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 SABMiller odnotował wzrost 
sprzedaży o 2 procent na polskim ryn-
ku, natomiast w Europie 1-procento-
wy spadek. Wejdzie też na rynek bia-
łoruski i prawdopodobnie przejmie 
browar Krynitsa. Z powodu czeskiej 
prezydencji w Unii Europejskiej Pil-
sner Urquell znacznie zwiększy sprze-
daż. Jakie będą Państwa ruchy? 

Nie wypowiadamy się na temat na-
szych konkurentów ani działań planowa-
nych w kontekście konkurencji.

 Ostatnio (listopad 2008) 
uzyskaliście międzynarodowe uzna-
nie dla piw Żywiec i Żywiec Porter 
w Londynie w konkursie Interna-
tional Beer Challenge. Jest to jedna 
z najważniejszych nagród w bran-
ży dla Grupy Żywiec, która potwier-
dza najwyższą jakość polskich piw 
z browarów w Żywcu, Cieszynie, Le-
żajsku, Warce i Elblągu. Czy ten suk-
ces przełoży się na reklamę i promo-
cję polskich piw na arenie międzyna-
rodowej?

Nasze piwa zdobywają wiele nagród 
– zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ce-
chuje je bowiem bardzo wysoka jakość 
i smak ceniony przez Polaków i smako-
szy innych narodowości. Oczywiście in-
formujemy konsumentów o zdobywa-
nych nagrodach i tam, gdzie jest to za-
sadne, wydatnie eksponujemy je w re-
klamie. Każdy lubi wygrywać. A my 
w Grupie Żywiec do zwycięstw przywią-
zujemy dużą wagę.

 Z najnowszych danych 
wynika, że rynek alkoholi w Polsce 
w ubiegłym roku wzrósł o prawie 17 
procent. Co to oznacza dla branży 
piwnej? Jak wygląda Państwa udział 
w tym wzroście i jakie są prognozy 
na przyszłość? 

W ubiegłym roku rynek piwa był 
dwoisty – początkowo cechował się wy-
sokim wzrostem, aby w połowie roku 
znacznie spaść. Spadek wynikał z wie-
lu czynników. Jednym z nich był zna-
czący wzrost sprzedaży mocnych alko-
holi, w szczególności wódki. Wszyst-
kie rynki rozwijają się w pewnych cy-
klach, a w Polsce wzrost sprzedaży piwa 
w ostatniej dekadzie był wprost fenome-
nalny. Teraz nadchodzą trudniejsze cza-
sy powodowane kryzysem finansowym 
i konkurencją. Konkurencją zarówno ze 
strony piw oraz innych napojów alkoho-
lowych i niealkoholowych.Z 
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 Jak ze swojego punktu wi-
dzenia ocenia Pan gospodarkę na świe-
cie i na tym tle polską. Czy pewne spo-
wolnienie rynku odbije się na sprzeda-
ży piwa?

Jak Pani wie, w marcu 2009 r. nastąpi 
znaczna podwyżka podatku akcyzowego. 
Co więcej, wszyscy producenci piwa odczu-
li podwyżki surowców, a tracąca na warto-
ści złotówka dodatkowo wpływa na wzrost 
kosztów, gdyż większość surowców kupuje-
my płacąc w euro i dolarach. W roku 2008 
mieliśmy w Polsce do czynienia ze spowol-
nieniem wzrostu, co w połączeniu z pod-
wyżką cen piwa powyżej poziomu inflacji 
powoduje, że po raz pierwszy od czasu pry-
watyzacji branży możemy spodziewać się 
spadku wolumenu sprzedanego piwa.

 Narzuciliście sobie i konkuren-
cji duże tempo, inwestując 200 milionów 
zł w browary w Warce, Żywcu, Leżajsku, 
Elblągu. Miało to spowodować wzrost 
produkcji piwa do 14 mln hl. Czy tak się 
stało?

Zainwestowaliśmy we wzrost zdolno-
ści produkcyjnych, ponieważ ich potrze-
bowaliśmy do sprostania popytowi na ryn-
ku. Mieliśmy plany dalszej ekspansji pod 
warunkiem, że rynek nadal będzie wzra-
stał. Spodziewamy się jednak, że w obliczu 
spadków na rynku w 2008 r., dalsze zwięk-
szanie zdolności nie będzie potrzebne. Zre-
alizowane rozbudowy naszych browarów 
nie spowodują bynajmniej sytuacji, w któ-
rej będą one stały niewykorzystane. Pomo-
gą nam zmniejszyć pewne ciśnienie odczu-
wane w zakładach w szczytowym sezonie 
letnim i bożonarodzeniowym.

 Jesteście drugim graczem na 
rynku. Czy możliwa jest poprawa wyni-
ków w tej tak bardzo konkurencyjnej 
branży?

Poprawa wyników jest możliwa zawsze. 
Stawiamy sobie za cel wzmocnienie Grupy 
Żywiec na drugiej pozycji na rynku piwa, 
bowiem od lidera, czyli Kompanii Piwo-
warskiej dzieli nas spory dystans. Dokona-
my tego przede wszystkim sprzedając naj-
wyższej jakości piwo, które doceniają kon-
sumenci.

 Mówi się, że w lutym 2009 r. Ży-
wiec zdecyduje się na połączenie ze swo-
imi spółkami zależnymi. Co to oznacza?

Grupa Żywiec była skomplikowanym 
konglomeratem wielu spółek. Aby działać 
na rynku efektywniej, ubiegły rok poświę-
ciliśmy na uproszczenie naszych struktur. 
Pewnym elementem tych działań jest łą-

czenie wielu spółek w prostszą i łatwiej za-
rządzaną strukturę.

 Projektowana jest ustawa 
o bezpieczeństwie imprez masowych 
z zapisem umożliwiającym sprzedaż 
alkoholu podczas meczów. To ukłon 
w stronę kibiców przed piłkarskimi Mi-
strzostwami Europy 2012. Czy to dobry 
pomysł? 

Sam lubię wypić piwo oglądając sport 
– zarówno w domu, w pubie czy na impre-
zie sportowej. Oczywiście w miejscach pu-
blicznych władze muszą podchodzić do 
tego ostrożniej i zapobiegać niepożąda-
nym zachowaniom małych grup kibiców, 
którzy mogą nadużywać alkoholu. FIFA 
jest zainteresowana umożliwieniem spoży-
cia piwa na stadionach i taka zmiana w pra-
wie jest prawdopodobnie sprawdzianem 
przed organizowanymi w Polsce Mistrzo-
stwami Europy w 2012 r. Osobiście uwa-
żam, że to jest dobre rozwiązanie. Już dziś 
wielu fanów może kupić alkohol w pobliżu 
stadionu, a potem oglądając mecz w więk-
szości przypadków zachowuje się dobrze. 
Piwo i piłka nożna pasują do siebie, jeśli to 
pierwsze jest spożywane odpowiedzialnie.

 Został Pan w 2007 r. preze-
sem zarządu Grupy Żywiec S.A., ale po-
został dyrektorem generalnym Heineke-
na w Ameryce Łacińskiej. Czy udaje się 
Panu łączyć te dwie funkcje?

Z chwilą objęcia stanowiska prezesa 
zarządu w Grupie Żywiec zrezygnowałem 
z funkcji w Ameryce Łacińskiej. Nie łączę 
tych funkcji.

 Udało się nam dowiedzieć, że 
w planach miał Pan wzrost mocy pro-
dukcyjnych w czterech browarach, że 
niezadowolony był Pan z wyników mar-
ki Tatra, że Grupa chciałaby wzmocnić 
swoją pozycję w segmencie piw sma-
kowych i uzyskać lepszy wynik ekspor-
tu na takich tradycyjnych rynkach jak 
Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy. Sza-
cował też Pan, że dynamika wzrostu 
rynku piwa w 2008 r. wyniesie 4-5 pro-
cent. Czy to się spełniło i co Pan planuje 
w najbliższym czasie?

Nie przepowiadamy wyników, a osią-
gnięte rezultaty przedstawimy 18 lute-
go w czasie naszej konferencji wyniko-
wej. Zwiększyliśmy zdolności produkcyjne 
w 4 browarach, pamiętając, że w 2007 r. Tatra 
nie spełniła naszych oczekiwań, a w 2008 r. 
wprowadzamy na rynek Desperados pro-
dukcji lokalnej, który obecnie konkuruje z in-
nymi smakowymi piwami. 

Chris Barrow
Prezes Zarządu Grupy  

Żywiec S.A. i Wiceprezes 

Zarządu Związku Pracodawców 

Przemysłu Piwowarskiego 

w Polsce.

Ma 50 lat, posiada 

obywatelstwo 

południowoafrykańskie. 

Ukończył wydział Handlowy na 

Uniwersytecie w Kapsztadzie 

z tytułem dyplomowanego 

księgowego.

Od 20 lat związany 

z przemysłem piwowarskim 

(SABMiller + Heineken) 

w Afryce, Azji, Środkowej 

i Południowej Ameryce oraz 

w Europie.

Żonaty, ma troje dzieci: córka 

Natalie (wraz z mężem 

i dwoma synami:  Jasonem 

i Christopherem) mieszka 

w Sydney, Martin (17) uczy 

się w szkole z internatem 

w Szwajcarii, a Sean (15) 

mieszka i uczy się w Warszawie.  

Posługuje się językiem 

angielskim i afrykanerskim, 

obecnie uczy się języka 

polskiego. W wolnych chwilach 

uprawia bieg maratoński, 

narciarstwo i sporty wodne. 

Chętnie podróżuje i dużo czyta.



Z Jackiem Prusaczykiem, Regionalnym Kierownikiem Trade 
Marketingu Grupy Żywiec S.A., rozmawia Merkuriusz

 Czym jest dla Pana Trade Marketing i przedmiot 
Pana pracy – promocja piwa?

Trade Marketing to moja pasja, a każda pasja jest zawsze sexy. 
 Piwo jest sexy?

Tak, oczywiście. Jest uwodzicielskie, a przy tym lekkie, nie ude-
rza mocno do głowy, nie zniewala nas, a wręcz przeciwnie, orzeź-
wia, inspiruje do działania, a często też pasjonuje i zadziwia. Każdy 
z konsumentów ma swój ulubio-
ny typ… piwa. 

 Właśnie takim tokiem 
myślenia pracuje Pan nad pro-
mocją?

Niestety nie do końca. Tego 
typu abstrakcyjne myślenie to 
bardziej domena Brand Marketin-
gu. Trade Marketing, o którym dziś 
rozmawiamy, to bardzo dobre, pre-
cyzyjnie i perspektywicznie pomy-
ślane rzemiosło. Wpisane jest w to 
określenie również myślenie kre-
atywne. Szczególnie dziś, kiedy 
zewsząd bombardują nas ostrzeże-
nia przed zbliżającym się kryzysem, 
mamy pole do popisu. Na przecięt-
ność, na coraz bardziej wymagają-
cym rynku i przy świadomym swo-
ich potrzeb konsumencie, nie ma 
już miejsca.

 Trade Marketerzy to 
zatem mistrzowie w promocji 
i zachęcaniu do zakupu?

Sama promocja jest przysło-
wiową wisienką na torcie, zwień-
czeniem pewnego procesu, który 
musi ją poprzedzać. Każde przed-
sięwzięcie realizuje cele mar-
ketingowe dla określonej mar-
ki piwa i cele biznesowe firmy. 
Wydatkowanie budżetów tylko 
dla realizacji promocji jest kom-
pletnym zaprzeczeniem idei Trade Marketingu. Kiedy obserwu-
jemy z plaży płynący w oddali żaglowiec nazwany „Trade Marke-
tingiem”, zauważamy z pewnością tylko piękne białe żagle. Z tej 
perspektywy trudno spostrzec ukrytą pod pokładem maszynerię, 
strategiczny mostek kapitański wyposażony w precyzyjny sprzęt 
nawigacyjny, sonary do wykrywania zagrożeń na szlaku czy też 

lunety pomagające wypatrzyć nieznany ląd, zanim zrobi to kon-
kurencyjna załoga. Wspieranie działu sprzedaży i wskazywanie 
strategicznego kursu to jeden z elementów procesu poprzedzają-
cego promocję. Obserwując rynek, nie możemy nie zauważyć co-
raz większego profesjonalizowania wszystkich punktów styku po-
między marką (piwa) a jej konsumentem. Oczywiście największy 
postęp dokonuje się w punkcie sprzedaży, gdzie coraz rzadziej 
spotykamy hostessy zachęcające do zakupu danej marki. Tego 
typu narzędzie pewnie nigdy nie zniknie z portfolio żadnego Tra-
de Marketera, jednakże warto sobie zdać sprawę, że pewnego ro-

dzaju nachalność w promowaniu 
marki, choćby nie wiadomo przez 
jak komunikatywną i elokwentną 
hostessę, odchodzi powoli do la-
musa. Nowoczesne i zorientowa-
ne na rynek firmy, takie jak Gru-
pa Żywiec, już od dawna pracu-
ją nad bardziej rozwiniętymi na-
rzędziami do zwiększenia udzia-
łu w sprzedaży, choćby jak zarzą-
dzanie kategorią piwa, szczegól-
nie efektywne w sklepach wiel-
koformatowych. Tutaj też niepo-
średnią rolę pełni dystrybucja 
numeryczna, bo jeśli nie ma na-
szych piw na półce, nie można ich 
sprzedać.

 Czy kierunek rozwoju 
narzędzi wspierających sprze-
daż, o których Pan wspomniał, 
może oznaczać powolne znika-
nie sklepów i sklepików, które 
dzisiaj handlują między inny-
mi piwem, ukryte wśród wiel-
kich osiedli czy śródmiejskich 
dzielnic?

To zdecydowanie zbyt popu-
listyczne stwierdzenie, które od 
czasu do czasu wypływa, w zależ-
ności od potrzeby określonej par-
tii politycznej. Zdecydowanie naj-
większy udział w sprzedaży piwa 
generują właśnie małe i średnie 

sklepy. To właśnie tam statystyczny Kowalski kupuje najwięcej 
piwa. W tym momencie dochodzimy do tzw. segmentacji konsu-
menckiej, a także segmentacji rynku. Zrozumienie tych procesów 
stanowi podstawę dla rzetelnej i profesjonalnej oceny rynku, zro-
zumienia potrzeb konsumentów i właścicieli sklepów. Powoduje 
to również inne podejście do sklepu spożywczego, monopolowe-
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go czy marketu samoobsługowego. Wpływa to na efektyw-
ność sprzedaży naszej marki. To stosunkowo proste zadanie. 
Schody zaczynają się wtedy, kiedy próbujemy zrozumieć, co 
kieruje naszym Kowalskim przy podejmowaniu decyzji o za-
kupie piwa, a co kieruje Nowakiem. Każdy z nich, proszę mi 
uwierzyć, wchodząc do sklepu, myśli zupełnie o czymś innym, 
każdy szuka piwa na określoną okazję. Naszym zadaniem jest 
sprawienie, aby szanowni konsumenci znaleźli dokładnie to, 
czego szukają. Ale największym wyzwaniem jest jednak to, 
aby marka piwa, którą wybiorą była tą należącą do portfolio 
Grupy Żywiec. 

 Jak, w takim razie, w tym całym procesie i wdra-
żanych mechanizmach rynkowych odnajduje się KKS Lech 
Poznań, którego sponsorem strategicznym jest marka 
Warka? 

Kwestia sponsoringu to jedno z najbardziej złożonych 
i trudnych w zarządzaniu narzędzi Trade i Brand Marketingo-
wych.

 Czyli znów wracamy do narzędzi?
A jakże. Rozmawiamy w końcu o promocji. Platforma 

sponsoringowa w prostej linii nawiązuje do wszystkich za-
chowań konsumentów i działań, o których wspominałem. 
Dodaje ona do całej przygotowywanej potrawy pewne spe-
cyficzne smaki i aromaty, takie jak emocje, dumę, poczucie 
przynależności czy też lojalności. W przypadku Kolejorza, 
konsumentami Warki są nie tylko wspaniali kibice, ale rów-
nież tzw. zwykli poznaniacy i Wielkopolanie, którzy dumni są 
z sukcesów osiąganych przez klub. Warka aktywnie wspie-
rając klub, zarówno w chwilach spektakularnych sukcesów 
jak i porażek, komunikuje się bezpośrednio właśnie z nimi 
i z nimi się utożsamia, w ten sposób zachęcając i przeko-
nując o słuszności wyboru właśnie tej marki. Aby jednak ta, 
dość kosztowna platforma spełniła wszystkie zadania, nie 
może ograniczać się tylko do komunikacji w trakcie meczu. 
To zdecydowanie za mało, ponieważ percepcja przeciętnego 
konsumenta jest zbyt krótkotrwała. Komunikat marki wyko-
rzystujący platformę sponsoringową musi być wszędobylski, 
permanentny i zawsze atrakcyjny. To właśnie kolejne zada-
nie dla Trade Marketingu, czyli przełożenie platformy spon-
soringowej na działania w innych kanałach sprzedaży, skle-
pach, lokalach gastronomicznych.

 Czy ostatnia promocja Warki z limitowaną edy-
cją szklanki z okazji gry Kolejorza w europejskim pucha-
rze to przykład właśnie takiego działania?

Dokładnie tak. Jest to bardzo atrakcyjna inicjatywna dla kon-
sumenta, ponieważ związana jest właśnie z towarzyszącymi od-
wiecznie sportowi emocjami. A jeśli dodatkowo są to emocje 
dość rzadko spotykane w Polsce związane z grą w europejskich 
pucharach, atrakcyjność tej nagrody trudno przecenić. 

 Kolejorz gra już w 1/ 16 Pucharu UEFA. Dotąd 
nie zdarzyło się to żadnemu innemu polskiemu klubowi. 
Co z tej okazji?

Wyjątkowe okazje będą miały wyjątkową oprawę. Chętnie 
zaproponuję wspólną zabawę, w której można zdobyć bilet na 
mecz Lecha Poznań i włoskiego Udinese Calcio, a czytelników 

„Merkuriusza” odsyłam do drugiej i przedostatniej strony ma-
gazynu.

 Dziękuję za rozmowę.                                                      
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 10 lat euro
W tym roku mija dziesięć lat, odkąd 

euro stało się oficjalną walutą Unii Europej-
skiej. Początkowo używało go 11 państw. 
Obecnie tą walutą, jako oficjalną, można pła-
cić już w 16 krajach. W celu upamiętnienia 
tej rocznicy, na sesji plenarnej w Strasburgu 
odbyło się uroczyste posiedzenie z udziałem 
czołowych przywódców politycznych. Wzięli 
w nim udział: Jean-Claude Trichet, prezes Eu-
ropejskiego Banku Centralnego, Jean-Claude 
Juncker, przewodniczący Eurogrupy, Joaquín 
Almunia, Komisarz do spraw Gospodarczych 
i Walutowych oraz Valerie Giscard d’ Esta-
ing, były prezydent Francji. Warto przypo-
mnieć, że początkowo euro istniało jedynie 
w formie elektronicznego środka płatnicze-
go. Banknoty i monety weszły do obiegu 
w roku 2002. Otwierając uroczyste posie-
dzenie, Hans-Gert Pöttering, przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego powiedział, że 
10. urodziny euro są jedną z najważniejszych 
rocznic, które Unia Europejska może święto-
wać, gdyż jak podkreślił, euro było odważ-
nym krokiem w utrwaleniu zasad wspólnoty, 
aktem odwagi i zdecydowania. 

 Czas na Pragę 
Po Amsterdamie, Wrocławiu i Rzymie, orga-

nizowany cyklicznie co dwa lata przez Komitet 
Regionów, Europejski Szczyt Regionów i Miast 
odbędzie się w Pradze 5 i 6 marca. Obrady będą 
toczyły się w chwili kluczowej dla demokracji 
Unii Europejskiej: tuż przed wiosenną Radą Eu-
ropejską, przed wdrożeniem europejskich środ-
ków zaradczych w związku z kryzysem finanso-
wym i gospodarczym oraz niezbędnym wzno-
wieniem strategii na rzecz wzrostu i zatrudnie-
nia w Europie, a jednocześnie na kilka miesięcy 
przed odnowieniem składu Parlamentu Europej-
skiego i Komisji Europejskiej. Spotkanie pozwoli 
przedstawić stanowisko europejskich regionów 
i miast w sprawie nadchodzących wyzwań. Na 
zaproszenie burmistrza Pavla Béma, pełniącego 
zarazem funkcję wiceprzewodniczącego Komi-
tetu Regionów, do Pragi przyjedzie 600 burmi-
strzów, prezydentów miast i przewodniczących 
regionów europejskich, aby skierować do szefów 
państw i rządów przesłanie polityczne. Przewod-
niczący Komitetu Regionów Luc Van den Brande 
przyjmie przy tej okazji Mirka Topolánka, premie-
ra Czech, a zarazem przedstawiciela prezydencji 
czeskiej w Radzie UE, oraz przewodniczącego 
Komisji Europejskiej José Manuela Barroso. 

 Dokumenty dla wszystkich 

 Europejskie Stolice Kultury 

 Czesi rządzą Unią 

Austriackie miasto Linz oraz litewskie Wilno 
są w tym roku Europejskimi Stolicami Kultury. 
W Linz dokładnie o północy 31 grudnia tysią-
ce par powitało Nowy Rok tanecznym krokiem, 
w rytmie walca wiedeńskiego. Chwilę później 
paręset chórzystów na brzegach Dunaju rozpo-
częło premierowe wykonanie „Symfonii ogni 
sztucznych” brytyjskiego kompozytora Orlan-
do Gougha. W tym utworze, zamiast perkusji 
i trąbek, twórca wykorzystał sztuczne ognie. 

W Wilnie Nowy Rok powitano iluminacją 
świetlną zaprojektowaną przez niemieckiego 
artystę Gerta Hofa. Noworoczne imprezy to 

dopiero początek kulturalnych propozycji obu 
miast. Przez cały rok odbywać się będą kon-
certy, wystawy i festiwale. W Wilnie zostanie 
otwarte nowe Muzeum Sztuki Współczesnej, 
a w Linz budynek Centrum Sztuki Elektro-
nicznej. Od 1985 roku tytuł Europejskiej Stoli-
cy Kultury otrzymało 39 miast. O uzyskanie go 
w roku 2016 stara się też Poznań. Co ciekawe, 
wyróżnienie takie wiąże się z finansowaniem 
z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1,5 
mln euro. W ubiegłym roku Europejskimi Sto-
licami Kultury były brytyjski Liverpool i norwe-
skie Stavanger. 

Parlament Europejski przyjął sprawozda-
nie, w którym wezwał instytucje europejskie 
do udostępniania swoich rejestrów i doku-
mentów do publicznej wiadomości. Posłowie 
w oparciu o orzeczenie Trybunału Sprawiedli-
wości zwracają się do Rady o podawanie do 
publicznej wiadomości wszystkich jej debat. 
Do publicznej wiadomości powinny być rów-
nież podawane informacje o udziale i zaanga-
żowaniu posłów w prace Parlamentu. Unia i jej 

państwa członkowskie w większości uznały 
i wdrożyły prawo publicznego dostępu do do-
kumentów instytucji. Posłowie podkreślili, że 
w minionym roku dokumenty udostępniano 
częściej niż w latach poprzednich, ale z anali-
zy ilościowej wynika, że niektóre przepisy tego 
rozporządzenia są różnie interpretowane, co 
było przyczyną skarg obywateli do Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Europejskiego Trybuna-
łu Sprawiedliwości.

1 stycznia Republika Czeska po raz pierw-
szy objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej. 
Jej hasło brzmi „Europa bez barier”. Czechy mają 
nadzieję, że zlikwidowanie przeszkód utrudnia-
jących swobodny przepływ towarów, pieniędzy, 
usług i pracowników ułatwi Europie utrzyma-
nie swojej pozycji w dobie globalnej konkuren-
cji gospodarczej.

Zaraz po objęciu sterów Czechy zareagowa-
ły na zaostrzenie się konfliktu w kontrolowanej 
przez Hamas Strefie Gazy. Minister spraw zagra-
nicznych Czech stanął na czele misji dyploma-
tycznej UE na Bliski Wschód, której celem jest 
wynegocjowanie porozumienia pokojowego 
między Izraelem a Hamasem. Czeski rząd po-
naglił również Rosję i Ukrainę do rozstrzygnię-
cia sporu o dostawy gazu ziemnego, który wy-
buchł zaledwie kilka dni przed objęciem przez 
Czechy przewodnictwa. Czechy przystąpiły do 
Unii Europejskiej w roku 2004. Ich kolej na ob-
jęcie półrocznego przewodnictwa w Radzie UE 
wypadła w trudnym dla Europy okresie. Jednym 
z ich najważniejszych zadań będzie nadzorowa-
nie wprowadzania w życie pakietu stymulacyj-

nego dla gospodarki państw UE o wartości 200 
mld euro. Przywódcy krajów Unii zatwierdzili pa-
kiet w drugiej połowie roku 2008, gdy przewod-
nictwo sprawowała Francja. W swym programie 
Czechy zapewniają, że na niepokoje panujące 
w Unii odpowiedzą zwiększeniem konkurencyj-
ności i wzmocnieniem zaufania konsumentów 
oraz poprawą sytuacji małych firm. Kolejnym 
priorytetem jest polityka energetyczna, która dla 
premiera Mirka Topolánka jest „poszukiwaniem 
równowagi między potrzebami środowiska natu-
ralnego a zachowaniem konkurencyjności i bez-
pieczeństwa dostaw energii w Europie”. W ciągu 
następnych sześciu miesięcy Mirek Topolánek za-
mierza zabiegać o kontynuowanie dyskusji na te-
mat różnicowania źródeł energii i nowych sieci 
energetycznych. Podczas swojego przewodnic-
twa, Czechy zamierzają także położyć nacisk na 
stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Unią 
Europejską. Zdaniem premiera Topolánka jest to 
niezwykle ważne z punktu widzenia współpra-
cy gospodarczej i bezpieczeństwa Europy. Czesi 
będą również gospodarzem szczytu UE-Bałkany, 
który planowany jest wiosną. 
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Luksusowy apartament w centrum Po-
znania? Tak, teraz to możliwe bez wysokie-
go kredytu. Firma Verona Building, inwestor 
apartamentowca Casa Verona, wprowadziła 
promocję, w ramach której cena lokali zo-
stała obniżona do 7 tys. zł netto za m kw.

Oferta dotyczy 10 wybranych przez 
dewelopera apartamentów. Są to głównie 
mieszkania z balkonem, znajdujące się na 
pierwszym i drugim piętrze budynku. Ak-
cja potrwa do końca lutego. Promocja ta to 
ukłon w stronę klientów, którzy w obecnej 
sytuacji mogą mieć problemy z uzyskaniem 
wysokiego kredytu hipotecznego, a chcą 
spełnić marzenie o komfortowym miesz-
kaniu. Mieszkańcy Casa Verona otrzymają 
do dyspozycji m.in. fitness club z basenem, 
jacuzzi i saunę. Projekt ten wyróżnia rów-
nież włoska stylistyka, a liczne przeszklenia, 
rozległe balkony oraz tarasy doskonale na-
dają się do zaaranżowania miejskiej zieleni. 
Budynek będzie monitorowany, znajdzie 
się w nim recepcja i ochrona, a także pod-
ziemny parking. Średnia cena apartamen-

tów Casa Verona 
poza promocją to 
9 tys. zł netto za 
m kw.

Inwestorem 
Casa Verona jest 
Verona Building 

– spółka-córka 
włoskiego dewe-
lopera Valdadige 
Costruzioni, któ-
ry działa na rynku 
już ponad 120 lat. 
W ciągu ostatnie-
go ćwierćwiecza 
wybudował on ponad tysiąc budynków 
o łącznej powierzchni 1 mln m kw. dla 7 
tys. klientów. Sama Verona Building to tak-
że deweloper z bogatym doświadczeniem. 
W Polsce, oprócz Poznania, inwestuje jesz-
cze w dwóch prężnie rozwijających się 
aglomeracjach – Krakowie i Wrocławiu. Tu-
taj spółka realizuje po kilka apartamentow-
ców jednocześnie. 

Praca inżynierska przygotowana przez 
grupę studentów z Politechniki Poznańskiej 
zwyciężyła w konkursie na najlepsze prace 
dyplomowe, zorganizowanym przez firmę 
informatyczną e-point SA.

Ogólnopolski konkurs e-point SA jest 
skierowany do studentów i absolwentów 
kierunków informatycznych. Jego celem 
jest wyłonienie najlepszych prac dyplomo-
wych dotyczących rozwiązań interneto-
wych, realizowanych w wiodącej technolo-
gii Java 2 Enterprise Edition.

Do III edycji konkursu zgłoszonych zo-
stało w sumie 15 prac dyplomowych, z cze-
go aż 4 przygotowane przez studentów Po-
litechniki Poznańskiej. I to właśnie jednej 
z tych prac jury przyznało główną nagrodę 
w wysokości 5 tys. zł. Tym samym pozna-
niacy odebrali prym studentom Politechni-
ki Warszawskiej, którzy wygrywali poprzed-
nie edycje konkursu.

Zwycięska praca inżynierska nosi ty-
tuł „Rozproszone środowisko obliczenio-

we oparte na bibliotece ProActive”. Została 
przygotowana wspólnie przez czterech stu-
dentów Wydziału Informatyki i Zarządzania 
Politechniki Poznańskiej: Miłosza Kmieciaka, 
Jana Palusa, Marcina Szuberta oraz Marka 
Zawirskiego, pod kierownictwem nauko-
wym dra inż. Cezarego Sobańca z Instytu-
tu Informatyki. 

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 
3 tys. zł przyznano pracy magisterskiej na-
pisanej przez dwójkę studentów Akademii 
Górniczo-Hutniczej z Krakowa, zaś trzecie 
miejsce zajęła praca magisterska studen-
ta Politechniki Opolskiej, który w nagrodę 
otrzyma 2 tys. zł.

– Zainteresowanie konkursem bardzo 
mile nas zaskoczyło – mówi Jacek Polkowski 
z e-point SA. – W porównaniu z poprzednią 
edycją, liczba zgłoszonych prac zwiększyła się 
ponad dwukrotnie. Po raz pierwszy mieliśmy 
tak dużo zgłoszeń z uczelni spoza Warszawy. 
I to właśnie ich absolwenci zgarnęli całą pulę 
nagród.

W bieżącym roku, 
oprócz IV edycji kon-
kursu dla informaty-
ków, e-point SA planuje 

ogłosić także konkurs na prace dyplomo-
we, skierowany do studentów i absolwen-
tów kierunków ekonomicznych. 

– Tematem konkursu będzie szeroko po-
jęte wykorzystanie Internetu w biznesie i za-
rządzaniu firmą – informuje Jacek Polkow-
ski. – Szczegółowe zasady nowego konkursu, 
jak również regulamin kolejnej edycji konkur-
su dla informatyków, zostaną wkrótce opu-
blikowane w naszym serwisie www.e-po-
int.pl oraz rozesłane do najlepszych uczelni 
w całej Polsce.

• • •
e-point SA jest uznaną polską firmą 

informatyczną, specjalizującą się w two-
rzeniu systemów internetowych na po-
trzeby dużych korporacji. Firma two-
rzy m.in. portale korporacyjne, systemy 
e-learningowe, sklepy internetowe i syste-
my obsługi klientów. e-point SA obsługu-
je takich potentatów, jak Amway Europe, 
Grupa ING, AXA, Link4, Pricewaterhouse-
Coopers, AEGON czy Bank BGŻ. 

Zwycięstwo młodych 
informatyków z Poznania

We włoskim stylu
w

ydarzenie



Luty 2018 roku. 
Los Angeles. Nie 
było żadnych 
wątpliwości – 
nieomal komplet 
Oscarów: za 
najlepszy film, za 
najlepszą rolę 
męską i kobiecą, 
za oryginalny 
scenariusz 
i reżyserię 
zdobył polski 
film „Powstanie 
Wielkopolskie”. 
Ten wielki epicki 
fresk ukazujący 
na tle miłosnego 
trójkąta: Polaka 
Niemki i Żydówki, 
jedyne polskie 
powstanie 
zakończone 
sukcesem – podbił 
kinomanów na 
całym świecie. 
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Tak, to tylko marzenia, ale mija już miesiąc od podniosłych obchodów 90. 
rocznicy Powstania Wielkopolskiego, a ja nadal nie wiem, były li one sukcesem? 
Fakt, po raz pierwszy od lat o rocznicy Powstania mówiono w ogólnopolskich 
mediach i tych państwowych, i tych komercyjnych. Przebieg obchodów po-
kazujemy obok na fotografiach. Ci, którzy przybyli pod pomnik Powstańców 
Wielkopolskich, aby oddać hołd poległym bohaterom i ci, którzy wymarzli na 
placu Wolności, gdzie Filip Bajon wyreżyserował widowisko plenerowe byli chy-
ba jednak w większości rozczarowani. Na placu nic nie było widać. Dopiero 
telewizyjna powtórka ukazała reżyserski zamysł, szkoda, że nie można było się 
połapać o co chodzi, podczas samego spektaklu. Byli jednak i tacy, którym wi-
dowisko bardzo się podobało. 

Można jednak zadać sobie pytanie, czy właśnie tak powinniśmy obchodzić 
rocznicę wybuchu Powstania. Bardzo bolało mnie to, że poznaniacy „zapomnieli” 
wywiesić flagi narodowe. Na placu Wielkopolskim narodowe chorągwie wisia-
ły tylko w dwóch oknach. To było naprawdę smutne. Wyrazy uznania dla NBP, 
który wyemitował okolicznościowe i obiegowe monety oraz urządził specjal-
ną uroczystość w kinie „Apollo”. Poczta Polska także nie zapomniała o roczni-
cy i przygotowała okolicznościowy datownik. Odbywały się specjalne koncer-
ty, spektakle, akademie. O Powstaniu po raz pierwszy od lat mówiono, ale czy 
nie za mało? Czy znowu nie zabrakło rozsądnego marketingu, aby było jeszcze 
lepiej? Dopisały władze, bo do Poznania przybyli i Prezydent RP i Prezes Rady 
Ministrów. Zabrakło jednak chyba żaru w sercach poznaniaków. Nie było spon-
tanicznej radości. Miasto nie tonęło w powodzi biało-czerwonych barw i na-
rodowych rozetek przypiętych do gorsów. Jakże różnili się poznaniacy, ci z 27 
grudnia 1918 r. i ich prawnukowie, z 27 grudnia 2008 r. Miasto wówczas szalało. 
Wystarczyła iskra i po kilku tygodniach Wielkopolska powróciła do Macierzy. Te-
raz było zimno, ludzie zachowali obojętność. Nie tak chyba powinno być. 

Najlepiej bawiło sie Poznańskie Bractwo Kurkowe, którego członek Zyg-
munt Woźny wystrzelał tytuł Króla Powstańczego. Dlaczego Powstańcy Wiel-
kopolscy wygrywali z Niemcami? Bo nieomal każdy z nich działał w bractwie 
kurkowym lub strzeleckim, gdzie w zgodzie ze starożytną maksymą: „Ćwicz oko 
i dłonie w Ojczyzny obronie”, przekuli w zwycięstwo zryw powstańczy. Po za-
wodach poznańskiego bractwa odbyła sie wspaniała uczta. I może to jest wła-
śnie pomysł na 100-lecie obchodów. Zamiast widowisk i tak zwanych insce-
nizacji historycznych, które z historią nie mają nic wspólnego, może urządzić 
wielki piknik na placu Wolności, gdzie każdy poznaniak mógłby z Marszałkiem 
Wielkopolski zjeść parówkę, ze Starostą wypić piwo i porozmawiać z Prezyden-
tem. Mamy dziesięć lat, aby zastanowić sie jak uczcić 100. rocznicę Powstania 
Wielkopolskiego. Warto pomyśleć o tym już teraz. Na razie do 16 lutego te mia-
sta Wielkopolski, których społeczności przed 90. laty brały udział w Powstaniu 
Wielkopolskim czczą swoich bohaterów. 
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O zjawisku kryzysu specjalnie dla czy-
telników Merkuriusza mówi profesor  
Aldona Kamela-Sowińska

Wiele osób pyta mnie: czy faktycznie 
jest kryzys, a jeżeli tak to jaki i czym się 
skończy? Konsekwentnie twierdzę, że kry-
zysu, jako zjawiska ekonomicznego, które 
wymknęło się spod kontroli, nie ma. W mo-
jej ocenie rzeczywistości, zawirowania fi-
nansowe na rynku globalnym, które roz-
poczęły się w Stanach Zjednoczonych na 
masową skalę i dalej przełożyły się na inne 
kraje, nie mają znamion kryzysu. To wyste-
rowany proces odwrócenia niekorzystnego 
trendu dla makrofinansów Stanów Zjedno-

czonych. Jeżeli Stany mają bardzo dużo do-
larów ulokowanych jako rezerwy finansowe 
w innych krajach, to dla ich finansów jak 
i stabilności dolara jest to zagrożenie. Sta-
ny Zjednoczone, które wydały czterdzie-
stu dwóch na sześćdziesięciu dwóch nobli-
stów z ekonomii, niemożliwe żeby nie mia-
ły świadomości tego co się dzieje. Nie dam 
sobie wmówić, że pewna grupa ludzi nie 
była świadoma zjawisk, które od pewne-
go czasu tam występowały. Powstaje pyta-
nie dlaczego temu nie zapobiegano, a sko-
ro nie zapobiegano to znaczy, że chciano, 
żeby tak było. Jeżeli same Chiny mają dwa 
miliardy dolarów jako rezerwę, inne kraje 
podobnie, np. kraje arabskie czy Unii Euro-
pejskiej, to Stany Zjednoczone po prostu 
znalazły sposób, aby te pieniądze do nich 
wróciły. Nie ośmielę się nazwać tego ina-
czej niż mega manipulacją finansową, acz-
kolwiek ciśnie mi się na usta zupełnie inny 
termin. Z tego punktu widzenia kryzysu nie 
ma. Jeśli to zjawisko zostało przygotowane, 
przemyślane, jeśli ci, którzy o nim wiedzieli, 

widzieli jego negatywne skutki i nie zostali 
dopuszczeni do głosu, to znaczy, że tak być 
musiało. Eksperci ze Stanów Zjednoczo-
nych wymyślili instrument finansowy, który 
jest instrumentem pustym – to zapis. Pole-
ga on na tym, że poszczególne kraje, banki, 
instytucje finansowe czy fundusze inwesty-
cyjne, wpłacają żywą gotówkę w dolarach 
licząc na zysk. Następnie ten pakiet finan-
sowy, o którym wspomniałam, że jest pu-
stym zapisem, zostaje sprowadzony do po-
ziomu rzeczywistego, czyli jakiego? Nikt nie 
wie i nagle ogłasza się światu, że jest on nic 
nie wart, albo bardzo mało i tak np. ze stu 
dolarów jest on wart tylko dwa, siedem lub 
dziesięć dolarów. A co z resztą? No i właśnie 
te pieniądze wróciły do Stanów Zjednoczo-
nych. Dla mnie ten mechanizm jest prosty, 
ale skutki już nie. 

Jakie będą skutki tych manipulacji? 
Niestety mogą one być groźne, ale nie dla 
wszystkich i nie zawsze. Przede wszystkim 
pojęcie, które zakorzeniło się jako kryzys 
jest z obszaru inteligencji emocjonalnej. 
Według mnie zastosowano najprzedniejsze 
praktyki PM (Perception Management). Za-
rządza się naszą percepcją. Cały ten kryzys 
zawładnął powszechną wyobraźnią, a rze-
czywistość jest zupełnie inna. Widoczna jest 
poza tym niekonsekwencja zarówno dzien-
nikarzy, świata ekonomistów jak i biznesu. 

W Chinach przy 9-procentowym wzroście 
PKB – słyszymy kryzys, w Polsce 2-pro-
centowym, ponoć jednym z największych 
w Unii Europejskiej – kryzys, w Unii Euro-
pejskiej – średnio zero lub minimalnie mi-
nusowy przyrost – też kryzys. Pytam się, 
czy wszystko jest kryzysem i te dziewięć 
i ten minus też? Nie ma tu żadnej relacji. 
To istny brak relatywizmu oceny. Oczywi-
ście ktoś może powiedzieć – relację mam 
do przeszłości. Ale przeszłość już przecież 
była, a wszystko co się dziś dzieje nazy-
wane jest kryzysem. Nie wierzę w bardzo 
wiele rzeczy dlatego, że nie układają mi 
się w jedną układankę. Wszyscy mamy te 
same klocki zwane informacją, tylko każ-
dy układa z nich inny obrazek. Do tego do-
chodzi wszechobecna i utajniona manipu-
lacja percepcją społeczną. W tej chwili jest 
to wielka sztuka, w której wyspecjalizowały 
się firmy zachodnie zaczynające też wcho-
dzić na polski rynek. Polecam wpisać sobie 
w Google PM (Perception Management) 
i dowiedzieć się coś więcej na ten temat. 

Myślę, że ta mega manipulacja właśnie ma 
miejsce. 

Kto zatem za to zjawisko zapłaci? Zapła-
cą firmy, które przeszacowały swoje ocze-
kiwania co do przychodów. Po pierwsze 
deweloperzy. Oni doskonale wiedzą, że 
w Polsce nie ma takiej chłonności rynku 
na mieszkania jak to wynika z wielkości po-
daży. Jest nadpodaż mieszkań i tzw. kryzys 
zweryfikował do poziomu rynku te 10 pro-
cent, które zainwestowali myśląc, że a nuż 
się sprzeda. To nie kryzys spowodował ich 
straty, ale złe szacunki. Jeżeli w Wielkopol-
sce na pięć lat naprzód wykupiono grunty 
pod deweloperkę to nic dziwnego, że nie 
ma kasy na realizowanie zadań bieżących. 
Dotyczy to też przemysłu samochodowe-
go. Przecież samochody są w tej chwili tak 
dobrej klasy i jakości, że trudno je zmie-
niać z roku na rok. Sama jeżdżę siedmiolet-
nim, który jest rewelacyjny i jak dotąd ani 
razu się nie zepsuł. Nie zamierzam go więc 
zmieniać zgodnie z modą, bo on jest ciągle 
updated. To też jest produkcja ponad rynek, 
a więc zjawisko uznawane za kryzys bardzo 
oczyszczająco wpłynie na gospodarkę. 

Z kryzysu trzeba umieć skorzystać! Je-
żeli to, co się teraz nazywa kryzysem, rzą-
dzący, jak i przedsiębiorcy nie wykorzysta-
ją, to nie nadają się na miejsce, w którym są. 
Rząd, uwzględniając, że kryzys zawładnął 

naszą wyobraźnią, może w tej chwili prze-
prowadzić dużo trudniejsze reformy niż 
kiedykolwiek. Sytuacja podana została im 
na tacy. Proszę zauważyć, przerwano straj-
ki, zakłady i sami pracownicy godzą się na 
zmniejszenie wynagrodzenia o 200-300 zł 
pod warunkiem, że nikt nie będzie zwol-
niony. Niedługo pracownicy wyjdą z trans-
parentami z hasłem „Proszę mi zmniejszyć 
wynagrodzenie, pod warunkiem, że zosta-
nę w zakładzie pracy”. Pielęgniarki i leka-
rze już zdecydowali się na obniżenie pen-
sji byle tylko utrzymać tę samą kadrę. To 
wyśmienity okres dla rządzących, tylko nie 
mogą go zmarnotrawić. Wszystko ma swo-
je dobre strony. Zatem powtarzam trzeba 
wykorzystać to zjawisko. To samo z przed-
siębiorcami. Moja rada dla deweloperów to 
dokładne przemyślenie działań i zrobienie 
inżynierii finansowej. A co z bankami? Brak 
zaufania wywołany sytuacją zwaną kryzy-
sem, spowodował, że banki nie chciały so-
bie pożyczać pieniędzy. Ponadto odsetki od 
krótkoterminowych – trzymiesięcznych lo-

Aldona Kamela-Sowińska

Kryzys czy nie?
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kat wynosiły osiem, dziewięć a nawet dzie-
sięć procent. To znaczy, że już same banki 
przewidziały, że ten dołek i zawirowanie bę-
dzie trwać trzy miesiące. Kolejne lokaty nie 
są już tak atrakcyjne. Środki z oferowanych 
tak wysokich lokat muszą przecież wrócić 
do klienta. Z czego? Bank tylko wtenczas 
żyje, kiedy pieniądz jest w obiegu. Jeśli leży, 
trzeba będzie doliczyć ów wysoki procent. 
Według informacji jakie pojawiły się w me-
diach, banki zarobiły 16 miliardów netto 
w 2008 r. Za chwilę uduszą się od pieniędzy. 
Takie biedne, takie ubogie, takie po prostu 
kryzysowe. Obyśmy żyli w takim kryzysie! 
Ten tzw. kryzys również i na rynek banko-
wy podziała uzdrowieńczo. Na pewno był 
margines jakichś nietrafionych umów kre-
dytowych. Czas przyjrzeć się im wszystkim, 
aczkolwiek te, które były dawane rynkowo 
nie mają żadnych cech spekulacyjnych, a te 
dawane kumotersko nie wchodzą w poję-
cie rynku bo i tak są kumoterskie. Osobiście 
więc o te ubogie banki w Polsce tak strasz-
nie się nie martwię. 

Co jest istotą tego kryzysu dla biznesu 
innego niż deweloperzy, samochody czy 
banki? Strach! Znam przykłady firm, które 
podpisały umowy i nie przystępują do inwe-
stycji za wielkie pieniądze i to nie dlatego, że 
ich nie mają. Mają, nawet swoje i nie muszą 
posiłkować się kredytem. Nie inwestują, bo 
nie wiedzą co będzie. Strach zawładnął czę-
ścią biznesu, który w wielu przypadkach stoi 
i czeka, a ze stania przecież można wrosnąć 
w ziemię. Zdają sobie sprawę, że potrzebna 
jest jakaś jasna porada. Nie otrzymają jej ze 
strony polityków. Dzisiaj mało kto ma odwa-
gę powiedzieć co będzie, bo może i wróżka 
pożegnałaby się z etatem. Wiem, że wszy-
scy w biznesie i polityce są wykształceni, ale 
wykształcenie i wiedza bywa błogosławień-
stwem dwuznacznym. Najlepszym przykła-
dem jest nasz parlament, w którym jest wy-
soki wskaźnik osób ze skończonymi studia-
mi, ale co z tego, jak nie przekłada się to na 
zbiorową mądrość ustawodawcy. Dodatko-
wo ten strach potęguje nasz polski złoty. Mó-
wią do mnie tak: „Pani profesor, cena za in-
westycję jest dziś o jedną trzecią większa tyl-
ko dlatego, że upłynął czas. Nic się de facto 
nie zmieniło. Kwota w euro na fakturze jest 
taka sama, tyle, że trzeba ją przeliczyć na zło-
tówki, co daje sporą różnicę. W takim razie 
czekam”. Gdybyśmy byli w sferze euro, pła-
cilibyśmy dekoniunkturę ogólną, nie byłoby 
tego dodatkowego, negatywnego elemen-
tu, który wynika z kursu walut, a tak to jesz-
cze dochodzi przelicznik dewizowy. I to jest 
nasze nieszczęście. Poprzedni rząd przega-
pił możliwość wprowadzenia euro, ten niby 
działa konsekwentnie, ale ja szłabym jak ta-
ran, bo czym później tym gorzej. 

Negatywne cechy kryzysu są też takie, 
że każdy może się na niego powołać wyrzu-
cając załogę, zmniejszając płace, likwidując 
premie i wcale nie musi mieć na to uzasad-
nienia ekonomicznego. Stwarza to zagroże-
nie nie tylko w makro ale też w mikroskali 
poszczególnych podmiotów. Kolejna cecha 
to brak cierpliwości. Wszelkie dekoniunktu-
ry, kryzysy lub podobne niekorzystne zja-
wiska mają tę właściwość, że nie są wiecz-
ne. Trzeba oszacować jak długo mogą trwać 
i znaleźć źródła typu: faktycznie nie kupują, 
czy nie kupują bo jest droższe, czy jest droż-
sze, bo muszę za euro zapłacić tyle a tyle. Biz-
nes powinien myśleć długodystansowo, je-
śli tak nie jest, to w niektórych zakładach 
mogą pojawić się problemy. 

Efekty zjawiska kryzysu nie byłyby 
u nas tak widoczne, gdyby istniała doktry-
na gospodarcza. Ten temat to mój konik, 
o którym ciągle mówię. Decyzje polityków 
nie dorastają jeszcze do pojęcia doktryny 
gospodarczej, która różni się od tej politycz-
nej. Różnica między rządzeniem w Polsce, 
a sprawowaniem władzy w Stanach Zjed-
noczonych jest taka, że tam zarówno celem 
rządzenia, jak i społecznym jest gospodar-
ka, a uprawianie władzy jest tylko narzę-
dziem. Wykorzystują arsenał zbrojenio-
wy organizując wojenkę tu, wojenkę tam. 
Nikt, kto ma chociaż średni poziom fosforu 
w mózgu, nie uwierzy, że Bush nie wiedział, 
iż Saddam Husajn nie miał broni biologicz-
nej. W Polsce z kolei polityka jest celem 
samym w sobie, a gospodarka jest narzę-
dziem politycznym. Wobec tego są i obsady 
polityczne, decyzje polityczne i prywatyza-
cja polityczna. Jeśli ktokolwiek się wyłamu-
je, to natychmiast jest z tego szeregu wy-
rzucany. Przykładem może być tu profesor 
Hausner. Kto go przyciął? Sam jego premier. 
Dzisiaj jest tzw. „pakiet Szejnfelda” – dobre 
rozwiązania i dlaczego ich nie ma? Doktry-
na gospodarcza dyscyplinowałaby, dlatego 
rządzący i to od prawa do lewa jej nie chcą. 
Można np. inwestować w krajach arabskich. 
To tylko sugestia, po prostu trzeba coś wy-
brać! A politycy nie podejmują takiej decy-
zji, bo to są ludzie inteligentni inaczej, któ-
rzy doskonale wiedzą, że określenie takiej 
jasnej strategii zwiąże im ręce. Tak też było 
z gazem. Rząd Buzka podpisał umowę ga-
zową, co wywołało falę krytyki, bo musie-
libyśmy więcej płacić. Ale przecież celem 
nie była ekonomika tylko uniezależnienie 
się od rynków wschodnich, a niezależność 
kosztuje. Rząd Millera ten kontrakt rozwią-
zał – krzycząc, że jest zbyt drogi. Dzisiaj ten 
gaz już byłby tańszy, a co ważniejsze byli-
byśmy niezależni. Jeżeli mamy kogoś po-
stawić przed Trybunałem Stanu, to już wie-
my kogo. 

Wszyscy mówią kto na kryzysie stracił, 
dlaczego nie ma masowych pytań kto na 
kryzysie zyska? Przecież nie ma tak, że pie-
niądz w obiegu paruje zarówno w sensie 
faktycznym, fizycznym i wirtualnym. Dla-
czego nikt nie pyta i nie robi analizy, gdzie 
ten pieniądz się znalazł i jaka była tego przy-
czyna? Unia Europejska w 2005 roku wyda-
ła dyrektywę dotyczącą niewprowadzania 
takich instrumentów finansowych, których 
nie da się ująć w księgowości. W ubiegłym 
roku uchwała z 18 października całkowi-
cie tego zakazała. Czy uwzględniając iner-
cję wielkiego organizmu, jakim jest Unia 
Europejska ktoś czegoś nie wiedział? Alan 
Greenspan, amerykański ekonomista, wie-
loletni Przewodniczący Rady Gubernato-
rów Systemu Rezerwy Federalnej Stanów 
Zjednoczonych, przewidział ten kryzys. Po-
wstaje pytanie, skoro wiedział Greenspan, 
wiedział Bush, dlaczego nie podjęli działań. 
Błąd czy może świadoma decyzja? Facet, 
który rządził jednym z największych ban-
ków – bankiem Lehman Brothers, w trak-
cie ogłaszania upadłości wyjeżdża na dzie-
sięć dni na konkurs szachowy i nie bierze 
komórki? O niczym nie wiedział? To obra-
ża moją inteligencję. To jest kryzys? Henry 
Paulson, kolejny amerykański ekonomista 
i polityk, sekretarz skarbu w administracji 
Busha, postrzega to zjawisko jako nie ma-
jące sobie równego i jak dotąd nie opisane 
w podręcznikach ekonomii. Będziemy się 
na nim wiele lat uczyć. Stawiam w zastaw 
moją mądrą głowę, że za chwilę powstaną 
wielkie analizy finansowe tego co się działo, 
książki polityczne, jak i science fiction. 

Opracowała  
Lidia Piechocka

Prof. Aldona  
Kamela-Sowińska

Ukończyła studia ekonomiczne na Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu oraz prawnicze 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obro-
niła następnie doktorat i habilitację, a w 1997 r. 
otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych. 
Od 1973 r. pozostaje pracownikiem naukowym 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 
90. prowadziła własną działalność gospodarczą 
w zakresie doradztwa, była też doradcą pełno-
mocnika wojewody poznańskiego, a od 1993 
do 1998 r. kierowała Katedrą Rachunkowości. 
W 1998 r. objęła stanowisko podsekretarza 
stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a dwa 
lata później została sekretarzem stanu w tym 
resorcie. Od 28 lutego do 19 października 
2001 r. sprawowała urząd Ministra Skarbu Pań-
stwa w rządzie Jerzego Buzka. Od 2005 r. peł-
ni funkcję rektora Wyższej Szkoły Handlu i Ra-
chunkowości w Poznaniu. W dniu 16 paździer-
nika 2008 r. jako pierwszy i jedyny przedstawi-
ciel Polski na forum międzynarodowym, zosta-
ła nominowana na członka Komisji ds. Krajów 
Rozwijających się w Międzynarodowej Fede-
racji Księgowych. Kadencja obejmuje okres od 
1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r.



Al Gore
Uroczystość nadania doktoratu honorowe-

go UAM w dniu 11 grudnia Albertowi Arnol-
dowi Gore‘owi miała iście amerykańskie tempo. 
Trwała o połowę krócej niż zwykle, a doktorant, 
zgodnie z zapowiedziami, nie zgodził się założyć 
tradycyjnego biretu, choć wystąpił w specjalnie 
uszytej czarnej todze.

W Auli Uniwersyteckiej pojawiło się wiele 
osobistości z wicepremierem Waldemarem 

Pawlakiem na czele, a gościa na salę 
wprowadzało aż czterech byłych 
rektorów UAM.

O doktorat dla Ala Gore‘a wy-
stąpiły dwa wydziały UAM: Nauk 
Społecznych oraz Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa (to wła-
śnie nieznane Rzymianom sło-

wo „dziennikarstwo” nastręczy-
ło najwięcej trudności tłuma-

czom dyplomu na łacinę).
Al Gore wygłosił przemó-

wienie, w którym znalazło 
się wiele polskich akcentów, 
choć zaczął w amerykań-
skim stylu od dowcipu na 
temat swojego wieku, jak 

to w przydrożnej restauracji 
pewna pani przyglądając mu 

się długo, oznajmiła wreszcie, 
że „gdyby pofarbował włosy na 

czarno, byłby zupełnie podobny 
do Ala Gore‘a”. 

Stwierdził, że u początków re-
wolucji naukowej stoi polski geniusz, Mikołaj 
Kopernik, bo to on pierwszy zadał kłam zmy-
słom, dowodząc naukowo, że to nie Słońce 
obraca się wokół Ziemi, choć widać, jak krą-
ży na niebie – ale jest na odwrót. Dziś – je-
śli wierzymy tylko zmysłom – niebo też wy-
daje się nam nieskończenie wielkie, mogą-
ce pochłonąć każdą ilość zanieczyszczeń, 
a jest – jak dowodzi nauka – cienką war-
stwą, która szybko wypełnia się zanie-
czyszczeniami. Apelował więc, by wie-
rzyć nauce, a nie zmysłom, w myśleniu 
o klimacie, a ona niezbicie wskazuje 
niebezpieczeństwa. Arktyka, która ma 
lodową powierzchnię wielkości USA, 

przez ostatnie 20 lat zmalała o 43% i być może 
lód zniknie tam już w 2013 roku, co spowoduje 
katastrofalny wzrost poziomu oceanów. Takie są 
prognozy prof. Wiesława Masłowskiego z Mon-
terey, światowego eksperta od topnienia lodów 
Arktyki. Powoływał się na niego zresztą także 
w trakcie swojego „noblowskiego“ przemówie-
nia w Sztokholmie i spotkał się z nim również 
w Poznaniu, gdzie prof. Masłowski miał wykład 
w PAN, zaraz po doktoracie Ala Gore‘a. 

 Al Gore ostrzegał, że mamy nie więcej niż 10 
lat na podjęcie radykalnych zmian, by uratować 
Ziemię, a uda nam się to tylko wtedy, gdy polity-
cy uwierzą naukowcom.

Niespodzianką, która wyraźnie wzruszy-
ła Gore‘a, była stara amerykańska ballada 

„Shenandoah”, którą specjalnie dla niego opraco-
wał chór akademicki.

Premier Waldemar Pawlak, zabierając głos, 
nawiązał z kolei do Chopina, który jego zda-
niem potrafił łączyć nowoczesność z tradycją, 
co powinno być wzorem w szukaniu rozsądnej 
równowagi między ochroną klimatu a rozwo-
jem, a potem żartował, nawiązując do porażki 
Gore‘a w wyborach prezydenckich, że Al Gore 
to przykład, jak nie trzeba mieć stanowiska, żeby 
dużo zdziałać. Rozbawił salę, witając obecnego 
na sali Jana Kulczyka, tu występującego jako 
przyjaciel Ala Gore‘a i szef Międzynarodowego 
Zielonego Krzyża, jako tego, który „przeszedł na 
zieloną stronę mocy”. Żartobliwie też – zwraca-
jąc się do obecnego na sali metropolity poznań-
skiego abp Stanisława Gądeckiego – porównał 
do cudu w Kanie Galilejskiej polskie prace nad 
sztuczną fotosyntezą, która dałaby możliwość 
recyklingu CO2. Wyraził wiarę w efekty rozmów 
o pakiecie energetycznym w Brukseli, choć za-
znaczył, że niemożliwe do spełnienia wymogi 
stawiane przez kraje bogate krajom biedniej-
szym, mogą doprowadzić do zerwania dialogu. 
Bo perfekcja dostępna jest dla nielicznych – mó-
wił – ale postęp dla wszystkich. 

Na uroczystości przemawiał także ambasa-
dor USA w Polsce Victor Ashe oraz prezydent 
Poznania Ryszard Grobelny. Jako pamiątkę od 
uczelni poznańskiej, którą odwiedził już drugi raz, 
Gore otrzymał od rektora obraz, przedstawiający 
główny budynek UAM.  

Maria Rybicka

Doktorat  
z odkrytą głową
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matyką ochrony środowiska, za co wła-
śnie został laureatem Nobla (przezna-
czył ją w całości na wsparcie organiza-
cji pozarządowej, zajmującej się eduka-
cją klimatyczną). Zasłynął objazdowym 
widowiskiem popularnym, pokazują-
cym skutki globalnego ocieplenia na 
Ziemi. Pokazał je ponad tysiąc razy, nie 
omijając małych miasteczek i ciasnych 
sal szkolnych na prowincji amerykań-
skiej. Uważany niegdyś za nieco sztyw-
nego i nudnego polityka, przeobraził 
się w pełnego humoru popularyzatora, 
świetnie nawiązującego kontakt z pu-
blicznością. Z inspiracji tej wystawy po-
wstał głośny film dokumentalny, nagro-
dzony Oscarem, „Niewygodna prawda”, 
poświęcony tej właśnie tematyce. 

W Poznaniu Al Gore otrzymał dok-
torat honoris causa UAM. Laudację wy-
głosił prof. Józef Orczyk i zaznaczył, że 
nadanie doktoratu Alowi Gore’owi to 
uznanie nie tylko dla wybitnego poli-
tyka, ale głównie wyraz szacunku dla 
człowieka, który w życiu kierował się 
pewnymi wyraźnymi zasadami, a pod-
stawą swej działalności uczynił ideę 
kształtowania lepszych warunków ży-
cia dla ogółu mieszkańców Ziemi, przy 
czym nie narzucał swego poglądu, lecz 
cierpliwie uświadamiał ludzi, poszuku-
jąc przekonujących argumentów. Przy-
pomniał, że karierę polityczną Gore roz-
począł w 1976 roku, uzyskując mandat 

członka Izby Reprezentantów, w 1984 
został wybrany na senatora, a w 1988 
roku starał się o nominację Partii De-
mokratycznej w wyborach prezydenc-
kich, potem ze względów osobistych 
na pewien okres ograniczył swą dzia-
łalność publiczną, ale wykorzystał ten 
czas na studia i napisał książkę „Earth 
in the Balance: Ecology and the Human 
Spirit”, w której przestrzegał przed pró-
bami dominacji człowieka nad środo-
wiskiem.

W 1992 roku Al Gore kandydował 
na wiceprezydenta i w tandemie z Bil-
lem Clintonem wygrał wybory w 1992 
i 1996 roku. W rządzie Clintona był orę-
downikiem najnowszych technologii. 

Po przegranych wyborach prezy-
denckich i zakończeniu oficjalnej dzia-
łalności politycznej, związał się z bizne-
sem. Pracował w korporacji finansowej 

„Metropolitan West Financial”, od 2003 
roku w zarządzie Apple, a rok później 
został doradcą Google. W 2005 roku, 
dzięki jego staraniom, rozpoczęła pracę 
na szeroką skalę telewizja obywatelska 
Current TV, uhonorowana dwa lata póź-
niej prestiżową nagrodą Emmy.

Jak podkreślił prof. Orczyk, wyra-
zem niepokoju i nadziei w odniesieniu 
do przyszłości demokracji jest ostatnia 
książka Ala Gore’a „The Assault on Re-
ason”. Wyraża on w niej myśl, że tele-
wizja, odwołująca się do emocji i wra-
żeń, doprowadziła do sytuacji, w której 

można obywatelem manipulować. Ina-
czej było, jego zdaniem, w erze domi-
nacji tekstu, który wymagał zrozumie-
nia. Internet ma jednak szansę zmienić 
tę sytuację.

Nazwy rozdziałów książki to jedno-
cześnie wskazanie głównych zagrożeń, 
które trapią amerykańską demokrację. 
Do tych plag zaliczył: politykę strachu, 
uprzedzenia i ślepą wiarę, przejmowa-
nie władzy przez bogatych, wygodne 
półprawdy, ograniczanie indywidualnej 
wolności, poczucie braku bezpieczeń-
stwa narodowego, zagrożenie dwutlen-
kiem węgla, zbyt duże znaczenie władzy 
wykonawczej. 

Rozmach działalności Ala Gore’a to 
także efekt wpływu rodziny, tej, w której 
się wychował i tej, którą założył. Symbo-
lem jej znaczenia może być wspólna pu-
blikacja wydana w 2002 r. pod tytułem 

„Joined at the Hart. The Transformation 
of American Family”. To książka o rodzi-
nie jako podstawie przygotowania do 
życia w społeczeństwie.

Al Gore w swojej działalności i publi-
kacjach podjął się najtrudniejszego za-
dania: zwrócenia uwagi na konieczność 
przemyślenia dotychczasowych priory-
tetów i poszukiwania rozwoju zrówno-
ważonego. Pojęcie harmonii stworzy-
li Grecy, ale dążenie do harmonijnego 
rozwoju stało się dzięki Alowi Gore’owi 
realnym wyzwaniem dla współczesno-
ści – powiedział prof. Orczyk.  
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Chcesz pewniej czuć się za kółkiem? 
Umieć wyprowadzić auto z poślizgu i pora-
dzić sobie, kiedy niespodziewanie pod koła 
wbiegnie kot? Jeśli tak, to zapraszamy Cię 
na jedyne takie szkolenia. Zorganizowane 
specjalnie dla kobiet-kierowców, chcących 
podnieść swoje umiejętności prowadzenia 
samochodu w każdych okolicznościach dro-
gowych. Śnieg, słota, deszcz, czy oblodzona 
droga – w przyjaznych i bezpiecznych wa-
runkach nauczymy Was sobie z tym radzić! 
W 2009 roku będziemy Wam także podpo-
wiadać, jak przygotować auto do wiosny, jak 
mocować bagażniki, jak jeździć, by oszczę-
dzać, kiedy warto się ubezpieczyć i wiele, 
wiele innych cennych informacji. Jednodnio-
we szkolenia odbywają się w soboty w go-
dzinach od 10 do16 na torze szkoleniowym 
w Bednarach k. Poznania. Koszt kursu to je-
dynie 100 zł za osobę. Po każdym szkoleniu 
otrzymacie m.in. certyfikaty i pakiety Starter 
Assistance uprawniające do bezpłatnej po-
mocy drogowej na terenie całej UE. 

Czego możesz się nauczyć? 
W naprawdę bezpiecznych warunkach 

będziesz mogła sprawdzić swoje umiejętno-
ści oraz dowiedzieć się, jak w ekstremalnych 
sytuacjach zachowa się Twoje auto. Całą gru-
pę zgłoszonych pań dzielimy na kilka pod-
grup, z których każda otrzymuje instruktora 
na „wyłączność”. Pod czujnym okiem fachow-
ca będziecie przechodzić kolejno wszystkie 
etapy szkolenia. Do dyspozycji są maty po-
ślizgowe, troleje i tor ze slalomem. Każda 
z uczestniczek będzie mogła także porównać 
drogi hamowania samochodu prowadzone-
go w szpilkach i na płaskiej podeszwie. Do-
wie się także, jak należy prawidłowo moco-
wać fotelik dla dzieci i jak je przewozić, by za-
pewnić im maksimum bezpieczeństwa.

Jakie są wrażenia pań, które już wzięły 
udział w szkoleniach? 

 – Nie sądziłam, że poradzę sobie z ha-
mowaniem w takich warunkach. Mam auto 
z ABSem, a nawet nie wiedziałam, że można 
ten system tak wykorzystać – śmiała się Da-
nuta Pawlicka. Co paniom podobało się naj-
bardziej? Zdania było podzielone. Najwię-
cej głosów otrzymały jednak troleje – czyli 
ćwiczenie z autem mającym z tyłu specjal-
ne małe kółeczka. Dzięki temu rozwiązaniu, 
auto zachowywało się, jakby jechało po lo-
dzie. Instruktorzy mówili, że to ćwiczenie 
na szybkość rączek oraz reakcji. Auto pływa 
wtedy po drodze, nierzadko kręci się w kół-
ko, ale kursantki z każdą próbą były coraz 
lepsze. Jazda na matach poślizgowych też 
przysporzyła nie lada rumieńców. Pierwszy 
punkt programu – hamowanie na śliskiej na-
wierzchni z wykorzystaniem ABSu, było też 
dobrym ćwiczeniem na mięśnie nóg. Zada-
nie polegało na jak najmocniejszym wciśnię-
ciu pedału hamulca, nie zważając na jego 

„kopnięcia” i powtarzane było przy różnych 
prędkościach, także z omijaniem przeszko-
dy i również w szpilkach – dla porównania 
czasu reakcji i drogi hamowania. Kolejna 
mata poślizgowa to już zakręt i hamowanie 
w zakręcie. Znów przy różnych prędkościach. 
Slalom między pachołkami poprzedzony fa-
chowymi radami instruktora, jak należy sie-
dzieć za kierownicą – jak dobrać odległości, 
jak ustawić fotel, jak dłonie, etc. – to kolejne 
ćwiczenie. Tutaj u niektórych pań odezwał 
się duch kierowcy rajdowego. 

Mamy nadzieję, że dzięki tym szkole-
niom, panie nabiorą większej pewności sie-
bie, bo jak zgodnie mówią instruktorzy: ko-
biety-kierowcy są na drodze bardziej zacho-
wawcze.  
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ale jaka?„Jest pan zatrzymany. Może pan nic nie 
mówić, wszystko jednak, co pan powie, 
może być wykorzystane przeciwko panu. 
Jeżeli pana nie stać na adwokata, zostanie 
wyznaczony adwokat z urzędu” – tę kwe-
stię znają wszyscy miłośnicy amerykańskich 
filmów sensacyjnych. Rząd USA stać na to, 
aby opłacać podejrzanym i oskarżonym 
obywatelom amerykańskim adwokatów, 
żeby tylko nie być narażonym na zarzut 
łamania reguł demokratycznego procesu. 
Jednym z nich jest obecność adwokata na 
każdym etapie postępowania dochodzenia 
bądź śledztwa. 

Przeciwnicy ustanowienia podobnego 
modelu w Polsce wskazują na fakt, że każ-
dy, kto ma kłopoty z prawem może zwrócić 
się do sądu o wyznaczenie obrońcy z urzę-
du, i to zarówno w sprawach karnych, jak 
i cywilnych. O ile jednak w sprawach kar-
nych adwokat z urzędu to nieomal chleb 
powszedni, to w sprawach cywilnych jest 
to marzenie ściętej głowy. Ponieważ pro-
blem bezpłatnej pomocy prawnej, i to nie 
tylko na etapie postępowania sądowego, 
ale przede wszystkim w zakresie udziela-
nia pomocy prawnej istnieje, politycy od 
lat mówią o utworzeniu centrum udziela-
nia bezpłatnej pomocy prawnej.

O tym, że taka instytucja jest bardzo 
potrzebna mówią sami prawnicy. To oni są 
autorami porzekadła: „Adwokat po sprawie, 
to jak wódka (w innej wersji – dziewczę-
ta) po zabawie”. Bardziej obrazowo mówi 
o tym radca prawny, dr Krystyna Babiak, 
dziekan Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Poznaniu: – Ludzie przychodzą po 
pomoc, kiedy już pali się dom, i to nie par-
ter, ale dach. Prawnik w roli strażaka niewie-
le może pomóc, inaczej byłoby, gdyby lu-
dzie przychodzili po pomoc, gdy zaczyna 
się tlić, gdy rodzi się problem. Prawnicy są 
od tego, aby pomagać. Czasami robimy to 
bezinteresownie.

„Dzięki” samozaparciu urzędów skar-
bowych, które z uporem godnym lepszej 
sprawy, tępiły zjawisko bezpłatnej pomo-
cy prawnej, udzielanej przez zawodowych 
adwokatów i radców prawnych, żądając od 
nich stosownych podatków, idea usług pro 
bono w Poznaniu upadła. Czy się odrodzi? 

Oto Krajowa Rada Radców Prawnych apelu-
je do wszystkich prawników, samorządów 
prawniczych, kancelarii, organizacji rządo-
wych i pozarządowych o opracowywanie 
i wdrażanie strategii i programów świad-
czenia pomocy prawnej pro bono. Działa-
nia takie skierowane są głównie do osób 
ubogich, znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, żyjących na marginesie 
społeczeństwa. Świadczenie takiej pomocy 
przez prawników pozwala na zaspokojenie 
potrzeb prawnych osób ubogich i przywra-
ca zaufanie publiczne do instytucji rządo-
wych i sądowniczych. Pomoc prawna pro 
bono to porady, reprezentacja prawna osób, 
społeczności lub organizacji. Tym mianem 
radcy prawni określają działania wspierają-
ce system wymiaru sprawiedliwości, poza-
rządowe instytucje obywatelskie, kulturalne 
czy edukacyjne. Jest to także pomoc przy 
opracowywaniu projektów aktów praw-
nych czy zapewnienie szkolenia prawnicze-
go. Samorząd radców prawnych apeluje do 
rządu o promowanie i wspieranie inicjaty-
wy pro bono w udzielaniu pomocy prawnej, 
co oznacza również powstrzymywanie się 
od tworzenia przeszkód w świadczeniu ta-
kiej pomocy. Należy rozumieć to, jako za-
przestanie żądań urzędów skarbowych od-
prowadzania podatku od usług, za które 
prawnik nie wziął ani złotówki. Radcy pod-
kreślają, że wszystkie rządy mają elemen-
tarny obowiązek egzekwowania i ochrony 
tego prawa poprzez finansowanie przez 
skarb państwa takiej pomocy prawnej. Wy-
nika to z artykułu 10 Deklaracji Praw Czło-
wieka a także Rezolucji w Sprawie Pomocy 
Prawnej przyjętej przez Radę International 
Bar Association (Międzynarodowe Zrzesze-
nie Prawników) w 1996 roku.

Być może w końcu do Sejmu trafi pro-
jekt ustawy o takiej nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Według najnowszego projektu, 
o przyznaniu pomocy prawnej i informacji 
prawnej będą decydować miejskie ośrod-
ki pomocy społecznej czy też powiatowe 
centra pomocy rodzinie. W ten sposób bę-
dzie się tam realizować zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej, są one 
bowiem w stanie najlepiej stwierdzić, czy 
danej osobie należy przyznać nieodpłatną 

pomoc prawną na koszt skarbu państwa. 
Decyzje administracyjne o przyznaniu ta-
kiej pomocy bądź odmowie, będzie wyda-
wał starosta lub z jego upoważnienia kie-
rownik powiatowego centrum pomocy ro-
dzinie. Zgodnie z założeniami projektu po-
wiatowe centra pomocy rodzinie będą pro-
wadzić listy, na których widnieć będą osoby 
i podmioty upoważnione do świadczenia 
bezpłatnej pomocy prawnej. Wsparcia ta-
kiego udzielaliby przede wszystkim adwo-
kaci i radcy prawni oraz inne upoważnione 
podmioty. Prawnik znajdujący się na takiej 
liście nie będzie mógł odmówić udzielenia 
porady bądź prowadzenia sprawy w sądzie. 
O zwrot poniesionych kosztów będzie się 
on mógł zwrócić do powiatu po udoku-
mentowaniu swoich wydatków.

Z jednej strony powstanie zatem (o ile 
powstanie) administracyjna machina (ta-
nia, bo wykorzystująca istniejące struktu-
ry) udzielająca ubogim pomocy prawnej, 
z drugiej strony będzie też możliwość (o ile 
urzędy skarbowe zrezygnują ze swojej łap-
czywości) utworzenia sporej listy prawni-
ków, którzy chcą udzielać porad pro bono. 
Czy nie za dużo tych grzybów w barszczu? 
Chyba jednak nie. Znając życie, już widzę 
oczyma wyobraźni te setki pozwów do są-
dów administracyjnych, aby zaskarżyć od-
mowne decyzje starosty, (bo dochód był 
wyższy o 5 groszy, aniżeli urzędowe mi-
nimum), a pozwy te będą pisać prawnicy 
działający w pozarządowych strukturach 
świadczących pomoc pro bono.

Pomimo porad i doradztwa i tak tysią-
ce ludzi pozostaną z dylematem „co robić?”, 
kiedy policjant czy prokurator postawi im 
zarzut. Czy wtedy prokurator da czas, aby 
zadzwonić do centrum pomocy rodzinie po 
adwokata? Śmiem wątpić. Czyli tak, jak do 
tej pory rodzina będzie się składać na praw-
nika, aby pomóc wyjść z impasu. O tym 
nikt jednak głośno nie mówi, a szkoda; pol-
skie prawo także zna instytucję obecności 
adwokata przy wszystkich czynnościach 
prawnych, tylko że i policjanci, i prokura-
torzy, i funkcjonariusze ABW i CBA wolą 
z podejrzanym rozmawiać bez obecności 
zawodowego prawnika. Dlaczego? Tego 
nie trzeba chyba tłumaczyć. 

Kazimierz Brzezicki

Bezpłatna pomoc, 
ale jaka?
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Wiosną tego roku będziemy mieli okazję oglądać o Wielkopolskim Parku Naro-
dowym dwie wystawy, promujące działalność edukacyjną Parku. Otwarcie pierw-
szej ekspozycji nastąpi 21 kwietnia bieżącego roku w Ośrodku Kujawsko-Pomor-
skiego Centrum Edukacji Ekologicznej, mieszczącym się w Leśnym Parku Kultury 
i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Z propozycją zorganizowania wystawy 
wystąpiło Centrum. Ekspozycja ta ma upamiętnić pięćdziesięciolecie istnienia Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego. Będzie to kolejna impreza organizowana w ra-
mach cyklu wystaw fotograficznych, ukazujących piękno flory i fauny parków naro-
dowych w Polsce. Ponadto 21 kwietnia pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego przedstawią prezentację multimedialną, dokumentującą najpiękniejsze miej-
sca w Parku. W organizowanie wystawy włączy się także młodzież ze szkół podsta-
wowych i szkół średnich. Uczniowie przygotują pokazy multimedialne, w których 
zaprezentują swoje spojrzenie na ekologię i bogactwa najbliższego im rezerwatu 
przyrody. Toteż trwająca od 21 kwietnia do 4 maja wystawa „50 lat Wielkopolskie-
go Parku Narodowego” będzie wielostronnym spojrzeniem na bogactwo i atrak-
cyjność naszego Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Wystawami fotograficznymi, ale także eksponatami muzealnymi Wielkopol-
skiego Parku Narodowego zainteresowane jest również Miejskie Centrum Kultu-
ry w Ostrowcu Świętokrzyskim. Udostępnione zdjęcia i obiekty mają uświetnić 
obchody Dnia Ziemi, organizowane w tym mieście pod hasłem „Piękno przyrody 
Wielkopolskiego Parku Narodowego”. W ramach omawianej imprezy ekologicz-

 ODWIEDZAJCIE NASZ 
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Fragment wystawy 
50-lecia WPN

Plan nowej ścieżki 
edukacyjnej
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nej przy głównych ulicach Ostrowca Świętokrzyskiego rozwieszone zostaną wiel-
kowymiarowe plakaty typu banner ilustrujące uroki naszego Parku. Będą także 
wyświetlane filmy dokumentalne i pokazy multimedialne. Wystawa potrwa mie-
siąc. W ubiegłych latach, w podobny sposób, zaprezentowano parki narodowe 
zlokalizowane we wschodniej i południowej części Polski. Miejskie Centrum Kul-
tury w Ostrowcu Świętokrzyskim planuje właśnie tak zaprezentować przyrodę 
wszystkich parków narodowych w Polsce. 

Powyższe działania na pewno przyczynią się do poznania walorów przyrodni-
czych Wielkopolskiego Parku Narodowego, wesprą działalność edukacyjną Cen-
trum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach oraz 
zachęcą młodzież do odwiedzenia tych stron. 

Kolejną inicjatywą Parku jest przygotowanie piątej ścieżki edukacyjnej, bie-
gnącej lasem od dworca PKP w Puszczykowie, aż do okolic ulicy Kasprowicza. Są 
to miejsca od dawna znane, lubiane i zaakceptowane przez mieszkańców Pusz-
czykowa i nie tylko przez nich. Znajduje się tam wiele atrakcji przyrodniczych, na 
które należy zorientować spacerujących. W przygotowaniu są tablice informacyj-
no-opisowe, które już wkrótce znajdą się na terenie Parku, oraz wydanie drukiem 
przewodnika po wyznaczonej drodze. Tutaj powstanie również 14 punktów przy-
stankowych. Obecnie ustawiono już mapę Parku oraz dwa zadaszenia z ławkami. 
Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane przy pomocy finansowej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 ODWIEDZAJCIE NASZ 
WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY

Jarosław Wyczyński, WPN



Badania naukowe wykazują zdumie-
wające związki pomiędzy tym, co czuje-
my podświadomie (a więc naszym „szó-
stym zmysłem”), a pracą mózgu, stanem 
psychicznym, a nawet energią życiową. 
Feromony – bo o nich właśnie mowa – wy-
twarzane najczęściej przez gruczoły znaj-
dujące się na skórze ssaków, mogą popra-
wiać nasze samopoczucie i nastrój, a na-
wet wywoływać uczucie pożądania. Fero-
mony nie są substancjami zapachowymi, 
ale infochemicznymi, działającymi dopie-
ro przy bezpośrednim kontakcie osobni-
ków tego samego gatunku. Wiedza na te 
tematy jest przekazywana przez autor-
ki tekstu w ramach zajęć na specjalności 
Chemia Kosmetyczna na Wydziale Chemii 
UAM w Poznaniu. Do najbardziej znanych 
ludzkich feromonów zalicza się: andro-
stenol, androstenon oraz androstadienon. 
Pierwszy z nich wywołuje efekt przyjaźni 
i zaufania, co jest bardzo przydatne w na-
wiązywaniu znajomości i w rozmowach 
z potencjalnymi klientami. Z kolei andro-

stenon emituje znak silnego samca domi-
nanta. Sygnał ten może osłabić wpływ po-
tencjalnych konkurentów. Ostatni z poda-
nych feromonów poprawia nastrój i sku-
pienie kobiet, zmniejsza ich nerwowość 
oraz łagodzi syndrom napięcia przedmie-
siączkowego! Co ciekawe, niektórzy ludzie 
mogą wyczuć „szóstym zmysłem” stres 
u innej osoby, co próbuje się wykorzystać 
np. do wywołania uczucia strachu w od-
działach wroga (w celach wojskowych) 
albo lęku u przestępców (podczas prze-
słuchań policyjnych).

Jednak badania nad naszą infochemicz-
ną aurą dopiero się zaczynają. Stwierdzono 
działanie na ludzi określonych zapachów, 
np. cynamonu, bazylii, rozmarynu, wanilii 
itd., które wpływając przez ośrodek węcho-
wy na układ limbiczny (zarezerwowany do-
tychczas dla feromonów), wywołują okre-
ślone emocje. Przykładem takiej interakcji 
jest wykazanie, że kobiety pachnące owo-
cowo są przez mężczyzn postrzegane jako 
lżejsze od swoich koleżanek o tej samej 

masie ciała, ale pachnących inną 
nutą zapachową. Nikt nie myślał-
by także, że ww. zioła i przyprawy 
powszechnie stosowane w kuch-
ni mają cechy afrodyzjaków. 

W jaki sposób łączy się to 
wszystko z naszą kieszenią? Po-
jęcie „marketing zapachowy” sta-
ło się popularne nie tylko w gru-
pie speców od sprzedaży. W 2006 
roku BM Factus Polska zrealizo-
wał projekt aromamarketingo-
wy w sali kinowej. Premiera filmu 

„Jasminum” Jana Jakuba Kolskie-
go została uatrakcyjniona uno-
szącym się zapachem jaśminu. 
Co ciekawe, zapach ten stymulu-
je elektryczną aktywność mózgu. 
W Japonii odkryto natomiast, iż 
rozpylenie olejku cytrynowego 
powoduje zmniejszenie o połowę 
ilości błędów popełnianych przez 
osoby pracujące przed kompute-
rem. Tymczasem naukowcy z Zu-
rychu podając studentom oksy-
tocynę, wywołali u nich dwukrot-
ne zwiększenie skłonności do in-
westowania własnych pieniędzy! 
W USA dowiedziono z kolei, że 
automaty na monety przyciągają 
o 45% więcej klientów, jeśli w po-
wietrzu unosi się miły zapach, co 
zresztą zostało prawdopodobnie 
wdrożone w 2004 roku do ka-

syn w Las Vegas przez kanadyjską firmę EAT. 
Jako ciekawostkę warto dodać, że rodzajem 
miejskiej legendy jest teoria, że niektóre sie-
ci hipermarketów nasycają feromonami pro-
dukty o najniższej sprzedawalności w celu 
zachęty do ich zakupu. 

Dlaczego więc chętniej wstępujemy do 
niektórych sklepów, kupujemy niepotrzeb-
ne artykuły u przedstawicieli handlowych, 
sięgamy ciągle po te same kosmetyki i per-
fumy? Czyż już nie Jean-Baptiste Grenouille, 
bohater powieści Patricka Süskinda „Pach-
nidło”, tworzył idealne perfumy, które spra-
wiały, że skropiona nimi osoba była uwiel-
biana przez wszystkich znajdujących się 
w zasięgu „zapachu miłości”? A może nie 
jest już to tylko wymysł autora... ?  

Nowa koncepcja w kosmetologii, Aphrodisia, zakłada, 
że specjalny dodatek do kosmetyków może wzmoc-
nić urodę, a nawet seksualne pożądanie. Już w XVII w. 
filozof Kartezjusz podejrzewał, że pewne substancje, 
nazwane później endorfinami, odpowiadają za szczę-
ście i urodę człowieka. Kilkaset lat później informację 
tę wykorzystało wiele firm, tworząc „uszczęśliwiające” 
kosmetyki (np. Happyderm, Happylogy). Czy działa-
ją? Bez wątpienia poprawią mikrokrążenie w skórze, 
dodając jej promiennego blasku. 
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Prof. UAM dr hab. Izabela Nowak  
i mgr Agnieszka Feliczak-Guzik  
z Wydziału Chemii Uniwersytetu im.  
A. Mickiewicza w Poznaniu zajmują się 
syntezą i analizą substancji zapachowych.
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Na poznańskiej scenie roztańczyły się 
arystokratki operetek: „Hrabina Marica” 
i „Księżniczka Czardasza”. Uwodziły z wiado-
mą sobie muzykalnością, magią scenografii 
i choreografii. Rozognione cygańskim folk-
lorem i węgierskim duchem potwierdzały, 
że żadna z nich nie zapomniała o kompo-
zytorze swoich „wdzięków” – Emmerichu 
Kalmanie. W „ojca wiedeńskiej, srebrnej ery 
operetki” – bo tak określano Kalmana, wcie-
liło się dwóch utytułowanych polskich akto-
rów – Andrzej Kopiczyński (wieczór pierw-
szy) i Jerzy Zelnik (wieczór drugi). W nastrój 

„pogody i pogodzenia ze światem” wprowa-
dzali anegdotami związanymi z działalno-
ścią węgierskiego mistrza gatunku. 

W sobotę do królestwa „szampana 
i pieśni” zaprosiła „Hrabina Marica”. „Ta świa-
towa kobieta, która woli spędzać czas w Pa-
ryżu, Budapeszcie lub Wiedniu” wyśpiewa-
ła swoją historię sopranem Aleksandry 
Chacińskiej. Sceniczną opowieść wzmoc-
nili artyści dramatyczni: znakomita „w ge-
ście i mowie” Anna Seniuk (Księżna Cuden-
stein), Grażyna Szapołowska (gość na balu) 
i legendarny Bohdan Łazuka (Czeko). Ope-

retkowy klimat rozegrał wspaniały skrzy-
pek Vadim Brodski (Cygan) oraz tenorzy: 
Bogdan Śliwa (Stefan Liebenberg) i Piotr 
Friebe (Tassilo). Libretto ujawniło, że tylko 
ostatniemu z nich Hrabina Marica powie-
działa „tak”. Z perspektywy przedstawie-
nia ważniejsze było jednak, iż publiczność 
oznajmiła „tak” wszystkim aktorom, o czym 
świadczyła nie tylko jej owacja na stojąco. 
Widzowie, wychodząc z Teatru nucili „Graj 
Cyganie”, jakby chcieli „jechać do Varasdin”, 

„gdzie mieszka miłość”. 
Niedzielny wieczór należał do „Księż-

niczki Czardasza”. Dorota Laskowiecka (Syl-
wia), jak przystało na „księżniczkę”, otoczyła 
się doborowym towarzystwem, nie wyrze-
kającym się aktorskiej przyjaźni z „Hrabiną 
Maricą”. Łazuka zagrał tym razem Kelnera, 
Alfonsa, a Szapołowska – Księżną. Swoją 
obecność zaznaczyła m.in. młoda sopra-
nistka Barbara Gutaj (Stasi) i aktorzy: Ju-
lian Mere (Feri) i Paweł Szczesny (Rohns-
dorf ). Razem z nimi widownia nie wstydzi-
ła się podziwiać uroków „Artystek z Varie-
tes”, upewniających, że miłości nie można 
brać „zbyt tragicznie”. Jednak finał operet-

ki dowiódł, że „choć na świecie dziewcząt 
mnóstwo, usta lgną ku jednym ustom”, więc 
warto szukać tej jedynej. 

W przepychu scenicznych ról nie moż-
na pominąć tych, którzy przyczynili się do 
ich pełnego blasku. Znalazła się wśród nich 
Marta Meszaros, która „zawsze lubiła ope-
retki”. Węgierski reżyser, na prośbę dyrek-
tora Naczelnego i Artystycznego „Operetki” 
Włodzimierza Izbana, zgodził się na współ-
pracę z jego teatrem, gdyż od zawsze lubił 

„pewnego rodzaju prowokacje i wyzwania”. 
Scenografią i doborem kostiumów zaję-
ła się Tatiana Kwiatkowska. Choreografem 
był Jarosław Świtała. Ich artystyczną pra-
cę uwieńczyła muzyka Orkiestry „Operetki” 
pod dyrekcją Jiri Petrdlika („Hrabina Mari-
ca”) i Macieja Żółtowskiego („Księżniczka 
Czardasza”).

Występ Mazowieckiego Teatru Muzycz-
nego „Operetka” im. Jana Kiepury był świę-
tem operetki. Oklaski publiczności potwier-
dziły, że jest teatrem nie tylko z „operetką” 
w nazwie, ale przede wszystkim w ser-
cach osób go tworzących. Kalman też był-
by o tym przekonany. 

Dominik Górny

Graj „Operetko” w Teatrze Wielkim!
Płomienny taniec, muzyka z temperamentem i pełen miłości śpiew – opanowanie tych żywiołów teatru to 
podstawa udanego wystawienia operetki. Można się było o tym przekonać 3 i 4 stycznia br. w poznańskim 
Teatrze Wielkim. Jego scenę rozświetliły dwa przedstawienia Mazowieckiego Teatru Muzycznego „Operet-
ka” im. Jana Kiepury.

R E K L A M A



W poniedziałek 12 stycznia o godzinie 
11:00 odbyła się Msza Święta w Kościele Oj-
ców Dominikanów, celebrowana przez re-
daktora naczelnego miesięcznika „W dro-
dze”, o. Pawła Kozackiego OP. W kazaniu, 
nawiązując do początku czytania z Listu do 
Hebrajczyków, w którym czytamy, iż: „Wie-
lokrotnie i na różne sposoby przemawiał 
niegdyś Bóg do ojców przez proroków”, po-
wiedział: „Bycie poetą to coś podobnego do 
powołania proroka”. Kończąc, podkreślił, że: 

„Bóg objawił się przez Słowo. Można powie-
dzieć, że jest poetą, że ze specjalną miło-
ścią patrzy na poetów. Być może siedzą te-
raz u Pana Boga za piecem Stwórca Świata 

i twórca-poeta, którego dziś żegnamy. Sie-
dzą i recytują wiersze, a może siądą w ciszy 
i będzie między nimi tylko miłość”. 

O godzinie 13:00 poeta, znany w środo-
wisku jako „Witek”, pochowany został w Alei 
Zasłużonych na Cmentarzu Miłostowskim. 
Poznań pożegnał Wincentego Różańskie-
go. W uroczystościach wzięli udział: zastęp-
ca prezydenta Poznania Maciej Frankiewicz, 
wicewojewoda Przemysław Pacia, poeci, pi-
sarze oraz przyjaciele. 

Wincenty Różański urodził się 12 lipca 
1938 roku w Mosinie koło Poznania, w ro-
dzinie powstańca wielkopolskiego. Studio-
wał filologię polską na UAM w Poznaniu. 

Debiutował 27 listopada 1958 roku na ła-
mach „Głosu Wielkopolskiego” w zbiorowej 
Kolumnie Młodych poetów poznańskich 
wierszem „Bohema”. Należał do grupy li-
terackiej „Wiatraki” (1956-59) i „Wiry” przy 
ZMW (1965-1974). W latach 1961-67 pra-
cował m.in. przy budowie Elektrowni Turo-
szów jako magazynier, w Domu Książki jako 
księgarz-sprzedawca, w Teatrze Lalki i Ak-
tora jako kandydat, a następnie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej jako bibliotekarz. Od 
1967 roku był rencistą, żyjącym tylko i wy-
łącznie z pisania. Przyjaźnił się z legendar-
nym Edwardem Stachurą, który nazywał go 

„Synem Bogini”, a także z Ryszardem Krynic-

WINCENTY RÓŻAŃSKI – jeden z najwybitniejszych poetów polskich, zmarł niespo-
dziewanie między godziną 19:00 a 20:00, w sobotę 3 stycznia br. w Poznaniu.

Krzysztof Wiśniewski 

Przed czerwonymi 
słońca drzwiami
Wincenty Różański 1938–2009 
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kim, Leszkiem A. Moczulskim czy Janem Hi-
milsbachem. W 1993 roku Tadeusz Żukow-
ski nakręcił film telewizyjny o życiu i twór-
czości Różańskiego – „Będziemy piękniejsi”, 
a w 1997 roku ukazała się książka Piotra 
Kępińskiego i Andrzeja Sikorskiego „Któż 
to opisze, któż to uciszy. Rozmowy z Win-
centym Różańskim”, na którą składają się 
rozmowy z poetą, jego korespondencja, 
wspomnienia i wiersze. Publikował on swą 
poezję m.in. w „Twórczości”, „Literaturze”, 

„Nurcie”, „Czasie Kultury”, „Toposie”, „Gaze-
cie Malarzy i Poetów”. Różański miał wie-
lu przyjaciół, lecz do tych najważniejszych 
zaliczał przyjaźń z nieżyjącym już poetą 
Edwardem Stachurą, który uczynił go boha-
terem swojej książki Cała jaskrawość, a tak-
że jedną z postaci poematu Po ogrodzie 
niech hula szarańcza. Wiersze Wincentego 
Różańskiego były tłumaczone na hiszpań-
ski, bułgarski, grecki, niemiecki, francuski 
oraz angielski. Mówił zawsze: ,,pisze się tak, 
jak się oddycha”. 

W połowie września 2003 roku dopa-
dła go choroba, pozbawiając mowy. Od 
tamtej pory znajdował się pod stałą opieką 
żony i lekarzy, którzy aż do śmierci walczyli 
o jego życie. Przyjaciele wspominają, że już 
na studiach był legendą. Poeta, który jesz-
cze w październiku ubiegłego roku obcho-
dził uroczyście swoje 70. urodziny, odszedł, 
pozostawiając bogaty dorobek zarówno 
książek, jak i nagród. Opublikował nastę-
pujące książki: Wiersze o nauce nawigacji 
między kamieniami (1968; arkusz), Dziecko 
idące jak włócznia śpiewało (1970), A brzo-
za kwitnie (1973; arkusz), Przed czerwonymi 
słońca drzwiami (1976), Mieszkam w pogo-
dzie (1979), Zakole (1981), Frente A La Puer-
ta Roja Del Sol (1983; tłum. Barbara Stawi-
czak–Minoz), Światłolubne (1984), Wiersze-
dzieci (1985), Nam ciszy nam wiatru potrze-
ba (1986), Bądź pozdrowiona chwilo... (1989; 
wybór wierszy), Będziemy piękniejsi (1990), 
Oddech i gest (1990), Córeczka poezja (1993), 
Wszystko nie to (1994), Ciemna rzeka (1996), 
W roznieconym ogniu (1997), Ratujcie ser-
ca wasze (1998), Została pusta karta dań 
tego świata (1998), Chciałem zmienić świat 
(1999), Ręce Marii Magdaleny (2000), Wędru-
jemy do Szeol (2001; wybór wierszy), Posre-
brzane pola słów (2001; wydanie limitowane 
wydane razem z wierszami Krzysztofa Wi-
śniewskiego), Posrebrzane pola słów (2008; 
wydanie drugie). 

Poeta był laureatem takich nagród jak: 
Medalu Młodej Sztuki, Nagrody Literackiej 
im. Jana Kasprowicza i XII Międzynarodo-

wego Listopada Poetyckiego. Wyróżniono 
go Odznaką Honorową m. Poznania oraz 
Za Zasługi w Rozwoju Województwa Po-
znańskiego. Przyznano mu tytuł Zasłużo-
nego Działacza Kultury oraz Srebrny Krzyż 
Zasługi. Laureat Nagrody Artystycznej Rady 
miasta Poznania z 2002 roku oraz Nagrody 
Marszałka Województwa Wielkopolskie-
go w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dóbr kultury 
w grudniu 2003 roku. W 2005 roku otrzy-
mał Pierścień Mędrców Betlejemskich, wrę-
czony przez Arcybiskupa Stanisława Gą-
deckiego Metropolitę Poznańskiego, przy 
udziale gości z poznańskiego środowiska 
kultury i nauki, oraz władz samorządowych 
i parlamentarnych. Treść nagrody była na-
stępująca: „Niesie ona przede wszystkim 

przesłanie Dobrej Nowiny, ukazanie w po-
dróży Mędrców ze Wschodu w Ewange-
lii Mateusza (2, 1-12). Całe to wydarzenie 
ukazuje najpierw znaczenie poszukiwa-
nia prawdy w życiu człowieka. Oni – Mędr-
cy – zadali sobie trud odnalezienia prawdy 
o gwieździe, której blask prowokował ich 
umysły i serca. Chcieli odkryć jej znacze-
nie. Nie przeszkodziło im to jednak w od-
nalezieniu prawdziwego Boga Stworzyciela 
w Jezusie narodzonym w Betlejem. Za tym 
wydarzeniem kryje się głęboka treść kultu-
rowo-religijna. Ukazuje nam ono – co ma 
znaczenie zasadnicze dla przesłania nagro-
dy – dwa światy: stworzenie i odkupienie. 
Stworzenie i odkupienie, które są dwiema 
rzeczywistościami pochodzącymi od Boga, 
żyją i trwają one w ścisłej odpowiedniości, 
która w pełni ukaże się w życiu wiecznym. 
Człowiek zaś, który tworzy kulturę, szcze-
gólnie jednak twórca, ze względu na otrzy-
many dar wrażliwości artystycznej i po-
znawczej, powołany jest do ukazywania tej 
wzajemności stworzenia i odkupienia. To, 
co stanowi częstą pomyłkę i fałszywy obraz 
kultury i sztuki, to traktowanie doczesności 
jako podnóża dla tego, co duchowe, ale też 
zamykanie się jej na treści objawienia.”

Nie bez powodu Różański nazywa-
ny był „Półświętym z Ostrobramskiej” lub 

„Księciem Poetów”, gdyż kochał Boga, ludzi 
i anioły. Był poetą, który czerpał z kłosów 
życia nasiona prawdy i zasiewał je jak siew-
ca, rozdając i dzieląc się słowem jak chle-
bem z każdym napotkanym człowiekiem. 
Mnie też dane było posmakować tego chle-
ba poezji. Poznałem Wincentego Różańskie-
go w 2001 roku i od pierwszego dnia znajo-
mości mówił mi o poezji, uczył mnie jej za-
wsze, gdy u niego się pojawiłem. Ostatnie 
spotkanie i ostatnie wskazówki mistrza na 
temat poezji Chlebnikowa, bez użycia słów 
tylko tembru głosu, dostałem 19 lipca mi-
nionego roku. W liście na święta otrzyma-
łem ostatni wiersz poety, następnie usłysza-
łem ostatnie słowa w przedświątecznej, te-
lefonicznej rozmowie, które teraz jak dzwon 
biją w pamięci ,,no no, no no”. On mnie od-
krył i pozwolił, by moje proste teksty znala-
zły się w jego ostatnim tomiku ,,Posrebrza-
ne pola słów”. Kiedy na wspólnym wieczo-
rze przedstawiał mnie publiczności powie-
dział: ,,Kończę z pisaniem, dlatego promuję 
tego młodego poetę”. Nie sądziłem, nie zda-
wałem sobie nawet sprawy, jak bardzo pro-
rocze będą te słowa. Czuję się jego dłużni-
kiem bez reszty. Wieczny odpoczynek racz 
mu dać Panie....  
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la fortepianów, dzieciństwo spędził na Bia-
łorusi. Ojciec odkrywszy niezwykłe zdol-
ności muzyczne i artystyczne syna, prze-
widział mu karierę na miarę Janka Kiepury, 
podziwianego przezeń artysty. Niestety na 
Kresach opanowanych przez Sowietów nie 
było zajęcia dla stroicieli fortepianów, dwor-
skie muzykowanie odeszło w przeszłość, 
a i bycie Polakiem nie otwierało drogi do 
kariery, ojciec Czesława rozpoczął więc sta-
rania o repatryjacje, które zakończyły się 
sukcesem dopiero po śmierci Stalina. Kilka 
lat trwały formalności. 

Gdy Czesław przyjechał do Gdańska, 
postanowił rozpocząć systematyczną edu-
kacje muzyczną. Jako 19-latek był w liceum 
muzycznym widziany niechętnie. Pozwolo-

no mu uczyć się gry na fagocie w drodze 
wyjątku. Artysta jednak mimo, że był samo-
ukiem, potrafił grać na wielu instrumentach. 
Szkoła pozwoliła mu poznać dobrze zapis 
nutowy i to jedyny pożytek. 

Gdy z inicjatywy Franciszka Walickiego, 
podówczas menadżera grupy „Niebiesko-
Czarni”, zorganizowano festiwal młodych 
talentów, Czesław (jeszcze Wydrzycki) po-
stanowił spróbować swoich sił. Natychmiast 
zespół zaproponował mu współpracę, cho-
ciaż młody artysta miał wtedy w repertu-
arze głównie latynoskie szlagiery. Wraz ze 
zmianą repertuaru obrał pseudonim es-
tradowy – Niemen. W 1962 r. Czesław Nie-
men dokonuje pierwszych samodzielnych 
nagrań radiowych i zyskuje uznanie kryty-
ków i słuchaczy. Współpraca z zespołem 

„Niebiesko-Czarni” układała się dobrze, ale 
szybko okazało się, że osobowość Nieme-
na przekraczała ramy zespołu „big-beato-
wego”. Termin ten zresztą nigdzie poza Pol-
ską nie rozpowszechnił się tak bardzo, za-
miast „rock and rolla” kojarzonego z kultu-
rą młodzieżową Zachodu, zaimportowano 

„big-beat”, który angielska prasa stosowała 
tylko w odniesieniu do grup muzycznych 
nastolatków, które masowo pojawiły się na 

początku lat 60. – to było mocne uderze-
nie na tamtejszym rynku muzycznym. Na-
sze zespoły młodzieżowe nie mogły jaw-
nie określać swojego rodowodu, jako bun-
tu przeciw kulturze oficjalnej. Znaleziono 
formułę mocnego uderzenia jako „legalnej” 
muzyki pokolenia nastolatków. Niemen 
jednak coraz bardziej pozostawał z boku 
i chciał szukać własnej drogi. Pierwszy 
longplay zniknął natychmiast z półek księ-
garskich. W 1967 r. piosenka „Dziwny jest 
ten świat” wygrywa festiwal w Opolu. Inspi-
rowana soulem, o hymnicznym charakterze, 
przez część krytyki uznana została za repli-
kę pewnej kompozycji Jamesa Browna. Po-
dobieństwo to sprowadzało się jedynie do 
siły wyrazu, ekspresji, bowiem trudno było 
uwierzyć, że rodzimy artysta ma tak wiel-

kie możliwości. W 2007 r. „Polskie Nagrania” 
wydały winylowy reprint płyty „Dziwny jest 
ten świat”. 

Prawdziwym przełomem była płyta 
„Sukces”. Zespół Niemena „Akwarele” staje 
się wyznacznikiem nowej estetyki w muzy-
ce popularnej. Akwarele przekornie wpro-
wadzają jaskrawe barwy: duża ekspresja 
śpiewu lidera, brzmienie instrumentów na-
wiązujące do najlepszych brytyjskich wzo-
rów i nowe oblicze estradowe. Prasa po-
pularna skupiła się na okładce płyty „Suk-
ces” i stroju artysty: niebiesko-żółte liternic-
two nawiązujące do grafiki popartowskiej, 
kolorowy półkożuszek, czerwone wysokie 
buty, długie włosy – to wszystko krzycza-
ło w PRL-owskiej szarzyźnie. Niemen, choć 
nie pisano o tym, od początku swojej ka-
riery dbał o wizerunek i estetykę okładek 
swoich płyt. 

Wkrótce epoka „Akwareli się zakończyła, 
ponieważ zespół nie nadążał za pomysła-
mi lidera. Niemen miał już na koncie wie-
le przebojów: „Pod papugami”, „Czy mnie 
jeszcze pamiętasz?”, „Dziwny jest ten świat” 
i wiele innych. Były pierwsze wykonania za-
granicznych artystów, występy w paryskiej 
Olimpii, znakomicie ocenione przez prasę, 

jednak bez echa, z powodu braku jakiej-
kolwiek promocji i reklamy. Sukces artysty 
był niewątpliwy. Wtedy Niemen całkowicie 
zmienia upodobania muzyczne i zakłada 
nowy zespół „Enigmatic”. 

Płyta, która zawierała tylko cztery kom-
pozycje, a na pierwszej stronie monumen-
talny, jak na realia muzyki rozrywkowej 

„Bema Pamięci Żałobny Rapsod”. Kompozy-
cję do słów Norwida trudno uznać za roz-
rywkową, a jednak 17-minutowy utwór 
przez ponad 20 tygodni okupował pierw-
sze miejsce na radiowej liście przebojów. 
Od tej pory Niemen staje się w naszej kul-
turze masowej zjawiskiem osobnym. 

Sukces „Bema Pamięci...” jest fenome-
nem na skale światową, bowiem nie ma po-
wodu, dla którego miałby stać się przebo-

jem. Pozostając w obiegu kultury masowej, 
Niemen robił wszystko, żeby słuchaczom 
życie utrudnić: rozbudowane kompozycje, 
bogate instrumentarium, teksty choć kla-
syczne, to nie ze szkolnych czytanek. Przy-
znam jednak, że z opisywanej płyty wola-
łem stronę B z kompozycjami do wierszy 
Asnyka, Tetmajera. 

Na wiele lat ulubionym instrumentem 
Niemena staną się organy Hammonda, nie 
przestaje jednak być artystą poszukującym 
nowego instrumentarium, nowych pomy-
słów i muzyków. W latach 70. nie ma w Pol-
sce muzyków, którzy nie chcieliby współ-
pracować z Niemenem, on jednak marzy 
o własnym zespole i nawiązuje współpracę 
z młodą grupą „SBB”. Szczególnie ceni wy-
obraźnię pianisty i organisty Józefa Skrzeka 
i instrumentalne możliwości gitarzysty An-
tymosa Apostolisa. 

Ja najbardziej sobie cenię z tego okre-
su album nagrany z kwintetem Jacka Mi-
kuły. W jazzowym klimacie wirtuozerska 
wokalistyka Niemena nabrała szczegól-
nego blasku. Sam artysta wolał ekspery-
mentowanie, chociaż były okazje do zbli-
żenia się do jazzu. Wszyscy znają projek-
ty włoskie i amerykańskie, ale moim zda-

Andrzej Wilowski 

Niemen 
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niem szczególnym dostrzeżeniem talentu 
wokalnego Niemena były dwa epizody: 
w 1970 r. w Polsce dała jeden koncert for-
macja jazz-rockowa „Blood Sweat and Te-
ars”, przy okazji przedstawiono jej polskich 
muzyków. Gdy grupę opuścił wokalista 
David Clayton Thomas, menadżer zespołu 
przypomniał sobie o niezwykłym polskim 
wokaliście, lecz do współpracy nie doszło. 
Prawdopodobnie Niemen intuicyjnie czuł, 
że jest na tyle specyficznym artystą pol-
skim, że może zaistnieć w tej części Eu-
ropy, zamiast być, pozostającym w cieniu 
poprzednika, sidemanem w zespole o wy-
robionej renomie.

W latach 70. powstał jeszcze jeden cie-
kawy projekt – nakładem Polskiego Stowa-
rzyszenia Jazzowego w limitowanej serii 
ukazała się płyta z rosyjskimi piosenkami 
ludowymi. Kiedy zainteresowanie tym na-
graniem wykazały zachodnie wydawnictwa, 
artysta stanowczo zaoponował, ponieważ 
nie chciał być zaszufladkowany jako „rosyj-
ski artysta ludowy”. 

Oczywiście sam próbował „sprzedać” 
swą specyficzną sztukę na rynku między-
narodowym. Dla wytwórni CBS powstało 
nagranie, w którym wzięli udział między in-

nymi Michał Urbaniak i Jan Hammer. Chęt-
nych do współpracy było wielu, bowiem 
każdy kto poznał możliwości wokalne i eks-
presję Niemena, pozostawał pod jego uro-
kiem. Projekt amerykański nie został ukoń-
czony, po części z powodu trudności komu-
nikacyjnych, po części przyczyną była silna 
osobowość artysty, nie ułatwiająca pracy 
zespołowej. W ostatnim okresie Niemen 
nagrywa swoje kompozycje sam, stając się 
coraz bardziej hermetycznym. Z tego okre-
su pochodzą projekty „Requiem Eternam” 
i „Terra Deflorata”. 

W latach 80. najchętniej zajmuje się 
muzyką teatralną, którą sam też realizuje, 
dzięki bogatemu instrumentarium elektro-
nicznemu oraz komputerom. Rozwija też 
inne swoje pasje, do których należą: malar-
stwo, grafika komputerowa, eksperymenty 
z cyfrową obróbką dźwięku i pisanie wier-
szy. Koncertuje niechętnie i to niemal wy-
łącznie na koncertach charytatywnych. 

W latach 90. Niemen był pierwszym 
artystą w Polsce, który kupił wówczas naj-
bardziej technologicznie zaawansowany 
komputer graficzny Silicon Graphics. Nie-
men był człowiekiem wszechstronnie uta-
lentowanym, genialnym samoukiem, wzo-

rem dla „ludzi z branży muzycznej”, samot-
nikiem z wyboru, prekursorem w Polsce 
wielu artystycznych eksperymentów, nie 
tylko muzycznych. 

W 2000 r. Czesław Niemen w plebiscy-
cie radiowym słuchaczy programu trzecie-
go Polskiego Radia został wybrany najpo-
pularniejszym artystą XX wieku. Nie poszedł 
w ślady Kiepury i nie zrobił kariery śpiewa-
ka operowego, ale sądzę, że ten tytuł usa-
tysfakcjonowałby jego ojca. Grzegorz Mar-
kowski z „Perfektu”, który jako jeden z nie-
licznych miał okazję dwukrotnie wystąpić 
w duecie z Czesławem Niemenem, powie-
dział: „Jego talentem można by obdzielić 
90% branży muzycznej w kraju.” 

W naszej pamięci utrwalił się jako mu-
zyk poszukujący i eksperymentujący. Spo-
ro czasu poświęcał na komponowanie 
i nagrywanie muzyki ilustracyjnej, teatral-
nej, ale nie wiele z tych taśm wybrzmiało 
w teatrze. 

Ostatnie lata życia Niemen spędzał 
w swoim domowym studiu nagraniowym, 
przygotowując reedycje swoich płyt i opra-
cowując archiwalne nagrania do tej pory 
niepublikowane na płytach. Jak do tej pory, 
ukazał się sześciopłytowy album z najstar-
szymi nagraniami. 

Czesław Niemen zmarł 17 stycznia wie-
czorem, na skutek choroby nowotworowej, 
mając 65 lat. W tym roku 16 lutego obcho-
dziłby 70. urodziny. 

Koncert urodzinowy odbędzie się wła-
śnie 16 lutego br. o godz. 19.00 w poznań-
skiej Auli UAM, przy ul. Wieniawskiego. Wy-
stąpią m.in.: Farida (Włochy), Marlena Labu-
da (Niemcy), Chór Odrodzenie (Stare Wasi-
liszki – Białoruś), Graham Crawford (Anglia), 
Ares Chadzinikolau (Grecja), Miklos Deki 
Czureja (Węgry) i Jarosław Królikowski 
z Opery Wrocławskiej. Natomiast z estra-
dy przemówią: Jadwiga Wydrzycka – Bort-
kiewicz (siostra Czesława), Marek Gaszyń-
ski (autor tekstów), Tadeusz Skliński (Nie-
menolog, autor biografii), Eugeniusz Szpa-
kowski (reżyser filmów o Niemenie), Krzysz-
tof Wodniczak (ostatni menadżer Niemena), 
Romuald Juliusz Wydrzycki (brat stryjeczny 
Niemena). 

-artysta osobny



Jak długa jest historia jazzu w Polsce, 
tak długo rozbrzmiewa on w Poznaniu. 
W tym mieście rodziła się jazzowa awangar-
da zainicjowana przez legendarny kwintet 
Krzysztofa Komedy. Legendę tworzyły też 
poznańskie kluby: „Odnowa”, „Dno”, „Nurt”, 

„Akumulatory”, „Eskulap”, „Cicibór”. W tych 
miejscach rozbrzmiewał jazz, żaden mu-
zyk wyruszający w trasę po kraju nie mógł 
nie zagrać w „Odnowie”. Klub po eksmisji 
ze Starego Rynku, znalazł tymczasową sie-
dzibę w pomieszczeniach w Zamku, jak 
to w realnym socjalizmie, tymczasowość 
okazała się stała. Klub przetrwał do czasów 
przemian ustrojowych. W latach 90. nikt nie 
był zainteresowany „niszową” działalnością, 
a i środowisko studenckie wykazywało zni-
kome zainteresowanie słuchaniem jazzu. 
Przynajmniej tak się zdawało decydentom. 
W klubach zadomowiły się różnego autora-
mentu agencje koncertowe oraz dzierżaw-
cy barów i dyskotek. Tymczasem miłośnicy 
jazzu zeszli do podziemia. 

Trzech desperatów: Jan Babczyszyn, 
Dionizy Piątkowski i Leszek Łuczak, posta-
nowiło przywrócić dawny blask jazzowym 
imprezom. Babczyszyn marzył o radiu jaz-
zowym, ale nie udało się pogodzić na ante-
nie sztuki z biznesem. Dionizy Piątkowski 
zabrał się energicznie za organizację wiel-
kich imprez, między innymi z jego inicjaty-
wy i starania odbyły się „Jazz Fair”, ale skupił 
się głównie na przedsięwzięciu „Era Jazzu”, 
które obchodziło swój jubileusz dziesięcio-
lecia. Przedsięwzięcie, które trudno zdefi-
niować, bo „Era Jazzu” to permanentny fe-
stiwal, który trwa nieprzerwanie i w cyklu 
tych koncertów występują największe sła-
wy. Nie było wiadomo, co robi Leszek Łu-
czak, zresztą to postać tajemnicza, która 
intrygowała mnie już w latach 70. Okaza-
ło się, że konsekwentnie, z uporem dąży 
do otwarcia klubu jazzowe-
go z prawdziwego zdarzenia. 
Gdy się o tym dowiedziałem, 
było to dla mnie jasne, że po-
wstanie takiego klubu to tylko 
kwestia czasu.

Katakumbowo, czyli 
jazzowo 

Legendarne kluby czę-
sto były zwyczajnymi nora-
mi. Wynika to z ich rodowodu 
katakumbowego – zakazana 
rozrywka, czyli picie alkoho-
lu w czasach prohibicji, które-

mu towarzyszyła muzyka jazzowa. Nie ina-
czej było w naszym kraju. Dawniej jazz nie 
miał statusu muzyki oficjalnej, a legendar-
ny Andrzej Kurylewicz został wylany z kra-
kowskiej Akademii Muzycznej za granie 
jazzu. Dziś na akademiach jazzu się uczy. 
W studenckich klubach, zlokalizowanych 
w dość przypadkowych miejscach, też al-
kohol był nieodłącznym atrybutem imprez. 
Słynna „Odnowa” wtedy wydawała się nam 
wielkim klubem, bo miała trzy sale, o raczej 
skromnym metrażu, ale ranga imprez po-
większała do niewiarygodnych rozmiarów 
salę, nazywaną przez nas „boazeryjną” z ra-
cji wyłożenia drewnem i boksami z drewna. 
Tymczasem klub nie był w stanie pomieścić 
więcej niż 300 osób. Tak, to był kres pojem-
ności i wytrzymałości. 

Wybór padł na Zamek jako siedzibę no-
wego klubu. Obiekt dość kłopotliwy, po-
mnik pruskiej gigantomanii. Zbudowano 
coś na kształt neogotyckiego zamku, mia-
ła to być poznańska rezydencja cesarza, ale 
nigdy jej nie odwiedził. Jak wszystkie tego 
typu budowle charakteryzuje się licznymi 
salami reprezentacyjnymi, sporą kubaturą 
i niezliczonymi zakamarkami i korytarzami. 
Jednak te ostatnie są w przewadze i zdecy-
dowana większość przestrzeni to właśnie 
hole i korytarze. 

Wybór padł na pomieszczenie gospo-
darcze, katakumbowe, bo piwniczne, ale 
ogromne. Przez ponad sto lat mieściła 
się tam zamkowa kotłownia, nieużywana 
przypominała złomowisko. Nikt nie wierzył, 
że da się tam urządzić klub, może poza dy-
rekcją CK Zamek, która w czasach drapież-
nego kapitalizmu, poszukiwała wszelkich 
sposobów na zwiększenie wpływów, czy-
li wynajmowania wszystkiego, co się da, 
ze starą kotłownią włącznie. Na szczęście, 
mimo wieku zgromadzonego w pomiesz-

czeniu złomu, konserwa-
tor zabytków nie upierał 
się przy tym, że to obiekt 
zabytkowy i ruszył remont. 
Efekt był zdumiewający. 
Powstała ogromna sala 
klubowa z dwoma pozio-
mami, antresolą i na niż-
szym poziomie właściwą 
salą z estradą. Przy sto-
likach klubowych może 
zasiąść trzystu gości, ale 
znaczniejsze imprezy gro-
madzą dwukrotnie więk-
szą publiczność; czasem 
wielka sztuka oddala nie-
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wygody i nikt nie skarży się na 
ciasnotę, jak w dawnej „Odno-
wie”. 

Klub otworzył swoje po-
dwoje 14 lutego 1998 roku pod 
szyldem „Blue Note”. Jego dzia-
łalność inaugurował koncert 
kwartetu Jana „Ptaszyna” Wró-
blewskiego. To nie był przypa-
dek, trudno o bardziej poznań-
skiego i europejskiego, czy nawet świato-
wego muzyka niż „Ptaszyn”, zaczynał on 
swoją karierę w Poznaniu u boku Krzyszto-
fa Komedy, a przez lata dowodził „ekspor-
tową formacją” „Polish Jazz Quartet”, która 
z powodzeniem koncertowała w Europie, 
tej wschodniej i zachodniej. Koncert stał 
się wydarzeniem nie tylko artystycznym, 
zgromadził licznych oficjeli, niedowiarków 
i fanów, oczekujących niemal przez deka-
dę jazzowego klubu z prawdziwego zda-
rzenia. 

Od frontu i zaplecza 

Każdy klub ma swoje tajemnice, coś, 
o czym publiczność nie wie, albo czego 
nie zauważa. Wystrój klubu jest skromny, 
proste stoliki i krzesełka, na ścianach jak 
w nowojorskim „Blue Note” wiszą fotogra-
fie z gwiazdami goszczącymi w tym miej-
scu. Publiczność ma do dyspozycji dwa bary, 
oferujące piwo i drinki, ale na ich zapleczu 
można zrobić wszystko do jedzenia. Tajem-
nicą wystroju wnętrza są zamontowane na 
suficie panele „Harmonium XP”, zapewnia-
jące sali koncertowej idealne warunki aku-

styczne. Zapleczem skrom-
nej estradki jest bogate in-
strumentarium: fortepian 
koncertowy Steinberg, pia-
no Fender Rhodes, fortepian 
elektryczny Kawai, zestaw 
perkusyjny firmy Roger`s 
i aparatura nagłośnienio-
wa: 2 x 1600W RMS (Midas, 
Crown, OHM, Dbx), a także 

wzmacniacz basowy Epifani i wzmacniacz 
gitarowy Fender. Takie urządzenia, jak pro-
jektor multimedialny, to już standard, ale 
przydaje się przy okazji pokazów słynnych 
filmów muzycznych. 

Oczywiście dla zarobku, klub musi też 
organizować imprezy taneczne i komer-
cyjne. 

Co jest i było grane? 

Przede wszystkim niezmiennie gra-
ny jest jazz. Nie ma polskiego wykonawcy 
w tym gatunku muzycznym, który by nie 
zawitał do „Blue Note”. W ramach cyklu „Jazz 
Top” na swoich trasach koncertowych mają 
klub w rozkładzie największe sławy: Ken-
ny Garret, Dave Holland, Christian McBride, 
Kurt Elling, Ravi Coltrane, Al Foster, Dave 
Liebman, John Abercrombie, Eddie Hender-
son, Randy Brecker, Mike Stern, Scott Hen-
derson, John Scofield, Pat Metheny, Joey 
de Francesco, Billy Harper. Nie zabrakło też 
sław innych gatunków muzycznych: Huun 
Huur Tu, Septeto National, Cracow Klezmer 
Band, Zion Train, Freddie McGregor, Rafa-
el Cortes. Klasyczną muzykę improwizowa-

ną uzupełniają teraz nurty wywodzące się 
z muzyki etnicznej. 

Jak na Manhattanie 

Klub od początku swojego istnienia 
działa „na licencji” nowojorskiego „orygi-
nału”. Teraz jest czymś więcej niż tylko klu-
bem, bo prowadzi też działalność wydawni-
czą, jest seria płyt z nagraniami dokonany-
mi w klubie. Takie rejestracje są szczególnie 
cenne dla jazzfanów, w końcu każdy kon-
cert jest niepowtarzalny. 

Przypomina mi się anegdota, którą na 
swoim benefisie opowiadał Krzesimir Dęb-
ski, jak po raz pierwszy poczuł się muzykiem 
światowego formatu, jadąc na „Jazz nad 
Odrą” Fordem Combi udostępnionym przez 
Leszka Łuczaka, w tamtych czasach zespoły 
z instrumentami i sprzętem przemieszczały 
się bagażówkami marki „Nysa”. Nikt z takim 
fasonem do Wrocławia nie zajechał.

Po mieście krążyły legendy o płytowej 
kolekcji Leszka, rzeczywiście dla adeptów 
muzyki improwizowanej był źródłem wie-
dzy, a jego płytoteka inspiracji. 

Oprócz upodobania do jazzu, z Lesz-
kiem Łuczakiem łączy mnie jeszcze jeden 
nałóg: w latach 70. był jedyną znaną mi 
osobą palącą papierosy „Camel”. Kiedyś 
w „Odnowie” tłumaczył komuś, że to ulu-
biona marka papierosów wśród jazzma-
nów. „Camel” są dziś dostępne i niestety 
teraz je palę, ale dzięki Leszkowi Łuczako-
wi są też dla moich uszu na żywo dostępne 
najbardziej szlachetne dźwięki i artystycz-
ne smaki.  
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UBEZPIECZENIA
(m.in.: komunikacyjne, majątkowe, finansowe,  

odpowiedzialności cywilnej, osób fizycznych i firm)

NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH

NOWO OTWARTE 
REGIONALNE PRZEDSTWICIELSTWO  

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)
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Stanisław Furmaniak

Premiery stycznia KYLIE MINOGUE
„Boombox  
The Remix Album 
2000-2009”

Nowy album Kylie ze znakomitymi remiksami 
utworów powstałych w latach 2000–2009. Oprócz 
znanych przebojów kolekcja zawiera również mniej 
znane remiksy – wszystkie utwory powstały pod 
ok iem naj-
z n a k o m i t -
szych produ-
centów, są 
wśród nich 
gwiazdy takie 
jak: Chemical 
Brothers, Fi-
scherspooner 
czy Mylo. 

THE BEST POLISH 
LOVE SONGS…EVER!

„The Best Polish Love Songs…Ever!” to już 14. 
część najpopularniejszej serii w Polsce! Tym razem 
na 4 płytach CD znajdziemy polskie piosenki o mi-
łości w wykonaniu rodzimych artystów. Ten album 
jest idealny nie tylko na Walentynki.

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

TOM JONES
„24 Hours”

„24 Hours”, pierwszy album Toma został nagrany w zeszłym roku 
w Los Angeles, a jego produkcją zajęli się przede wszystkim Future Cut 

– drum‘n’bassowa ekipa znana ze współpracy z Lily Allen, Dizzee Rasca-
lem i Goldiem. Na płycie zna-
lazł się m.in. zrzucający kap-
cie z nóg kawałek ‘I’m Ali-
ve’ (wyprodukowany przez 
S*A*M i Sluggo), żywiołowy 
utwór taneczny, który Tom 
śpiewa z energią sugerują-
cą zasilanie atomowe, a tak-
że wysmakowany soulowy 
pierwszy singiel ‘If He Should 
Ever Leave You’ oraz genialny 
popowy numer ‘Give A Lit-
tle Love’. Wszelkie wątpliwo-
ści zostały rozwiane: biali po-
trafią tańczyć. A Tom jak nikt 
potrafi śpiewać energetyczne, imprezowe kawałki, choć to akurat wiado-
mo nie od dziś. Jednak „24 Hours” oferuje znacznie więcej. ‘The Hitter’ Bru-
ce’a Springsteena (w produkcji Betty Wright, Mike’a Manginiego i Steve-

’a Greenberga) to niezwykła, przepełniona smutkiem opowieść o zmęczo-
nym życiem bokserze: Tom oddaje rezygnację bohatera z dramatyzmem 
godnym Richarda Burtona w najlepszej szekspirowskiej formie. To histo-
ryczny album Toma Jonesa, kwintesencja jego siły, dojrzałości i charakteru. 
Sam artysta komentuje sytuację znacznie skromniej: Otwieram znów kram. 
Zobaczymy, kto do mnie zajrzy. 

HILARY DUFF „Best Of”
Pochodząca z Houston Hila-

ry Duff zdobyła światową sławę 
w 2001 roku, dzięki głównej roli 
w niezwykle popularnym serialu 
Disney Channel – „Lizzie McGu-
ire”. Hilary wydała jak dotąd 3 al-
bumy studyjne oraz 3 kompilacje. 
Jej dotychczasowe płyty sprzedały 
się w wielomilionowym nakładzie, 
zatem miała z czego wybierać do 
podsumowania dotychczasowej 
kariery. Album z jej największymi 
przebojami, w tym ‘Come Clean’ 
czy ‘Play With Fire’ jest już w sprze-
daży.
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Polskie zimy stają się coraz mniej 
srogie, dlatego stare polskie powiedze-
nie „luty mrozem skuty” zaczyna tracić 
na swej wiarygodności. Stojąc na stra-
ży ocalenia polskich porzekadeł, propo-
nujemy zatem jego nową wersję... Aby 
przekonać się, jak wiele w nim prawdy, 
zapraszamy na lutowe koncerty w Blue 
Note! 

Najważniejszym koncertem miesią-
ca, jest zaplanowany na 16.02, koncert 

David Murray Black Saint Quar-
tet. Wielka gwiazda światowego sak-Wielka gwiazda światowego sak-
sofonu odwiedzi Poznań, aby święto-
wać z nami 11 urodziny Blue Note. Mu-
zyk ten jest jednym z najważniejszych 
przedstawicieli nurtu New Black Tradi-
tion, mającym na swoim koncie ponad 
100 autorskich albumów!

Jego oryginalne aranżacje i odważ-
ne partie solowe nawiązują zarówno do 
jego tradycyjnych rythm’n’bluesowych 
i gospelowych korzeni, jak i free-jazzo-
wych fascynacji, dzięki którym uchodzi 
on za jednego z największych innowa-
torów współczesnego jazzu! Urodziny 
w tak zacnym towarzystwie na pewno 
długo pozostaną w naszej pamięci. 

Długo oczekiwaną niespodzian-
ką będzie też wielki powrót zespołu 
String Connection uznawanego za sy-
nonim polskiego jazzu lat 80. Prezen-
towany przez grupę styl to elektryczny 
fusion z elementami coltrane’owskiej 
estetyki, który zdobył ogromne uzna-
nie, wręcz zachwyt publiczności. Popu-
larność String Connection wiązała się 
również z komercyjnym sukcesem ze-
społu. Jego nagrania przyjmowane były 
niczym przeboje gwiazd rocka. W ankie-
cie „Jazz Forum” przez kilka kolejnych 
lat Krzesimir Dębski otrzymywał tytuł 
Muzyka Roku, a String Connection Ze-

społu Roku. Zespół rozwiązano w 1988 
roku – po 20 latach ponownie wyrusza 
w trasę! W klubie Blue Note pojawi się 
już 25.02!

W najbliższym miesiącu odwiedzą 
nas również młodzi eksperymentato-
rzy z Niemiec (Hyperactive Kid) oraz 
Szwajcarii (Vein). Hyperactive to trio 
oparte na dość niekonwencjonalnym 
układzie instrumentalnym. Struktura 
pozbawiona basu sprawia bowiem, że 
to saksofon, gitara i perkusja określają 
muzyczną ścieżkę zespołu. Grupa w in-
teresujący sposób łączy odmienne style 
muzyczne – jazz, rock, hip hop, free mu-
sic, drum&bass i muzykę nowoczesną, 
występując z sukcesami na festiwalach 
w Niemczech, Danii, Austrii, Węgrzech, 
Szwecji, Słowenii i Turcji.

Muzycy Vein wiedzą natomiast, że 
świadome „oderwanie” od tradycji sta-
nowi znaczący moment w rozwoju 
wielu grup jazzowych, będąc unikalną 

przestrzenią dla rozmaitych ekspe-
rymentów. Młodzi Szwajcarzy podej-
mują więc świadomy dialog z trady-
cją, poprzez łączenie jej elementów 
z własnymi, nowatorskimi pomysła-
mi. Zdają sobie jednak sprawę, że 
fundament tradycji nie jest zniewo-
leniem, ale inspiracją, wychodzenie 
jej na przeciw musi być zdystanso-
wane i dobrze przemyślane! 
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NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA luty

2.02.2009 r., poniedziałek, godz. 20.00
SONIC LAKE

4.02.2009 r., środa, godz. 20.00
OPENSPACE

6.02.2009 r., piątek, godz. 20.30
HYPERACTIVE KID (Niemcy)

9.02.2009 r., poniedziałek, godz. 19.00
JIMMY KELLY

10.02.2009 r., wtorek, godz. 20.00
JEMBE FOLA

11.02.2009 r., środa, godz. 20.00
SILVER ROCKET

13.02.2009 r., piątek, godz. 20.30
GIRLS AGAINST BOYS (USA)

14.02.2009 r., sobota, godz. 20.30
ARTYSTYCZNE WALENTYNKI w Blue 
Note
Jadwiga Kłapa & Nikola Kołodziejczy – 
koncert „Pozytywizm”; Krzysztof Szymo-
niak – poezja; Anna Kubiak – malarstwo; 
DJ SOL – Salsa 

15.02.2009 r., niedziela, godz. 19.00
SBB

16.02.2009 r., poniedziałek, godz. 20.00
Jazz Top w Blue Note – 11 Urodziny Klubu
DAVID MURRAY Black Saint Quartet 
(USA)

18.02.2009 r., środa, godz. 20.00
MIKROMUSIC

20.02.2009 r., piątek, godz. 20.30
VEIN (Szwajcaria)

21.02.2009 r., sobota, godz. 20.30
OSTATKI KARNAWAŁOWE Z zespołem 
MARRACASH ORCHESTRA (Niemcy)

23.02.2009 r., poniedziałek, godz. 20.00
BIG STAN BAND

24.02.2009 r., wtorek, godz. 20.00
PODKOZIOŁEK W KLUBIE BLUE NOTE

25.02.2009 r., środa, godz. 20.00
STRING CONNECTION

28.02.2009 r., sobota, godz. 20.30
IZRAEL

Luty jazzem skuty...
DAVID MURRAY

HYPERACTIVE KID
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Żenada i jak im nie wstyd!? Czy świetne 
prace, lepsze niż na poprzednich przeglą-
dach? Pierwszą opinię, z zachętą do schla-
stania, usłyszałem od tych, którzy w wysta-
wie nie uczestniczyli a wydaje im się, że są 
świetni, a druga skierowana była do przed-
stawicieli prasy, mających ekspozycję re-
cenzować, czyli również i do mnie. 

Chodzi o wystawę „Przestrzeń – Ciało 
– Zdarzenia” pokazaną w listopadzie 2008 
roku w Starym Browarze. Jaka była? Czy 
mają rację jej krytycy rączym truchtem 
i z wściekłym błyskiem w oczach, prze-
biegający ekspozycję, zatrzymujący się na 
chwilę tylko przy pracach, które im się nie 
podobały, czy może organizatorzy, któ-
rzy włożyli sporo wysiłku w przygotowa-
nie wystawy, zebranie i wyselekcjonowa-
nie zgłoszonych zdjęć oraz ich zaaranżo-
wanie?

Niewątpliwie była to jedna z nielicz-
nych prezentacji, na które się czeka. Dla-
czego? Bo żyjąc głównie w reklamowej 
i na ogół trywialnej fotosferze po pracach 
zawodowców spodziewamy się odkryw-
czych pomysłów, głębszych refleksji i pro-
fesjonalnej realizacji.

Oczywiście najtrudniej o nowatorskie 
pomysły i skłonienie odbiorców do refleksji. 

Wielkopolski Okręg ZPAF zrzeszają-
cy pięćdziesięciu artystów zaprezentował, 
wybrane przez trójkę komisarzy, prace 
z ostatnich lat, dwudziestu pięciu swoich 
członków.

Oprócz zestawów dwóch klasyków Ma-
riana Kucharskiego i Bronisława Schlabsa, 
którzy, jak mi powiedziano, nie są już ak-
tywni zawodowo, na wystawie znalazły się 
fotografie, które można było rozpatrywać 
w obszarach haseł tytułowych, wyznaczo-
nych we wstępie do katalogu przez Marian-
nę Michałowską. Ekspozycja rządzi się jed-
nak własnymi prawami, więc powieszono 
obok siebie różnorodne prace, nie grupując 
ich według zaproponowanych haseł, inter-
pretację i ocenę kompozycji pozostawiając 
widzom. Słowem, poza nakreśleniem ogól-
nych ram, pasujących do każdej wystawy 
zbiorowej, nie przybliżono odbiorcom pro-
blematyki poruszanej przez artystów. 

Trzeba dodać, i to im zaliczam na plus, 
iż organizatorzy nie zapomnieli o dwóch 
członkach związku, którzy w roku prezen-
tacji zmarli, tzn. o Piotrze Stasiku i Irene-
uszu Zjeżdżałce.

Na tego rodzaju, przeglądowej wysta-
wie zwracają uwagę dobre i rozbudowa-
ne zestawy prac oraz pojedyncze obiekty 
dużego formatu. Mniej widoczne są nato-
miast niewielkie kompozycje czarno-bia-
łe. W Starym Browarze znakomite były ze-
stawy: Piotra Stasika (prace z cyklu Poznań 
mon amour, świetnie opracowane i posta-
rzone w sepii; szerzej pisałem o nich w ka-
talogu do wystawy artysty oraz w Merku-
riuszu nr 4’08); Mariusza Foreckiego (z cy-
klu Kocham Polskę, gdzie autor nie tylko, jak 
zwykle, inteligentnie uchwycił zachodzące 

w naszym kraju przemiany społeczne, ale 
wzbogacił kadry o walory estetyczne i kon-
tekst mitologiczny (Castle), co przyczyni-
ło się do zwiększenia ekspresji i dramaty-
zmu przekazu); Eweliny Gmerek (poetyckie 
i pozaczasowe, odwołujące się do tradycji 
przedstawiania ogrodów) i Marka Klima-
szewskiego (poematy drogi, świetnie ze-
stawione, zrealizowane oszczędnymi środ-
kami, impresje fotograficzne). Przy zestawie 
ostatniego autora bladły minimalistyczne, 
dokumentalne odbitki Zjeżdżałki.

Tutaj trzeba wymienić, niedocenione 
przeze mnie na początku, Widmo Kamili 
Siwińskiej. To jedna z najlepszych prac na 
wystawie, tak pod względem koncepcji, jak 
i realizacji; autorka w poetyckiej wizji uka-
zuje chwilę, kiedy dusza pod postacią mo-
tyla opuszcza ciało. Moim zdaniem fotogra-
mom zawsze dobrze robi przydanie nastro-
ju, nasycenie ich osobowością artysty. 

Jeśli chodzi o duże fotografie na płót-
nie, to niewątpliwie uwagę zwracały Kon-
strukcja Majki Serafin, rodzaj figury niemoż-
liwej, świetnie prezentującej się na wybra-
nym podłożu oraz dwa obrazy Henryka 
Błachnio zatytułowane Piromancja. Reali-
zacje dwojga artystów, choć innego rodza-
ju, przeznaczone były dla oczu, do delekto-
wania się nimi. 

Na pierwszy rzut oka banalne prace 
autora albumu Swarzędz i okolice i licz-
nych indywidualnych wystaw dotyczących 
Chin, oprócz silnie wciągającej magii ognia 
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Piotr Stasik – Ulica Dąbrowskiego
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i iluzji trójwymiarowości, zawierały, co nie 
wszyscy zauważyli, inne o wiele mniej wy-
raziste obrazy wkomponowane w główne 
przedstawienia. Były nimi postacie gitarzy-
sty i kobiety, wzbogacające percepcję ogni-
stych przedstawień.

Na wystawie uwagę zwracała również 
zbudowana ze światła kompozycja Genesis 
Stefana Wojneckiego, wciąż aktywnie dzia-
łającego klasyka fotografii. Była ona albo za-
trzymanym kadrem prezentowanego obok 
filmu, albo powstała podczas jego realizacji. 

Nawiązując do Księgi Rodzaju, skłaniała 
do myślenia o rozdzieleniu światła i ciem-
ności oraz stworzeniu świata i człowieka.

W ten sposób przeszliśmy do prac po-
ruszających rozmaite problemy, których nie 
sposób tutaj wyczerpująco omówić, więc 
jedynie je zasygnalizuję. Istotną kwestią, 
która pojawiła się w ostatnich latach na 
fali publikacji genderowych, a która zna-
lazła odzwierciedlenie w pracach Włodzi-
mierza Kowalińskiego, było zagadnienie 
dowartościowania roli kobiet, niedocenia-
nych w dziejach, zdominowanych przez 
stosunki patriarchalne.

U Kowalińskiego, paradoksalnie docho-
dzi do zrównania ról, ale… w cierpieniu.. 
Obrazowały to fotografie będące uwspół-
cześnioną wersją świętości, gdzie męczen-
nikami przedstawionymi pod postacia-
mi św. Sebastiana, Wawrzyńca, Bartłomie-
ja i Wincentego były kobiety bądź osoby 
transseksualne.

Innego rodzaju pracami, próbującymi 
przełamać stereotypy prezentowania stro-
jów, były kompozycje Macieja Mańkowskie-
go. Szkoda, że fotografik nie zaprezentował 
jeszcze jakiegoś dyptyku z Notebooka, któ-
ry pokazywałby klasę tego artysty jako fo-
tografika aktu i autora potrafiącego ukazać 
złożone relacje międzyobrazowe.

W tej recenzji powinny jeszcze paść przy-
najmniej dwa nazwiska: Rafała Drozdowskie-
go i Macieja Kuszeli. Pierwszy przekonująco 
pokazał sztuczność fotografii, że ona wcale, 
wbrew nawykom percepcyjnym, nie doku-
mentuje rzeczywistości zewnętrznej. Krót-
ko mówiąc, zdjęcia tego autora przywoły-
wały m.in. zagadnienia rozpracowane przez 
Jeana Baudrillarda, dotyczące likwidacji re-
ferencjalności i operowania pozbawionymi 
oparcia realności podobiznami.

Drugi natomiast ukazując obskurne bu-
dynki przesłonięte kolorowymi planszami 
reklamowymi, w przewrotny sposób ape-
lował do ich mieszkańców o akceptację 
rzeczywistości, w której żyją.

Nie mieli więc racji zaciekli krytycy wy-
stawy. Było bowiem na niej dużo interesują-
cych kompozycji, należały do nich również 
zestawy takich niewymienionych jeszcze 
autorów jak: Janusz Nowacki, Witold Przy-
muszała czy Waldemar Śliwczyński. 

Jeśli natomiast chodzi o uwagi krytycz-
ne, to nazbyt oczywiste wydały mi się fo-
tografie Wojciecha Beszterdy, które o prze-
mijaniu mówiły w sposób łopatologiczny. 
Ponadto zupełnie nie dotarł do mnie sens 
przekazu prac Tomasza Ciesielskiego, któ-
ry moim zdaniem, za daleko posunął się 
w przetwarzaniu obrazu wyjściowego. Po-
rażkę bez wątpienia poniósł Marcin Pawlik, 
któremu nie udało się przekonująco zobra-
zować siedmiu grzechów głównych.

W porównaniu do poprzednich prze-
glądów środowiskowych na wystawie 
w Starym Browarze mniej było pojedyn-
czych, w pełni przemyślanych i dopracowa-
nych prac, będących skończonymi dziełami 
sztuki, mogącymi pod każdym względem 
zadowolić zarówno znawców, jak i szeroką 
publiczność. 

Stefan Wojnecki – Genesis

Mariusz Forecki – Castle

Włodzimierz Kowaliński – Z cyklu 
Inaczej – Sebastian 

Kamila Siwińska – Widmo

Henryk Błachnio – Piromancja

Majka Serafin – Konstrukcja, 100 x 70 cm
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Niewiele baletów komicznych ze świa-
towego repertuaru baletowego przetrwa-
ło do naszych czasów. Jednym z najświet-
niejszych przykładów tego typu widowi-
ska baletowego popularnego w XIX wieku 
jest Coppelia, czyli Dziewczyna o szklanych 

oczach (Coppélia ou la fille aux yeux d’éma-
il) Léo Delibesa. Podobnie jak w Dziadku do 
orzechów Czajkowskiego, tak i tu libretto 
powstało z inspiracji twórczością niezwykle 
wówczas modnego pisarza, poety i kompo-
zytora Ernsta Theodora Amadeusa Hoffman-
na. W swoich opowiadaniach i powieściach 
fantastycznych często poruszał wątki niesa-
mowitych wydarzeń, które pod wpływem 
tajemniczych sił i magii, stają się udziałem 
zwykłych ludzi. Z reguły też występował 
w nich element czarodziejskiego wynalaz-
ku, sztucznych ludzi, automatów i żywych 
zabawek. Nic dziwnego, że opowiadania te 
stały się wdzięcznym tworzywem dla teatru, 
który kocha to, co niezwykłe i widowiskowe. 
Dość wspomnieć, że w oparciu o te same 
opowiadania powstała wielka opera Jacqu-
esa Offenbacha Opowieści Hoffmanna, której 
bohaterem stał się sam pisarz, opowiadający 
m.in. o swej miłości do... lalki. 

Nie inaczej jest w Coppelii. Tytułowa 
bohaterka to naturalnych rozmiarów lalka 

skonstruowana przez wynalazcę-dziwaka. 
Wystawiona w oknie jego domu spodo-
bała się Franzowi, który mimo że jest zarę-
czony ze Swanildą, postanawia spotkać się 
z nieznajomą dziewczyną. W tym celu za-
krada się do domu Coppeliusa. Za nim po-
dąża zazdrosna i ciekawska Swanilda oraz 
jej przyjaciółki...

Odzwierciedlenie w tańcu automa-
tycznych ruchów lalek daje zawsze cieka-
wy efekt sceniczny i jest okazją do aktor-
skiego popisu wykonawców. Jeden z bar-
dziej zabawnych i lubianych momentów 
widowiska to ten, gdy Swanilda, przebra-
na za lalkę Coppelię, odgrywa swe powol-
ne „uczłowieczanie” i „ożywanie” za pomocą 
czarów Coppeliusa.

Coppelia nie dotrwałaby jednak do na-
szych czasów, gdyby nie wartość muzyki, 
jaką skomponował do niej Léo Delibes. Par-
tytura baletu, jak na muzykę taneczną, jest 
niezwykle bogata melodycznie i barwna. 
Kompozytor, tworząc balet na poły ludowy 
(rzecz dzieje się w małym miasteczku), wy-
korzystał olbrzymie bogactwo tańców ludo-
wych i narodowych. Obok mazurków, wal-
ców, czy tzw. tańców słowiańskich mamy 
i czardasza, i taniec cygański, hiszpańskie 
bolero i włoską gigę. W muzyce odnajdzie-
my też sporo wątków dziwnie znajomych. 
Kompozytor fascynował się muzyką polską, 
całkiem nieźle znał polski folklor i w formie 

mocno przetworzonej, wplótł go do party-
tury baletu.

Pierwszą choreografię do muzyki Léo 
Delibesa opracował Arthur Saint-Leon 
w 1870 r. w Paryżu. Inne opracowanie roz-
powszechnione później również w Euro-
pie Zachodniej jest autorstwa Mariusa Pe-
tipy (1884 r., Petersburg). Tę wersję prze-
niósł na Zachód Enrico Cecchetti, pedagog 
związany z Baletami Rosyjskimi Diagilewa. 
Według tego wzorca powstała także chore-
ografia Ninette de Valois, wykonywana do 
dziś na scenach brytyjskich.

Dla baletu Teatru Wielkiego Coppelię 
przygotuje Sławomir Woźniak, znany po-

znańskiej publiczności nie tylko jako wy-
bitny solista, ale także utalentowany cho-
reograf. Jego Dziadek do orzechów udanie 
łączy baletową tradycję z urokiem czaro-
dziejskiej baśni dla dzieci i cieszy się za-
służoną sympatią odbiorców. Olbrzymie 
doświadczenie artysty kreującego na pol-
skich i wielu zagranicznych scenach prawie 
wszystkie czołowe role w baletach klasycz-
nych gwarantuje, że i tym razem można li-
czyć na widowisko klasycznie piękne, ale 
jednocześnie zabawne i wesołe. Woźniak 
wielokrotnie udowodnił bowiem, że ma ta-
lent do rozśmieszania za pomocą tańca.  

Katarzyna K. Gardzina

Malowana lala na pointach

Najbliższa premiera Teatru Wielkiego to nie tylko gratka dla miłośników tańca, ale 
i dla wszystkich spragnionych rozrywki na wysokim poziomie. Choreografię baletu 
Coppelia przygotował Sławomir Woźniak, dyrektor naczelny i artystyczny Szkoły Bale-
towej w Phoenix w USA, a scenografię – znany polski scenograf Ryszard Kaja.
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Wszystko przez tę Konfe-
rencję Klimatyczną. Żeby lu-
dzi doświadczać, Opatrzność 
spełnia ich żądania… Więc 
robi się jak w ruskiej senten-
cji (ебать тигра это смешно 
и страшно…) – i  trochę 
śmiesznie, i trochę strasznie. 
I o to Opatrzności biega, o lek-
cję pokory – kiedy uzna, że py-
cha i zarozumialstwo części ga-
tunku ludzkiego staje się nie do 
wytrzymania. Państwo marudzi, 
że klimat za ciepły, to państwo 
ma, już tej zimy tyłki odmarz-
nięte – było minus dwadzie-
ścia? było… a może być jesz-
cze więcej. I eto smieszno. Do 
tego gazowy kryzys energe-
tyczny wyziębiający pół Euro-
py, ożeniony z ekonomicznym, 
który wziął się, jak wiadomo, 
z chciwości podkarmianej głu-
potą, pod nazwą teoria ekono-
miczna – eto straszno. 

Będzie co będzie. Nie podważam sen-
sowności COPa 14. Zwłaszcza, że dla tubyl-
ców, jak piszą gazety, było to szczytowa-
nie roku w dziedzinie dokonań miasta na-
szego. Nie spieram się z opinią ludu, sam 
mniemam, iż Poznań organizacyjnie plamy 
zasadniczo nie dał, choć łgał jak pies (bracia 
mniejsi wybaczcie), udając miasto najbar-
dziej ekologiczne na świecie. Warto się jed-
nak zadumać nad sugestywnością przeka-
zu. Żyjemy w mieście targowym, przez któ-
re co chwila przewalają się masy luda na 
okoliczność kolejnych targów. Jakby zapo-
mniana przy okazji COP 14 ekipa MTP sku-
tecznie organizuje pobyty tych mas, chyba 
nieraz liczniejszych niż udziałowcy COPa 14. 
COP 14 to dokonanie większe niż zwykle, 
zwłaszcza z powodu ceregieli związanych 
z przybywaniem ryb grubych i bardzo gru-
bych w ilościach znacznych, ale to nie jest 
jakiś świata cud, jak zostało publiczności 
skutecznie zasugerowane. 

Przy okazji – w niepamięć już poszły 
niewygodne pytania, ile my na tym (nie) 
zarobiliśmy. Magistrat złotymi, prezydenc-
kimi usty odgraża się, że liczy i to szybko, 
na replay, taki czy inny. A potem następ-
ny… i następny. Tymczasem ci co mieli za-
robić, świadcząc rozmaite usługi dla ludno-
ści, ogłosili, że stracili. Miasto parę baniek 
włożyło, ale twierdzi, że wielokrotnie wię-
cej wyjęło w postaci promocji Poznania na 
świecie. Czy to jest całe oszacowanie korzy-

ści dla miasta, teraz i zawsze i na 
wieki wieków? Czy poza honorem 
i sławą, uściskami naszych gru-
bych ryb z „ich” grubymi rybami 
w świetle kamer, Poznań będzie 
wymiernie miał coś z tego replaya 
COPa 14? 

Także w niepamięć poszła że-
nująca panika z powodu oddol-
nie organizowanego marszu „Kli-
mat teraz”, najbardziej żywego 
i widocznego w mieście przeja-
wu COPa 14. Jakby wulkan miał 
wybuchnąć, trzęsienie ziemi albo 
bomba atomowa, ABW i policja 
targała ludzi po domach, bo-nie-
wiadomo-co-się-może-zdarzyć. 
Zaś władze lokalne, jak zwykle 
przy okazji zamiaru zgromadze-
nia publicznego, które nie jest 
meczem Lecha albo inną rozryw-
ką, lecz o coś w nim chodzi, odru-
chowo wyraziły reglamentacyjne 
veto: tylko plac Wolności, a z resz-
ty miasta won!! Na szczęście ktoś 

przytomny połapał się w porę, że nie ma 
podstawy prawnej dla takiego zakazu, któ-
rego efektem naprawdę byłaby międzyna-
rodowa zadyma…

Rok nowy przyniósł, jak zwykle, rozma-
ite diagnozy-prognozy-plany, plebiscyty 
i ankiety. Wypadły różnie, bardziej śmiesz-
nie niż strasznie, ale ten śmiech raczej gorz-
ki. W ramach sprężania się do kolejnego, 

międzynarodowego ekscesu (Euro 2012), 
miasto nasze zbiera kasę, więc podroża-
ło wszystko, co już i tak było drogie i naj-
droższe (i ma dalej drożeć). A także, w ra-

mach twórczej działalności innowacyjnej, 
także to, co było darmo. Oto Poznań jest 
krajowym liderem w dziedzinie podatku 
od deszczu. Płacony będzie od deszczu po-
tencjalnego, czyli od powierzchni, z której 
opad popłynie do kanałów. Projekt liczni-
ków deszczu jest dopiero w opracowaniu. 
Dzięki nim, docelowo, podatek deszczo-
wy będzie sumą opłat stałych i zmiennych, 
abonamentu, stawki inwestycyjnej oraz 
ekologicznej. Zaletą tego wynalazku, pod 
warunkiem, że będzie wysoki, jest zniechę-
canie do zabetonowywania matki naszej 
Ziemi. Może zmniejszy się pustynny krajo-
braz gigant-parkingów i komunikacyjnych 
węzłów. Niektórzy twierdzą, że koncepcje 
przyszłorocznego budżetu zawierają już 
podatek od ciszy, powietrza (bez smrodu 
spalin), ładnych widoków miejskich (też 
kosztują) oraz zdrowia, dzieci (ma być pła-
cony za dzieci oraz brak dzieci, tylko z in-
nych powodów), małżeństwa (jak poprzed-
nio) i seksu (no comments). 

Najwięcej szczerego śmiechu dało się 
słyszeć, kiedy ogłoszono, że Poznań teraz 
będzie jak Barcelona, skoro tu tak sobie 
warto żyć. Głoszenie tej Prawdy ma tylko 
w tym roku pochłonąć dwadzieścia pięć 
baniek. Czy nad Barceloną także uczą się 
latania piloci F-16? Czy Barcelona jest tak-
że położona przy wielkiej bojowej bazie lot-
niczej? Czy Lockheed Martin to bratnia albo 
wzorcowa marka dla Poznania? 

Ktoś na jakimś forum internetowym 
sprzedał pomysł, żeby zbudować promo-
cję miasta na tym, co dla nas, poznania-
ków, oczywiste i naturalne: oszczędność 
(skąpstwo?), racjonalizm, zamiłowanie do 
budowania raczej i inwestowania niż prze-
puszczania i marnotrawstwa. Dzięki takim 
cnotom, szczerym i utrwalonym, Poznań 
mógłby stać się nowoczesnym i na cza-
sie, ekologicznym miastem-liderem. Gdy-
by tylko ukierunkować tradycyjne poznań-
skie wartości na zasoby naturalne: oszczę-
dzanie, nie marnotrawienie wody, powie-
trza, przestrzeni, paliwa, energii… I posta-
wić na nowoczesne, oszczędzające zasoby 
ekotechnologie: od badań przez produkcję 
po wdrożenia i szkolenie. 

Poznaniacy wciąż zasoby oszczędzają: 
im woda (gaz, prąd, ścieki, śmieci, komuni-
kacja miejska) droższa, tym zużywają albo 
korzystają mniej. Więc ceny „muszą” rosnąć, 
bo przecież inaczej spadłyby zyski mono-
polistów-dostawców, lokalnych i krajowych. 
Chcieliśta takiego kapitalizma, to macie. 
Na ten Nowy Rok.  
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Kibicuję
Kolejorzowi

w europejskich
pucharach!

SPONSOR STRATEGICZNY

Kolejorz w 1/16 europejskich pucharów 2008/2009

Pokaż jak kibicujesz
i wygraj bilet na mecz

Lech Poznań - Udinese Calcio

Kup 1x odbierz
naklejkę kibica
i umieść ją w widocznym miejscu na 
swoim samochodzie. Codziennie od 1. do 
15. lutego zrobimy 20 zdjęć samochodom 
z naklejkami. Każde zdjęcie to bilet na 
mecz! Słuchaj codziennie radia               lub 
wejdź na www.lech.poznan.pl i sprawdź, 
czy wygrałeś!

Umieść naklejkę kibica na swoim samochodzie, 
pokaż jak kibicujesz 

i wygraj bilet na mecz 
Lech Poznań - Udinese Calcio 

Kibicuję
Kolejorzowi

w europejskich
pucharach!
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