przynajmniej 30 tys. 
osób, głównie ludzi starszych. Wzrastają-
ca ilość gwałtownych powodzi na świecie, 
a z drugiej strony mamy dramatyczne su-
sze. To prawdziwa tragedia dla wielu regio-
nów świata. Wracając jednak do naukow-
ców, dla których problem zmian klimatu 
nie istnieje, to muszę przyznać, że 20 lat 
temu mógłbym podjąć polemikę z tego 
typu poglądami, ale dzisiaj uważam to za 
bezcelowe. Ma to negatywny wpływ na 
ilość badań prowadzonych w naszym kra-
ju o wpływie zmian klimatycznych na śro-
dowisko. W porównaniu z Europą Zachod-
nią takich badań prowadzi się w Polsce śla-
dową ilość, choć efektów zmian klimatycz-
nych jest już sporo. 

 Czy przeciętny Polak ma świa-
domość, co mu zagraża?

Ciągle za mało na ten temat wiemy 
i mówimy. Moim zdaniem w kraju prowa-
dzonych jest zbyt mało projektów nauko-
wych, skupiających się właśnie na przyczy-
nach i skutkach zmian klimatu, choć muszę 
dodać, że ostatnie lata przyniosły pewną 
poprawę. W katedrze, którą kieruję, oprócz 
projektów o znaczeniu globalnym, tak jak 

„CarboEurope”, prowadzimy również projekt 
noszący nazwę „Adagio”, który polega na ba-
daniu wpływu zmian klimatu na rolnictwo 
w skali kraju. Udało nam się powołać do 
życia grupę polskich agrometeorologów, 
hydrologów, klimatologów i ludzi związa-
nych z praktyką uprawy roślin. Zorganizo-
waliśmy kilka seminariów ogólnopolskich, 
po których doszliśmy do bardzo niepoko-
jących wniosków. Skutki ocieplenia klima-
tu zaczynają być widoczne w Polsce. Jeden 
wniosek mógłbym już postawić: głównym 
problemem rolnictwa w Polsce będzie bar-
dzo duży niedobór wody w najcieplejszym 
okresie sezonu wegetacyjnego. Sporo wody 
w okresie zima-wczesna wiosna, a potem 
bardzo duży jej deficyt. Taka sytuacja po-
godowa, z jaką mamy do czynienia w tym 
roku, w niedalekiej przyszłości stanie się 
normą. To będzie miało fatalny wpływ na 
polskie rolnictwo. 

 Wróćmy jednak do lasów…
Od kiedy człowiek zaczął używać paliw 

kopalnych w ogromnych ilościach, nad-
miar CO2 pozostaje w atmosferze, a jego 
wyższe stężenie powoduje wzrost tempera-
tury. Na szczęście jeszcze ciągle dużą część 
powierzchni Ziemi stanowią lasy, o których 
można powiedzieć, że są największym „ży-
wym zbiornikiem” węgla, jaki można so-
bie wyobrazić na naszej planecie. Z tego 
powodu, szybko zwrócono badania doty-
czące bilansowania strumieni CO2 głównie 
w kierunku ekosystemów leśnych. Te bada-
nia zaczęto pierwszy raz na świecie w 1988 
r. na Uniwersytecie Harvarda w USA. Potem 
na początku lat 90. powstały wielkie ame-
rykańskie programy badawcze takie jak 

„Ameriflux” czy „Boreas”. Później to rozprze-
strzeniło się na cały świat, choć Polska tro-
chę została w tyle. Takie badania nad stru-
mieniami CO2 wiążą się zazwyczaj z bar-
dzo dużymi kosztami, a jaki jest stan finan-
sowania polskiej nauki nie muszę mówić. 
Nam się udało. Pukaliśmy przez prawie 10 
lat do różnych drzwi, nie tylko w Polsce, ale 
także na świecie i w tej chwili mamy zna-
komity sprzęt pomiarowy, nie gorszy niż 

Amerykanie. Obecnie dzięki pomocy Gene-
ralnej Dyrekcji Lasów Państwowych posta-
wiliśmy w grudniu ubiegłego roku pierw-
szą w kraju wieżę, na której badamy stru-
mienie CO2 wymieniane między lasem a at-
mosferą. Niedawno miałem okazję uczest-
niczyć w spotkaniu z Alem Gorem i opo-
wiadałem mu o projekcie. Nie wiedział, że 
w Polsce takie badania są już prowadzone. 
To miłe dla nas, gdy zaskakujemy kogoś no-
wymi technologiami badań sprowadzony-
mi do naszego kraju, które pozwalają ba-
dać absorpcję CO2 przez ekosystemy leśne. 
Po 3 miesiącach pomiarów okazało się, że 
z powodu bardzo ciepłej zimy, hektar tego 
lasu od stycznia do marca zaabsorbował 
ponad 3 tony tego gazu z atmosfery. 

 Jaki ogólny wniosek można wy-
snuć z takiego stanu rzeczy? 

Im więcej zielonych powierzchni na Zie-
mi, tym lepiej. To nie muszą być tylko lasy, 
choć bez wątpienia, jeśli chodzi o walką ze 
zmianami klimatu, ten ekosystem jest na-
szym największym sprzymierzeńcem. Jesz-
cze jedna kwestia: należy zastanowić się 
nad tym, co człowiek robi z powierzchnią 
swojej planety, pozbawiając ją powierzch-
ni leśnych. Rocznie znikają lasy odpowia-
dające wielkością terytorium Belgii, przez 
5 lat powierzchni Polski. O tym się dużo 
nie mówi. Jeśli pozbawimy się lasów, cała 
energia zamiast zamieniać wodę w parę 
w procesie parowania lasu, zamienia się 
w ciepło i robi się jeszcze cieplej. Tak więc 
oprócz efektu szklarniowego, który na sku-
tek zwiększenia stężenia gazów szklarnio-
wych podnosi temperaturę naszej atmos-
fery, odzywa się drugie zjawisko również 
ją podnoszące. Sceptycy zmian klimatycz-
nych mówią, że było już cieplej w historii 
tej planety, było także więcej CO2 w atmos-
ferze. Tak, to prawda. Tylko, że te zmiany do-
konywały się w czasie tysięcy lat, a nawet 
dłużej. My, dzięki zdobyczom współczesnej 
cywilizacji, dokonaliśmy zmian w składzie 
atmosfery i w strukturze powierzchni Zie-
mi w ciągu około 100 ostatnich lat! Ewolu-
cja nie ma szans nadążyć za tak szybkimi 
zmianami. Stąd między innymi takie tempo 
ginięcia gatunków roślin i zwierząt na świe-
cie, wzrost liczby niespotykanych zjawisk 
pogodowych, zmian w bilansie wodnym 
itd.. To człowiek jest odpowiedzialny za te 
niekorzystne zjawiska. Jeśli natychmiast nie 
podejmiemy znaczących działań w skalach 
globalnej i lokalnej, to nasza przyszłość nie 
rysuje się w różowych barwach.   

fot. Rafał Węgierkiewicz
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Od blisko 40 lat problematyka ochrony 
środowiska jest przedmiotem zainteresowa-
nia państw, czego przejawem są coraz da-
lej idące regulacje prawne, w tym admini-
stracyjne, dotyczące gospodarczego korzy-
stania ze środowiska. W Polsce zasadnicze 
zmiany w tej dziedzinie nastąpiły w okresie 
transformacji ustrojowej powiązanej z pro-
cesem integracji z Unią Europejską. Stworzy-
ło to nowe wyzwania dla gospodarki, które 
w znaczącej części dotyczą szeroko pojmo-
wanej problematyki korzystania ze środowi-
ska jako aspektu zarządzania. 

Wzrastają wymagania administracyjne 
wobec jednostek oddziałujących na środo-
wisko, co w znacznym stopniu stymulowa-
ne jest przez Komisję Europejską. Towarzy-
szy temu rosnący poziom świadomości eko-
logicznej społeczeństwa, dla którego stan 
środowiska jest istotnym elementem jako-
ści życia, co wiąże się z coraz silniejszą pre-
sją na zmniejszenie uciążliwości obiektów 

gospodarczych. Do tego należy dodać uwa-
runkowania o charakterze globalnym. Ogra-
niczenie zasobów surowców na świecie, 
przy szybko rosnącym zapotrzebowaniu na 
nie w krajach rozwijających się (Chiny, Indie), 
każe zakładać, że czynnikiem trwałym będą 
rosnące ceny nośników energii i surowców. 
Powinno to wymusić oszczędzanie zasobów 
i energii oraz doprowadzić do usprawnienia 
gospodarki odpadami.  

Zbliżająca się Konferencja Stron Kon-
wencji ONZ w sprawie Zmian  Klimatu, któ-
ra odbędzie się w Poznaniu, powoduje wy-
raźny wzrost zainteresowania społecznego 
tą problematyką. Jako członek Unii Euro-
pejskiej Polska zobowiązana jest do podej-
mowania intensywnych działań ogranicza-
jących emisję CO2, który uważany jest za 
najważniejszy gaz powodujący zmiany kli-
matyczne. Wymaga to dużych nakładów in-
westycyjnych w energetyce i energochłon-
nych branżach przemysłu, co pociągnie za 

sobą dodatkowy wzrost cen energii. Wobec 
przedstawionych uwarunkowań zmniejsze-
nie materiałochłonności i energochłonno-
ści staje się jednym z podstawowych czyn-
ników konkurencyjności przedsiębiorstw. 

W przedstawionym rozumieniu zagad-
nienia zarządzania środowiskiem wykracza-
ją poza ekonomiczno-organizacyjne aspekty 
zarządzania. Ich nieodzownym elementem 
musi być wiedza o funkcjonowaniu proce-
sów przyrodniczych w kontekście prawno-
administracyjnym. Takie całościowe podej-
ście realizowane jest w badaniach i działal-
ności dydaktycznej Centrum Edukacyjne-
go Ochrony Środowiska i Zrównoważone-
go Rozwoju działającego na Wydziale Nauk 
Geograficznych i Geologicznych UAM. Waż-
ną wizytówką Centrum są studia podyplo-
mowe: Zarządzanie Środowiskiem, których 
10 edycja rozpocznie się jesienią, a dotych-
czas ukończyło je już ponad 220 osób repre-
zentujących różne jednostki administracji, 
instytucje i jednostki gospodarcze. 

Różne aspekty merytorycznego wspar-
cia zarządzania środowiskiem leżą w zakresie 
zainteresowań badawczych i dydaktycznych 
wielu pracowników i zespołów badawczych 
zwłaszcza z wydziałów przyrodniczych Uni-
wersytetu. Dotyczy to udziału w przygotowa-
niu procesu inwestycyjnego i planistycznego 
poprzez opracowanie raportów o oddziały-
waniu przedsięwzięć na środowisko oraz pro-
gnoz oddziaływania na nie.

Można być przekonanym, że zmienia-
jące się uwarunkowania działalności go-
spodarczej oraz potencjał Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu dają szan-
sę na coraz bliższe współdziałanie, które bę-
dzie korzystne dla rozwoju potencjału Wiel-
kopolski.  

Andrzej Mizgajski

Zarządzanie 
środowiskiem

Prof. UAM dr hab. Andrzej Mizgajski 
Centrum Edukacyjne Ochrony Środowi-
ska i Zrównoważonego Rozwoju UAM
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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 godzinach przedpołudniowych 
prezentację zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt gospodarskich.

lip
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cSobota 19.07. 

Świat w glinie 
wyczarowany
Prezentacja obiektów ze 
zbiorów Muzeum. Omówie-
nie technik. 
Prowadzący:  
Hanka Wawruch, st.kustosz

Sobota 5.07. 
Niedziela 6.07. 
Dzieje pieczęci
Prezentacja obiektów z magazynów Muzeum. 
Prowadzący: Wojciech Mielewczyk, st. kustosz

*Niedziela 20.07.
W wiejskiej zagrodzie
Omówienie życia codziennego i zwy-
czajów ludności wiejskiej z począt-
ku XX w. 
Prowadzący: Małgorzata Pietrzak, 
st.kustosz

Sobota 12.07. 

Niedziela 13.07. 
Spotkanie z filmem 
rolniczym
Prezentacja filmów  
ze zbiorów Muzeum. 
Prowadzący:  
Rafał Cierzniak, kustosz

*Sobota 26.07.
Spotkanie ze strojem ludowym.
Nauka wyrabiania prostych elementów 
strojów. 
Prowadzący:  
Aleksandra  
Binkowska- 
Krawczak,  
st.asystent



 Na majowych targach Meble 
2008 w Poznaniu Pańska firma miała naj-
większą ekspozycję w hali o powierzchni 
3000 m². Chciał Pan pokazać, na co stać 
Mebelplast?

Nie potraktowałem tej prezentacji jak 
defilady na Placu Czerwonym. To prawda, że 
jesteśmy silni, ale chciałem pokazać i pod-
kreślić kompetencje oraz nasze możliwości. 
Naprawdę potrzebowalibyśmy trzy razy wię-
cej miejsca, aby zaprezentować całą naszą 
kolekcję.

W Poznaniu wystawiamy się od samego 
początku naszej działalności. W 1984 r. za-
czynaliśmy skromnie od 16 m². Przez wszyst-
kie następne lata byliśmy obecni na tych tar-
gach. Stały się one dla Mebelplast jednym 
z kluczowych wydarzeń roku, okazją do za-
prezentowania naszej oferty w pełnej oka-
załości. Po pożarze w 2002 r. uznałem, że 
trzeba się pokazać, by udowodnić, że żywioł 
nas nie pokonał i nie jest tak, jak powiedział 
jeden z rosyjskich klientów: firma pagarjeła, 
spłonęła, i już nie istnieje. Wówczas Prezesi 
MTP Bogusław Zalewski i Przemysław Trawa 
dali mi szansę. Odważyli się wpuścić wariata, 
który przyszedł i powiedział, że chce wielkie 
stoisko. Oferowali 500 m² i 1000 m². To było 
dla mnie za mało. W końcu zaproponowali 
całą halę 2500 m². Obejrzeliśmy ją i powie-
działem, że… jak dla mnie to bomba! Pamię-
tam, że popatrzyli wtedy ze zdziwieniem.

Uważam, że w Poznaniu trzeba się od-
powiednio pokazać. Obecnie niektórzy 
klienci po pół godzinie zwiedzania opusz-
czają targi, bo są zażenowani niewielką po-
wierzchnią większości stoisk.

 Miesiąc wcześniej w stolicy 
przygotował Pan medialne widowisko 
prezentując kolekcję „Eva Minge for Li-
vingroom”. Kto kogo szukał? 

Przenikanie się świata haute couture 
z branżą meblową trwa już od dawna, to 
nie tylko pomysł Włochów czy Francuzów. 
3 lata temu na targach meblowych w Po-
znaniu zorganizowaliśmy prawdziwy pokaz 
mody. Pokazaliśmy zaprojektowaną przez 
Grażynę Hasse kolekcję ubrań uszytych wy-
łącznie z tkanin obiciowych z naszej oferty.

Teraz zrobiliśmy kolejny krok naprzód. 
Kontakt z panią Ewą Minge nawiązaliśmy 
przy okazji Oskarów Fashion 2007, gdzie 
prezentowaliśmy swoje meble. Po krótkiej 
rozmowie zainteresowała się współpra-
cą z Mebelplastem. To kobieta, która wie, 
co mówi i czego chce, jest konsekwentna 
w realizacji swoich, wydawałoby się za-
skakujących, pomysłów. Ja jestem do niej 

Pracoholik  
z pasją  
do mebli

Z Markiem Kołakowskim,  
prezesem Zarządu Mebelplast S.A   
rozmawia Rafał Węgierkiewicz

fot. Grzegorz Januszewicz
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podobny. Efektem tych rozmów jest kolek-
cja Eva Minge for Livingroom, którą po raz 
pierwszy zaprezentowaliśmy 19 stycznia 
br. podczas prestiżowego paryskiego Ty-
godnia Mody. 

 Mówi się, że pierwsze meble, 
które Pan wykonał powstały z łat dachu 
sąsiada.

To prawda. Miałem wtedy 24 lata i już 
jakąś smykałkę do intere-
sów. Zaczynałem w małym 
warsztacie. Pieniędzy było 
niewiele, ale za to głowę 
miałem pełną pomysłów. 
Szybko dostrzegłem szan-
sę w tym, że na rynku nie 
ma ładnych mebli. Zająłem 
się produkcją kanap i fote-
li. Stały się one moją pasją. 
Od tamtego czasu olsztyń-
ski Mebelplast odnosi kolej-
ne sukcesy. 

 20 lat temu fir-
ma mieściła się w piwnicy. 
A czym jest dzisiaj?

Ma dwa duże, nowocze-
sne zakłady i zatrudniamy 
przeszło 600 pracowników. 
Planujemy kolejne inwesty-
cje. Około 70% przychodów firmy stanowi 
eksport, głównie do państw Europy Zachod-
niej, ale także Stanów Zjednoczonych, Japo-
nii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Mebelplast to również sieć firmowych 
salonów Livingroom, w której skład wcho-
dzą zarówno salony w Polsce, których jest 
18 własnych i 5 partnerskich, jak i 13 zagra-
nicą. Najnowszy z nich został otwarty w Du-
baju. Obecność na tym rynku to niezwykły 
prestiż, a Mebelplast jest pierwszą polską 
firmą meblową mającą tam swóją stałą 
ekspozycję. Do Emiratów Arabskich zapro-
sili mnie przyjaciele z Austrii. Pokierowali 
trochę, podpowiedzieli co i jak zrobić. Na-
sze meble sprzedajemy głównie dla hoteli 
i apartamentowców. To trudny rynek, ma 
szczególne wymagania. 

 W rankingu polskich firm me-
blarskich zajmujecie 12 miejsce. Wartość 
produkcji to ponad 90 mln zł. Są potenta-
ci, którzy znacznie was wyprzedzają. 

W 20 lat Mebelplast z małego zakładu 
rzemieślniczego przekształcił się w jeden 
z głównych koncernów branży meblowej 
w Polsce z własną siecią sprzedaży. Dalsze 
umocnienie naszej pozycji w czołówce, to 
tylko kwestia czasu. Ale to nie jest priory-
tetem. Nie stawiam na wielkość, dla mnie 

najważniejsza jest jakość. Na tym polu Me-
belplast jest liderem. 

 Jak często przeciętny Polak 
zmienia meble, chociażby kanapę w swo-
im mieszkaniu czy domu? 

Według najnowszych danych, niestety, 
co 10 lat. Statystyką jednak można, jak wie-
my, dowolnie manipulować. Jeśli chodzi 
o nasze obserwacje – mamy klientów, któ-

rzy kilkakrotnie zakupili meble w salonach 
Livingroom. Świadczy to o tym, że zdoby-
wamy lojalnego klienta. 

Ludzie spoza branży nie zawsze mogą 
precyzyjnie ocenić jakość naszych mebli, 
a te wykonane są z doskonałych materia-
łów. W Poznaniu zaprezentowaliśmy także 
obicia z całkowicie naturalnej tkaniny ECO, 
tkanej z bawełny uprawianej na specjalnych 
polach bez użycia pestycydów.

Chorobą XXI wieku stały się alergie. Je-
steśmy zalewani ogromną ilością towarów 
z Chin. Co jakiś czas wybucha kolejny skan-
dal, że coś zawiera kadm i związki radioak-
tywne. Ci, którzy dbają o swoje zdrowie, ku-
pią za nieco wyższą cenę lepszą kanapę czy 
fotel. Ogólnie rzecz ujmując, wśród konsu-
mentów wciąż brakuje świadomości zaku-
pów proekologicznych, chociaż i to powoli 
się zmienia.

 Dwuosobowa kanapa z Olszty-
na kosztuje 4500 zł. To dużo więcej, niż 
średnia miesięczna pensja.

Nasza oferta jest bardzo szeroka, tak-
że pod względem cen. W swojej kolekcji 
mamy meble od 2 tys. do 20 tys. zł, wyko-
nane w bardzo drogich skórach i zdobione 
kryształkami Swarovskiego. Klient może wy-
brać to, na co go stać.

 Italia uważana jest za świato-
we centrum designu. Tymczasem jeden 
z modeli Mebelplast skopiowała firma 
Calia Maddalena. 

Włosi posunęli się nie tylko do dokład-
nego skopiowania mebla, ale nawet do 
umieszczenia naszego reklamowego zdjęcia 
z tą kanapą na swojej stronie internetowej. 
Po konsultacjach z prawnikami zrezygnowa-

liśmy z dochodzenia swoich 
praw przed sądem, bo koszty 
tego byłyby ogromne, a czas 
oczekiwania na wyrok długi. 
Uznałem, że lepiej wykorzy-
stać to w celach marketingo-
wych. Sprawa stała się gło-
śna nie tylko w Polsce i po-
mogła nam w promowaniu 
marki Mebelplast. Jestem 
dumny z tego, że znani z do-
skonałego wzornictwa Włosi 
skopiowali dzieło naszej pro-
jektantki Anny Król.

 Kto według Pana 
kreuje w Polsce trendy na 
rynku meblowym? Telewi-
zja, magazyny wnętrzar-
skie, osobowości mediów?

 Wszystkie te czynniki 
mają swój znaczący wpływ. Najsilniejszy 
wpływ wywiera obraz i to on przemawia 
do kupującego najbardziej. Każdy z nas 
jest odrobinę próżny i chciałby mieć u sie-
bie coś, co ma jakaś znana osoba lub co zo-
baczył w telewizyjnej reklamie czy w kinie. 
Szczególnie zadowolony jestem z tego, że 
coraz częściej polski nabywca szuka nie tyl-
ko dobrego producenta, ale także projektan-
ta. Ewa Minge, będąca osobą rozpoznawal-
ną w środowiskach twórczych, gwarantuje 
nam to, że postrzegani jesteśmy jako firma 
godna zaufania i na wysokim poziomie. 

 À propos kobiet. Mówi się, że 
dużą rolę w Pana działalności związanej 
z firmą odgrywa żona, która „nakręca” 
męża do kreatywnego działania.

Dobrze, gdy mamy w życiu kogoś bli-
skiego, kto nas wspiera, na kogo możemy 
zawsze liczyć. Przez pierwsze lata, pracując 
nad rozwojem firmy, mówiliśmy sobie, że za 
rok będzie lepiej i znajdziemy trochę więcej 
czasu dla nas obojga. Dziś, po ponad 20 la-
tach wspólnej drogi i tworzenia firmy, mał-
żonka nie wierzy już, że pod tym względem 
coś się zmieni. Coraz mniej czasu mam dla 
rodziny i może za dużo biorę na swoje barki. 
Przyznaję, że jestem pracoholikiem i mam 
słabość do mebli.  
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we Wrześni
Powstała równe 100 lat temu w Pittsburghu w Pensylwanii. 

Dziś jest globalnym koncernem i liderem w dostarczaniu urzą-
dzeń do przygotowania powierzchni i obróbki końcowej. Ak-
tualnie zatrudnia 1250 osób w blisko 20 krajach. Produkowane 
przez nią maszyny znajdują zastosowanie m. in. w branżach: lot-
niczej, motoryzacyjnej, konstrukcji stalowych.

6 czerwca br. we Wrześni odbyło się uroczyste otwarcie no-
woczesnego centrum produkcyjnego tej firmy, wybudowanego 
w rekordowym tempie 13 miesięcy. Jego wartość to 7 mln euro. 
W obiekcie o powierzchni 35 tys. m² znajdzie zatrudnienie 250 pra-
cowników.  Nowoczesna hala wyposażona została w 9 suwnic bra-
mowych o udźwigu 12,5 ton i wysokości 8 metrów, i przyjazną dla 
środowiska lakiernię.

Obecny na uroczystości Robert E. Joyce Jr prezes CEO 
Wheelabrator Group powiedział, że to ważny krok mający na 
celu wzmocnienie pozycji koncernu na strategicznych rynkach 
wschodnich, i że właśnie tego domagali się klienci, licząc na 
szybki serwis oraz pomoc techniczną w związku z przenosze-
niem się międzynarodowych korporacji w tę część Europy. Oka-
zało się, że Wielkopolska, posiadając doskonałą infrastrukturę 
dla biznesu, jest dobrym miejscem, aby właśnie tu ulokować 
tak nowoczesną i skomplikowaną produkcję. 

Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny nie krył swojej radości:   
– Jestem szczęśliwy, że zostaliśmy wybrani do realizacji tego przed-
sięwzięcia. Zaoferowaliśmy lokalizację, niedaleko autostrady A2, 
dobre zaplecze w postaci wykwalifikowanej kadry. W ten sposób 
rozwiążemy także problemy związane z bezrobociem w naszym 
mieście i powiecie.

Podczas uroczystości prezes Robert E. Joyce Jr przekazał 
czek o wartości 3.500 zł, dzięki któremu integracyjne przedszko-
le „Słoneczko” we Wrześni będzie mogło zakupić sprzęt rehabili-
tacyjny dla dzieci niepełnosprawnych. W ich imieniu darczyńcy  
serdecznie dziękujemy!

Tekst i zdjęcia Rafał Węgierkiewicz 
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Z Grzegorzem Ratyńskim, właścicielem 
Zakładu Wytwarzania Pieczątek AMB 
rozmawia Mariola Zdancewicz

 Na całym świecie podobno ni-
czego już się nie pieczętuje… 

Wręcz przeciwnie, bo musielibyśmy wy-
konywać na co dzień dużo więcej pracy. Pie-
częć i jej zastosowanie wielu ludziom koja-
rzy się jeszcze głównie z urzędem i z wymu-
szonym z nim kontaktem, a to nie wpływa 

na dbałość o jej wizerunek, jakość ani inne 
dodatkowe walory. A mówiąc serio, w tej 
chwili wchodzi w użycie podpis elektronicz-
ny, co niewątpliwie ograniczy użycie całko-
wicie niezbędnych kiedyś stempli urzędo-
wych. Potrzeba posiadania pieczęci firmowej 
nadal będzie powszechna, ale będą przewa-
żać parametry jakościowe i ozdobne.

 Jaka jest więc przyszłość 
pieczątki?

Bardzo dobra, pod warunkiem, że bę-
dzie się na nią patrzyło z zupełnie innej per-
spektywy, nie z obciążeniem negatywnym 
jako pozostałość czasów komunistycznych. 
Przede wszystkim jest ona powszechnie 
wykorzystywana w funkcji informacyjnej, 
jako mała, odręczna drukarenka, służąca 

powielaniu tego samego tekstu. Poza tym, 
dzięki nowym technologiom umożliwiają-
cym tworzenie pieczęci wielokolorowych, 
dynamicznie rozwija się zastosowanie jej 
w reklamie. Warto podkreślić, że w każdej 
kulturze – nie tylko naszej – już od staro-
żytności, pieczęć występowała w ludzkiej 
podświadomości jako zwięzły sposób po-
świadczenia czegoś, nadający dokumento-
wi czy sprawie rangę. W dodatku ozdobny 
i bardziej wartościowy niż podpis. Tutaj re-
wolucji kulturalnej nie przewiduję.

 Taką rolę pieczęć spełniała do-
tychczas, prawda?

Ona pełniła taką rolę przez wieki. Mamy 
przecież pieczęć królewską, szlachecką, 
gdzie pojawiał się herb a współcześnie logo 
firmy. To jest pewien przekaz, znak graficz-
no-tekstowy. Pieczęć łączy w sobie różne 
cechy. 

 Czy przed producentami pie-
częci jest przyszłość, czy to może będzie 
już tylko wyraz snobizmu?

Sprawa jest podobna jak z producentami  
 

piór. Produkuje się pióra kulkowe i bardzo 
drogie pióra ekskluzywne. Nawet sprzeda-
je się takie ze zwykłą stalówką i kałama-
rze. Ich producenci mają swoich klientów, 
więc nasz sposób nanoszenia informacji, 
poprzez pieczęć, nie zaginie. Wręcz prze-
ciwnie – przez cały czas jest udoskonalany. 
W tej chwili na przykład na rynku są stem-
ple wielokolorowe, które uwypuklają funk-
cję zdobniczą, dzięki zastosowaniu elemen-
tów graficznych.

 A czy można powiedzieć, że 
funkcja pieczątki stała się nieco elitarna? 

Wręcz przeciwnie. Wraz ze swobodą za-
kupu pieczęci zaczyna się jej upowszech-
nianie, tzn. pieczęci używa się prywatnie 
do znakowania np. książek, korespondencji, 
dziecięcych ubranek, itd. Wyrazem tego jest 

powszechna u nas sprzedaż pieczęci w su-
permarketach na użytek gospodarstwa do-
mowego. Takie stemple przeznaczone są dla 
klientów, którzy nie poszukują typowych 
pieczęci „urzędowych”, a interesują ich zwy-
kłe zastosowania osobiste. 

 Do ich produkcji używa się 
obecnie bardzo nowoczesnych technik, 
np. lasera. 

Firmy, które obsługują większą gru-
pę klientów, mają większy udział w rynku 
i dzięki temu inwestują w najnowsze tech-
nologie. Koszt jednego stanowiska pracy 
w dobrej firmie może przekraczać nawet 
500 tys.  złotych. 

 Zaprezentował Pan nowy ma-
teriał służący do produkcji stempli. Co to 
jest?

Jest to materiał wielowarstwowy i służy 
do produkcji najnowocześniejszych pieczą-
tek, które przebojem zdobywają coraz więk-
szy udział w rynku. Technologia ta jest eko-
logiczna i energooszczędna. Czas formowa-
nia powierzchni trwa ułamki sekundy i, co 
niezwykle ważne, w wyniku procesu wy-
twarzania nie powstają żadne odpady. Dla 
porównania, dotychczas powszechna była 
produkcja oparta na polimerach i dużej ilo-
ści chemii wylewanej do kanalizacji. Odczyn-
niki chemiczne, negatywy itp. Poza tym te 
wszystkie procesy zajmowały dużo czasu. Zu-
żywało się sporo wody i powodowało zanie-

MOC
pieczętowania
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czyszczenia. Natomiast materiał, o którym 
 mówimy, jest wynalazkiem, na który otrzy-
małem kilka patentów. Jest to wielowar-
stwowy kompozyt formowany bezodpado-
wo błyskiem światła, w kilkadziesiąt sekund 
nasącza się tuszem i mocuje do oprawy na 
rzep, osiągając jednocześnie najwyższą ja-
kość i szybkość wykonania.

 To rewelacja! Oszczędność cza-
su i ochrona środowiska. Czyli jest Pan 
realizatorem czy odkrywcą? 

Otrzymałem patent, wdrożyłem go sku-
tecznie, mam wysoką ocenę od klientów 
i największych firm na świecie. Postęp wy-
nika z chęci racjonalizacji istniejących pro-
cesów. Cieszy mnie doskonalenie ich i mate-
riałów produkcyjnych tym bardziej, że mam 
w tej dziedzinie patenty, skuteczne wdroże-

nia i osiągnięcia.
 Sprzedaje Pan już swoje pomy-

sły? Są dywidendy? 
Tak, aczkolwiek nigdy nie zdarza się, że 

człowiek jest w pełni zadowolony. Jak ktoś 
połknie bakcyla ciągłego poszukiwania 
i udoskonalania, zamienia się to w życiową 
przygodę i pasję.

 Czy w tej branży duża po-
wszechność powoduje, że niska cena re-
kompensuje się w większej sprzedaży? 

Ta branża, niezależnie od zastosowa-
nia najnowocześniejszych technologii, 
jest rzemiosłem. Pieczęcie są trwałe i nie 

podlegają tak częstej wymianie jak np. 
długopis, a co za tym idzie, powinny być 
produktem najwyższej jakości. Nadmierne 
obniżanie ceny ogranicza rozwój dobrego 
rzemiosła. Dla porównania pieczątki w Eu-
ropie są bardzo drogie i często znacznie 
gorsze jakościowo. Na szczęście u nas rze-
miosło jest bardzo dobre i mamy konkuru-
jące ze sobą firmy. 

 Jakie są teraz nowinki w bran-
ży? 

Największą nowinką są stemple wieloko-
lorowe. We współczesnym świecie mamy do 
czynienie z natłokiem, a wręcz przesytem 
informacji, ograniczającym naszą percepcję. 
Badania naukowe potwierdziły, że zastoso-
wanie dodatkowego koloru w tekście lub 
grafice, zwiększa wielokrotnie czytelność, 

zrozumienie i zapamiętanie. W ten prosty 
sposób jakość i wartość przekazu teksto-
wego lub graficznego w pieczęci, która bę-
dzie wielokolorowa, może być wielokrotnie 
spotęgowana. Warto więc kupić taką nieco 
droższą pieczęć i osiągnąć dużo lepszy efek-
ty dzięki jej użyciu.

Materiały i technologie mojego autor-
stwa doskonale wychodzą naprzeciw tej po-
trzebie. Współpracuję ponadto z czołowymi 
producentami w tym zakresie.

 Co Państwa wyróżnia spośród 
innych firm, poza wynalazkiem, o któ-
rym już wspomnieliśmy? 

Dla nas pieczątki, jak już wspomniałem, 
to rzemiosło i stawiamy na jakość. Można 
mieć najnowsze, najdroższe urządzenia, ale 
dopiero bazując na wykwalifikowanych pra-
cownikach, można się pokusić o wysoką ja-
kość produktów. Ja i moi pracownicy mamy 
długoletni staż pracy i podkłady w postaci 
odpowiedniego wykształcenia – skończy-
łem mechanikę precyzyjną. Wartość moich 
usług potwierdzają dostawcy europejscy 
i światowi. Posiadam liczne certyfikaty.

 W ramach podsumowania, co 
Pan zrobił jako pierwszy?

Jako pierwsi wprowadziliśmy pieczątki 
Flashstamp, wielokolorowe, laserowe, Di-
rectstamp, ze zdjęciem, ekspresowe, wielo-
warstwowe, mocowane na rzep i wiele in-
nych. Pierwszy na rynku byłem we wszyst-

kich praktycznie rzecz biorąc innowacjach 
technologicznych. Jesteśmy równie inno-
wacyjni w zakresie obsługi klienta. To my 
wprowadziliśmy dowóz pieczątek do klien-
ta, całościową, prostą ich wycenę bez nali-
czania dodatkowych opłat od wiersza, itd.

Reasumując, utrzymujemy wiodącą po-
zycję rynkową dzięki ciągłym unowocze-
śnieniom, doskonaleniu warsztatu i obsłu-
gi klienta. Rozwijamy jednocześnie bardzo 
dynamicznie sprzedaż hurtową opracowa-
nych przez nas materiałów.  

fot. Rafał Węgierkiewicz
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Jastrowo 2008

To tytuł szóstej już z kolei biesiady 
w otoczeniu sztuki. Imprezy te organizowa-
ne są z polotem raz w roku w ostatnią nie-
dzielę czerwca przez dr Jolantę Śmiałowicz, 
zwaną Dziedziczką i prof. Jerzego Hand-
schke w Jastrowie koło Szamotuł na terenie 
prywatnej posesji. 

Dzieją się tam rzeczy, o których nie śni-
ło się filozofom: pewnego razu wśród gości, 
nie tylko spacerowali, ale i jeździli na kół-
kach dziwni zwierzo-ludzie, a w zeszłym 
roku, podczas balu weneckiego, pływano 
gondolą. Nie byłoby w tym nic niezwykłe-
go, gdyby była tam woda. 

Fenomen tych spotkań polega po pierw-
sze na zaaranżowaniu prac wybranego artysty 
czy artystów w wiejskiej scenerii i obudowa-
niu prezentowanej twórczości muzyką i koja-
rzącymi się z nią specjałami kuchni, a po wtó-
re na integracji środowisk: naukowego, lekar-
skiego, artystycznego i wiejskiego. Przy ogni-
sku okoliczni mieszkańcy, ku obopólnej rado-
ści, bawią się z VIP-ami. Obecnie w pomoc or-
ganizacyjną są zaangażowani starosta szamo-
tulski, burmistrz Szamotuł i poważni sponso-
rzy, których nigdy dość oraz mieszkańcy wsi 
zaprzyjaźnieni z poznańską parą.

Wiadomo, że w dzisiejszych czasach nie 
jest sztuką zrobić wystawne przyjęcie dla 

gości i połączyć je z ekspozycją znajomego 
artysty. Odkryć wartościowego twórcę, któ-
rego prace odpowiadają naszym gustom 
i wkomponować jego dokonania w istnie-
jącą zabudowę, wydać na tę okoliczność so-
lidny katalog oraz ubarwić ekspozycje do-
datkowymi, związanymi z nimi atrakcjami, 
potrafią tylko nieliczni.

Na biesiady czeka się z podekscytowa-
niem. Nigdy nie wiadomo czy z powodu 
dużej liczby chętnych i decyzji Szanownej 
Dziedziczki Jastrowskich Dóbr, zostanie się 
zaproszonym na kolejną edycję. Wydarzenie 
stwarza świetne warunki do zapoznania się 
z najnowszymi pracami cenionych artystów, 
swobodnej z nimi rozmowy, zakupu wybra-
nych dzieł i wymiany poglądów z zaproszo-
nymi gośćmi. Całość odbywa się w przyjaciel-
skiej atmosferze, bo gospodarze są gościnny-
mi i ujmującymi ludźmi, i co nie jest bez zna-
czenia, przy suto zastawionych wybornym ja-
dłem i najlepszymi napitkami stołach.

Wszystko zaczęło się przed laty od ma-
rzenia Joli Śmiałowicz i kilku przypadko-
wych spotkań, które później zaowocowały 
wystawami w Jastrowie i wieloletnimi przy-
jaźniami. Pani Jola od zawsze chciała mieć 
galerię sztuki, ale inną niż wszystkie. Taką, 
do której zwykły przechodzień nie bałby się 

wejść, rozejrzeć się i porozmawiać. Kiedy 
stała się właścicielką posiadłości w Jastrowie, 
wyremontowała dom i dokupiła nieco ziemi, 
postanowiła, że raz w roku będzie robić wy-
stawę wybranego przez siebie artysty.

Pierwszą osobą, która się nie zdziwi-
ła i odważyła pokazać swoje prace w wiej-
skiej scenerii, była Elżbieta Radzikowska. 
W 2003 r., inaugurując jastrowskie prezen-
tacje, wyeksponowano erotyczne grafiki po-
znańskiej artystki oraz pierwszy raz w tak 
dużej skali i ilości wykonane przez nią me-
todą aplikacji firany, które rozwieszono jak 
pranie na sznurach. Wówczas nietypową wy-
stawę w niezwykłym miejscu obejrzało ok. 
200 gości. 

W następnych latach zaczęło się szaleń-
stwo. Ekspozycje stawały się coraz bardziej 
rozbudowane, a oprawy imprezy wykwint-
niejsze. Zaczęło przybywać i gości, i wysta-
wiających artystów. Przyjął się bowiem zwy-
czaj, z którym trzeba było zerwać, że głów-
nemu wystawiającemu towarzyszyli inni, 
a na dodatek projektanci ubiorów i sztuki 
użytkowej zaczęli rozkładać na dziedzińcu 
swoje wytwory.

Od roku 2004 w czerwcowe niedziele 
w Jastrowie dzieła sztuki widoczne są wszę-
dzie – na ścianach domu i na stodole oraz 
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Jastrowo 2008

w ich wnętrzach, na dziedzińcu, a przede 
wszystkim w przystosowanych do ekspo-
zycji budowlach wolnostojących – Stajni 
i Powozowni.

W mojej pamięci najbardziej utrwaliły 
się trzy imprezy: „Pośrednik niewypowie-
dzianego” z 2004 roku, głównie z powodu 
dopowiedzenia żydowskiego cyklu obrazów 
Marka Cierniewskiego „W cieniu synagogi” 
świetnym koncertem i specjałami kuchni 
żydowskiej. Poza tym może również z tego 
względu, iż pomagałem artyście w aran-
żacji prac. Wtedy zapoczątkowaliśmy wie-
szanie obiektów na stodole i po raz pierw-
szy odczułem zwalającą z nóg gościnność 
Jerzego.

Drugi raz Jastrowo zachwyciło mnie 
w 2005 roku znakomitymi wystawami gdań-
skiej rzeźbiarki Marii Wojtiuk i wspomnianej 
już Eli Radzikowskiej oraz sposobem aranża-
cji. Organizatorzy pokazów wraz z artystka-
mi nie tylko wspaniale wykorzystali zarówno 
wnętrza domu, jak i pomieszczeń ekspozy-
cyjnych, włączając do wystaw kufry, szafki, 
cegły, a nawet końską uprząż, ale wpisali 
wiele obiektów w przestrzeń zewnętrzną. 
Zwierzo-człekokształtne twory Wojtiuk zda-
wały wychodzić się z budynków i spacero-
wać po terenie całej posiadłości.

Po raz trzeci Jola 
i Jerzy zadziwili mnie 
w ubiegłym roku, gdy 
podszamotulską wieś 
zamienili w Wenecję, 
łącząc tradycję kar-
nawału weneckiego 
i świętojańskiej sobót-
ki. Były maski, charak-

terystyczne biało-czer-
wone kołki, jakie widu-
je się na Canal Grande 
i przejazd gondolą, któ-
rą zastępował kabriolet 
Alfa Romeo z lat 30. 

Oprócz wymienio-
nych, w ubiegłych la-
tach głównymi wysta-
wiającymi w Jastrowie 
byli: Andrzej Toma-
szewski i Jacek Papla. 
Natomiast w bieżącym 
roku prezentowana będzie twórczość mał-
żeństwa artystów z Olsztyna – Mirosławy 
Smerek-Bieleckiej i Jerzego Wojciecha Bie-
leckiego. Ich malarstwo jest aprobatą twór-
czego, spokojnego życia z dala od zgieł-
ku i blichtru świata. Trzeba w tym miejscu 
wspomnieć, iż tytuł tegorocznej biesiady zo-
stał zaczerpnięty z olsztyńskiej wystawy Je-
rzego W. Bieleckiego z 2003 roku. 

Malarstwo wymienionej pary oczywi-
ście różni się od siebie, ale w tej zapowie-
dzi nie miejsce na szczegółowe analizy. Po-
wiedzmy więc tylko, że Mirosława Bielec-
ka posiada kolażową wyobraźnię i two-
rzy symultaniczne przedstawienia. Przy 
czym w najnowszych pracach odchodzi od 

metafory podróży i zajmuje się szczególnie 
portretowaniem kobiet. Stąd eksponowa-
nie w kompozycjach pojedynczych postaci 
i grupowych scen na tle syntetycznego pej-
zażu. Natomiast Jerzy W. Bielecki swojskie 
krajobrazy czy kompozycje „sceniczne” na-
syca klimatem śródziemnomorskim, remi-
niscencjami z podróży i motywami z prze-
szłości. Inaczej mówiąc rzeczywiste widoki 

i architekturę włącza w świat własnych fan-
tazji, dodaje odniesienia kulturowe i wszyst-
kie elementy ukazuje we właściwy dla siebie 
sposób. „Tyleż tu fantazji, co atencji dla sta-
rych mistrzów” – zauważył w jednym z tek-
stów Sławomir Stelmaczonek.

W bieżącym roku sceneria Jastrowa wy-
daje się być bardzo odpowiednim miejscem 
do prezentacji malarstwa artystów z Olszty-
na. Ich twórczość bowiem, podszyta fantazją 
i bagażem osobistych przeżyć, jest pochwa-
łą arkadyjskiej prowincji. 

I ja tam byłem, sztuką się syciłem… 
i wyśmienite nalewki Emila piłem.    

Fot. z Jastrowa Arth

Mirosława Smerek-Bielecka, Z cyklu „Walizki”

Jerzy W. Bielecki, Ogród rzeźb

Natchniony koncert muzyki żydowskiej 
(2004) 

Na stodole grafiki Jacka Papli i rzeźby 
Marii Wojtiuk (2007)

Od prawej: Marek Cierniewski, malarz 
z Poznania; Maria Wojtiuk, rzeźbiarka 
z Gdańska; Ewa Cierniewska i Dariusz 
Jasiczak, artyści z Poznania (2007) 39
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Stefania Golenia

Marzycielu, Kolumbie...
*Marzycielom,  poszukiwaczom, 
odkrywcom

Tęsknotą nie zbłądzi
nawet cień myśli twojej
Marzycielu, Kolumbie, 
jak orlę królewskie
żarem pragnienia
przestrzenie niewiadomej
kładący na swoje skrzydła.
Twoja Santa Maria
wzrasta w Tobie,
rozpoznaje otchłanie mroku 
i  krwawi światłem 
jak drzewo wiadomości
dobrego i złego’
Dotknij  słońca, które śpiewa
mocą twojego lotu!

Odkrycie Ameryki 12 październi-
ka 1492 r.  przez Krzysztofa Kolumba dotąd 
spędza sen z powiek wielu marzycielom... 
i konstruktorom modeli żaglowców  jego 
flotylli. To uwieńczone niespodziewanym 
sukcesem przedsięwzięcie – z założenia wy-
prawa do Azji –  jest  dla nas dowodem na 
to, że idee najbardziej zdawałoby się okre-
ślone rozpoznaniem czy też  udziałem wie-
dzy naukowej  mogą przynieść nieoczekiwa-
ny skutek. W owo novum – osiągnięcie celu 
większego, niż się zakłada – trudno niekiedy 
uwierzyć... To determinacja w konsekwent-
nym dążeniu, pójściu za ideą czy marzeniem, 
otwiera przed śmiałkami, marzycielami nie-
samowite, niewyobrażalne na początku dro-
gi realizacje, olśnienia i  efekty... 

„Santa Maria” z Palos...  

Kolumb wyprowadził swoją flotyllę:  
„Santa Marię” – okręt flagowy oraz „Ninę” 

i „Pintę” z hisz-
pańskiego portu 
Palos 3 sierpnia 
1492 r.  „Santa 
Maria”, zwana „La 
Gallega”, a przez 
n i e g o  s a m e -
go „Nao”, nigdy 
nie powróciła 
do macierzyste-
go portu. Błąd 
sternika spowo-
dował jej  unie-
r u c h o m i e n i e 
na mieliźnie  w 
grudniu 1492 r.   
Dzisiejszy  wy-
gląd „Santa Ma-
rii” jest w dużej 
mierze dziełem 
wyobraźni, jako 

że nie ma takiej dokumentacji technicznej 
z tamtych czasów, która  umożliwiałaby 
odtworzenie wszystkich najdrobniejszych 
detali tego żaglowca. Wówczas takiej nie 
sporządzano... 

Żaglowiec Kolumba  
w Puszczykówku...

Dla Arkadego Fiedlera marzeniem było 
zbudowanie żaglowca Kolumba jak naj-
wierniej odtworzonego w skali 1:1. I rze-
czywiście 12 maja 2008 r. w Puszczykówku 

„Santa Maria” została „zwodowana” w Ogro-
dzie Kultur i Tolerancji Muzeum Arkadego 
Fiedlera i ... poświęcona przez proboszcza 
o. Bogdana Swoińskiego. W uroczystości 
wzięli udział: gość honorowy Cristobal Co-
lon książę de Veragua, potomek Krzysztofa 
Kolumba w linii prostej, wojewoda wielko-
polski Piotr Florek, starosta poznański Jan 
Grabkowski, pani burmistrz Puszczykowa 
Małgorzata Ornoch-Tabędzka, Stanisław 
Szwarc-Bronikowski, liczni zaproszeni go-
ście, mieszkańcy Puszczykówka i Puszczy-
kowa... Oczywiście byli obecni projekto-
dawcy, wykonawcy, budowniczowie  „Santa 
Marii”: Jan Bromski, Kazimierz Jagiełło oraz 
Rajmund Korcz.

Spełniony Marzyciel z inspiracją... 

Spełniony Marzyciel – Arkady Fiedler  
przystąpił do tego dzieła 4 lata temu... Oczy-
wiście nie sam – znalazł wielu ludzi dobrej 
woli, a nawet podobnego marzyciela, by-
łego marynarza, modelarza Rajmunda Kor-
cza... Spodziewa się, że ta „Santa Maria”,  
która nie odpłynie z ziemi puszczykowskiej 
inaczej niż jako inspiracja do marzeń, będzie 
wyzwalać wiarę w możliwy sukces, pchnie 
wielu, w tym młodych ludzi,  na drogi peł-
ne duchowych sił do osiągania celów nie-
zwykłych...   

*W epilogu bez dzwonu...
Nieoczekiwanie 14 maja w nocy z „San-

ta Marii” ukradziono dzwon. W rozmowie 
z Marzeną Fiedler (28 maja br.) uzyskałam 
informację, iż do tej pory nie został on zwró-
cony i nie znaleziono sprawcy... Sprawa ma 
być wyjaśniona na drodze śledztwa... 

Stefania Golenia 

„Santa Maria” Kolumba  
i Arkadego Fiedlera...

Krzysztof  Kolumb – Cristobal Colon 
książę de Veragua, potomek  Krzysztofa 
Kolumba w linii prostej,  przemawia do 
gości uroczystości  „zwodowania” SANTA 
MARII w Puszczykówku,  12 maja Anno 
Domini 2008,   
fot.: Dominik Górny 41
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Brygadami drwali-olimpijczyków nazwał 
miejskie służby zajmujące się zielenią w Po-
znaniu znany działacz ekologiczny. Bo służby 
te tną równo wszystko, byle było duże i zie-
lone, byle ciąć szybko i gruntownie. „Zabie-
gi pielęgnacyjne” polegają głównie na prze-
rabianiu drzew na podobieństwo… słupów 
telefonicznych – przez ich pozbawianie nie-
mal całej korony. W rezultacie tej „pielęgna-
cji” w Poznaniu rokrocznie giną setki zdro-
wych drzew – w parkach, na skwerach, przy 
ulicach i na osiedlach między blokami. Tłu-
maczenie służb, że to konieczne i fachowe 
zabiegi, jest obliczone na debilizm odbiorcy 
i wprowadza go w błąd. 

Mało kto wie, że przycinanie 
drzewa ozdobnego powinno 
być tak przeprowadzone, by re-
zultat nie był widoczny. To zna-
czy, że zabieg w stopniu niedo-
strzegalnym powinien defor-
mować koronę drzewa, której 
kształt jest charakterystyczny 
i sam w sobie stanowi wartość 
estetyczną. 

Niestety ta powszechna nie-
wiedza to ledwie wierzchołek 
problemu. Bowiem lud prosty, 
niezależnie od wykształcenia, 
światopoglądu, przynależności, 
orientacji i stanu kasy, przeja-
wia rodzaj powszechnej agre-
sji dendrologicznej, której skut-
ki powodują zniszczenia może 
większe niż działalność miej-
skich służb zieleni. Ich zbrodnią 
jest wytworzenie alibi dla tych 
wszystkich amatorów cięcia 
drzew, którzy mogą się powo-
ływać na przykład i wzór rzeko-
mo fachowego, w majestacie Prawa i Urzę-
du, traktowania miejskiej zieleni drzewnej 
przez owe służby. 

Natura dendrologicznej agresji ludno-
ści nie jest jasna. Przyjaciel autora przeżywa 
typową historię dendrologiczną na tym tle 
związaną z miejscem swojego zamieszkania. 
Zawiera ona wszystkie elementy dla tematu 
charakterystyczne, prowadzące do pytania: 
właściwie DLACZEGO oni tak niszczą drze-
wa? Oni sami, obywatele-mieszkańcy, sąsie-
dzi i beneficjenci obecności drzew – ulicz-
nych, przydomowych, międzyblokowych, 
podwórkowych… 

Przyjaciel autora wprowadził się kilka lat 
temu do dzielnicy skromnych domków jed-
norodzinnych na niezbyt odległych peryfe-
riach. Do jego domu dochodziło się cienistą 

aleją kilkudziesięcioletnich klonów kuli-
stych. Pod drzewami o bardzo gęstych, ale 
niezbyt dużych (4-8 metrów średnicy) koro-
nach, zwłaszcza w letni upał panował spe-
cjalny, kojący mikroklimat chłodu, świeżości, 
ukojenia, szczególnie miły w zestawieniu 
z piekłem pobliskich skrzyżowań głównych 
ulic o ogromnym natężeniu ruchu. Dzisiaj 
ze sporej części tej alei niewiele pozostało, 
w najlepszym razie to, co prezentuje zdję-
cie: kikuty uschniętego, wołającego drzewa... 
I goła ziemia, klepiska zaprawione chemika-
liami, by uniemożliwić urośnięcie czegokol-
wiek, zielonego źdźbła – po usunięciu drzew 
wcześniej uschniętych. 

Sprawcami są w 100% mieszkańcy po-
sesji, przy których drzewa rosły. Przez obci-
nanie koron, w okolicy już nagminne, do-
prowadzili oni do uschnięcia drzew w cią-
gu roku lub dwóch! Typowe było za jednym 
zamachem, oberżnięcie ręczną piłą korony: 
z 7 metrów do półtora, jednego... Na jedną 
posesję „przypada” od jednego, dwóch do 
pięciu, sześciu wykończonych w ten sposób 
drzew rosnących przy płotach.

Dlaczego? Właśnie... dla-cze-go drzewa 
przeszkadzały i były niszczone? Racjonalne 
wytłumaczenia trudno znaleźć. Oto niemal 
wszystkie drzewa tak potraktowane, znajdo-
wały się po stronie południowej ulicy, więc 
nijak nie zasłaniały światła i słońca miesz-
kańcom posesji właśnie po tej stronie poło-
żonych. Tym po drugiej stronie przeciwnie, 

„ich” uliczne drzewa mogą zasłaniać, ale oni 
ich nie zniszczyli... Nie stanowiły one także 
utrudnienia komunikacyjnego – miejsc pod 
samochodów jest dosyć, nie były też łamli-
we lub nie zagrażały w inny sposób. Ich li-
ście nie opadały jesienią na dachy zapycha-
jąc rynny, bo były za niskie i zbyt daleko od 
domów. Te, które opadały na ulicę wystar-
czało raz w roku zagrabić i zapakować do 
dostarczonych, a potem zabieranych przez 
służby zieleni worów. 

Sprawcy zniszczenia nie mogli być total-
nymi albo po prostu leniwymi wrogami zie-
leni, bo kilka metrów dalej znajdują się ich 
własne, zadbane ogrody. Jedna ze spraw-

czyń pracowicie wypielęgnowała 
bujną zieleń za swoim płotem, od 
strony ulicy, a na drzewa-ofiary, jak 
na stelaże, puściła różne rodzaje 
pnączy.

Indagowani przeze ze mnie kon-
sultanci nie byli w stanie wyjaśnić 
motywów takiego postępowania. 
Wskazywali, że jest w tym i „chłop 
żywemu nie przepuści”, więc nic-

-mi-tu-nie-będzie-sobie-rosło-jak- 
-chce-prawie-na-moim, a zwłasz-
cza ponad głowę. I irracjonalny lęk, 
że jak urośnie trochę, to zaraz zaro-
śnie i horror będzie, i sodoma i go-
mora. Brak nawet śladu wrażliwo-
ści na szpetotę drzewa „ogłowione-
go”, okaleczonego. Uznania dla jego 
wartości też ni okruszyny.

Może to problem dendro-psy-
chiatryczny – jedni nie cierpią ba-
chorów, inni staruchów, jeszcze 
inni kundli albo kociambrów (…do 
wora, a wór do jeziora...). Czyżby 
masy rodaków miały fobię na tle 

obecności dużych drzew w ich otoczeniu? 
Stare dzielnice willowe tym się różnią od 
nowszych osiedli domów jednorodzinnych 
(z lat 60. i późniejszych), że na tych ostat-
nich tylko wyjątkowo pozwala się wyrosnąć 
drzewu powyżej krawędzi dachu.

Żadna miejska służba, od straży, przez 
zarząd zieleni czy dróg, po ochronę środo-
wiska nie doprowadziła do ukarania spraw-
ców dewastacji. Przyjaciel autora wymyślił 
zatem, że należy sprawców wyedukować 
poprzez nasadzenie nowych drzew w miej-
sce zniszczonych i nadzór nad ich traktowa-
niem. Może dziki się ucywilizuje i nie przy-
leci zaraz z piłą albo siekierą...?    

fot. Lesław Rachwał:  
ulica Turniowa, Poznań; maj 2008
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