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Podobalibyśmy się 
Bachowi

Wierzę w swój margines wolnoÊci

Polska – istotny kierunek



Rok 2009 
Jubileusz  
45-lecia Muzeum

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 
znajduje się w gminie Komorniki, około 
10 km na południe od Poznania, przy tra-
sie do Wrocławia i szlaku kolejowym do 
Wolsztyna. Usytuowane jest w przepięk-
nym otoczeniu Wielkopolskiego Parku Na-
rodowego, w pobliżu lasów i jezior.

Pokazy wielkanocne 9 marca – 3 kwietnia
Pokazy przeznaczone dla zorganizowanych grup dzieci i młodzie-
ży (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja). Celem imprezy jest 
przedstawienie i upowszechnienie wielkanocnych tradycji i obrzę-
dów wsi polskiej. W programie przewidujemy prelekcje, pokazy pra-
cy twórców ludowych oraz warsztaty.

Jesień w domu i za-
grodzie 27 września
Festyn prezentujący trady-
cyjne wiejskie zajęcia i prace 
związane z jesiennym zbio-
rem, zagospodarowaniem 
i przetwarzaniem płodów 
rolnych oraz przygotowa-
niem zapasów na zimę.

Retro show 11 października
Impreza plenerowa prezentująca zabytkowe maszyny i urządzenia 
rolnicze ze zbiorów Muzeum oraz kolekcji prywatnych. Atrakcję im-
prezy stanowi ich uruchomienie i pokaz pracy W całej okazałości 

„pod parą” zaprezentuje się lokomobila samobieżna „Hipolina” pro-
dukcji Zakładów H. Cegielskiego z 1919 r.

Jarmark  
Bożonarodzeniowy  
20 grudnia
Impreza rek reac yjna 
i handlowa nawiązująca 
tematyką do zbliżających 
się świąt. Wśród atrakcji 
pokazy pracy twórców lu-
dowych oraz sprzedaż ich 
wyrobów (ozdoby choin-
kowe, rzeźby, hafty, pie-
czywo obrzędowe).

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe  
30 listopada – 18 grudnia
Pokazy interaktywne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży 
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) poświęcone zwyczajom 
i obrzędom wsi krakowskiej towarzyszącym Bożemu Narodzeniu (ja-
sełka, szopka z żywymi zwierzętami, pokazy pracy twórców ludo-
wych, wyrób tradycyjnych ozdób choinkowych).

Jarmark Wielkanocny 4 – 5 kwietnia
Festyn tematycznie związany ze Świę-
tami Wielkanocnymi. Prezentowane są 
liczne pokazy pracy twórców ludowych 
i rzemieślników z możliwością nabycia 
ich wyrobów (pisanki, palmy, pieczywo 
obrzędowe). Można również zapoznać 
się ze zbiorami Muzeum związanymi 
z tematyką wielkanocną. 

Festyn Zielonoświątkowy 31 maja 
Impreza plenerowa nawiązująca do popularnego dawniej na wsi pol-
skiej zwyczaju obchodzenia Zielonych Świątek, połączonych w okre-
sie późniejszym z Dniem Strażaka i Świętem Ludowym.

Tatarzy – historia i kultura 27 –  28 czerwca
Kolejne przedsięwzięcie Muzeum w Szreniawie z cyklu poświęco-
nego mniejszościom narodowym i etnicznym na ziemiach polskich. 
Tym razem zaprezentowana zostanie historia i kultura mniejszości 
tatarskiej. Imprezie towarzyszyć będzie konferencja naukowa oraz 
otwarcie wystawy czasowej.

Niedziela w Muzeum 26 lipca
Podczas festynu będzie można obej-
rzeć zabytkowe ciągniki rolnicze 
ze zbiorów muzeów polskich oraz 
z kolekcji prywatnych. Odbędzie się 
otwarcie labiryntu kukurydzianego 
oraz przybliżona zostanie praca wiel-
kopolskiej policji.

Wesele Wiejskie. III Europejski Festiwal Sztuki Ludo-
wej 22 – 23 sierpnia 
Siódma impreza plenerowa z cyklu prezentującego ludową obrzę-
dowość weselną dotyczyć będzie wsi łowickiej (obrzędy i zwyczaje 
weselne, twórczość ludowa, typowe potrawy regionalne). Atrakcję 
festynu stanowi udział autentycznej pary nowożeńców. Imprezie to-
warzyszą liczne występy zespołów ludowych w ramach III Europej-
skiego Festiwalu Sztuki Ludowej.

Jesień na wsi 21 września – 2 października
Warsztaty i pokazy dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży 
(przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) poświęcone historii 
techniki rolniczej – metodom młócenia, czyszczenia i przemiału ziar-
na. Na większości stanowisk przewidziano aktywny udział uczestni-
ków w procesie omłotów. Dodatkowo zaprezentowane zostaną sta-
nowiska związane z domowym przetwórstwem owoców i warzyw.

WYSTAWY CZASOWE
Chrystus w gałęziach 7 marca – 15 kwietnia

„Tatarzy – historia i kultura” 28 czerwca – 2 października
„Reklama rolnictwa na Powszechnej Wystawie Krajowej w Pozna-
niu w 1929 roku” 25 kwietnia – 9 sierpnia

„Wesele łowickie – bogactwo barw” 22 sierpnia – 2października

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego w Szreniawie
Instytucja Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki
tel.: 0-61 81 07 629
fax: 0-61 81 07 642
e-mail: muzeum@muzeum-szreniawa.pl 
www.muzeum-szreniawa.pl
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Z Agnieszką Duczmal o 40-leciu Orkie-
stry Kameralnej Polskiego Radia Ama-
deus rozmawia Marek Zaradniak.

 Orkiestra Kameralna Polskie-
go Radia Amadeus, którą Pani kieruje, 
ma 40 lat. Czy tworząc ją, zakładała Pani, 
że przetrwacie tak długo?

Zakładając ją, nie myślałam o jakimkol-
wiek przetrwaniu. Myślałam o tym, żeby 
grać muzykę zespołowo, przygotowywać 
repertuar, koncertować i nie wybiegałam 
myślą w tak daleką przyszłość.

 Czy to ta sama orkiestra, któ-
ra była na początku? Jak często zmienia-
ją się muzycy?

Trudno dokładnie to określić. W zasa-
dzie bardzo rzadko. To naturalne, że raz na 
jakiś czas ktoś odchodzi, a jego miejsce zaj-
muje inny muzyk. W aktualnej grupie wielu 
ma staż ponad 20-letni. Jedna osoba gra 39 
lat, kolejna 33, a ktoś inny 28 lat.

 Kto gra najdłużej?
Kontrabasista.

 Czyli Pani mąż – Józef Jaro-
szewski?

Tak.
 A kto najkrócej?

Najmłodszym jest skrzypek, który przy-
wędrował do nas z Łodzi.

 Istniejecie Państwo 40 lat, ale 
tak naprawdę nie macie do tej pory 
własnej siedziby. Tyle lat mówiło się 
o jej wybudowaniu. W tej chwili jeste-
ście Państwo w Poznaniu w tak zwanej 

„Giełdzie”. Nie żałuje Pani, że nie ma tej 
siedziby? Tyle było przecież lokalizacji. 
I były już pieniądze...

Było dużo emocji i nadziei, ale uważam, 
że nie czas płakać nad wylanym mlekiem, 
bo życie jest krótkie i tak widocznie miało 
być. Mam nadzieję, że remont tego miej-
sca, w którym jesteśmy teraz, odbędzie się 
w niedługim czasie i zapewni nam trochę 
lepsze niż dotychczasowe warunki pracy.

 Kiedy? Zapowiada go Pani 
przecież od dłuższego czasu...

Obowiązują nas na wszystko przetargi, 
a one rozciągają się w czasie. Często trzeba 
kilkakrotnie powtarzać procedury, a każdy 
przetarg to kolejne tygodnie i wszystko się 
przedłuża.

 Mówi się o zniesieniu abo-
namentu radiowo-telewizyjnego. Czy 
w związku z tym nie ma zagrożenia dla 
orkiestry? Jesteście Państwo przecież 

jednym z niewielu zespołów radiowych, 
które ocalały…

Jestem optymistycznie nastawiona. My-
ślę, że jakaś forma utrzymania Radia i Tele-
wizji będzie, choć trudno przewidzieć jaka. 
Na razie to tylko dyskusje. My, nie przejmu-
jąc się tym, pracujemy tak, jak pracowali-
śmy.

 Jesteście Państwo wizytówką 
Poznania na naprawdę światowym po-
ziomie, o czym świadczą recenzje i czę-
ste wyjazdy w świat w przeciwieństwie 
do niektórych innych zespołów, które 
tylko mówią o swym światowym rozgło-
sie, a nie ma to pokrycia w rzeczywisto-
ści. Co trzeba zrobić, aby przez tyle lat 
utrzymywać taki poziom? Czy jest Pani 
dyktatorem?

Celem nadrzędnym jest muzyka i jej 
realizacji podporządkowujemy nasze dzia-
łania. Orkiestra nasza to grupa wybitnych 
muzyków i różnych indywidualności. Aby 
znaleźć wspólny z nimi język, trzeba chyba 
pomieszać różne sposoby działania takie, 
jakie są odpowiednie w stosunku do ludzi, 
z którymi się współpracuje. My mamy swo-
je zasady i według nich pracujemy.

 Jakie?
To nasza tajemnica.

 Tajemnice kuchni Agnieszki 
Duczmal?

Tak. Mogę powiedzieć, że z wielkim pie-
tyzmem dobieraliśmy się pod względem ar-
tystycznym i charakterologicznym, i głów-
nym moim sposobem na wspólne życie jest 
wzajemny szacunek. Szacunek do pracy, do 
kolegów, do każdego wypowiedzianego 
słowa w mowie i w muzyce, rozwijanie wy-
obraźni i pokora wobec muzyki. W związku 
z tym współpraca pomiędzy członkami ze-
społu, pomiędzy nimi a mną jest taka, jaka 
jest. Mamy świetną atmosferę, co pomaga 
nam w pokonywaniu różnych problemów, 
które przecież się pojawiają, bo i nam, jak 
wszystkim, się one zdarzają. Życie nie skła-
da się przecież z samych płatków róż, ale 
również z kolców – i oto chodzi, abyśmy 
potrafili po tych kolcach piąć się jak po dra-
binie do samego kwiatu róży.

 Dlaczego jubileusze Amadeusa 
odbywają się zawsze w październiku?

Bo w październiku 1968 odbył się nasz 
pierwszy koncert. To było chyba w okoli-
cach 21 października. Trudno mi w tej chwi-
li określić tę datę precyzyjnie. Gdy rozpoczy-
naliśmy działalność, nie prowadziłam kalen-
darium, czego dziś żałuję. Dopiero po jakimś 
czasie mój tato założył mi zeszyt, w którym 
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rozpoczął zapisywanie wszystkich naszych 
koncertów, a ja przez długie lata uzupełnia-
łam ten rejestr. Teraz wszystko jest oczywi-
ście w komputerze Amadeusa.

 Gracie Państwo utwory mu-
zyki klasycznej opracowane na orkie-
strę kameralną, ale i flirtujecie z jazzem. 
Dzieli Pani muzykę na dobrą i złą, czy na 
poważną i niepoważną?

Na dobrą i złą, a jeśli chodzi o jazz, to 
flirtujemy tylko z takim, który jest na pogra-
niczu muzyki klasycyzującej. W typową roz-
rywkę nie wchodzimy i w ostry jazz też nie. 
Wszystko ma współgrać z naszym stylem 
i harmonizować z naszym wykonawstwem, 
charakterystycznym dla muzyki kameralnej. 
Nie wyobrażam sobie, żebym wystąpiła na-
wet ze Skaldami czy hard rockiem.

 Naprawdę? Przecież Skaldo-
wie nagrali świetną płytę na dwa forte-
piany?

Bardzo lubię ich słuchać, ale to już by 
było o jeden stopień za daleko od naszej 
charakterystyki.

 Więc jakiej muzyki Pani słu-
cha?

Wszelak iej .  Symfonicznej,  ope -
rowej i klasycznej, barokowej, ale na 

instrumentach „z epoki” w małych ilościach, 
gdyż nie jestem pasjonatką takiego wyko-
nawstwa. Moje wyobrażenie tej muzyki 
jest nieco odmienne. Sądzę, że kompozy-
torzy tamtych czasów, z Bachem na czele, 
byliby szczęśliwi, słuchając swojej muzyki 
w naszym wykonaniu. Życie podlega stałe-
mu rozwojowi, akcesoria instrumentalne są 
stale ulepszane, dysponujemy innymi stru-
nami, innymi smyczkami, technika gry jest 
bardziej rozwinięta i urozmaicona. Daje to 
zupełnie różne możliwości wydobywania 
dźwięku na instrumencie. Myślę, że tak jak 
my gramy Bacha – nawiązując oczywiście 
do wykonawstwa na dawnych instrumen-
tach, ale tylko nawiązując, i przepuszczając 
przez współczesną wyobraźnię – odpowia-
dałoby kompozytorowi. Jestem wręcz prze-
konana, że Bach byłby zachwycony tym od-
miennym, od sobie znanego, odczuciem 
jego muzyki.

 Amadeus przez te lata grał 
z wieloma solistami. Miała pani swoich 
ulubionych?

Oczywiście. To nie wynikało tylko z gry, 
ale i z osobowości. Bardzo lubiłam grać 
z wiolonczelistą Mischą Maiskym i z kon-
trabasistą Garym Karrem. Osobowość tego 

drugiego była dodatkowo frapująca. Był 
także naszym serdecznym przyjacielem. 
Każdy z nich to muzyczna bomba emo-
cjonalna, ale osobowości absolutnie różne. 
Gary jest bardzo otwarty, łatwy w kontak-
cie, bezpośredni. Mischa bardziej zamknię-
ty w sobie. Ale z każdym z nich od pierw-
szego momentu na estradzie porozumie-
waliśmy się tak, jakbyśmy grali ze sobą już 
setki razy. I to jest najbardziej zdumiewa-
jące i frapujące we wspólnym wykonywa-
niu dzieł muzycznych – tak bardzo różni, 
wydawałoby się ludzie, mają tak podob-
ne odczuwanie i rozumienie muzyki. I to 
też stanowi tajemnicę grania w zespo-
łach muzycznych, jakim jest nasza Orkie-
stra Amadeus.

 Czy z okazji jubileuszu planu-
jecie Państwo wydanie nowych płyt?

Z powodu problemów z tłocznią Pol-
skie Radio nie zdążyło z płytą jubileuszo-
wą, ale mamy obiecane wydanie płyty 
z największymi przebojami z serii 12 do-
tychczas wydanych naszych płyt. Będą to 
wybrane najpiękniejsze utwory kompozy-
torów polskich.

 A jak zapowiadają się plany 
Amadeusa na przyszły rok?

Jeszcze w tym roku w grudniu jedzie-
my do Japonii. Przedtem mamy wiele kon-
certów w kraju – od Torunia po Kraków, 
3 grudnia, podczas konferencji klimatycz-
nej w Poznaniu, przypomnimy projekt kon-
certowo-malarski  „Cztery pory roku. Cztery 
pory życia” z muzyką Vivaldiego i Piazzolli 
w oprawie monumentalnego obrazu o po-
wyższym tytule pędzla Mariusza Kałdow-
skiego. Planów przyszłorocznych nie zdra-
dzę, bo nie chcę zapeszyć. Wspomnę tyl-
ko, że po raz piąty będziemy towarzyszyć 
uczestnikom Konkursu Skrzypcowego im. 
Joachima w Hanowerze. 
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A zaczął tak....
Nie trudno zauważyć, że kultura popu-

larna wdziera się wszędzie. Chciałbym przy-
wołać obraz z czasów Mozarta czy Haydna. 
Dla kogo oni pisali utwory muzyczne? Dla 
salonu, który pomieścił najwyżej 50 do 70 
osób. Tyle mogło być u cesarza, biskupa czy 
księcia. Gust tego salonu był wysublimowa-
ny. Cesarze byli wykształceni, znali się też na 
muzyce i premiowali najlepszych. Mozart 
był ich ulubieńcem, gdyż jego muzyka była 
najlepsza. Wtedy również istniał pop lecz 
nazywał się inaczej. Był grany na weselach, 
pogrzebach lub w karczmach. Jakieś Dody 
Elektrody występowały i śpiewały piose-
neczki, tak jak dzisiaj. Z tą różnicą, że dla 
nich zbierano pieniądze do kapelusza. Były 
to nędzne fenigi, kopiejki, centy czy grosze. 
I oni byli dalej biedni, a Mozart bogaty. Nie 
należy nabierać się na legendę o jego nędzy, 
bo on po prostu trwonił pieniądze.  Otrzy-
mywał niezłe apanaże, o czym świadczy gar-
deroba jego żony. W tamtym czasie zupeł-
nie inaczej rozumowano. To, co było wysokie 
i trudne, było dobrze wynagradzane, a to co 
popularne i łatwe - marnie. Dzisiaj stało się 
coś odwrotnego. Tylko dzięki wielkim filan-
tropom istnieje metropolia, która nie żyje 
z pieniędzy publicznych lecz z prywatnych. 

Są to ludzie szalenie bogaci i przy tym ko-
chający np. operę. Zachowują się tak, jak 
cesarz Leopold. Oni subwencjonują sztu-
kę, która im odpowiada. W całej Polsce jest 
może dwoje lub troje ludzi, którzy mają za 
dużo pieniędzy i byliby gotowi oddać środ-
ki finansowe na kulturę. Natomiast książę, 
biskup czy cesarz mieli te pieniądze od po-
koleń i mogli nimi naturalnie dysponować. 
W tej chwili kultura masowa ma ogromne 
pieniądze, a kultura wysoka ma ich mniej. 
I tak z punktu widzenia mieszkańców ma-
łych miasteczek filharmonia nie jest potrzeb-
na. Można by powiedzieć, że wszystko, z cze-
go korzystamy doraźnie, jest właściwie nie-
potrzebne, ale jednak populizm jeszcze nie 
poszedł tak daleko. 

Przywykliśmy do reguły, że z roku na rok 
ma być coraz lepiej, podczas gdy ludzkość 
przez wieki żyła w przekonaniu, że ma być 
ciągle tak samo. Od XII do XIII wieku w Eu-
ropie zaczął się proces przyspieszenia cy-
wilizacyjnego. Dawniej człowiek uważał, że 
jego syn i wnuk ma żyć podobnie jak on. 
Dzisiaj mamy przekonanie, że musimy być 
za dwa lata zamożniejsi. W tej chwili musi-
my się przygotować na zły wariant historii, 
że może być gorzej niż obecnie. Będziemy 
planować, że w tym roku pojedziemy na 

wakacje, wkrótce te plany ulegną zmianie, 
a w niedalekiej przyszłości już na pewno 
nigdzie nie pojedziemy. Jest to wizja zmie-
niającej się cywilizacji i gospodarki. Nie wy-
kluczam takiego wariantu. Nie znam się na 
kryzysie ekonomicznym, ale wiem, ile jest in-
nych zagrożeń. Wystarczy wybuch Wezuwiu-
sza i nastąpi klęska nieurodzaju, która spo-
woduje głód w Europie. Przez trzy lata może 
nic nie dojrzewać, bo będzie słabe promie-
niowanie słoneczne. To jeden z możliwych 
scenariuszy, bo tak już było. Ludzkość musi 
sobie wyobrazić, że będzie jakieś zagrożenie 
i, że trzeba je przeżyć. Jako jednostki chcieli-
byśmy być wśród tych, którzy przetrwali. 

Uważam, że żyjemy w  najlepszym 
z możliwych światów. Wcale nie musi być 
lepiej, może być dużo gorzej. I też trzeba 
dać sobie radę. To od nas zależy, czy żyjemy 
życiem spełnionym, czy niespełnionym.

Chciałbym też powiedzieć słowo o tym, 
jak w tej perspektywie widzę naszą ojczy-
znę. Od wielu lat mieszkam w Polsce, ale 
moja rodzina pochodzi z Włoch, dlatego 
mam obco brzmiące nazwisko. Włochy już 
nie są moją ojczyzną. Do Polski odnoszę 
się z większą czułością niż ci, który odzie-
dziczyli ją bez zastanowienia. My Polacy 
mamy skłonność nie doceniać tego, jak 

Zanussi: 
Wierzę w swój 
margines wolności.
25 września Loża Wielkopolska BCC gościła w Hotelu Sheraton Krzysztofa Zanussiego, jednego 
z najwybitniejszych reżyserów polskiej kinematografii. Na spotkaniu Zanussi podzielił się swoimi re-
fleksjami na temat współczesnego świata, polityki, popkultury i naszych narodowych wad i zalet.
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jest dobrze. Kiedy czytam świadectwa 
sprzed wojny, dochodzę do wniosku, iż 
nasi przodkowie lepiej rozumieli, jak cu-
downe było XX-lecie międzywojenne. Po-
winniśmy dostrzec, jak piękne jest to ostat-
nie osiemnastolecie, w którym tyle rzeczy 
się udało. Wiemy dobrze, że ciągle jak na 
garbatego jesteśmy prości, a jak na pro-
stego to trochę garbaci, i z tym trzeba się 
pogodzić. Wszystko zależy od naszej wia-
ry w samych siebie, przyszłości i naszych 
dóbr. Kiedy patrzę na Polskę z perspektywy 
sąsiednich krajów i czasów jakie przeżyłem, 
widzę więcej powodów do radości. Odzy-
skaliśmy tkankę społeczną, która mogła się 
rozpaść, której nie ma w wielu krajach są-
siedzkich. Trudno o tę tkankę w Czechach 
i Słowacji, a co dopiero na Ukrainie czy 
Białorusi, gdzie została zniszczona. W kra-
jach bałkańskich nigdy się już nie odtwo-
rzyła. Kiedy słyszę narzekanie na Polskę, to 
mam ochotę zacytować dowcip z jednego 
z filmów Woody’ego Allena na temat kom-
pleksu niższości.  Przyszedł pacjent do psy-
chiatry i mówi, że cierpi na kompleks niższo-
ści. Psychiatra zaprasza go na kozetkę i każe 
mu opowiadać o swoim dzieciństwie. Długo 
słucha jego wynurzeń, następnie pobiera od 
niego honorarium i mówi, że ma dla niego 
dobrą wiadomość: „Pan nie cierpi na żaden 
kompleks niższości. Pan po prostu jest gorszy”.  
Zatem bez żadnego zażenowania będę mó-
wił o moim kraju, że w wielu sprawach jest 
gorszy. Po pierwsze nie wstydzę się tego, to 
nie jest moja ani nasza wina. Po drugie wie-
rzę, że to wszystko może się zmienić i dla-
tego mogę się przyznać, że jesteśmy gor-
si. Polska w wielu sprawach jest gorsza od 
standardów zachodniej Europy. Mamy na-
dzieję, że to wkrótce się zmieni. 

...Udzielam się w dyplomacji i mam do 
czynienia z zagranicą widzianą nie od stro-
ny sztuki, tylko od strony polityki. Od czasów 
profesora Skubiszewskiego przerywaliśmy 
obrady, gdy ktoś użył obraźliwego wobec 

nas sformułowania Europa Wschodnia. Wo-
limy określenie Europa Środkowa. To nie jest 
w naszym interesie, żeby mentalnie ludzie 
nas przypisywali do krajów  znajdujących 
się pod wpływem Rosji. Bardzo lubię ten 
kraj i język rosyjski, dlatego że jest mi daleki. 
Nie mam nic wspólnego z obyczajowością 
rosyjską, ale doceniam odmienność i urodę 
tej cywilizacji. Europa Wschodnia istnieje, to 
jest nie tylko Rosja i Ukraina, ale także Buł-
garia, Rumunia, Grecja. Tymczasem wydaję 
mi się, że mamy o wiele bliżej do naszych 
zachodnich sąsiadów niż do Rosji. 

Uświadomili mnie Polscy i rosyjscy poli-
tolodzy, że jest pewna reguła, która funkcjo-
nuje w ekonomii. Mianowicie mały i drobny 
biznes łączy, a wielki dzieli. Obecnie nasze 
relacje dotyczą tylko gazu i prądu. Jest to 
poziom wielkich korporacji, co nie oznacza, 
że muszą one być niedobre. W pierwszych 
latach dziewięćdziesiątych Rosjanie byli po-
strzegani bardzo przyjaźnie w Polsce. Mieli-
śmy ostatnio wizytę przewodniczącego se-
natu włoskiego, który chce przekonać Rosję 
do małego i średniego biznesu włoskiego. 
Berlusconi twierdzi, że nic nie ucywilizuje 
Rosji, jeśli nie będzie klasy średniej. Mieli-
śmy pytanie ze strony polskiej o to, czy je-
żeli budżet Rosji opiera się w tak wielkim 
stopniu na wpływach węglowodoru, to czy 
w jej interesie jest wywoływanie konfliktów 
zbrojnych tam, gdzie wydobywa się ropę. 
Zapadła długa cisza i Rosjanie udzielili gło-
su najmniej odpowiedzialnej osobie - ko-
mentatorowi telewizyjnemu, który odpo-
wiedział krótko - „niet”. Chcieliśmy uzyskać 
od Rosjan słowo zastanowienia na temat 
tego, czy oni naprawdę są w stanie rozwi-
jać się bez kapitału zachodniego? Czy oni są 
na drodze rozwoju, czy się cofają? Co stanie 
się z Syberią, czy nie wpadnie w ręce chiń-
skie? Czy będziemy graniczyć z Chinami 
na Uralu? To były bardzo poważne pyta-
nia zadawane we wspólnej trosce. Bliżej mi 
zawsze do Rosjanina niż do Chińczyka czy 

Hindusa. Wiemy, że istnieje odwieczny kon-
kurs cywilizacji. Ja chcę wiedzieć, czy wy-
gramy. Tymczasem widzę, że moja cywiliza-
cja ma oznaki rozpadu. Chętnie pytam o to 
politologów, socjologów, a oni uciekają od 
tego jak od ognia, bowiem cały pogląd, że 
cywilizacje ze sobą konkurują jest niewy-
godny. Nie można żyć w przekłamaniu, że 
nie będziemy się porównywać.

Do tej pory cywilizacja była autokry-
tyczna, miała wielką zdolność do kwestio-
nowania własnych pewników i w tym tkwi-
ła jej siła, zawsze tworzyła nowe poglądy. 
Dzisiaj nawet ekologia jest straszną dema-
gogią i sam patrzę na nią nieufnie. Dopiero, 
gdy w dużym stopniu zniszczymy planetę, 
zaczniemy się o nią martwić. Człowiek po-
pada w różne paradoksy, chcąc chronić pla-
netę. Np. baterie słoneczne powodują wię-
cej szkody w momencie produkcji, niż po-
tem wydzielają prądu. Nadal też jesteśmy 
zaplątani w swoje sprzeczności. Problem 
istnieje, gdyż Europa załamała się przez 
dwa totalitaryzmy XX wieku. Z nadmierne-
go pragnienia zastosowania rozumu i uło-
żenia lepszego świata popadliśmy w na-
zizm i międzynarodowy socjalizm. Z do-
brych intencji wynikły zbrodnie. 

Możliwe, że nowe pokolenie doprowa-
dzi do tego, że Europa odbije się od tego 
dna.  Odnoszę wrażenie, że młodzież jest 
lepsza i łatwiej nawiązać z nią kontakt. Wy-
bierają przytomnie drogę życia, a nie wie-
rzą ślepo kolorowym magazynom. Profesor 
Bartoszewski pyta, czy opłaci się być przy-
zwoitym człowiekiem? Nie, nie opłaci, ale 
warto. Życie wbrew sobie, pod wpływem 
jakiegoś wymuszonego porządku warto-
ści prowadzi do tego, że człowiek się wy-
niszcza. Dzisiaj kultura młodzieżowa  jest 
już bardzo daleka od tej, w której ja się 
wychowałem. 

Przy okazji chciałbym wspomnieć 
o moim nowym filmie, w którym wystę-
puje Doda Elektroda. Atakowano mnie za 
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Dogodna lokalizacja – tylko 12 km do centrum Poznania
Convenient localization – only 12 km to the centre of Poznań

Gwarantowany wypoczynek – sąsiedztwo jeziora, malowniczy pejzaż
Relaxation guaranteed – close vicinity to the lake and picturesque view

Hotel EDISON 
Twój patent na konferencje i wypoczynek
your choice for conferences and recreation

53 pokoje

30 pokoi 
jednoosobowych
23 pokoje 
dwuosobowe
1 apartament hotelowy
pokoje są 
klimatyzowane,
wyposażone w sejf, TV

6 apartamentów 
wolnostojących

nowocześnie urządzo-
ne sale są wyposażone 
w sprzęt audiowizualny

Zapraszamy do:
Restauracji hotelowej,
Drink baru, “Grillowiska” 

– obiektu z kamienia i 
drewna

53 rooms

30 single rooms
23 double rooms
1 hotel suite
rooms are air-
conditioned
equipped with a safe 
and TV

6 guest houses

each house is equip-
ped with 2 bedrooms
living room with a 
terrace, separated 
bathroom

We invite you to the:
Hotel Restaurant, 
Drink bar, „Grillowisko” 

– a structure of stone 
and wood

R E K L A M A

ten wybór. Ta pani nie figuruje w żadnym 
rejestrze IPN, nie ma żadnej teczki, więc 
nie jest osobą haniebną, którą by należa-
ło omijać. Jest przedstawicielką najniższej 
kultury. Ona rozumie swój pomysł na życie. 
Miałem z nią do czynienia przez kilka dni. 
Jest to rozsądna osóbka, bardzo zestreso-
wana sytuacją posiadania 22 lat i kilku mi-
lionów na koncie oraz sławy. Mam wrażenie, 
że wcale od tego nie zgłupiała i na pewno 
daleko jeszcze zajdzie. Mam do niej osobi-
stą sympatię i nie jest to taki groźny potwór, 
przed którym mnie ostrzegano. Co się ty-
czy innych postaci, to nie mogłem wymo-
delować karykaturalnego milionera Polaka, 
bo z tych panów, których znam, nie są to 
postacie do skarykaturowania. Żeby stwo-
rzyć karykaturę, musiałem ją importować 
ze wschodu, ponieważ znam tamtejszych 
oligarchów. Spotykałem się z nimi wielo-
krotnie i za każdym razem był to spektakl. 
Ich sposób mówienia, zachowania, myśle-
nia stanowi swoistą dzikość stepową. Dla-
tego wziąłem Ukraińca pana Stupkę, który 
gra taką postać z akcentem. Ta cywilizacja 
przeniknęła biznes na wszystkich szcze-
blach. Takiego archetypu w naszej rzeczy-
wistości nie da się ulepić. Zatem coś z na-
szej dobrej biznesowej tradycji zostało, te 

czterdzieści czy pięćdziesiąt lat przerwy nie 
zerwało więzów i ludzie potrafią robić in-
teresy w sposób elegancki i cywilizowany. 
Natomiast na wschodzie każdy z milione-
rów robi wrażenie człowieka strasznego.  

Pewne wartości, które niosła za sobą 
inteligencja, przenoszą się na młode poko-
lenie, chociaż rzeczywiście z pewną stratą, 
niektóre odpadają. Jako człowiek starej daty 
chodzę w krawacie i garniturze, chociaż 
próbuję założyć coś welurowego od czasu 
do czasu, żeby wyglądać na artystę. Nato-
miast, jak patrzę na obyczajowość młodzie-
ży, to zauważam, że język zwulgarniał. Dzi-
siaj używamy słów, które dwieście lat temu 
spowodowałyby, że zostalibyśmy wyrzuce-
ni z salonu. Wszystko zmienia się w historii. 
Rok temu miałem zajęcia w Pekinie w Aka-
demii Sztuk Dramatycznych. Powiedzie-
li, że będzie to kameralny wykład, a przy-
szło osiemset osób. Studenci bardzo długo 
zadawali mi trudne pytania, których ja nie 
mogłem zrozumieć. Pytali o jakieś kody po-
rozumienia cywilizacji zachodniej. Nie mo-
głem zrozumieć, co ich tak naprawdę inte-
resuje. Wtedy oni powiedzieli: proszę pana 
jest pan opalony, czy jest pan dumny z tego, 
czy pan się tego wstydzi? Chińczycy nie 
mogą zrozumieć, dlaczego ci, co są bladzi 

w Europie, chcą się opalić, a ci o ciemniej-
szej karnacji wybielić. Rzeczywiście jest to 
zauważalne w naszej kulturze. Jest to kon-
trast południa z północą, a oni mają z tym 
kłopot. Byłem bardzo zdumiony, że w ta-
kim kluczu można pojmować naszą kultu-
rę. W XIX wieku kobieta, która była opalo-
na, nie mogła być damą. Oznaczało to, że 
pracowała w polu i nie nosiła białej parasol-
ki. Natomiast gdy robotnice zaczęły praco-
wać w halach fabrycznych i były bladziutkie 
jak damy, to wtedy damy zaczęły się opalać, 
żeby nie wyglądać jak robotnice. 

Ludzie chcą koniecznie dowieść, że są 
lepsi od innych. I to jest bardzo dobre pra-
gnienie. Tylko trzeba znaleźć dobrą konku-
rencję. Trzeba zawsze mierzyć się z lepszy-
mi od nas. Zresztą takie ułożyłem przesła-
nie do mojego filmu. Po to zrobiłem kome-
dię i film dość popularny, żeby upierać się 
przy zdaniu, że człowiek może naprawdę 
coś przezwyciężyć i coś ze sobą zrobić. To 
nieprawda, że jesteśmy produktem okolicz-
ności, rodziny albo społeczeństwa. Oczywi-
ście jesteśmy uwarunkowani genetycznie, 
ale zawsze mamy prawo wyboru. Ja wie-
rzę w swój margines wolności.

Opracowanie
Agnieszka Ilnicka i Izabela Pawlak
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Zmiana 
warty

Ze Szczepanem Gawłowskim, prezesem fir-
my Kreisel, odchodzącym kanclerzem Loży 
Wielkopolskiej BCC, rozmawia Mariola 
Zdancewicz.

 Konferencja Euro 2012 w Pozna-
niu, Piknik „Bella Italia”, Forum Sportu i Biz-
nesu oraz liczne spotkania z ciekawymi oso-
bistościami świata kultury, polityki i gospo-
darki – to tylko niektóre z przedsięwzięć zor-
ganizowanych przez Lożę Wielkopolską BCC, 
której Pan był kanclerzem. Czy pokusiłby się 
Pan o porównanie Wielkopolskiej Loży z in-
nymi, działającymi na terenie kraju?

Każda loża i jej kanclerz realizują przede 
wszystkim cele statutowe BCC oraz określone 
przez centralę w Warszawie, jak również cele 
związane z regionem i pewną jego specyfiką. 
Moim zdaniem wszystkie Loże BCC na terenie 
Polski realizują program według swoich możli-
wości i z pełnym zaangażowaniem. Wzajemne 
porównywania są trudne i unikamy sztucznej 
rywalizacji.

 Głównymi tematami podejmowa-
nymi przez Lożę był biznes, fundusze unijne, 
zmiany podatkowe i prawne, przedsiębior-
czość w małych firmach. Zazwyczaj spotka-
nia uświetniali swą obecnością wybitni spe-
cjaliści. Czy sądzi Pan, że członkowie Loży 
skorzystali z możliwości i wiedzy zaproszo-
nych osób?

Z moich obserwacji wynika, że skorzysta-
li i z wiedzy, i z porad, a wielu z nich wnioski 
skutecznie wprowadziło w życie. 

Duża frekwencja osób przybywających 
na spotkania utwierdziła nas w przekonaniu 
o słuszności doboru tematów i zaproszeniu 
właśnie takich osób. Pragnę dodać, że gościły 
u nas osobistości świata polityki, kultury, spor-
tu i mediów, w tym ostatnio Roman Młotkowski 
czy Jan Maria Rokita. 

 Jako kanclerz brał Pan czynny 
udział we wspieraniu idei Euro 2012 w Po-
znaniu. Firma Kreisel, której jest Pan preze-
sem, sponsoruje Piłkarskiej Reprezentację 
Polski. Czy można powiedzieć, że te działa-
nia są kompatybilne? Jak to będzie wyglądać 
w przyszłości?

KREISEL jest sponsorem Piłkarskich Repre-
zentacji Polski już od wielu lat. Koniec mojego 

kanclerstwa nie wyklucza merytorycznego 
wspierania przygotowań do Mistrzostw Eu-
ropy w Poznaniu ani przeze mnie osobiście, 
ani przez firmę KREISEL. Chciałbym przypo-
mnieć, że byliśmy sponsorem nie tylko piłki 
nożnej, ale i siatkówki, kolarstwa czy skoków 
narciarskich.

 Jak Pan ocenia swoją kadencję 
w BCC?

Trudno mi to zrobić. Nie byłbym obiektywny. 
Sądzę, że członkowie BCC, a także media mogą 
to zrobić najlepiej. Pozwolę sobie jedynie po-
wiedzieć, że był to niezwykle ważny i prestiżo-
wy okres dla mnie i mojej firmy. Cieszę się, że 
członkowie Loży aktywnie i licznie uczestniczy-
li w spotkaniach zarówno oficjalnych, jak i pół-
prywatnych, choćby w Havana Club.

 Na pożegnalnym spotkaniu Loży 
w Hotelu Sheraton członkowie dziękowali 
Panu za trzy lata kanclerstwa i za kończące, 
niezwykle ciekawe, spotkanie z Krzysztofem 
Zanussim…

Nie było to formalne zakończenie mojej ka-
dencji. A jeśli chodzi o naszego gościa, to nie 
zdziwił mnie aplauz, z jakim został on przyję-
ty. Jest wyjątkową osobistością i osobowością, 
po prostu niezwykle mądrym, pełnym humoru 
i dowcipu erudytą, z którym spotkanie nigdy 
nie bywa za długie. 
Nowym kanclerzem Loży BCC został za Pana 
aprobatą pan Marian Nickel, szef Przedsię-
biorstwa Techniczno-Budowlanego Nickel. 
Co zdecydowało o tej kandydaturze?

W kadencjach Lóż regionalnych jest przy-
jęte, że kanclerz określa, jak długo będzie peł-
nił funkcję – moja była zaplanowana na 3 lata 
i właśnie dobiegła końca. Kadencja wymaga 
wielu wyrzeczeń w związku z dodatkowymi 
obowiązkami obok prowadzonej zawodowej 
działalności. Od nowego kanclerza oczeku-
je się chęci poświecenia dodatkowego czasu 
i zaangażowania w służbie społeczności biz-
nesowej. Nie od każdego można tego oczeki-
wać. W przypadku nowego kandydata jestem 
pewny jego zdeterminowania, toteż z czystym 
sumieniem mogłem go poprzeć. Ostateczną 
decyzję o nominacji podejmuje zawsze cen-
trala BCC w Warszawie i pan Marek Goliszew-
ski osobiście.

 Dziękuję za rozmowę. 

doktor nauk technicznych, 
twórca Przedsiębiorstwa Tech-
niczno-Budowlanego Nickel, 
współzałożyciel Nickel Deve-
lopment i Nickel Technology 
Park Poznań. 

Laureat wielu nagród za 
działalność biznesową i cha-
rytatywną, m.in. „Poznań-
ski Lider Przedsiębiorczości” 
w kategorii Średni Przedsię-
biorca (2006 r.) czy Wielkopol-
ski Filar Biznesu w kategorii 
Kooperacja z Wielkopolski-
mi Przedsiębiorstwami. Zdo-
bywca Medalu Solidarności 
Społecznej przyznawanego 
przez Bussines Centre Club 
oraz Fundację Archidiecezji 
Warszawskiej Pomocy Bezro-
botnym i Biednym NADZIE-
JA. Nominowany do nagrody 
REGIONAL FORBES EXECUTI-
VE AWARD 2006 w kategorii 
Człowiek Roku województwa 
wielkopolskiego oraz do Zło-
tej Statuetki Lidera Polskiego 
Biznesu. Laureat tegorocz-
nego konkursu „Pracodawca 
Roku w Budownictwie”.

Naukowiec, pasjonat, wy-
nalazca, wielbiciel koni i moto-
ryzacji. Od października 2008 r. 
Kanclerz Wielkopolskiej Loży 
Business Centre Club.

Marian 
Krzysztof 
Nickel
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Z Mario Eikelmannem, Dyrektorem Ge-
neralnym Gestamp Polska rozmawia 
Mariola Zdancewicz.

 Gestamp Automoción to mię-
dzynarodowa grupa przedsiębiorstw 
wyspecjalizowana w projektowaniu oraz 
produkcji podzespołów części metalo-
wych do karoserii i podwozi dla przemy-
słu metalowego.  Co spowodowało, że 
znaleźli się Państwo w małym wielkopol-
skim miasteczku Września?

Września posiada stosunkowo dużą 
liczbę mieszkańców, co zapewnia nam od-
powiednią ilość osób do pracy w naszym 
zakładzie, oraz nowoczesną infrastrukturę 
i dogodny wyjazd na autostradę. Na de-
cyzję dotyczącą wyboru lokalizacji mia-
ły także wpływ uwarunkowania geogra-
ficzne, a dokładnie odległość Wrześni od 
Poznania. W ten sposób udało się zaku-
pić tereny w odpowiedniej cenie, nie tra-
cąc bezpośrednich kontaktów ze stolicą 
Wielkopolski.

 Dobra koniunktura na świa-
towym rynku oraz pionierska inżynie-
ria Państwa firmy spowodowały, że je-
steście Państwo jednym z czołowych 
dostawców dla niemal wszystkich firm 

produkujących samochody, wśród nich 
jest m. in. Audi, Bentley, Chrysler, Ja-
guar, Mercedes Benz, Volvo, Volkswa-
gen (nie podaję wszystkich). Proszę wy-
mienić firmy, z którymi Państwo nie 
współpracujecie.

W Europie trudno znaleźć pojazd, który 
nie posiada jakiejś części wyprodukowanej 
przez Gestamp.  Na poziomie globalnym 
nasz plan strategiczny przewiduje istotny 
wzrost obrotów z klientami z Azji.

 W 2007 roku Państwa firma 
zakładała sprzedaż w wysokości 2,2 bi-
liona Euro dla takich marek jak Volkswa-
gen, Renault – Nissan, Peugeot – Citroen, 
Daimler, GM, Ford i Chrysler, czy może 
Pan powiedzieć, że to przedsięwzięcie 
się powiodło?

W 2007 roku osiągnęliśmy zaplanowa-
ne rezultaty. Wynik, o którym Pani mówi 
jest związany z Gestamp Automoción. Na-
tomiast należy mieć na uwadze, że należy-
my do Korporacji Gestamp, której obroty 
wyniosły około 3,5 biliona Euro. W skład 
tej grupy wchodzą firmy, z których w Pol-
sce znajdują się też np. Gonvarri, Gescrap 
czy Gestamp Eólica.

 Proszę powiedzieć, jaki jest 
procentowy udział firmy Gestamp 
w rynku światowym?

Trudno tak jednoznacznie odnieść się 
do pani pytania, ze względu na strukturę 
Grupy Gestamp. Mogę jednak stwierdzić, 
że w Europie jesteśmy liderem w sektorze 
zajmującym się usługami w dziedzinie stali 
oraz w sektorze tłoczenia. 

 Jesteście obecni w 17 kra-
jach, macie 56 zakładów produkcyjnych 
i zatrudniacie ogółem 11 750 pracow-
ników. W jakim kierunku będzie się fir-
ma rozwijać, mam na myśli zarówno kie-
runek geograficzny, jak i personalny 
(automatyzacja)?

Przewidujemy, iż 80% przyszłego wzro-
stu naszej firmy będzie dotyczyło Rosji, Indii 
i Chin. Jeżeli chodzi o poziom automatyzacji, 
utrzyma się, ponieważ w większości przypad-
ków ta automatyzacja istnieje, a jest to zwią-
zane z jakością, nie są to kwestie ekonomicz-
ne. Celem takiego zautomatyzowania jest 
uniknięcie manipulacji ręcznej produktem 
delikatnym i podatnym na odkształcenia.

 Największymi kontrahenta-
mi dla Państwa jest Ameryka Południo-
wa (Brazylia i Argentyna), a w Europie – 
Hiszpania i Niemcy. Czy to właśnie współ-
praca z niemieckimi firmami, a szczegól-
nie z Volkswagenem, spowodowała, że 
fabryka powstała we Wrześni niedaleko 
Poznania – blisko fabryki Volkswagena?

Polska 
– istotny kierunek
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Polska zawsze była istotnym kierun-
kiem dla Gestampu ze względu na swoje 
usytuowanie geograficzne. Niedługo Pol-
ska, w odniesieniu do Krajów Bałtyckich, 
Białorusi, Ukrainy i krajów znajdujących się 
za jej południową granicą, stanie się strate-
gicznym punktem rynku samochodowego 
Europy Środkowej. Volkswagen nie spowo-
dował tego, że przybyliśmy do Polski, ale 
wpłynął na decyzję dotyczącą wyboru miej-
sca, w którym postanowiliśmy swoją dzia-
łalność rozpocząć. Ze względu na bliskie 
położenie fabryki Volkswagen wybraliśmy 
Wielkopolskę, ale przyszłe projekty mogą 
być oczywiście realizowane w innych miej-
scach kraju. Mamy bardzo solidnych klien-
tów na południu Polski, np. na Śląsku, czy 
w okolicach Warszawy.

 Czyli nie produkujecie Pań-
stwo części wyłącznie dla Volkswagena?

Oczywiście Volkswagen jest naszym 
głównym klientem w Polsce. Jednak od 
pewnego czasu produkujemy części rów-
nież dla innych klientów, jak na przykład 
dla General Motors.

 Jesteśmy właśnie świeżo po 
jubileuszu 15-lecia fabryki Volkswage-
na w Poznaniu. Dla Wielkopolski jest to 
bardzo ważny partner gospodarczy. Jak 
Pan ocenia czteroletnią już współpracę 
z Volkswagenem?

Nasze kontakty z Volkswagenem są 
bardzo ścisłe, a kolejne projekty, które 
mają podobny do dotychczasowych cha-
rakter, jeszcze bardziej zbliżają nas do sie-
bie. W niektórych z kolejnych projektów 
Gestampu, jak np. w Rosji czy w Indiach, 
nasza fabryka znajdować się będzie na te-
renie fabryki Volkswagena.

 W obszernym wywiadzie prze-
prowadzonym w tym roku z panem 
Jensem Ocksenem przewijał się motyw 
opłacalności produkcji w naszym regio-
nie i wysoka ocena polskich pracowni-
ków. Czy u Państwa ważny jest też ten 
czynnik ludzki? W moim odczuciu Pań-
stwa fabryka jest w wysokim stopniu 
zautomatyzowana.

Rzeczywiście jest zautomatyzowana, 
ale ze względu na kwestie jakościowe.  Pra-
cownik jest dla nas ważny, ale nie jako ta-
nia siła robocza. Konsekwencją wysokiego 
zautomatyzowania jest fakt, że potrzebne 
są nam osoby dobrze wykształcone i bar-
dzo dobrze przygotowane do pracy. 

 Mówicie Państwo o sobie, że 
programowo stawiacie na ludzi mło-
dych, współpracujecie z uniwersytetami, 

ze szkołami technicznymi, ośrodkami 
szkoleniowymi, kształcąc swoje kadry 
na przyszłość. Czy ta sama filozofia przy-
świeca Państwu w Polsce? Jeśli tak, to 
z jakimi instytucjami współpracujecie 
w tej dziedzinie? Ilu pracowników jest 
zatrudnionych w fabryce we Wrześni? 

W fabryce we Wrześni zatrudniamy 
ponad 370 pracowników, mam tu na my-
śli pracowników stałych i tymczasowych. 
Jeśli chodzi o współpracę z ludźmi młody-
mi, studenci i uczniowie szkół technicznych 
mają możliwość odbywania praktyk w na-
szej firmie, z czego w dużej mierze korzy-
stają. Rozpoczynamy właśnie program we 
współpracy z Politechniką Poznańską, bę-
dzie to projekt na poziomie międzynaro-
dowym, kierowany przez naszą centralę 
w Hiszpanii. Założeniem jego jest wymia-
na studentów z różnych krajów np. Polski 
czy Hiszpanii.

 Września jest małym mia-
steczkiem, czy Panu się tu podoba, a fa-
bryka ma jakiś udział w życiu kultu-
ralnym miasta? A może mają Państwo 
swoje pomysły na integrację z tutejszą 
społecznością?

Września podoba mi się z wielu wzglę-
dów. Przede wszystkim jednak cenię so-
bie to, że jej mieszkańcy są społecznością 
bardzo pracowitą, ponadto biorą udział 
w wielu przedsięwzięciach kulturalnych 
np. w turniejach sportowych. Oczywiście 
nasza firma angażuje się, pomagając sto-
warzyszeniom czy klubom sportowym, 
najczęściej poprzez reklamę bądź spon-
soring. Staramy się także udzielać pomo-
cy, jeśli chodzi o aktywność społeczną, 
np. przedszkolom. W jednym z przypad-
ków pomogliśmy w urządzeniu placu za-
baw. Firma Gestamp bierze udział w ży-
ciu miasta. Ja sam jeszcze nie mówię do-
brze po polsku, poza tym na razie miesz-
kam w Poznaniu, przez co nie mam jesz-
cze zbyt dużego kontaktu z mieszkańca-
mi Wrześni. Jednak w przyszłym miesiącu 
planuję przenieść się do Wrześni.

 Czy znajduje Pan czas na zwie-
dzanie Wrześni, Poznania i innych regio-
nów Wielkopolski?

Staram się znaleźć na to czas i chciał-
bym poznać nie tylko Wielkopolskę, ale tak-
że inne miejsca w Polsce. 

 Jak Pan znajduje Wielkopolskę, 
która choćby pod względem ukształto-
wania terenu znacznie różni się od ta-
kiego kraju jak Hiszpania, gdzie miesz-
kał Pan przez ostatnie 15 lat.

Brakuje mi gór, przede wszystkim dlate-
go, że bardzo lubię górskie wycieczki rowe-
rowe. Chciałbym jednak podkreślić, że ży-
cie kulturalne w Poznaniu jest niesamowite. 
Jestem miłośnikiem teatru, bardzo podoba 
mi się Teatr Wielki i często tam uczęszczam. 
Poznań jest niezwykle dynamicznym mia-
stem i muszę przyznać, że działalność kul-
turalna w stolicy Wielkopolski bardzo pozy-
tywnie mnie zaskoczyła. 

Aby obsługiwać takie maszyny szkoli-
my odpowiednio naszych pracowników

Stawiamy na jakość oraz na pracę ze-
społową. Jakość naszych wyrobów zale-
ży od nas wszystkich

Dzisiaj to my możemy dzielić się zdo-
bytą wiedzą i doświadczeniem. Cieszy-
my się, że tymczasowo są z nami kole-
dzy i koleżanki z Rosji, którzy szkolą 
się u nas w firmie na potrzeby zakładu 
w Sankt Petersburgu
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I M P O R T E R Ó W
E K S P O R T E R Ó W
K O O P E R A C J I

Jeszcze do niedawna niewie-
le osób słyszało o klastrach. 

Czym są, jak powstają i co 
najważniejsze, jakie ko-
rzyści przynoszą skupio-
nym w nich przedsiębior-
stwom. Dziś bez wątpie-
nia stanowi to temat, któ-

ry coraz częściej jest dysku-
towany nie tylko w bizneso-

wym środowisku, a nasz region 
może pochwalić się osiągnięciami 

w zakresie tworzenia klastrów. Polska Izba Gospodarcza 
Importerów Eksporterów i Kooperacji wspólnie z Wielko-
polskim Klubem Kapitału z sukcesem podjęły działania ma-
jące na celu stworzenie 5 branżowych klastrów w Wielko-
polsce, które wraz z kolejnymi klastrami utworzą Wielko-
polską Innowacyjną Sieć Kooperacji /WISK/.

Pierwszym najbardziej znanym na świecie przykładem 
klastra jest Dolina Krzemowa w Kalifornii, gdzie na prze-
strzeni 300 mil kwadratowych ulokowanych zostało ponad 
sześć tysięcy firm wysokotechnologicznych, w których pra-
cuje ponad milion osób. Obecnie na całym świecie zaobser-
wować można rozwój klastrów, które łączone są bezpośred-
nio z rozwojem regionów i lokalnymi produktami, a ponie-
waż, jak pokazują zagraniczne przykłady, współpraca firm 
przynosi wymierne efekty, również w Polsce ten trend po-
woli zyskuje na popularności. Pomimo dużej liczby działa-
jących klastrów branżowych, do tej pory, na świecie funk-
cjonują zaledwie 3 klastry wielobranżowe (Japonia, USA, 
Wielka Brytania), a ich najwyższą formą są kluby skupiają-
ce w swoich kręgach elitarną grupę przedsiębiorców bę-
dących motorem rozwoju gospodarczego regionów. Fakt 
ten stał się inspiracją dla Wielkopolskiego Klubu Kapitału 
działającego już od ponad 15 lat i skupiającego najbardziej 
aktywnych ludzi biznesu w regionie do stworzenia wspól-
nie z Polską Izbą Gospodarczą Wielkopolskiej Innowacyjnej 
Sieci Kooperacji. Do tej pory w ramach WISK powstało już 
pięć klastrów branżowych (branża motoryzacyjna, budow-
lana, spożywcza, metalowa oraz turystyczno-hotelarska), 
i trwają prace nad powstawaniem kolejnych klastrów. 

Sieć współpracy tworzą firmy – członkowie sieci, Polska 
Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji (li-
der) oraz Wielkopolski Klub Kapitału (partner strategiczny), 
a także jednostki badawczo-rozwojowe, przedstawiciele 

władz samorządowych – lokalnych i regionalnych – oraz 
politycznych, instytucje finansowe i firmy doradcze (w tym 
doradztwa technologicznego).

Celem WISK jest zapewnienie wszystkim firmom uczest-
niczącym w sieci wymiernych korzyści poprzez stworzenie 
optymalnych warunków znacznego przyspieszenia rozwo-
ju, uzyskanie nowych możliwości sprzyjających zwiększe-
niu konkurencyjności zrzeszonych firm oraz stworzenie 
z Wielkopolski obszaru o wysokim stopniu innowacyjno-
ści i w konsekwencji dorównaniu poziomem wzrostu go-
spodarczego do czołowych regionów Europy.

Gospodarka przyszłości to gospodarka innowacyjna! 
W związku z tym, że opiera się ona przede wszystkim na 
klastrach i sieciach współpracy. Serdecznie zapraszamy 
przedsiębiorców do Wielkopolskiej Innowacyjnej Sieci Ko-
operacji oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniach bran-
żowych oraz międzybranżowych.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać 
w biurze Polskiej Izby Gospodarczej Importerów Eksporte-
rów i Kooperacji (osoba kontaktowa: Iwona Wesołek Z-ca 
Dyrektora ds. Rozwoju tel. 061 854 21 93, e-mail: i.weso-
lek@pcc.org.pl). Serdecznie zapraszamy!  
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KLASTER – „geograficzne koncentracje powiąza-
nych ze sobą przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych do-
stawców, usługodawców, przedsiębiorstw w powiąza-
nych gałęziach przemysłu oraz instytucji stowarzyszo-
nych (np. uniwersytetów, agencji standaryzacji oraz 
stowarzyszeń handlowych) w szczególnych obszarach, 
które konkurują, ale również współpracują.” 

(Porter, 1998).

KLASTER – w polskim prawie został zdefiniowa-
ny w § 14a ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez 
PARP pomocy finansowej niezwiązanej z programa-
mi operacyjnymi. Zgodnie z tym przepisem klaster 
to przestrzenna i sektorowa koncentracja podmio-
tów działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub 
innowacyjności oraz przedsiębiorców, którzy jedno-
cześnie konkurują i współpracują ze sobą w tych sa-
mych lub pokrewnych branżach. Istotą tej koncentra-
cji jest rozbudowana sieć wzajemnych relacji, zarów-
no o charakterze formalnym jak i nieformalnym, które 
przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. 



Klim
atycznie

Kalisz jest kolejnym, obok Konina i Leszna, wielkopolskim mia-
stem, które w ostatnim czasie zorganizowało konferencję klima-
tyczną. W piątek 10 października dyskutowano zarówno o glo-
balnym wymiarze zmian klimatycznych, jak i jego lokalnych skut-
kach.  Gości i uczestników powitał wiceprezydent miasta Daniel 
Sztandera stwierdzeniem, że przyroda bez człowieka może istnieć, 
ale człowiek bez przyrody – już nie.

Rolnictwo to jeden z działów gospodarki najbardziej narażonych 
na niekorzystny wpływ środowiska. Temu zagadnieniu poświęcony 
był referat i multimedialna prezentacja profesora Janusza Jankowia-
ka z Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Pozna-
niu. Najważniejsze przewidywane zmiany na terenach środkowej 

Polski to podwyższenie się temperatury powietrza, co powoduje 
opóźnienie terminu początków zimy i tym samym jej skrócenie. Nie-
pokojące są obserwacje, że coraz częściej mogą występować zda-
rzenia ekstremalne, silne susze lub nadmierne opady powodujące 
powodzie. To z kolei może stworzyć korzystniejsze warunki rozwoju 
dla chorób grzybowych. Pojawi się również więcej owadów. Będzie 
to potencjalnie obniżać plony roślin lub alternatywnie – zwiększać in-
tensywność ich chemicznej ochrony i przez to koszty upraw – progno-
zuje profesor Jankowiak. I dodaje, że zmiany klimatyczne mają cha-
rakter makroregionalny. Obszar kaliski podlega tym samym proce-
som, które można zaobserwować na terenach całej środkowej Polski. 
Statystyki prowadzone do roku 1997, gdy Kalisz był miastem woje-
wódzkim, mówią, że rolnictwo tego regionu na tle Wielkopolski oraz 
całego kraju rozwijało się bardzo dobrze (średnie plony zbóż pod-
stawowych były wyższe o ok. 2 q/ha niż średnia kraju; lesistość wyż-
sza o 3,5% niż średnia w Wielkopolsce). Podtrzymanie tak dobrych 
wskaźników jest oczywistym interesem całego regionu. Trzeba bę-
dzie sobie jednak poradzić z nowymi zagrożeniami dla produkcji rol-
nej spowodowanymi zmianami klimatu. Konferencja była dobrym 
pomysłem na to, żeby te problemy medialnie zaprezentować i upo-
wszechnić najnowszą wiedzę o środowisku naturalnym.

W Kaliszu poruszano również zagadnienia możliwości finanso-
wania ochrony środowiska, o których mówiła Ewa Hoffmann, za-
stępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, oraz problem globalnych zmian 
klimatycznych omówionych w referacie przez profesora Zbignie-
wa Kundzewicza. Organizatorzy przewidzieli też czas na dyskusję 
i pytania do ekspertów.

Gospodarzami i organizatorami konferencji byli: Rektor Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Bronisław Marciniak, 
Prezes Fundacji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogdan 
Marciniec, były marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan 
Mikołajczak oraz Prezydent Miasta Kalisza Janusz Pęcherz. W kon-
ferencji uczestniczyli przedstawiciele okolicznych gmin, Rady Miej-
skiej Kalisza, miejskich instytucji, szkół podstawowych oraz studen-
ci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 

opracował: Marcin Fabiszak
fot. Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości,  

archiwum red.

Klimatycznie 
w Kaliszu
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 Nagroda imienia 
Sacharowa 2008

Hu Jia, Aleksander Kazulin i Abbot Apol-
linaire Malu Malu to kandydaci, spośród któ-
rych wybrany zostanie laureat tegorocznej 
Nagrody im. Sacharowa na rzecz Wolności 
Myśli. Wręczana jest ona osobom, które wy-
różniły się działaniami na rzecz praw człowie-
ka i demokracji. Kandydatów wyłoniono na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Rozwoju, spośród siedmiu kandy-
datów zgłoszonych przez posłów. 

Hu Jia jest chińskim opozycjonistą 
i działaczem na rzecz praw człowieka, ochro-
ny środowiska i zapobiegania AIDS. Aleksan-
der Kazulin był kandydatem opozycji w wy-
borach prezydenckich na Białorusi. Z wielką 
odwagą przeciwstawił się represjom reżimu 
i walczył w obronie swobody myśli i wypo-
wiedzi oraz podstawowych praw obywatel-
skich. Abbot Apollinaire Malu Malu to szef 
Niezależnej Komisji Wyborczej w Demo-
kratycznej Republice Konga. W nominacji 
podkreślono jego wysiłki na rzecz dialogu 
i pokojowego rozwiązania konfliktu w pro-
wincjach południowego i północnego Kivu 
oraz konsekwentnego promowania tych za-
sad. Laureata poznamy w połowie paździer-
nika, a uroczyste wręczenie Nagrody przewi-
dziano na 17 grudnia podczas sesji plenar-
nej Parlamentu Europejskiego w Strasbur-
gu. Laureat nagrody otrzyma czek na kwotę 
50000 euro.    MAZ

 Mapa spójności 
 Nowa mapa online, przygotowana przez Komisję Europejską, ułatwia odkrywanie wsparcia poli-

tyki spójności w regionach Unii Europejskiej. Dzięki niej możemy przełączać różne poziomy geogra-
ficzne i mieć wgląd w różne strategie. Władze odpowiedzialne za zarządzanie i programy są współ-
finansowane z budżetu polityki w latach 2007 – 2013. 

 Dodajmy, że dwoma wiodącymi tematami podczas konferencji, która odbędzie się w Paryżu 30 
i 31 października, będzie kształtowanie polityki spójności po roku 2013 oraz rozwijanie spójności te-
rytorialnej. Spotkanie organizowane jest przez francuską prezydencję we współpracy z Komitetem 
Regionów, Komisją Europejską oraz Francuskim Stowarzyszeniem Regionów. 

 Młodzi matematycy 
Matematyczna społeczność cypryjska 

zorganizuje Europejską Konferencję Mate-
matyczną dla uczniów EUROMATH 2009. 
Odbędzie się ona od 5 do 8 lutego przy-
szłego roku na Cyprze. Oficjalnym językiem 
będzie angielski. Uczniowie w wieku od 12 
do 18 lat będą zachęcani do zaprezentowa-
nia swojego projektu matematycznego do-
tyczącego matematyki stosowanej, mate-
matyki i nauk ścisłych, matematyki i nauk 
przyrodniczych, matematyki i technolo-
gii, matematyki i nauk społecznych, mate-
matyki i astronomii, elementów geometrii, 
matematyki i ekonomii, matematyki i lite-
ratury, matematyki i muzyki, matematyki 
i prawa, matematyki i statystyki, historii 
matematyki, matematyki i społeczeństwa, 
matematyki i Europy, matematyki i filozo-
fii, matematyki i informatyki oraz popular-
nych liczb. Ostateczny termin zapisów na 
konferencję mija 15 listopada. Więcej infor-
macji na www.euromath.org MAZ 

 Wymiana młodzieży  
13 i 14 października w Berlinie odbyła się 

Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna „Mo-
ving beyond Mobility”. Jej adresatami byli na-
ukowcy, eksperci i praktycy w dziedzinie mię-
dzynarodowej wymiany młodzieży i intercultu-
ral learning. Tematem konferencji były: oddzia-
ływanie edukacyjne i sukcesy oraz trudności 

napotykane w programach wymiany młodzie-
ży.  Jej celem natomiast – stworzenie między-
narodowej platformy do wymiany rezultatów 
badań naukowych oraz najlepszych rozwią-
zań dla różnych aspektów międzynarodowej 
wymiany młodzieży. MAZ

 Tydzień regionów i „Zielona księga“ 
Początek października stał w Brukseli pod 

znakiem szóstego Europejskiego Tygodnia Re-
gionów i Miast „Open Days 2008”. Ta największa 
unijna impreza dotycząca europejskich samo-
rządów przebiegała pod hasłem „Regiony i mia-
sta w świecie pełnym wyzwań”.  Zorganizowały 
ją: Komitet Regionów, Komisja Europejska oraz 
217 partnerskich regionów i miast z 32 krajów. 
W 145 seminariach i warsztatach uczestniczyło 
około 7400 osób. Podczas otwarcia Tygodnia Re-
gionów i Miast Komisja Europejska ogłosiła przy-
jęcie Zielonej Księgi w sprawie Spójności Teryto-
rialnej. Dała tym samym sygnał do rozpoczęcia 
szerokich konsultacji z władzami lokalnymi i re-
gionalnymi, stowarzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi w celu osiągnięcia lepszego zro-
zumienia zagadnień i problemów związanych ze 
spójnością terytorialną i jej skutkami dla przyszło-
ści polityki regionalnej Unii Europejskiej. Komisarz 
do spraw regionów Danuta Hübner powiedziała: 

„U podstaw Zielonej Księgi leży przekonanie, że róż-
norodność terytorialna Unii to kluczowy atut, który 
może się przyczynić do jej zrównoważonego rozwo-
ju“. W siedzibie Wielkopolski podczas Open Days 

odbyło się przygotowane wspólnie z Dolną Sak-
sonią, Emilią-Romanią, Północnymi i Wschodnimi 
Prowincjami Holenderskimi, Pilznem, Dolnym Ślą-
skiem, Nawarrą, Yorkshire and Humber oraz East 
Midlands seminarium „Regiony jako katalizatory 
zmian: międzynarodowa odpowiedź regionów na 
zmiany klimatyczne“. Jednym z jego głównych ce-
lów było zwrócenie uwagi na poznańską grudnio-
wą konferencję klimatyczną COP 14. 

Odnotujmy też, że w siedzibie Wielkopolski 
w Brukseli otwarto wystawę przygotowaną we 
współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Poznania: „Bali - Poznań - Kopen-
haga. Czy Unia Europejska utoruje drogę do no-
wego porozumienia w sprawie zmian klimatycz-
nych?” Wielkopolska  prezentowała się również 
na stoisku promocyjnym w siedzibie Komitetu 
Regionów. Tematem prezentacji były fundusze 
europejskie w Wielkopolsce w kontekście ochro-
ny środowiska i zmian klimatycznych. Urząd Mar-
szałkowski razem z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za-
prezentowały regionalne projekty środowisko-
we zrealizowane ze środków unijnych. MAZ

 Telewizja Europejska 
Parlament Europejski ma własny kanał telewizji internetowej: Przewodniczący Parlamentu 

Hans-Gert Pottering uroczyście uruchomił EuroparlTV. Oznacza to, że każdy, kto posiada dostęp 
do Internetu, w dowolnym miejscu na świecie może oglądać aktualizowany na bieżąco pakiet pro-
gramów telewizyjnych z życia Parlamentu Europejskiego. Głównym celem EuroparlTV jest przy-
bliżenie prac PE obywatelom europejskim w nowoczesny sposób. Wszystkie kanaly EuroparlTV 
można oglądać na stronie internetowej: www.europarltv.europa.eu  MAZ
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WSPANIAŁY
BERNARDAUD

W sobotni wieczór 4 października miło-
śnicy porcelany mieli nie lada okazję do po-
dziwiania prawdziwych perełek w dziedzi-
nie sztuki ceramicznej. W kawiarni Art Cafe 
w poznańskim Starym Browarze odbył się 
wernisaż limitowanej kolekcji porcelano-
wych dzieł sztuki Bernardaud by Oliviere 
Gagnere. Merkuriusz był patronem tej nie-
zwykłej imprezy. Kolekcja, której premiera 
odbyła się podczas tegorocznych paryskich 
targów Maison et Objet, w Polsce została 
pokazana po raz pierwszy – i to właśnie 
w Poznaniu.

Manufaktura Bernardaud, leżąca w re-
jonie Limoges zwanym porcelanowym za-
głębiem Francji, jest kontynuatorem naj-
lepszych tradycji sztuki ceramicznej. To 
między innymi dzięki niej przetrwały uni-
katowe wzory porcelany tworzone niegdyś 
na specjalne zamówienia europejskiej 

arystokracji. Firma założona w 1863 roku, 
do dziś działa jako tradycyjne przedsię-
biorstwo rodzinne. Prowadzona przez Mi-
chela Bernaudauda, dostała się do elitar-
nego grona marek skupionych w presti-
żowej organizacji Comité Colbert, zajmu-
jącej się promocją francuskich dóbr luk-
susowych na światowych rynkach. Współ-
cześnie Bernardaud jest bowiem jednym 
z największych producentów i eksporte-
rów porcelany we Francji. W ofercie firmy 
obok klasycznych jak i nowoczesnych ko-
lekcji porcelany użytkowej (historyzujący 
Louvre, pełen splendoru Grand Versailles 
czy minimalistyczny Naxos) można znaleźć 
także ekskluzywną biżuterię.

Na wystawie zaprezentowano porce-
lanowe dzieła sztuki, a także najnowsze li-
nie porcelany użytkowej stworzone przez 
Gagnére’a (który zaprojektował unikatową 

linię porcelanowych waz w hołdzie dla 
historii porcelany chińskiej i francuskiej) 
oraz innych designerów związanych z fir-
mą Bernardaud.

Gościem specjalnym wernisażu był 
sam właściciel manufaktury i spadkobier-
ca porcelanowego dziedzictwa, Michel 
Bernardaud.

O oprawę muzyczną wieczoru zadbał 
nigeryjski solista John Egwu James wraz 
z zespołem (Jack & John Entertainment). 
W tle zabrzmiał więc jazz, r&b, soul i współ-
czesna muzyka gospel, które doskonale od-
dały klimat subtelności i piękna tej wyjąt-
kowej wystawy. 

Wernisaż Bernardaud był pierwszą im-
prezą z planowanego na 2009 rok cyklu 
Cafe Art – „Spotkania ze sztuką” . 

opracowała Sandra Skowrońska



Jest to największy na świecie festyn 
piwny, którego historia sięga początków 
XIX w. Dokładnie 12 października 1810 r., 
z okazji zaślubin następcy tronu Bawarii 
Ludwika I z księżniczką Teresą von Hild-
burghausen, zorganizowano wyścigi kon-
ne połączone z chmielowymi dożynka-
mi. Wydarzenie to zakończone sukcesem 
musiało być w kolejnych latach konty-
nuowane, aż do dnia dzisiejszego, wciąż 
w tym samym miejscu na monachijskich 
błoniach zwanych od imienia księżniczki 

„Łąką Teresy” (Theresienwiese). 
Prawdziwy Oktoberfest może odbyć 

się tylko w Monachium i każdego roku 
przyciąga tam ponad 6 mln smakoszy 
piwa. Piją oni z tradycyjnych litrowych 
kufli, tzw. Maß Bier. Ale Polacy nie gorsi 
i też swój Oktoberfest mają!

Na imprezie w Poznaniu pojawiło 
się wiele znakomitości ze świata biz-
nesu i polityki, a organizatorem przed-
sięwzięcia było 6 Izb Gospodarczych: 
Niemiecka, Brytyjska, Amerykańska, Ir-
landzka, Kanadyjska i Skandynawska.

Prowadzący imprezę Steffen Möller 
świetnie odnalazł się w tej roli, dowcip-
nie zapowiadając i komentując poszcze-
gólne punkty programu. Interesujący 
był wjazd kawalerzystów poprzedzają-
cy pojawienie się „Sobieskiego” i Mary-
sieńki, którzy to dla swych gości wwieź-
li drewnianą beczkę Paulanera. Odpo-
wiednią oprawę muzyczną w klimacie 
rodem z Bawarii zapewnił dudziarz i ze-
spół „Kwaśnica Bavarian Show”. Dodat-
kową atrakcję stanowiła loteria fanto-
wa, w której można było wygrać cenne 
nagrody (m.in. weekend w Warszawie 
i Kołobrzegu, sprzęt muzyczny, dobry 
irlandzki alkohol czy oryginalne kufle).

 Choć było dość chłodno, niedogod-
ności rekompensowało wspaniałe piwo. 
Królowała marka Paulaner, która w Pol-
sce zyskuje coraz szersze rzesze wielbi-
cieli i nas również zaprosiła na to świę-
to. Steffen Möller zabawnymi anegdo-
tami podgrzewał atmosferę, celnie ko-
mentując rzeczywistość obcokrajowca 
w Polsce. 

Mamy nadzieję, że Oktoberfest 
w Polsce zostanie przyjęty, bowiem licz-
ba miłośników złotego trunku wciąż ro-
śnie. red.

Bawarskie święto piwa w Poznaniu
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Można powiedzieć, że w ochronie śro-
dowiska, w tym także w zakresie gospo-
darki odpadami, obowiązuje zasada „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”. Wynika ona z zapi-
sów prawa, które mówią m.in., że pierw-
szym etapem gospodarki odpadami jest 
zapobieganie ich powstawaniu, następnie 
odzysk, a dopiero w ostateczności uniesz-
kodliwianie. Wychodząc z powyższych za-
łożeń, Unia Europejska nakłada na państwa 
członkowskie obowiązki w zakresie osiąga-
nia poziomów odzysków poszczególnych 
grup odpadów. Przyzwyczailiśmy się już do 
selektywnego wyrzucania papieru, plastiku 
i szkła, mamy tez możliwość oddania bate-
rii, zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, odzieży czy leków. Kolejną 
grupą, którą będziemy musieli zbierać se-
lektywnie (czyli prowadzić tzw. „segregację 
u źródła”) będą odpady organiczne ulega-
jące biodegradacji.

Od 2010 r. Polska zobowiązana jest do 
ograniczania składowania odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji. Zgod-
nie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 nr 62, 
poz. 628), które są transpozycją dyrektyw 
Unii Europejskiej do prawa krajowego, do 
31 grudnia 2020 r. na składowiska ma tra-
fiać nie więcej niż 35% masy składowanych 
odpadów ulegających biodegradacji.

Aby osiągnąć ten próg, bioodpady nale-
ży nie tylko selektywnie zebrać, ale też prze-
tworzyć. Biorąc pod uwagę rachunek eko-
nomiczny oraz możliwości wykorzystania 

produktów, jedną z korzystniejszych me-
tod odzysku jest kompostowanie.

W wyniku procesów tlenowego roz-
kładu materii organicznej do nieorganicz-
nej, nie tylko przyczyniamy się do zmniej-
szania ilości składowanych śmieci, ale też 
produkujemy cenne podłoża:

•  środki poprawiające właściwości gle-
by – substancje dodawane do gleby 
w celu poprawy jej właściwości lub 
jej parametrów chemicznych, fizycz-
nych, fizykochemicznych lub biolo-
gicznych;

•  stymulatory wzrostu – związki orga-
niczne lub mineralne lub ich miesza-
nina, wpływające korzystnie na rozwój 
roślin lub inne procesy życiowe roślin;

•  podłoża do upraw – materiał inny niż 
gleba, w tym substraty, w którym są 
uprawiane rośliny;

•  środki wspomagające uprawę roślin – 
środki poprawiające właściwości gle-
by, stymulatory wzrostu i podłoża do 
upraw.

W zależności od uzyskanej jakości pro-
duktu, może on następnie zostać wykorzy-
stany:

•  jako nawóz w rolnictwie (zarówno do 
produkcji żywności i pasz, jak i roślin 
ozdobnych czy energetycznych);

•  przy zakładaniu i konserwacji terenów 
zielonych, parków i ogrodów;

•  przy rekultywacji gruntów skażonych 
oraz przy rekultywacji składowisk od-
padów.

Proces kompostowania polega na kon-
trolowanym biologicznym rozkładzie i sta-
bilizacji substancji organicznych. Efektem 
jest produkt sanitarnie czysty, zasobny 
w substancje humusowe i biogenne oraz 
wystarczająco stabilny do wprowadzania 
do gruntu. Biorąc pod uwagę fakt, że gleby 
w Polsce są mocno zdegradowane, a za-
wartość substancji organicznych waha się 
w nich od 1-3%, dostarczenie biologicznie 
ustabilizowanej materii organicznej wpły-
wa pozytywnie na ich strukturę oraz zdol-
ność sorpcyjną.

W powyższym kontekście niezwy-
kle istotna jest edukacja społeczeństwa 
i uświadamianie istoty procesów i efek-
tów, jakie można osiągnąć przy wspól-
nym wysiłku. Nadal bowiem częste są 
przypadki wyrzucania skoszonej trawy 
czy zebranych liści do lasu lub rowów. 
Spotykamy się z opiniami, że „to się 
i tak rozłoży”. Z całą mocą należy pod-
kreślić, że jest to postępowanie niewła-
ściwe, bowiem, aby uzyskać w wyniku 
kompostownia produkt dobrej jakości, 
pozbawiony zanieczyszczeń, konieczne 
jest poniesienie wysokich nakładów. Sa-
moczynne rozkładanie się trawy wyrzu-
conej do lasu trwa około 2 lat, jak zatem 
wyglądałyby nasze tereny zielone, gdyby 
każdy posiadacz przydomowego ogród-
ka wyrzucał ją regularnie do pobliskiego 
lasku? 

Opracowanie: mgr Hanna Kęsicka
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Biologiczne przetwarzanie od-
padów organicznych (kompostowa-
nie, fermentacja), wykorzystujące 
mikroorganizmy naturalnie wystę-
pujące w przyrodzie jest procesem 
znanym i stosowanym od bardzo 
dawna. Z tego też powodu jest me-
todą ogólnie akceptowaną, 
gdyż  panuje prze-
konanie, że nie sta-
nowi istotnego za-
grożenia dla śro-
dowiska. Jednak 
współczesne wy-
magania w zakresie 
ochrony środo-
wiska powodują, 
że także i ta me-
toda została ob-
warowana szere-
giem przepisów 
ograniczających 
jej stosowanie, 
mających chro-
nić ludzi i środo-
wisko przed ewen-
tualnymi negatyw-
nymi skutkami. 

Poniżej zo-
staną omówio-
ne najważniej-
sze prawne aspekty 
zagospodarowania odpadów biode-
gradowalnych wynikające z ustawy 
o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 
62, poz. 628 ze zm.), która w polskim 
systemie prawnym jest podstawową 
ustawą dotyczącą odpadów i regulu-
je całościowo zagadnienia związane 
z gospodarką odpadami w zakresie 
ich wytwarzania, odzysku, unieszko-
dliwiania, zbierania i transportu.   

Podstawowym obowiązkiem 
związanym z gospodarowaniem od-
padami biodegradowalnymi, wyni-
kającym z ustawy o odpadach, jest 
konieczność uzyskania zezwolenia 
na odzysk oraz zakaz przekazywania 
odpadów podmiotom nie posiadają-
cym takiego zezwolenia. Wyjątkowo 
tylko, na mocy rozporządzenia (Dz. U. 

z 2006 roku, nr 75, poz. 527) wydane-
go na podstawie art. 33 ustawy o od-
padach, niektóre odpady mogą być 
przekazywane osobom fizycznym 
lub jednostkom organizacyjnym nie 
będącym przedsiębiorcami. W przy-
padku odpadów ulegających biode-
gradacji są to odpady z  rolnictwa, 

sadownictwa, upraw hydropo-
nicznych, rybołówstwa, leśnic-
twa, łowiectwa oraz przetwór-

stwa żywności klasyfikowane 
w grupie 02 oraz dwa rodzaje od-
padów ulegających biodegradacji 
z grupy odpadów komunalnych, 

a mianowicie ulegające biode-
gradacji odpady z ogrodów 

i parków (w tym cmenta-
rzy) – oznaczone kodem 

20 02 03 oraz  odpady 
z targowisk – o ko-
dzie 20 03 02. 

D o d a t k o w y m 
ograniczeniem jest 

zakaz odzysku lub 
unieszkodliwiania tych 

odpadów poza instalacja-
mi lub urządzeniami spełnia-

jącymi określone 
wymagania, wy-
nikający z art. 13 

ustawy o odpadach. 
Tak więc procesy biodegradacji 

odpadów muszą być prowadzone 
w odpowiednich instalacjach lub 
urządzeniach, co wiąże się koniecz-
nością spełnienia szeregu dodatko-
wych wymagań wynikających m.in. 
z przepisów dotyczących standar-
dów emisyjnych.

Z obowiązku tego zwolnieni są 
jedynie posiadacze odpadów pro-
wadzący odzysk za pomocą dzia-
łań określonych w załączniku nr 5 
do ustawy jako R10 (Rozprowadza-
nie na powierzchni ziemi w celu na-
wożenia lub ulepszania gleby) oraz 
osoby fizyczne prowadzące kompo-
stowanie na potrzeby własne (art. 13 
ust 2). Jednakże w specjalnym roz-
porządzeniu (Dz. U. z 2008 roku, nr 

228, poz. 1685) zostały ściśle określo-
ne warunki, jakie muszą być spełnio-
ne, oraz rodzaje odpadów dopusz-
czone do takiego sposobu odzysku.

Odpady ulegające biodegrada-
cji są traktowane w specjalny spo-
sób także w innych zapisach ustawy 
o odpadach. W szczególności doty-
czy to odpadów komunalnych. 

Przede wszystkim podmiot pro-
wadzący działalność w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych jest 
obowiązany do ich selektywnego 
odbierania oraz ograniczania ilości 
odpadów ulegających biodegrada-
cji kierowanych do składowania (art. 
10). Ponadto odpady komunalne 
ulegające biodegradacji muszą być 
objęte planami gospodarki odpa-
dami na wszystkich szczeblach (art. 
15 ust. 7), a zapewnienie warunków 
ograniczania masy odpadów ulega-
jących biodegradacji kierowanych 
do składowania należy do obowiąz-
kowych zadań własnych gmin w za-
kresie gospodarki odpadami komu-
nalnymi (art. 16 a).

Przedstawione powyżej przepisy 
dotyczące gospodarowania odpada-
mi biodegradowalnymi, mimo że nie 
obejmują całości zagadnień z tym 
związanych, mogą sprawiać wraże-
nie dość szczegółowych i restryk-
cyjnych. Są one jednak konsekwen-
cją realizacji obowiązków wynikają-
cych z Dyrektywy Rady 1999/31/WE 
w sprawie składowania odpadów, 
a dotyczących stworzenia odpo-
wiednich podstaw prawnych umoż-
liwiających działania zgodne z zasa-
dami ochrony zdrowia ludzi oraz śro-
dowiska.  

PRAWNE ASPEKTY ZAGOSPODAROWANIA 
ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Jak zagospodarow

ać odpady 
biodegradow

alne zgodnie z przepisam
i

Włodzimierz Urbaniak

Dr hab. Włodzimierz Urbaniak
Wydział Chemii Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza, Poznań
Wydział Technologii i Inżynie-
rii  Chemicznej, Uniwersytet  
Technologiczno – Przyrodniczy, 
Bydgoszcz 
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Firma rozpoczynała swoją działalność 
w 1993 roku. Wraz z polskim Tarpanem 
utworzono nową spółkę, która trzy lata póź-
niej przeszła w całości na własność koncer-
nu Volkswagen AG. Zakład rozbudowywa-
no stopniowo. Najpierw odlewnię na Wil-
dzie, później lakiernię, dział produkcji ka-
roserii i montażu w Antoninku, by w roku 
2003 utworzyć w pełni profesjonalną i sa-
modzielną fabrykę samochodów. Przez ten 
czas z taśm produkcyjnych i montażowych 
do rąk kierowców trafiały modele niemal 
wszystkich marek koncernu Volkswagen. 
Od 2003 roku w Volkswagen Poznań pro-
dukowane są dwa najnowsze modele marki 
Volkswagen: Transporter T5 i Caddy.

Zdolności produkcyjne fabryki zosta-
ły zwiększone z 525 do 700 samochodów 
dziennie i mogą wzrosnąć w przyszłym 

JUBILEUSZ
VOLKSWAGEN Poznań

Tłum znakomitych gości, uroczysty koncert, wspomnienia i plany na następne 
lata – tak było podczas jubileuszu. W sobotę 20 września firma o kluczowym 
znaczeniu gospodarczym dla Wielkopolski obchodziła swoje 15 urodziny!

Prezes VW Poznań Jens Ocksen odbiera z rąk Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Marka Woźniaka Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Wielko-
polskiego przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego koncernowi 
Volkswagen AG marka Volkswagen Samochody Użytkowe

Christian Wulff, Premier Dolnej Saksonii
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roku nawet do 750. W tym roku wyprodu-
kowanych zostanie ponad 180 000 pojaz-
dów, a w odlewni dla koncernu i innych 
producentów samochodów powstanie po-
nad 3,6 mln odlewów. Przy tak dynamicznej 
produkcji firma jest ogromnym wsparciem 
dla lokalnego rynku pracy. Od roku 2003 
do dziś fabryka VW Poznań czterokrotnie 
zwiększyła zatrudnienie. Obecnie zatrudnia 
około 6900 osób. Aby zdać sobie sprawę ze 
znaczenia fabryki Volkswagen Poznań dla 
wielkopolskiej gospodarki, warto przypo-
mnieć, iż w okresie 1993 – 2007 koncern 
zainwestował tu ponad 750 mln €.

Pieniądze te zainwestowano nie tylko 
w rozbudowę fabryki i infrastruktury, lecz 
także w szkolenia i rozwój kariery zawo-
dowej całej załogi. W samych tylko kur-
sach językowych udział wzięło ponad 2700 
pracowników. Volkswagen inwestuje rów-
nież w przyszłych specjalistów. Przed uro-
czystością miało tu miejsce szczególne 

wydarzenie. Absolwenci klasy mechatroni-
ków Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, któ-
rzy przed specjalną komisją zdali egzamin 
w tej specjalności, otrzymali z rąk premie-
ra Dolnej Saksonii Christiana Wulffa certyfi-
katy wydane przez Polsko-Niemiecką Izbę 
Przemysłowo-Handlową. Wszyscy absol-
wenci zostali zatrudnieni w spółce Volks-
wagen Poznań i tym samym otworzyli so-
bie drogę do międzynarodowej kariery.

Zarząd Województwa Wielkopolskie-
go wyróżnił firmę honorową odznaką za 
zasługi dla regionu. Doceniono nie tylko 
współpracę z kilkudziesięcioma innymi 
dostawcami i generowanie zysków finan-
sowych dla całego regionu. Volkswagen 
Poznań przeznaczył bowiem w minio-
nych latach ponad 4 mln PLN na cele cha-
rytatywne. – Nam nie chodzi tylko o to, aby 
w Poznaniu produkować tylko samochody 
i odlewy ciśnieniowe. Chcemy mieć także 
swój wkład w rozwój społeczności miasta 

Poznania. Naszym celem jest bycie trwałym 
elementem tego miasta oraz ścisła współ-
praca z uczelniami wyższymi, w szczegól-
ności zaś z Politechniką Poznańską i Aka-
demią Ekonomiczną w Poznaniu – pod-
kreślił w swoim wystąpieniu Prezes Jens 
Ocksen. 

Tego uroczystego dnia zagrała dla gości 
Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickie-
go, dając niezrównany popis humoru połą-
czonego z najbardziej wysublimowaną grą 
artystów. W trakcie koncertu Waldemar Ma-
licki w zabawny sposób parodiował relacje 
pomiędzy mężczyznami i kobietami, a sa-
mochodami. Zgromadzeni goście płakali ze 
śmiechu i wzruszenia. Koncert zakończył 
się owacjami na stojąco i wielokrotnymi bi-
sami. Przednie wino oraz poczęstunki pod-
trzymały uroczysty nastrój do późnych go-
dzin wieczornych. I my tam byliśmy, miód 
i wino piliśmy, a Volkswagenowi Poznań 
życzymy wielu dalszych sukcesów. red.
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Filharmonia Dowcipu Waldemara Malickiego Waldemar Malicki z solistami

W pierwszym rzędzie siedzą od prawej: Jens Ocksen, Prezes 
VW Poznań; Christian Wulff, Premier Dolnej Saksonii; Marek 
Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego; Jan 
Grabkowski, Starosta Powiatu Poznańskiego; Krystyna 
Poślednia, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
oraz Tomasz Łubiński, Wicestarosta Powiatu Poznańskiego

W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Christiane Hesse, żona 
Prezesa Jensa Ocksena; Szymon Trzebiatowski, członek 
Zarządu VW Poznań, wraz z żoną Mirellą, Prezydent Ryszard 
Grobelny z żoną oraz Magdalena Kaseja-Astriab z Gabinetu 
Marszałka

21

V
W

 P
oznaƒ



Z Prof. UAM dr hab. Izabelą Nowak roz-
mawia redakcja Merkuriusza.

 Jak wygląda Wydział Che-
mii Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu widziany ocza-
mi nowo wybranego Prodziekana ds. 
organizacyjnych?

Wydział Chemii UAM jest obecnie jed-
nym z największych uniwersyteckich wy-
działów chemicznych w Polsce oraz należy 
do najbardziej znanych i dynamicznie roz-
wijających się ośrodków badawczych Euro-
py. Duży nacisk kładzie się na rozwój naj-
bardziej aktualnych kierunków badań o du-
żym znaczeniu aplikacyjnym, jednocześnie 
działalność naukowa jest ściśle powiązana 
z działalnością dydaktyczną. 

 W jaki sposób zamierzacie 
Państwo zachęcić potencjalnych studen-
tów do studiowania chemii?

Nasza oferta dydaktyczna nieustannie 
się zmienia i rozrasta. Od zeszłego roku 
akademickiego nasz Wydział wzbogacił się 
o nową specjalność - chemię kosmetyczną. 
Nie od dziś wiadome jest, że prawdziwą sa-
tysfakcję dają studia, które rozwijają zainte-
resowania i pasje. O tym, że idea otwarcia 
nowej specjalności była trafiona, świadczy 
zainteresowanie kandydatów tą specjalno-
ścią, utrzymujące się od dwóch lat na pozio-
mie 5-6 osób na jedno miejsce.

 Jakie możliwości daje studen-
tom wybór nowej specjalności, jaką jest 
chemia kosmetyczna?

Wydział dysponuje nowoczesną bazą 
dydaktyczną i aparaturową, która może 

w tym względzie konkurować z uczelnia-
mi zagranicznymi. Do dyspozycji studen-
tów nowej specjalności są laboratoria wy-
posażone w najnowocześniejszą aparatu-
rę badawczą. Tym samym, nasz absolwent 
nie musi się martwić, że dopiero u praco-
dawcy zobaczy je po raz pierwszy. Dwu-
stopniowy poziom nauczania, obowiązu-
jący studentów tej specjalności, umożliwia 
uzyskanie tytułu magistra na renomowanej 
uczelni osobom posiadającym tytuł licen-
cjata, uzyskany na pokrewnych kierunkach 
(np. kosmetologii). Nasi absolwenci będą 
posiadać wiedzę z zakresu chemii kosme-
tyków, umiejętność syntezy substancji wy-
korzystywanych w przemyśle kosmetycz-
nym oraz zdolności warsztatowe do anali-
zy kosmetyków.

 Czy uczelnia zapewnia studen-
tom wykorzystanie w praktyce wiedzy 
zdobytej w trakcie studiów?

Studenci odbywają zajęcia wynikające 
z programu danego przedmiotu w partner-
skich zakładach przemysłowych. Ponadto 
zainteresowani mogą odbywać indywidu-
alnie miesięczne praktyki oraz mają możli-
wość pisania prac magisterskich. Studenci 
mogą uczestniczyć w seminariach, targach 
i sympozjach, które pozwolą im zapoznać 
się ze specyfiką branży i rozpoznać przyszły 
rynek pracy. 19 listopada br. Wydział Chemii 
UAM organizuje II Seminarium z udziałem 
przemysłu z serii „Chemia w służbie kosme-
tyki” zatytułowane „Innowacyjność w che-
mii kosmetycznej”. Studenci będą mogli wy-
słuchać wystąpień przedstawicieli gospo-
darki, przemysłu i zaprzyjaźnionych firm. 

Studia na naszym Wydziale stają się tym 
samym bardziej zbliżone do życia, a jed-
nocześnie zyskują na atrakcyjności. 

 Czy kierunek ten jest na tyle 
perspektywiczny, że absolwenci tej 
specjalności nie będą mieli w przyszło-
ści problemów ze znalezieniem pracy 
w wyuczonym zawodzie?

Dynamiczny rozwój rynku kosme-
tycznego i wyrobów chemii gospodar-
czej, związany z odchodzeniem od pro-
dukcji surowcowej na korzyść wytwarza-
nia produktu końcowego oraz innowacyj-
ność stosowanych technologii, korzystnie 
wpływają na zapotrzebowanie na wysokiej 
klasy specjalistów z tych dziedzin. Cały ry-
nek kosmetyków w Polsce jest wart oko-
ło 9 mld zł i stale rośnie. Według danych 
z sierpnia 2007 r., w ciągu roku nakłady in-
westycyjne polskich firm kosmetycznych 
wzrosły o 30%, o 8% zaś zwiększyło się za-
trudnienie. Aktualny kryzys finansowy ra-
czej nie dotknie tego sektora, gdyż ludzie 
zawsze będą chcieli wyglądać schludnie 
i pięknie. Stąd też porada dla studentów 

- zwiąż swą przyszłość z tą branżą, a stu-
dia na specjalności chemia kosmetyczna 
Wydziału Chemii UAM dadzą Ci szansę 
na zatrudnienie, ze względu na renomę 
uczelni w połączeniu ze zdobytą wiedzą 
i doświadczeniem.   

Chemia 
kosmetyczna 
kierunek modny i perspektywiczny!

Prof. UAM dr hab. Izabela Nowak jest 
Prodziekanem ds. organizacyjnych 
Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu.
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Z Szymonem Kołeckim rozmawia Busi-
ness Sport Solutions

Dwie Olimpiady, dwa srebrne medale… 
Smak jednak inny. Co różni te dwa krąż-
ki od siebie?

No tak, smak tych medali jest komplet-
nie inny. Ten ostatni z Pekinu, to srebro wy-
walczone. Po szeregu przeciwności, proble-
mach zdrowotnych, udało mi się zdobyć 
krążek olimpijski. Drugie miejsce w Syd-
ney to była moja porażka. Jechałem tam 
po zwycięstwo, a musiałem się zadowolić 
tylko wicemistrzostwem. Dwa te same me-
dale, a jednocześnie tak różne…
Dla polskiego kibica jest Pan prawdziwym 
mistrzem. Tylko dzięki ogromnej determi-
nacji, woli walki i tysiącom przerzuconych 
ton ciężarów wrócił Pan na szczyt świato-
wej sztangi. Skąd taka chęć i głód walki 
o najwyższe cele?

Już chwilę po narodzinach wiedziałem, 
że będę dźwigać ciężary. Mój ojciec jest 
trenerem i to Jego zasługa, że odnoszę 
sukcesy właśnie w tej dyscyplinie. A skąd 
taka walka? Wszystko co robię, staram się 

robić jak najlepiej. Kiedy dostałem od le-
karzy odrobinę nadziei na powrót do za-
wodowego sportu, postanowiłem zrobić 
wszystko, aby wrócić do grona najlepszych 
ciężarowców. 
Sydney, Pekin… Czy Szymona Kołeckie-
go zobaczymy też w Londynie w 2012 
roku?

Taki mam plan. Cztery lata, to dla spor-
towca bardzo długi okres. Z pewnością nie 
zmarnuję tego czasu i jeśli zdrowie po-
zwoli to wybiorę się nad Tamizę powalczyć 
o olimpijskie złoto.
A co później, co po zakończeniu 
kariery?

Myślałem o dołączeniu do Mariusza 
Pudzianowskiego i powalczeniu z najsil-
niejszymi tego świata. Jednak dojrzewam, 
no i plany się zmieniają. Chciałbym pozo-
stać przy podnoszeniu ciężarów. Wyko-
rzystam swoje doświadczenie, kontakty 
i zadbam o to, aby polscy sztangiści liczy-
li się we wszystkich kategoriach na arenie 
międzynarodowej.
Czy mówi Pan również o naszych silnych 
Paniach?

Kobieta dla mnie to istota niezwy-
kle piękna, subtelna, delikatna… Jakoś 
nie pasuje mi rola kobiety do dźwigania 
ciężarów.
Z innej beczki… Jest Pan sportowcem 
wyjątkowo medialnym. Lubi Pana kame-
ra, doskonale radzi Pan sobie z mikrofo-
nem. Czy nie myśli Pan o roli komenta-
tora sportowego?

Otrzymuję takie propozycje. Jestem 
jednak sportowcem i na tym, póki co, 
chciałbym się skupić. Jeśli jednak mogę po-
móc i wystąpić w roli eksperta, to z przy-
jemnością pomogę w pracy kolegom 
dziennikarzom.
Panie Szymonie, rok olimpijski dobiega 
końca. Raz jeszcze gratulujemy wyniku 
sportowego i dziękujemy za tyle pięk-
nych emocji. Czego powinniśmy życzyć 
na rok 2009?

Zdrowia i złotego medalu na Mistrzo-
stwach Świata.
Tego też życzymy i dziękujemy za 
rozmowę.

I ja dziękuję.

Dwa różne 
srebra
Szymon Kołecki, dwukrotny srebrny medalista 
olimpijski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świa-
ta i Europy. Największa duma polskich ciężarów.
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Spotkanie po IO z pracownikami BSS w na-
szym biurze w Poznaniu

Spotkanie z Szymonem w COS w Spale na 3 
dni przed Jego wylotem na IO do Pekinu
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Rok 2008 został ogłoszony 
w Poznaniu Rokiem Klimatu 
i Środowiska. Główne obchody 
zaplanowano na grudzień, ale 
w kilku  miastach Wielkopolski 
już organizuje się lokalne konfe-
rencje klimatyczne. Taką inicja-
tywę podjęło również Leszno.  
9 października odbyła się tam 
dyskusja w ramach programu 

„Polityka klimatyczna dla władz 
lokalnych”. O projekcie, w któ-
rym uczestniczą gminy polskie 
i holenderskie, opowiedział Ma-
rian Bartkowiak, Kierownik Refe-
ratu Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa Urzędu Miasta Leszna. 

Inicjatywa współpracy po-
między Durne, De Bilt oraz Bla-
del a miastem Lesznem oraz 
gminami  Mieścisko i Pakość 
wyszła ze strony Holendrów.

Głównym celem jest stwo-
rzenie w nich lokalnego syste-
mu ochrony środowiska. Kon-
kretnie chodzi o powstanie 
wspólnych dla tych obszarów 
priorytetów działania w ramach 
UE, ale także sprecyzowanie in-
dywidualnych założeń dla każ-
dej z gmin w zakresie polityki 
klimatycznej.

Jak wiadomo, nadmierna 
emisja gazów i działalność prze-
mysłowa człowieka powodują 
silne zmiany klimatyczne, a co 
za tym idzie takie zjawiska jak 
huragany, tajfuny, susze czy po-
wodzie. Wybierając zadania dla 
każdej gminy, posłużono się for-
mułą ,,Climate Menu”, dzięki któ-
rej zidentyfikowano problemy 
i doprecyzowano zakres dzia-
łań lokalnych.

 Jeśli chodzi o  te realizowane w Lesz-
nie w ramach wspólnego projektu, Marian 
Bartkowiak zwrócił uwagę zebranych na  
prace zalesieniowe, podczas których posa-
dzono ponad 48000 drzew i krzewów, czy 
zastosowanie kondensacyjnych kotłów ga-

zowych i instalacji solarnych, pozwalają-
cych wykorzystywać energię słoneczną do 
ogrzewania budynków Spółdzielni Mieszka-
niowej ,,DOMUS”. Podkreślił, że kryteria lo-

kalnej polityki  klimatycznej najlepiej speł-
nia  realizacja  energooszczędnego oświe-
tlania ulic, zapoczątkowana już w latach 
90. Przedsięwzięcie to obejmuje obszar ca-
łego miasta i wszystkich jego mieszkańców. 
Dzięki środkom finansowym, pochodzącym 
z budżetu Programu MATRA-GST i przeka-
zanym miastu przez gminę De Bilt, opraco-
wany został ,,Audyt energetyczny oświe-
tlenia ulic Miasta Leszna”. Podstawowa 

modernizacja oświetlenia ulicznego mia-
ła miejsce w latach 1997-2004 i kontynu-
owana jest do dziś. Przedstawione analizy 
parametrów oświetlenia przekonują o do-
brych efektach tego działania, jak podkre-
ślał sam prelegent. Polepszenie parame-

trów natężenia i równomierności 
oświetlenia spowodowało, że mimo 
wzrostu ilości punktów świetlnych 
ogólne roczne zużycie energii zna-
cząco spadło, a to przekłada się na 
ochronę klimatu. 

Swoje referaty wygłosili rów-
nież: prof. dr hab. Janusz Olejnik oraz 
dr Piotr Kowalczak. Dyskutowano 
o efekcie cieplarnianym, zasobach 
wodnych i  możliwościach finan-
sowania zadań z zakresu ochrony 

środowiska.
Podczas konferencji rozważano więc 

różne przedsięwzięcia, wynikające z tro-
ski o środowisko.  Poza wykorzystaniem  

energii  słonecznej  do  podgrzewa-
nia  budynków  i  produkcji  ciepłej  
wody  użytkowej, energooszczędnym 
oświetlaniu  ulic czy zalesianiu tere-
nów  miejskich zaproponowano tak-
że inne pomocne rozwiązanie, któ-
rym mogłoby być ujmowanie gazu 
wysypiskowego (z głównym skład-
nikiem metanem) i przetwarzanie 
go na energię elektryczną. Wiąże się 
ono z realizacją zadania z Fundu-
szu Spójności i dotyczy zagospoda-

rowania odpadów i rekultywacji starych 
składowisk.

Reasumując: warto, by gminy partner-
skie w Europie jednoczyły swe siły, bowiem 
dbając o ochronę środowiska lokalnie, 
przyczyniamy się do jego ochrony w kon-
tekście globalnym. 

 Opracowała Agnieszka Jędrzejewska
fot. Paweł Klak, Muzeum Okręgowe 
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folklor

W dniach od 7 do14 września 2008 r., 
w Zielonej Górze odbył się XXIII Międzyna-
rodowy Festiwal Folkloru Zielona Góra 2008 
pod honorowym patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej, marszałka 
województwa lubuskiego oraz Prezydenta 
Miasta Zielona Góra.

Festiwal organizowany jest co dwa lata, 
a po raz pierwszy odbył się w 1964 r. Ze 
względu na rangę i tradycję chroniony jest 
przez międzynarodową organizację CIOFF. 
Od kilkunastu lat dyrektorem festiwalu i re-
żyserem koncertów jest Gerard Nowak, któ-
ry również ma zaszczyt pełnić funkcję wi-
ceprzewodniczącego Prezydium Polskiej 
Sekcji CIOFF.

Na zaproszenie Regionalnego Centrum 
Animacji Kultury w Zielonej Górze, na Fe-
stiwalu pojawiły się zespoły folklorystycz-
ne z Meksyku, Cypru, Bośni i Hercegowiny, 

Ukrainy, Białorusi, Armenii, Mołdawii i dwa 
zespoły reprezentujące nasz kraj. Był to  Lu-
buski Zespół Pieśni i Tańca, który istnieje 
już 54 lata oraz Zespół Pieśni i Tańca ,,Zie-
mia Żywiecka”. Artyści z Żywca pokazali wi-
dzom suity taneczne opracowane na bazie 
charakterystycznych kroków i figur tanecz-
nych, oryginalnych przyśpiewek i muzyki 
góralskiej oraz strojów ludowych z tego 
regionu. Entuzjazm wśród widzów wzbu-
dzały szczególnie solówki w wykonaniu 
tancerzy. Niewątpliwie bardzo dobre wra-
żenie pozostawili po sobie artyści z zespołu 
folklorystycznego z Meksyku – Balet Folk-
lorico Orizaba. Ich występ to po prostu je-
den zwarty i barwny spektakl tańca, śpie-
wu, muzyki z charakterystycznie brzmią-
cą trąbką oraz z oryginalnymi kapelusza-
mi i strojami z różnych regionów Meksyku. 
Tradycyjnie już zespoły ludowe uczestniczą-
ce w Festiwalu koncertowały w miastach 

i miasteczkach całego województwa lubu-
skiego. Jest to wspaniała forma populary-
zacji tak różnorodnego i bogatego w treści 
światowego folkloru. Uczniowie szkół zie-
lonogórskich brali czynny udział w warsz-
tatach folklorystycznych, które odbywały 
się każdego dnia z udziałem poszczegól-
nych zespołów ludowych. Na zakończenie 
festiwalu na deskach Amfiteatru im. Anny 
German w Zielonej Górze odbył się uroczy-
sty koncert galowy, który poprowadził go-
spodarz imprezy – Józef Broda /na zdjęciu/, 
współpracujący od wielu lat z Festiwalem 
Folklorystycznym w Zielonej Górze. Jest to 
człowiek z naszych gór, ,,przesiąknięty folk-
lorem”. Potrafi krótką opowieścią dosłownie 
przenieść widza w świat folkloru. Publicz-
ność zna dobrze jego charakterystyczny 
okrzyk „hej, hej ahoooj!”.

Do zobaczenia na kolejnym festiwalu.
fot. Bartosz Mirosławski

Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru 
Zielona Góra 2008
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Kazimierz Brzezicki

Komornik wcieleniem zła?

Eksmisja sióstr betanek z okupowanego przez nich klasztoru w Kazimierzu Dolnym po raz pierwszy 
pokazała w dobrym świetle komornika, który wcielał w życie wyrok wydany przez niezawisły sąd. Była 
okazja, aby pokazać, na czym tak naprawdę polega praca komornika. Krajowa Rada Komornicza prze-
gapiła jednak okazję, a całą śmietankę spijali policjanci, którzy kulturalnie wyprowadzili siostry zakon-
ne z obejść klasztornych. Prawnicy z komorniczej korporacji mają tylko złą prasę. Czy słusznie?

– Komornik działa w interesie wierzyciela, 
zachowując wymogi dotyczące ochrony dłuż-
nika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru 
sprawiedliwości.

– Komornik nie może usprawiedliwiać naru-
szenia zasad etyki i godności zawodu w prowa-
dzonych czynnościach powołaniem się na po-
czynione przez klienta sugestie. (Z Kodeksu Ety-
ki Komornika) 

„Zaczęło się wszystko, gdy męża córka 
z pierwszego małżeństwa ukończyła 18 lat 
i przerwała naukę. Przestaliśmy płacić alimen-
ty, nie wiedząc, że o tym może zadecydować 
tylko sąd i należy wnieść pozew o zniesie-
nie obowiązku alimentacyjnego. W związku 
z tym powstało zadłużenie w kwocie 3980 
złotych (...). Jednakże komornik wysłał do za-
kładu pracy męża zajęcie wynagrodzenia ce-
lem zaspokojenia należności za zaległe ali-
menty w kwocie 9950 złotych. To skandal (...).” 
Gorzkich słów macochy dorosłej córki dalej 
nie można już cytować. To tylko fragment listu, 
jakich setki przychodzą codziennie do wielu 
redakcji gazet i czasopism. Nie zawsze moż-
na pisać o epilogu. W tym przypadku prezes 
sądu, do którego w końcu dotarła skarga, nie 
widział jednak podstaw, aby ukarać komorni-
ka. Skarżący zapomnieli o ugodzie zawartej 
przed sądem, o obowiązku spłacenia zale-
głych odsetek. Alimenty zostały wyegzekwo-
wane, bo było z czego. Oto fragment innego 
listu: „Prowadząc w imieniu RP i naszym eg-
zekucję długu, Pan komornik nie wywiązał się 
należycie z obowiązków pracy komornika wy-
nikających z obowiązków pracownika admini-
stracji państwowej, podstawowych zasad mo-
ralności i etyki”. Analiza tej skargi doprowadzi-
ła do odpowiedzi, którą podpisał wiceprezes 
poznańskiego sadu. Sędzia dowodził: „Anali-
za treści akt wszczętego przez państwa postę-
powania egzekucyjnego dowodzi, że wbrew 
Państwa twierdzeniom wszystkie z wniosków 
wierzycieli zostały zrealizowane przez organ 
egzekucyjny, przy wykorzystaniu przezeń do-
stępnych instrumentów prawnych, stąd też 
zarzut nieuczciwości w działaniu komorni-
ka, czy wręcz działania na szkodę wierzyciela, 
uważam za co najmniej bezpodstawny”.

To druga strona medalu pracy komorni-
ków sądowych. Tę pierwszą znamy wszyscy 
z filmu pod tytułem „Komornik”. Wzbudził sen-
sację i został obsypany nagrodami. Opowia-
dał historię komornika, który w bezwzględny 
sposób ścigał dłużników, egzekwując ich dłu-
gi. W filmie nie pada jednak ani jedno zdanie, 
że komornik nie dlatego ściąga długi, bo lubi 
przypływ adrenaliny w ekstremalnych sytu-
acjach, ale że wykonuje wyroki wydane w ma-
jestacie RP. Akcentuje to bardzo mocno Merek 
Jesse, przewodniczący Rady Izby Komorniczej 
w Poznaniu: − Ludzi nie interesuje, że zajmu-
jemy majątek szpitala, bo tak postanowił sąd, 

a nie dlatego, bo nie podoba nam się jego dyrek-
tor. Przecież za każdą naszą interwencją stoi wy-
rok, a my mamy obowiązek tym się zająć −  po-
wiedział w wywiadzie dla „Głosu Temidy”. −My 
odzyskujemy te pieniądze − kontynuował Jesse 

− dla kogoś, nie dla siebie. Czasem idąc do wła-
ściciela firmy czy też zakładu, który skarży się na 
nasze postępowanie, działamy w imieniu pra-
cowników, którzy od kilku miesięcy nie otrzymy-
wali pensji.

− To prawda, zdarzają się komornicy, którzy 
sprzeniewierzają się zasadom naszego kodeksu 
etyki − mówi Jan Schneider, komornik z ponad 
30-letnim stażem, wieloletni szef poznańskiej 
Izby Komorniczej − liczba skarg, które trafiają 
do naszego samorządu, to jednak tylko ułamek 
promila tego, czym zajmujemy się codziennie. 
A komorników ukaranych przez nasz sąd kole-
żeński możemy policzyć na palcach jednej ręki.

Głowy nie można jednak chować w piasek. 
Bywają także komornicy, którzy schodzą „na złą 
drogę” i zagrożenie takie niewątpliwie istnieje. 
Przykład komornika ze Słupcy, który podczas 
komorniczych licytacji legalizował kradzio-
ne przez bandytów samochody, jest tego naj-
lepszym przykładem. Samochodów było tyle, 
że przed sądem zakończył się dopiero jeden 
z wątków (komornik został skazany), chociaż 
afera dotyczy przecież wydarzeń sprzed 10 lat.

NIKT ICH NIE LUBI

− Ten film o komorniku − mówi komornik 
Piotr Winter − to science fiction. Od lat komorni-
cy są i tak uważani za pariasów zawodu praw-
niczego. Z opinią tą nie mogę się zgodzić, gdyż 
wymogi naboru do zawodu podobne są do in-
nych profesji prawniczych, to znaczy wyższe wy-
kształcenie prawnicze, odbycie dwuletniej apli-
kacji oraz staż asesorski. Emocję budzą też za-
robki, tak jakby to było najważniejsze. Podkreślić 
należy, iż komornik prowadzi działalność gospo-
darczą, z czego wynika, iż przychody kancelarii 
z opłat egzekucyjnych wynoszących często po-
nad sto tysięcy złotych miesięcznie umniejszyć 
należy o koszty związane z zatrudnieniem czę-
sto ponad dwudziestu osób, czynszem oraz in-
nymi oczywistymi wydatkami kancelarii. Samo 
wysyłanie zawiadomień, monitów czy zapytań 
itp., to koszt prawie dziesięciu tysięcy złotych. 
Dopiero różnica między przychodem a ponie-
sionymi kosztami stanowi dochód komornika, 
od którego przecież, jak każdy podatnik, odpro-
wadza podatek. Ponadto pamiętajmy, że komor-
nik za błędy swoje i pracowników odpowiada 
całym swoim majątkiem.

GRZECH  PIERWORODNY

Każdy Komornik obowiązany jest współ-
działać w strzeżeniu powagi i godności 

zawodu, bronić jego tożsamości i właściwego 
mu systemu przekonań. Jest uprawniony do 
zwrócenia w taktownej formie uwagi koledze 
i pracownikowi naruszającemu zasady etyki 
zawodowej; przy drastycznym naruszeniu za-
sad etycznych winien wystąpić o wszczęcie po-
stępowania dyscyplinarnego. (Z Kodeksu Ety-
ki Komorników)

Gdyby pierwszy niezależny minister spra-
wiedliwości po 1989 roku był komornikiem, 
być może już od dwudziestu lat mielibyśmy 
w Polsce kolejną wolną korporacje prawni-
czą − komorników; tak jak wolnymi zawoda-
mi są adwokaci, radcy prawni czy notariusze. 
Niestety, w 1990 roku, kiedy zaczęły w Polsce 
działać mechanizmy rynkowe i zaczęły upa-
dać kopalnie, jedna z pań komorników na 
Śląsku naliczyła w ramach postępowania mi-
lionowe koszty egzekucyjne. W Ministerstwie 
Sprawiedliwości nastąpiło prawdziwe trzęsie-
nie ziemi i w konsekwencji wstrzymano pro-
ces prywatyzacji zawodu komornika. Do dzi-
siaj w wymiarze sprawiedliwości funkcjonu-
je zatem hybryda − z jednej strony mamy do 
czynienia z w pełni profesjonalnymi, należy-
cie urządzonymi i wyposażonymi prywatny-
mi kancelariami komorniczymi, które jednak 
są swoistą agendą sądu. Komornik w każdej 
chwili, tak jak pracownik sądu, może być we-
zwany na dywanik do prezesa sądu i musi 
tłumaczyć się z absurdalnych czasami skarg 
dłużników odreagowujących swe frustracje 
po kontakcie z organem egzekucyjnym. 

Szkopuł w tym, że nieomal każdą czyn-
ność komornika można zaskarżyć. Skarżyć 
przy tym może się zarówno dłużnik jak i wie-
rzyciel. Powoduje to oczywiście wstrzymanie 
postępowania egzekucyjnego. Rozpatrywa-
nie skarg jest dwuinstacyjne, toteż akta spra-
wy zamiast u komornika leżą w sądzie i cze-
kają na rozstrzygnięcie.

 − Najdłużej czekałem na końcowe rozstrzy-
gnięcie skargi − mówi Winter − pięć lat. W tym 
czasie nie mogłem podjąć żadnej czynności ko-
morniczej, gdyż sąd rozpoznawał skargę uczest-
nika postępowania na sporządzony protokół 
opisu i oszacowania nieruchomości dłużnika. 
Prawomocne orzeczenie sądu pozwalało do-
piero podjąć dalsze czynności. Niezadowolenie 
wierzycieli z przedłużającego się postępowania 
skupiało się na mnie.

Krajowa Rada Komorników postuluje, aby 
wprowadzić katalog czynności, które można za-
skarżyć, ale jak na razie apel przeszedł bez echa.

WYROK NA POKAZ

Komornik  jest zobowiązany troszczyć 
się o sprawność podejmowanych czynności 
egzekucyjnych:

DRUGA STRONA MEDALU



R E K L A M A

27

praw
o

1) przestrzegać wyznaczonych terminów 
czynności i przyjmowania interesantów,

2) kontrolować przebieg i wyniki czynności,
3) dbać o zachowanie kultury miejsca pra-

cy odpowiednio do godności urzędu i material-
nych możliwości (Z Kodeksu Etyki Komornika).

Jeszcze przed dwudziestu laty nawet wy-
grana w sądzie nie była rękojmią wyegzekwo-
wania wyroku. Adwokaci, którzy reprezento-
wali wierzycieli i widząc całkowitą bezradność 
komorników, ciężko wzdychali − „Taki wyrok 
to można sobie na ścianie powiesić.” Dzisiaj to 
przeszłość, komornik dysponuje w końcu orę-
żem − aktami prawnymi (do których można 
mieć i tak sporo zastrzeżeń) − które zapewnia-
ją skuteczną egzekucję. Postawiono na to, że to 
wierzyciel decyduje, kiedy i w jaki sposób chce 
wyegzekwować swój dług, a komornik jest tyl-
ko narzędziem prawa realizującym wyrok.

Fundusz został właśnie reaktywowany, 
między innymi dzięki komornikom, ale cały 
czas sądy rozpoznają sprawy, które rozpoczęły 
się od doniesienia Funduszu do prokuratury. 

Czerwiec 2008 roku, przed poznańskim 
sądem staje 39-letni Andrzej F. Oskarżony 
jest o przestępstwo niealimentacji. Pomimo 
obowiązku nie pomagał w utrzymaniu swo-
jej córki Haliny (7 lat) i zalega ze spłatami do 
Funduszu na kwotę ponad 4000 złotych. Oka-
zuje się, że to nie pierwsza sprawa Andrzeja 
F. Dwa lata temu został przez poznański sąd 
skazany za to, że nie płacił na Halinkę, gdy ta 
tylko się urodziła. Wtedy sąd zawiesił wykona-
nie wyroku, tym razem orzekł karę dwóch lat 
bezwzględnego więzienia. Ale na twarzy An-
drzeja F. (doprowadzonego z aresztu) zakwitł 

uśmiech. Czeka go niebawem kolejna sprawa 
w Toruniu, gdzie pozostawił po sobie 5-letnie-
go Krzysia, a w kolejce czeka sąd w Bydgosz-
czy, przed którym ma się tłumaczyć, dlacze-
go nie płaci zasądzonych alimentów na swoje 
trzecie dziecko, 4-letnią Patrycję.

W sprawach alimentów komornik jest 
najczęściej bezsilny. − Dłużnicy alimentacyj-
ni − mówi Jan Schneider − dzielą się dwie ka-
tegorii ludzi. Tych, którzy nie płacą z zasady, bo 
nie chcą, bo uważają, że to  nie  ich dziecko, albo 
chcą w ten sposób ukarać kobietę, z którą byli 
niegdyś związani. Zdaniem komornika istnieje 
jednak druga grupa dłużników, licząca prawie 
90% wszystkich prowadzonych spraw, w której 
dłużnikami są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, 
żyjący z najniższej pensji, pracujący na czarno, 
pozostający na utrzymaniu rodziny lub opie-
ki społecznej i bezrobotni. Często są to ludzie 
z marginesu społecznego. − Co mam powie-
dzieć żonie bezdomnego alkoholika, która doma-
ga się alimentów − pyta retorycznie Schneider 

− mam ją zaprowadzić do śmietnika, gdzie od lat 
sypia jej były mąż? Co mam mu zająć?

W takich sprawach trudno o jakąkolwiek 
egzekucję, gdyż ludzie ci nie posiadają ma-
jątku, przedstawiającego wartość handlową. 
Skazani przez sądy na karę pozbawienia wol-
ności dłużnicy nie znajdują zatrudnienia w za-
kładach karnych z uwagi na jego brak, a zale-
głości rosną.

LEKKOŚĆ ZAWIERANIA UMÓW

Dlaczego jest tak źle, skoro jest tak do-
brze. Życie gospodarcze kwitnie, a mimo to 

wciąż przybywa bankrutów i wyroków na-
kazujących zwrot pobranych zaliczek, kredy-
tów, długów. Wynika to z nadal z powszech-
nego traktowania prawnika jako strażaka. 
Do prawnika idzie się, jeżeli już do drzwi 
dzwoni komornik. Nie widzi się upomnień, 
monitów, możliwości zawarcia ugody z wie-
rzycielem. Najlepiej jest złożyć skargę na 
komornika, co rzeczywiście na jakiś czas 
wstrzymuje egzekucję, albo pomocy szu-
kać w mediach. Nie wszyscy jednak mogą 
na taką pomoc liczyć. Zastanawiające, lu-
dzie reagują strachem, ale i natychmiast po-
życzają pieniądze, kiedy dostają decyzje eg-
zekucyjne z banków bądź urzędów skarbo-
wych. Kiedy przychodzi komornik z prawo-
mocnym wyrokiem sądu, opatrzonym klau-
zulą egzekucyjną − zaczynają się przysło-
wiowe schody. Od grudnia ubiegłego roku 
obowiązuje znowelizowana ustawa o egze-
kucji komorniczej. Budzi, jak na razie, jedy-
nie złe emocje wśród prawników. Ludziom 
nowelizacja na niewiele się zda, a komorni-
kom może przetrącić kręgosłup, który do-
tychczas pomagał im w egzekucji. Dowolne 
mnożenie rewirów komorniczych − co ma 
rzekomo zwiększyć dostęp do zawodu; nie-
uregulowanie sprawy szkoleń i kształcenia 
komorników; całkowita dowolność wyboru 
komornika bez uregulowania kwestii nadzo-
ru nad komornikiem, może spowodować, że 
i tak trudna tej chwili egzekucja komornicza, 
która jednak wychodziła na prostą, zacznie 
podlegać procesowi regresu.  

DRUGA STRONA MEDALU
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We wrześniu byliśmy widzami wielkiego 
przedsięwzięcia, jakim jest Międzynarodowa 
Wystawa Rolnicza AGRO SHOW. Patronat nad 
imprezą objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W tym roku odbyła się już po raz dziesiąty, jak 
zwykle na lotnisku w Bednarach w gminie Po-
biedziska. Odwiedziło ją około 80 tys. gości!

Wśród 610 wystawców niemal 15% stano-
wiły firmy zagraniczne, m.in. z Niemiec, Francji, 
Belgii, Włoch, Austrii, Holandii, Irlandii, Finlan-
dii, Danii, Ukrainy i Czech. Wystawcy zajmowa-
li prawie 11 hektarów wynajętej powierzchni. 
O skali przedsięwzięcia nie świadczą jednak 
tylko przytoczone liczby. Imprezie towarzyszy-
ły konkursy i atrakcje przygotowane zarówno 
przez organizatora jak i firmy biorące udział 
w wystawie, co z pewnością docenili i zapa-
miętali zwiedzający. Zorganizowano także uro-
czysty bankiet, który zakończył się występem 
Marcina Dańca i hucznym koncertem zespołu 
Golec uOrkiestra.

Głównym celem wystawy była oczywiście 
prezentacja maszyn rolniczych. Niektóre z nich 
swe światowe premiery miały właśnie w Bedna-
rach. Wykorzystanie ogromnego terenu lotniska 
dla celów wystawy dało możliwość atrakcyjnej 
prezentacji nowoczesnego sprzętu podczas pra-
cy. Do wystawców z branży techniki rolniczej 
dołączyli producenci nawozów, nasion, środków 
ochrony roślin oraz innych związanych z rolnic-
twem. Dzięki temu odwiedzający AGRO SHOW 

mogli zapoznać się z kompletną ofertą środków 
produkcji i usług dla rolnictwa.

Warto pamiętać o firmie Agromix, którą 
z Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń 
Rolniczych łączy rola pomysłodawcy i inicjatora 
wystawy. Jej właściciel, Józef Dworakowski, jest 
jednocześnie jednym z założycieli Izby. Agromix 
powstał w 1989 r. na raczkującym polskim ryn-
ku i w ciągu zaledwie trzech lat z małego przed-
siębiorstwa zajmującego się sprzedażą używa-
nych maszyn stał się firmą oferującą nowocze-
sny sprzęt z branży techniki rolniczej. Przyczynił 
się przy tym do rozwoju technologicznego pol-
skich wsi i dziś jest jednym z liderów na rynku 
w swojej branży. Dworakowski przypomina, że 
pomysł na AGRO SHOW był odpowiedzią na ów-
czesną sytuację ekonomiczną i z perspektywy 
czasu zorganizowanie wystawy było strzałem 
w dziesiątkę, choć wymagało to ciężkiej pra-
cy. Odbywający się już od dekady AGRO SHOW 
zdobywa coraz większy rozgłos, a ranga tej wy-
stawy wśród krajowych i europejskich imprez 
targowych ciągle rośnie.

W tym roku wystawę odwiedził wicemi-
nister rolnictwa Artur Ławniczak. Była to więc 
świetna okazja do spotkania i rozmów rolni-
ków z ministrem.

 Odbyły się również seminaria prowadzone 
przez specjalistów z dziedziny rolnictwa, a dla 
uczniów i studentów przygotowano tematycz-
ne prezentacje. 

DEKADA
AGRO SHOW

28

ag
ro

-s
ho

w

Marcin Fabiszak



29

ekologia

15 lat W
FO

ŚiG
W

Z Przemysławem Gonerą, przewodniczącym Kon-
wentu Prezesów Zarządów Wojewódzkich Fun-
duszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, prezesem WFOŚiGW w Poznaniu rozmawia 
Merkuriusz

 Czym właściwie jest Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? 

Ważnym ogniwem systemu finansowania przed-
sięwzięć ekologicznych, sprawnym instrumentem 
polityki ekologicznej państwa oraz regionalną insty-
tucją finansów publicznych. Ustawa z 1993 r. powo-
łująca fundusze przyznała im samodzielność i osobo-
wość prawną. Sprawia to, że nie tyle administrują one 
środkami wpływającymi do nich z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, ile rzetelnie nimi go-
spodarują. Poprzez możliwość udzielania dotacji, po-
życzek i umorzeń zachęcają głównie samorządy, ale 
także przedsiębiorców, do podejmowania inwestycji 
oraz wspomagają finansowo ich realizację. Każdego 
roku 16 wojewódzkich funduszy przeznacza na ochro-
nę środowiska blisko 1,5 mld zł. Fundusze zwiększają 
wartość dofinansowania, a także powiększają zasoby 
własne. Obecnie sięgają one 5 mld zł. Są to pieniądze 
w nieustannym obiegu, ich krążenie zachęca do inwe-
stycji w ochronie środowiska. Na ich wsparcie przez 15 
lat działania fundusze przekazały ponad 17 mld zł, któ-
re wspomogły 72 tys. przedsięwzięć.

 A jak to wygląda w Wielkopolsce?
Obecnie pod względem wielkości jesteśmy piątym 

funduszem w kraju, nasze zasoby finansowe wzrosły 
do 450 mln zł. W minionych latach na wsparcie blisko 
sześciu tysięcy przedsięwzięć ekologicznych przekaza-
liśmy w Wielkopolsce ponad 1,3 mld zł. Dzięki tym środ-
kom zbudowano dziesiątki oczyszczalni ścieków, setki 
kilometrów kanalizacji oraz przeprowadzono termomo-
dernizację wielu szpitali i szkół. Zrealizowane z naszą 
pomocą obiekty nie tylko poprawiają stan środowiska, 
ale przede wszystkim warunki życia mieszkańców. Cie-
szy, że z każdym rokiem zwiększamy wielkość naszego 
dofinansowania. W roku 2006 przekazaliśmy 150 mln 
zł, w ubiegłym 156 mln, a w tym planujemy około 200 
mln zł. Nasze środki wspomagają też pozyskiwanie unij-
nych euro, mogą bowiem stanowić uzupełnienie wyma-
ganego wkładu własnego inwestorów. 

 Jaką rolę pełni WFOŚiGW w programach 
unijnych? 

Nasza działalność została doceniona przez mini-
stra środowiska, który włączył nas w realizację prio-
rytetów: wodno-ściekowego i gospodarki odpadami 
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 
oraz marszałka województwa, który powierzył nam 
realizację priorytetu III – „Środowisko przyrodnicze” 

– Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007 – 2013.  W PO IiŚ na ochronę środo-
wiska przewidziano ponad 5 mld euro. W jego ramach 
realizowane są wielkie przedsięwzięcia. W pierwszym 
konkursie zgłoszono 8  projektów z Wielkopolski. 
W WRPO na zadania środowiskowe w regionie przewi-
dziano 173,8 mln euro. W rozstrzygniętym już pierw-
szym konkursie zaakceptowano 6 wniosków dotyczą-
cych m.in. budowy ścieżek edukacyjnych i szlaków tu-
rystycznych oraz regionalnych kampanii proekologicz-
nych. Na ich dofinansowanie przeznaczono ponad mi-
lion złotych. W ogłaszanych sukcesywnie konkursach 
rozdzielone zostaną następne miliony.

 Zainteresowanie nimi jest duże?
Tak, gdyż ekologiczne potrzeby wielkopolskich 

gmin wciąż są duże. Zmiany klimatyczne i degradacja 
wielu obszarów uświadamiają nam konieczność zwięk-
szania nakładów na ochronę środowiska. Zobowiązują 
nas do tego także postanowienia traktatu akcesyjnego. 
Osiągnięcie określonych w nim norm środowiskowych 
wymaga pieniędzy oraz sprawnego systemu finanso-
wania przedsięwzięć. Sprawdził się on przez 15 lat 
i jest dobrze oceniany przez naukowców i ekspertów, 
a zwłaszcza przez przedstawicieli samorządów, które 
są największym beneficjentem naszej pomocy.

 Na te pozytywne opnie trzeba było so-
bie zapracować.

Początki były skromne, zaczynaliśmy od kilku biu-
rek i kilkunastu milionów złotych. Rozwój funduszu to 
przede wszystkim zasługa pracowników, którym nale-
żą się szczególne podziękowania. Wielu z nich, jak Anna 
Kamińska, Ewa Ratajczak, Lidia Słomińska, Bolesława 
Wieczorek, Bogusław Brzostowski czy Zdzisław Golis, 
związanych jest funduszem od chwili powstania.  

 Czy łatwo jest pogodzić hasła ekologicz-
ne, kojarzone zwykle z pełnymi dobrej woli entu-
zjastami z zimnymi regułami finansowymi?

Do skutecznej ochrony środowiska potrzeba 
trzech rzeczy – pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pie-
niędzy. Mnie ciekawość świata poprowadziła niegdyś 
na studia geograficzne. Podczas nich zdobyłem dużą 
wiedzę o niezwykłej historii naszego globu. Z per-
spektywy kolejnych epok geologicznych ludzka cy-
wilizacja wydaje się tylko chwilą w dziejach. Jesteśmy 
drobiną, częścią ogromnego wszechświata, uzależnie-
ni od wielu potężniejszych zjawisk i praw, które zaled-
wie dopiero poznajemy i po części rozumiemy. Świa-
domość kruchości Ziemi, niewielkiej planety zagubio-
nej w bezmiarze kosmosu i narażonej na liczne zagro-
żenia, skłania do umiejętnego łączenia celów ekolo-
gicznych z finansowymi możliwościami. W WFOŚiGW 
staramy się to właśnie czynić, wspomagając zawsze 
inicjatywy służące ludziom i środowisku. 
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PREMIERY MUZYCZNE

PREMIERY MUZYCZNE

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

Stanisław Furmaniak

Premiery październikowe
TILL BRÖNNER 
„Rio”

Till Brönner, trębacz, wokalista i jedyna w swoim rodza-
ju osobowość na europejskiej scenie jazzowej, inspirację do 
swojego kolejnego albumu znalazł w muzyce brazylijskiej. 
To, nagrana w Rio de Janeiro, najbardziej osobista płyta 
artysty, w której udział wzięły międzynarodowe gwiazdy: 
Annie Lennox, Aimee Mann, Kurt Elling, Milton Nascimen-
to, Sérgio Mendes, i wielu innych. Upojne brzmienia samby, 
bossa novy oraz mnogość innych stylów wywodzących się 
z Brazylii, to muzyczne ekspresje, które wyraźnie przyciąga-
ją Brönnera. Z łatwością, z  klasą i zręcznością wchłania bra-
zylijską miksturę szczęścia i smutku, intelektu i duchowo-
ści, a nawet przekonująco śpiewa w języku portugalskim. 
Kolejne dwa ważne utwory na albumie pochodzą od inne-
go legendarnego brazylijskiego autora – Joăo Donato. Till 
śpiewa energiczny Café com păo (Coffee With Bread) pod-
czas gdy chwytliwy A ră (The Frog) – kultowy już hit wśród 
DJ’ów na całym świecie i na klubowej scenie muzycznej – to 
swingujący wokal Tilla, Luciana Souzy i Larry’ego Kleina. 

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

IRENA JAROCKA
„Małe rzeczy”

Ukazała się długo oczekiwana nowa płyta Ireny Jarockiej, będąca 
efektem współpracy dwóch pokoleń twórców. Na tej płycie spotkali 
się prawdziwi mistrzowie. Oprócz czterech kompozycji Seweryna Kra-
jewskiego, dwóch Jarosława Kukulskiego, znajdują się na niej utwory 
młodszej generacji kompozytorów Adama Abramka i Pawła Sota, Marci-
na Nierubca i Ilony Europy. Autorami tekstów są Jacek Cygan, a także 
m.in. Edyta Warszawska i Katarzyna Jamróz. Nagrania odbywały się w Iz-
abelin Studio, a także w USA – w Nowym Jorku i w Filadelfii. Produkcją 
muzyczną zajęli się Adam Abramek, Paweł Sot, Łukasz Sztaba, Piotr Zygo, 
a nad całością przedsięwzięcia czuwał Andrzej Puczyński. Udało im się 
stworzyć piękną, ujmującą i uwodzicielską muzykę. Pierwsze dźwięki 
Nie mijaj życie me przypominają najlepsze kompozycje Burta Bachar-
acha, na pozór proste, zaskakują genialnością i kompozytorskim war-
sztatem. Piosenka wyszła spod pióra Seweryna Krajewskiego. W kilku 
kolejnych utworach słychać także pewną nowoczesność, która spotyka 
się ze swoistą retro elegancją i smakiem, jakiego próżno szukać w dz-
isiejszych jednodniowych hitach. Piosenki z albumu „Małe rzeczy” mają 
szanse zostać w świadomości słuchaczy na dłużej, to płyta, do której 
każdy z radością wróci, bez względu na porę roku. Znakomity, perfek-
cyjnie wyprodukowany pop, łączy się z elementami muzyki latynoskiej 
i stylistyką charakterystyczną dla piosenki francuskiej. Zwieńczeniem 
płyty jest nowa wersja piosenki, która jest jednym z największych pr-
zebojów nie tylko w repertuarze Ireny Jarockiej, ale w całej historii pol-
skiej muzyki rozrywkowej, chodzi oczywiście o Odpływają kawiarenki. 
Zarówno ta piosenka, jak i sama Irena Jarocka nie poddają się czasowi, 
są wciąż tak samo piękne i niepowtarzalne! „Małe rzeczy” to płyta dla 
każdego kto lubi dobrą muzykę z niebanalnym tekstem. 
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Aby prawdziwie 
jazzowo wejść w ko-

lejny, jesienny miesiąc, warto wybrać się do 
Blue Note jeszcze ostatniego dnia paździer-
nika i w zaduszkowej atmosferze posłuchać 
wspólnego koncertu duńskiego kwartetu 
Valentine oraz polsko-amerykańskiej gru-
py Popek International Quintet. Jeste-
śmy przekonani, że wieczór ten przyspo-
rzy Państwu wielu wrażeń – podczas kon-
certu do głosu dojdą bowiem różnorod-
ne muzyczne brzmienia i emocje. Muzycy 
Valentine, za sprawą nastrojowych utwo-
rów i aksamitnego głosu wokalistki Han-
ne Hammer, zaproszą do smooth-jazzowej 
krainy łagodności. Natomiast Popek Inter-
national Quintet zelektryzuje publiczność 
utworami opartymi na groovowej pulsacji, 
w których elementy etniczne mieszają się 
z nowoczesnością. 

Bardzo interesująco zapowiada się również koncert trębacza Christopha 
Titza, zainspirowa-
nego późnymi do-
konaniami Milesa 
Davisa i Chata Ba-
kera. Od początku 
lat 90. należy on 
do najbardziej roz-
chwytywanych nie-
mieckich muzyków 
jazzowych i jak nikt 
inny potrafi zahip-
notyzować słucha-
czy pełną emocji 
muzyczną fabułą. Istotne jest również to, że nie traktuje on jazzu w sposób or-
todoksyjny – umiejętnie łączy go z melodyjnym popem i dzięki tej otwartości 
trafia ze swoją muzyką do każdego wrażliwego odbiorcy. 

M i ł o ś n i k ó w 
nieco mocniejsze-
go uderzenia zain-
teresuje natomiast 
koncert brytyjskiej 
formacji The Brew. 
Ta energetyzują-
ca grupa młodych 
muzyków uznana 
została przez pra-
sę za jedną z naj-
większych sensacji 
muzycznych Wiel-

kiej Brytanii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Uwagę przyciąga też lider 
The Brew, gitarzysta Jason Barwick, którego sceniczna charyzma i żywiołowość 
przywołują ducha starego, dobrego rock’n rolla!
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NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA listopa

d
31.10.2008 r., piątek, godz. 20.00
Zaduszki Jazzowe – Jazz Top w Blue 
Note
VALENTINE QUARTET (Dania)
POPEK INTERNATIONAL QUINTET (USA/
Polska)

4.11.2008 r., wtorek, godz. 20.00
SAMBA FOLA – orkiestra bębnów
Gorące rytmy w wykonaniu poznańskiej 
szkoły bębnów

5.11.2008 r., środa, godz. 20.00
KOMETY
Jeden z najpopularniejszych polskich ze-
społów alternatywnych

7.11.2008 r., piątek, godz. 20.30
CHRISTOPH TITZ QUARTET (Niemcy)

08.11.2008 r., sobota, godz. 21.00
ERIJEF MASSIV
Poznańska formacja reggae

09.11.2008 r., niedziela, godz. 20.00
MACK GOLDSBURY & THE POLISH 
CONNECTION (USA/Polska)
Koncert poświęcony pamięci Krzysztofa 
Komedy

12.11.2008 r., środa, godz. 20.00
CONTEMPORARY NOISE QUINTET
Jazzowa improwizacja pełna noise’owej 
energii 

14.11.2008 r., piątek, godz. 20.30
THE BREW (Wielka Brytania)

16.11.2008 r., niedziela, godz. 20.00
ARMIA

18.11.2008 r., wtorek, godz. 20.00
APTEKA

19.11.2008 r., środa, godz. 20.00
FESTIWAL „FABRYKA OBRAZU 
I DŹWIĘKU”

21.11.2008 r., piątek, godz. 22.00
Made in Chicago Jazz Festiwal
MIKE REED’S LOOSE ASSEMBLY

22.11.2008 r., sobota, godz. 22.00
Made in Chicago Jazz Festiwal
SAXOPHONE SUMMIT

24.11.2008 r., poniedziałek, godz. 19.00  
Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej
POLINA ZUZINA & VADIM SZWED

26.11.2008 r., środa, godz. 19.00
Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej
ROKSANA VIKALUK – recital
Starodawne ukraińskie melodie w no-
woczesnych aranżacjach oraz autor-
skie kompozycje do wierszy ukraińskich 
poetów

28.11.2008 r., piątek, godz. 20.30
KASIA WILK 
Koncert promujący debiutancką płytę 

„Unisono”

POPEK INTERNATIONAL 
QUINTET
 Wayne Dockery
John Betsch

CHRISTOPH TITZ QUARTET 
Christoph Titz

THE BREW

31

jazz



Kto? Nie, nie dzieci. Ci, którzy pod przy-
sięgą zobowiązują się mówić prawdę w są-
dzie. Świadkowie. Wybitny poznański praw-
nik, prof. Tadeusz Nowak, wieloletni szef Ka-
tedry Postępowania Karnego na Wydziale 
Prawa UAM w Poznaniu swoim studentom 
mówił zawsze, że w procesie karnym naj-
ważniejszy jest świadek. Nie oskarżony, nie 
prokurator, adwokat czy sędzia, ale zwy-
kły szary człowiek, od którego zeznań – od 
tego co widział, co zapamiętał, co usłyszał 

– zależy los człowieka.
Tymczasem jak traktuje się świadka 

w sądzie. Wystarczy zajrzeć na pierwszą 
lepszą salę rozpraw. Sędzia ze złotym łań-
cuchem z orłem w koronie rozpiera się na 
fotelu, w swoich ławach siedzą prokura-
tor, adwokat i jego klient  – czyli oskarżony, 
bądź w sprawach cywilnych powód – i po-
zwany. Siedzi wygodnie, chociaż na twar-
dych ławach publiczność. A świadek? Świa-
dek – jako jedyny w sali rozpraw – stoi. Stoi 
trzy metry przed składem sędziowskim, za 
specjalną barierką. – Brakuje jeszcze tylko sil-
nego punktowego reflektora – mówił prof. T. 
Nowak – aby zupełnie skołować Bogu ducha 
winnego człowieka, który przecież powinien 
pomagać wymiarowi sprawiedliwości. – Jaki 
to dysonans z sądownictwem anglosaskim 
(widać to wyraźnie na filmach amerykań-
skich, brytyjskich czy australijskich), gdzie 
świadka traktuje się z całą estymą. Stoi tylko 
wtedy, gdy składa przysięgę prawdomów-
ności. Potem zasiada w wygodnym fotelu 
i jest do dyspozycji sądu. Wie, że jeżeli skła-
mie, to może pójść nawet na długie pięć lat 
do więzienia. A amerykańskie zakłady kar-
ne to, wbrew pozorom, nie przelewki. 

To podstawowa i zasadnicza różnica po-
między świadkiem w polskim i amerykań-

skim sądzie. 
Pal nawet licho, 
że nasz musi stać. (Sta-
rosta poznański – Jan Grabkow-
ski – podczas jednego procesu, w którym 
zeznawał jako świadek w sprawie „przekrę-
tów” finansowych szpitala puszczykowskie-
go, składał zeznania na stojąco prawie pięć 
godzin. Zdarza się, że czasami sąd zezwoli 
usiąść osobie starszej, chorej czy inwalidzie, 

ale na dobrą sprawę w sali rozpraw nawet 
nie ma miejsca, gdzie taki świadek mógłby 
swobodnie usiąść.) Nasz świadek zdaje so-
bie doskonale sprawę, że za składanie fał-
szywych zeznań nic mu właściwie nie gro-
zi. Jeden ze starszych adwokatów przypo-
mniał sobie, po bardzo długim namyśle, że 
przed laty któryś z krzywoprzysięzców po-
szedł do więzienia, ale tylko dlatego, że był 
recydywistą. Tymczasem, pomimo pouczeń 
i podpisywanych oświadczeń, już na szcze-
blu policji i prokuratury, gdzie zeznajemy 
po raz pierwszy na okoliczność znanych 
nam okoliczności sprawy, a potem przed 
sądem ludzie kłamią jak najęci. Dlaczego? 
Banalne pytanie. Po to, aby swoim bliskim, 

znajomym, czy własnym interesom nie wy-
rządzić krzywdy. A nóż sąd da wiarę, a jeże-
li sprawa się wyda, to i tak przecież krzywo-
przysięzca pozostaje bezkarny. (Patrz tabel-
ka). Przez trzydzieści lat bytności w sali roz-
praw jako reporter sądowy tylko kilkakrot-
nie (przypadki te mogę wyliczyć na palcach 

jednej ręki) prokurator zwrócił się do sądu 
z prośbą, aby odpis zeznań świadka sąd 
przesłał do prokuratury w celu wszczęcia 

postępowania o fałszywe zeznania. Tylko 
dwa razy sąd sam poinformował świadka, 
że w wyniku powzięcia podejrzenia o to, że 
świadek składa fałszywe zeznania, sąd prze-
śle treść tych zeznań do prokuratury celem 
wszczęcia stosownego śledztwa.

Tymczasem prawie 90% takich donie-
sień jest w prokuraturze umarzanych z po-
wodu niewielkiej społecznej szkodliwości 
czynu (Czyżby? – dop. K.B), bądź też z in-
nych przyczyn. Jeżeli sprawa już trafi do 
sądu, to z kolei w 95% przypadków, jeżeli 
nawet zapadnie wyrok skazujący, jego wy-
konanie zostaje zawieszone, a sama kara 
jest więcej niż symboliczna. W prywatnych 
rozmowach i adwokaci, i prokuratorzy, i sę-
dziowie narzekają, że mają już dosyć kłam-
liwych świadków, że czas coś z tym zro-
bić. Ba, ale co? Odpowiedź wydaje się pro-
sta. Przestać w końcu lekceważyć sygnały, 
z którymi spotyka się każdy nieomal praw-
nik. Bezwzględnie karać tych, którzy składa-
ją fałszywe pomówienia o dokonaniu prze-
stępstwa, nie stosować jakiejkolwiek taryfy 
ulgowej dla tych, którzy pomimo zrozumie-
nia pouczenia o konsekwencjach składania 
fałszywych, albo nawet po złożeniu stosow-
nego przyrzeczenia – kłamią, karać, karać 
i jeszcze raz karać, i to jak najsurowiej. O ile 
jestem przeciwnikiem nieustannych zmian 
w kodeksach, w tym przypadku postulo-
wałbym, aby karę za składanie fałszywych 
zeznań podnieść do co najmniej 5 lat, i bez 
żadnych skrupułów wyroki takie zasądzać.

Być może wtedy nie byłoby sytuacji jak 
w jednym z procesów rozwodowych, kie-
dy to wezwany na świadka kochanek żony 
zeznał, że nic go z kobietą nie łączy, a mąż, 
który nagrał rozmowę kochanków (koron-
ny dowód w sprawie) został przez nich 
oboje oskarżony o... naruszenie ich dóbr 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie 
mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym lub w innym postępowaniu pro-
wadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega ka-
rze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności 
jest, aby przyjmujący zeznanie, działając 
w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 
zeznającego o odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznanie lub odebrał od nie-
go przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wie-
dząc o prawie odmowy zeznania lub od-
powiedzi na pytania, składa fałszywe ze-
znanie z obawy przed odpowiedzialno-
ścią karną grożącą jemu samemu lub jego 
najbliższym.

Kłamią jak 
najęci

Kazimierz Brzezicki
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osobistych. Pan mąż w swoim domu za te-
lefonem umieścił zwykły dyktafon, a żona 
i jej kochanek poczuli się obrażeni, że ich 
miłosne wyznania zostały utrwalone. Do-
piero adwokat wytłumaczył policjantce, 
że mąż nie popełnił żadnego przestęp-
stwa, bo w swoim własnym mieszkaniu 
może robić, co chce, natomiast byłoby do-
brze, aby policja zainteresowała się panem, 
który wbrew dowodom zeznał sądowi, że 
z kobietą nic go nie łączy. W tym przypad-
ku sprawę składania fałszywych zeznań 
przez kochanka żony prokuratura umo-
rzyła. Przykładów takich można przytaczać 
setki. Kłamią świadkowie w sprawach cy-
wilnych, karnych, gospodarczych, admini-
stracyjnych. Po prostu kłamią, wbrew oczy-
wistym innym dowodom, a wszyscy udają, 
że nic się nie stało. 

Bo to nie jest tak, jak w jednym z po-
pularnych programów prawniczych pro-
wadzonych przez sędzię Annę Marię We-
sołowską, która w telewizyjnej „sali roz-
praw” wydobywa ze świadków prawdę. 
Po pierwsze, telewizyjny proces nie ma 
nic wspólnego z polskimi realiami. Na-
wet w Sądzie Najwyższym nie widziałem 
karafki z wodą dla oskarżonych. Ale co 
tam woda. Telewidzowie widzą, jak pod 
czujnym okiem pani sędzi świadek na-
gle oświadcza, że teraz powie całą praw-
dę, bo wcześniej kłamał, bo się bał, albo 
był zły na oskarżonego. Publiczność jest 
przekonana, że tylko sędzia Wesołowska 
ma monopol na ujawnianie prawdy i sły-
szałem o prośbach, aby to ona prowa-
dziła procesy w konkretnych sprawach. 
Jaka jest policja i prokuratura, nie muszę 
tłumaczyć, ale nie jest też tak, że są tam 
same matoły, które nie potrafią zabezpie-
czyć podstawowych dowodów. Potrafią, 
i to nieźle. Czasami jednak przeszkadza-
ją im w tym świadkowie. A to przemil-
czenie pewnych okoliczności, a to udzie-
lenie fałszywego alibi, a to potwierdze-
nie kłamliwych oświadczeń oskarżonego, 
a to podanie innych okoliczności, a to 

„zapomnienie” o meritum. To fakt, że na-
sze prawo zezwala, aby podejrzany mówił, 
co mu ślina na język przyniesie, ale zdoby-
cze kryminalistyki i procedury karnej, ba 
zwykła logika, potrafią zdemaskować każ-
dą mistyfikację. Byłoby łatwiej i organom 
ścigania, i sądom, aby w sytuacji, gdy na-
trafią na „zmowę kłamczuchów”, mieli po-
tężny oręż do walki z kłamliwymi świad-
kami. Pobłażanie im, to kręcenie bicza na 
samego siebie. 

Zewsząd słyszy się donośne głosy o pil-
nej potrzebie naprawy systemu polskiego 
wymiaru sprawiedliwości. Co kilka miesię-
cy nowelizuje się prawo karne, spełniając 
kaprysy polityków. Co roku trzeba naby-
wać nowy kodeks karny, bo stary już zu-
pełnie „spuchł” od nanoszonych poprawek. 
Nowelizować prawo trzeba jednak z głową, 
a nie pod dyktando politycznych koniunk-
tur. Jestem przekonany, że gdyby kwesta 

„krzywoprzysięstwa” została potraktowana 
z całą powagą, gdyby rzeczywiście świa-
dek czuł się filarem każdego procesu, a nie 
piątym kołem u wozu, nasze procesy by-
łyby procesami z prawdziwego zdarzenia, 
nie zaś sesjami, gdzie świadek stawia się 
tylko po to, aby mu odczytać to, co zeznał 
w postępowaniu przygotowawczym. Oba-
wa, że każde fałszywe słowo zostanie ob-
rócone przeciwko temu, kto skłamał, wie-
lu ludzi skłoniłoby zapewne do stosownej 
refleksji. 

UBEZPIECZENIA
(m.in.: komunikacyjne, majątkowe, finansowe,  

odpowiedzialności cywilnej, osób fizycznych i firm)

NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

NOWO OTWARTE 
REGIONALNE  PRZEDSTAWICIELSTWO W POZNANIU

61-719 POZNAŃ, UL. GEN. T. KUTRZEBY 12A/101
e-mail: przedstawicielstwo.poznań3@uniqa.pl
CZYNNE 8 – 16                      TEL. (0 61) 852 36 41

ZAPRASZAMY OSOBY CHĘTNE DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY 
W CHARAKTERZE AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO (CV NA W/W ADRES)

Sąd Rejonowy w Poznaniu
2007 rok

O fałszywe zeznania z art.233:
oskarżono 137 osób 
skazano 121
kara więzienia 107  
(101 osobom warunkowo zawieszono 
wykonanie kary)
Wysokość kary:
Od 2 miesięcy do 5 miesięcy 16 osób
Od 6 miesięcy do 1 roku 75
Od 1 roku do 2 lat 16
Ograniczenie pozbawienia 
wolności 6 osób

W pierwszym półroczu 2008, w trzech 
poznańskich sądach rejonowych (Od 
stycznia 2008 r. Sąd Rejonowy w Pozna-
niu został podzielony na trzy odrębne 
jednostki: Sąd Rejonowy Poznań Sta-
re Miasto, Sąd Rejonowy Poznań Nowe 
Miasto i Sąd Rejonowy Poznań Grunwald- 

-Jeżyce) tendencje były identyczne. 
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Skąd pomysł, aby facet całe lata piszą-
cy o sztukach wizualnych, ostatnio o świet-
nych poznańskich fotografikach, zabrał się 
do  robienia zdjęć i ich prezentacji?!

Pewnie z kilku względów. Po pierwsze – 
może dlatego, że nudzi mnie fotografia tzw. 
bezpośrednia, w tym przyrodnicza?  Natura 

– mógłbym powiedzieć za Gombrowiczem. 
–  Nie chcę natury, dla mnie naturą są ludzie. 

Ludzi chętnie bym portretował, ale fascynu-
jących mnie modeli, a zwłaszcza modelek, 
jest jak na lekarstwo. Po drugie – widziałem 
tysiące zdjęć uchodzących za artystyczne, 
z których niewiele mnie satysfakcjonowa-
ło. Po trzecie – pomyślałem sobie: mógł pre-
zentować swoje fotografie Jean Baudrillard, 
mogę i ja. Po czwarte – ostatnie i najważ-
niejsze, może to być interesujące dla tych, 
którzy uważają, że krytyk jest nieudanym 
artystą,  oraz dla innych, których być może 
zaciekawią uwagi człowieka piszącego, wy-
powiadającego się z innej niż zwykle per-
spektywy, bo od strony techniczno-arty-
stycznej a nie ideowo-estetycznej.

Fotografujących dzielę na mistrzów 
(to m.in. ci, o których pisałem na łamach 

Merkuriusza), przeciętniaków i amatorów, 
dokumentujących życie rodzinne, wyjazdy 
zagraniczne i tym podobne sprawy. Z róż-
nych względów szanuję dokonania pierw-
szych i ostatnich. Natomiast irytują mnie 
poczynania mało zdolnych, uważających się 
za Bóg wie jak wielkich artystów. W pracach 
tego rodzaju ludzi jest wiele wad, z których 
nie zdają sobie sprawy. Przede wszystkim są 

banalne. Ile razy można fotografować drze-
wa, ptaki, rodzinę i znajomych? Po wtóre – 
kolory,  np. sepię trzeba sobie ustawiać sa-
memu, a nie zdawać się na tonację z apara-
tu, która sprawia, że zdjęcia są martwe. I po 
trzecie – naprawdę warto opanować pro-
gramy graficzne, a nie kurczowo się trzy-
mać dawnych technologii, np. gumy, po-
nieważ ciekawsze efekty i o wiele szybciej 
uzyska się za pomocą komputera. Kto nie 
wierzy, niech przyjrzy się pracom Jacka Gul-
czyńskiego (Merkuriusz nr 8, 2008).

Oczywiście, mają rację znawcy, którzy 
mówią, że punktem wyjścia do ewentual-
nych przetworzeń musi być dobre zdjęcie. 
Ale wcale nie chodzi o to, aby uzyskać je za 
pomocą superaparatu. O wiele ważniejsze 

jest to, kto fotografuje. Wiadomo na przy-
kład, że dobre zdjęcia robią ludzie para-
jący się sztuką. Dlaczego? Bo potrafią in-
tuicyjnie skomponować ujęcie oraz mają 
wrażliwość formalną i kolorystyczną, wy-
niesioną z własnej praktyki i ogólnej kul-
tury plastycznej.

Kiedy zastanawiam się, dlaczego za-
jąłem się fotografowaniem i przetwarza-
niem zdjęć,  przychodzi mi na myśl do-
prowadzanie mojego portretu, umownie 
zwanego  Z Cezarem, wymyślonego przez 
Heinza Eberta, do zadowalającego efektu 
końcowego. Szlifowałem go rękami ludzi 
umiejącymi posługiwać się Photoshopem. 
Wówczas pomyślałem sobie, że obrobił-
bym to zdjęcie lepiej sam, gdybym umiał 
posługiwać się tym programem. Efekt tam-
tych działań jest taki, iż pomysł, który po-
wstał z kpiarskiego zestawu prac Eberta 
Cezar krytyki sztuk wszelakich i łacińska se-
kwencja „Słowa ulatują, to co zostało na-
pisane pozostaje” mi się podobają, nato-
miast uzyskany wtedy rezultat mniej. Do-
piero ostatnio odpowiednio ustawiłem li-
ternictwo i zamieniłem wizerunek cezara 
na mój odwrócony profil. Z elementów, 
które miałem do dyspozycji zrobiłem, co 

potrafiłem, więc powstałą kompozycję 
uznałem za skończoną. 

Najpierw zacząłem fotografować wedu-
ty, a właściwie któregoś dnia wiosną, po go-
dzinie 18,  wykonałem zdjęcie Fontanny Nep-
tuna z ratuszem w tle, pięknie oświetlonym 
promieniami zachodzącego słońca. Wpraw-
dzie pierwszy plan jest ciemny, pewnie zbyt 
ciemny, za to górna część renesansowej bu-
dowli na tle niebieskiego nieba wygląda bar-
dzo dobrze. Ta kompozycja ma dwie wersje – 
barwną i sepiową. Obie są zadowalające.

Andrzej Haegenbarth

Pozaczasowe, 
własne  
i uniwersalne
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Później przekonałem się, iż aby ożywić 
zdjęcie, które ma nieciekawe, szare lub bla-
de niebo, wystarczy je zmienić na bardziej 
intensywne. Robię to w Photoshopie, zwy-
kle tylko za pomocą krzywych, rzadko do-
dając cyjanu, zieleni i niebieskiego.

Kompozycja od razu nabiera blasku. 
Jeszcze większe odrealnienie świata przed-
stawionego powoduje zamiana koloru na 
sepię (Kalisz burzowy, Fontanna któregoś 
lata). Uzyskuję ją, po usunięciu barwy, za 
pomocą dużej ilości czerwonego, nieco 
magenty i trochę żółtego. Uważam, że fo-
tografie dwukolorowe są ciekawsze od jed-
nobarwnych. W niektórych przypadkach, 
gdy trafnie dobierzemy kolory, uzyskamy 
niezwykły efekt (Rzeczywistość alternatyw-
na), jakby świata istniejącego równolegle 
obok naszego. Tutaj widz wkracza w sfe-
rę SF, klimaty i wrażenia poetyckie, które 
może zaktywizować własną wyobraźnią. 
Do uruchomienia marzeń, a nawet snucia 
przyszłościowych wizji, niewątpliwie sty-
mulują prace w rodzaju Wejścia czy Miasta 

przyszłości. Nie zostały one wygenerowane 
komputerowo, lecz powstały dzięki prze-
tworzeniu realnie istniejących fragmentów 
rzeczywistości. Obecnie bowiem fotografu-
ję głównie pejzaż miejski, architekturę, inte-
resujące fragmenty wnętrz, rzadko ludzi.

Pierwszą moją kompozycją, którą za-
akceptowałem była Fontanna pod wieczór 
w wersji barwnej. Nie interesuje mnie, czy 
realizowana przeze mnie fotografia nawią-
zuje do tradycji lub czy jest nowatorska. Nie 
myślę również o kontynuowaniu jakiegoś 
dobrego pomysłu i układaniu prac w cy-
kle. Wybrany motyw rokujący, moim zda-
niem, udany efekt końcowy przetwarzam 
na komputerze, czasami tylko nieznacznie, 
a niekiedy wykonuję kilka jego wersji aż 
uznam, że nic lepszego nie da się zrobić.

Myślę, że obecnie poruszam się na gra-
nicy między realnym a irrealnym, między 
światem rzeczywistym a fantastycznym. 
Co dalej? Na pewno nie będę dokumento-
wał rzeczywistości, chwytał na gorąco dzie-
jących się zdarzeń, bo nigdy nie zajmował 
mnie zapis bezpośredni, ale to, co pozacza-
sowe, ukryte, wyobrażone i uniwersalne.

Stąd zapewne jakby zawieszenie moich 
fotografii w bezczasowości. Nie interesuje 
mnie bowiem rejestrowanie rzeczywiste-
go świata, ale wywoływanie sugestii i sko-
jarzeń, podobnie jak dzieje się to w sztu-
kach plastycznych. Chciałbym w realizowa-
nych kompozycjach zawrzeć swoje dozna-
nia, własną wrażliwość i upodobania; prze-
kazać osobiste spojrzenie na świat. Reszta, 
tzn. interpretacja i ocena prac, należy do 
odbiorcy, jeśli w ogóle to, co robię, go za-
interesuje. 

Andrzej 
Haegenbarth
krytyk sztuki, publicysta, 
fotografik. Absolwent 
filologii polskiej UAM 
w Poznaniu. Dawniej redaktor: 
dwumiesięcznika „Sztuka” (1974-
81), Muzeum Narodowego 
w Poznaniu (1981-82), tygodnika 

„Wprost” (1982-86), miesięcznika 
„Nurt” (1986-90). Pełnił różne 
funkcje, m.in. sekretarza redakcji, 
kierownika działu kultury i działu 
krytyki artystycznej. Obecnie 
pochłania go kontemplacja 
piękna, zgłębianie tajników 
komputera i ostatnio – fotografia,  
a w zachwyt wprawiają widoki 
roztaczane przez fascynujące 
kobiety i półka z książkami.
Jest autorem takich między 
innymi książek, jak: „Sztuki 
plastyczne w Poznaniu” (1987),  
(współautor), „Wielka miłość 
i dewiacje” (1990, 1991), „Eros 
i znawcy” (1994), „Być artystą!” 
(1994) oraz wielu wstępów do 
albumów, katalogów, a także 
szkiców i wywiadów z artystami. 
Jego „Wyspy na oceanie 
sztuki”, szkice o twórczości 
współczesnych twórców, 
głównie poznańskich, czekają 
na wydawcę. Pisze kontynuację 

„Wysp” zatytułowaną „Anielskie 
piękności”.

Portret Andrzeja Haegenbartha 
wg pomysłu Heinza Eberta

Landsberg an Warthe Anno Domini 2008

Koło fortuny, 2008 Wejście, 2008

Wnętrze z oświeconym  IKatedra w centrum, Gorzów Wielkopolski, 
2008
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Teatr Wielki im. Stanisława Moniusz-
ki w Poznaniu jest teatrem wyjątko-

wym, zwłaszcza z jednego powodu. Chy-
ba nigdzie na świecie nie ma sceny opero-
wej, która miałaby w aktualnym repertu-
arze aż tyle dzieł Giuseppe Verdiego. I nie 
jest to zjawisko ostatnich lat czy panują-
cej mody. Na przestrzeni minionych 88 
lat, poczynając od legendarnej i sztanda-
rowej „Aidy”, wystawionej za ówczesnego 
dyrektora Adama Dołżyckiego, przez tę 
scenę przewinęły się 42 premiery piętna-
stu dzieł mistrza z Le Roncole koło Busse-
to (prowincja Parma). Było więc „Rigolet-
to”, była „Traviata”, „Bal maskowy”, „Truba-
dur”, „Otello”, „Moc przeznaczenia”. To taka 
kanoniczna wręcz klasyka. Ale w 1935 
roku wystawiono rzadsze „Nieszpory sy-
cylijskie”, a w 1968 roku „Attylę”. W 1970 
roku uzupełniony został w grupie klasy-
ki „Don Carlos”, a 18 lat później wielki „Fal-
staff”. Z historycznej perspektywy zdzi-
wienie budzi dopiero niedawna (1995 r.) 
premiera słynnej opery „Nabucco”, z jesz-
cze słynniejszą pieśnią chóru „Va pensiero” 
z trzeciego aktu. Na długo w pamięci po-
zostanie gigantyczna plenerowa realizacja 
(Stary Browar) opery „Makbet” w reżyserii 
Krzysztofa Jasińskiego w roku 2001. Rok 
temu Teatr Wielki przedstawił rzadkość 

– operę „Stiffelio”, a w przyszłości (dalekiej 
czy bliskiej?) dyrektor Sławomir Pietras 
myśli o wystawieniu mniej znanych, ale 
przecież równie fascynujących dzieł Ver-
diego, jak „Simon Boccanegra”, „Lombard-
czycy”, czy „Bitwa pod Legnano”, tudzież 

„Luiza Miller”. A przecież to nie koniec do-
konań wielkiego włoskiego mistrza. Wy-
starczy zwrócić uwagę choćby na ciekawą, 
wystawioną w Warszawie już w roku 1850 
operę „Ernani”.

Należy sobie uświadomić fakt, że to 
właśnie Giuseppe Verdi, żyjący w latach 
1813-1901, w historii muzyki operowej 
stał się – poczynając od przełomu wieków 
XIX i XX – prawdziwym hegemonem sztu-
ki, która mimo upływu czasu i coraz silniej-
szej technicyzacji kultury pozostała atrak-
cyjna i wciąż wywołuje mnóstwo emocji 
i przeżyć. Tak więc powyższy krótki rys hi-
storyczny i następująca po nim konstata-
cja uzasadniają nośność i sens corocznego 
przeglądu twórczości mistrza z Le Roncole. 
Najważniejsza staje się w tym kontekście 
troska o jak najwyższy poziom propono-
wanych prezentacji, czy to przypomnień, 
czy kolejnych premier.

A tegoroczne ósme już Dni Verdie-
go, przewidziane na dni 11-30 paździer-
nika, rozpoczęły się premierą „Mocy 

przeznaczenia”. Właściwsze jednak będzie 
użycie terminu „wznowienie”, bo obecny 
spektakl to przypomnienie realizacji sprzed 
17 lat. W ówczesnym tercecie realizatorów: 
Mieczysław Dondajewski – kierownictwo 
muzyczne, Robert Skolmowski – insceniza-
cja i reżyseria, Marek Braun – scenografia, 
zmienił się tylko szef muzyczny. Jest nim ak-
tualny kierownik muzyczny Teatru – włoski 
dyrygent, specjalista i miłośnik sztuki Ver-
diego, Eraldo Salmieri.

Kiedy po długo oklaskiwanej premie-
rze w sobotni wieczór rozgorzały trady-
cyjne opiniotwórcze rozmowy i dyskusje, 
wszyscy byli zgodni. Salmieri tak przygo-
tował Orkiestrę Teatru Wielkiego i tak po-
prowadził Chór Teatru oraz solistów, że ta 
pierwsza grała „jak z nut”, ale z jakąż pre-
cyzją i ekspresją, chór (pod kierownictwem 
Mariusza Otto, skutecznego następcy le-
gendarnej Jolanty Doty-Komorowskiej) za-
chwycał samego nestora krytyków – Józe-
fa Kańskiego z Warszawy, a soliści z urzeka-
jącą Barbarą Kubiak w roli Leonory na cze-
le mogli pomuzykować do woli i z rzadką 
skutecznością artystyczną.

Festiwal – przypomnę – trwa do 30 paź-
dziernika i obejmuje 9 głośnych tytułów, 
także z „Messa da Requiem” w dniu finało-
wym. 

Andrzej Chylewski

Czy mo˝liwy jest 
Êwiat bez Verdiego?T
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Listopadowy repertuar to przede wszystkim II Przegląd Polskich Oper i Bale-
tów. To rozpoczynające się tuż przed świętem narodowym przedsięwzięcie jest oka-
zją do zaprezentowania dorobku najlepszych polskich kompozytorów, zrealizowane-
go przez wybitnych polskich twórców – wśród nich należy wymienić Hanuszkiewi-
cza, Starowieyskiego, Drzewieckiego, Kujawę, Kolbergera, Konwińskiego, Wesołow-
skiego. W programie tegorocznego Przeglądu znalazły się opery Moniuszki Straszny 
dwór (9., 11. XI), Halka (15.) i koncertowe wykonanie obszernych fragmentów Parii 
(18.), Bogusławskiego Krakowiacy i Górale (13., 21.) oraz Henryk VI na łowach (19.), 
a także Faust Radziwiłła (16.). Z dzieł baletowych zobaczymy Pana Twardowskiego 
Różyckiego (14.), Groszki i róże w nagraniu Ewy Demarczyk, Powracające fale Karło-
wicza i Krzesanego Kilara (20.) oraz Mity, Moderato, Nokturn i tarantellę, Mandragorę 
i Harnasie Karola Szymanowskiego (22.). 

W listopadzie balet zaprezentuje się także w klasyce gatunku: Romeo i Julia (5.), 
Grek Zorba (7.), Jezioro łabędzie (26.) i Sen nocy letniej (29.). Spektakle te nieodmien-
nie cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności. Dotyczy to również repertu-
aru Verdiowskiego, który w końcu miesiąca reprezentować będzie Otello (23.), Bal 
maskowy (25.), Stiffelio (27.), Trubadur (28.) i Traviata (30.).  
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Henryk VI na łowach fot. K. Citak

Straszny dwór  
fot. A. Grabowski

Faust fot. T. Jaworski
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Kiedy Pan Bóg zapytał Johna o życze-
nie, ten odpowiedział: Mike ma sto krów, 
a ja pięćdziesiąt, spraw więc Panie, żebym 
miał ich sto pięćdziesiąt.  Helmut poprosił: 
Panie, Johann ma pięćdziesiąt świń, ja tylko 
dwadzieścia pięć, a chciałbym mieć sto. Kie-
dy przyszła kolej Józka, ten wypowiedział 
się następująco: Boże, ja mam nędzną le-
piankę,  a Bartłomieje murowaną chałupę, 
ze stodołą, oborą, stajnią i chlewem. Niech-
by im piorun spalił....

Ta anegdota o polskiej zawiści wyja-
śnia logikę, według której półtorej kaden-
cji temu władza zlikwidowała kasy chorych. 
Wtedy, kiedy ich działanie zaczęło się 
sprawdzać, przede wszystkim w re-
jonach bardziej rozwiniętych. Wła-
dza orzekła, że część ludności, nawet 
duża, nie może mieć lepiej niż reszta 
i słuszne jest, żeby wszyscy mieli rów-
nie podle. I mają coraz gorzej. Wariant, 
żeby poszukać możliwości równania 
w górę, nie został zrealizowany. 

Jeśli wyznawać teorie spiskowe, to 
już wtedy można było podejrzewać, 
iż za tą decyzją kryje się długofalowy 
plan rozwiązywania problemów 
demograficznych w ojczyźnie na-
szej. Naród się starzeje. Choćby 
w mieście naszym Poznaniu osob-
ników w wieku emerytalnym egzystu-
je już ponad sto tysięcy. Ludności po 
pięćdziesiątce jest pewnie drugie tyle 
i niedługo bycie starym albo starszym 
(fachowo to się nazywa „późna doro-
słość”), będzie stanem normalnym. 
Zaś wiek tak zdecydowanie niepoważ-
ny jak mniej niż czterdzieści lat stanie 
się ewidentnie passé. Jeśli demokracja 
przetrwa, to przewaga nas staruchów 
w ciałach przedstawicielskich będzie za 
dwadzieścia lat miażdżąca. Ale już dziś wie-
ją grozą wizje katastrofy ekonomicznej spo-
wodowanej przez hordy staruszków, używa-
jących życia na emeryturze „na koszt” ciężko 
tyrających, coraz mniej licznych małolatów 
w wieku przedemerytalnym. Myśląc spisko-
wo, w trwałym upadku służby zdrowia moż-
naby się dopatrywać diabolicznej metody 
rozwiązania problemu nadwyżki ilościowej 
tychże staruchów – na drodze cichej ich eu-
tanazji przez niedostępność świadczeń me-
dycznych. Uchwalone właśnie przerobienie 
jej placówek na biznesy, niesie ewidentną 
intencję pro-juwenalistyczną. 

Chodzi, jak to w kapitalizmie, o wiel-
ką kasę. Suma składek emerytalnych pła-
conych przez 30-40 lat (indywidualnie od 

100 do 250 tys. średnio bez kapitalizacji) po-
mnożona przez liczebność roczników po-
wojennego, obecnie emeryckiego, wyżu 
(mój rocznik to ponad siedemset tysięcy ró-
wieśników) – prowadzi do sum zawrotnych. 
Czy aby nie szkoda TAKIEJ kasiory na nie-
użytecznych staruchów? Ponoć część z tej 
kasy została „zagospodarowana” w czasach, 
kiedy ZUS miał nadwyżki, w latach osiem-
dziesiątych. Zatem obecny „deficyt”, do któ-
rych ogół musi „dokładać”, wynikałby z tego, 
że forsa uzbierana przez ludność na starość 
została w części podprowadzona. A będzie 
coraz gorzej.

Na oko więc emeryt-patriota powinien 
pro publico bono możliwie szybko spowodo-
wać, by ustał powód wypłacania mu świad-
czeń. Za komuny patriotyzm w narodzie był 
wielki, bo statystyczny facet, żyjąc nieco po-
nad 66 lat, emeryturę pobierał tylko przez 
około półtora roku. Obecny konsumpcyjny 
egoizm (ten kapitalizm!) oznacza, że w ta-
kim mieście Poznaniu chłop średnio docią-
ga do wieku 71,8 lat, a przewidywana dłu-
gość życia sześćdziesięciolatka to niemal 78 
lat. Prawie trzynaście lat wyciągania eme-
rytury!! A panie to już w ogóle szkoda ga-
dać, doją do osiemdziesiątki i dłużej... Po-
dejrzliwe spiskowe myślenie podsuwałoby 
w tym miejscu przypuszczenie, że skoro 
starsi państwo nie chcą być patriotami po 
dobroci, to może ktoś wpadł już na pomysł, 

żeby przymusić? Nową jakość w tej mate-
rii, być może przecierającą szlaki, stworzy-
ło niegdyś łódzkie pogotowie medyczne, 
transportując pacjentów od razu do zako-
legowanych firm pogrzebowych, eliminując 
etap pobytu w szpitalu. Bo te biedne szpi-
tale ledwo zipią... 

Póki co bycie staruchem jest zdecydo-
wanie bardziej passé niż na przykład bycie 
niepełnosprawnym. Z kół zbliżonych do 
powołanej niedawno w Poznaniu Rady Se-
niorów doszły dane, że środki z kasy miej-
skiej dla tych drugich są proporcjonalnie kil-
kakrotnie wyższe niż dla seniorów właśnie, 

których jest zdecydowanie więcej. Od-
zwierciedla to także politykę społeczną 
UE. Może niepełnosprawność nie jest 
tak beznadziejna jak starość, zwłaszcza, 
że dopada tylko niektórych? Więc chęt-
niej się płaci?

Ktoś wyliczył, że w dzisiejszych cza-
sach przeciętnie niemal dziewięćdzie-
siąt procent wydatków na świadczenia 
medyczne, ponoszonych przez całe 

życie człowieka – przypada 
na ostatni jego okres... Jakie 
pole ogromnych, możliwych 
oszczędności... Istnieją też 

dane, z których wynika, że pro-
filaktyka zdrowotna, zdrowy tryb życia 
tak naprawdę zwiększają summa suma-
rum wydatki na świadczenia medycz-
ne. Zdrowsi ludzie mniej chorują, żyją 
dłużej i nie zabijają ich masowo banal-
ne zawały albo udary. W późniejszym 
jednak wieku zapadają na perwersyjne, 
przewlekłe choroby starcze, których le-
czenie jest beznadziejne, długotrwałe 
i przede wszystkim... bardzo kosztow-
ne. System finansowo traci.

W Polsce obywatele 50+ pracują w 30% 
(kobiety) i w 40% (mężczyźni) i jest to pra-
wie najmniej w UE. Dla jedynie 30% z nich 
seks jest nadal ważny i tylko 30% uważa, 
że ich stan zdrowia jest wystarczająco do-
bry. Z szumnego programu dla 50+ niewie-
le zostało, musimy zatem ratować się sami. 
Żyjemy w końcu w kraju, w którym więk-
szość chce kary śmierci, a duża część akcep-
tuje tortury. Można tu legalnie tłuc dzieci 
i żony w zasadzie też (byle nie po pijaku), 
a okrucieństwo wobec zwierząt pozostaje 
bezkarne. Nie warto więc liczyć tu na żadne 
względy dla siwego włosa, raczej przeciw-
nie, przecież już nami straszą... Powinniśmy 
konsekwentnie wydostawać z systemu to, 
co nasze, i starać się żyć jak najlepiej. I jak 
najdłużej. Na chodzie.  

Lech Mergler

Staruchy 
wszystkich 

stanów... 
Nie dajmy się!
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