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Lato jest okresem, w którym odpoczywamy. Nie chce nam się czytać o polityce, giełdzie, podwyżkach ropy czy światowych kryzysach. Dlatego Merkuriusz postanowił ochłodzić gorące dni orzeźwiającym, piwnym tematem.
Karolina Maciejczak

Od „tragbiera” po pub
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Piwo to jeden z najbardziej znanych
i lubianych napojów alkoholowych. Nie
każdy jednak wie, że trunek ten znany był
już w starożytności, a swój niepowtarzalny
smak i aromat zawdzięcza wielowiekowym
doświadczeniom i pracy nad ulepszaniem
technik piwowarskich.
Zapiski o złotobrązowym napoju można znaleźć w Biblii, Kodeksie Hammurabiego, w świętej księdze chińskiego Shu-kinga, w pismach króla Nabuchodonozora, czy
w starohinduskiej księdze mędrców Zend-Awesty. Pierwsze jednak wzmianki pochodzą
z glinianych tabliczek znalezionych nieopodal Curanu, w starożytnej krainie Sumerów
położonej między Eufraten a Tygrysem. Datuje się je na 4000 r. p.n.e. i, oprócz wychwalających pieśni sumeryjskiej bogini piwa Nikasi, przedstawiają pierwsze sposoby wyrabiania tego trunku z chleba sfermentowanego w wodzie.
Po upadku Sumerów produkcją piwa zainteresowali się Babilończycy, mocno ją rozwijając. Do istniejących gatunków dodali
nowe – 4 gatunki piwa pszenicznego, 8 jęczmiennego oraz 4 mieszane. Ponieważ piwo
uważane było wówczas za „Napój Bogów”,
Kodeks Hammurabiego ściśle regulował to
jak, gdzie i ile litrów tego trunku może spożyć jednorazowo mieszkaniec Babilonii, a za
złamanie któregoś z tych przepisów groziły
ostre sankcje, z karą śmierci włącznie. Ciekawostką może też być fakt posiadania przez

kobiety naczyń służących do warzenia i przechowywania piwa. Było to jedyne, na ówczesne czasy, prawo jakie posiadała płeć piękna.
Za pośrednictwem Babilonu piwo poznali także mieszkańcy Egiptu. Poili oni nim
swoich podwładnych w czasie budowania
wielkiej piramidy w Gizie. To właśnie Egipcjanie dodali jako pierwsi do piwa drożdży
oraz zaczęli stosować jego klarowanie. Do
wzmocnienia smaku dodawali także owoce
i egzotyczne przyprawy.

Rozpowszechnianie piwa na terenach
Europy zawdzięczamy barbarzyńskim plemionom, które w IV i V wieku plądrowały
tereny upadającego Cesarstwa Rzymskiego.
Jako pierwsi poznali je mieszkańcy północnej Francji, Irlandii oraz Niemiec. Celtowie
udoskonalili technikę słodowania, dodając szybciej fermentujące ziarna jęczmienia.

Okres ten aż roi się od pieśni i eposów poświęconych piwu.
W czasie rozprzestrzeniania się religii
chrześcijańskiej kunszt browarnictwa stał
się domeną klasztorów. Po raz pierwszy zajęciem tym zaczęli zajmować się mężczyźni,
jako że w starożytności czynności kuchenne
należały wyłącznie do kobiet. Mnisi produkowali piwo na potrzeby własne, ponieważ
był to napój, którego spożywanie nie zabraniało prawo kanoniczne. Z rozwojem technologii jego wyrabianie zaczęło być opłacalne. Sprzedaż trunku gwarantowała niektórym spore bogactwo.
Około roku 1000 zaczęto zastępować
zioła i przyprawy chmielem. Poprawiał on
smak piwa, konserwował oraz znacznie ułatwiał produkcję. Najprawdopodobniej wprowadzono tę innowację właśnie w jednym
z klasztorów. Koniec XII w. stał się jednocześnie końcem monopolu browarniczego
w klasztorach i początkiem powstawania
pierwszych browarów prywatnych.
Mniej więcej około roku 1300, w procesie produkcji po raz pierwszy zastosowano dolną fermentację, polegającą na
tworzeniu piwa w temperaturze od 7 do
12°C. Poprawiała ona nie tylko jakość piwa,
ale i jego klarowność. Sporym jednak problemem, również finansowym, było odpowiednie schłodzenie pomieszczeń w celu
uzyskania oczekiwanego efektu. Pomimo
tego piwo w XV w. było bardzo cennym

piwo

towarem handlowym. Niektóre browa- – kasztelana połanieckiego i oświęcimskiego, Z j e d n o c z o n y c h
ry eksportowały je nawet w najdalsze czę- oraz Wawrzyńca Komorowskiego – sekreta- Browarów Warści Azji, np. do Indii. O jego popularności rza Zygmunta I Starego. Najbardziej jednak szawskich. Zrobiświadczą niezliczone kroniki oraz przekazy cenionym browarem Wielkopolski był bro- ły tak też browary
wychwalające ilość i jakość otwartych w Eu- war w Grodzisku. Zawdzięczał on swoją sła- w Tychach, Okociropie browarów. Wszystko to spowodowało wę doskonałej i krystalicznie czystej wodzie miu i Żywcu. Poduchwalenie w 1516 r. przez księcia bawar- z miejscowych źródeł, która w niepowta- niosło to produkskiego Wilhelma najstarszego obowiązują- rzalny sposób wzbogacała jego smak. Bro- cję. Niestety wielcego do dzisiaj prawa, tzw. „Prawa czystości war grodziski rozprzestrzeniał swoją produk- ki kryzys ekonopiwa”, które określało skład oraz rodzaje wa- cję nie tylko na teren lokalny, ale również na miczny w latach
rzenia trunku.
całą Polskę, a nawet znany był w państwach 1931-35 spowodoKolejny przełom w produkcji piwa na- sąsiednich, głównie w Niemczech.
wał znów wyraźne
stąpił w 1824 r. w Pilznerze na terenie Czech.
W tym okresie uwidocznił się konflikt obniżenie sprzedaTamtejsi piwowarzy udoskonalili sposób fer- między mieszczanami a rzemieślnikami ży. Spadek produkmentacji piwa w niskich temperaturach, co wiejskimi. Konkurowali oni między sobą cji, a co za tym idzie
spowodowało nadanie mu ostatecznego o rynki zbytu w wiejskich karczmach. Spór konsumpcji, był tak
złotego koloru i nasyciło je dwutlenkiem ten szybko rozwiązała nowa grupa społecz- znaczny, że duże browęgla. Metoda ta aktualna jest do dnia na – szlachta.
wary wytwarzały 3
dzisiejszego.
Z czasem posiadanie przez szlachci- razy mniej piwa niż
Tradycje spożywania tego trunku na ca własnego browaru stało się nieodzow- w 1929 r.
ziemiach polskich sięgają IX w. Pierwszy na ną częścią wizerunku folwarku. Z początku
U schyłku ok re polityczne salony wprowadził go Bolesław piwo produkowane było na potrzeby wła- su międzywojennego
Chrobry, który – znany ze swojego piwnego sne bardzo niehigienicznymi i prymitywny- Polska była liderem euzamiłowania – otrzymał od Niemców przy- mi metodami, które znacznie zaniżały jego ropejskim produkujądomek „Tragbier” (czyli piwosz). Piwo wy- jakość. Dwór nie interesował się specjalnie cym jęczmień. W tym
twarzane było wówczas z jęczmienia oraz jakością trunku, gdyż pijano wtedy piwo okresie powstało pierwwyki, a produkcja ta miała charakter rze- sprowadzane przeważnie z miasta. Jednak sze fachowe czasopismo
miosła chłopskiego, które prowadził kmieć w miarę upływu czasu szlachta zaczęła kon- – „Przegląd Piwowarskodzierżawiący od sołtysa karczmę. Na większą kurować z miejskimi browarami. Browary Słodowniczy”, a pracowniskalę warzono je tylko w klasztorach cyster- szlacheckie stały się bardziej popularne, po- cy browarów zrzeszeni byli
sów. Z sympatii do piwa znani byli także Le- nieważ koszty wyprodukowania w folwarku w związku Piwowarów, któszek Biały czy Władysław Jagiełło, którzy to były tańsze, co realnie odzwierciedlała cena ry bronił ich interesów.
bardzo chętnie częstowali nim na dworach sprzedawanego trunku w karczmach.
Niestety okres powokrólewskich swoich gości.
W pierwszej połowie XIX w. piwowar- jenny przyniósł przemysłowi
Nadanie miastom praw królewskich pod stwo na ziemiach polskich straciło już cha- piwnemu duże straty. Upańkoniec XIII w. spowodowało łączenie się pro- rakter rzemiosła. Poprzez nowoczesne tech- stwowienie browarów doducentów w cechy i określanie charaktery- nologie i nastawienie na masową sprzedaż prowadziło do upadku wielu
stycznej jakości oferowanego przez nich zaczęło nabierać cech produkcji przemysło- z nich, a w przypadku istniejąpiwa. Jednocześnie rosła rywalizacja między wej. Skutkiem tego była likwidacja mniej- cych – obniżenia jakości produproduktami z różnych regionów kraju. Jako szych browarów oraz powstawanie na ich kowanego piwa. Po reformach
pierwsi podnieśli bunt gdańszczanie, sprze- miejsce dużych zmechanizowanych przed- w 1989 r. zakłady browarne traciwiając się importowaniu piwa z Warsza- siębiorstw. W tym czasie zostały wybudowa- fiły z powrotem w ręce prywatwy. Nie powinno to nikogo specjalnie dzi- ne browary w: Okocimiu, Warszawie, Żywcu ne. Musiały odnaleźć się w gowić, ponieważ browary z Gdańska znane i Tychach. Patrząc na dane z tamtego okresu, spodarce rynkowej i być koni lubiane były nie tylko na terenie Polski, ale można zauważyć, że liczba czynnych wtedy kurencyjne dla konsumentów.
także Europy. Jeden z największych browa- browarów przekroczyła pół tysiąca, a łączna Dzięki temu, możemy aktualnie
rów w Gdańsku posiadał sam astronom Jan produkcja wynosiła blisko 6 mln hektolitrów delektować się nie tylko piwaHeweliusz.
piwa rocznie.
mi z polskich produkcji, ale poZ innych miast, które w tym okresie zaWydarzenia I wojny światowej przynio- znawać smak browarów zagraczęły specjalizować się w produkcji piwa, na- sły jednak sporą bessę dla zakładów piwo- nicznych z dalekich zakątków
leży wymienić, znane do dziś, browary w Ty- warskich i znaczne obniżenie produkcji. Bra- świata.
chach, Żywcu, Warce czy Grodzisku Wielko- kowało podstawowych surowców potrzebKultura piwowarska, zakopolskim. O wspaniałej tradycji piwowarskiej nych do wyrobu. W obawie przed upadkiem rzeniona w naszym narodzie
w Żywcu świadczą oryginalne i zachowane oraz rosnącą przewagą dużych zmechani- od wielu lat, nadal się rozwido dziś akty prawne z 1537 r. dotyczące wy- zowanych przedsiębiorstw, zamożniejsze ja, a nowocześni producenci
łącznego prawa robienia słodów, warzenia średnie browary zaczęły łączyć się w spółki. mają dużo pracy, aby sproi szynkowania piwa, nadane mieszkańcom Przykładem może być fuzja browarów war- stać gustom wszystkich miŻywca przez braci: Jana Komorowskiego szawskich w 1920 r., które przyjęły nazwę łośników piwa.
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Z Mariuszem Borowiakiem, członkiem zarządu Grupy Żywiec S.A., rozmawia Mariola Zdancewicz.
Rynek piwa w Polsce jest praktycznie podzielony na dwóch głównych graczy: Grupę Żywiec
i Kompanię Piwowarską. Jak dla Państwa układa się
walka o rząd dusz polskich piwoszy?
Dwóch głównych graczy ma około 75% udziału
w rynku, ale są także i inni, jak np. Carlsberg, którego
udział wynosi 12,5%. Konkurencja jest więc niemała
i odbywa się we wszystkich możliwych obszarach: dystrybucji, punktach sprzedaży, mediach, sponsoringu,
wszędzie tam, gdzie można dotrzeć do konsumenta
i przekonać go do oferowanego produktu. Inwestujemy znaczne środki, aby nasze marki były widoczne i odpowiednio wyeksponowane w punktach sprzedaży. To
jest bardzo trudny rynek. Kiedyś na poziomie ogólnopolskim funkcjonowały dwie marki: Żywiec i Okocim.
Obecnie występuje na rynku kilka segmentów, w każdym z nich walczy sporo marek. To co wyróżnia Grupę
Żywiec to zdecydowana pozycja lidera w segmentach
Premium i Super Premium.
Rynek jest bardzo bogaty, a więc warto
się o niego bić. Czy walka toczy się tylko w sferze
półek sklepowych?
Bardzo ważnym kanałem dla branży piwnej, zwłaszcza w budowaniu wizerunku poszczególnych marek
piwa, jest gastronomia. Grupa Żywiec dba o najwyższą jakość serwowanego piwa, między innymi poprzez
wprowadzanie nowości – rok temu dla marki Heineken
zaproponowano innowacyjny system „Extra-Cold”, dzięki
któremu konsument otrzymuje piwo super schłodzone,
co podnosi jego walory smakowe. Zachęcam do spróbowania…W kwietniu tego roku wprowadziliśmy na
rynek Desperados – piwo o smaku tequili – absolutny hit. Akceptacja tego smaku przez finalnego konsumenta przerosła nasze oczekiwania.
Jednym z najbardziej spektakularnych działań marketingu sportowego w Polsce były flagi Tyskiego w białoczerwonej kolorystyce. Podczas Euro 2008
Warka zaskoczyła tzw. „Strefami kibica”, które pojawiły się w 12 miejscach w Polsce. Proszę opowiedzieć o tym projekcie?
Naszym celem było stworzenie w głównych miastach w Polsce atmosfery wspólnego kibicowania przy
dobrym piwie, którą udało nam się stworzyć w Piwiarniach Warki, tylko na dużo większą skalę. W czerwcu
w „Strefach kibica” fani sportu mogli oglądać mecze
na telebimach i prawie jak na stadionie przeżywać jedno z największych wydarzeń piłkarskich tego roku, ale
nie tylko to. Jest w nich tłoczno także i dziś, choćby
w związku z wyścigami Formuły 1, rozgrywkami siatkarzy i koszykarzy. „Strefy kibica” organizowane przez
Warkę odniosły wielki sukces. Każdą z nich odwiedziło

skrzydło Grupy Żywiec
średnio kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Zapewniliśmy tym, którzy nie mieli biletu na Euro,
możliwość oglądania turnieju i przeżywania
piłkarskich emocji. Myślę, że było to korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla Warki. Pomysł okazał się trafiony i gdybym miał
raz jeszcze go realizować, na pewno postąpiłbym tak samo.
A wracając do Piwiarni Warki, takiej jak
np. w Poznaniu m.in. przy ulicy Świętosławskiej na Starym Rynku, jest to już sieć ponad
40 lokali w Polsce, a do końca roku
będzie ich 60. Każdy, kto dziś prowadzi lokal gastronomiczny, może
zgłosić się do Grupy Żywiec, jeśli
chciałby otworzyć Piwiarnie w swoim mieście.
Warka jest sponsorem
klubów sportowych, w tym przede
wszystkim poznańskiego Lecha.
Czyżby marka ta była sportowym
skrzydłem Grupy Żywiec?
Smakosze Warki to też kibice.
Inwestując, myślimy o nich. Chcąc
trafić do Wielkopolan, stworzyliśmy spot
reklamowy „Uznanie w Wielkopolsce”. Pomyśleliśmy także o sponsoringu. Mówiąc
Wielkopolska, myślimy Kolejorz. To oczywiste, że chcieliśmy wesprzeć tę drużynę.
Nasi konsumenci – kibice Kolejorza – docenili przynoszącą dobre efekty współpracę. Jesteśmy potężną marką i już niedługo
zaczniemy obejmować sponsoringiem także inne dyscypliny.
Co zadecydowało o tym, że postanowiliście Państwo zostać sponsorem
strategicznym Lecha, a nie innego znanego zespołu piłkarskiego?
Wielkopolska jest jednym z kluczowych
regionów w Polsce pod względem wielkości
sprzedaży piwa, a co ważniejsze jego mieszkańcy w wyborach marek kierują się wysoką
jakością. Współpraca z „Wielkopolską dumą”
pozwala Warce być bliżej konsumenta.
Słyszeliśmy, że na samym początku, kiedy zostaliście Państwo sponsorem strategicznym, zdarzyła się sytuacja, że odstąpiliście prestiżowe miejsce

na koszulkach piłkarzy firmie Remes.
Z czym to było związane?
To nie była kwestia odstąpienia. Po prostu
nie zwróciliśmy się do zarządu Lecha o natychmiastowe wejście na koszulki, gdyż nie
chcieliśmy niczego wymuszać. Respektujemy
umowy innych i postanowiliśmy zaczekać, aż
wygaśnie ta, która wcześniej obowiązywała.
Najnowsze hasło reklamowe
Warki brzmi „Jak zawsze z wiarą” – to
bardzo wielkopolskie wyrażenie. Czy

marketingowo skupiacie się Państwo
przede wszystkim na kibicach Lecha?
Warka stara się budować dumę danego regionu. Zależy nam na Wielkopolanach,
a użycie słowa „wiara”, to posługiwanie się
ich językiem. Myślę, że to dobre hasło.
Dzięki tej współpracy kibice
Lecha i poznaniacy pokochali Warkę. Co
Państwo chcecie zrobić z tą miłością? Czy
może piwo będzie tańsze?
Zbyt tani produkt wcale nie musi się dobrze kojarzyć. Warka to wysoka jakość i na
wykresie cenowym polskich piw jest według
mnie w takim miejscu, w jakim powinna
być. Ceny nie trzeba obniżać, zwłaszcza że
akceptują ją konsumenci.
W 2010 r. kończy się kontrakt
z Lechem. Lokalny patriotyzm nakazuje
zapytać, czy Kolejorz zostanie pod Państwa skrzydłami?
Planujemy dłuższą współpracę i na pewno będziemy starali się prolongować aktualną umowę.

wywiad

zydło Grupy Żywiec
Może Pan uchylić rąbka tajemnicy? Jaki długi będzie następny kontrakt i na ile będzie opiewał?
Przed podpisaniem umowy z zarządem
Lecha nie mogę niczego zdradzić, ale myślę,
że będzie ona podobna do tej, jaką mamy
obecnie.
Czy gra Lecha przekłada się na
to, ile Państwo dajecie pieniędzy?
Tak, w zależności od miejsca, które
zajmie drużyna po zakończeniu rozgrywek, płacimy odpowiednie premie. To
mobilizuje!
Ile tysięcy kapsli Warki
trzeba zebrać, żebyście zaczęli Państwo wspierać klub sportowy? Taka
była jedna z propozycji.
Chcemy pomagać wielu drużynom
w Polsce. Zawsze robimy to tak, aby
korzyść była obopólna. Akcja, o której
Pani wspomniała, miała miejsce na Śląsku. Duża część pieniędzy trafiła wtedy
do klubu. Podobnie zrobiliśmy w Poznaniu. Część pieniędzy z każdej butelki przekazaliśmy Lechowi, który decydował
na jaki cel zostaną one przeznaczone.
Pojawiają się propozycje, żeby
kupować do Lecha bardzo znanych piłkarzy. Czy to też element marketingu?
Na to pytanie powinien odpowiedzieć zarząd, sponsor nie powinien wtrącać się w zarządzanie klubem, ani decydować o składzie
drużyny czy stanowisku trenera. My na pewno nie będziemy mówili, kogo i kiedy kupić.
Tym zajmują się odpowiedni fachowcy. Jestem kibicem piłki nożnej, także poznańskiego zespołu, mam też swoje zdanie na temat
ligi i zawodników, ale pozostaje to w sferze
moich prywatnych poglądów.
Wspomniał już Pan o planach
dalszych inwestycji. Na czym będzie polegało rozszerzenie działalności?
Przymierzamy się do tego, aby wyjść
poza region i zacząć sponsorować w wymiarze ogólnopolskim.
Proszę powiedzieć w jakiej
dyscyplinie?
Interesuje mnie sport, i to na całej linii!
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CHCEMY
BYĆ
NAJLEPSI
Z Michałem Lipczyńskim, Dyrektorem ds.
Marketingu KKS Lech Poznań, rozmawia
Mariola Zdancewicz.
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W 2000 r. Lech opuścił szeregi ekstraklasy, niewiele brakowało do III
ligi. Dziś jesteście Państwo po wygranym
6:0 meczu ze Szwajcarami w II turze Pucharu UEFA. Jednocześnie mijają prawie
2 lata, odkąd KKS Lech Poznań podpisał
umowę z Warką (Grupa Żywiec), która
w ten sposób stała się sponsorem strategicznym. Czy można powiedzieć, że jedno wydarzenie wynika z drugiego?
Rok 2000 był przełomowy dla klubu, gdyż wtedy rozpoczął się proces jego
oczyszczania. Spadek do II ligi był zimnym
prysznicem, ale paradoksalnie pomógł drużynie. Sprawdziło się to, że czasem trzeba sięgnąć dna, by móc się odbić. Właśnie
w tym okresie zostałem członkiem zarządu. Byliśmy w trudnej sytuacji, ale udało się
nam z nią uporać i znaleźć nowego właściciela, który przejął klub w 2006 r.
Warka chciała zaistnieć na rynku wielkopolskim, a zmiany zachodzące w Kolejorzu
zachęcały do inwestycji. Odpowiednim momentem, żeby związać się Lechem na trzy
lata, było przejęcie WKP Lech Poznań przez

holding Amica. Obie strony są zadowolone
ze współpracy i rozmawiamy o możliwości
jej przedłużenia.
Wiemy już, że prowadzone są
rozmowy o przedłużeniu umowy sponsorskiej. Na ile dobra gra drużyny przekłada się na wysokość kontraktu?
Nie ma to aż tak wielkiego znaczenia.
Podpisaliśmy z Warką bardzo korzystny kontrakt, nie wiedząc przecież, jakie wyniki będziemy osiągać.
Jakie wspólne przedsięwzięcia Lecha i Warki okazały się najbardziej
spektakularne?
Współpraca działów marketingu Warki
i KKS Lech Poznań bardzo dobrze się układa, wzajemnie się uzupełniamy i wymieniamy pomysłami. Naszym największym sukcesem były chyba akcje bilboardowe związane
z powrotem Lecha do tradycyjnego herbu
kolejowego. Warka bardzo się w to zaangażowała. Przygotowaliśmy również etykietę piwa, która łączyła herb Lecha Poznań
i Warki. 10 groszy z każdej butelki sprzedanej w Wielkopolsce w określonym terminie
zasilało budżet klubu. Stałą akcją jest reaktywowanie oldboyów Lecha. Dzięki pomocy sponsora piłkarze o wielkich nazwiskach,
którzy tworzyli historię Kolejorza, spotykają

się 10 razy w roku i rozgrywają pokazowe
mecze w różnych miejscach Wielkopolski.
Cieszy się to olbrzymią popularnością.
Rynek napojów w Polsce wart
jest 6,5 mld rocznie. Każdy poznaniak sięgający po Warkę, sponsoruje też Lecha. Ile
z tego tytułu wpłynęło do kasy klubu?
Wartość kontraktu to tajemnica handlowa, ale umowa pomiędzy KKS Lech Poznań
a Grupą Handlową Żywiec należy do najwyższych na polskim rynku praw sponsorskich. Jest to umowa progresywna, zwiększająca się co roku i dająca możliwości dodatkowego finansowania poprzez premiowanie wysokiego miejsce w lidze, czy gry
w europejskich pucharach. Cenne są także
wymienione już przeze mnie akcje, dzięki
którym wzrasta popularność klubu.
Jesteście Państwo jedynym
w Polsce klubem, który zarabia na siebie. Proszę przybliżyć projekt ,,Energia
Lecha”, który odniósł wielki sukces.
Rok temu pojawił się autorski pomysł
ludzi związanych z Lechem, by wprowadzić
na rynek napój energetyzujący i wodę źródlaną sygnowaną herbem klubu. Zarząd to
zaakceptował, a w marcu tego roku odbyła
się premiera napojów, które zostały świetnie
przyjęte przez rynek i kibiców. Ze względu

Następnie przymierzał się do tego pan Mróz,
który był sponsorem. Te inicjatywy się nie powiodły, ale pojawiła się wtedy Amica. Połączenie jest korzystne zarówno dla KKS Lech Poznań, jak i dla holdingu z Wronek.
Jest Pan najmłodszym dyrektorem we władzach klubu z przedwojenną
tradycją. Na ile tradycja jest ważna?
Jest cenna w życiu każdego z nas,
a Lech buduje siłę, potęgę i przywiązanie kibicowskie. Przy zmianach własnościowych obie strony podkreślały konieczność zachowania tradycji. Zależało nam na
przejęciu barw, z którymi identyfikują się
kibice, i kontynuowaniu sukcesów, jakie
drużyna osiągała w swojej historii. Ważny
z tego punktu widzenia był, związany z obchodami 85-lecia, powrót w 2007 r. do herbu, który towarzyszył największym sukcesom Lecha.

fot.: LECH POZNAŃ

Nazwisk na razie nie podam. Takie decyDziała Pan w klubie już od 8 lat,
zje podejmuje zarząd, m.in. prezes Andrzej zaczynając jako 25-latek. Jak zostaje się
Kadziński, Jacek Rutkowski – właściciel hol- „młodym wilkiem”?
dingu Amica – oraz dział sportu i komitet
Jestem związany z klubem od 1984 r.,
transferowy. Od ich postanowień zależy kiedy to po raz pierwszy byłem na meczu.
kształt drużyny. Cztery transfery, które na- Z czasem stawałem się coraz bardziej aktywstąpiły w przerwie wiosenno-letniej, okaza- ny w strukturach kibicowskich. W 1998 r. zały się bardzo udane. Nowi zawodnicy zdecy- proponowano mi pracę tłumacza w wyjazdowanie wzmocnili klub, widać to na mura- dowym meczu, później pomagałem trochę
wie i świadczą o tym także wyniki.
w pozyskaniu sponsorów. Kiedy w 2000 r.
Nie zdradzi Pan tajemnicy?
wiceprezydent Maciej Frankiewicz tworzył
Nawet nie o to chodzi, po prostu się nie nowy zarząd klubu, powołał na prezesa
orientuję.
Radosława Majchrzaka, a mi zaoferowano
Wspomniał Pan o holdingu. Czy miejsce w zarządzie i powierzono odpowiefuzja z Amicą była dobrym posunięciem? dzialność za pozyskiwanie sponsorów oraz
Tak. Poprzedni zarząd miał znaleźć inwe- działalność związaną z PR i marketingiem
stora – firmę lub prywatnego właściciela, któ- klubu. Przyjąłem tę propozycję i tak zostało
ry przejmie i poprowadzi dalej ten szacowny do dnia dzisiejszego.
klub – dumę Wielkopolski – KKS Lech Poznań.
Gratulujemy sukcesów osobiWiele rozmów kończyło się fiaskiem, cho- stych i finansowych, pozyskania dobrych
ciażby ta najgłośniejsza o możliwości przeję- sponsorów oraz dobrej gry drużyny.
cia przez rodzinę Kulczyków klubu w 2004 r.
Dziękuję bardzo.
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na korzystną cenę i dobrą jakość produkty
te znajdują uznanie wśród konsumentów,
także spoza grona kibiców. Warto podkreślić, że nie byliśmy pierwszym klubem, który wprowadził napój energetyzujący. Najpierw zrobiło to Zagłębie Lubin, ale u nich
był to tylko gadżet, a my możemy pochwalić się prowadzeniem regularnej sprzedaży.
Od debiutu, czyli od początku marca, do połowy sierpnia sprzedaliśmy blisko 500 tysięcy puszek. To dobry wynik, ale mamy jeszcze
sporo do zrobienia. Kiedy zaczynałem pracę w dziale marketingu, nie sądziłem, że będziemy się tak prężnie rozwijać. Teraz pracuje ze mną już 19 osób, podejmujemy wiele
inicjatyw i mamy sporo możliwości, dlatego
chcielibyśmy jeszcze poszerzyć nasz dział.
W każdym tygodniu po produkty sygnowane herbem Lecha sięga
blisko 70 tysięcy ludzi. Rynek napojów
rozwija się o kilkanaście procent w skali roku. Jakie będą następne kroki? Może
pojawią się też inne produkty?
Sprzedaż w sklepie internetowym i klubowym, na stadionie oraz w punktach partnerskich pokazuje, że jest bardzo duży popyt na produkty związane z Lechem Poznań.
Dotyczy to jednak bardziej tradycyjnych gadżetów, takich jak: koszulki, szaliki, czapeczki,
części garderoby dla kobiet i dzieci. Projekty,
do których należy ,,Energia Lecha”, pokazują, że istnieją nowe szanse rozwoju. Zastanawiamy się, co rynek może jeszcze przyjąć
i co moglibyśmy wprowadzić. Na razie przeprowadzamy badania i ankiety pozwalające
poznać zainteresowania kibiców. Do końca
roku zdecydujemy, co dla nich przygotować,
znajdując jednocześnie kolejne źródło finansowania klubu.
Czy jesteście Państwo w stanie
zapełnić przygotowywane na Euro 2012
47 tysięcy miejsc na stadionie?
Mimo że Lech może się pochwalić największą frekwencją w kraju, jest to bardzo
wysoko postawiona poprzeczka. Aby sprostać temu wyzwaniu, będziemy musieli wprowadzić zróżnicowane ceny biletów,
dotrzeć do nowych klientów oraz postawić
na kampanie promocyjne, które zachęcą
do spędzania wolnego czasu na Bułgarskiej.
Jest to osiągalne – na stadionach w Niemczech czy Anglii zasiada komplet kibiców.
Powoli powinniśmy się do tego przygotowywać. Jednym z najważniejszych kół napędowych frekwencji jest dobry wynik sportowy.
Podobno przymierzacie się
Państwo do zakupu nowych zawodników.
Mają to być gwiazdy. Jakie?

A czego można życzyć
klubowi?
Na pewno dobrych wyników w mistrzostwach Polski, na które czekają kibice, piłkarze, przedstawiciele mediów i cała Wielkopolska. Poza tym dobrej passy w Pucharze UEFA, bo wygląda na to, że Lech znajdzie
się w kolejnej rundzie. Wszyscy chcielibyśmy, aby przeszedł do fazy grupowej i byśmy mogli gościć u siebie naprawdę dobre
europejskie marki. Życzyłbym nam także
takiego dalszego rozwoju, jaki ma miejsce
ostatnimi czasy.
Czy te wszystkie życzenia są
możliwe do spełnienia?
Na pewno tak. Od 5 lat przyświeca nam
hasło: ,,Chcemy być lepsi”. Dążymy do tego
i jest to w zasięgu naszych rąk, nóg i umysłów.
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Agnieszka Adamczak

Prawie jak Grodzisz
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W dniach od 20 do 24 sierpnia w Grodzisku Wielkopolskim odbył się cykl imprez
pod wspólną nazwą „Grodziskie Piwobranie”.
To dalszy ciąg inicjatywy grodziskiego Urzędu Miasta. Rok temu miała miejsce konferencja dotycząca zagadnień związanych z browarnictwem lokalnym. Zadawano wtedy
pytanie: czy możliwa jest reaktywacja produkcji „Piwa Grodziskiego”? Burzliwa dyskusja przyczyniła się do powstania programu
działań zakładających zmianę wizerunku
miasta – powiązanie go na nowo z tradycjami piwowarskimi i finalnie doprowadzenie do ponownego pojawienia się w Grodzisku charakterystycznego piwa pszenicznego,
o jasnej barwie (prawie przezroczystego),
z lekką chmielową goryczką, produkowanego tu od końca XVI w. do 1993 r.
Tego roku program był niezwykle bogaty. Zorganizowaliśmy Letnią Szkołę Piwowarów, Imprezę Biesiadną, II edycję konferencji
naukowej oraz 29 Międzynarodową Giełdę
Birofiliów.
Pierwsza z nich miała charakter pilotażowego kursu w związku ze wspólną z Uniwersytetem Przyrodniczym (dawną Akademią Rolniczą) w Poznaniu inicjatywą otwarcia w Grodzisku Wielkopolskim Studium
Podyplomowego ukierunkowanego na
technologie piwowarskie. Studium ma być
oparte na dualistycznym teoretyczno-praktycznym systemie kształcenia. Patronat merytoryczny objął Marszałek Województwa
Wielkopolskiego. W programie letniej szkoły zaplanowano zwiedzanie Browaru Lech
i Fortuna, browaru restauracyjnego Brovaria

w Poznaniu, słodowni Soufflet. Atrakcją były
zajęcia teoretyczne o składzie piwa i procesach jego produkcji. Sesja wykładowa została podzielona na bloki tematyczne dotyczące
słodu i chmielu, a zajęcia poprowadzili m.in.
przedstawiciele Wytwórni Ekstraktów Słodowych w Wolsztynie i Poznaniu, Instytutu Puławy, Andrzej Sadownik z SGGW w Warszawie, Marek Suliga – Wielki Mistrz Bractwa

Piwnego – oraz profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Znalazło się
też wiele atrakcji kulturalno-rozrywkowych,
m.in. kolacja w starym młynie i ognisko na
wsi. Ukończenie szkoły zostało certyfikowane przez kierownika Zakładu Fermentacji
i Biosyntezy Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu prof. Zbigniewa Czarneckiego
oraz burmistrza naszego miasta.
Impreza Biesiadna miała za to charakter plenerowy, a rozpoczął ją barwny korowód. Program obejmował biesiadę piwną,

występy teatralne i koncerty w Parku Miejskim (na dużej scenie) i Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury (na scenie małej). Dużą
atrakcją było gotowanie w ogromnym kotle blisko 1,5 tys. litrów „zupy piwnej” dla
wszystkich uczestników biesiady. Zorganizowany został również konkurs „na zakąskę
piwną” skierowany do wielkopolskich wędliniarzy. Rywalizacja przebiegała w trzech
kategoriach: na najlepszą golonkę, smalec
i wędlinę do piwa, a oceny dokonywało jury
w składzie: przewodniczący – prof. dr hab.
Włodzimierz Dolata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Mięsa),
v-ce przewodniczący – Jacek Marcinkowski
(Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu), dr Jerzy Mróz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Mięsa), Henryk Szymański (Burmistrz Grodziska
Wielkopolskiego), Marek Kinecki (Przewodniczący Rady Miejskiej, Lekarz Weterynarii), Witold Wróbel (Stowarzyszenie Rozwoju Rolnictwa i Wsi „Agro-Unia”) i Marek Gąsiorowski (v-ce Prezes Stowarzyszenia Ziemi
Grodziskiej „Leader”).
Na imprezie ponadto zaprezentowały swoje produkty lokalne browary: Fortuna, Łask, Edi oraz czeski browar Czarna
Hora, a także miejscowe gastronomie, jako
że celem była właśnie promocja regionalnych produktów oraz krzewienie kultury
picia piwa (i to nie tylko tego
przemysłowego).
Kolejnym punktem była konferencja „Mikrobrowary w Polsce”, dotycząca zagadnień związanych z browarnictwem restauracyjnym. Współorganizator – firma Browamator przygotowała
cykl wykładów na temat wszystkich aspektów związanych z założeniem, prowadzeniem oraz
ewentualnym sukcesem mikrobrowaru. Po części oficjalnej
odbyło się nieformalne spotkanie przedstawicieli browarów
lokalnych z grupą konsumentów, podczas
którego doszło do żywej dyskusji o problemach, z jakimi muszą się borykać „małe”
browary i ewentualnych możliwościach ich
rozwiązywania.
Podczas 29 Międzynarodowej Giełdy Birofiliów organizowaliśmy II Konkurs Piwowarów Domowych „Prawie jak Grodzisz”, którego laureatem został pan Andrzej Sadownik.
Do zobaczenia za rok!
Urząd Miejski
w Grodzisku Wielkopolskim
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Powiat Pilski

Miejsce
w sercu
Europy
Drodzy Czytelnicy
W poprzednim numerze
scharakteryzowałem Państwu powiat pilski. Zapewne zwróciliście uwagę na jego bogate walory przyrodnicze, krajobraNeorenesansowy pałac z XIX w.
zowe i historyczne. Dziś
w Kruszewie, gmina Ujście
chciałbym zaproponować
Kolejka wąskotorowa w Białośliwiu
to, o czym mieli Państwo
okazję przeczytać w artyW tej XVIIwiecznej,
kule pt. „Miejsce w sercu
barokowej
Europy”.
świątyni czuć
tchnienie
Przemierzając nasz kraj
histgorii i potęgi
często nie zdajemy soRzeczypospolitej.
bie sprawy z urokliwych
W głównym
Muzeum im. Stanisława Staszica
ołtarzu kościoła
(mieści się w budynku, gdzie w 1755
miejsc, które mijamy po
znajduje się
r. urodził się najsłynniejszy pilanin)
drodze. Na pewno powiat
słynąca z cudów
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
pilski obfituje w obiekty
figura Matki Sanktuarium Maryjne w Skrzatuszu
nad Notecią – drugi pod względem
nazywane teź „Jasną Górą Północy”
Boskiej
Bolesnej.
warte Państwa uwagi.
wielkości skansen etnograficzny
Atrakcje turystyczne, które
w Polsce.
dziś wybrałem ulokowane
są wzdłuż dróg krajowych
nr 10 i 11.
Zachęcam więc do odwiedzin i zapoznania się z tym,
co mamy najlepszego.
Tomasz Bugajski
Starosta Pilski Malownicza Dolina Noteci
Stadnina koni
w Dobrzyniewie
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Z Markiem Woźniakiem,
Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, rozmawiają Mariola Zdancewicz i Marek Zaradniak.

Wśród wielu
funkcji, które Pan pełni,
jest i wiceprzewodniczący
Komitetu Regionów. Czym
ta instytucja się zajmuje?
Komitet Regionów jest
ciałem opiniującym akty
prawne, które Komisja Europejska kieruje do Parlamentu Europejskiego. Ocenia je
z pozycji interesów samorządów tak regionalnych, jak
i lokalnych. Jest to bardzo
dobry mechanizm legislacyjny. Trochę brakuje takiego
na polskim gruncie, bo pewne błędy czy zawiłości prawa w Polsce weryfikowane
są zbyt późno. Poprzez rolę
Komitetu Regionów stworzono mechanizm zabezpieczania przed takimi sytuacjami. Jak wiemy, samorządów
w Europie jest wiele. Ich reprezentacja ma
możliwość spojrzenia na to z różnych stron.
Czasami nawet nie uświadamiamy sobie tej
różnorodności i jej wpływu na postrzeganie
poszczególnych problemów. A to ważne, by
mieć taką świadomość. W mojej działalności
bardzo wyraźnie ujawniły się inne punkty widzenia regionów tzw. wyspiarskich, górskich,
wielkoprzemysłowych i rolniczych. Są też regiony peryferyjne, które znajdują się na pograniczu Europy. One też postrzegają sprawy inaczej niż te regiony, które są w centrum.
Każdy ma możliwość wypowiedzenia swojej
opinii. Każdy z innej perspektywy.
Tych aktów prawnych, dyrektyw jest bardzo dużo. Wspomniał Pan
o różnicach interesów poszczególnych
regionów. Czy ma Pan dużo pracy w tym
obszarze?
Każdy z nas stara się uwzględnić trzy interesy jednocześnie, co nie jest łatwym zadaniem. Interes regionu, którego jest delegatem,
interes państwa, które reprezentuje, i interes
ugrupowania politycznego, w którego skład
wchodzi. Cały czas trzeba też pamiętać o interesie Europy, w całościowym ujęciu. To jest
rzecz dość abstrakcyjna, ale – w zestawieniu z globalizacją i konkurencją na rynkach
światowych – trzeba pamiętać o interesie
Europy właśnie. Naszym wspólnym interesie.

Opiniowanie to tylko jeden z elementów.
Oczywiście Komitet może również sam proponować pewne opinie i stanowiska lub
wskazywać, jakie akty prawne powinny się
ukazać w obiegu europejskim. I taką inicjatywę czasami przejawia. Na przykład wtedy,
gdy dotyczy to problemu przybliżania spraw
europejskich jej mieszkańcom poprzez ideę
stworzenia mostów komunikacyjnych. Czasami Parlament Europejski zdaje się o tym nie
pamiętać. Funkcjonuje trochę w oderwaniu
od zwykłego człowieka, przeciętnego Europejczyka. I tutaj widzę właśnie rolę Komitetu Regionów, którego zadaniem jest uważne
śledzenie procesów usprawniających transmisję informacji i dbałość o lepszą komunikację, niezbędną w kontekście aktywnego
obywatelstwa w Unii. Nasz udział w wyborach powinien być przecież aktem w pełni
świadomym, a żeby tak było, obywatel musi
być wyposażony w niezbędną wiedzę. Komitet Regionów przyjmuje na siebie rolę niejako pośrednika, podejmując próbę tworzenia
spójnego stanowiska i doboru odpowiednich instrumentów funkcjonowania.
Czy jako wiceprzewodniczący Komitetu Regionów będzie Pan miał
wpływ na losy petycji wielkopolskiego
posła i radnego – petycji, która dotyczy przebiegu gazociągu północnego na
dnie Bałtyku?
Ta procedura, w tej akurat kwestii, nie
zafunkcjonuje. Parlament Europejski już zajął się wspomnianym tematem podczas swojego plenarnego posiedzenia. I to na wniosek własnej Komisji Petycji, a nie na wniosek
Komisji Europejskiej. Parlament Europejski
jest ostatnią instancją w tej kwestii. Co nie
oznacza, że sprawy – na forum Komitetu Regionów – nie podejmujemy. Dyskutujemy
głównie w kontekście licznych kontaktów
z naszymi partnerami z Niemiec. Sam miałem okazję przekazać w tej sprawie stanowisko. Wyraziłem ubolewanie, że nie brano nas
pod uwagę w tej – istotnej z naszego punktu widzenia – sprawie. Oficjalnie jednak tego
tematu dotychczas nie podejmowano, ale
nasze zdanie jest znane. Jesteśmy przeciwnikami tego rodzaju działań po części ekonomicznych, jak i politycznych.
Mówi Pan o różnicach pomiędzy poszczególnymi regionami. Jaka jest
specyfika Wielkopolski na tle innych regionów Europy?
Myślę, że Wielkopolsce bliskie są standardy europejskie. Nie uważamy się i nie jesteśmy postrzegani jako region peryferyjny. Natomiast wciąż szukamy swojego miejsca. Będę

w interesie Polski. Wspomnę jeszcze o działaniach bliskiej mi komisji RELEX. Skupia się
ona na analizie przygotowania państw aspirujących do członkostwa w Unii. Kluczowe
dyskusje odbywają się aktualnie nad członkostwem Chorwacji. Mówi się też o innych
krajach, jak Macedonia czy Turcja, oraz Ukraina, choć to temat wymagający odrębnego
podejścia. RELEX realizuje wiele wątków
swej działalności poza granicami Unii.
Poruszył Pan kwestię członkostwa Ukrainy w Unii. Wiele mówi się
o tym, że tak jak kiedyś Niemcy wprowadzały Polskę do Europy, tak teraz z kolei
zadaniem Polski jest rola wprowadzającego Ukrainę do struktur europejskich.
Polska przy każdej okazji bardzo wyraźnie akcentuje, że chce wspierać naszych
wschodnich sąsiadów. Popieramy Ukrainę,
a pod pewnymi warunkami również Mołdawię i Białoruś. Jak wiadomo, Białoruś dziś
dalece odbiega od europejskich standardów i nawet jeśli wyraża wolę uczestniczenia w europejskiej grze, musi tam wiele ulec
zmianie. Mówimy też o innych krajach z dużymi, europejskimi aspiracjami, takich jak np.
Gruzja. Morze Czarne jest tutaj ogniwem
scalającym. Polska bierze aktywny udział
we wszystkich tych dyskusjach. Dla przykładu, na posiedzeniu komisji w Marsylii wyraźnie została zaakcentowana inicjatywa premiera polskiego rządu – w porozumieniu
z rządem Szwecji – na temat wschodniego
sąsiedztwa. Nie jest to jeszcze członkostwo,
ale już krok do przodu.
Jak Pan godzi funkcję marszałka województwa z działalnością na forum europejskim?
Moim zadaniem jest łączyć obie funkcje
tak, by te – tak obszerne sfery mojej działalności – uzupełniały się. Obowiązki i odpowiedzialność spoczywające na mnie to sprawy, którym sam muszę stawić czoła, z uwagi
na ich specyfikę. W kontekście natłoku często palących kwestii staram się koncentrować na sprawach, które wiążą się bezwarunkowo z moim udziałem. Radzenie sobie
z czasem, gdy jest się tak zajętą osobą, nie
zawsze jest łatwe. Nie wyobrażam sobie rezygnacji z aktywności na polu europejskim,
bowiem jest ona dla mnie, Wielkopolski
i kraju, bardzo ważna. Codziennie przecież
budujemy prestiż i znaczenie naszego regionu, a doświadczenia, które mam okazję
codziennie zdobywać, przekładają się potem w pracach na szczeblu zarówno lokalnym, jak i europejskim. Te działania muszą
się uzupełniać i tak się właśnie dzieje.

Wracając do spraw europejskich, proszę powiedzieć, jak Pan ocenia
realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?
Ważne są dwie kwestie. Jedna to ta, co
dzisiaj robimy, czym się zajmujemy z uwagą. Trwa – w pewnym sensie – walka z czasem, bo okres finansowania przedsięwzięć
w oparciu o środki z tego programu już się
rozpoczął. Mamy za sobą półtora roku budowania solidnych podstaw tego, aby te pieniądze móc skutecznie wykorzystywać. Ten
wspomniany czas służył głównie negocjacjom, przygotowaniu procedur, wszystkich
niezbędnych instrumentów do realizacji.
Moim zdaniem trochę tego czasu – jako Polska – straciliśmy. Winy należy szukać w kilku
źródłach, po stronie naszego poprzedniego
rządu, ale też w strukturach europejskich. Te
mają bowiem swoje procedury, często długotrwałe. Czasu, który mamy do wykorzystania, niestety nie przybędzie. Pieniędzy jest
i mało – w kontekście mnogości potrzeb –
i dużo, gdy uświadomimy sobie, że musimy
te środki szybko i dobrze wydać. To dla nas
duże wyzwanie na dziś, choć już przyglądamy się temu, co nam zaproponuje Europa na
lata 2014-2020. Wyczekujemy tego trochę
z niepokojem, ale też z zainteresowaniem.
Koncepcji jest kilka, niektóre są bardziej
korzystne, inne mniej. W interesie Europy,
a w szczególności Niemiec, leży na przykład kwestia zadbania o sferę komunikacyjną w Polsce w kontekście dostępu Niemiec
właśnie do Ukrainy, Białorusi, Rosji, czy do
krajów leżących za naszą południową granicą. W tej sprawie to co polskie, staje się europejskie. Wspólnie winniśmy zatem dążyć
do dobrych dla wszystkich rozwiązań.
Czy to możliwe, że przyszli
członkowie Unii mogą być pozbawieni
europejskich pieniędzy?
Niektórzy uważają, że wypracowany
przez ich kraj dochód powinien zostać spożytkowany na potrzeby wewnętrzne państwa członkowskiego. Np. Niemcy z niemałym przecież budżetem, posiadają jednak
szereg problemów, które chcieliby rozwiązać
jak najszybciej. Zastanawiają się nad zostawianiem większości swoich pieniędzy, które do tej pory inwestowały w Europie i jedynie niewielką część przekazywać do wspólnego worka. Hipotetycznie taka opcja jest
możliwa. Znalezienie wtedy dodatkowych
środków byłoby trudne. Nasze potrzeby nie
są zaspokojone i pewnie jeszcze długo nie
będą. Tym bardziej musimy być zdecydowani i stanowczy w negocjacjach.
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starał się działać w ramach grupy regionu Morza Bałtyckiego, choć Wielkopolska – jak wiadomo nie jest regionem nadmorskim. W szerszym jednak ujęciu Polska leży nad morzem,
zatem winniśmy angażować się w te działania.
Obecnie na forum Komitetu Regionów i Parlamentu Europejskiego eksponowana jest tzw.
inicjatywa śródziemnomorska. Dotyczy ona
m.in. skali migracji ludności z Afryki. Dyskutowaną jest też kwestia bezpieczeństwa obszaru Morza Śródziemnego i Europy w kontekście ciągłego zagrożenia pokoju na Bliskim
Wschodzie. Ta inicjatywa uzyskuje ostatnio silną przewagę. Zobowiązani jesteśmy troszczyć
się o to, aby w Europie zachować równowagę. Z naszej perspektywy z kolei, tej bardziej
lokalnej, ważna jest inicjatywa bałtycka, zgłaszana przez premiera polskiego rządu, dotycząca aktywności na Wschodzie, oraz inicjatywy wschodnie, związane z obszarem Morza
Czarnego – istotne także z polskiej perspektywy. Musimy prowadzić konsekwentną i aktywną politykę, by mieć coś do powiedzenia
na forum Europy.
Działa Pan w dwóch komisjach: EDUC, czyli Komisji Kultury, Edukacji i Badań Naukowych, oraz RELEX –
Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej. Co ma z tego
Wielkopolska?
Komisja EDUC ma charakter interdyscyplinarny. Zajmuje się edukacją, kulturą, mediami, a nawet nowoczesnymi środkami komunikacji. Ja, z racji sporego obciążenia innymi obowiązkami, będę się starał angażować tylko w działania komisji RELEX. EDUC
zaś z przyjemnością przekażę przewodniczącemu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lechowi Dymarskiemu, który jest
zastępcą członka Komitetu Regionów. Pan
Przewodniczący, w oparciu o swoją ogromną wiedzę, zwłaszcza tę w dziedzinie mediów i kultury, z pewnością będzie nas dobrze reprezentował. Pozwoli mi to skoncentrować się – poza oczywiście moją zasadniczą rolą, a więc pełnieniem funkcji przewodniczącego polskiej delegacji w Komitecie
Regionów i Członka Prezydium – na działaniach w ramach RELEX. W mojej gestii, jako
przewodniczącego delegacji, jest miedzy innymi dbałość o kształt kluczowej aktywności, czy to w ramach polskiego przedstawicielstwa w Brukseli (BIWW), czy w kwestiach
dotyczących konsultacji z MSZ. Swoje wysiłki koncentruję na tym, by – w oparciu o liczne konsultacje – wypracować wiedzę i czas,
abyśmy zawsze podejmowali wspólne, mądre decyzje we właściwej chwili. Zawsze
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Kazimierz Brzezicki

Strasburg:
Mirosław Z.
kontra Polska – 3:0

3:0
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Czy wyroki Europejskiego Trybunału wszystkim siedział za kratami za długo. 15
Praw Człowieka w Strasburgu są rzeczywi- stycznia tego roku Trybunał w Strasburgu
ście respektowane w Polsce? Poznaniak Mi- przyznał mu rację, iż sekretarka sądowa nie
rosław Z. już trzy razy wygrał w Strasbur- ma prawa cenzurować jego korespondencji,
gu z Polską. Wyroki potwierdziły, iż w jego w czym nic złego nie widziały polskie orgaprzypadku trzykrotnie złamano nie tyl- na sądownicze, które rozpatrywały te skargi.
ko prawo polskie, ale i międzynarodowe. 22 kwietnia 2008 roku zapadł trzeci wyrok.
W oparciu o to Mirosław Z. chce, aby winni Strasburski trybunał przyznał Mirosławowi Z.
złamania prawa zostali ukarani. Jak na razie 1200 euro odszkodowania, a tym samym po
polskie organa ścigania nie mają sobie nic raz kolejny rację, iż fakt cenzurowania przez
do zarzucenia i wnioski o ukaranie winnych prokuratora prowadzącego śledztwo listów
odrzucają.
adresowanych do obrońcy jest sprzeczne
Niebawem minie dziesięć lat, gdy „Gaze- z polskim prawem. Trybunał w Strasburta Wyborcza” ujawniła tzw. „aferę testamen- gu ustalił, iż pieczęć prokuratorska i stemtową” w poznańskim Sądzie Rejonowym. pel „ocenzurowano” na 17 listach dowodzi,
Jednym z oskarżonych o udział w aferze iż były one czytane przez prokuratora, a nie
był poznański prawnik Mirosław Z. Pierw- – jak on utrzymywał – omyłkowo otwarte.
szy wyrok skazujący został uchylony przez
Nasuwa się pytanie: Czy prokuratura
sąd wyższej instancji, ponieważ oskarżone- może lekceważyć wyroki Europejskiego Trymu nie zapewniono prawa do obrony. Roz- bunatu Praw Człowieka w Strasburgu? Joprawa apelacyjna po drugim skazującym anna Dębek z Wydziału Informacji Ministerwyroku wciąż trwa.
stwa Sprawiedliwości odpowiada tak: „WyMirosław Z. cały czas twierdzi, że jest konanie orzeczeń Trybunału w Strasburgu
niewinny, a wskazując na liczne uchybienia stanowi obowiązek Państwa, nie ma jednak
w śledztwie, odwoływał się także do Mię- odrębnie powołanej instytucji, której zadadzynarodowego Trybunału Praw Człowie- niem byłoby wyłącznie monitorowanie wyka w Strasburgu, gdzie już trzy razy wygrał, konania orzeczeń ETPC. Wykonanie orzeczeń
co jest ewenementem na skalę europejską. może wyglądać bardzo różnie w zależności
Pierwszy korzystny dla Mirosława Z. wyrok od środków, jakie mają być zastosowane, tj.
Trybunał w Strasburgu wydał w 2005 roku, mogą to być wyłącznie środki indywidualne
kiedy to stwierdził, że osadzenie go w aresz- (np. wypłata przyznanych sum przez ETPC)
cie było niesłuszne i niezasadne, a przede bądź także środki o charakterze generalnym,

dotyczące zmiany prawa lub praktyki krajowej, które wywołały naruszenie praw człowieka stwierdzone wyrokiem ETPC. Za wypłatę zasądzonych zadośćuczynień, zwrotu
kosztów i wydatków skarżącym odpowiada
MSZ, który jest dysponentem części budżetu
państwa zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.
U. U. Nr 216, poz. 1605). W tej części budżetu przewidziane są środki na wypłatę sum
pieniężnych zasądzonych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.
Przy okazji wskazać trzeba, iż zgodnie z art.
32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 września
1997 r. o działach administracji rządowej (t.j.
Dz. U. z 2007r., Nr 65, poz. 437 ze zm.) dział
sprawy zagraniczne obejmuje sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi
państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi oraz reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej
obywateli oraz polskich osób prawnych za
granicą. Dlatego też to właśnie przy MSZ
działa pełnomocnik do spraw postępowań
przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Agent Rządu Polskiego”.
Dysponując ustaleniami Trybunału
Praw Człowieka, które czarno na białym dowodzą, iż w jego sprawie zostało złamane
prawo, Mirosław Z. 14 maja 2008 r. złożył do

Prokuratury Rejonowej
w Szamotułach wniosek
o wszczęcie postępowania karnego dotyczący
popełnienia przestępstwa naruszenia tajemnicy korespondencji przez
pracownice sekretariatu
w szamotulskim sądzie.
– Podstawową przesłanką złożenia takiego
wniosku jest – podkreśla Mirosław Z. – fakt
prawomocnego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 15
stycznia 2008 r. uznający, iż cenzurowanie
korespondencji Mirosława Z. do i z Urzędu Kontroli Skarbowej, Wydziału Cywilnego
Sadu Rejonowego w Poznaniu, Izby Skarbowej w Poznaniu, Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, a nadto ingerencja w korespondencję z Biurem Informacji Rady Europy jest niezgodne z prawem krajowym.
Sędziowie w Strasburgu za naganne
uznali fakty, iż Dorota K. w okresie od lutego 2002 r. do kwietnia 2004 r., będąc kierowniczką sekretariatu wydziału karnego
szamotulskiego sądu, bezprawnie zapoznawała się z korespondencją adresowaną do
Mirosława Z., bądź przez niego wysyłaną
do organów państwowych i Biura Informacji Rady Europy. Czynności te potwierdzała
własnoręcznym podpisem umieszczanym
na kopertach lub samych listach. Ponieważ w wyniku nieprawnego działania Doroty
K. Skarb Państwa muRok
siał zapłacić Mirosławowi Z. 2500 euro, prosił on
1997
dodatkowo prokuraturę,
1998
aby ta rozważyła, czy nie
1999
jest ona winna spowodowania szkody w mie2001
niu Skarbu Państwa.
2002
Prokuratura Rejo2003
nowa w Szamotułach
nie widzi jednak potrze2004
by zbadania tych spraw,
2005
wydając postanowienie
2006
o odmowie wszczęcia

prawo

3:0 3:0
sędziów i prokuratorów,
aby nie dopuścić do dalszych przegranych Polski w Strasburgu? Jak
już pisałem, Mirosław Z.
obok próby wszczęcia
postępowania karnego
w sprawie nielegalnego cenzurowania jego lidochodzenia. Prokurator uznał, że Dorota stów wytoczył proces cywilny. Tam także nie
K. dokonywała jedynie „technicznego” po- znalazł zrozumienia w sądzie pierwszej intwierdzenia, a samą cenzurę miał dokony- stancji (również w Szamotułach), który odwać wyłącznie przewodniczący Wydziału dalił jego wniosek. – Sprawa zostanie rozpaII Karnego Sądu Rejonowego w Szamotu- trzona we wrześniu – mówi sędzia Zdzisław
łach – sędzia Arkadiusz R. Warto tutaj dodać, Marchwicki, przewodniczący Wydziału Odże sędzia Arkadiusz R., będąc przesłuchany woławczego Cywilnego Sądu Okręgowego
w charakterze świadka (w sprawie cywilnej w Poznaniu – nie wiem, co zrobi sędzia rozwytoczonej przez Mirosława Z. o odszkodo- patrujący akurat te sprawę, ale wyrok trybuwanie za naruszenie jego dóbr osobistych), nału w Strasburgu w żaden sposób nie wiązaprzeczył, aby kiedykolwiek cenzurował ja- że polskich sędziów.
kiekolwiek pisma kierowane bądź wysyłane
Mirosław Z. jest prawnikiem i w swoich
do Mirosława Z. Skoro zatem sędzia nie cen- zażaleniach – zarówno karnych jak i cywilzurował, a na listach są podpisy Doroty K., nych – z precyzją jubilera przytacza wszystto kto w końcu czytał te listy? Prokuratura kie uchybienia formalne i merytoryczne
Rejonowa w Szamotułach nie chce tego wy- popełniane przez prokuraturę i sąd. Sprojaśnić. Odwołanie ma niebawem rozpatrzyć wadzają się one do jednego wspólnego
nadrzędny prokuratorski organ.
mianownika – łamią międzynarodowe konA zatem są pieniądze, aby płacić tym, wencje, a tego trybunał w Strasburgu nie
którzy w Strasburgu wygrywają z Rządem lubi, o czym Polska przekonuje się bardzo
RP. Czy nie byłoby jednak lepiej, by wyro- boleśnie (patrz tabelka). Mirosław Z. – po
ki wydawane przez sędziów w Strasburgu wyczerpaniu wszystkich środków prawbyły obowiązkowo czytane przez polskich nych w sprawie karnej i cywilnej – znów zamierza złożyć skargę do
Strasburga. W oficjalnym
Zarejestrowane
Orzeczenia
Orzeczono naru- „meczu” Mirosław Z. konskargi
szenie Konwencji tra RP prowadzi już 3:0.
Trzeba postawić sobie
1
1
0
pytanie, czy czasami wy32
3
2 roki zapadłe w Strasbur691
3
1 gu nie traktuje się w pol1755
19
17 skim wymiarze sprawiedliwości tak, jak wyroki
4531
22
20
naszego Trybunału Kon5136
43
43 stytucyjnego. To znaczy
5445
75
74 czasami gdzieś się je ko4744
48
44 mentuje, a potem o nich
zapomina.
4470
115
107

Skargi z Polski do Strasburga

Źródło: Biuro Informacyjne Rady Europy
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Nie musimy

niczego

wymyślać
Z Alicją Kobus, przewodniczącą filii
poznańskiej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, rozmawia Marek
Zaradniak.
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Czerwiec był bardzo ważny dla
społeczności żydowskiej w Polsce i w Poznaniu. Myślę tutaj o 3 czerwca. Przypomnijmy dlaczego?
To data niezwykła. Tego dnia przyjechali tu przedstawiciele zapomnianego świata
żydowskiego, który widziały oczy poznaniaków przed wojną. To świat ortodoksyjny,
bardzo pobożny, dla którego miejsce przy

ulicy Głogowskiej 26a jest miejscem świętym, gdyż tam został pochowany Akiva Eger,
wielki talmudysta i słynny poznański rabin.
Była to niezwykła postać, wgłębiona w wiedzę talmudyczną, wnosząca do nauki judaistycznej bardzo ważne wartości, na których do dziś uczą się w jesziwach wszyscy
ci, którzy w przyszłości będą rabinami. Ortodoksyjni Żydzi na całym świecie pamiętają
o Akivie Egerze. Prace na rzecz odrestaurowania zniszczonego podczas wojny cmentarza, prowadzone pod auspicjami rabina
Eliakima Schlesingera – przewodniczącego
Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich

w Europie, były dla mnie bardzo wzruszającym przeżyciem.
Przyjechał świat zapomniany,
a jaki jest współczesny świat żydowski
w Poznaniu?
To ludzie, którzy wierzą w Boga i kochają go, ale twardo stąpają po ziemi. Ludzie,
z wielkimi przeżyciami i bagażem tragedii,
którzy z traumą rodzinną muszą nadal żyć.
To nieludzkie, ciężkie przeżycia, ale musimy
się uśmiechać, być szczęśliwi. Mamy rodziny, dzieci, wnuki, chcemy z optymizmem
patrzeć w przyszłość. Wszyscy kochamy
Polskę, Wielkopolskę i Poznań, ale zadajemy

wywiad

sobie też bardzo dużo pytań, na które nie do jej realizacji. Każdy dzień przeznaczam podłego, co mogli zrobić. Upokorzyli naród.
ma odpowiedzi.
na pracę dla drugiego człowieka bez wzglę- Zamienili świątynię w pływalnię dla rehaPoznańskie uroczystości zbie- du na jego wyznanie, czy też pochodzenie.
bilitacji wracających z frontu wschodniego
gły się z 60-leciem Izraela.
Na Światowym Zjeździe Samorządow- niemieckich żołnierzy. Byłam niedawno na
Ten rok jest bardzo bogaty w wyda- ców, którego byłam współorganizatorem konferencji w Izraelu. Był tam też prezydent
rzenia, ale i związany z powstaniem gmi- wraz ze Związkiem Miast Polskich, To- Bremen. Zwróciłam się do niego słowami:
ny żydowskiej – w grudniu minie 10 lat jej warzystwem Przyjaźni Izrael-Polska oraz przepiękny Poznań, który ma wielkie tradyistnienia.
Związkiem Miast Izraelskich, Polska była cje, wspaniałe zabytki, a ma też jeden z najŁatwo było zaczynać?
drugim, po Niemczech, krajem pod wzglę- większych śladów, jaki pozostawił faszyzm.
Początki były trudne. Przede wszyst- dem liczebności delegacji. Niemców przy- Powiedziałam, żeby miał to na uwadze i, że
kim musiałam przełamać zadawane często było 160, a nas około 90. Najbardziej cie- zwrócę się do Niemców o pomoc w odbupytanie, czy podołam temu dziełu? Czy lu- kawiło prezydentów miast nie pochodzą- dowie synagogi.
dziom, dla których chcę stworzyć dom, za- cych z Wielkopolski, dlaczego Wielkopolska
Kiedy poznańska synagoga
pewnię atmosferę ciepłą i serdeczną, czy jest tak bogato reprezentowana. Mieliśmy znów będzie funkcjonować?
powiedzą, że warto było i będą tutaj chcie- 30 osób: prezydentów, marszałka, burmiTo tylko Bóg wie. Cały czas nad tym prali przychodzić, żeby porozmawiać, powspo- strzów, był wiceprzewodniczący Rady Mia- cuję i się modlę.
minać, popłakać, by może część traumy zo- sta, a także ludzie pracujący społecznie i ci,
Co będzie w środku?
stawić w gminie i rozłożyć to nieszczęście którzy chcieli zobaczyć Izrael innymi oczaStworzymy Centrum Dialogu i Judaizmu.
na części pierwsze. Bo o tym się nie mówi. mi. Bardzo mi zależało na tym, aby „dotknę- Jego centralnym punktem będzie Synagoga
Jak jestem w Izraelu, to przekonuję się, że li” Izraela, bo gdy się jedzie na pielgrzymkę, Tygodnia na 150 osób. Rabin Schlesinger pydzieci o tragedii rodziców nie wiedzą nie- to wędruje się szlakiem Ziemi Świętej. Izra- tał mnie, skąd pani weźmie 150 osób? Ale
raz nic. Nasi przodkowie wolontarnie szli na ela jako Izraela mało kto z Polski „dotyka”. ja jestem przekonana, że jeśli w Poznaniu
śmierć. Każdy chciał się bronić, ale dawniej Zapewne „dotykają” ludzie, którzy pracu- powstanie święte miejsce, to ludzie będą
Żyd do ręki broni nie brał, bo wydawało mu ją tam na czarno. Było ich niedawno jesz- tu przyjeżdżać. Wewnątrz znajdzie się sala
się, że użycie broni przeciwko człokoncertowo-kongresowa na 600
wiekowi jest jednoznaczne z podosób. Rozmawiałam też z dyrekKażdy chciał się bronić, ale dawniej Żyd do ręki
niesieniem ręki przeciwko Bogu.
tor Polskiego Teatru Tańca – Ewą
broni nie brał, bo wydawało mu się, że użycie
Wykorzystano bezsilność i niemoc
Wycichowską. Myślę o powstadzieci, kobiet oraz starców. Będąc
niu sceny obrotowej, aby możbroni przeciwko człowiekowi jest jednoznaczne
na spotkaniu z kardynałem Dziwina było prezentować wspaniałe
z podniesieniem ręki przeciwko Bogu.
szem, usłyszałam od niego niezwytańce żydowskie. Dyrektor Ewa
kłą historię o przyjacielu papieża,
Wycichowska promuje nie tylko
Jerzym Klugerze, który miał niedosłyszącą cze 150 tysięcy. Urząd Imigracyjny spowo- Wielkopolskę, ale całą Polskę. Jej teatr jest
babcię. Najpierw to było zabawne, że na ryn- dował, że musieli oni wyjechać, ze wzglę- znany również w Izraelu. W budynku będzie
ku w Wadowicach, w samo południe, siada- du na poważne bezrobocie w Izraelu. Mój także miejsce Sprawiedliwy wśród Narodów
ła babcia Żydówka i katolicki proboszcz, tak- przyjaciel był dyrektorem polskiego banku. Świata. Nasza kochana Irenka Sendlerowa
że niedosłyszący. Im się wydawało, że roz- Kobieta, która przychodziła do niego sprzą- zmarła, ale chcę utrwalić jej pamięć. Gdy
mawiają tylko między sobą, ale mówili tak tać, była blondynką, ale któregoś dnia prze- byłam u niej, była pogodna i uśmiechnięgłośno, że całe miasto słyszało i plotkowa- farbowała włosy na czarne. Zapytana, dla- ta. Powiedziała, że będzie dla niej zaszczyło. Gdy przyszła wojna, babcia została spalo- czego to zrobiła, odpowiedziała, że po to, tem, jeśli to miejsce będzie nosiło jej imię.
na przez hitlerowców na torach kolejowych. aby Urząd Imigracyjny jej nie chwycił i nie Mam dokument podpisany przez nią w tej
Jurka spotkałam, gdy Benedykt XVI był z wi- wydalił za nielegalną pracę. – To paradoks sprawie pseudonimem wojennym „Jolanzytą w obozie. Zdziwił się, że znam tę histo- losu – mówi mój przyjaciel. Żydówki w cza- ta”. Uważam, że musi się znaleźć miejsce na
rię. Byłam wtedy po raz pierwszy w obozie, sie wojny rozjaśniały włosy, a teraz Polki dialog. Mamy przepiękny dialog z Kościow którym zginęła niemal cała moja rodzina. przyciemniają je, żeby mieć na chleb.
łem Katolickim. To praca olbrzymiego zeZ najbliższych uratowała się tylko moja kuCmentarz i grób Akivy Ege- społu osób nam życzliwych, z ekscelencją
zynka Machla. Żyje w Izraelu i ma dziś po- ra i jego rodziny przy ulicy Głogowskiej arcybiskupem Stanisławem Gądeckim na
nad 80 lat. Przyrzekłam sobie, że nigdy tam 26a oraz skwer jego imienia, tuż przy uli- czele. Chciałabym, aby trwał on nadal i to
nie pojadę, ale gdy otrzymałam zaproszenie, cy Wronieckiej, to elementy obecności w różnych aspektach – od religii po kulturę,
nie mogłam odmówić.
Żydów w Poznaniu. Cały czas czekamy a 1000 lat wspólnej historii sprawia, że nie
Czy dziś, w Poznaniu, spotyka- na synagogę.
musimy niczego wymyślać.
cie się z przykładami antysemityzmu?
To wielki garb na moich plecach. NieA czy doczekamy się kiedyś
Gdybym powiedziała, że na własnej ludzka odpowiedzialność. Kiedy przycho- w Poznaniu koszernej restauracji?
skórze Gmina Żydowska to odczuła, to bym dzę z rabinami z całego świata do budynku
Jest to też moim marzeniem. Rozmawiaprzesadziła. Zdarzają się tylko sporadyczne starej synagogi, dotykają oni murów i pła- łam o tym z naczelnym rabinem Polski Miprzypadki, ale nie są to widoczne oznaki an- czą, bo miejsce to zostało zbezczeszczone. chaelem Schundrichem. Aby powstała, mutysemityzmu. Gminę zakładałam jako rodzaj Ortodoksi nigdy nie wejdą do zbezczeszczo- simy wpierw ustalić, czy ma być mleczna czy
misji i myślę, że Bóg daje mi siły i zdrowie nej świątyni. Niemcy zrobili coś najbardziej mięsna, bo dwie razem nie mogą być.
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wydarzenie

Ujarzmić płomień
Sierpień zaczął się w tym roku bardzo gorąco. I to nie tylko z uwagi na warunki pogodowe.
Temperaturę podniósł także płomień z kominków włoskiej firmy Palazzetti.
Otwarcie pierwszego w Polsce salonu odbywało się właśnie pod tytułowym hasłem. Nic
więc dziwnego, że ogień towarzyszył gościom na
każdym kroku. Widzieliśmy go na zaproszeniach,
multimedialnych prezentacjach najciekawszych
produktów południowego producenta, aż po
płonące wulkany unoszące się wśród wyszukanych potraw, specjalnie przygotowanych na tę
okazję.
Goście mogli podziwiać piękne włoskie wzornictwo i spojrzeć na kominki „od podszewki”,
przyglądając się, jak działają najnowsze technologie zastosowane przez firmę Palazzetti.
– Nasze kominki są jedyne w swoim rodzaju. Stanowią idealną syntezę włoskiego designu,
najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii. Niektóre z rozwiązań wykorzystywane są nawet przez NASA – powiedział nam
Krzysztof Porwisiak, przedstawiciel Palazzetti
w Polsce.
Rzeczywiście zastosowane włoskie marmury,
egzotyczne drewno lub stal szlachetna w połączeniu z oryginalnymi formami robią wrażenie.
Zachęcamy do zajrzenia na stronę internetową – www.palazzetti-kominki.pl, a przede
wszystkim do salonu na ulicy Dąbrowskiego 185
w Poznaniu. W najbliższej przyszłości podobne
salony powstaną także w Warszawie i innych
miastach.
vad

Kominki widać z daleka

Przedstawiciele Palazzetti w Polsce

Płonęły nawet
potrawy
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…kominki w zgodzie z naturą

Włoski design
Precyzyjne wykonanie
Zaawansowana technika
Po raz pierwszy w Polsce
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ul. Dąbrowskiego 185, 60-584 Poznań, tel. 061 67 00 888

sztuka

Jedną z gwiazd tegorocznego Tzadik Poznań Festiwal był Albert Beger Quartet.
Na zdjęciu jego lider.
Fot.Szymon Siewior

Bardzo
chcemy

produkować

Z Michałem Merczyńskim, dyrektorem Międzynarodowego
Festiwalu Teatralnego Malta, rozmawia Marek Zaradniak.
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Przed tegorocznym festiwa- fundacją działającą dzięki wsparciu środków
lem zawarto porozumienie pomiędzy publicznych, mediów i sponsora komercyjmiastem Poznań, Ministerstwem Kultury nego. Minister Zdrojewski zorganizował spoi Dziedzictwa Narodowego oraz Grupą tkanie, w którym wzięli udział Chris Barrow
Żywiec dotyczące finansowania festiwa- – szef Grupy Żywiec w Polsce i Karol Dzialu. Opiewało ono na 3 mln złotych. Była łoszyński – przedstawiciel Rady Fundacji
to pierwsza taka umowa w Polsce. Czy Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego
tych pieniędzy wystarczyło?
Malta. W trakcie rozmów doszło do zapewPieniędzy wystarczyło, ale ta umowa do- nień z obu stron o kontynuacji współpracy.
tyczyła jeszcze czegoś innego. Było to pierw- O konkretach będziemy mogli mówić na
sze porozumienie, które zakładało finanso- przełomie roku.
wanie festiwalu w dłuższej perspektywie,
A więc tegoroczny festiwal był
a konkretnie w ciągu najbliższych dwóch tańszy od tych, które pamiętamy sprzed
lat – w tym i w przyszłym roku. Można po- lat?
wiedzieć: dobrze, że dwa lata, ale też możOwszem, Malta kilka lat temu kosztona zapytać: dlaczego tak krótko. Jesteśmy wała 3,5 mln złotych. W tej chwili przygoumówieni ze wszystkimi trzema partnera- towanie całej imprezy zamyka się w kwomi strategicznymi i w przyszłym roku roz- cie 3 mln.
poczynamy nowe negocjacje dotyczące
W którą stronę zmierza Malta?
dłuższej współpracy, trzyletniej albo pięcio- Bo to przecież już nie tylko festiwal teletniej. W tej inicjatywie wspiera mnie Mini- atralny – od którego się wszystko zaczęsterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe- ło – ale koncerty, np. Nelly Furtado, Tzago oraz miasto Poznań. Duże znaczenie ma dik Festival czy festiwal Nostalgia.
fakt, że minister Bogdan Zdrojewski przyFundacja Festiwalu Malta działa już 5
jechał osobiście do Poznania, by podpisać lat. Jest to firma dość dobrze funkcjonująumowę o współpracy. Chciał w ten sposób ca na rynku sztuki. Potwierdzeniem tego
pokazać, jak powinna funkcjonować instytu- jest chociażby fakt, że pismo Aktivist przycja kultury, która nie ma organizatora w po- znało nam tytuł najlepszej agencji koncerstaci miasta, marszałka czy ministra, ale jest towej roku. Myślę, że przyczyniły się do tego

koncert Sinead O’Connor i Tzadik Festival
z Johnem Zornem. Fundacja realizuje wiele projektów, ale najważniejszym z nich jest
festiwal teatralny, który dziś tak naprawdę
trzeba by nazwać festiwalem sztuk performatywnych. Znajdziemy tam zarówno teatr,
performance, muzykę, oraz dzięki Joannie
Leśnierowskiej – silny taniec. Pojawiają się
także nowe tendencje w formie konferencji
performatywnych czy konkursów, np. „Nowe
sytuacje”. Tego rodzaju bloki programowe
będą się rozwijać i myślę, że dziś lepszym
określeniem dla festiwalu teatralnego Malta jest – jak wspomniałem – festiwal sztuk
performatywnych.
Gwiazdy, jakie przyjeżdżają
do Poznania, planują swój kalendarz na
kilka lat do przodu. Jak u Was wygląda
terminarz?
Oczywiście najbardziej skupiamy się na
przyszłorocznej Malcie, przygotowania są
już zaawansowane. Myślimy jednocześnie
o 2010 r. – roku jubileuszowym dla Malty.
W pewnym sensie jesteśmy też w roku 2012.
To data dość istotna dla Polski i Poznania,
ale więcej nie mogą powiedzieć.
A czy możemy poznać plany
dotyczące przyszłorocznego festiwalu?
Mogę zdradzić tylko tyle, że jako producent teatralny wchodzimy do pierwszej ligi.
W przyszłym roku obejrzymy w czasie Malty najnowszy spektakl Pippo Delbono. Przedstawienie przygotowywane będzie w Ravennie, a Malta znajdzie się w gronie kooproducentów. W październiku odbędą się pokazy
pierwszej wersji tego spektaklu. Wybieramy
się tam, aby kontynuować dalsze rozmowy.
Premierę zobaczymy w Poznaniu, a później
teatr wystąpi na festiwalu w Avignonie. To, że
Delbono zaprezentuje swoje przedstawienie
najpierw w Poznaniu jest dla nas wielkim wyróżnieniem. Sam artysta przyznaje, że to właśnie w Poznaniu czuje się świetnie i chciałby
tutaj pracować, trochę pobyć. Ważne z punktu widzenia promocji jest to, że przewidział
w spektaklu także udział polskich twórców.
To nie była nasza inicjatywa, ale wola samego Pippo Delbono. Chciałbym w tym miejscu
wspomnieć o szczególnie udanych produkcjach Malty takich jak – „She” Izy Gustowskiej
i kooprodukcji polsko-izraelskiej teatru Clippa oraz Teatru Strefa Ciszy. To kierunek sztuki, który nas interesuje i ku któremu chcemy
zmierzać. Bardzo chcemy produkować i dlatego teraz Pippo Delbono, a może potem
będą następni.

Jazz Club prezentuje:
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Letnie miesiące to okres panowania muzycznych plenerów: odbywających się pod patronatem słońca (ale i deszczu...), koncertów i festiwali. Trudno w tym czasie o kameralne wydarzenia,
a ich miłośnicy skazani są na bardziej lub mniej bolesne odliczanie letnich dni...
Wszystkich tęskniących i stęsknionych informujemy, że
odliczanie mogą uznać za zakończone – po wakacyjnej przerwie muzyczną działalność wznawia Blue Note!
Gatunkiem, który w repertuarze poznańskiego klubu zajmuje miejsce wyjątkowe, jest oczywiście jazz. Dlatego najważniejszym wydarzeniem września będzie jazz-topowy
koncert amerykańskiego tria FLY, które tworzą znakomici
instrumentaliści Jeff Ballard, Larry Grenadier, Mark Turner. Te
trzy wielkie osobowości spotkały się, aby stworzyć muzyczną
„jedność w wielości”. Każdy z nich ma na swoim koncie szereg własnych dokonań (Jeff Ballard i Larry Genadier to m.in.
członkowie Brad Mehldau Trio), każdego z nich określa własny, rozpoznawalny styl. Udało im się jednak połączyć te odmienne doświadczenia i – nie poświęcając tego, co indywidualne – stworzyć doskonale współbrzmiący zespół. Kierowani
miłością do jazzowej tradycji, postanowili uobecnić w swoich kompozycjach możliwie najpełniejszą gamę środków wypracowywanych przez ten gatunek. „Muzyka FLY łączy w sobie wiele rozmaitych elementów, tradycji, historii i zagadek”
– powiada Mark Turner. Rozbrzmiewa na wielu poziomach,
jest wariacją różnych punktów widzenia, tworząc doskonałą
formułę nowoczesnego, świadomego samego siebie, jazzu.
Jesteśmy przekonani, że formuła ta zachwyci każdego prawdziwego jazzfana.
Interesująco zapowiadają się również „okołojazzowe” propozycje klubu, m.in. koncert RAFAEL CORTES FLAMENCO
PROJECT. Miłośnicy flamenco wiedzą, że niezwykła siła oddziaływania tego gatunku ma swoje źródło w symbiozie różnorodnych środków artystycznych: dynamicznej gry na gitarze, ognistego tańca i ekspresyjnego śpiewu. Dzięki temu jest
ono nie tylko pokazem wirtuozerii instrumentalnej, ale i efektownym widowiskiem scenicznym. Jego magia jest tym większa, jeśli przewodzi w nim prawdziwy wirtuoz. Rafael Cortes,
uznawany za jednego z największych mistrzów flamenco na
świecie, z całą pewnością wie, jak o tę magię zadbać. I aby
się o tym przekonać, wcale nie trzeba wyjeżdżać do Hiszpanii.
Wystarczy zawitać 17 września do klubu Blue Note!
Okazją do muzycznej podróży będzie również koncert
zespołu RAS SMAILA COSMIC BAND. W kompozycjach lidera, charyzmatycznego gitarzysty Ras Smaili, który dorastał
w wielokulturowych przestrzeniach Afryki i Europy, można
odnaleźć wiele rozmaitych nurtów: soul, funk, rock` n` rolla, ale i etnicznych akcentów rodem z Afryki i Karaibów. Ich
podstawą jest jednak blues – największa miłość artysty. Jak
sam powiada: „Tak jak każdy musi nauczyć się alfabetu, zanim
nauczy się czytać, tak każdy młody chłopak musi nauczyć się
dobrze bluesa, jeśli chce być taką gwiazdą jak Elvis”. Miłość,
ale i talent do bluesa sprawiły zresztą, że w latach 80-tych Ras
Smaila zapraszany był do współpracy z takimi gwiazdami, jak
Memphis Slim, Jon Lee Hooker, Luter Allison.

blue note

NAJWAŻNIEJSZE
MUZYCZNE
WYDARZENIA

FLY

RAS SMAILA
COSMIC
BLUES
BAND
02.09.2008 r., wtorek, godz. 20.00
NO LIMITS
07.09.2008 r., niedziela, godz. 20.00
FOCUS - lead. Thijs von Leer (Holandia)
12.09.2008 r., piątek, godz. 20.30
LUBLINER KLEZMORIM
13.09.2008 r., sobota, godz. 20.30
Polskie Dni Bluesa
ERROL DIXON (Jamajka - Wielka Brytania)
16.09.2008 r., wtorek, godz. 20.30
RAFAEL CORTEZ FLAMENCO PROJECT (Hiszpania)
17.09. 2008 r., środa, godz. 20.00
Polski Dzień Bluesa
FERNANDO NORONHA AND BLACKSOUL
18.09.2008 r., czwartek, godz. 19.00
WARSZTATY GOSPEL
19.09.2008 r., piątek, godz. 20.30
RAS SMAILA COSMIC BLUES BAND (Francja/
Nigeria/Benin)
21.09.2008 r., niedziela, godz. 20.00
SZYMON ROGALSKI – recital
27.09.2008 r., sobota, godz. 20.30
Jazz Top w Blue Note
FLY - LARRY GRENADIER, JEFF BALLARD, MARK
TURNER (USA)
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Sukces poznańskiego projektanta
W ogrodzie „Albertine” w Brukseli siadać można na „Monolitycznej ławce” zaprojektowanej przez poznaniaka Pawła Grobelnego. To jeden z pięciu zwycięskich projektów w konkursie „Parckdesign 2008”. Zorganizowała go brukselska organizacja ochrony środowiska „Bruxelles Environnement”. Celem konkursu było
oryginalne i nowatorskie zaaranżowanie przestrzeni publicznej. Nadesłano 50 projektów. Inspiracją dla Pawła Grobelnego był brukselski ogród „Albertine” ze swym monolitycznym krajobrazem. Według projektanta,
jego ławka ma doskonale wtopić się w tło ogrodu w stylu francuskim poprzez poziome kształty harmonijnie współgrające z okalającymi ogród budynkami.
MAZ
Paweł Grobelny – absolwent poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, stypendysta Ecole Nationale Superieure des Beauxarts w Paryżu, ENSBA w Lyonie oraz Rządu
Francuskiego. Laureat międzynarodowej

fot. Paweł Grobelny

nagrody „LVMH Louis Vuitton Moet Hennesy dla Młodego Twórcy 2005/2006” i godła Prodeco 2006 w kategorii Młody Projektant. Swoje prace prezentował między
innymi na Festiwalu DesignMai w Berlinie,
Talents Ambiente we Frankfurcie, Meuble
Paris w Paryżu oraz ICCF w Nowym Jorku.
Zajmuje się projektowaniem wnętrz, scenografii i przestrzeni publicznych.

 a być przyjazny
M
środowisku
Planowany gazociąg północny na dnie Bałtyku jest jednym z wielu gazowych projektów niezbędnych do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania Unii Europejskiej na gaz. Nim zostanie
zbudowany, trzeba dokładnie zbadać jego wpływ
na środowisko naturalne, a nawet przeanalizować
alternatywne trasy przebiegu gazociągu.
W sprawozdaniu europosła Marcina Libickiego przyjętym przez Parlament Europejski posłowie wezwali Radę, Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, że budowa gazociągu
Nord Stream będzie w pełni zgodna z prawodawstwem UE w zakresie oceny oddziaływania na środowisko oraz z postanowieniami wszystkich międzynarodowych konwencji. Zwrócono uwagę, że
poprowadzenie gazociągu północnego powinno
spełniać strategiczne i ekonomiczne cele i nie stanowić żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego.
MAZ
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Europarlament przedsiębiorstw
Na 14 października zaplanowano
Brukselskie obrady mają być okapierwszą w historii sesję Europejskie- zją nie tylko do spotkania, ale także
go Parlamentu Przedsiębiorstw. 751
do rozmów z osobistościami Parlabiznesmanów z krajów Unii oraz 24
mentu Europejskiego i Komisji Euz 18 krajów pozaunijnych spotka się
ropejskiej. Głównym jednak celem
w Parlamencie Europejskim, aby wy- uroczystej sesji jest umożliwienie
razić swoją opinię w sprawie wspólno- przedsiębiorcom wyrażenia opinii,
towego prawa dla firm.
ponieważ dotychczas – jak oceniają
Wśród przedsiębiorców, którzy zja- – ich głos często nie liczy się w prowią się w Brukseli, będzie aż 51 z Polski
cesie stanowienia prawa, jakie obo– a więc dokładnie tylu, ilu będzie pol- wiązuje w krajach Unii. W rezultacie
skich europosłów po najbliższych wy- ma powstać rzetelny obraz skutków
borach do PE w 2009 roku.
działań legislacyjnych Unii EuropejEuropejski Parlament Przedsię- skiej dla aktywności przedsiębiorbiorstw organizowany jest z okazji
ców. Przedsiębiorcy mają też ocenić,
50-lecia Eurochambres – Stowarzy- na ile istniejące przepisy odpowiaszenia Europejskich Izb Handlowych, dają ich potrzebom i oczekiwaniom.
a współorganizatorem i koordynato- Organizatorzy chcieliby, aby podobrem tego przedsięwzięcia w Polsce jest
ne spotkania odbywały się co dwa
Krajowa Izba Gospodarcza.
lata.
MAZ
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Merkuriusz rozmawia z Krzysztofem
Prucnalem, prezesem zarządu Fabryki
Wodomierzy Apator PoWoGaz S.A.
PoWoGaz to jeden z największych producentów wodomierzy w Polsce i Europie. Mówicie Państwo o sobie,
że Waszym celem jest produkowanie wyrobów najwyższej jakości. Na czym polega ta perfekcja?
Rzeczywiście, PoWoGaz cieszy się świetną
opinią. Wysoka jakość wynika z tradycji, dokładności procesów technologicznych oraz
fachowej kontroli prowadzonej na wszystkich
etapach produkcyjnych. Firma od wielu lat
działa zgodnie z zasadami systemu ISO 14001.
Od innych producentów odróżnia nas to, że
jakość naszych wyrobów pozostaje niezmienna w ciągu całego okresu ich„życia”. Używamy
dobrych materiałów, pracownicy mają wysokie kwalifikacje, procesy technologiczne przebiegają na właściwym poziomie i są dokładnie
kontrolowane. Dzięki temu notowany przez
nas wskaźnik reklamacji jest minimalny, od
wielu lat utrzymuje się poniżej 0,1%. Obrazowo można powiedzieć, że w okresie legalizacji,
czyli„życia” produktu, wynoszącym w Polsce 5
lat, psuje się zaledwie 1 na 1000 wodomierzy.
Takiego poziomu jakości konkurencja może
nam pozazdrościć.
Państwa produkt ma niewątpliwie wpływ na środowisko. Czy w tej
kwestii również staracie się być na najwyższym poziomie?
Przestrzegamy wszystkich procedur ISO
14001, dbamy o środowisko. Musimy zagwarantować, że woda po przejściu przez
wodomierz zachowa swą jakość. Wszystkie materiały mają odpowiednie certyfikaty,
które umożliwiają ich stosowanie do wody
pitnej. Spełniamy wszystkie najostrzejsze
wymagania.
Czy można powiedzieć, że jesteście Państwo niemalże monopolistami na polskim rynku?
Nie określiłbym nas takim mianem.
W zakresie wodomierzy większych, czyli przemysłowych, zajmujemy dominującą pozycję w produkcji i sprzedaży, lecz
producentów i sprzedawców wodomierzy mieszkaniowych jest w Polsce więcej.
Mamy bardzo silną konkurencję, niestety
również ze strony firm oferujących produkty niskiej jakości z nie zawsze certyfikowanych materiałów.
Jaki jest Wasz udział w rynku?
Jeśli chodzi o wodomierze przemysłowe to szacujemy nasz udział na około 56%,
a w wodomierzach mieszkaniowych na
około 12%.
Eksport stanowi połowę Państwa produkcji. To dużo, czy mało?
W tej chwili wynosi około 55% naszej
sprzedaży – to dużo. W ostatnich miesiącach
przyprawia nas to o ból głowy ze względu na sytuację złotówki. Ale taka sprzedaż świadczy o tym, że nasze produkty są

PRODUKT Z WPŁYWEM
NA ŚRODOWISKO
rozpoznawane i cenione w kilkudziesięciu
krajach świata. Marka PoWoGaz przyczyniła
się do tego, że znak made in Poland na produkcie oznacza jego wysoką jakość. Zauważyliśmy, że opinię, którą wyrobiliśmy sobie
na rynkach zagranicznych, często wykorzystuje także nasza konkurencja.
A gdzie eksportujecie najwięcej produktów?
Wodomierze trafiają do krajów europejskich, afrykańskich, do Azji Mniejszej i Ameryki Południowej. Największym jednak rynkiem zbytu jest dla nas Rosja, gdzie mamy
spółkę pod Moskwą.
Nie obawiacie się Państwo jakichś zakłóceń ze względu na zmieniającą się sytuację polityczną?
Spółka, o której mówimy, działa już od
15 lat i funkcjonuje bez zarzutu. Przez ten
czas wiele się zmieniało w Polsce i w Rosji.
Mamy nadzieję, że zawirowania polityczne
nie zaszkodzą biznesowi.
Państwa firma jest bardzo utytułowana. Pierwsze nagrody zdobyła
już w 1929 r. W moim odczuciu bogaty
w wartościowe wyróżnienia był 2007 r.
Może Pan to skomentować?
Firma PoWoGaz, a właściwie teraz już
Apator PoWoGaz, nieustannie utrzymuje bardzo wysoki poziom swoich produktów, niezależnie od zmieniającej się sytuacji
w kraju oraz warunków ekonomicznych
i gospodarczych. Jest to efekt rzetelnej pracy i przywiązania pracowników do firmy.
Proszę wyjaśnić, co kryje się
pod nazwą Apator PoWoGaz?
Najpierw byliśmy firmą państwową.
W 1991 r. powołano spółkę pracowniczą,
która przejęła w leasingu mienie od skarbu
państwa. Była to tzw. prywatyzacja pracownicza. W takim stanie firma działała do 30
kwietnia 2008 r., kiedy to Apator S.A. kupił
pakiet kontrolny akcji od pracowników, jednocześnie podpisując określone zobowiązania inwestycyjne i socjalne. Z pierwszym
dniem kolejnego miesiąca PoWoGaz wszedł
do grupy Apator i w konsekwencji zmienił nazwę na Apator PoWoGaz S.A.. Apator
to największa polska firma zajmująca się
wszelkiego rodzaju pomiarami. Ma w ofercie wszystkie mierniki mediów: wodomierze – po przejęciu PoWoGazu, ciepłomierze

produkowane przez Apator KFAP, gazomierze z tczewskiego Metrixu i liczniki energii
elektrycznej, które produkuje zarówno sam
Apator, jak i spółka zależna Pafal w Świdnicy. W ten sposób Apator stał się największą
grupą pomiarową w Polsce. Trzeba podkreślić, że dla PoWoGazu sam fakt wejścia nowego inwestora oznacza bardziej dynamiczny rozwój z wykorzystaniem efektu synergii.
Apator PoWoGaz, dzięki nabyciu w czerwcu
spółki Apator KFAP, stanie się centrum produkcji nie tylko wodomierzy, ale również ciepłomierzy. Planujemy utrzymać dominującą
pozycję w kraju, powiększać sprzedaż eksportową, wprowadzać nowe produkty i dynamicznie się rozwijać.
Czyli ta konsolidacja wpłynie
również na lepszy marketing?
Tak, ponieważ, jak już wspomniałem,
rozszerzymy naszą ofertę, dodając do niej
ciepłomierze.
Czy firma, która zainwestowała,
jest również eksporterem?
Tak, przychody Apatora z eksportu stanowią około 25%.
Jest Pan nowym prezesem.
Trudno zarządza się spółką, która ma bogatą przeszłość i teraźniejszość?
Każda firma wymaga trochę innego podejścia. Tak się składa, że nie jestem nowicjuszem. Przez 10 lat kierowałem firmą Relpol
S.A. Początkowo była to spółka pracownicza
w branży elektrotechnicznej, która następnie weszła na giełdę. Pracowałem w zarządzie spółki giełdowej Praterm S.A., firmy modernizującej systemy ciepłownicze, a przez
ostatnie 2,5 roku w firmie Pafal S.A.o stuletniej tradycji, należącej do grupy Apator. Znam
problemy typowe dla spółek pracowniczych.
Zdaję sobie też sprawę z zakresu pracy, jaką
trzeba wykonać, aby dostosować firmę do
wysokich wymagań grupy Apator.
Krzysztof Prucnal – z wykształcenia informatyk. W latach 1991-2001 prezes zarządu Relpol S.A. – producenta przekaźników elektromagnetycznych, 2001-2005
wiceprezes zarządu Praterm S.A. – firmy
zarządzającej i modernizującej systemy
ciepłownicze, 2005-2008 prezes zarządu
Pafal S.A. – producenta liczników energii
elektrycznej z grupy Apator.
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Premiery sierpniowe
FEEL
„Feel”
W stacjach radiowych można już usłyszeć najnowszą piosenkę zespołu – Pokonaj siebie śpiewaną w duecie z Iwoną Węgrowską. Pretekstem do powstania piosenki jest Olimpiada
w Chinach. Utwór nie nawiązuje jedynie do wątku sportowego.
Przesłaniem piosenki jest dążenie do tego, by z każdym dniem
być lepszym… lepszym sportowcem, lepszym rodzicem, lepszym nauczycielem, lepszym przyjacielem, ale przede wszystkim lepszym człowiekiem…
Debiutancki album zespołu Feel sprzedał się do tej pory
w imponującej ilości ponad 155 tysięcy egzemplarzy.
W związku z tym ukazała się także specjalna edycja tej płyty,
a także teledyski zespołu. Oprócz znanych już całej Polsce przebojów, znalazł się na nich m.in. utwór Pokonaj siebie oraz wiele
niepublikowanych nigdzie wcześniej materiałów wideo.

Niedawno odbyła się premiera długo oczekiwanego albumu zespołu PIN
„Muzykoplastyka”. Pierwszym singlem promującym tę płytę jest utwór pt. Niekochanie. PIN jest zespołem, którego twórczość oscyluje wokół delikatnego
pop-rocka, bardzo melodyjnego z charakterystycznym wokalem. To projekt
stworzony przez trzech przyjaciół – wokalistę Andrzeja Lamperta, klawiszowca Aleksandra Woźniaka i gitarzystę Sebastiana Kowola. Mają na koncie wiele
sukcesów, ich debiutancki album pt. „0001” ukazał się w 2005 roku i został bardzo dobrze przyjęty zarówno przez krytyków muzycznych, jak i fanów dobrego, pop-rockowego grania. Wokalista zespołu Andrzej Lampert – dwukrotny
laureat „Szansy na sukces” (1997 i 1998), absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej w Katowicach, obecnie studiuje śpiew klasyczny na Akademii
Muzycznej w Krakowie (jako tenor). Nie bez powodu przez wielu specjalistów
uznawany jest za jednego z najlepszych wokalistów młodego pokolenia. Dowodem na to jest jego gościnny występ na najnowszej płycie Sarah Brightman.
Album „Symphony” pojawił się w Polsce w wersji rozszerzonej o utwór I Will
Be With You (Where The Lost Ones Go) – jest to duet w wykonaniu Sarah Brightman i Andrzeja Lamperta.
EMI Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11, 02-823 Warszawa
www.emimusic.pl
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KOMBII
„D.A.N.C.E”
Nowa płyta zespołu KOMBII już
w sprzedaży. Jest to pierwsze tego
typu wydawnictwo w historii zespołu. Album jest dwupłytowym
zbiorem wszystkich największych
przebojów KOMBII w remiksach
najbardziej znanych producentów
z kraju i z zagranicy. Materiał zawiera dużo elementów charakterystycznych dla brzmienia zespołu
wymieszanych klubowymi beatami.
Wszystko to scala świetnie brzmiący wokal Grzegorza Skawińskiego.
Pierwszym singlem promującym
wydawnictwo jest utwór Awinion
w wersji podstawowej i dwóch remiksach autorstwa Code Reda i Silver Brosa.

RELAX
Relax to wspaniała dwupłytowa kolekcja ciepłych, zmysłowych utworów. To eklektyczny mix relaksujących brzmień, od
akustycznych poprzez elektroniczne do klasycznych, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.

UNIVERSAL MUSIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa
www.universalmusic.pl
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Starania
Jana III
Sobieskiego
o uniwersytet
w Poznaniu

Zygmunt Boras

Po śmierci króla Zygmunta III Wazy pod
panowaniem syna Władysława IV nastał czas
trudny dla nowej fundacji uniwersyteckiej
w Poznaniu, choć był to czas faktycznego
rozwoju Kolegium Jezuickiego. Przybywało w uczelni studentów, ale pod względem
prawnym brak było stabilizacji. Król Władysław IV przywileju ojca nie wycofał, ale też
i Akademia Krakowska nie uznawała królewskiego przywileju i zgodnie z oświadczeniem biskupa Tylickiego żaden z nadanych tytułów naukowych Uniwersytetu
w Poznaniu nie był repaktowany w diecezji
krakowskiej.
Zatem Akademia Krakowska
podważała prawa nadane przez
zmarłego króla, a Władysław IV
nie wnosił protestu. Dopiero po
śmierci Władysława nowo wybrany król w osobie Jana Kazimierza (młodszy brat Władysława) wsparł uniwersytet w Poznaniu swym przywilejem, kontynuując inicjatywę ojca. Jednak
czasy były ciężkie, gdyż na Polskę zwaliły się klęski w postaci
powstania Chmielnickiego, potem najazdy wojsk rosyjskich na
Litwę i atak Szwedów od strony
północy. Zaczęły się trudne lata
dwuletniej okupacji Poznania
przez Szwedów i wojska brandenburskie. „Zaraz po zajęciu
Poznania Szwedzi zażądali od
władz miasta na każdy dzień
15 wołów, owiec 100, chleba
bochenków 3 000 (każdy po 8
funtów [4 kg]), piwa 130 beczek,
nie licząc tych, których mieszczanie w mieście podejmować

musieli”; „... potem kościoły łupili, księży bili
kijami, pytając o skarby kościelne. W tych
latach wojny wiele ucierpiało Kolegium Jezuickie. Okupanci szwedzcy obrabowali bibliotekę i wywieźli cenne książki do Szwecji.
Miasto zostało zniszczone i dopiero w czasach panowania Jana III Sobieskiego Kolegium Jezuickie poczęło wracać do normalności. Zaczęła się jego rozbudowa, tak co
do sal wykładowych, jak i co do budowy izb
dla studentów, których co rok zwiększała się
liczba”. Jednak za poprzednika Jana III Sobieskiego na polskim tronie – Michała Korybuta Wiśniowieckiego – Akademia Krakowska,

nie mogąc się pogodzić z fundacją uniwersytetu w Poznaniu (1611) i nowo utworzonym uniwersytetem we Lwowie (1661), ustawicznie walczyła o ich likwidację, gdyż zdaniem jej władz i zdaniem biskupów krakowskich, którzy każdorazowo pełnili funkcję jej
kanclerzy, tylko Kraków był miastem uniwersyteckim. Król Jan Kazimierz – jako wierny
syn pamięci swego ojca – bronił Poznania
i Lwowa w dziedzinie edukacji na poziomie
uniwersyteckim, ale kiedy królem Polski został przez szlachtę wybrany Michał Korybut
Wiśniowiecki, syn sławnego Jaremy Wiśniowieckiego – wsławionego w czasie powstania Chmielnickiego – wówczas
profesura Uniwersytetu Krakowskiego – zwanego potocznie Akademią – znalazła do niego przystęp i wymogła na królu
uznanie prawa „exclusionis”, czyli monopolu na cały kraj w dziedzinie studiów wyższych.
Profesura krakowska nie
spoczęła, dopóki przez różne naciski, odpowiednie starania i zabiegi wśród senatorów
i posłów sejmowych nie znalazła poparcia także i na dworze
królewskim, wymogła wreszcie
na królu odwołanie przywileju
dla Poznania i dla Lwowa. Bezwolny król Michał, który rzekomo znał 8 języków obcych, ale
w żadnym nie miał nic ciekawego do powiedzenia, wydał
w dniu 26 listopada 1679 r. dyplom potwierdzający dawne
przywileje Akademii Krakowskiej z takim końcowym zdaniem: „Chcemy i królewskim

skutek odpowiednich darowizn i przywilejów mogło sobie pozwolić na wybitnych wykładowców zza granicy. Niestety i ten przywilej światłego króla spotkał się z ostrym
sprzeciwem ze strony Akademii Krakowskiej. Profesura krakowska nie spoczęła, dopóki przez różne naciski i zabiegi na sejmikach i wśród senatorów nie zmobilizowała
silnej opozycji, tak przeciw aspiracjom Lwowa, jak i Poznania. Wysłannicy Krakowa dotarli także i na sejmik wielkopolski w Środzie i wielkopolskich posłów przekonywali,
że powstanie uniwersytetu w Poznaniu jest
zamachem na prawa i przywileje Akademii
Krakowskiej, która od wieków cieszyła się
opieką ze strony królów polskich. Król Jan
III przez kilka lat wytrzymywał te ciągłe ataki ze strony Akademii Krakowskiej oraz silnej opozycji politycznej, aż wreszcie po 7 latach w dniu 7 marca 1685 r. uległ naciskom
posłów i odwołał wydany dla Poznania
przywilej pisząc: „owe przywileje na prawo
przyznawania stopni, raczej podstępnie niż
z własnej woli nadane i przeciwne przywilejom uniwersytetu naszego krakowskiego od
najjaśniejszych poprzedników naszych i od
nas samych i całej Rzeczypospolitej udzielonych i nadanych, gdyż ci chcieli szkołę krakowską mieć jeneralną królestwa, a prawo
patronatu do niej nie już nam samym, ale
równorzędnie całej Rzeczypospolitej przynależny i powstałoby największe zamieszanie, tak z powodu przywileju naszego, jak
i treści jego. Dlatego niniejszym reskryptem
oświadczamy, aby Wiernoście Wasze (jezuici poznańscy) zaprzestali z niego korzystać
i zaniechali nadawać stopnie... aż do ostatecznego naszego orzeczenia”.
Z tego wynika, że Sobieski sam miał nadzieję, iż kiedyś do tych przywilejów powróci. Tym bardziej, że król otaczał się jezuitami, spośród nich też dobierał nauczycieli dla
swoich synów.
Zygmunt Boras – profesor zwyczajny, obecnie pracownik naukowy w Wyższej Szkole
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa;
wcześniej wykładowca na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Historii Powszechnej XVI-XVIII wieku.
Autor m.in. takich książek jak: „W dawnym
Poznaniu” we współpracy z prof. Lechem
Trzeciakowskim, „Związki Pomorza Zachodniego i Śląska z Polską”, „Książęta Piastowscy Śląska”, „Książęta Piastowscy Wielkopolski”, „Książęta Piastowscy Pomorza Zachodniego”, „Obrzeża Rzeczpospolitej”, „Tradycje
uniwersyteckie Poznania”.
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naszym rozkazem ustanawiamy, ażeby Akademia Zamoyska jedną i jedyną była akademią jako wszech nauk uniwersytet na
ziemiach naszych Księstwa Rusi” ... „wszystkie inne szkoły, oprócz początkowych szkół
parafialnych w obrębie 12 mil od Akademii
Zamoyskiej na wzór Akademii Krakowskiej
tworzyć surowo zabraniamy”. W ten sposób
została zamknięta droga dla uniwersytetu
lwowskiego. Nie mogąc przekształcić kolegium we Lwowie w Uniwersytet, zwrócili się
jezuici ponownie w kierunku Poznania, by
chociaż tutaj na zachodnich rubieżach zbudować ośrodek rozwoju nauki, tym bardziej,
że Poznań stanowił wzór dobrze zorganizowanej i rozwiniętej uczelni o odpowiedniej
bazie materialnej i dobrej, na wysokim poziomie stojącej kadrze naukowej, szczególnie w naukach filologicznych. W oparciu
o dawne przywileje papieskie (Juliusza III
z 1552 r., który zezwolił, aby wielkie kolegia
mogły nadawać tytuły naukowe akademickie) jezuici poznańscy zwrócili się w 1678
r. do nowego króla Polski – Jana III Sobieskiego, aby ponowił przywilej Zygmunta III
Wazy i mocą swych uprawnień królewskich
pozwolił im w kolegium poznańskim nadawać stopnie akademickie.
Jednocześnie prosili, aby król nadał
poznańskiej uczelni godność i nazwę akademii. Król Jan III Sobieski – już wówczas sławny pogromca Turków, człowiek wykształcony o wielkim autorytecie i gustujący w naukach oraz znający języki obce – nie widział
przeszkód, aby spełnić te prośby i wydał odpowiedni przywilej w czasie swego pobytu
w Jaworowie w dniu 18 marca 1678 r. Na
mocy tego pisma mogli jezuici przeprowadzać uroczyste promocje wszelkich stopni
w dziedzinie teologii i filozofii, nadając tytuły bakałarza, licencjata, magistra i doktora. Przedtem już jezuici faktycznie nadawali te tytuły w oparciu o nigdy nie odwołany

przywilej króla Zygmunta III Wazy, i w tym
celu w Kolegium Jezuickim w Poznaniu była
zbudowana wspaniała sala – aula – z wielkim nakładem kosztów i godna podziwu.
A oto krótki jej opis z 1676 r.: Sala miała specjalne podwyższenie tzw. podium. Na
ścianach biało malowanych widniały liczne
obrazy różnej wielkości i w różnych ramach.
Uderzały swą pięknością, szczególnie dwa
obrazy sprowadzone z Italii. Jeden z nich
przedstawiał Chrystusa jako 12-letniego
chłopca, a drugi Salomona – jako wzór królewskiej mądrości. Na podłodze stały rzędem kunsztownej roboty ławki dla publiczności. Ówczesny rektor dbał bardzo o wystrój Sali, ponieważ w tym czasie – podobnie jak w roku 1611 – spodziewano się utworzenia uniwersytetu w Poznaniu w oparciu
o Kolegium Jezuickie. Stało się to w dwa
lata później. Dla tych właśnie uroczystych
promocji stopni naukowych tę salę wystawiono. Wspaniale też był urządzony gabinet rektorski, o którym mamy odpowiedni
zapis z końcowych lat istnienia kolegium.
Stały tam pod ścianami wspaniałe, rzeźbione w drewnie szafy, a w nich mieściły się archiwalia rezydencji poznańskiej i wszelkie
księgi, wśród nich także kroniki Kolegium Jezuickiego oraz protokoły posiedzeń i narad
pedagogicznych. W tych szafach były także instrukcje dla misji jezuickich do różnych
krain świata. Jedna z szaf zawierała drogie
i aromatyczne przyprawy kuchenne. Były
one cenne i trzymano je pod kluczem. Tutaj też znajdowała się podręczna biblioteka
z wybranymi dziełami i ich katalogiem. Stał
również piękny stół artystycznej roboty i 13
foteli pokrytych skórą, oraz trzy małe taborety bez oparć. Na stole umieszczony był
specjalny zegar i zegar wodny z podziałem
na kwadranse. Korzystali z niego głównie
mówcy, aby wiedzieć, kiedy mowę zakończyć. Przybysza zachwycał stojący na stole
krucyfiks z mosiądzu, wyglądający jakby był
ze szczerego złota. Był również inny wspaniały krzyż rzeźbiony w kości słoniowej.
Wśród obrazów rzucał się w oczy wielki
wizerunek Stefana Czarnieckiego, którego
jezuici darzyli wielką estymą jako bohatera
narodowego w czasie walk ze Szwedami.
Kolegium w tym czasie przerastało pod
względem liczby studiujących o wiele Akademię Krakowską, bo – jak podaje znawca
tej tematyki prof. H. Barycz – w Krakowie
kształciło się w ciągu wieku 20 000 studentów, czyli 200 rocznie, podczas gdy w Poznaniu statystycznie wypadało ok. 1200 rocznie.
Warto też dodać, że kolegium poznańskie na
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W programie znalazło się
wiele imprez klubowych…
recital poświęcony Niemenowi w „Kresowej”, wernisaż
w „Cafe Poema”, ale główną atrakcją miały być dwa
koncerty plenerowe na Placu Kolegiackim. Dziedziniec
Urzędu Miejskiego udostępnili włodarze miasta, niestety pogoda nie dopisała, więc
oba koncerty zostały przeniesione do klubu „Johny Rocker”
przy ulicy Wielkiej. Pierwszy
koncert odbył się 16 sierpnia
pod hasłem „Dzień z Elvisem”.
Choć duch „króla” unosił się
w klubowej atmosferze, to
na szczęście nie pojawili się
imitatorzy Presleya. Wieczór
rozpoczął się od mocnego
akcentu. Eric Bell – gitarzysta miłośnikom rocka dobrze
znany z formacji „Thin Lizzy” –
wystąpił w triu, gitara basowa
i perkusja. Zagrał ostro i stylowo, z dużą ilością agresywnych riffów i brawurowych
Jan Izba Izbiński

Targi muzyczne „MITAM”

Targi muzyczne „MITAM”

Andrzej Wilowski

mitam
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W dniach 15, 16 i 17
sierpnia w Poznaniu odbył się
cykl imprez pod hasłem „Targi muzyczne MITAM”. Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia był Krzysztof Wodniczak – „człowiek orkiestra”:
menadżer, redaktor, przyjaciel artystów. Form jego aktywności społecznej nie da
się zliczyć. To skromna zapowiedź, jak przyznał sam organizator imprezy, która stać się
ma cykliczna. Poznań posiada
tradycje targowe i wszelkie
warunki ku temu, aby stać
się Cannes Europy Wschodniej, o czym marzy Krzysztof
Wodniczak z Andrzejem Mitanem, firmującym swym nazwiskiem całe przedsięwzięcie. Należy tylko żałować, że
„patron” nie mógł przybyć. Nie
dopisali też przedstawiciele
firm fonograficznych. Można
mieć tylko nadzieje, że teraz
dowiedzą się, że do Poznania
należy przyjechać i też się tu
zaprezentować.

improwizacji, czy jak wolą rockfani – solówek, sekcja niezwykle motoryczna. Nie zabrakło numerów z repertuaru Erica Claptona, The Yarbirds, Buddy Gaya, Muddy Watersa, a w finale porwała publiczność „Gloria” Van Morrisona. Oczywiście nie mogło zabraknąć „Whiskey in the Jar”. To jedyny reel,
jaki zabrzmiał, reszta to bluesowe i rockowe
standardy. Szkoda, że nie usłyszeliśmy kompozycji samego Erica Bella. Na konferencji
prasowej przed imprezą sporo pytań padało
o fenomen irlandzkiej muzyki, jej światowej
kariery, ale sam artysta twierdził, że chodzi
tu raczej o pewien rodzaj muzycznej wrażliwości, w tym sensie dla niego reele są blisko
rocka, a ten ostatni bluesa. Eric Bell należy
do tych rockmanów, którzy z wiekiem zbliżają się coraz bardziej do bluesa, choć nie
można mu odmówić dużego temperamentu
rockowego sprzed lat. Na prośbę z widowni
o jakiś „numer” z repertuaru Elvisa, nie zareagował, choć słuchał go w młodości, to jeszcze nie był wystarczający powód, żeby grać
jego piosenki.
Jeszcze publiczność nie ochłonęła, a na
prywatkę w stylu Elvisa zaprosił Irek Dudek.
Jak wynikało z prezentacji zespołu przez samego „Shakin’ Dudi”, zagrało czterech magistrów i dwóch „nieuków”. Nieukami okazali się sam „Dudi” i gitarzysta Dariusz Dusza,
autor tekstów do „Dudkowych” nut. Szef
przyznał, że koledzy zamienili instrumenty na butelki i musieli skorzystać z pomocy
„młodziaków”; pianino, saksofon, kontrabas
i perkusje obsługiwali absolwenci wydziału
V Akademii Muzycznej w Katowicach (dla
nie wtajemniczonych wydział „piąty” to wydział jazzu i muzyki rozrywkowej). Katowice
to też miejsce festiwali „Rawa Blues”, których
szefem jest Ireneusz Dudek – mistrz gatunku,
wirtuoz harmonijki i bluesowy wokalista.
Prywatkę rozpoczęli od przeboju „Goście idą” ze „Złotej płyty – ciąg dalszy”. Atmosfera prywatkowa, choć dla ich temperamentów przestrzeń klubowa okazała się
za ciasna na tę imprezę. Można się pogubić
w tych złotych i platynowych płytach formacji „Shakin’ Dudi”. Zaczęło się wszystko
ponad ćwierć wieku temu pierwszą płytą
i przebojem „O Ziuta”. Trochę zmartwiło to
artystę, że publiczność Opola „kupiła” propozycję serio i z czasem ich numery trafiły
na wczasowe dancingi, oczywiście te kopie
były żałosne wobec oryginału, bowiem Dudek robi to jak najbardziej stylowo i z klasą, w tym wydaniu, jakie słyszeliśmy teraz,

Targi muzyczne „MITAM”

na swobodę frazy i interpretacji.
Na koniec wieczoru drugiego Krzysztof
Artysta ma takie możliwości, że Wodniczak zapowiedział wizytę w Kalifornii.
wcale nie musi się chować za roz- Klimaty słynnych kalifornijskich nudziarzy
budowanymi aranżacjami, wystar- w rodzaju „The Eagels” miał przypomnieć
czyłoby pianino z sekcją rytmicz- Jerzy Grunwald. Artysta niegdyś popularny,
ną. Rozpoczął od „I can`t stop lo- rzeczywiście dziś wymaga przypomnienia.
ving You”, ku zadowoleniu Krzysz- Pamiętam go z zespołu „No To Co”, choć nie
tofa, który, jak podsłuchałem, de- był to jego debiut. Zespół na przełomie lat
dokładnie przypomniał brzmienia, techni- dykował ten utwór żonie. Nie zabrakło: „Hit sześćdziesiątych i siedemdziesiątych bryki gry, a nawet „estradowe grepsy” z epoki the road Jack”, „What can I say” i „Georgia of lował na estradach, podbijając publiczność
początków rock`n`rolla. Kilka lat temu uka- mine mind”. Po repertuarze Raya Charlesa w Opolu. Nigdy nie byłem entuzjastą tego
zała się druga płyta „Złota płyta”, z której przyszła kolej na standard Jamesa Browna, „dziwoląga”, bo gatunkowo nawiązywał do
przypomnieli kilka przebojów, jak „Szala la Muddy Watersa, by zakończyć przypomnie- wyspiarskiego „skiffla”, a ambicje miał rola”. Z „kontynuacji” „Złotej płyty”, która sta- niem „Blues Brothers”.
dzimo-folkowe, więc wychodziło „byle co”.
ła się już platynową, publiczności przypaSam Jerzy Grunwald prawdopodobnie
dła do gustu piosenka „W naszej rodzinie
Z Georgii przenieśliśmy się do Texasu, czuł się obco w tej cepelii, bo w późniejwszyscy się znają na medycynie”. Właściwie bowiem formacja „Izotop” wystąpiła w re- szej karierze identyfikował się z inną stylitrudno tu wyróżnić jakiś kawałek, wszystkie pertuarze „trzech dziadków z Texasu” (tak styką. Przez chwile występował w zespoprzyjmowano żywiołowo i z entuzjazmem. nazywam trio „ZZ Top” z racji ich wyglądu,
Ciekaw jestem tylko wrażeń z tej części kon- bujnego owłosienia i zarostu). Tym razem
certu gości z Irlandii. W każdym razie Dudek nie było to trio, tylko kwartet – dwie gitary,
z zespołem zademonstrował mistrzostwo gitara basowa i perkusja. Nestorem w forpastiszu. Zrobili to stylowo, ale i oryginal- macji jest basista Tomczak, który przed laty
nie. Oczywiście nie mogło zabraknąć „Ziu- zaczynał z zespołem „Stress”. Zespół właśnie
ty” z całym arsenałem perswazyjnych środ- doczekał się debiutanckiej płyty po trzydzieków wobec kobiet. Liryczne frazy Dudi wy- stu latach; ich nagrania radiowe wydano
śpiewywał, leżąc na stole przed jedną z pań. w edycji kompaktowej. Przypomnieli z rePierwszy wieczór zakończyła grupa z Ber- pertuaru „Stresu” jeden utwór i zagrali jeden
lina – „Boogie Radio Berlin Orchestra”. Mu- ze współczesnego programu. Choć czy taki
zycy ledwo mieścili się na małej klubowej program „własny” istnieje, nie mam pewnoestradce, no tak, ale miało być „plenerowo”. ści. W każdym razie na koncercie mogliśmy
zespól IZOTOP
Jednak atmosfera była jak z chicagowskie- usłyszeć numery „ZZ Top” dynamicznie zago klubu. Kompletna sekcja dęta robi wra- grane z niemal skopiowanymi riffami i so- le „En Face”, a później słuch o nim zaginął.
żenie, zwłaszcza gdy gra równo i z polotem, lówkami. Dla publiczności w średnim wieku Dalszą karierę kontynuował w Szwecji, by
jak w tym przypadku. Spontaniczności i ra- to podróż sentymentalna w czasy hipisow- po latach próbować szczęścia za oceanem
dości grania mogliby się od nich uczyć mło- skiej młodości i atmosferę w rockowym klu- w kalifornijskim klimacie. Rezultatem tej
dzi rockmani, którzy ostatnio przynudzają bie robiło znakomitą, ale po wyjściu z klu- podróży jest płyta „So much to say”, z któi są ponurzy. Orkiestra zaprezentowała pe- bu publiczność pamięta, że były grane „nu- rej zaprezentował prawie wszystkie piołen przegląd standardów boogie,
senki. O ile pamiętam, tylko tytułowa była
soulowych i bluesowych. Wcale
lansowana w radio – kto jest ciekaw, jak to
nie trzeba było jechać do Chicabrzmi, odsyłam do płyty. Nie spodziewajcie
go, żeby „poczuć te klimaty”. Drugi
się fajerwerków, to klasyczne piosenki, kilwieczór miał być muzyczną podróka ballad, w większości liryka miłosna. Co
żą, a nosił tytuł „Muzyka, to Amerywarto podkreślić, nagrania są znakomicie
ka”. Hasło chwytliwe, wszak więkzaaranżowane i zrealizowane, a sama płyta
szość gatunków muzyki rozrywkoma elegancką formę edytorską, czyli wszelwej trafiło do nas zza oceanu.
kie atuty, aby podobać się kobietom, bez
względu na wiek, o czym przekonałem się
Mistrza Raya Charlesa przypona koncercie, więc jak ktoś lubi subtelnych
mniał Jan Izbiński, dysponujący
„nudziarzy”, nie mam nic więcej do powiemocnym głosem o tembrze idealdzenia. Polecam.
Jerzy Grunwald
nym do soulowego i rhythm`n`bluNa wytrwałych czekał jeszcze jazzowy
sowego repertuaru. Szkoda tylko, że zabra- mery”„ZZ Top”, a o „Izotopie” zapomni. Nikt koncert w dawnym lokalu SARPu. Ja nie dokło żywego akompaniamentu. Playback, nie podziwia kopistów, co najwyżej jakość trwałem. Gratuluje Krzysztofowi Wodniczamimo precyzyjnie odtworzonych aranżacji kopii. Jak się dowiedziałem, zespół działa kowi i Andrzejowi Mitanowi pomysłu i życzę,
z oryginału, stwarzał dość poważne ograni- prawie 15 lat, jeśli chce wyjść z klubowe- aby fonografia pomysł ten kupiła. W każdym
czenia – pomijam, że brzmi to sztucznie, ale go podziemia, musi to zrobić z własnym razie targować się warto.
w takiej sytuacji nie można sobie pozwolić repertuarem.
fot. Andrzej Wilak

mitam

Krzysztof Wodniczak – autor projektu artystycznego MITAM z Maciejem Cybulskim –
członkiem Amerykańskiej Akademii Muzycznej
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wydarzenia

Karolina Maciejczak

II Ogólnopolski
Festiwal Dobrego
Smaku zakończony!

W długi weekend, między 14 a 17 sierpnia br., na poznańskim Starym Rynku
odbył się już po raz drugi Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku. Stolica Wielkopolski na cztery dni stała się miejscem spotkań kultury kulinarnej zrzeszającej nie tylko restauratorów, producentów żywności, ale także szefów kuchni
i krytyków. Organizatorzy zapewnili uczestnikom moc wrażeń.
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wydarzenia
W czasie trwania imprezy stragany wo- regionalnych, czy „Święto Golonki”. Spo- – bezkonkurencyjna okazała się Cukiernia
kół Ratusza wręcz uginały się od ciężaru wę- ro emocji wywołał także pojedynek „Pol- Ryszarda Gembiaka.
dlin, przetworów i serów przygotowanych ska Nalewka 2008”, w którym mógł wziąć
Całej Imprezie towarzyszyły występy
specjalnie na tę okazję przez znanych i lu- udział każdy, kto ukończył 18 lat i chciał grup folklorystycznych oraz koncerty mubianych producentów tradycyjnego jadła zaprezentować swój trunek. Po burzliwych zyczne najróżniejszych wykonawców. Mimo
i trunków. Mieszkańcy Poznania mogli de- zmaganiach aż 72 nalewek – wygrał napój niesprzyjającej pogody, poznaniacy nie zalektować się zapachem i skosztować wszyst- „Kwiat Czarnego Bzu”, autorstwa Hieronima wiedli organizatorów i tłumnie przybyli na
kich specjałów wielkopolskiej kuchni.
Błażejaka. Tytuł najlepszej nalewki w 2008 r. Stare Miasto.

SZNEKA Z GL
A

Tegoroczny festiwal obfitował także
w spotkania z ludźmi kultury. Dużą niespodzianką dla gości było sobotnie autorskie
spotkanie z Wojciechem Cejrowskim, który
przybliżył zgromadzonym tajemnice kuchni świata.
W tym roku organizatorzy przygotowali ciekawe imprezy towarzyszące; m.in. konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, w czasie którego można było podziwiać zmagania najlepszych produktów i potraw
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sztuka
Z cyklu Ślady
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Teatralność
i pochwała materii

Jest prawie nieznanym
szerokiej publiczności mistrzem fotografii artystycznej. Spędza czas podobnie
jak dawni twórcy na obowiązkach domowych, wyjazdach
z psami do lasu – co owocuje
zdjęciami przyrody – i na codziennych, systematycznych
zajęciach w pracowni.
Z tym, że nie ślęczy, jak
jego wybitni koledzy sprzed
wieków, przed sztalugami,
lecz przed komputerem. Jest
on dla niego wyrafinowanym
narzędziem pozwalającym
uzyskiwać satysfakcjonujące
go rezultaty.
Nazywa się Jacek Gulczyński. Wciąż fascynuje się
obróbką obrazu fotograficznego i „zwiedzaniem” do
najmniejszego szczegółu,
zwłaszcza starych zdjęć. Na

Z cyklu Szkice

Andrzej Haegenbarth

Z cyklu Ślady

skutek owych zainteresowań pod
koniec lat 80. definitywnie porzucił malarstwo i grafikę.
Od początku swojej drogi artystycznej jest utalentowanym
artystą zauważanym przez rozmaite gremia jurorów. Już rok po
ukończeniu studiów, w roku 1980,
uhonorowano go II nagrodą za
obraz olejny (studium portretowe) w licznie obsadzonym ogólnopolskim konkursie im. J. Spychalskiego. Wówczas jego pracę
doceniła również redakcja „Sztuki”, zamieszczając reprodukcję
nagrodzonego oleju na okładce
2 numeru z 1980 roku.
W następnych latach posypały się wyróżnienia i nagrody również za malarstwo, ale także za
grafiki i fotografie. Mógłby więc,
gdyby chciał, z sukcesami kontynuować twórczość w jednej
z wymienionych dziedzin sztuk

Z cyklu Ślady, jeden z wizerunków piosenkarki Małgorzaty Ostrowskiej

Z cyklu Ślady
plastycznych. Ciekawostką jest również fakt,
że zdjęcia artysty zauważono i wyróżniono
w II Wielkim Konkursie National Geographic
w 2006 roku, na którego edycje wpływa po
kilkadziesiąt tysięcy prac i gdzie z tego
względu bardzo trudno zaistnieć. Gulczyński wysłał wówczas jak gdyby grafizowane
fotografie ukazujące chmary szpaków rozpędzane przez drapieżnego krogulca.
Wspominam o dostrzeżonych różnorodnych poczynaniach poznańskiego artysty, ponieważ kiedy skupił się wyłącznie na
fotografii, nie poprzestał tylko na aktach
(Szkice, Ślady), z którymi jest kojarzony, ale
z powodzeniem kontynuuje i rozwija takie
m.in. cykle, jak: Portrety, Obrazki z ubiegłego wieku, Teatr czy Białe. Projektuje również
okładki płyt (Lombard, Acid Drinkers, Małgorzata Ostrowska) oraz wykonuje zdjęcia na
okładki dla innych zespołów niż wymienione (Arka Noego).
Jego twórczość zarówno stricte artystyczna w dziedzinie fotografii, jak i użytkowa, jest bogata i zróżnicowana. Prace

Okładka płyty zespołu Flapjack, 1997

sztuka

Jacek
Gulczyƒski
Fotografia wyróżniona na II Wielkim Konkursie National Geographic, 2006
usytuowane w obszernych cyklach można ukła- w malarstwie. Są one dla oka, do delektowania
dać w podgrupy, np. samych portretów piosen- się, przyczyniają się do magii kompozycji, ale
karki Małgorzaty Ostrowskiej jest kilkanaście; po- wpływają również na wygląd przedstawionych
dobnie jak Pleców w Śladach. Oczywiście tego przedmiotów (znaków mimetycznych), a tym sarodzaju zestawy, nie mówiąc o głównych cy- mym oddziałują na ich znaczenia.
klach, zasługują na oddzielne omówienie. Nie
Tak się dzieje w Śladach, największym obecmożna tego w zadowalający sposób uczynić nie cyklu artysty, i poniekąd w Szkicach, barw tekście wprowadzającym w sztukę znakomi- dziej ujednoliconym zestawie, nawiązującym
tego artysty, o którego dokonaniach niewiele do rysunków wielkich artystów, gdzie rolę podwiadomo, bo trzeba go najpierw przedstawić. łoża pełnią, niekiedy opatrzone plamami, pokratSkupmy się zatem na tym, co dla Gulczyńskiego kowane kartki wyrwane z kołonotatnika. Autor
charakterystyczne i wspólne, i co wyróżnia jego przedstawił na nich postacie roznegliżowanych
dokonania na tle innych.
kobiet o zamazanych twarzach. W tych pracach
Moim zdaniem prace tego artysty cechu- liczą się wydobyte z tła fragmenty ciała i delikatje pewna teatralność widoczna w aranżacji tak ność przesłaniających go szat.
scen zbiorowych realizowanych, np. podczas
Niewątpliwie wszystkie prace Gulczyńskiego
remontu kościoła Jezuitów (cykl Teatr), jak sesji – i „malarskie”, o których była przed chwilą mowa,
z jedną modelką, czego efektem są mistrzow- i typowo fotograficzne, m.in. rejestrujące akcje
skie kompozycje ukazujące pojedyncze kobiety. plastyczne i portrety, wykorzystujące aurę miejOwą teatralność dramatis personae, ich układy, sca, naturalne lub sztuczne oświetlenie – mają
pozy i gesty wzmacniają użyte kostiumy, i maski, pewne cechy wspólne.
bardzo często pojawiające się w pracach tego
Należy do nich wspomniana teatralność
artysty. Drugą, bodaj najważniejszą kwestią wy- przedstawień, pewna miękkość formy, znakoróżniającą jego sztukę jest waga, jaką przykłada mite zakomponowanie płaszczyzny, świetnie
do substancji obrazu, tzn. do podłoża i kształtów uchwycona mowa ciała i charakter ukazywawystępujących w jego tle, rozmaitych plam, pęk- nych postaci.
nięć, zgięć, odbarwień i tym podobnych efektów,
Do wymienionych kwestii trzeba jeszcze doktóre scala ze znakami wizualnymi, jakimi naj- dać zagadkowość niedopowiedzianych przedczęściej są mniej lub bardziej dopowiedziane wi- stawień, wiążącą się z tajemniczością ludzkiej
zerunki pięknych kobiet.
cielesności oraz użytymi rekwizytami, szczególMyślę, że fascynacja materią kompozycji ma nie maskami. Nie chodzi tu bowiem tylko o przyźródła, po pierwsze – w wykształceniu i prakty- wołanie atmosfery weneckiego karnawału, ale
ce artystycznej Gulczyńskiego, który na począt- o interesujący artystę – jak i zapewne widza –
ku drogi twórczej zajmował się malowaniem ob- problem noszenia maski na co dzień, chowanie
razów olejnych, a po drugie – w zamiłowaniu do się za nią, bycie incognito.
szczegółu i zauroczeniu przemianami zachodząFotografie Gulczyńskiego zasługują na wnicymi w rzeczach mających ileś lat, ulegającym kliwe zapoznanie się z nimi ze względu na ich
działaniu czasu.
niebagatelne walory artystyczno-estetyczne, jak
Jego fotogramy mają nieprawdopodob- i ewokowane znaczenia.
ną optyczność, uzyskaną poprzez nasycenie
Czekają na wrażliwych i inteligentnych wiich określoną wyżej materią, która wraz z róż- dzów obdarzonych wyobraźnią i wiedzą, którzy
nicowaną sepią oraz akcentami koloru białego zaktywizują ich strukturę zewnętrzną i ukryte
i czerwonego jest tym, czym efekty pikturalne pod nią głębokie pokłady znaczeń.

urodzony w roku
1953. Dyplom uzyskał
w poznańskiej PWSSP
(obecnie ASP) w 1979
roku z grafiki warsztatowej
(sitodruk) oraz malarstwa
w pracowni prof. Tadeusza
Brzozowskiego. www.yacka.pl
Wybrane wystawy, nagrody
i wyróżnienia:
1980
• VII Ogólnopolski Konkurs
Malarski im. Jana
Spychalskiego – II nagroda
• Konkurs na grafikę i rysunek
im. Jana Wronieckiego
– wyróżnienie
• Festiwal Malarstwa
w Szczecinie – wyróżnienie
• Grafika z Polski, Liège
(Belgia)
1982
• T. Brzozowski – uczniowie
i przyjaciele, BWA (Poznań)
1984
• Portret w czterdziestoleciu,
Zachęta (Warszawa)
1985
• Portret Polski, Salzburg
(Austria)
1987
• IV Triennale Portretu –
Radom, Kraków
1989
• Konkurs na grafikę i rysunek
im. Jana Wronieckiego – III
nagroda
1990
• Graficy z Poznania, Hanower
(Niemcy)
2006
• II Wielki Konkurs National
Geographic – wyróżnienie
• IX Cyberfoto – Częstochowa
– II nagroda
• X Cyberfoto
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wywiad

Spotkan
sobota, ia odbywają
się:
godz. 1
3.00
nied

Muzealne
Spotkania z Widzem
ziela,

godz. 1
1.00 i
13.00

w Szreniawie

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.

wrzesień

Już wkrótce oferta zostanie poszerzona o prowadzoną w godzinach przedpołudniowych
prezentację zabiegów pielęgnacyjnych zwierząt gospodarskich.

Sobota 6.09.
Dzieje pieczęci
Prezentacja obiektów z magazynów Muzeum.
Prowadzący:
Wojciech Mielewczyk, st. kustosz

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

Sobota 13.09.

Pokaz pracy wołów/ koni podczas orki w jarzmie podwójnym

Niedziela 14.09.

Pokaz pracy wołów/ koni
w kieracie

Prowadzący:
Marek Żuchowski, gł. specjalista

Sobota 20.09.
Niedziela 21.09.
Ciągniki i maszyny
Prezentacja i uruchamianie rolniczych
urządzeń napędowych.
Prowadzący: Romuald Klawe, st. kustosz
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Niedziela 7.09.

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

większa, przynależna danej profesji władza w szafowaniu wyrokami, jednego z najnad innymi ludźmi, tym wyższa koniecz- surowszych w całej UE przy niskiej przeność posiadania przez jej reprezentantów stępczości, komentuje starym grepsem:
OSOBISTEJ wiedzy i doświadczenia, jak to „rok nie wyrok, dwa lata jak dla brata”.
jest po tej „drugiej stronie”. Lekarze decyDaję wszystko, że taka reforma studują o życiu i śmierci, „zarządzają” cierpie- diów zdecydowanie podniesie (po 20 laniem i dobrostanem. Obszarem ich kom- tach funkcjonowania) poziom i jakość wypetencji jest biologia człowieka. Prawnicy konywania obu profesji. Zaliczenie z leżez kolei, w tym policjanci, mają podobną nia w przewiewie na szpitalnym korytarzu
albo czekania godzinami z ostrym
Lech Mergler bólem w izbie przyjęć na chwilę
uwagi lekarza-boga... Albo zaliczenie z diagnostyki ginekologicznej
przy otwartych drzwiach izby szpitalnej i na oczach tłumu studentów.
Dla drugich – zaliczenie z garowania
przez tydzień pod celą: celujący za
cwela, trója za dobre sprawowanie,
piątka za kary regulaminowe i złożenie zażalenia na niesłuszne zatrzymanie, czwórka za grypsowanie. Dodatkowa premia w indeksie za bycie
ostro przesłuchanym.
Taka wielka władza nad losem,
nawet życiem człowieka to ogromna odpowiedzialność, nie tylko dochody. Tymczasem obie profesje raczej słyną z tego, że dbają o swoje
interesy korporacyjne daleko bardziej, niż o jakość szeregów i poziom zawodu w relacji z pacjentem/klientem. Na przykład aplikacja
ogranicza konkurencję wśród prawników, a izby lekarskie zawsze bronią kolegów niezależnie od tego, co
by oni nie wywinęli. W przypadku
obu tych inteligenckich korporacji
prywatyzacja posunęła się najdalej
i jest efektowna.
władzę w obszarze społecznego funkcjoChociaż to nie jest osąd sprawiedliwy.
nowania (człowiek człowiekowi... człowie- Najwięcej bowiem osiągnęli tutejsi politycy
kiem). Do niedawna, albo gdzieniegdzie w prywatyzacji swojego zajęcia. Nasza ponadal, prawo mogło przecież legalnie za- lityka ma za cel główny obsługę interesów
bijać. Dlatego te dwa zawody – prawnicy „klasy politycznej”, kompletnie zamkniętej,
i medycy – ciągną generalnie taką kasio- partyjnej korporacji. A że polityka jest torę: ze strachu przed kostuchą i dolegliwym talna, to przed konsekwencjami decyzji pocierpieniem ludzie oddadzą wszystko, czy lityków nie sposób się skryć.
to będzie raczydło czy stryczek, paraliż
Być może pozostaje uporczywie dopyalbo kryminał. Dlatego również prawnicy tywać się, przy okazji każdego wywiadu,
nie powinni dostawać do łapy dyplomu konferencji prasowej albo telewizyjnego
bez krótkiej praktyki w kryminale, oczy- gadulstwa: panie prezydencie (premierze,
wiście w charakterze więźnia, przesłuchi- pośle, senatorze, prezesie, przewodnicząwanego, podejrzanego. Dowiedzieliby cy...), a stolec ostatnio był? To bardzo desię nieco o tym, naocznie i bezpośred- mokratyczne i egalitarne, choć w konteknio, co robią skazując albo oskarżając. Lud ście polityki pozornie absurdalne pytanie.
prosty niefrasobliwość polskiego prawa I niby prosta odpowiedź.

felieton

...wykrzykuje dyżurna pielęgniarka pod
koniec porannej zmiany nad uchem każdego pacjenta tak, że słychać na cały oddział
szpitalny. Pacjent śpi albo ma wokół odwiedzających, może się też wstydzić, że od tygodnia pan stolec nie był (raczej nie wybył,
ale co za różnica, i tak dupa, dosłownie...),
albo martwić... Nieważne, bo to obowiązkowe, codzienne rozpoznanie musi zostać
wpisane w kartę, więc stolec był,
do cholery, czy nie?
Czy stolec ostatnio u pana
był? – chciałoby się zapytać pana
ordynatora tego oddziału, obowiązkowo przy studentach i pacjentach, kiedy codziennie kroczy
poprzez swoje królestwo na czele
bizantyjskiego pochodu poddanych lekarzy, studentów i pielęgniarek, zwanego w szpitalnych
grepsach „wizytą”. Jakby się poczuł,
gdyby MUSIAŁ odpowiedzieć, NATYCHMIAST, głośno i wyraźnie...?
Czy nie kumając, jak pacjent czuje
się w tego typu sytuacjach, może
w ogóle sprawować swoją funkcję
kompetentnie?
W pewnym popularnym amerykańskim filmie, wybitny ale chamowaty lekarz sam został pacjentem, tyle że incognito. Zatem nic
dla terapii i obsługi nie wynikało
z faktu, iż to cierpi sam Pan Doktor. Doświadczał typowych dla
normalnych pacjentów, dolegliwych sytuacji życia szpitalnego. Po
powrocie do roboty nakazał swoim studentom stawić się na zajęcia
w nowym semestru ze... szczoteczką do zębów, pidżamą itd... Mieli w ramach
„praktyk” poleżeć w szpitalu jako pacjenci
(incognito), podejrzani o jakieś choróbska.
Pomysł ten należałoby twórczo rozwinąć, w końcu tu nie Ameryka, mamy spore zaległości, należy się sprężyć. Nie żeby
zaraz uszkadzać kandydatów do stanu medycznego, iżby przed dyplomem trafiali na
oddział faktycznie chorzy. Może tylko ich
„praktyka” jako pacjentów lecznictwa zamkniętego powinna być kilkustopniowa –
czyli robiąc specjalizację z psychiatrii należałoby poleżeć w psychiatryku i zaliczyć
kaftan, a z ginekologii – porodówkę, studenci oczywiście tym bardziej incognito.
W interesie publicznym nie wolno ograniczyć się tylko do lekarzy – im

A STOLEC
DZIŚ
BYŁ...!!?
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