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Rozwój Wielkopolski pozostaje w ści-
słym związku z rozwojem kraju. Wielko-
polska posiada umiarkowane warunki dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego. W kra-
ju postrzegana jest jako region o wysokiej 
kulturze rolnej, z dobrze rozwiniętymi usłu-
gami, pracowitym i gospodarnym społe-
czeństwem. System ponadregionalnych 
powiązań infrastrukturalnych, swobodny 
przepływ myśli, technologii i ludzi spra-
wia, że coraz większego znaczenia nabiera 
umiejętność wykorzystania wiedzy i inno-
wacyjność. Mimo odmiennych uwarunko-
wań rozwoju, najważniejszym celem jest 
rozwój zrównoważony, czyli zapewnienie 
równowagi pomiędzy korzystaniem ze śro-
dowiska a jego ochroną i zachowaniem dla 
przyszłych pokoleń.

Jednym z najważniejszych elementów 
kształtujących strukturę funkcjonalno-prze-
strzenną Wielkopolski jest środowisko przy-
rodnicze. Spójny system przyrodniczy wo-
jewództwa tworzą, wzajemnie uzupełniają-
ce się, krajowy i europejski system obsza-
rów chronionych oraz sieć korytarzy eko-
logicznych. Częścią systemu przyrodnicze-
go są zasoby kopalin. Najważniejsze z nich 
to kopaliny zapewniające bezpieczeństwo 
energetyczne. W Wielkopolsce należą do 
nich: węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa 
naftowa. Zasoby węgla brunatnego wy-
nosiły w 2007 r. 4 540 mln ton. W tym cza-
sie wydobyto 15,2 mln ton węgla brunatne-

go (26% rocznego wydobycia krajowego). 
Węgiel udokumentowano w 28 złożach, 
z czego 23 zlokalizowane są w rejonie Ko-
nina i Turku. Obecnie eksploatowanych 
jest 7 złóż, a w dalszej kolejności przewidu-
je się eksploatację 5. Złoża eksploatowane 
węgla brunatnego i złoża przewidziane do 
eksploatacji zaspokoją zapotrzebowanie na 
surowiec elektrowni Konin, Pątnów i Ada-
mów do 2040 r. 

Istotne znaczenie mają również złoża 
gazu ziemnego. Na terenie województwa 
występuje 60 udokumentowanych złóż 
tej kopaliny. Zasoby wydobywalne gazu 
w 2007 r. wynosiły 42,8% zasobów kra-
jowych, z czego wydobyto 1 979 mln m3 
(38,2% wydobycia krajowego).

Spośród udokumentowanych 84 złóż 
ropy naftowej, w województwie wielko-
polskim występuje tylko 6, które stanowią 
31,5% zasobów krajowych. W 2007 r. wydo-
byto 9,96 tys. ton ropy naftowej (1,4% wy-
dobycia krajowego). Największymi obecnie 
udokumentowanymi złożami ropy naftowej 
są: złoże Lubiatów i Grotów występujące na 
pograniczu województwa wielkopolskiego 
i lubuskiego. Według wstępnego rozpozna-
nia w rejonie tym istnieje możliwość udo-
kumentowania kolejnych złóż. 

„Polityka energetyczna Polski do 2025 r.” 
przyjęta przez Radę Ministrów 4 stycznia 
2005 r. przewiduje stały wzrost zapotrzebo-
wania na energię elektryczną. Szczególnie 
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istotnym zagadnieniem staje się zapewnie-
nie wystarczającego potencjału wytwórcze-
go tej energii, z odpowiednim wykorzysta-
niem krajowych źródeł energii pierwotnej. 
Zgodnie z tym dokumentem, w dalszym 
ciągu dużą rolę będzie odgrywał węgiel 
kamienny i węgiel brunatny. Wymogi roz-
woju zrównoważonego wymuszają dążenia 
do ochrony powietrza, ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla i ochrony powierzchni 
ziemi poprzez wzrost produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych, a także poprzez bu-
dowę elektrowni jądrowych.

Produkcja energii elektrycznej w Wiel-
kopolsce, w 2007 r., wyniosła 8,6% energii 
elektrycznej wyprodukowanej w Polsce. 
Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Ko-
nin S.A. wyprodukował w rozpatrywanym 
roku około 84% energii elektrycznej wy-
tworzonej w województwie (11 536 GWh). 
Z odnawialnych źródeł energii uzyskano 
w regionie 0,5%, natomiast z pozostałych 
nośników energii (węgiel kamienny, ropa 
naftowa, gaz ziemny) wytworzono 15,5% 
energii elektrycznej. 

Zaspokojenie zaopatrzenia na energię 
elektryczną wymaga sprawnego systemu 
przesyłu energii. Krajowy System Elektro-
energetyczny to infrastruktura sieciowa, 
którą tworzą źródła wytwarzające energię 
elektryczną, sieć linii najwyższych napięć 
220 kV i 400 kV, stacje najwyższych napięć, 
a także połączenia transgraniczne z syste-
mami krajów sąsiednich. Obecnie przez te-
ren województwa wielkopolskiego przebie-
gają fragmenty dwóch linii elektroenerge-
tycznych 400 kV relacji Plewiska – Krajnik 
oraz Ostrów Wielkopolski – Pasikurowice 
o łącznej długości około 100 km, a około 
262 km sieci 400 kV znajduje się w budo-
wie. Długość 16 linii elektroenergetycznych 
220 kV wynosi 814 km. Infrastrukturę sie-
ciową województwa uzupełnia 9 stacji naj-
wyższych napięć, w tym 3 znajdujące się 
przy elektrowniach Zespołu Elektrowni Pąt-
nów – Adamów – Konin S.A. Zainstalowa-
na moc zespołu elektrowni wynosi obecnie 
2 457 MW, co stanowi 84% zainstalowanej 
mocy elektrycznej w Wielkopolsce i 6,9% 
mocy zainstalowanej w Polsce.

Położenie województwa wielkopol-
skiego w stosunku do głównych korytarzy 
sieci elektroenergetycznych kraju, umożli-
wia dalszą rozbudowę systemu, stwarzając 
szansę na pełne pokrycie zapotrzebowania 
na energię elektryczną przez przemysł i go-
spodarkę. Wpływa ono w sposób zasadni-
czy na bezpieczeństwo energetyczne regio-
nu, umożliwiając połączenie sieci elektro-
energetycznej województwa z liniami wy-
prowadzającymi energię elektryczną z ist-
niejących i planowanych elektrowni. 

Zużycie energii elektrycznej w woje-
wództwie w roku 2007 stanowiło 8,8% zu-

życia krajowego. Do najbardziej energo-
chłonnych sektorów gospodarki w Wielko-
polsce należą sektor drobnych odbiorców 
oraz przemysł i budownictwo, których 
łączny udział stanowił 78,6% zużytej ener-
gii w regionie.

Zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną w województwie w latach 2003 – 2007 
rosło w tempie 3,06% średniorocznie i było 
zgodne z założeniami Polityki energetycz-
nej Państwa do 2025 r. Oznacza to wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną 
o 80% w stosunku do roku 2005.

Wymusza to poszukiwanie nowych źró-
deł energii. W polityce energetycznej Unii 
Europejskiej zakłada się zwiększenie wy-
korzystania odnawialnych w zużyciu ener-
gii ogółem do 20%, redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o 20%, zmniejszenie zużycia 
energii o 20%.

Obecnie w Wielkopolsce niecałe 0,5% 
energii elektrycznej uzyskiwane jest ze 
źródeł odnawialnych. Możliwości ich wyko-
rzystania są ściśle związane z istniejącymi 
uwarunkowaniami regionu, zwłaszcza do-
tyczącymi środowiska przyrodniczego. Do 
odnawialnych źródeł energii, które poten-
cjalnie mogą być wykorzystane na obsza-
rze Wielkopolski zalicza się energię: wiatru, 
geotermalną, wód powierzchniowych, sło-
neczną oraz biomasę i biogaz.

Energia odnawialna umożliwia wyko-
rzystanie lokalnych zasobów środowiska 
przyrodniczego. Ograniczenia związane 
zwłaszcza z ochroną środowiska przyrod-
niczego oraz wymogi technologiczne spra-
wiają, że uzyskanie „ekologicznej” energii 
wymaga znacznych nakładów finansowych. 
Realizacja wielu inwestycji bez wsparcia 
w postaci dofinansowania ze środków re-
gionalnych, krajowych lub europejskich bę-
dzie nieopłacalna i nie dojdzie do skutku.

Wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną w najbliższych latach może 
spowodować zachwianie poziomu bezpie-
czeństwa energetycznego kraju i regionu 
oraz niezawodności dostaw energii, a tym 
samym wymusi konieczność poszukiwa-
nia innych źródeł energii. W dyskusji nad 
bezpieczeństwem energetycznym kraju 
nie może zabraknąć rozważań nad ewen-
tualną budową elektrowni jądrowej. Wiel-
kopolska od dawna była wskazywana jako 
region potencjalnej lokalizacji elektrowni 
jądrowej. W latach 80. Polska Agencja Ato-
mistyki na podstawie długoletnich badań 
i analiz wskazała w miejscowości Klempicz 

lokalizację drugiej – po Żarnowcu – elek-
trowni jądrowej. Zdaniem specjalistów była 
to jedna z najlepszych możliwych lokaliza-
cji na terenie Polski. Dziś lokalizacja elek-
trowni w Klempiczu ponownie może być 
brana pod uwagę jako jedna z wielu pro-
ponowanych w kraju.

Po 25 latach od decyzji dotyczących lo-
kalizacji energetyki atomowej w Polsce, ist-
nieje konieczność ponownego rozważenia 
możliwości lokalizacji elektrowni atomowej 
na obszarze Wielkopolski. Do rozważenia 
pozostaje wykorzystanie terenów wskaza-
nych wcześniej dla takiej lokalizacji oraz te-
renów w rejonie Konina i Turku. Za tą drugą 
lokalizacją przemawiają: rozbudowana in-
frastruktura techniczna – sieci i urządzenia, 
wyjątkowa dostępność komunikacyjna dro-
gowa i kolejowa tego rejonu oraz korzyst-
ne warunki zaopatrzenia w wodę. Nie bez 
znaczenia jest też możliwość wykorzystania 
wyspecjalizowanej kadry, związanej z sys-
temem produkcji i dystrybucji energii.

Pomimo wyczerpania dostępnych złóż 
węgla brunatnego po 2040 r., Wielkopolska 
może nadal posiadać swój udział w wytwa-
rzaniu energii elektrycznej w kraju. Decyzja 
należy do polityków i specjalistów.  

Marek Bryl jest Dyrektorem  
Wielkopolskiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Poznaniu

ENERGIA
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 Ostatnie półtora roku stało dla 
Pana pod znakiem przemian. W sierpniu 
2007 roku objął Pan prezesurę spółki 
Enea, następnie wprowadził Pan ją jako 
pierwszą spośród polskich grup energe-
tycznych na giełdę. Jaki będzie Pana ko-
lejny krok?

Debiut Enei na giełdzie był wielkim wy-
darzeniem w sektorze energetycznym i na-
leży go uznać za duży sukces. Jednak pro-
ces prywatyzacji Enei jeszcze się nie zakoń-
czył. Minister Skarbu zapowiada, że wraz 
z końcem roku pełna prywatyzacja Enei 

stanie się faktem i chcemy się do tego do-
brze przygotować.

 Na co przeznaczycie środki 
z emisji akcji?

Na inwestycje. To jest nasz priorytet. 
Energetyka jest sektorem niedoinwesto-
wanym od dziesięcioleci. Nowe inwesty-
cje są więc kluczowe w obliczu zagrożeń 
niedoboru energii elektrycznej, wzrostu 
kosztów z tytułu zakupów uprawnień do 
emisji CO2 i obowiązku zwiększania wolu-
menu energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych. Dlatego też planujemy budowę 

lub zakup źródeł energii odnawialnej, mo-
dernizację sieci przesyłowych oraz budo-
wę nowych mocy wytwórczych. W związ-
ku z tym uruchomiliśmy proces budowy 
dwóch bloków energetycznych, każdy 
o mocy 1000 MW, w Elektrowni Kozieni-
ce poprzez powołanie spółki celowej Ko-
zienice II.

 Nawiązując do zapowiedzi Mi-
nisterstwa Skarbu Państwa i prywaty-
zacji, czy będziecie Państwo zachęcać 
indywidualnych inwestorów do kupna 
Waszych akcji? Jakiego rodzaju inwe-

ENEA
nowe technologie

Z Pawłem Mortasem, Prezesem Zarządu koncernu 
Enea S.A., rozmawia Mariola Zdancewicz

ENERGETYKA
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stor będzie sprzyjał dalszemu rozwojo-
wi spółki? 

Każda nasza decyzja strategiczna czy 
też operacyjna ma na celu rozwój spółki, 
a więc także wzrost wartości spółki. Myślę, 
że to wystarczający czynnik zachęcający do 
zakupu naszych akcji. Natomiast jeśli cho-
dzi o pozostałe akcje, których właścicielem 
jest Ministerstwo Skarbu Państwa to wiemy, 
że chce je zaproponować inwestorowi in-
stytucjonalnemu lub branżowemu i na 
pewno każdemu inwestorowi będzie zale-
żało na dalszym rozwoju spółki. 

 W Polsce zaczyna brakować 
węgla energetycznego, czy w związku 
z tym macie Państwo zabezpieczone 
na przyszłość dostawy węgla i czy przy-
mierzacie się do importu tego surowca? 

Dostęp do węgla, który jeszcze przez 
wiele lat będzie głównym paliwem dla pol-
skiej energetyki, oznacza dla nas mniej-
sze ryzyko rynkowe, mniejsze koszty wy-
twarzania energii i większe bezpieczeń-
stwo dla naszych klientów z jednej strony, 
a z drugiej, większe szanse na stabilny roz-
wój firmy. Cena węgla jest bowiem kluczo-
wym czynnikiem kształtującym cenę ener-
gii elektrycznej. Mamy świadomość znacze-
nia tego mechanizmu i dlatego rozważamy 
inwestycje w sektorze wydobywczym. Nie 
możemy też wykluczyć ewentualnego eks-
portu tego surowca w przyszłości. Obecnie 
rodzima energetyka wciąż jest uzależniona 
od dostaw polskiego węgla. 

 Obecność Polski w Unii Euro-
pejskiej powoduje konieczność wprowa-
dzenia nowoczesnych technologii przy-
jaznych środowisku. Czy wiąże się to ze 
wzrostem kosztów wytwarzania w tra-

dycyjnych elektrowniach opartych na 
węglu?

Oczywiście – nowe technologie sprzy-
jające środowisku są kapitałochłonne. Ale 
w perspektywie długoterminowej inwe-
stowanie w tej dziedzinie może się opłacać. 
Musimy pamiętać, że Unia Europejska wy-
znacza limity emisji CO2, które będą rosnąć 
aż do 2020 r. Elektrownie będą więc musiały 
płacić za uprawnienia do emisji, a to ozna-
cza wielomilionowe koszty.

 Rosnące zapotrzebowanie na 
energię oraz obowiązek zakupu „energii 
zielonej” powodują niejako przymus in-
westowania w odnawialne źródła ener-
gii. Na ile się to opłaca?

Jak już wspomniałem, Polska jest zo-
bowiązana do przestrzegania dyrektyw 
Unii Europejskiej, które zakładają stopnio-
wy znaczny wzrost udziału energii pocho-
dzącej z OZE w wolumenie sprzedawanej 
energii. Można się więc spodziewać, że in-
westycje w OZE będą się opłacać, ale będą 
się charakteryzować ogromnymi kosztami 
początkowymi na etapie projektowania 
i budowy. Z drugiej jednak strony sektor 
energii odnawialnej będzie generował do-
chody i kreował miejsca pracy. Najlepszym 
tego przykładem są Niemcy, które należą 
do ścisłej europejskiej czołówki w tej dzie-
dzinie. 

 Czego należy się spodziewać 
w kwestii podwyżek w 2009 roku?

Ceny energii w Polsce są od wielu lat 
zaniżone, szczególnie dla klientów indywi-
dualnych, korzystających z grupy taryfowej 
G. Taryfy zatwierdza Prezes Urzędu Regula-
cji Energetyki, który w niewielkim stopniu 
uwzględnia galopujące ceny węgla. Spół-

ki energetyczne ponoszą z tego tytułu ol-
brzymie straty, a należy pamiętać, że będą 
musiały finansować kosztowne inwestycje, 
kluczowe dla bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Dlatego spółki występują do 
URE o zatwierdzenie nowych taryf.

 Zaproponowaliście firmom, 
niezależnie od ich wielkości, pakiet eko-
logiczny. Proszę nam przybliżyć krótko 
jego przesłanie.

Pakiet Zielony to grupa taryfowa adre-
sowana do wszystkich klientów instytucjo-
nalnych, którzy troszczą się o środowisko 
naturalne i chcą poprzez swoje działania 
przyczynić się do jego ochrony. Skorzysta-
nie z Pakietu Zielonego oznacza, że znacz-
na część kupionej przez klienta energii po-
chodzi ze źródeł odnawialnych. W zależno-
ści od wybranej grupy taryfowej jest to 100, 
50 lub 10 procent kupionej energii.

 W tym roku magazyn bizne-
sowy Forbes przyznał Panu tytuł Gra-
cza Roku 2009 oraz został Pan uhonoro-
wany przez kapitułę Polskiego Towarzy-
stwa Wspierania Przedsiębiorczości ty-
tułem „Tego, który zmienia polski prze-
mysł 2008”. Do czego będzie się Pan czuł 
zobowiązany? 

Wyróżnienia, które otrzymałem traktuję 
jako osobisty sukces, ale również jako sukces 
całej firmy i wszystkich pracowników. Jest to 
forma docenienia profesjonalizmu, odwagi 
i konsekwencji w procesie przygotowań do 
debiutu giełdowego, który mimo dość trud-
nych warunków makroekonomicznych oka-
zał się sukcesem. Dotychczasowe osiągnię-
cia zobowiązują mnie do utrzymania kursu 
rozwojowego firmy i wierzę, że wytyczone 
cele zostaną osiągnięte. 

ENERGETYKA



 Rząd zachęca do wzrostu 
wykorzystania odnawialnych źró-
deł energii. Jak to wygląda obecnie 
w Wielkopolsce?

Zainteresowanie inwestycjami w in-
stalacje do pozyskiwania energii ze źró-
deł odnawialnych to strategiczna moż-
liwość rozwoju dla regionu. W Wiel-
kopolsce największym zainteresowa-
niem cieszą się głównie biomasa i ener-
gia wiatru. Kolejne są: energia wodna, 
Słońca i geotermalna. Zachętą ma być 
system dopłat do plantacji roślin ener-
getycznych. Będziemy też pozyskiwać 
więcej biomasy z lasów. Do 2020 roku 
powstanie co najmniej 200 biogazowni 

rolniczych przetwarzających szkodliwe 
odpady na nawozy, energię elektrycz-
ną lub gaz.

  Wspomniał Pan również o ener- 
gii wodnej, Słońca oraz geotermalnej. 
A co z nimi?

Jeśli chodzi o energię wód po-
wierzchniowych, to jej udział w ogól-
nym bilansie jest i będzie w Wielko-
polsce niewielki. Przede wszystkim 
ze względu na deficyt wody w regio-
nie, ale także z powodu braku nowo-
czesnych technologii, które pozwo-
liłyby znacznie obniżyć koszty inwe-
stycji. Z kolei możliwości pozyskiwa-
nia energii słonecznej ogranicza nie-

korzystne położenie geograficzne. 
W porównaniu z południową Europą 
roczna energia promieniowania sło-
necznego w naszym kraju jest prawie 
o 62% niższa. Rynkami wiodącymi po-
zostają niezmiennie: Niemcy, Austria  
i Grecja.

Sytuacja przedstawia się lepiej, gdy 
chcemy pozyskiwać energię geotermal-
ną. Z analizy możliwości budowy insta-
lacji geotermalnych w miastach Polski 
niżowej, przeprowadzonej przez Akade-
mię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, wy-
nika, że bardzo dobre warunki do budo-
wy ciepłowni geotermalnych w Wielko-
polsce znajdują się w Czarnkowie, Obor-

8

en
er

gi
a

ENERGIA

Odnawialna,  
geotermalna,
czy inna…
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nikach i Kole, zaś dobre warunki w Rogoź-
nie, Wągrowcu i Murowanej Goślinie. Opła-
calność zależy jednak od głębokości od-
wiertu, co wiąże się z dużym kosztem.

 Słowem – pozyskiwanie ener-
gii wodnej, słońca czy geotermalnej – 
jest mało opłacalne w naszym regionie? 
Drogie i mało efektywne?

W tych przypadkach należy brać pod 
uwagę, że ekologiczna instalacja będzie 
wsparciem dla bardziej tradycyjnego 
ogrzewania. W 2007 roku zespół specja-
listów z zakresu gospodarki wodnej, le-
śnej, rolnictwa, agrometeorologii oraz 
planowania przestrzennego przygoto-
wał poglądowy dokument, na podstawie 
którego można wstępnie określić kierun-
ki rozwoju odnawialnych źródeł energii 
na terenie województwa. Na jego pod-
stawie wiemy, jakie mamy możliwości 
wykorzystania „zielonej energii” jednak, 
aby stawiać jakąkolwiek instalację należy 
wcześniej uwzględnić szereg czynników 
wpływających na jej opłacalność: geolo-
gicznych, infrastrukturalnych, klimatycz-

nych i wreszcie ekonomicznych. To wiąże 
się z kosztami.

 Czy samorządy stać będzie na 
tak duże wydatki na inwestycje ekolo-
giczne? 

Można pozyskać wsparcie ze środków 
dostępnych w ramach w Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013. Jest tam zapisany sze-
reg działań ukierunkowanych na budowę 
i rozbudowę infrastruktury energetycznej 
przyjaznej środowisku i wykorzystywaniu 
odnawialnych źródeł energii.

 Ponoć jesteście Państwo 
w trakcie negocjacji z przedstawiciela-
mi Komisji Europejskiej odnośnie powo-
łania Wielkopolskiej Agencji Zarządza-
nia Energią? 

Dokładnie mówiąc - negocjacji z pra-
cownikami Agencji Wykonawczej EACI 
z Brukseli. Negocjacje technicznych aspek-
tów naszego projektu zostały właśnie za-
kończone. Teraz czekamy na akceptację 
wynegocjowanej wersji dokumentu wraz 
z umową dla stron.

 Proszę przypomnieć, czym bę-
dzie się zajmowała Agencja.

Wielkopolska Agencja Zarządzania 
Energią będzie koordynowała wszelkie 
sprawy związane z energetyką i efektyw-
nością energetyczną w województwie 
wielkopolskim. Agencja ma zająć się opra-
cowaniem strategii energetycznej dla Wiel-
kopolski, programowaniem wykorzystania 
środków pomocowych w sektorze, doradz-
twem dla samorządów lokalnych w zakre-
sie optymalnego wykorzystania energii od-
nawialnej, a także prowadzić działania in-
formacyjne i promocyjne skierowane do 
mieszkańców regionu.

 Kiedy należy się spodziewać 
podjęcia działań przez Agencję?

Zakładamy, że będzie to początek 
września tego roku. Oczywiście zostanie-
cie Państwo poinformowani i zaproszeni. 
Póki co, czeka nas jeszcze akceptacja zało-
żeń projektu przez radnych sejmiku woje-
wództwa, co jest przewidziane na koniec 
marca. 
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Ze Zdzisławem Kowalskim, Prezesem 
Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, roz-
mawia Mariola Zdancewicz

 Przełom roku okazał się dość 
dramatyczny dla branży gazowniczej 
w związku z ograniczeniami, a później 
zaprzestaniem dostaw gazu dla krajów 
Unii Europejskiej. Jak ludzie z branży 
oceniają tę sytuację?

Rzeczywiście taka sytuacja miała miej-
sce i w pewnym stopniu trwa nadal, bo do-
stawy gazu do Polski z kierunku wschod-
niego nie są na poziomie, jaki przewidują 
umowy handlowe. Jest to sprawa strate-
giczna dla Polski i musi być rozwiązana do 
końca roku, kiedy to kończy się średnioter-
minowy kontrakt na dostawy gazu. Mogę 
powiedzieć, że w Wielkopolsce i na Po-
morzu Zachodnim, gdzie operuje Wielko-
polska Spółka Gazownictwa, nie mieliśmy 
w związku z tymi ograniczeniami żadnych 
problemów z dostawą gazu dla naszych 
klientów. Pewne zjawiska kryzysowe, któ-
re objawiają się także w gazownictwie, spo-

wodowały, że nasi główni klienci poprzez 
samoograniczenie – wynikające z potrzeb 
biznesowych – zabezpieczyli dostawy gazu 
dla całego tego regionu. 

 Za nami pierwsza część dużej 
operacji przestawienia na gaz wysoko-
metanowy. Kiedy należy oczekiwać za-
kończenia drugiego etapu prac i jaki 
jest cel tego projektu?

Pierwsza część operacji, obejmująca 
lewobrzeżny Poznań bez śródmieścia, za-
kończyła się w roku 2008. Zakładała ona 
zmianę rodzaju gazu z zaazotowanego na 
wysokometanowy u około 125 tys. odbior-
ców. W drugim etapie, w roku 2009, taką 
samą operację przeprowadzimy w prawo-
brzeżnym Poznaniu oraz wschodniej części 
Wielkopolski. Zasadniczym jej celem było 
i jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw 
gazu dla Poznania i jego aglomeracji. Głów-
ną przyczyną rozpoczęcia tych działań były 
braki w bilansie gazu zaazotowanego dla 
Poznania i Wielkopolski. Okazało się, że gaz 
zaazotowany podgrupy Ls – ten, który był 
do tej pory dostarczany do Poznania z kie-

runku Krobii i Odolanowa – jest na wyczer-
paniu i trzeba było szukać nowych źródeł 
gazu dla tego regionu Wielkopolski. Zdol-
ności produkcyjne odazotowni w Odolano-
wie są na tyle duże, że wystarczą na pokry-
cie dostaw gazu wysokometanowego dla 
Poznania i wschodniej Wielkopolski. Stam-
tąd i z odazotowni w Grodzisku, która jest 
obecnie uruchamiana, będą realizowane 
dostawy gazu wysokometanowego dla Po-
znania. Nie jest tak, jak słyszymy, że będzie-
my w Wielkopolsce używać gazu z gazocią-
gu jamalskiego. 

 Poczyniliście Państwo w związ-
ku z tym jakieś inwestycje? 

Przede wszystkim, kosztem PGNiG, mu-
sieliśmy u wszystkich odbiorców, u których 
zmieniamy gaz, dostosować ich urządzenia 
do nowego rodzaju paliwa gazowego. Do-
stosowanie to polega na wymianie dysz 
i regulacji urządzeń gazowych. Dodatko-
wo musieliśmy wybudować, z przyczyn 
eksploatacyjnych oraz dla potrzeb prze-
prowadzenia tej operacji, pewne połącze-
nia gazociągowe, które umożliwiają spraw-
ne przeprowadzenie tej akcji. Obecnie bu-
dujemy gazociąg relacji Trzemeszno-Wit-
kowo-Gniezno, który umożliwi w drugim 
etapie bezpieczne przestawienie Gniezna 
i okolic, a jednocześnie umożliwi dostawy 
gazu do niezgazyfikowanego dotąd Witko-
wa i Niechanowa. 

 Czy poza tym projektem bę-
dziecie Państwo rozbudowywać jeszcze 
infrastrukturę?

Oczywiście, tym bardziej, że przestawie-
nie systemu gazowego z gazu zaazotowane-
go na wysokometanowy zwiększa w sposób 
naturalny możliwości przesyłowe. Rozbudo-
wa systemu gazowego związana jest z pod-
łączaniem nowych odbiorców oraz zwięk-
szaniem bezpieczeństwa dostaw gazu do 
istniejących klientów poprzez budowę tzw. 
układów pierścieniowych. W roku 2009 
Spółka zamierza zrealizować inwestycje na 
poziomie ok. 160 mln zł.

 Czy zmiana rodzaju gazu ma 
wpływ na podwyżki?

Jest to pytanie do handlu, czyli do 
PGNiG. Nie ukrywam, że w taryfach gazo-
wych gaz zaazotowany był tańszy od gazu 
wysokometanowego. 

 W Państwa dokumencie strate-
gicznym na lata 2008-2012 hasło brzmi: 

„Zapewniamy naszym klientom ciągłość 
i bezpieczeństwo dostaw gazu. Stawia-
my na ekologię.” Co się za tym kryje?

Pewne obszary są decydujące i podsta-
wowe dla działalności naszej Spółki, należą 
do nich przede wszystkim zapewnienie bez-
piecznych dostaw gazu do naszych odbior-
ców oraz szybkie i sprawne podłączanie do 
naszej sieci nowych odbiorców, czyli popra-
wa obsługi odbiorców nowo przyłączanych. 
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A ekologia – wiadomo, że gaz ziemny po-
woduje mniejsze zanieczyszczenia w sto-
sunku do klasycznych źródeł energetycz-
nych. Chcemy zachęcać odbiorców do uży-
wania gazu ziemnego poprzez sprawniejszą 
obsługę oraz promowanie gazu jako ekolo-
gicznego nośnika energii. Jako operator ga-
zowego systemu dystrybucyjnego, zgodnie 
z prawem energetycznym, jesteśmy odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo dostaw gazu 
i utrzymanie systemu gazowego w jak naj-
lepszej sprawności technicznej.

 Poziom zależności dostaw 
gazu od jednego kierunku w Polsce wy-
nosi 60%... 

Myślę, że to będzie się zmieniać, choć 
patrząc przez pryzmat europejski, to nie 
jest jeszcze najgorzej, bo są państwa, które 
w 100% zależne są od jednego dostawcy. 
Z tego, co jest mi wiadome, celem PGNiG 
jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
proporcje dostaw gazu do Polski będą się 
zmieniały w kierunku następującym – ma-
leć będzie udział dostaw gazu z kierunku 
wschodniego kosztem projektów dywersy-
fikacyjnych północno-zachodnich z jedno-
czesnym wzrostem dostaw gazu ze źródeł 
krajowych. 

 Magazynowanie gazu to też 
kwestia bezpieczeństwa. W tej chwili 
Polska ma sześć takich magazynów ga-
zowych. 

Pojemność magazynowa w tych sześciu 
podziemnych magazynach to ok. 1600 mln 
m3. W stosunku do ilości dystrybuowanego 
gazu jest to zdecydowanie za mało. Dlatego 
PGNiG prowadzi w tej chwili projekty inwe-
stycyjne mające na celu powiększenie zdol-
ności magazynowej w istniejących magazy-
nach oraz budowę nowych magazynów. My-
ślę, że do roku 2014-15 te zdolności magazy-
nowe ulegną podwojeniu. 

 Czy przejęcie przez rząd bu-
dowy gazoportu jest dobrym posunię-
ciem? 

Rzeczywiście jest tak, że do niedawna 
projekt budowy gazoportu był realizowa-
ny przez Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo. Decyzją rządową projekt ten 
został przekazany do Operatora Gazocią-
gów Przesyłowych – GAZ SYSTEM. PGNiG, 
zgodnie z wolą rządu, będzie odpowie-
dzialne w tym projekcie tylko za zapew-
nienie dostaw gazu LNG u dostawców za-
granicznych. 

 Pod nosem wyrosła Państwu 
spółka Aurelian. Czy przespaliście Pań-
stwo tę sytuację?

Wydaje mi się, że nie, dlatego że konce-
sje na poszukiwanie gazu w Polsce posiada 
kilka firm. PGNiG ma ich najwięcej i prowa-
dzi poszukiwania w różnych miejscach Pol-
ski. Firma Aurelian posiada także takie kon-
cesje. My jako Wielkopolska Spółka Gazow-

nictwa jesteśmy w stałym kontakcie z Aure-
lianem i deklarujemy chęć odbioru i prze-
syłania tego gazu do klientów, których nam 
Aurelian wskaże. Myślę, że to będzie dobry 
interes dla obu stron. Z tego co mi wiado-
me, Aurelian cały czas podtrzymuje chęć 
przesyłania gazu wydobywanego koło Po-
znania za pomocą gazociągów Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa.

 13.2% akcji Aureliana zaku-
pił Kulczyk Investment House. Docelo-
wo ma nabyć 30%, czyli będzie kontrola 
operacyjna nad brytyjskim partnerem.

My nie odczuwamy z tego powodu 
żadnego zagrożenia. Życzymy powodzenia 
temu przedsięwzięciu gospodarczemu, któ-
re powinno przyczynić się do poprawy bez-
pieczeństwa energetycznego w regionie. 

 A gdzie w Polsce i Wielkopol-
sce wydobywa się gaz?

Dwa główne obszary wydobywania 
gazu w Polsce to przede wszystkim Podkar-
pacie i Niż Polski w okolicach Kościana , do-
datkowo w tzw. pasie nadmorskim – w re-
jonie Karlina. W tej chwili Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna zada-
nie inwestycyjne pod nazwą: Budowa ko-
palni gazu w okolicach Międzychodu – Lu-
biatowa. Prowadzone są także poszukiwa-
nia i wiercenia w różnych częściach Wiel-
kopolski – koło Środy Wlkp. i na południu 
w okolicach Ostrowa, Raszkowa.

 Podnieśliście Państwo swój 
kapitał zakładowy o 54 899 tys. zł. Co to 
znaczy dla Spółki?

Tylko tyle, że dostaliśmy od właściciela 
aport tej wysokości w postaci składników 
majątkowych gazociągów wysokociśnie-
niowych. Obecnie eksploatujemy i obsłu-
gujemy gazociągi o łącznej długości prze-
kraczającej 14 tys. km.

 Niedawno – 12 stycznia – od-
była się w Urzędzie Miejskim konferen-
cja prasowa w sprawie „Starej Gazow-
ni”. Przybliżyła projekty dotyczące za-
gospodarowania części „Starej Gazow-
ni”. Czy nie jest to dzielenie skóry na 
niedźwiedziu, skoro nie wiadomo jesz-
cze, kto kupi i czy chcielibyście Państwo 
sprzedać? Czy są może już jakieś umowy 
przedwstępne i czy chcielibyście Pań-
stwo mieć wpływ na to, co tam będzie?

Złożyliśmy deklarację uczestnictwa 
w projekcie zagospodarowania „Starej Ga-
zowni” i czekamy na konkretne rozwiąza-
nia, jakie powinny popłynąć ze strony mia-
sta, w postaci szczegółowego planu zago-
spodarowania. Dzisiaj wiemy, że powstała 
ogólna koncepcja zagospodarowania czę-
ści terenu gazowni. Jednym się ona podo-
ba, bo jest bardzo ambitna i nowoczesna, 
innym nie, bo nie zabezpiecza wprost po-
trzeb różnych jednostek kulturalnych, które 
liczyły, że na terenie „Starej Gazowni” znaj-

dą swoje miejsce. Gdy urzeczywistniać bę-
dzie się konkretny plan, to wtedy będzie-
my z miastem i z potencjalnym inwesto-
rem rozmawiać na temat naszego udzia-
łu w tym przedsięwzięciu. Czy to będzie 
kwestia sprzedaży terenu, czy też naszego 
współuczestnictwa i zaangażowania jako 
konsorcjant czy współuczestnik tego przed-
sięwzięcia, trudno w tej chwili to przesą-
dzać. Trzeba też pamiętać, że Wielkopolska 
Spółka Gazownictwa jest jednym z trzech 
współwłaścicieli „Starej Gazowni”. Jest jesz-
cze Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ SYSTEM oraz Aquanet. 

 To właśnie od Aquanetu roz-
począł się cały szum medialny. 

Teren i zabytkowy budynek nie są fir-
mie potrzebne do działalności operacyj-
nej, dlatego podjęli taką a nie inną decyzję. 
Z punktu widzenia biznesowego, w moim 
odczuciu właściwą. Być może jednak ra-
cję mają te środowiska, które uważają, że 
to niewłaściwy kierunek, który może źle 
wpłynąć na zagospodarowanie bardzo cie-
kawego terenu, jakim na pewno jest „Stara 
Gazownia”.  

Grupa Kapitałowa PGNiG

jest głównym importerem gazu 
do Polski
84,75% udziałów ma Skarb Państwa
Pozostałe 15,25% to:
2,7% Fundusze Emerytalne
6,9% Fundusze Inwestycyjne
0,8% Towarzystwa Ubezpieczeniowe
0,9% Instytucje Finansowe
4% Inni 

Polska zużywa 14 mld m³ gazu
tyle samo co Węgry i trzy razy mniej 
niż Hiszpania

Udział gazu w rynku nośników energii 
w Polsce jest stosunkowo niski w po-
równaniu do krajów Unii Europejskiej 
i wynosi 13% vs 24%
Jest to konsekwencją dużego zuży-
cia węgla jako podstawowego źródła 
energii

STATYSTYKA:
6,5 mln odbiorców krajowych

ok. 30% popytu krajowego zaspokaja-
ne jest przez produkcję krajową
pozostałe ok. 70% to import

PGNiG posiada i wykorzystuje 6 pod-
ziemnych magazynów gazu
Obecnie pojemność magazynowa za-
spokaja popyt krajowy przez 43 dni
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 Chciałabym zacząć tę 
rozmowę pytaniem dotyczącym 
poruszonej już kwestii perturba-
cji z gazem na przełomie roku. Jak 
Pan, jako człowiek z branży, sko-
mentowałby tę sytuację?

Zdaniem zarówno ludzi zatrud-
nionych w gazownictwie, jak i nie-
zależnych ekspertów problem był 
zdecydowanie mniejszy, niż przed-
stawiały go media. Oczywiście nie 
należy go lekceważyć, jednak nie 
wyobrażam sobie takiej sytuacji, 
w której musielibyśmy ograniczać 
dostawy paliwa gazowego do od-
biorców indywidualnych. Taka sy-
tuacja wydaje się tak bardzo mało 
prawdopodobna, że można uznać 
ją za niemożliwą.

 Jesteście jednym z naj-
starszych i najbogatszych przed-
siębiorstw w Polsce z zyskiem netto 
za 2007 r. w wysokości 916 mln zł. 
Przewrotnie zapytam o ostatnie 
podwyżki cen gazu. Czy powoduje 
je zmiana gazu zaazotowanego na 
wysokometanowy? 

Uprzedzaliśmy, że zmiana może 
wiązać się z określoną podwyżką 

kosztów użytkowania paliwa gazo-
wego. Nie jest to jednak jedyna przy-
czyna odczuwanego przez klientów 
wzrostu poziomu cen. W tym roku 
odbiorcy gazu odczuwają skutki nie 
tylko zmiany ceny paliwa gazowego, 
ale też zmiany taryfy dystrybucyj-
nej, która miała miejsce w kwietniu, 
a więc jeszcze przed okresem grzew-
czym. Dla części gospodarstw domo-
wych w Poznaniu ten nieszczęśliwy 
zbieg okoliczności sprawia, że dzisiaj 
w porównaniu z analogicznym okre-
sem w roku ubiegłym wzrost kosztów 
jest rzeczywiście wysoki. Podkreślam, 
że nie wiąże się to tylko z wymianą 
rodzaju paliwa gazowego w sieci 
dystrybucyjnej. 

 Jednak czujecie Państwo, 
że podwyżka gazu jest momenta-
mi trudną sprawą. Czy trudna sy-
tuacja niektórych odbiorców znaj-
duje Państwa zrozumienie? 

Zdajemy sobie sprawę, że podwyż-
ka powoduje nagłe i znaczące obcią-
żenie budżetów domowych. Dodatko-
wo, sprawą dosyć znamienną dla zuży-
cia gazu, różną np. od zużycia prądu 
jest to, że ma ono charakter sezono-

wy. Za energię elektryczną co miesiąc 
płacimy mniej więcej taką sama kwo-
tę, niezależnie od tego, czy to będzie 
jesień, wiosna, czy zima. Z gazem na-
tomiast mamy tę specyficzną sytu-
ację, że przez cały rok, poza okresem 
grzewczym, zużywa się go na przygo-
towanie posiłków, na ogrzanie wody. 
Z głównym obciążeniem mamy tak 
naprawdę do czynienia w okresie 
grzewczym i wówczas następuje ku-
mulacja niekorzystnego wpływu zmia-
ny taryf. Stąd, żeby wychodzić naprze-
ciw naszym odbiorcom, proponujemy, 
by w uzasadnionych przypadkach 
rozłożyć rachunek na raty.

Porównując nasz rynek z innym 
rozwiniętym krajem Europy Zachod-
niej, musimy pamiętać o tym, że 
wszystkie te kraje kupują gaz mniej 
więcej z tych samych źródeł i mają 
podobne koszty, natomiast stopa ży-
ciowa, średnia pensja w tych krajach 
różni się zasadniczo. Zadajemy sobie 
sprawę, że procent, który odbiera bu-
dżetowi domowemu rachunek za gaz 
w Polsce jest na pewno wyższy niż 
w Niemczech, co wcale nie znaczy, 
że Niemiec płaci za ten gaz mniej.

 Jak wygląda struktu-
ra rynku gazu na terenie naszego 
kraju i jakie jest na nim miejsce 
naszych poznańskich firm gazow-
niczych? 

Wielkopolski Oddział Obrotu 
Gazem jest tożsamy terytorialnie 
z Wielkopolską Spółką Gazownictwa. 
W Polsce funkcjonuje sześć Spółek 
Gazownictwa i sześć Oddziałów Ob-
rotu Gazem, które odpowiadają so-
bie terytorialnie. W ramach działal-
ności Wielkopolskiej Spółki Gazow-
nictwa i Wielkopolskiego Oddziału 
Obrotu Gazem funkcjonują Zakłady 
Gazownicze oraz Gazownie w Szcze-
cinie, Kaliszu, Poznaniu i Koszalinie. 
Poznań jest największym ośrodkiem 
i tutaj właśnie sprzedaje się najwię-
cej gazu. Drugą, co do wielkości jest 
Gazownia Szczecińska. 

 Klienci indywidualni są 
na drugim miejscu. To bardzo duża 
grupa. Czy traktowani są tak samo 
jak klienci przemysłowi?

Nasi klienci są traktowani z za-
chowaniem wszystkich zasad profe-
sjonalizmu. Występują pewne różni-
ce w częstotliwości wystawiania fak-
tur, czy też odczytywania stanu ga-
zomierzy wynikające z oczywistych 
różnić pomiędzy specyfiką zużycia 
poszczególnych grup klientów. Do-
datkową różnicą jest to, że duzi klien-
ci przemysłowi mają przypisanych do Pr
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siebie opiekunów handlowych, co w przy-
padku klientów indywidualnych nie jest ko-
nieczne. 

 Zważywszy na pewną specy-
fikę, możecie Państwo powiedzieć, któ-
ry z sektorów przemysłowych rozwija 
się najbardziej w tej chwili, jeśli chodzi 
o Wielkopolskę?

W związku ze światowym kryzysem fi-
nansowym mamy do czynienia z pewnym 
ostudzeniem gospodarki, jednak można 
zaobserwować dość zdecydowany wzrost 
branży meblarskiej i branży ceramiki bu-
dowlanej. Dodatkowo w ubiegłych latach 
na terenie działania Wielkopolskiego Od-
działu Obrotu Gazem obserwowaliśmy dy-
namiczny rozwój hut szkła.

 Czy obserwujecie Państwo, któ-
re branże są wrażliwe na zmiany taryf 
i czym to skutkuje?

Pewną wrażliwość na zmianę taryf wy-
kazują wszystkie branże, ponieważ w zde-
cydowanej większości koszty związane z za-
kupem energii, z zakupem gazu są jednymi 
z głównych kosztów działalności przedsię-
biorstwa. Najbardziej wrażliwe na zmiany 
cen są przedsiębiorstwa, u których pro-
centowy wskaźnik udziału kosztów zakupu 
gazu w ogólnych kosztach działalności jest 
największy. Firmy takie, podwyżkę cen gazu 
przerzucają na podwyżkę cen swojego fi-
nalnego produktu. Najlepszym przykładem 
są przedsiębiorstwa ciepłownicze. Najmniej 
wrażliwe na cenę gazu są przedsiębiorstwa, 
w których udział procentowy zakupu pali-
wa gazowego jest stosunkowo mały oraz 
te, które oferują najbardziej skomplikowa-
ne technologicznie produkty.

 Tuż obok wyrosła konkurencja 
– spółka Aurelian…  

Nie można moim zdaniem rozpatry-
wać tego faktu w kategoriach konkuren-
cji. Spółka Aurelian, pozyskała koncesję na 
eksploatację złóż znajdujących się po za-
chodniej części aglomeracji poznańskiej 
i rzeczywiście zacznie eksploatować złoża 
na tym terenie. Nie wykluczam, że ten gaz 
trafi do sieci dystrybucyjnej Wielkopolskiej 
Spółki Gazownictwa, być może nawet jego 
nabywcą i sprzedawcą do klientów końco-
wych będzie PGNiG.

 Proszę powiedzieć, czy możli-
wa jest stabilizacja cen gazu na pewnym 
poziomie?

Jest ona tak dalece możliwa, jak moż-
liwa jest stabilizacja gospodarki. Na wy-
sokość cen sprzedawcy paliwa gazowego 
mają wpływ ponoszone przez niego kosz-
ty, oraz ich pokrycie przychodami ze sprze-
daży. Obecne problemy gospodarcze mogą 
mieć bezpośredni wpływ na spadek na-
szych przychodów. Pragnę podkreślić jed-
nak, że zmierzamy do tego, żeby wahania 
cen były jak najmniejsze. 

Obszar działania Wielkopolskiego Oddziału Obrotu Gazem

Gazownia
Koszalińska

Gazownia
Szczecińska

Gazownia
Poznańska

Gazownia
Kaliska

klienci indywidualnihandel i usługi
16% 41%

43%
klienci przemysłowi

Sprzedaż gazu
w Wielkopolskim Oddziale Obrotu Gazem



Z Jakubem Sitkiem, Dyrektorem Wiel-
kopolskiej Izby Przemysłowo-Handlo-
wej, rozmawia Merkuriusz

 Ostatnio ogólnie rozumiana 
energia jest na topie. Z kilku powodów. 
Po pierwsze z powodu niedawnych kło-
potów z gazem, po drugie oczywiście 
podwyżki cen, zarówno za elektrycz-
ność, jak i za gaz. Jakich zagadnień do-
tyka proponowany przez Izbę projekt 
Change?

Przystąpiliśmy wraz z pięcioma innymi 
Izbami w Polsce do projektu, którego or-
ganizatorem jest Eurochambres z Brukseli. 
Celem jest promocja inteligentnej energii 
w małych i średnich przedsiębiorstwach 
i pod tym hasłem będziemy skupiać się 

głównie na tzw. efektywności energetycz-
nej, energii odnawialnej oraz na racjonal-
nych zakupach energii.

 Pod pojęciem inteligentnego 
oszczędzania energii rozumie się dość 
drogie przedsięwzięcia.

Okazuje się, że niekoniecznie. Można 
w niektórych przypadkach przy bardzo ni-
skich nakładach, a niekiedy wręcz bezna-
kładowo spowodować, że rachunki za ener-
gię zostaną znacznie zredukowane.

 Czy projekt skierowany jest 
do przedsiębiorstw, które juz istnieją 
na rynku, czy do tych świeżo powstają-
cych? 

Nie będziemy stosować żadnych roz-
graniczeń. Chodzi głównie o rozpoczęcie 
dyskusji i uzmysłowienie, że jest to ważny 
temat i w Polsce poruszany dość późno 
w stosunku do państw wysoko rozwinię-
tych w Europie Zachodniej. Istnienie tego 
tematu chcemy mocno zasygnalizować nie 
tylko naszym członkom.

 W jaki sposób?
W Polsce projekt będzie przekładał się 

głównie na spotkania informacyjne oraz 
szkolenia dla przedsiębiorców. Powsta-
je strona internetowa, na której będą do-
stępne wszystkie informacje, będziemy też 
tworzyli bazę danych, gdzie postaramy się 
zebrać ekspertów czy firmy, które świad-
czą usługi w tej dziedzinie. Zakładamy, że 
przyjdzie taki moment, w którym firmy 
stwierdzą, że warto przeprowadzić audyt 
energetyczny i wówczas będą mogły sko-
rzystać z pomocy Izby w celu znalezienia 
optymalnego dla nich rozwiązania oraz 
wybrać w przygotowywanej bazie danych 
satysfakcjonującego ich eksperta.

 Proszę powiedzieć, czy pierw-
sze doświadczenia są już za organizato-
rem? W jakich krajach realizowano tego 
rodzaju projekt?

To jest projekt zupełnie nowy i realizo-
wany w 12 krajach Unii Europejskiej (Au-
stria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Francja, 
Hiszpania, Malta, Niemcy, Polska, Węgry, 
Włochy i Szwecja). Przy czym w niektó-

rych z nich, ze względu na wcześniejsze 
doświadczenia, prowadzony jest on nie-
co szerzej. I tak np. niemieckie, austriackie 
i francuskie Izby będą również przeprowa-
dzać w wybranych średnich firmach wspo-
mniane audyty energetyczne. 

 Czyżby Europa dwóch prędkości?
Nie, to jest raczej kwestia tego, że polski 

koordynator projektu po konsultacji z part-
nerami, czyli pozostałymi Izbami doszedł 
do wniosku, że nasze Izby nie będą sobie 
mogły na to finansowo pozwolić. 

 Które Izby wchodzą w skład 
tego projektu?

Polskim koordynatorem jest Krajo-
wa Izba Gospodarcza z Warszawy, oprócz 
tego mamy Dolnośląską Izbę Gospodarczą 
z Wrocławia, Północną Izbę Gospodarczą ze 
Szczecina, Regionalną Izbę Handlu i Prze-
mysłu z Bielska-Białej i Wielkopolską Izbę 
Przemysłowo-Handlową z Poznania.

 Kiedy start? 
Część merytoryczna, którą bezpośred-

nio będziemy chcieli zainteresować przed-
siębiorców rusza na dniach, tzn. pierwsze 
szkolenie w Bielsku-Białej odbędzie się 10 
marca. Na koniec marca też pierwsze spo-
tkanie dla przedsiębiorców planuje Dolno-
śląska Izba Gospodarcza. W planie mamy 
również zapraszanie autorytetów z tej dzie-
dziny, aby podzielili się oni częścią swojej 
wiedzy z przedsiębiorstwami, ale spotka-
nia będą również dotyczyły uzyskania dofi-
nansowania na inwestycje i projekty zwią-
zane z energią.

 Jakiego spodziewa się Pan od-
zewu?

Zaplanowane są cztery spotkania. Liczę 
na to, że choćby przez to, że zamierzamy to 
połączyć z informacją o możliwości finan-
sowania ewentualnych projektów, zaintere-
sowanie będzie spore.

 Pozostaje nam tylko zaprosić 
na spotkanie w Poznaniu, kiedy….?

W drugim kwartale roku, na przełomie 
maja i czerwca, bliższe informacje będą do-
stępne na stronie WIPH i mam nadzieję, że 
m.in. w Merkuriuszu. 

CHANGE: Izby promują
inteligentną energię 
w małych i średnich przedsiębiorstwach

Wyłączna odpowiedzialność za treść artykułu ponosi jego autor. Niekoniecznie 
odzwierciedla on opinię Wspólnot Europejskich. Komisja Europejska nie jest od-
powiedzialna za jakikolwiek użytek poczyniony z zawartych w nim treści.
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Wizja przykręconego gazowego kurka 
oraz rosnących rachunków za ogrzewanie 
tym paliwem skłania do pytania skąd moż-
na pozyskiwać tańszą energię. A znajduje 
się ona niemal pod ręką. Czasem wystarczy 
pomysł, odwaga i… finansowe wsparcie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Podczas termomodernizacji Zespołu 
Szkół w Jabłonnie w gm. Rakoniewice się-
gnięto po energię w głąb ziemi. Sercem 
zainstalowanej w tym obiekcie nowocze-
snej instalacji geotermalnej 
są pompy ciepła oraz po-
nad 3 km rur zakopanych 
w ziemi na głębokości od 
1,2 do 1,5 m.  Zajmują one 
powierzchnię około 300 m2 
pod szkolnym boiskiem. Wy-
pełnione są specjalnym pły-
nem, który pozyskuje ciepło 
z ziemi i zapewnia uzyska-
nie w szkolnych grzejnikach 
temperatury 50 stopni. Do-
datkowo na dachu zainstalo-
wane są dwa kolektory sło-
neczne. Ten system ogrze-
wania, zbudowany dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
WFOŚiGW, funkcjonuje z po-
wodzeniem już od kilku lat. 

Podobne rozwiązanie 
zastosowano w Gimnazjum 
w Mroczeniu w gm. Bara-
nów. Podczas moderniza-
cji szkolnego kompleksu, w 
skład którego wchodzą hala 
sportowa i zabytkowy pałac 
zainstalowano system pomp 
czerpiących ciepło z gruntu. 
Od ubiegłego roku pompy 
ciepła ogrzewają także m. in. przedszkole 
w Opatowie, szpital w Czarnkowie i obiek-
ty Caritasu w Jastrowiu.  Zasada ich działa-
nia oparta jest na odwróceniu procesu wy-
korzystywanego w domowych lodówkach. 
System rur z przepływającą nimi cieczą,  za-
instalowany w ziemi lub wodzie czerpie z 
nich ciepło, które przekazywane jest do 
ogrzewanych pomieszczeń. Wystarcza nie-
wielka różnica temperatur, by system pomp 
i wymienników ciepła zapewnił sprawne i 
tanie ogrzewanie nawet dużych obiektów.  

Zainteresowanie odnawialnymi źródła-
mi energii rośnie w Wielkopolsce z każdym 

rokiem. Świadczy o tym liczba wniosków 
o ich dofinansowanie napływających do 
WFOŚiGW oraz wielkość udzielanego przez 
niego dofinansowywania. W 2007 r. na wspar-
cie tych przedsięwzięć w Wielkopolsce prze-
kazano około 20 mln zł. W minionym roku 
wielkość udzielonej pomocy była podobna. 
W tym roku do WFOŚiGW wpłynęło już 110 
wniosków o wsparcie kwotą ponad 72 mln zł  
inwestycji termomodernizacyjnych. Więk-
szość z nich przewiduje budowę nowocze-
snych systemów grzewczych wykorzystu-

jących piece opalane biomasą oraz montaż 
pomp ciepła lub kolektorów słonecznych. Pa-
nele solarne są już niemal stałym elementem 
prowadzonych termomodernizacji. Dostrzec 
je można na dachach odnawianych szkół, 
szpitali, a nawet budynków kościelnych czy 
zabytkowych pałaców. Charakterystyczne „so-
lary” ogrzewają szpitale w Poznaniu i Wągrow-
cu, seminarium w Lądzie, pałac w Rokosowie, 
a wkrótce zainstalowane zostaną na popular-
nych poznańskich domach akademickich „Ja-
gienka” i  „Zbyszko”. 

Ogrzewanie ciepłem pozyskiwanym 
spod ziemi lub ze Słońca okazuje się tanie i 

wygodne w eksploatacji, a także przyjazne 
środowisku. Efektami umów o dofinanso-
wanie takich zadań, zawartych w 2007 r. 
przez WFOŚiGW z inwestorami, jest nie tyl-
ko tańsza energia, ale także zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla o 6.019 Mg/rok 
oraz związków siarki o 43 Mg/rok.

  Rośnie także zainteresowanie innymi 
źródłami ekologicznej energii – wodami 
geotermalnymi oraz elektrowniami wiatro-
wymi. Wielkopolska jest bogata w te źró-
dła i pojawiają się projekty ich wykorzysta-

nia. Wiążą się one jednak ze 
znacznymi nakładami, dlate-
go pomocne w ich realizacji 
mogą być środki unijne.  

Obecnie w Polsce zaled-
wie około 5% energii pozyski-
wane jest z odnawialnych źró-
deł. Według zamierzeń Unii 
Europejskiej udział „ekolo-
gicznej energii” do roku 2020 
winien wzrosnąć do 20%. Tak 
znaczne zwiększenie udziału 
wymaga środków na inwe-
stowanie w nowe technolo-
gie oraz modernizację obiek-
tów i urządzeń. 

Gminne i powiatowe sa-
morządy podejmujące takie 
projekty mogą liczyć na wspar-
cie Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu, 
który od 15 lat dofinansowu-
je przedsięwzięcia ekologicz-
ne w regionie. W tym okresie 
przekazał na ich realizację po-
nad 1,3 mld zł. Z każdym ro-
kiem coraz większa część tych 
środków przeznaczana jest na 

dofinansowanie inwestycji związanych z wy-
korzystaniem odnawialnych źródeł. 

O możliwościach pozyskania taniej 
energii marzą jednak przede wszystkim in-
dywidualni właściciele domów, którym sen 
z oczu spędzają rosnące rachunki za ogrze-
wanie. WFOŚiGW we współpracy z Bankiem 
Ochrony Środowiska wprowadził dopłaty 
do odsetek od  kredytów preferencyjnych 
udzielanych przez ten bank prywatnym in-
westorom na przedsięwzięcia ekologiczne. 
Powinno to zachęcić do szerszego korzy-
stania z technologii zapewniających ener-
gię ekonomiczną i ekologiczną. (wist)

Energia ekologiczna  
i ekonomiczna 

Poszukiwaniu skuteczniejszych sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii sprzyja-
ją kontakty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
z francuską Agencją Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii ADEME. Niedawno podczas 
jednych z największych w Europie targów ekologicznych POLLUTEC, zawarły one  porozumie-
nie o współpracy. Podczas uroczystego podpisania  Przemysław Gonera, prezes WFOŚiGW oraz 
Chantal Jouanno, prezes ADEME, podkreślali znaczenie wspólnych działań dla popularyzacji 
nowych energooszczędnych technologii oraz przeciwdziałania globalnym zagrożeniom śro-
dowiska. ADEME to światowy potentat w dziedzinie ekologii. Francuska agencja rządowa ma 
ponad 340 mln euro rocznego budżetu oraz oddziały w kilku krajach i zatrudnia ponad 800 
osób. W tym roku wraz z Organizacją Rozwoju Narodów Zjednoczonych oraz samorządami i 
wyspecjalizowanymi instytucjami rozpoczyna realizację światowego programu zmierzające-
go do opracowania i wprowadzania lokalnych programów ograniczania zużycia energii oraz 
emisji gazów cieplarnianych.  
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 Mówi się, że targi są papier-
kiem lakmusowym gospodarki. Jaki ko-
lor ma dziś papierek?

Zgadzam się, że targi są czułym baro-
metrem gospodarczym lecz – mimo że sło-
wo „kryzys” jest dziś na ustach wszystkich 
dziennikarzy – nie mamy na razie powodów 
do tracenia optymizmu. Sezon targowy roz-
poczęliśmy bowiem fantastycznie – targa-
mi budowlanymi BUDMA, które wypadły 
na piątkę z plusem. Zarówno wystawcy, jak 
i zwiedzający dopisali – bardzo ciekawą te-
goroczną wystawę zwiedziło wielu specja-
listów z branży i dziennikarzy. W tym roku 
na powierzchni wystawienniczej 41000 m2, 
swoje produkty i usługi promowało blisko 
1350 firm z 35 krajów świata, potwierdza-
jąc międzynarodowy charakter imprezy. 
Ekspozycję odwiedziło niemal 65000 zwie-
dzających z kraju i z zagranicy. Statysty-
ki te są więc zbliżone do ubiegłorocznych. 
Targi są jednym z najbardziej popularnych 
w Polsce narzędzi marketingowych – tanim 
i skutecznym. Udział w targach jest plano-
wany przez wiele firm nawet z kilkuletnim 
wyprzedzeniem, a zatem obecne spowol-
nienie gospodarcze nie odbija się w takim 
stopniu na organizatorach targów, jak na 
dostawcach niektórych produktów i usług.

 Obojętnie czy będziemy pro-
gnozować regres, czy tylko spowolnie-
nie gospodarki zapewne macie Państwo 
jakiś plan awaryjny, aby zapobiegać 
trudnym sytuacjom... 

Jako lider rynku targowego w Polsce 
jesteśmy dobrze przygotowani, aby stawić 
czoło dzisiejszej sytuacji rynkowej. Wpro-
wadzając nowe elementy oferty dla wy-

stawców i ulepszając obsługę zwiedzają-
cych, dokładamy starań, aby uczestnicy 
targów skorzystali jak najwięcej z przyjaz-
du do Poznania. Udział w targach jest inwe-
stycją w przyszłość. Naszym zadaniem jest 
wypracowanie takiej formuły targów, któ-
ra pozwoli ich uczestnikom odnaleźć dro-
gę rozwoju swojego biznesu w każdych, 
nawet trudnych warunkach.

 Na stronach internetowych 
Ministerstwa Skarbu Państwa zadekla-
rowano sprzedaż udziałów w Targach 
Poznańskich. Proszę o komentarz. Czy 
jest to szansa czy zagrożenie?

Z natury rzeczy zarząd nie komentuje 
decyzji właściciela, gdyż nie jest do tego 
uprawiony. 

 Rynek targowy rozwija się. 
Warszawa zbudowała dwa nowe centra 
handlowo-wystawiennicze o łącznej po-
wierzchni około 60000 m². Jeśli do tego 
dodamy starą, zajmującą 20000 m² po-
wierzchnię wystawienniczą, do której 
zaliczamy choćby Pałac Kultury, to ra-
zem mamy plus minus 80000 m². A Po-
znań ma około 110000 m². Ponadto 
Śląsk też stara się dotrzymywać kroku, 
myślę o Sosnowcu i Chorzowie. A ka-
towicki Spodek idzie do remontu i już 
wiadomo, że będzie tam centrum kon-
gresowo-wystawiennicze. Czy czujecie 
oddech konkurencji na plecach? 

Branża targowa rozwija się żywioło-
wo w całej Polsce, dlatego też nie dziwią 
nas inwestycje wspomnianych przez Pa-
nią ośrodków. Zdrowa konkurencja jest 
motorem rozwoju przedsiębiorstw, a za-
tem najważniejsze to dbanie o najwyższe 

standardy obsługi wystawców i zwiedza-
jących oraz poszerzanie oferty targowej. 
Niewątpliwie MTP dysponują najwięk-
szym terenem wystawienniczym w Pol-
sce – posiadają 16 klimatyzowanych pa-
wilonów o wysokim standardzie, 113 tys. 
100 m2 w halach, prawie 35 tys. m2 tere-
nu otwartego. Targi Poznańskie to także 
największy gestor bazy konferencyjnej 
w Polsce. Centrum Kongresowe Poznań-
Targi dysponuje z kolei 81 salami konfe-
rencyjnymi, w których rocznie odbywa 
się ok. 1600 konferencji i kongresów, za-
równo spotkań w niewielkim gronie, jak 
i ogromnych przedsięwzięć o międzyna-
rodowym znaczeniu. Co ważne – dysponu-
jemy także dużą grupą wysoko wyspecjali-
zowanych i doświadczonych pracowników, 
którzy są w stanie przygotować nawet naj-
bardziej złożone projekty.

 Co najbardziej zagraża Tar-
gom w Poznaniu? Czym powinniśmy za-
skoczyć innych organizatorów targów 
w Polsce? 

Pozycja Targów Poznańskich jest silna, 
jesteśmy niekwestionowanym liderem 
przemysłu targowego w Polsce. Mamy 
za sobą bardzo dobry rok – rok wzrostów 
wszystkich kluczowych wskaźników: licz-
by wystawców, zwiedzających i sprzeda-
ży powierzchni wystawienniczej. W roku 
2008 sprzedaliśmy prawie 360 tys. m2 po-
wierzchni wystawienniczej, wystawiło się 
na naszych targach 13 200 wystawców, 
a nasze targi i kongresy odwiedziło pół 
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Z Przemysławem Trawą, Prezesem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich, 
rozmawia Mariola Zdancewicz

fo
t. 

D
an

a 
Pu

ci
ło

w
sk

a,
 

Sł
aw

om
ir 

Se
id

le
r

Miedzynarodowe Targi Poznańskie



w
yw

iad

17

miliona zwiedzających. Niezwykle szybki 
rozwój MTP powoduje, że już dziś orga-
nizujemy 80 targów dla ponad 100 branż, 
a nowych imprez wciąż przybywa. W 2008 
roku do kalendarza targów wprowadzili-
śmy kilka nowych imprez, a na rok 2009 
zaplanowaliśmy kolejne nowości: Targi 
Telewizyjne POZNAŃ MEDIA EXPO, EPLA – 
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Two-
rzyw Sztucznych i Gumy, TEKSPRO – Bran-
żowe Targi Zdobienia Odzieży i Marketin-
gu Tekstylnego, AUTOMA – Międzynarodo-
we targi Robotyki, Automatyki i Aparatu-
ry Kontrolno-Pomiarowej, GREENPOWER 

– Międzynarodowe Targi Energii Odna-
wialnej, GMINA – Targi dla Gmin, Miast 
i Regionów czy WinDoor-Tech – Targi Ma-
szyn i Komponentów do Produkcji Okien, 
Drzwi, Bram i Fasad.

 Wspomniał Pan, że udział Tar-
gów Poznańskich w rynku wzrósł o 2,2 
punkty procentowe. Czy to dużo czy 
mało? Czy ten poziom udziału w rynku 
utrzymuje się w dłuższym przedziale cza-
sowym – przynajmniej pięciu lat? Jak wy-
glądają Targi w tej kwestii na tle innych 
organizatorów wystaw targowych?

Wielkość udziału w rynku ma znacze-
nie, gdyż wraz z jego wzrostem zwiększa 
się siła przedsiębiorstwa w stosunku do 
konkurentów. Każdy przyrost cieszy. Za 
przyrostem udziału MTP w rynku o 2,2% 
stoi dwucyfrowa dynamika przyrostu po-
wierzchni sprzedanej 2008/2007 wyno-
sząca 20,2%, a w liczbach bezwzględ-
nych oznacza to przyrost sprzedanej po-
wierzchni o 60 tys. m2 (z 297,7 tys. m2 do 
357,8 tys. m2 ). Przyrost ten to prawie łączna 
powierzchnia sprzedana 3 firm targowych 
z pierwszej piątki rankingowej organizato-
rów targów w Polsce, zrzeszonych w Pol-
skiej Izbie Przemysłu Targowego. Porówna-
nia udziałów w rynku należałoby odnieść 
tylko do roku 2007, bowiem wcześniej tj. 
do 2006 roku rynek monitorowany przez 
poprzedniczkę Polskiej Izby Przemysłu Tar-
gowego, tj. Polską Korporację Targową był 
mniejszy. Oznacza to, że udziały poszcze-
gólnych organizatorów targów były więk-
sze bo odnoszone do mniejszej powierzch-
ni ogółem. Brakowało statystyk targowych 
wielu organizatorów targów w Polsce, któ-
rzy dołączyli do Korporacji później.

 Jakie inwestycje planujecie 
w przyszłości?

Niedawno otworzyliśmy nowoczesne 
Centrum Prasowe w pawilonie 10. Dzien-
nikarze mają do dyspozycji dużą przestrzeń 
i znakomite warunki do pracy – stanowiska 
komputerowe, Internet, drukarki, wszelkie 
materiały prasowe i katalogi targów, wy-
godną kawiarenkę, strefę, gdzie można od-
począć oraz pomieszczenia, gdzie można 
przeprowadzać wywiady. Na miejscu, w no-

wocześnie wyposażonej sali konferencyjnej 
odbywają się konferencje prasowe. Budy-
nek posiada też dodatkową, mniejszą salę 
konferencyjną oraz przestrzeń, którą moż-
na znakomicie wykorzystywać np. na ban-
kiety. Pomiędzy targami pomieszczenia 
mogą wynajmować także klienci zewnętrz-
ni. Niedawno rozpoczęły się też dwie duże, 
wcześniej zaplanowane inwestycje na te-
renie targów – rozbudowa pawilonu 6A 
oraz pierwszy etap przebudowy fronto-
nu Targów od ulicy Głogowskiej. Obecnie 
trwa rozbiórka pawilonu 6B, czyli dawne-
go pawilonu radzieckiego. W jego miejsce 
MTP rozbudują pawilon 6A, dzięki czemu 
firma zyska 3622 m2 powierzchni ekspo-
zycyjnej o najwyższych standardach. Cała 
powierzchnia nowego obiektu wyniesie 
natomiast ponad 4500 m2. Zaraz po zakoń-
czeniu targów BUDMA rozpoczęła się tak-
że rozbiórka Adrii. Naszym celem jest taka 
przebudowa tego fragmentu terenu, by od 
ul. Głogowskiej stworzyć nowoczesny kom-
pleks konferencyjno-biurowy. Na antreso-
lach istniejącego Holu Wschodniego plano-
wane są też kolejne pomieszczenia konfe-
rencyjne, poza istniejącymi już Salą Zieloną 
i Niebieską. Konkurs architektoniczny orga-
nizowany przez MTP przy współudziale Sto-
warzyszenia Architektów Polskich w Pozna-
niu wygrało Studio ADS, które realizuje pra-
ce projektowe.

 Podał Pan, że zysk z działalno-
ści podstawowej w 2008 roku wyniósł 
ponad 20 mln i był cztery razy większy 
niż w zeszłym roku. W co zainwestuje-
cie te pieniądze?

Częściowo odpowiedziałem już na to 
pytanie. Poza dbaniem o modernizację in-
frastruktury targowej inwestujemy także 
w nowe projekty targowe, o których rów-
nież już wspomniałem.

 COP14 to duży sukces organi-
zacyjny, czy międzynarodowa dobra opi-
nia przełoży się w przyszłości na sukces 
finansowy?

Udany COP14 jest potwierdzeniem tezy, 
że Targi Poznańskie od lat są jedynym tak 
dużym i sprawnym organizacyjnie centrum 
kongresowym w Polsce. Mamy zarówno 
największą bazę sal konferencyjnych, in-
frastrukturę teleinformatyczną, ale rów-
nież bardzo duży zespół specjalistów z bo-
gatym doświadczeniem w organizowaniu 
rozmaitych imprez. Minęło już sporo cza-
su od zakończenia grudniowej Konferencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu COP 14, a do Targów Poznańskich 
ciągle napływają podziękowania i listy gra-
tulacyjne. Możemy być dumni, że to wła-
śnie Poznań i tereny Targów Poznańskich 
stały się świadkiem tak ważnych dla całe-
go globu negocjacji. To bezprecedensowe 
wydarzenie zgromadziło na terenach Mię-

dzynarodowych Targów Poznańskich 12 ty-
sięcy uczestników ze 189 państw z całego 
świata. Organizacja konferencji klimatycz-
nej spotkała się z bardzo pozytywną oce-
ną, zarówno ze strony uczestników wyda-
rzenia, jak i instytucji międzynarodowych 
i rządowych zaangażowanych w ten pro-
jekt. Zorganizowanie tak dużego i skom-
plikowanego pod względem logistycznym 
wydarzenia było możliwe dzięki doskonałej 
współpracy pomiędzy organizatorem (Se-
kretariat Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie Zmian Klimatu – UNFCCC), 
gospodarzem (Rząd RP) oraz właścicielem 
obiektu konferencyjnego (Międzynarodo-
we Targi Poznańskie). To właśnie MTP, na te-
renie których zlokalizowane jest Centrum 
Kongresowe Poznań-Targi – największy 
ośrodek konferencyjny w Polsce, zapew-
niło infrastrukturę i obsługę na odpowied-
nim, światowym poziomie. Nowoczesna 
infrastruktura i doświadczony zespół pra-
cowników stwarza możliwości organizacji 
największych i najbardziej prestiżowych 
wydarzeń tego typu na świecie, co zostało 
potwierdzone właśnie w czasie Konferencji 
COP 14. W 2009 roku Centrum Kongresowe 
Poznań-Targi będzie miejscem odbywania 
się wielu wydarzeń, a wśród nich będą to 
m.in. Europejskie Spotkanie Młodych TAIZE, 
Międzynarodowe Halowe Zawody Konne – 
Eliminacje Pucharu Świata Ligi Europy Cen-
tralnej CSI-W, Kongres Chirurgii Ręki, Euro-
pejska Konferencja Kardiologów, Top Pul-
monological Trends, Spotkanie Sprzedaw-
ców Allegro czy Wystawy Psów Rasowych.

 Które imprezy w ubiegłym 
roku odnotowały największy wzrost?

Prawie 350-procentową dynamikę 
wzrostu powierzchni sprzedanej w roku 
2008 w stosunku do roku 2007 zanotowa-
ły targi BODY STYLE, na drugim miejscu  
POLAGRA-PREMIERY (ponad 250%) oraz 
BUMASZ (prawie 200%). 

Jeśli chodzi natomiast o przyrost przy-
chodów, zdecydowanym liderem są targi 
INSTALACJE. Największymi targami pod 
względem powierzchni wystawienniczej 
pozostają natomiast targi BUDMA, DREMA 
oraz MEBLE. 

 W kwietniu odbędzie się kon-
kurs na Prezesa MTP. Jakie będą kryteria 
i kto będzie wybierał osobę na to zna-
czące stanowisko?

Informacje o procedurze postępowania 
kwalifikacyjnego na trzy stanowiska Człon-
ka Zarządu MTP są ogólnie dostępne – zo-
stały opublikowane w dzienniku „Rzeczpo-
spolita”. Warunki postępowania kwalifika-
cyjnego ustaliła Rada Nadzorcza MTP, która 
również przeprowadzi rozmowy kwalifika-
cyjne oraz spośród nowo wybranych Człon-
ków Zarządu wybierze Prezesa. Nastąpi to 
najpóźniej w czerwcu. 

Miedzynarodowe Targi Poznańskie
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Czeska prezydencja ma za sobą dwa 
miesiące działania. Nasi sąsiedzi od same-
go początku musieli stawiać czoła wyzwa-
niom, z którymi problemy najprawdopo-
dobniej miałyby także znacznie większe kra-
je o dłuższym „stażu członkowskim” w Unii 
Europejskiej. Wobec Czechów nie zastoso-
wano jednak żadnej taryfy ulgowej. W rezul-
tacie spadł na nich prawdziwy deszcz krytyki 

– bez rezultatów zakończyła się misja prezy-
dencji mająca na celu zażegnanie konfliktu 
w Strefie Gazy. Co więcej, w czasie gdy szef 
czeskiej dyplomacji Karel Schwarzenberg 
starał się wynegocjować zawieszenie broni 
między Izraelem a palestyńskim Hamasem, 
rzecznik prezydencji określił izraelski atak na 
Gazę jako „akcję obronną”, co wywołało obu-
rzenie w stolicach niektórych państw Europy 
Zachodniej. Jakby tego było mało, w tym sa-
mym czasie na Bliski Wschód z misją pokojo-
wą udał się francuski prezydent Nicolas Sar-
kozy, co wielu obserwatorów odebrało jako 
wyraz braku zaufania, a nawet lekceważenie 
czeskiej prezydencji.

Czesi znaleźli się także w bardzo trud-
nej sytuacji, gdy Rosja najpierw ograniczy-

ła, a następnie wstrzymała dostawy gazu 
na Ukrainę, a za jej pośrednictwem także 
do krajów UE. Rosyjsko-ukrański kryzys ga-
zowy z całą mocą wykazał, jak niewielkie są 
możliwości prezydencji sprawowanej przez 
kraj o mniejszym potencjale, który dodatko-
wo ze względu na swój udział w planach bu-
dowy amerykańskiego systemu tarczy rakie-
towej, ma nie najlepsze relacje z Rosją. 

Do tej listy problemów trzeba jeszcze 
doliczyć kontrowersje wywołane odsłonię-
ciem w brukselskiej siedzibie Rady UE in-
stalacji czeskiego artysty przedstawiającej 
w dosyć śmiały sposób stereotypy na temat 
poszczególnych krajów członkowskich. Po-
mijając już wymowę tego „dzieła”, rząd cze-
ski znalazł się w dwuznacznym położeniu, 
gdy wyszło na jaw, iż o tym, co właściwie 
instalacja przedstawia jego przedstawicie-
le dowiedzieli się już „po fakcie”. 

Mogłoby się zatem wydawać, że powo-
dów do krytyki nie brakuje. Trzeba jednak 
pamiętać, że kierowanie ponad półmiliardo-
wym kolosem, składającym się z 27 państw, 
jakim jest dzisiejsza UE, to zadanie niezwy-
kle trudne. W przeszłości z jego realiza-

cją miały problemy państwa dysponujące 
znacznie większym potencjałem i wpły-
wami niż Czechy (za szczególnie nieudaną 
uważa się francuską prezydencję z drugiej 
połowy 2000 roku, a wówczas UE liczyła 

„zaledwie” 15 państw). Wynika to z faktu, iż 
zadania kraju sprawującego prezydencję 
nawet w „spokojnych czasach” są ogromne. 
Tymczasem – jakby nie było dość bieżących 
kłopotów – jeszcze przed objęciem przez 
Czechy prezydencji w UE sytuacja między-
narodowa bardzo się skomplikowała. Impas, 
w jakim znalazł się proces ratyfikacji trak-
tatu lizbońskiego, konflikt rosyjsko-gruziń-
ski, a przede wszystkim zataczający coraz 
szersze kręgi kryzys finansowy sprawiły, że 
Czesi już na wstępie musieli zweryfikować 
założenia swojego programu. 

Oprócz sytuacji międzynarodowej ne-
gatywny wpływ na możliwości czeskiej 
prezydencji wywarły również czynniki we-
wnętrzne. Ograniczenia typowe dla mniej-
szych państw członkowskich oraz fakt, że 
RCz objęła przewodnictwo w Radzie UE 
po raz pierwszy mogą jej utrudnić realiza-
cję wyznaczonych celów. Źródłem dodatko-

Rafał Morawiec

Trudne początki 
czeskiej prezydencji
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polityka

wych problemów może być słabość rządu 
Mirka Topolánka, który w 2008 roku utra-
cił większość w parlamencie, a także brak 
konsensusu w sprawach unijnych między 
rządem a rosnącą w siłę opozycją. Jego 
osiągnięcie w czasie trwania prezydencji 
jest mało prawdopodobne, ze względu na 
kampanię przed zapowiedzianymi na czer-
wiec wyborami do Parlamentu Europej-
skiego. Czynnikiem negatywnie wpływają-
cym na postrzeganie czeskiej prezydencji 
w części państw członkowskich jest także 
nierozstrzygnięta do tej pory kwestia raty-
fikacji przez Czechy traktatu lizbońskiego** 
oraz eurosceptyczna retoryka prezydenta 
Václava Klausa.

Najwięcej krytyki pod adresem czeskiej 
prezydencji płynie z Francji, która prze-
wodnictwo w UE sprawowała w poprzed-
nim półroczu. Francuzi zarzucają Czechom 
przede wszystkim bierność w zwalczaniu 
skutków kryzysu finansowego. Zarazem 
jednak ich własne pomysły w tym wzglę-
dzie budzą sprzeciw w wielu krajach człon-
kowskich, zwłaszcza tych, które przystąpi-
ły do UE w ostatnich dwóch falach rozsze-
rzenia. Chodzi tu zwłaszcza o zapowiedź 
wsparcia przez francuskie władze rodzi-
mych koncernów samochodowych, które 
byłoby uzależnione od utrzymania przez 
nie produkcji (i miejsc pracy) na terenie kra-
ju. Wsparcia branży motoryzacyjnej w po-
dobnej postaci planują udzielić także Hisz-
panie i Włosi. Zdaniem czeskiej prezyden-
cji, takie działania byłyby przejawem pro-
tekcjonizmu gospodarczego, który stanowi 
zagrożenie dla unijnego wspólnego rynku. 
W tej sytuacji Czesi wspierani przez część 
mniejszych państw członkowskich i Komi-
sję Europejską podjęli decyzję o zwołaniu 
na 1 marca br. nadzwyczajnego szczytu UE, 
który miałby się zająć stworzeniem pod-
staw jednolitej unijnej polityki wobec kry-
zysu. W opinii czeskiego rządu jej istotę po-
winno stanowić odrzucenie wszelkich form 
protekcjonizmu.

Niezależnie od tego, czy ta inicjatywa 
zakończy się sukcesem, czy też nie, Pol-
ska powinna udzielić jej poparcia, bowiem 
wszelkie formy protekcjonizmu w ramach 
UE godzą także w nasze interesy. Należy 
podkreślić, że w „agendzie” czeskiej pre-
zydencji jest znacznie więcej elementów, 
których realizacja byłaby korzystna dla pol-
skich interesów. Na szczególną uwagę za-
sługują dwa z nich: 

Jednym z priorytetów swojej prezyden-
cji Czesi uczynili kwestię bezpieczeństwa 
energetycznego. Ich zdaniem (podobnie jak 
zdaniem rządu polskiego) kluczem do osią-
gnięcia tego celu jest przede wszystkim dy-
wersyfikacja źródeł zaopatrzenia w surow-
ce energetyczne oraz stworzenie w ramach 
UE jednolitego rynku energii. Jednocześnie 

czeska prezydencja chciałaby skłonić pozo-
stałe kraje członkowskie do zdefiniowania 
na nowo roli pełnionej przez Rosję jako do-
stawcy surowców energetycznych, a zara-
zem skłonić je do wsparcia budowy powią-
zań z innymi dostawcami, w tym zwłaszcza 
z państwami regionu Morza Kaspijskiego.

Ściśle z tym związana jest kwestia po-
głębiania relacji między UE a krajami Eu-
ropy Wschodniej i Kaukazu Południowe-
go. Osiągnięciu tego celu miałoby służyć 
wdrożenie przez czeską prezydencję inicja-
tywy Partnerstwa Wschodniego, zgłoszonej 
wiosną 2008 roku przez Polskę i Szwecję. 
W opinii Czechów powinna ona zrówno-
ważyć działania UE prowadzone w ramach 
Unii dla Morza Śródziemnego, a jednocze-
śnie stanowić jeden z elementów nowej 

unijnej strategii wobec Rosji uwzględniają-
cej wnioski płynące z konfliktu gruzińskie-
go i kryzysu gazowego.

Patrząc na zmagania czeskiej prezyden-
cji z polskiej perspektywy, należy pamiętać 
o tym, że w drugiej połowie 2011 roku to 
nasz kraj obejmie przewodnictwo w UE. 
Biorąc pod uwagę zbieżność celów polskiej 
i czeskiej polityki zagranicznej a także fakt, 
iż Czechy są obecnie jednym z najbliższych 
sojuszników Polski, nie ulega wątpliwości, 
że sukces ich prezydencji leży w polskim 
interesie. Trzeba jednak zdawać sobie spra-
wę z trudnej sytuacji, w jakiej przyszło im 
przewodzić UE, a co za tym idzie liczyć się 
z możliwością, że nie będą w stanie zreali-
zować wszystkich zamierzonych celów. 

** Proces ratyfikacji TL w Czechach trwa 
już od ponad roku. W listopadzie  2008 r. 
Trybunał Konstytucyjny RCz odrzucił wnio-
sek grupy senatorów rządzącej Obywatel-
skiej Partii Demokratycznej (ODS) o uznanie 
za niezgodne z czeską konstytucją niektó-
rych postanowień w TL (ich wniosek uzyskał 
poparcie prezydenta). W dniu 18 lutego br. 
izba niższa czeskiego parlamentu 125 gło-
sami na 197 biorących udział w głosowa-
niu wyraziła zgodę na ratyfikację TL przez 
prezydenta (co charakterystyczne, „przeciw” 
była większość posłów ODS). Senat ma się 
odnieść do tej kwestii dopiero w kwietniu 
br. Już teraz jednak senatorowie ODS dys-
ponujący liczbą głosów wystarczających do 
zablokowania ratyfikacji (w obu izbach ko-
nieczna jest większość konstytucyjna) zapo-
wiedzieli, że nie poprą TL, jeśli nie zostaną 
spełnione dwa warunki: dojdzie do uchwa-
lenia ustawy uzależniającej (przewidziane w 
TL) przekazywanie prerogatyw narodowych 
na poziom wspólnotowy od zgody obu izb 
parlamentu, oraz – wyrażenia przez parla-
ment zgody na ratyfikację zawartych z USA 
umów przewidujących rozmieszczenie na 
terytorium RCz elementów amerykańskie-
go systemu tarczy antyrakietowej (Senat 
już tego dokonał). Problem polega jednak 
na tym, iż w izbie niższej parlamentu może 
zabraknąć większości skłonnej do wyraże-
nia zgody na przyjęcie elementów amery-
kańskiego systemu, a ponadto nie wiado-
mo czy administracja prezydenta Baracka 
Obamy nie wstrzyma realizacji całego pro-
jektu lub jego części odnoszącej się do RCz 
i Polski. Gdyby do tego doszło, postawiłoby 
to w dwuznacznej sytuacji czeskich zwolen-
ników „tarczy”, w tym także osobiście pre-
miera, który jest jednym z nich. Nawet jed-
nak gdyby wszystkie te przeszkody udało 
się pokonać i także senat wyraziłby zgodę 
na ratyfikację TL, to i tak ostateczna decy-
zja w tym względzie należy do prezydenta, 
który jest zagorzałym przeciwnikiem tego 
dokumentu. Klaus już wcześniej zapowie-
dział, że nawet w przypadku ostatecznego 
przyjęcia TL przez parlament, podpisze go 
dopiero po ponownym wyrażeniu opinii w 
tej sprawie przez Irlandczyków. Wszystko to 
stawia czeską prezydencję w dwuznacznej 
sytuacji i wystawia ją na krytykę ze strony 
państw, którym szczególnie zależy na wej-
ściu TL w życie (Francja, Niemcy, lecz także 
Słowacja, Węgry). W chwili obecnej RCz jest 
jedynym państwem członkowskim, w któ-
rym proces ratyfikacji TL nadal znajduje się 
w parlamencie - poza Irlandią, która TL od-
rzuciła w referendum, TL czeka jeszcze na 
ratyfikację w Niemczech, gdzie w tej spra-
wie ma się wypowiedzieć Trybunał Konsty-
tucyjny (prezydent już go podpisał) oraz w 
Polsce, gdzie do zakończenia procedury 
brakuje podpisu prezydenta. Autor jest analitykiem w Polskim  

Instytucie Spraw Międzynarodowych.
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 Jako postać medialna, aktor 
i człowiek, w wielu środowiskach jesteś 
postrzegany jako reprezentant barw 
miasta, urzędu, prezydenta...

Tak, kiedyś Ewa Siwicka nawet użyła 
określenia „herold miejski”. Ja wolę nieco 
żartobliwie nazywać się woźnym miejskim, 
ale prawdą jest, że najważniejsze wydarze-
nia w mieście zachodzą jakoś przy moim 
współudziale, mojej aranżacji. Do takich 
celów jestem w Poznaniu wykorzystywa-
ny. Podchodzą wtedy ludzie całkiem obcy 
i mówią: „Bez Pana by się to nie udało. Jest 
Pan częścią pejzażu miejskiego i strasznie 
Pana lubimy nie tylko za głos, ale za to, że 
Pan potrafi nadać wydarzeniom odpowied-
nią rangę.”  To jeden z kluczy do patrzenia 
na mnie. Z drugiej strony to teatr, w którym 
jestem w sumie 43 lata, z tego 32 w No-
wym. Z tytułu bycia aktorem wiele rzeczy 
udało mi się stworzyć i zrealizować w radiu 
i telewizji. Radio to z kolei moje autorskie 
i poetyckie audycje, słuchowiska w Mer-
kurym. Zresztą radio zawsze mi w życiu to-
warzyszyło, wcześniej także Radio Kraków, 
Radio Gdańsk. Ja z radia kiedyś nie wycho-
dziłem, byłem jakiś czas redaktorem naczel-
nym Radia Obywatelskiego.

 Co Cię tam ciągnęło?
To, że było tak blisko słuchacza, jak żad-

ne inne. Działało w bezpośrednim kontak-
cie telefonicznym, rozmowach, audycjach 
na każdy temat czy wreszcie w audycjach 
nocnych. Ja byłem kimś, do kogo dzwoni-
li chorzy, samobójcy, samotni, te rozmowy 
trwały do drugiej, trzeciej, czwartej nad ra-
nem, a potem biegłem do teatru i praco-
wałem dalej. Najpiękniejsza dla mnie histo-
ria to ta, gdy kiedyś podszedł do mnie na 
ulicy człowiek i powiedział, że uratowałem 
mu życie. Bo on dzwonił i mówił: „Umie-
ram, zabijam się, popełniam samobójstwo”. 
I dzięki rozmowie ze mną uznał, że jednak 
spróbuje dotrwać do rana i rozpocząć ży-
cie na nowo. Powiedział: „To ja jestem tym 
człowiekiem, któremu Pan uratował życie. 
Bardzo dziękuję”. I poszedł. 

 Czułeś się bosko? 
Czułem się bosko potrzebny.

 Twoja dziennikarska przygo-
da nadal trwa...

Tak, dowodem na to jest moja praca na 
uczelniach wyższych. Przede wszystkim na 
mojej macierzystej uczelni – Akademii Mu-
zycznej, z którą łączą mnie najściślejsze na-
ukowe i emocjonalne więzi. Mam pracow-
nię w Instytucie Nauk Politycznych i Dzien-
nikarstwa, gdzie uczę studentów dzienni-
karstwa oraz technik radiowych. W Wyż-
szej Szkole Umiejętności Społecznych je-
stem profesorem uczelnianym, bo taki tytuł 
nadał mi Senat. Współpracuję także z Kate-
drą Strategii Marketingowych UE profeso-Zb
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ra Henryka Mruka, tam prowadzę wykła-
dy z takiego przedmiotu, który się nazywa 
komunikacja werbalna i niewerbalna. Mod-
ne, ale i bardzo potrzebne. Przeprowadzi-
łem przewód doktorski i jestem doktorem 
sztuki teatralnej. 

 A dokładniej... 
Zająłem się w dysertacji pojęciem lęku 

w dramaturgii Gombrowicza. To ogromne 
wyzwanie dla człowieka w wieku dojrza-
łym. 

 To ciekawy i trudny temat...
Lęk jest nieodłączną częścią naszego 

bytu. Każdy się czegoś boi. Ktoś z lęku po-
pełnia rzeczy straszne, których później żału-
je, ale których najczęściej nie jest w stanie 
już ponaprawiać. Odnalazłem to, mówiąc 
w skrócie, w twórczości Gombrowicza, Wit-
kacego, ale też Karola Wojtyły. Myślę o ha-
bilitacji, tak, poważnie o tym myślę.

 A jaką rolę w Twoim życiu 
również aktorskim odgrywa strach?

Jest czynnikiem, który może doprowa-
dzać do pewnej dezintegracji i umysłowej 
zapaści. Boję się, że nikt nie będzie chciał 
mnie widzieć na scenie, to raz. A bardziej 
ogólnie: boję się, gdy nie wiem, co mnie 
czeka, a dzień pozostaje niewiadomą. Czy 
skończy się wieczorem po położeniu do 
łóżka pacierzem i dziennym rachunkiem 
sumienia? Dręczy mnie niepokój egzysten-
cjalny i przeświadczenie, że wielu rzeczy 
nie zdążę już zrobić.

 Czy o przyszłości też myślisz 
ze strachem?

Nie, tylko poraża mnie płaska perspek-
tywa, te wszystkie rozmowy na temat tego, 
jaka będzie sytuacja ludzi na emeryturze, to 
jest problem społeczny, który także powo-
duje stróżkę zimnego potu na moich ple-
cach, bo nasze gaże teatralne są wstydliwie 
niskie. Tak to wygląda, więc, niechże na li-
tość boską, ludzie protestujący czują pro-
porcje. Tego się też boję, bo może przyjść 
taki okres, że będę musiał wyrzekać się rze-
czy naprawdę podstawowych w moim ży-
ciu, do których nie tylko się przyzwycza-
iłem, ale uważam, że należą mi się chociaż-
by z racji tego, że pracuję. 

 Z czego masz satysfakcję, co 
Cię cieszy?

Wszystko razem. To, że w Wyższej Szko-
le Umiejętności Społecznych wykładam 
pragmatykę językową, retorykę, ekspresję 
jako narzędzie komunikacji, które są bardzo 
blisko mojego pierwszego zawodu. Cieszy 
mnie wszystko to, co udaje mi się zrealizo-
wać w teatrze, np. rola ojca w „Sześć posta-
ci szuka autora” Luigi Pirandella, to jest ak-
tualnie w repertuarze. Cieszy mnie moja ro-
dzina, nowy dom na wsi, który powstał dla-
tego, że miałem dość przelatujących F-16, 
a nawet szumu autostrady, chciałem móc 
medytować, kontemplować ciszę i spokój. 

Synów mam, drze-
wa posadzi łem 
i nie ulega wątpli-
wości, że to ogrom-
na zasługa mojej 
żony. Bez niej by 
się to nie udało. 

 Postrze-
gam Was jako ro-
dzinę, w której 
chciałoby się być. 
To się w dzisiej-
szym świecie rzad-
ko zdarza, a w ak- 
torskim jeszcze 
rzadziej.

Pojawiają się 
różne pokusy, to 
wynika z próżno-
ści zawodowej, któ-
rym ulegają moi ko-
ledzy, stąd tyle roz-
wodów, tylu part-
nerów, związków, 
stale się kotłuje 
w tym światku. Bio-
rę do ręki jakieś pi-
semka tabloidalne, 
a tam każda stro-
na krzyczy nowymi 
aktorskimi związka-
mi, uczuciami, dra-
matami, pożegna-
niami, skandalami, 
a my ponad tym przez tyle lat...

 Mówisz z takimi emocjami 
o swoim małżeństwie, jak udaje się za-
chować pociąg do najbliższej osoby 
przez długie lata?

Jesteśmy dla siebie szalenie atrakcyjni 
i tego z czasem nie ubywa. Ta atrakcyjność 
jest bardziej dojrzała, pewniejsza, przyspa-
rza nam większej satysfakcji. Tajemnica 
tkwi w tym, aby stworzyć taki byt rodzinny, 
partnerski, w którym nie brakuje ani przez 
chwilę podniecenia, tajemnicy, niespo-
dzianki, która pojawia się tuż za zakrętem. 
Nie ma schematu, nie ma powtarzalności 
pewnych działań, jest za to nieustanny po-
smak świeżości. 

 Myślę, że to też konsekwencja 
zawodu, który uprawiasz. Ale nie wiem 
kim jest Twoja żona?

Jest pedagogiem, ale od wielu lat nie 
pracuje. Strzeże ogniska domowego i dzię-
ki temu, myślę, ten niedzisiejszy model 
sprawia, że ten ogień nie gaśnie, zawsze jest 
ktoś, kto na tę iskierkę dmucha i nie zdarza 
nam się patrzeć na wygasłe palenisko.

 Rozumiem, że Twoja żona to 
zaakceptowała. 

Myślę, że tak. Taką mam nadzieję. Ona 
mówi, że kłócimy się jak rodzina włoska, 
wielokrotnie pewne rzeczy dyskutujemy, 

a potem okazuje się, że to wszystko służy 
wewnętrznemu scalaniu. 

 Którą z teatralnych ról abso-
lutnie uznałbyś za tę, która spełniła Two-
je aktorskie oczekiwania?

Na przestrzeni lat miałem wiele satys-
fakcji aktorskich i trudno będzie wybrać, bo 
w każdym momencie masz inne wyobraże-
nie o sobie jako o aktorze i o swoich aktu-
alnych możliwościach. Mnie się wydaje, że 
w każdym czasie, który obojętnie czy po-
dzielimy na 5-letnie czy 10-letnie okresy, 
ważne było coś innego. Myślę jednak, że ta-
kim moim spełnieniem aktorskich marzeń 
był na pewno Ignacy w „Iwonie księżnicz-
ce Burgunda”. Bardzo dobrze wspominam 
też pracę z Warlikowskim i rolę Markiza 
w spektaklu „Trucizna teatru” Sirery. Było to, 
zresztą nie tylko w moim mniemaniu, bar-
dzo ciekawe skończenie, doskonałe tworze-
nie postaci teatralnej. 

 Wspomniałeś o Twojej roli 
Ojca w „Sześciu postaciach szukających 
autora”.

To taka bardzo mroczna postać ten 
Ojciec. Musiałabyś to zobaczyć. Bardzo 
mroczna. Do tego stopnia mroczna, że 
ja po zakończeniu spektaklu długo leczę 
rany w psychice jako aktor i jako człowiek. 
To jest do tego stopnia nieobojętna ma-
teria. Kończy się spektakl, ścierasz charak-
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teryzację z twarzy, zdejmu-
jesz kostium, zakładasz swój 
prywatny ubiór i wydawało-
by się, że na tym kończy się 
ta tajemnica teatru. A tu jest 
tak, że jadę do domu i wciąż 
jestem sponiewierany, pełen 
tego wewnętrznego rozdy-
gotania, które wciąż jeszcze 
wnoszę w moje życie nie-
teatralne. Muszę się z tego 
obmyć, zdjąć buty w pro-
gu, wejść do domu zupełnie 
prywatnie, żeby nie przyno-
sić teatru do domu i nie robić 
z domu teatru. To jest najważ-
niejsza rzecz w życiu aktora, 
tak twierdzę. 

 Myślę, że masz ra-
cję. Dzisiaj są takie techni-
ki, które uczą, jak człowiek 

powinien przejść z jednego nastroju 
w drugi, żeby nie ciągnąć smutków, któ-
re niesie ze sobą życie, rola, jakieś wyda-
rzenie.

To właśnie Pirandello powiedział, że 
każdy gra w życiu jakąś rolę, „którą sam so-
bie wyznaczył albo jemu wyznaczyli”. Cho-
dzi o to, żeby granica między fikcją a ży-
ciem się nie zacierała, bo to jest bardzo nie-
bezpieczne. 

 Myślę, że dla widza to jest 
prostsze, a dla aktora, który musi jed-
nak swoje wnętrze oddać roli – dużo 
trudniejsze.

Dla takiej roli trzeba pogrzebać w swo-
ich mrocznych zakamarkach duszy, wycią-
gnąć to, co jest tam na dnie, czasem bar-
dzo zwierzęcego, coś bardzo skrywanego, 
czego się światu nie opowiada, ale się przy-
kleja do roli, którą grasz. Wtedy wygrzebu-
jesz w sobie coś, o co dotychczas siebie nie 

podejrzewałeś. O tym jest właśnie ta sztuka 
„Sześć postaci szuka autora”. O tym, gdzie 
kończy się fikcja literacka, a zaczyna fikcja 
teatru, jak to jest z budowaniem postaci. To 
jest bardzo ciekawe doświadczenie. Zosta-
jąc aktorem, do końca nie zdawałem sobie 
sprawy z tego, jaka to wielka trudność, ja-
kie wyzwanie i pozostawiłem sobie mar-
gines niewiedzy. Wiedziałem, że coś tam 
na mnie czeka i nie do końca wiedziałem 
co. Istota tego zawodu polega na tym, że 
przez lata przybywa ci świadomości. Aktor 
im więcej wie, tym bardziej się boi. Boi się 
bo już wie czym to pachnie i jakie ma to 
konsekwencje. Powiem Ci, że dzisiaj wielu 
rzeczy bym się już nie podjął. 

 Ryzyko to adrenalina...
Ja nigdy w życiu nie zaryzykowałbym 

na giełdzie, chociaż w kasynie zagrałem 
kiedyś nie swoimi pieniędzmi. Ale w pew-
nym momencie mówiłem stop. Szedłem do 
kasy, wypłacałem jakieś tam pieniądze... je-
stem facetem, który ograł kasyno.

 Bo Ty masz specyficzną sytu-
ację. Masz zaufanie do siebie, ryzyku-
jesz tym, co potrafisz, bo masz nadzie-
ję, może nawet pewność, że jesteś do-
bry i możesz liczyć na sukces. I że nie 
będziesz miał pecha. A tam to jest inna 
gra. 

Tam jest gra poza tobą.
 Wspominam Cię z ról w mo-

ich filmach dokumentalnych dla telewi-
zji. Zachwycałam się wtedy, jak potrafi-
łeś zapanować nad scenariuszem czasa-
mi nawet na kilka minut przed zdjęcia-
mi, jak cudownie stawałeś się Krzyszto-
fem Opalińskim, szlachetką czy narra-
torem. 

To była pyszna przygoda. Cieszyło mnie 
to. Jest mi po drodze do takiego pojęcia 
zwanego sarmatyzmem, sobiepaństwa, 
kontusza, do tego, co my Polacy nosimy 
w sobie. To było ratowanie czegoś od za-
pomnienia i ciekawe wyzwanie. A równo-
cześnie nietypowa telewizyjnie przygoda. 
Wspominam to bardzo miło. Potem w tele-
wizji robiłem różne inne rzeczy, m.in. nagry-
wałem komentarze do filmów o Watykanie 
Jana Pawła II. W tej chwili robię komentarze 
do filmów o losach Polaków na Syberii, któ-
rzy tam stracili życie lub mieszkają tam ich 
potomkowie.

 Dla mnie to też było fascynują-
ce i fascynująca była ta forma przekazu.
    Powiem szczerze to miłość mojego ży-
cia. Inną sprawą były warunki pracy.

Robiło się dużo rzeczy metodami har-
cerskimi.

 Spod jakiego jesteś znaku?
Bliźniak. Więc od strony znaku patrząc, 

jestem predestynowany do uprawiania 
tego zawodu, który uprawiam, a z dwo-
istości natury to właśnie wynika, że zajmu-ro
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ję się równolegle różnymi rzecza-
mi. Tylko tyle że jak mój znajomy 
bliźniak powiedział: „Wiesz, ja tyl-
ko tak wszystko powierzchownie”. 
A ja mówię, że ja też bliźniak, ale 
uważam, że są rzeczy, które trzeba 
tak dogłębnie. Powierzchowność 
jest marnotrawstwem siły i ener-
gii i szkoda na to czasu.

 Doczekałeś się już be-
nefisu?

Tak, na 35-lecie. Teraz czekam 
na benefis 50-lecia. Co tam benefi-
sy, optymistycznie patrzę w przy-
szłość. 

 A plany?
Jestem strasznie głodny świa-

ta, a mój zawód i dodatkowe zaję-
cia nie pozwalają mi w ciągu roku 
gdziekolwiek się ruszyć. Strasznie 
lubiłem nasze teatralne tournée, 
kiedy jeździliśmy po świecie ze 
spektaklami. Niedawno byliśmy 
w Turcji. A więc chciałbym po-
oglądać świat. Najbardziej Stany 

Zjednoczone, to takie moje marzenie, któ-
re z roku na rok odkładam. Żeby zobaczyć 
to, co znam z filmu, książki, opowiadań, te 
wszystkie cudowne miejsca, ile tam jest lu-
kru, a ile prawdy, czy piękna jest ta prawda 
o pejzażu i ludziach. Ciekawi mnie to, bar-
dziej niż np. wyjazd do Indii. Ktoś powie-
dział, że ta kultura ma znacznie więcej do 
zaoferowania, ale bardziej mnie ciekawią 
Stany, bo tam jest wszystko. Co prawda, lu-
dzie mówią, że Hollywood brzydkie, nija-
kie i że nie ma żadnego centrum, ale sam 
chciałbym zobaczyć, powąchać, jak tam 
pachnie, na czym polega ta magia. Intere-
sują mnie kaniony, pejzaż znany z moje-
go ulubionego gatunku filmowego, z we-
sternów, chciałbym zobaczyć prawdziwą 
prerię... 

 Czy dałbyś się 
namówić na rolę jakiegoś 
gangstera w takim filmie?

Pewnie, że tak. Powiem, 
że mnie zawsze interesowało 
bycie i dobrym rewolwerow-
cem, i złym.

 Życzę Ci jeszcze 
wielu posadzonych drzew. 

W tej chwili drzewa wokół 
domu są maleńkie, bo to było 
puste pole. Mieliśmy piękny 
ogród w poprzednim miejscu, 
tam mieszkają szczęśliwi mło-
dzi lekarze i im się tam podo-
ba. Mam nadzieję, że obok na-
szego nowego domu drzewa 
szybko urosną... 

niekontrolowana

Zbigniew  
Grochal
aktor, pedagog, dziennikarz radiowy, 
konferansjer, animator kultury.
Urodzony w Czechowicach-
Dziedzicach. Na jego życiowy 
wybór duży wpływ mieli bracia -  
prawnik i muzyk, którzy kształtowali 
jego wrażliwość na sztukę. Ważne 
były dlań również studia aktorskie 
w Krakowie wzbogacone przyjaźnią 
z twórcami Piwnicy pod Baranami 
i krakowską bohemą lat 60., 
zawarcie związku małżeńskiego, 
który szczęśliwe trwa do dzisiaj oraz 
przyjazd do Poznania.
W 1966 ukończył PWST w Krakowie. 
W latach 1966-1977 był aktorem 
Teatru Wybrzeże w Gdańsku, od 
1977 związany jest z Teatrem 
Nowym w Poznaniu. Od 1988 
roku jest wykładowcą  Akademii 
Muzycznej  i UAM, a od 1996 
również  redaktorem naczelnym 
Radia Obywatelskiego. W swoim 
dorobku ma liczne kreacje 
teatralne, zagrał m. in. Wacława 
w „Zemście” A. Fredry, tytułową 
rolę we „Łgarzu” Corneille’a, Witolda 
w „Pornografii” W. Gombrowicza. 
Ostatnio można go zobaczyć  
w roli Capulettiego w „Romeo 
i Julii”  W. Szekspira, Koczkariewa 
w „Ożenku” M. Gogola oraz  
w spektaklu „Sześć postaci szuka 
autora”, gdzie wciela się w Ojca. 
Otrzymał honorowe odznaki m. in. 
Radia i TV oraz Tysiąclecia, a także  
nagrody Wydziału Kultury Gdańska 
i Poznania.

Pasjonuje się poezją, górami 
i podróżami, na które niestety 
brakuje mu wolnych chwil. 
Harmonia w łączeniu różnych 
zajęć jest jego największym 
sukcesem. Najwyżej ceni 
prawdę, bezinteresowną pomoc 
potrzebującym oraz pokorę 
wobec drugich. Jego ulubionym 
bohaterem literackim jest 
Kmicic, lubi twórczość Cortazara 
i Różewicza, kuchnię chińską, 
muzykę Bacha i dźwięk skrzypiec.
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Stryjeńska to chyba najbardziej anegdotyczna po-
stać polskiej historii sztuki. Jej życie stanowi niemal 
gotowy scenariusz filmowy. Artystka – przede wszyst-
kim i ponad wszystko. Niezwykle pracowita, aktywna 
w wielu dziedzinach artystycznych, uprawiała malar-
stwo, rysunek, ilustrację książkową, dekorowała wnę-
trza, projektowała plakaty, tkaniny, akcesoria mody, 
zabawki, zdobiła ceramikę, pracowała dla teatru, pro-
jektując scenografie, kostiumy i afisze do przedsta-
wień. Wielka dama areny artystycznej doznała smaku 
sławy i zapomnienia, spełniona jako kobieta, kochana 
i porzucana, matka trojga dzieci, wrażliwa i nieśmiała, 
a jednocześnie bywalczyni salonów kulturalnych, ko-
bieta odważna i wyzwolona przerastała chyba epokę, 
w której żyła. 

Od najmłodszych lat zafascynowana obrazami ota-
czającego świata, inspirowana nimi, twórczo przetwa-
rzała obserwowane sceny w artystyczne dzieła. Pierw-
sze wrażenia poruszające wyobraźnię opisała w swo-
ich pamiętnikach: „Przeciskaliśmy się między tym tłu-
mem złożonym z postaci ludowych, tak niezrównane-

go piękna, wdzięku, gestu, stylu niespotykanego, 
że tam na Rynku Krakowskim, zakiełkowały mi 

w myśli pierwsze zarysy bogów słowiańskich... 
Całe życie potem malowałam ten tłum 

wiejski, te wizje pierwszej młodości, 
wśród której wzrastałam.”

Urodziła się 13 maja 1891 r. 
w zamożnej, krakowskiej rodzi-
nie mieszczańskiej o rodowodzie 

szlacheckim. W domu rodzin-
nym kultywowane były trady-
cje patriotyczne. Stryjeńska 
dorastała w atmosferze cie-
pła rodzinnego wśród pię-

ciorga rodzeństwa, otoczona 
miłością i wrażliwością. Dane jej 
było niemało – talent, który od 
wczesnych lat rozwijała w pry-
watnej szkole artystycznej Le-
onarda Stroynowskiego i Szkole 
Sztuk Pięknych dla Kobiet w Kra-
kowie, zrozumienie rodziny, uro-

da i niezwykły temperament. Te 
czynniki pewnie zadecydo-

wały o śmiałej i ważkiej 
decyzji na wyjazd na 

studia do Akade-
mii Sztuk Pięk-
nych w Mona-

chium... w męskim 
przebraniu i z paszpor-
tem brata, pod nazwi-
skiem Tadeusza Grzyma-
ły Lubańskiego (w tam-
tym czasie zarówno Aka-
demia Krakowska, jak 
i monachijska nie przyj-
mowały na studia kobiet). 
Rok studiów ukształtował 

Stryjeńską w dziedzinie rysunku, anatomii i malarstwa. 
Przyniósł jeszcze dodatkowo – pierwszą wielką miłość 
do rosyjskiego tancerza Aleksandra Sacharowa. Wyni-
kające z młodzieńczego zauroczenia wizyty na przed-
stawieniach baletowych mogły wpłynąć na jej twór-
czość – dynamikę i teatralność kompozycji, upodoba-
nie do obrazowania tańca i ruchu. 

Pierwszą większą realizacją artystyczną, jeszcze 
z czasów monachijskich były bajki polskie – kompo-
zycje łączące obrazy i kaligrafowane teksty, wydane 
pod tytułem „Polskie bajdy na tle opowieści ludowych 
z obrazami, umyśliła Zofia Lubańska”. Znamienne to 
dzieło, w którym kształtuje się styl Stryjeńskiej – zami-
łowanie do narracji, bogate kompozycyjnie sceny zbio-
rowe, wystawione w grudniu 1912 r. w krakowskim To-
warzystwie Sztuk Pięknych spotkały się z przychylno-
ścią krytyki i zainteresowaniem publiczności.

Od tego czasu Stryjeńska nieprzerwanie kształto-
wała swój styl – tworząc i wystawiając, a opinie pu-
bliczne były bardzo entuzjastyczne. 

W 1916 r. poślubiła Karola Stryjeńskiego – architek-
ta i artystę, miłośnika sztuki ludowej Podhala, propa-
gatora różnych dziedzin sztuki. Małżeństwo z przystoj-
nym, promieniującym urokiem, aktywnym towarzysko 
człowiekiem wywarło niezwykłe piętno na życiu Zofii.

Dzięki mariażowi weszła w środowisko artystycz-
ne i kulturalne Krakowa. Nawiązała przyjaźnie, które 
wpływały nie tylko na jej rozwój artystyczny, ale i oso-
bowość. Do bliskich znajomych należeli między inny-
mi: Bolesław Leśmian, Jan Lechoń, Leon Chwistek, Ra-
fał Malczewski.

Aleksandra Sobocińska

Zdolna, piękna i szalona
W poznańskim 
Muzeum Naro-
dowym wiel-
ka wystawa 
twórczości Zo-
fii Stryjeńskiej 
(1891 – 1976) 
przypomina 
oeurve jed-
nej z najwybit-
niejszych arty-
stek polskich. 
W okresie mię-
dzywojnia na-
zywana „księż-
niczką 
ma-
larstwa 
polskiego”, 
była chlubą 
rodzimej are-
ny artystycz-
nej, wielką orę-
downiczką sty-
lu narodowe-
go, twórczynią 
polskiego art 
dèco. Pulsują-
ce kolo-
rem obra-
zy wabią 
swoją niekła-
maną urodą, 
prowokując do 
refleksji nad jej 
dziełem.

Autoportret, ok. 1935, 42 x 33,2 cm, gwasz na papie-
rze, wł. prywatna,  (reprodukcja z katalogu wystawy)

Zabawka  Twardowski, 
pocz. l. XX w. drewno 
polichromowane, pocz. 
XX w. wys. 36 cm, podst. 
12x19 cm wł. Muzeum 
Tatrzańskie w Zakopa- 
nem  (reprodukcja 
z katalogu wystawy)
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Okres pierwszych lat małżeństwa 
był dla Zofii Stryjeńskiej wyjątkowo 
korzystny zarówno na polu artystycz-
nym i osobistym. Około roku 1917 
zbliżyła się do grupy Formistów Pol-
skich – tworząc dzieła, których środ-
ki wyrazu opierały się na budowaniu 
formy i stylizacji sięgającej źródeł 
w sztuce ludowej. Te cechy dominują 
w pierwszym cyklu „Bogów słowiań-
skich” wydanych w formie teki litogra-
fii w 1918 r. Artystka stworzyła swoistą 
wizję Olimpu słowiańskiego  z potęż-
nym Bohem, Światowidem, Perkunem, 
Pogodą, Lelum, etc.

Temat słowiańskiego Akropolis 
zajmował wyobraźnię artystki przez 
wiele lat i owocował kolejnymi wspa-
niałymi kompozycjami. 

Silnie podkreślona forma z wyraź-
nym konturem, czyste plamy barwne 
w malarstwie, kompozycje oparte na harmonii i rytmizacji 
form były cechami stylistyki stowarzyszenia „Rytm”, utworzo-
nego w 1922 r. Stryjeńska obok Borowskiego, Zaka, Skoczy-
lasa i Kuny była członkiem tego ugrupowania. 

W 1925 r. Stryjeńska wraz z innymi członkami „Rytmu” 
została zaproszona do udziału w Międzynarodowej Wysta-
wie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. Wielkoformatowymi pan-
neaux ozdobiła ściany polskiego pawilonu. Malowidła zostały 
harmonijnie osadzone na ścianach ośmiobocznego pawilo-
nu, przykrytego szklaną kopułą. Sześć kompozycji malarskich, 
których tematem był rok obrzędowy w Polsce, przedstawia-
ły po dwa kolejne miesiące roku z charakterystycznymi dla 
nich pracami i zajęciami. Panneaux dla Paryża stały się kwin-
tesencją stylu Stryjeńskiej: o bogatej narracji, silnej formie 
opartej o kontrastowe czyste plamy barwne, wyraźny kontur, 
a tematycznie sięgającego do polskiego folkloru. 

Na wystawę artystka wykonała również plakaty, zapro-
jektowała monumentalny gobelin, eksponowała ksiązki 
przez siebie ilustrowane oraz zabawki. Zofia Stryjeńska od-
niosła wówczas w Paryżu spektakularny sukces – uhonoro-
wana została czterema Grand Prix w dziedzinie malarstwa, 
plakatu, tkaniny i ilustracji książkowej, a zabawki jej autor-
stwa wyróżnione zostały Dîplome d’Honneur. 

Sukces paryski zaowocował wieloma zleceniami rządo-
wymi. Stryjeńska stała się eksportową artystką polską. Ona 
właśnie została poproszona o zaprojektowanie gobelinu 
dla cesarza Hiro-Hito, jej również zlecono dekorację wnętrz 
transatlantyku Batory.

W roku 1929 otrzymała Wielki Złoty Medal w Dziale Pięk-
nej Książki na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, 
a w 1930 r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, sześć 
lat później Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury.

Sukces artystyczny zbiegł się niestety z porażką w ży-
ciu prywatnym. Nie udało się Stryjeńskim pokonać kryzysu 
w małżeństwie. Zofia została porzucona i upokorzona przez 
męża, który próbował oskarżyć ją o chorobę psychiczną. Za-
brane zostały jej dzieci, a ich wychowaniem zajęła się siostra 
Karola Stryjeńskiego.

Artystka przeniosła się do Warszawy. Borykała się z cią-
głymi problemami finansowymi. Zawarte w roku 1929 dru-
gie małżeństwo, z aktorem Arturem Sochą, okazało się fia-
skiem.

Stryjeńska pracowała bardzo intensywnie, podejmując 
się przeróżnych zadań artystycznych. 

Tarapaty finansowe, gorycz porażek osobistych, tęskno-
ta za dziećmi stały się ciemną stroną jej życia. Światło na-

dziei zabłysło w drugiej połowie lat trzydziestych. Stryjeń-
skiej udało się na nowo osiągnąć stabilizację – a nawet spro-
wadzić do Warszawy synów. Córka miała rozpocząć studia 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, mieszkając w domu dziadka 
Stryjeńskiego w Krakowie.

Uśmiech losu przerwał wybuch II Wojny światowej. Lata 
okupacji spędziła w Krakowie mieszkając z matką, owdowia-
łą siostrą i dwojgiem dzieci w małym mieszkaniu i podob-
nie jak wielu Polaków, cierpiała skrajną biedę. W pamiętni-
ku wspomina rok 1943: „Z razbratem owiniętym w papier, 
z kasetą w worku, zachowując incognito, włóczę się kolejami 
w miejscowościach niedaleko Krakowa, aby przez parę dni, 
gdzie się da, odrobić jaką pracę a sprzedaż”. Trudny czas woj-
ny był mimo wszystko dla Stryjeńskiej okresem ciekawych 
pomysłów twórczych. Artystka przelewała wówczas na pa-
pier swą niezwykłą ideę stworzenia świątyni słowiańskiej, 
która mogłaby stać się miejscem odrodzenia słowiańskiego 
życia duchowego. Budowlę tę nazwała „Witezjon” – od łaciń-
skiego słowa życie. Tu znalazłyby schronienie owe mitolo-
giczne postacie zrodzone w wyobraźni artystki, którym for-
mę tak wspaniale potrafiła nadawać.

Po wojnie udało jej się wysłać dzieci do Szwajcarii. Nowa 
rzeczywistość w Polsce ją również skłoniła do emigracji. 
Przez niemal 20 lat życia na obczyźnie, oderwana od korze-
ni, od obrazów, które budowały jej wyobraźnię nie potrafiła 
się odnaleźć w nowym świecie. 

Żyła niemal ascetycznie, wypełniając kolejnie dni twór-
czością. We wspomnieniu wnuczek Wandy i Barbary zacho-
wały się takie obrazy jej genewskiego mieszkania: „Mieszka-
ła... w całkowicie pustym mieszkaniu. Były tam jedynie szta-
lugi i liczne przybory malarskie, krzesło i okienko do wyda-
wania posiłków” oraz  „Przełamywała wszelkie konwencje – 
na przykład spała w wannie! Kanapa w jej salonie pełna była 
przyborów malarskich, pędzli, malutkich ołówków struga-
nych nożem...” 

Przepełniona nostalgią za ojczyzną tworzyła obrazy bę-
dące kliszą dzieł jej najlepszego okresu, powracała do daw-
nych tematów związanych z polskimi obrzędami, przedsta-
wiała wiejskie sceny, niezmiennie w pogodnych nastrojach. 

Zmarła w Szwajcarii. 
Zostawiła wielkie dzieło, kilkaset obrazów, rysunków, pro-

jektów, realizacji rzemiosł artystycznych różnych dziedzin. 
Wystawa prac Zofii Stryjeńskiej zorganizowana przez Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, a pokazywana również w mu-
zeum poznańskim jest pierwszą powojenną monograficzną 
prezentacją jej dzieła. 

Zrywanie jabłek, gwasz na papierze, 90 x 71,5 wł. Muzeum Narodowe w War-
szawie   (reprodukcja z katalogu wystawy)



PREMIERY MUZYCZNE

PREMIERY MUZYCZNE
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Stanisław Furmaniak

Premiery lutego  MARCIN ROZYNEK
„Ubieranie do snu”

Nowa, trzecia, so-
lowa płyta Marcina 
Rozynka, niegdysiej-
szego lidera formacji 
Atmosphere. W cało-
ści napisana, skom-
ponowana i nagra-
na przez samego ar-
tystę. 

Tracklista: Ubie-
ranie do snu (Na-
ukowcy zaskoczeni 
gigantycznym obsza-
rem pozbawionym 
energii); Tok Music – 
utwór nagrany ze Steve’m Barney’em; Make Love Not Pis; Pia-
no; Z kolekcji  „Wiosna 2009”; Western Digital; Pierwsze Strony 
Gazet; Masterfood; Mexyk; Nigdy nie patrz w dół; Last minute 

– Filipowi na wieki.

ARMIN VAN BUUREN
„Imagine  
(The Remixes)”

Wraz z wydaniem trzeciego studyjnego albumu pod ty-
tułem „Imagine”, Armin Van Buuren podbił serca fanów muzy-
ki klubowej na całym świecie udowadniając, że jest nie tylko 
najlepszym DJ-em na globie, ale również znakomitym produ-
centem. Album „Imagine” wyznaczył nowe kierunki w muzyce 
klubowej i stał się inspiracją dla wielu znanych producentów, 
czego wynikiem jest dwupłytowe wydawnictwo „Imagine 
(The Remixes)”. Znajdziemy  na nim 17 remiksów wszystkich 
utworów z ory-
ginalnego mate-
riału, wyprodu-
kowanych m.in. 
przez First State, 
Alexa M.O.R.P.H.’a, 
W&W, Stoneface 
& Terminal, The 
Blizzard czy Se-
ana Tyasa. Cieka-
wostkę stanowi 
fakt, że remiks ty-
tułowego utworu 
stworzony został 
przez polskiego 
producenta Pau-
la Millera. 

SONY MUSIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chóralna 14, 02-879 Warszawa
www.sonymusic.pl

MYSLOVITZ
„Miłość w czasach 
popkultury” – Reedycja

„Miłość w czasach po-
pkultury” jest płytą wielką. 
Mimo że na początku nie 
wszyscy byli do niej prze-
konani, okazała się jed-
nym z kroków milowych 
w karierze zespołu z My-
słowic. Dziś, po 10 latach 
od wydania,  ukazała się re-
edycja tego niezwykłego 
wydawnictwa – płyty, dzię-
ki której ukształtowała się 
pozycja zespołu, usłyszała 
o nim nie tylko cała Polska, 
ale i świat, a największy 
przebój Myslovitz „Długość 
dźwięku samotności” grany 

był w większości stacji radiowych i telewizyjnych świata kultury za-
chodniej. Wydawnictwo wzbogacone jest płytą demo z niepubliko-
wanymi wcześniej wersjami znanych już nagrań. Dzięki temu pozna-
my kulisy powstawania jednego z najważniejszych albumów w hi-
storii polskiej muzyki.

VARIOUS
„Glamour Jazz”

„Glamour Jazz” to dwupłytowy album z muzyką smooth jazzo-
wą stworzony dla modnych i dynamicznych kobiet. Wśród wyko-

nawców znajdziemy ta-
kie nazwiska jak m.in.: 
Cassandra Wilson, An-
jani Thomas, Branford 
Marsalis, Chet Baker, 
Chris Botti, Eliane Elias, 
Harry Belafonte, Ken-
ny G, Peter White, Tony 
Bennett, Jamie Cullum 
i inni. Pierwsza płyta 

„Glamour Jazz” to mie-
szanka energetycznych 
dźwięków, natomiast 
druga to przede wszyst-
kim spokojne, przyjem-
ne brzmienia, które 
wprawią nas w pozy-
tywny nastrój.
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Stanisław Furmaniak: Paullo, muzyka towarzy-
szy Tobie od najmłodszych lat, jednak nie wszyscy 
o tym wiedzą i nie wszyscy znają Twoją twórczość. 
Zatem jak to się zaczęło?

Paulla: Po wielu latach prób, castingów, festi-
wali spotkałam się z Adamem Konkolem, liderem 
grupy Łzy. Szukał wokalistki, która zaśpiewałaby 
jego kompozycje. Postanowiliśmy spróbować. Na-
graliśmy jeden kawałek, potem drugi i tak powsta-
ła cała płyta.

SF: Co miesiąc na rynku muzycznym po-
jawia się dużo nowości. Tworząc materiał na 
płytę, kierowałaś się tym, co może się spodo-
bać słuchaczom, a tym samym dobrze sprze-
dać, czy raczej jest to płyta ‘od serca’?

Paulla: Zdecydowanie szukałam materia-
łu, z którym mogłabym się utożsamiać (cho-
ciaż w pewnym stopniu), a ponieważ jestem 
odtwórcą, chciałam, by to co nagrywam było 
szczere i prawdziwe. Z drugiej strony zawsze 
marzyłam, by moje piosenki spodobały się pu-
bliczności, by ludzie je pokochali i by stały się 
im równie bliskie jak mnie. Myślę, że każdy ar-
tysta o tym marzy. 

SF: Spodziewałaś się, że płyta w nastrojo-
wym klimacie i kobiecymi tekstami okaże się 
tak dużym sukcesem i kto, oprócz Ciebie, jest 
współtwórcą tego sukcesu? 

Paulla: Na pewno nie spodziewałam się, 
że płyta zostanie przyjęta z takim entuzja-
zmem i uznaniem oraz że ludzie tak ciepło za-
reagują. Ale z całą pewnością marzyłam o tym, 
aby tak się stało. Śpiewam przecież dla ludzi. 
Jeśli zaś chodzi o pracę nad tym krążkiem, to 
swój wkład w to przedsięwzięcie ma bardzo wielu ludzi, 
a każdy w innym wymiarze. Wszyscy są równie ważni bo 
działamy jak jeden „trybik”. Dużą rolę na pewno odegrała 
tu muzyka i teksty Adama.

SF: Obecny rok przeznaczasz wyłącznie na koncerty 
i promocję płyty, czy może będziesz przygotowywać ma-
teriał na kolejną płytę?

Paulla: Chciałabym bardzo pogodzić obie te sprawy. 
Zdradzę też, że już nagrywamy kolejne piosenki, które bę-
dzie można usłyszeć na koncertach.

SF: W jakich miejscowościach Wielkopolski będzie 
można Cię w tym roku zobaczyć i usłyszeć? 

Paulla: Wielkopolska jest mi 
bardzo bliska, więc mam nadzie-
ję, że zagram tam kilka koncertów. 
Niestety na dzień dzisiejszy trud-
no mi podać jakieś bliższe terminy. 
Wszystko okaże się w najbliższym 
czasie. Jednak terminy koncertów 
zawsze będą podawane wcześniej 
na mojej oficjalnej stronie interne-
towej: www.paulla.pl.

Rozmawiał
Stanisław Furmaniak

fot.Universal Music Polska

Czterech pierwszych czytelni-
ków, którzy prawidłowo podadzą 
pełną datę urodzin Paulli, otrzy-
ma najnowszą płytę „Nigdy Nie 
Mów Zawsze”. Na odpowiedzi cze-
kamy w dniu 16 marca br. od go-
dziny 10.00 pod adresem e-mail: re-
dakcja@merkuriusz.com.pl 

Dziękujemy UNIVERSAL MU-
SIC POLSKA za przekazanie płyt.
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Nastrojowa, 
kobieca pły-
ta na której 
Paulla – ar-
tystka obda-
rzona nie-
zwykle cie-
płym gło-
sem i pięcio-
oktawową ska-
lą zaprasza nas 
do intymnego 
świata swoich 
marzeń, prze-
żyć i myśli. Bar-
dzo utalento-
wana wokalist-
ka, zdecydowa-

nie najciekawszy de-
biut na polskim ryn-
ku tej zimy. Współ-
pracowała z najwięk-
szymi gwiazdami 
polskiej sceny mu-
zycznej. Brała także 
udział w wielu pro-
gramach, m.in. „Szan-
sa na sukces”. A jej 
debiutancki album 
„Nigdy Nie Mów Za-
wsze” znalazł tysiące 
odbiorców. W Wiel-
kopolsce zapewne 
też ma swoich fanów, 
gdyż Paulla pochodzi 
z Pleszewa.

Szczera 
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Z Robertem Werle, Prezesem Automo-
bilklubu Wielkopolski, rozmawia Mario-
la Zdancewicz

 85-letnia historia i związane 
z nią jubileuszowe uroczystości ma Pan 
za sobą. Jak podsumowałby Pan ten 
ubiegły rok? 

Jako wspaniały rok. Dopisało nam wie-
le szczęścia: był bogaty, odbyły się imprezy, 
którymi możemy się poszczycić. A zakoń-
czenie tego jubileuszu było dość przewrot-
ne, gdyż odbyło się w roku następnym, czy-
li 9 stycznia 2009 roku. Szkoda tylko, że na-
sza impreza zbiegła się ze spotkaniem no-
worocznym u prezydenta Grobelnego i że 
w ten sposób nie do końca udało nam się 
pogodzić interesy obu gospodarzy. 

 Rok jubileuszowy rozpoczęli-
ście Państwo z wysokiego C. Jesteście 
między innymi zdobywcami „Złotej Tar-
czy Bezpieczeństwa”...

Rzeczywiście wystartowaliśmy bezpre-
cedensowym wydarzeniem, bo nagrodą w 
krajowym konkursie Orlenu. Dla podmiotu, 
którego działalność koncentruje się na za-
pewnianiu bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, osiągnięcie takiej nagrody jest łatwiejsze. 
W klubie bardzo wielorakim, którym jest Au-
tomobilklub Wielkopolski i w którym jest kil-
kanaście rodzajów działalności, a czynności 
podejmowane na rzecz bezpieczeństwa są 
jednym z trendów, wygenerowanie działa-
nia, które zyska uznanie w oczach ogólno-
polskich organizacji jest podwójnym zwy-

cięstwem. Ponadto jako poznaniacy i Wiel-
kopolanie cenimy nagrody, które potwierdza 
się brzęczącą monetą. Klub zdobył nagrodę 
w wysokości 25 tysięcy złotych, w związku 
z tym pojawiły się pomysły, jak te pieniądze 
można wydatkować na rzecz klubu, a nie 
personalnie. Myślę, że świadczy to o zdro-
wym podejściu naszych członków. Jest to 
ważne zawsze, a szczególnie w czasach, 
w których walczy się o pieniądze. Te, spo-
żytkowane będą na rzecz dalszego rozwija-
nia bezpieczeństwa ruchu drogowego, któ-
re osiągamy rożnymi drogami. I tak na przy-
kład działaniem na rzecz bezpieczeństwa 
drogowego jest sport motocyklowy. Jeżeli 
ktoś tego nie widzi, bo podkreśla tylko ele-
ment sportowy, to jest to podejście kibicow-
skie. Kubica jeździ bolidem, testując elemen-
ty, które są potem stosowane we wszystkich 
samochodach i podnoszą poziom bezpie-
czeństwa. Większość rozwiązań motoryza-
cyjnych wcale nie jest ukierunkowana jedy-
nie na sport, a właśnie na bezpieczeństwo. 
W gruncie rzeczy nasze działania są podob-
ne. W 2009 roku będzie międzynarodowa 
samochodowa homologacja toru umożli-
wiająca na przykład wyścigi na poziomie 
organizacyjnym Mistrzostw Europy. Wcze-
śniej skorzystaliśmy z regulaminowych moż-
liwości Światowej Federacji Automobilowej 
i okazało się, że można zrobić wyścigi, wyż-
szej rangi niż krajowe, na torze bez takiej ho-
mologacji. Pozyskaliśmy więc imprezę, któ-
ra nazywa się Mistrzostwami Europy Central-
nej. Trudno jest ją utrzymać. Kiedyś były już 

w Poznaniu takie eliminacje, nie zyskały wte-
dy jednak zbyt szerokiej popularności. Jedną 
z przyczyn była absencja zawodników, gdyż 
ten „konik samochodowy” jest sinusoidalny. 
Dużo też się zmieniło w momencie wejścia 
Polski do Unii Europejskiej. Wielu sportow-
ców nie przyjeżdżało do Polski, mając na 
uwadze na przykład wielogodzinne kolejki 
na granicy, przewożenie sprzętu, który wy-
magał odpraw celnych, itd. Dzisiaj tych ba-
rier nie ma. Dlatego też Puchar Europy Cen-
tralnej zgromadził rekordową liczbę zawod-
ników zagranicznych. Przyjechali tradycyjnie 
Czesi i Słowacy, ale w najsilniejszej obstawie, 
pięknymi samochodami. Dotarli do nas rów-
nież Węgrzy, Austriacy i Niemcy. Tak napraw-
dę wchodzimy już na stałe do europejskiego 
sportowego kalendarza „Europy Centralnej”, 
co nie było tak oczywistym faktem w latach 
minionych. 

 Czy można stwierdzić, że Tor 
„Poznań” jest jedynym profesjonalnym 
torem wyścigowym w Polsce, posiada-
jącym aktualne, międzynarodowe ho-
mologacje? Jeśli tak, to kiedy będzie jeź-
dził na nim Kubica?

Już jeździł. Jako zawodnik kartingo-
wy zdobywał na tym torze swoje pierwsze 
punkty do Mistrzostw Polski w kartingu. 
A kiedy będzie na nim jeździł jako zawod-
nik Formuły 1? Teoretycznie mógłby w każ-
dej chwili. Potrzeba tylko kwoty kilkuset mi-
lionów złotych i wystartujemy. Prawda jest 
bowiem prozaiczna. Wieloletnie procesy 
dotyczące własności gruntów powodują 

Kubica i inni
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stagnację ruchu inwestycyjnego. Prowadzi-
my prace remontowe, przeróbki i adaptacje. 
Dbamy o roślinność i otoczenie toru. Bez-
względnie przestrzegamy zdrowego roz-
sądku, rozwijając różne formy zapewniające 
bezpieczeństwo zawodnikom i ich kibicom. 
A dla potrzeb Formuły 1 należałoby zainwe-
stować w ten tor i jego poznańskie i wiel-
kopolskie otoczenie ogromne pieniądze, 
na przykład na trybuny, parkingi, pięcio-
gwiazdkowe hotele, drogi i ulice. Z punktu 
widzenia sportowego, Tor „Poznań” w sen-
sie przebiegu tak zwanej nitki toru oraz jej 
nawierzchni spełnia wymogi homologacyj-
ne. Jak już wspomniałem, poprawiamy kil-
ka miejsc ze względu na bezpieczeństwo: 
wzmacniamy żwirowiska i bandy, ale na to 
nie są już potrzebne aż tak ogromne nakła-
dy. Nie mamy infrastruktury i to jest nasza 
pięta achillesowa, ale ze sportowego punk-
tu widzenia jest to tor Formuły 1.

 Jakie wrażenie odnieśli specja-
liści ze Stajni Ferrari? Czy było to nieofi-
cjalne spotkanie? 

Była to zamknięta, oficjalna zakładowa 
impreza koncernu Shell. Zasugerowaliśmy 
koncernowi, aby wizytę Schumachera – bo 
to on był siłą napędową tej imprezy, a nie 
Stajnia Ferrari – można zrobić z udziałem 
publiczności. Nie skorzystali z tej okazji, ku 
naszemu żalowi. Schumacher to w końcu 
jedna z najbardziej znanych osobowości 
Formuły 1. 

 Zmierzam do tego, żeby się 
dowiedzieć, czy im się tutaj podobało? 

Wprost nie wypowiedzieli swojej opinii, 
bo inny był cel tej imprezy, ale sam fakt, że 
odbyła się u nas mówi sam za siebie. Ta im-
preza jest zwieńczeniem wieloletnich starań 
i doskonalenia prac organizacyjnych. Ranga 
tego spotkania była bardzo wysoka i odby-
wało się ono po raz pierwszy w Polsce. 

 Co jeszcze w tym roku?
We wrześniu będziemy organizowali 

motocyklową imprezę pod nazwą Puchar 
Alpe Adria. To zmieniona nazwa imprezy, 
która odbyła się u nas w ubiegłym roku 
pod nazwą Wyścigowy Motocyklowy Pu-
char Europy. Na razie Hiszpanie zablokowali 
nam możliwość starania się o finał Motocy-
klowych Mistrzostw Europy, gdyż w ubie-
głym roku wykupili prawa do organizacji 
tego wydarzenia na 5 lat. Pewnie za dwa, 
trzy lata będziemy rozważali podjęcie dzia-
łań, aby uzyskać taki sam kontrakt. Mogę 
zapewnić, że tegoroczna impreza będzie 
miała równie wysoką rangę, jak w ubie-
głym roku. 

 Wspomniał Pan o dużych in-
westycjach związanych z Torem „Po-
znań”. Jakie to będą działania?

Nadal są problemy własnościowe. 
W tej chwili skupiamy się wyłącznie na re-
montach, na poprawieniu bezpieczeństwa 
przez polepszanie zabezpieczeń wokół toru 
tak zwaną bandą sprężystą. Jest to mało wi-

doczne dla kibica, ale dla sportowca jest to 
kwestia jego zdrowia i życia. Zmieniamy 
ustawienie zabezpieczeń formowanych 
z opon oraz zabezpieczamy rejon pit-sto-
pu jeszcze bezpieczniejszymi ogrodzeniami. 
Tak naprawdę są to kilkusettysięczne nakła-
dy na podniesienie bezpieczeństwa bierne-
go na torze, co uprawnia nas do uzyskania 
międzynarodowej homologacji samocho-
dowej. 

 Kiedy wreszcie się skończą 
sprawy własnościowe?

Chciałbym, żeby jutro, ale realia mó-
wią nam, że ostatecznych rozwiązań bar-
dzo trudno się doczekać. Możemy mieć tyl-
ko nadzieję, że zwycięży interes społeczny 
i sądy uznają wyższość naszych racji, bo nie 
chodzi tylko o ekonomię, ale o życie obiek-
tu istniejącego ponad 30 lat.

 Z szerokiej gamy Państwa pro-
pozycji wybrałam jedną, chciałabym do-
stać kartę ICE.

Oczywiście Pani redaktor, ile Pani ze-
chce. Cieszy mnie zainteresowanie naszą 
kampanią, mającą na celu poprawę bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Karta może 
uratować życie, gdyż w razie wypadku, po-
zwala ratującym uzyskać ważne informacje 
o osobie poszkodowanej. Dlatego postano-
wiliśmy zachęcać do noszenia karty i rozda-
jemy ją bezpłatnie zainteresowanym zmo-
toryzowanym, którzy zawitają do naszej sie-
dziby.  

  Energia jądrowa
 Posłowie chcą bezzwłocznego wpro-

wadzenia ujednoliconych ram regulacyj-
nych i gospodarczych ułatwiających decy-
zje o niezbędnych inwestycjach w energe-
tykę jądrową i wzywają Komisję do sporzą-
dzenia konkretnego planu działań dla in-
westycji jądrowych. Energia jądrowa jest 
wytwarzana w 15 z 27 państw członkow-
skich i zaspokaja około jednej trzeciej po-
pytu na energię elektryczną w Unii Europej-
skiej. W budowie znajduje się sześć nowych 
bloków reaktorów w czterech państwach 
członkowskich Unii. 

 Dlatego Parlament uważa za konieczne 
otwarcie debaty społecznej na temat bez-
piecznego wykorzystania energii jądrowej 
i wzywa do jej promowania. 

  Cele klimatyczne do roku 2050
 Parlament wezwał państwa członkowskie 

do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
przynajmniej o 80% do 2050 roku i zwiększe-
nia o 35% efektywności energetycznej oraz za-
pewnienia 60% udziału energii ze źródeł odna-
wialnych.

 Oszczędzanie energii to najskuteczniejszy 
i najtańszy środek zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego, dlatego posłowie wezwali Ko-
misję i państwa członkowskie, aby niezwłocz-
nie przyjęły wiążący cel w zakresie efektywno-
ści energetycznej w wysokości przynajmniej 
20% do roku 2020. 

z y gz a k i e m Brukselskie śniadanie 
W Biurze Informacyjnym Wielkopolski 

w Brukseli odbyło się seminarium na temat Part-
nerstwa Wschodniego. Jego współorganizato-
rem w ramach cyklu „Śniadanie AER” było Zgro-
madzenie Regionów Europy (AER). Wielkopolska 
jest członkiem tej największej sieci regionów od 
2001 roku. W ostatnim czasie nasza współpraca 
w Brukseli uległa intensyfikacji. Jedną z cieka-
wych inicjatyw Zgromadzenia, skierowaną do 
brukselskich biur regionów członkowskich są 
poranne seminaria informacyjne.  

Wielkopolska interesuje się inicjatywą 
Komisji Europejskiej dotyczącą Partnerstwa 
Wschodniego, czyli rozwijania współpracy ze 
wschodnimi sąsiadami UE z dwóch względów. 
Po pierwsze, propozycja wzrostu zaangażowa-

nia Europy w tym regionie daje naszemu woje-
wództwu większe możliwości realizacji wspól-
nych projektów z naszymi partnerami na Ukra-
inie czy w Gruzji.  

Drugim powodem, dla którego Wielkopol-
ska jest szczególnie zainteresowana inicjatywą 
Partnerstwa Wschodniego, jak powiedziała dy-
rektor BIWW Monika Kapturka,  jest przekonanie, 
że „Polacy mimo zbliżającej się piątej rocznicy 
wstąpienia naszego kraju do UE, doskonale pa-
miętają jak olbrzymie wsparcie otrzymali od kra-
jów Europy Zachodniej w procesie transforma-
cji polityczno-gospodarczej w latach dziewięć-
dziesiątych. Tym doświadczeniem chcielibyśmy 
podzielić się z naszymi przyjaciółmi z Europy 
Wschodniej i z krajów Południowego Kaukazu.”  

MAZ
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Historia zatoczyła koło. To, 
co się wydawało słusz-
ne w latach 40. i 50., czyli 
parcelacja ziemi rolnej ma-
gnatów i obszarników oraz 
zabranie im ich majątków, 
co miało stanowić napra-
wienie dziejowych krzywd, 
po upływie 60. lat jest oce-
niane jako naruszenie pra-
wa. To znaczy nie sama re-
forma, bo tutaj zaakcepto-
wano konieczność dziejo-
wą i darowanie chłopom 
ziemi, którą uprawiali od 
setek lat, nie będąc jed-
nak jej właścicielami, ale 
wątpliwości w państwie 
prawa dotyczą tego, czy 
posesje właścicieli wiel-
kich majątków, odebra-
ne na podstawie reformy 
rolnej zostały przeznaczo-
ne na cele, które zakłada-
ła owa reforma. Ustawo-
dawstwo i wyroki sądów 
nie są w tej materii jed-
noznaczne. Wielkopolska 
żyje od kilku tygodni spra-
wą zamku w Gołuchowie, 
którego zwrotu żądają po-
tomkowie wywłaszczone-
go kompleksu pałacowo-
dworskiego. 

Otóż spadkobiercy rodziny Czartory-
skich żądają zwrotu gołuchowskiego zamku. 
Sprawa trafiła do kaliskiego Sądu Okręgowe-
go. Obecnie właścicielem zabytku jest Skarb 
Państwa. W zamku mieści się muzeum z eks-
pozycją m.in. bezcennych waz greckich, któ-
re gromadziła Izabela z Czartoryskich Działyń-
ska. O zwrot zamku wraz z otaczającym go 
parkiem wystąpili wnukowie ostatnich wła-
ścicieli majątku. Dokumenty zgromadzone 
w pozwie liczą dwa tomy – twierdzi rzecznik 
Sądu Okręgowego w Kaliszu Ewa Głowacka-
Andler. Dyrektor gołuchowskiego muzeum 
Danuta Marek mówi, że rodzina Czartory-
skich pogodziła się z utratą ziemi ornej oraz 
kompleksów zabudowań gospodarczych, 
żąda jednak zwrotu zamku i parku.

Pozew złożyli spadkobiercy, następcy 
prawni Władysława Marii Piotra Czartory-
skiego, który był ostatnim właścicielem tego 
zespołu pałacowo-parkowego wpisanym 
w księgę wieczystą. Domagają sie oni zwrotu 
tej nieruchomości. Obecnie zastępstwo pro-
cesowe w imieniu Skarbu Państwa przejęła 
Prokuratoria Generalna. Na razie postępowa-
nie sądowe zawieszono do czasu wydania de-

cyzji przez wojewodę wielkopolskiego, który 
ma ustalić na jakiej podstawie został przejęty 
kompleks pałacowo-parkowy. Z treści księgi 
wieczystej wynika bowiem, że nie było żad-
nej decyzji administracyjnej, ale wpis sporzą-
dzono w oparciu o protokół przejęcia mająt-
ku. Kto, kiedy i dlaczego to zrobił wyjaśnia 
właśnie wojewoda wielkopolski. Czas ma do 
końca marca. Chyba że wcześniej wypowie 
się w tej sprawie Trybunał Konstytucyjny, do 
którego wpłynęło zapytanie czy to wojewo-
da ma właśnie prowadzić „śledztwo” w spra-
wie zwrotu pałaców i zamków, a nie na przy-
kład sąd, który jest bardziej władny spraw-
dzić stan faktyczny ze stanem prawnym. Jed-
no jest pewne, przepisy o zasiedzeniu, ani 
w dobrej, ani w złej wierze, w przypadku 
zwrotu nieruchomości przejętych na pod-
stawie reformy rolnej w tych przypadkach 
nie mają zastosowania. 

Dekret o reformie rolnej 

Pięć lat temu w poznańskim Cen-
trum Kultury „Zamek” odbyła się wystawa 

Kazimierz Brzezicki

Spór o zamek
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„Dekret o reformie rolnej po 60 latach. Do-
kumenty i świadectwa z czasu wygnania”, 
towarzysząca odbywającej się tego same-
go dnia konferencji naukowej „Dekret o re-
formie rolnej 6 IX 1944 roku, sporządzony 
przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodo-
wego”. Wystawę przygotowali wspólnie In-
stytut Pamięci Narodowej Oddział w Po-
znaniu i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie 
Oddział Wielkopolski. Zarówno wystawa, 
jak i konferencja miały przypomnieć oko-
liczności wydania jednego z podstawo-
wych dla komunistycznego ustroju aktów 
prawnych oraz metody wprowadzania go 
w życie. Wśród założeń dekretu – sank-
cjonującego reformę rolną – było wyeli-
minowanie z życia społecznego ziemiań-
stwa oraz wzbudzenie lojalności chłopów 
wobec nowej władzy poprzez rozdanie im 

„pańskiej” ziemi. Realizując postanowienia 
dekretu, nie brano pod uwagę realiów go-
spodarczych, a także zachowania dóbr kul-
tury. Szczególnie okrutnie rozprawiano się 
przy tym z ziemianami, postrzeganymi jako 
wrogowie „nowego ładu”. Zacytujmy jedną 
z tez konferencji: „Podział terytorium pań-

stwa polskiego pomiędzy trzech zaborców 
w 1795 roku przyczynił sie do zróżnicowa-
nia systemów gospodarczych poszczegól-
nych regionów Polski. Dotyczyło to przede 
wszystkim tempa przemian na wsi. Reali-
zowane w różnym okresie uwłaszczenie 
chłopów spowodowało, ze na wsi zatrzy-
mano znaczną liczbę mieszkańców. Zaco-
fanie gospodarcze, głównie w zaborze ro-
syjskim, sprawiało, że nie znajdowali oni 
pracy poza rolnictwem. Do połowy XX wie-
ku wieś polska była przeludniona, a zdecy-
dowana większość mieszkańców państwa 
stanowili chłopi (ok. 75%). Problemu nad-
miaru rąk do pracy na wsi, a także kwe-
stii reformy rolnej nie udało sie rozwiązać 
przed wybuchem II wojny światowej. Pod 
koniec wojny powyższe kwestie stanowi-
ły najważniejszy problem do rozwiązania 
przez przyszły powojenny rząd, zarówno 
w przekonaniu konspiracji niepodległo-
ściowej, jak i kształtujących sie władz ko-
munistycznych. Panowała zgoda co do tego, 
że reforma rolna jest koniecznością. Miała 
ona uzdrowić polski ustrój rolny, zapewnić 
części ludności wiejskiej warunki do pracy 

i godnego życia, a krajowi odpowiedni po-
ziom produkcji rolnej. Dla komunistów po 
objęciu rządów w Polsce liczyły się nie tyl-
ko bieżące cele gospodarcze czy politycz-
ne, ale i te dalekosiężne. Pojawiła się na 
przykład konieczność zasiania ozimin, aby 
zbiory w kolejnym roku pozwoliły zaspoko-
ić potrzeby żywnościowe państwa. Natych-
miastowe przeprowadzenie reformy miało 
związać chłopów z nową władzą, ponieważ 
tylko ona gwarantowała utrzymanie naby-
tej ziemi. Jednocześnie celem reformy było 
doprowadzenie do podcięcia podstaw eg-
zystencji ziemian i pozbycie się w ten spo-
sób przeciwnika politycznego. Zasady refor-
my były przy tym tak skonstruowane, aby 
w niedalekiej przyszłości umożliwić wła-
dzom realizację polityki kolektywizacji pol-
skiego rolnictwa na wzór radziecki. O de-
terminacji w kwestii przeprowadzenia re-
formy może świadczyć pośpiech, z jakim 
komuniści przystąpili do jej realizacji. Pol-
ski Komitet Wyzwolenia Narodowego już 
6 września 1944 r. wydał dekret o reformie 
rolnej. Przewidywał on przejęcie na cele 
reformy ziem należących do państwa nie-
mieckiego lub poszczególnych obywateli 
niemieckich oraz zdrajców narodu, a tak-
że wszystkich prywatnych obszarów ziemi 
powyżej 100 ha. W dekrecie zapowiadano, 
że obszar nowo tworzonych gospodarstw 
będzie wynosił ok. 5 ha. Komuniści liczyli 
na to, że sami chłopi i robotnicy folwarcz-
ni dokonają parcelacji majątków, co dodat-
kowo wzmocniłoby ich zależność od władz. 
Do tego jednak nie doszło. Chłopi nie chcie-
li dzielić majątków nawet tam, gdzie „głód 
ziemi” był największy. Istotną przeszkodą 
była obecność dawnych właścicieli. Aby 
przyspieszyć realizację reformy, zarządzo-
no natychmiastowe usunięcie ziemian z ich 
majątków, wydając równocześnie zakaz po-
wrotu. Do pracy przystąpiły brygady parce-
lacyjne złożone z działaczy robotniczych 
i bezrolnych chłopów. Ponieważ okazało 
się, że ziemi jest zbyt mało, by obdzielić nią 
wszystkich chętnych, zmniejszano wielkość 
nowo tworzonych gospodarstw. Zupełnie 
inna sytuacja panowała w Polsce zachod-
niej, gdzie nie występowało na większą 
skalę przeludnienie wsi. Robotnicy rolni 
nie byli zainteresowani niewielkimi gospo-
darstwami, które przy słabych glebach nie 
mogłyby zapewnić racjonalnego gospo-
darowania, a tym samym odpowiedniego 
poziomu życia właścicielowi i jego rodzi-
nie. W tej sytuacji komuniści zdecydowali 
się zwiększyć do 7 ha obszar nowych go-
spodarstw. W praktyce zresztą pracowni-
cy urzędów ziemskich sami je powiększa-
li, co jednak spotkało się z natychmiasto-
wą reakcją władz i rewizjami nadziałów. 
Efektem były masowe zwroty aktów nada-
nia. Skutki tak przeprowadzonej reformy  
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rolnej okazały się w dużej mierze nega-
tywne. Dokonano dalszego rozdrobnienia 
struktury gospodarstw, co wykluczało ra-
cjonalną gospodarkę i w końcu spowodo-
wało kryzys w gospodarce żywnościowej. 
Zlikwidowano majątki, które pełniły rolę 
ośrodków kultury rolnej na wsi. Polskich 
ziemian pozbawiono nie tylko ich własno-
ści, ale często również środków do życia. 
Wielu zostało aresztowanych i poddanych 
represjom. Część opuszczonych dworów 
i pałaców, które przez długie lata stano-
wiły ostoję polskiej kultury i sztuki, nowe 
władze zaadaptowały na własne potrzeby, 
część zaczęła popadać w ruinę.”

Reyowie też chcą pałacu...

Spadkobiercy Reyów – ostatnich 
przedwojennych właścicieli pałacu i par-

ku w Przecławiu – wystąpili do wojewody 
o zwrot swego rodzinnego majątku. Obec-
nie pałacem zarządza syndyk masy upadło-
ściowej Zakładu Lotniczego PZL Mielec. 

Jan Potocki, pełnomocnik rodziny Rey-
ów, przesłał wojewodzie wniosek dotyczący 
zwrotu ich majątku w podmieleckim Prze-
cławiu. Reyowie stracili pałac wraz z otacza-
jącym go parkiem tuż po wojnie w wyniku 
reformy rolnej. Renesansowy pałac od lat 
70. XX wieku służył jako obiekt reprezen-
tacyjny mieleckiej WSK (pod koniec lat 80. 
pałac przeszedł generalny remont). Teraz 
zarządza nim syndyk masy upadłościowej 
PZL Mielec. – Kilka razy usiłowaliśmy zna-
leźć kupca na ten zabytek, by za pieniądze 
z jego sprzedaży uregulować olbrzymie 
długi. Niestety, nie powiodło się – mówi 

syndyk Adam Pilecki. Chodzi o kwotę 11 
mln zł niezapłaconych podatków. Pojawił 
się nawet pomysł, aby w zamian za długi 
zabytek przejął Skarb Państwa. Zaintere-
sowany zabytkiem był również marszałek 
podkarpacki. Samorządowcy chcieli urzą-
dzić tam centrum konferencyjne.

 – Mieliśmy już wszystkie potrzebne 
opinie do przekazania majątku marszałko-
wi, ale nie zgodził się na to urząd skarbowy 

– wspomina Pilecki. Przed rokiem, gdy Prze-
cławiem interesował się marszałek, spra-
wa wydawała się czysta. – Byli u nas spad-
kobiercy Reyów, stwierdzili jednak, że nie 
będą występować o zwrot majątku, gdyż 
nie stać ich na utrzymanie pałacu – mówił 
wówczas „Gazecie” Pilecki. Tymczasem teraz 
Jan Potocki z Krakowa, pełnomocnik rodzi-
ny, domaga się zwrotu majątku. – To spra-
wa – utrzymuje – między rodziną a Skar-

bem Państwa.

...Tarnowscy też 

Natomiast wojewoda podkar-
packi uznał, że Tarnowscy nie mają 
podstaw, by dochodzić zwrotu 14 
nieruchomości w Tarnobrzegu 
i okolicach Nowej Dęby. Jan Tarnow-
ski powiedział „Gazecie Wyborczej”: 

– Odwołam się do ministra rolnic-
twa, a potem do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Wojewoda pod-
karpacki uznał, że 14 nieruchomości 
w Tarnobrzegu i gminie Nowa Dęba 
będące własnością Tarnowskich pod-
padały pod przepisy dekretu z 1944 
roku o reformie rolnej. Nie ma więc 
podstaw, by w oparciu o to docho-
dzili zwrotu dóbr. – To granda. Ma-
jątek zabrano bezprawnie, robiąc 
z nas dziadów, a teraz upiera się 
i gra na zwłokę – mówił gazecie Jan 
Tarnowski, syn Artura Tarnowskie-
go, ostatniego dziedzica Dzikowa. – 
Od decyzji wojewody odwołam się 

do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. A jeśli 
nie poskutkuje, złożę skargę do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Budynki w mia-
stach nie powinny podpadać pod reformę 
rolną – twierdził Tarnowski. Może i ma rację, 
bo wróciły do tej rodziny majątki w Dukli na 
Podkarpaciu i w Końskich w Świętokrzy-
skim. Jana Tarnowskiego interesuje wypłata 
odszkodowania przez Skarb Państwa za nie-
ruchomości, które państwo sprzedało w pry-
watne ręce. Tak stało się na przykład z tarno-
brzeskim browarem. Sprawa trwa, a podob-
nych są dziesiątki w całym kraju.

Wydoić Ojczyznę 

Żadnych wątpliwości nie ma „Trybu-
na”, która w artykule pod takim właśnie 

tytułem twierdzi, że żadnego zwrotu ma-
jątku magnatom być nie powinno. „Spad-
kobiercy starej magnackiej rodziny Bra-
nickich walczą przed warszawskim sądem 
o zwrot rodowych dóbr – donosi na swoich 
łamach. – Polska Ludowa przez 45 lat dba-
ła o najcenniejsze narodowe zabytki, udo-
stępniając je całemu społeczeństwu. Inne 
przekształcała w placówki służące dobru 
powszechnemu. Teraz w ramach realizacji 
tzw. świętego prawa własności mogą one 
wrócić do rąk prywatnych. Wielomiliardo-
wy rachunek potomkom arystokracji zapła-
ci obecne pokolenie. I biedne państwo. To 
tylko jeden z przykładów z całej fali rosz-
czeń – akcentuje „Trybuna” – dotyczących 
przejętych kilkadziesiąt lat temu majątków. 
Restytucji mienia dochodzą potomkowie 
dawnych arystokratów, kamieniczników, 
fabrykantów. Rodzina Branickich sądzi się 
z państwem o kilka niezwykle cennych nie-
ruchomości, w tym pałac i park w Natolinie 
oraz park w Wilanowie i inne nieruchomo-
ści znajdujące się w pobliżu królewskiego 
pałacu. Domagają się zwrotu nawet budyn-
ku miejscowej przychodni, z której korzy-
sta 7 tys. osób. Chcą odzyskać ruchomości 
z Pałacu Wilanowskiego – perły polskiej 
kultury, w tym księgozbiór i dokumenty. 
Ale także siedzibę ZSMP przy ul. Smolnej, 
która przez lata służyła ruchowi młodzie-
żowemu i kształceniu kolejnych pokoleń 
Polaków. Natolin z kolei przed wojną wraz 
ze 120-hektarowym parkiem stanowił sie-
dzibę Heleny Potockiej, której Adam Bra-
nicki wypożyczył pałac. Dziś majątek służy 
wszystkim – znajduje się w nim rządowe 
Centrum Europejskie. W ramach Kolegium 
Europejskiego kształcą tu się przyszli urzęd-
nicy UE.”

Batalia między spadkobiercami magna-
tów a państwem to tylko fragment proble-
mu, przed którym stoi całe społeczeństwo. 
Trudno dziś oszacować wartość roszczeń, 
o jakie mogą zabiegać spadkobiercy by-
łych wielkich właścicieli. Może to koszto-
wać państwo – wyliczyła „Trybuna” – na-
wet 36 mld zł. Do reprywatyzacji zabiera-
ły się zarówno rządy lewicowe, jak i pra-
wicowe, ale wobec rujnujących państwo 
skutków robienia dobrze spadkobiercom 
sprawę odkładano na półkę. Pojawiały się 
przy tym pytania, dlaczego obecne pokole-
nie ma płacić za to, że kilkadziesiąt tysięcy 
osób przyszło kiedyś na świat w uprzywi-
lejowanej grupie społecznej. Tym bardziej, 
że duża część znacjonalizowanych mająt-
ków dziadkowie i pradziadkowie zadłuży-
li, albo Niemcy zniszczyli w wyniku działań 
wojennych. W Polsce Ludowej zrujnowane 
pałace, kamienice i zamki odbudował cały 
naród. Majątek ten służył często zwykłym 
ludziom – znajdowały się tam szkoły, domy 
dziecka, domy kultury, ośrodki wypoczyn-G
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kowe dla robotników i instytuty naukowe. 
W ubiegłym roku sąd zwrócił potomkom 
przedwojennych właścicieli barokowy pa-
łac w Otwocku. Pałac z 300 ha parku na-
leżał do rodziny Jezierskich. W czasie oku-
pacji majątek przejęli Niemcy, a po odzy-
skaniu wolności państwo na podstawie re-
formy rolnej. Polska Ludowa zrobiła z nie-
go rządową rezydencję. Potem pałac trafił 
w zarząd Kancelarii Prezydenta. Następnie 
budynki przypadły w posiadanie Muzeum 
Narodowemu, które wystawiało w nim m.in. 
zabytkowe tkaniny. 

Osobny problem to nieruchomości, 
o które procesują się potomkowie magna-
tów – podkreśla „Trybuna”. Wygrane spra-
wy mogą ogołocić polskie muzea z cen-
nych zbiorów. Warto przy tym pamiętać, 
że Polska w czasie wojny straciła mnóstwo 
cennych kolekcji dzieł sztuki. Oblicza się, 
że zwrotowi mogłoby podlegać nawet 400 
tys. historycznych pamiątek. Ich wartość, 
podobnie jak pereł polskiej kultury w Na-
tolinie i Wilanowie, jest bezcenna. Za „Try-
buną” przytaczamy też wypowiedź Krzysz-
tofa Teodora Toeplitza, który będąc spad-
kobiercą rodowych dóbr w podwarszaw-
skich Otrębusach, zrezygnował z jakichkol-
wiek roszczeń: – Dla większości ludzi, którzy 
te majątki, domy odzyskują, nie są one ich 
domami rodzinnymi. Oni tam najczęściej 
nigdy nie byli, bo to są juz czyiś wnukowie 
czy prawnukowie. Nie są to więc powroty 
do miejsca urodzenia. Po drugie, ważne jest 
w jakim to było stanie i w jakim jest obec-
nie. W większości ważnych architektonicznie, 
kulturalnie obiektów wkład państwa jest ko-
losalny, co niewątpliwie trzeba by rozliczyć. 
Nie ma powodu, by państwo oddawało takie 
obiekty za tzw. frajer komuś, kto nie włożył 
własnego wkładu. Po trzecie, wiele tych ma-
jątków było przed wojną potwornie zadłużo-
nych hipotecznie. Sprawia to, że ta własność 
była bardzo względna. Poza tym większość 
ludzi, którzy starają się o odzyskanie tych 
domów, wcale nie zamierza tam mieszkać, 
a nawet nie zamierza tam nic urządzić, ale 
chce to po prostu sprzedać. Potraktowanie 
tego hurtem wymagałoby zakwestionowa-
nia ustawy o reformie rolnej, tzn. zwrócenia 
im również ziemi rozparcelowanej dawno 
wśród rolników. Co do majątku rodowego 
mojej rodziny w Otrębusach pod Warsza-
wą, to nie wystąpiliśmy i nie zamierzamy 
występować o jego rewindykację. Ten dom 
wraz z parkiem wrósł w tamtejszą społecz-
ność, jest tam m.in. biblioteka i tak powin-
no pozostać. 

Co mówi prawo

Piątego czerwca 2006 roku Naczelny 
Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 
wydał uchwałę, w której określił, jaki or-

gan i w jakim trybie ma orzekać w spra-
wach o zwrot byłym właścicielom dwo-
rów i pałaców przejętych w wyniku refor-
my rolnej. Zgodnie z uchwałą, o tym, czy 
nieruchomość podlegała reformie rolnej, 
orzeka organ administracji w decyzji oraz 
sąd administracyjny. Dotychczas decydo-
wali o tym wojewodowie, minister rolnic-
twa i sądy administracyjne. Decyzje były 
przeważnie negatywne, ale wyroki na ogół 
korzystne dla zainte-
resowanych. Zapa-
dło wiele orzeczeń 
stwierdzających, że 
takie obiekty nie 
mogły być przejęte, 
jeżeli między nimi 
a majątkiem ziem-
skim nie istniał zwią-
zek funkcjonalny 
i gospodarczy. Od 
grudnia 2004 r. WSA 
w Warszawie zaczął 
unieważniać decy-
zje wojewodów i mi-
nistra jako wydane 
bez podstawy praw-
nej. W ocenie WSA 
podstawy do stwier-
dzania, czy dekreto-
wi podlegały pałace 
i dworki nie stano-
wił stosowany do tej 
pory § 5 rozporzą-
dzenia wykonawcze-
go ministra rolnictwa 
z 1945 r. Przepis ten 
umożliwiał złożenie 
wniosku o uznanie, 
że dana nierucho-
mość jest wyłączona spod dekretu o re-
formie rolnej. Zdaniem WSA w sprawach 
tych nie jest tu też właściwy sąd admini-
stracyjny, lecz sąd powszechny, gdyż jako 
spór o prawa rzeczowe jest to sprawa cy-
wilnoprawna. Decyzje zostały więc unie-
ważnione bądź zastopowane i postępo-
wania administracyjne ulegały zakończe-
niu bez orzeczenia o merytorycznym żą-
daniu zwrotu. Część osób złożyła pozwy 
do sądu powszechnego, część skargi ka-
sacyjne od wyroków WSA. Omawiana 
uchwala poszerzonego składu NSA zapa-
dła właśnie w wyniku jednej ze skarg ka-
sacyjnych. Ten właśnie skład uznał (przy 
jednym zdaniu odrębnym) wyroki WSA za 
błędne. NSA uznał, że § 5 może stanowić 
podstawę do orzekania w drodze decyzji 
administracyjnej, czy dana nieruchomość 
mogła wchodzić w skład nieruchomości 
ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. 
e dekretu o reformie rolnej. W takich spra-
wach trzeba brać pod uwagę cele, którym 
miała służyć oraz, zgodnie z definicją Try-

bunału Konstytucyjnego, związek funkcjo-
nalny z gospodarstwem rolnym. Uchwala 
NSA jest korzystna dla byłych właścicieli, 
przesądza bowiem o właściwości orga-
nów administracji do wydawania decyzji 
odnośnie zwrotu dworków i pałaców. Po-
stępowanie administracyjne jest dla by-
łych właścicieli względniejsze od proce-
dury cywilnej w szczególności w zakresie 
kwestii dowodowych. 

Warto także poznać 
stanowisko Trybunału 
Konstytucyjnego, któ-
ry w pełnym składzie, 
24 października 2001, 
wydał wyrok (sygn. SK 
22/01), wskutek dwóch 
połączonych skarg kon-
stytucyjnych obywate-
li. TK uznał za niezgod-
ny z konstytucją (zasa-
dy równości i ochro-
ny własności) przepis 
art. 216 ustawy z 1997 
r. o gospodarce nieru-
chomościami, określa-
jący, które z nierucho-
mości wywłaszczonych 
przed 1990 rokiem 
mogą podlegać zwro-
towi poprzednim wła-
ścicielom, jeśli w ciągu 7 
lat nie zostały wykorzy-
stane na cele określone 
w decyzji wywłaszcze-
niowej. Jest niezgodny 
z konstytucją w zakre-
sie, w jakim wyklucza 
możliwość odzyskania 
nieruchomości przeję-

tych lub nabytych na podstawie art. 5 i art. 
13 ustawy z 1948 r. o podziale nieruchomo-
ści na obszarach miast i niektórych osiedli; 
nie jest natomiast niezgodne z konstytucją 
wyłączenie zwrotu nieruchomości przeję-
tych na podstawie dekretu PKWN z 6 wrze-
śnia 1944 r. o reformie rolnej. Byli właściciele 
nieruchomości wywłaszczonych, na podsta-
wie tego przepisu uzyskali możliwość żąda-
nia zwrotu nieruchomości, tylko w tym przy-
padku, jeśli nie zostały dotychczas wykorzy-
stane na cele określone w decyzji wywłasz-
czeniowej. 

Na dobrą sprawę każde rozstrzygnięcie 
dotyczące zamku w Gołuchowie jest moż-
liwe. O ile jednak nawet Gołuchów trafi 
w ręce spadkobierców, to od razu pojawi 
się kwestia zwrotu poniesionych nakładów 
na utrzymanie zamku. A państwo polskie 
i to zarówno w czasach PRL, jak i za III RP 
wydało setki milionów na utrzymanie tego 
unikatowego kompleksu w należytym sta-
nie. Kosztorys – mówi D. Marek – jest już 
przygotowany. 
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:
W marcu w klubie Blue Note zagości 

bardzo zróżnicowana muzyka, jednak wy-
darzeniem miesiąca będzie z pewnością 

koncert światowej gwiazdy skrzypiec NIGELA KENNEDY’e-
go, który w doborowym, jazzowym składzie zaprezentuje 
oryginalne aranżacje utworów Jimmiego Hendrixa! Pocho-
dzący z Wielkiej Brytanii muzyk uznawany jest za najlepsze-

go skrzypka XX i XXI wieku.  Wykonuje zarówno koncerty 
klasyczne, jak i kompozycje gwiazd jazzu, bluesa czy rocka. 
Już jako 14-latek występował w najważniejszych klubach 
Londynu, szybko zaczął też koncertować z London Philhar-
monia Orchestra oraz u boku Berlińskich i Nowojorskich Fil-
harmoników. Od tego czasu występuje z najlepszymi świato-
wymi orkiestrami i dyrygentami, pojawia się na najważniej-
szych festiwalach w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. 
Ma na swoim koncie niezliczoną liczbę nagrań, w tym wpisa-
ny do Księgi Rekordów Guinnessa album z Czterema porami 
roku Antonio Vivaldiego, uznany za najlepiej sprzedającą się 
płytę z muzyką klasyczną wszechczasów! Podczas koncer-
tu w klubie Blue Note Nigelowi Kennedy’emu towarzyszyć 
będą znakomici polscy jazzmani: Jarek Śmietana, Wojciech 
Karolak, Adam Kowalewski, Krzysztof Dziedzic.

Kolejną, wartą 
uwagi propozycją 
jest koncert TRIA MA-
CIEJA OBARY, które – 
obok lidera – tworzą  
muzycy uznanej na 
polskiej scenie jazzo-
wej grupy RGG. Wszy-
scy są absolwentami 
Wydziału Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej AM w Katowicach, a ich inspiracje sięga-
ją muzyki Charliego Parkera, Theleoniusa Monka, Johna Col-
trane’a, Milesa Davisa, Ornette Colemana, Antoine’a Roneya, 
Tomasza Stańki. Sam Maciej Obara cieszy się opinią jedne-
go z najciekawszych polskich instrumentalistów. Uznano go 
najlepszym saksofonistą jazzowym na „Krokus Jazz Festival”, 
współpracował z Tomaszem Stańko przy realizacji spektaklu 

„Terminal 7” w Teatrze Narodowym oraz projektów „Tomasz 
Stańko Special Project”  i „New Balladyna Quartet”. Maciej 
Obara  jest również laureatem nagrody „Gwarancja Kultury” 
przyznawanej przez TVP Kultura. 

Bardzo ciekawie zapowiada się również koncert pol-
sko-duńskiego kwartetu KRAN, prezentującego w całości 
własne kompozycje, mocno osadzone w hard bopie, peł-
ne ciekawych rozwiązań harmonicznych i bardzo nowator-
skiej melodyki. Muzycy wywodzą się z różnych światów mu-
zycznych, których połączenie tworzy prawdziwie wybucho-
wą fuzję. Zespół bierze aktywny udział w muzycznym życiu 
Europy, a tworzący go artyści mogą się również poszczycić 
współpracą z Ran-
dy Brackerem, An-
dersem Mogen-
senem czy Rudim 
Mahalem. 

Do zobaczenia 
w Blue Note!

NAJWAŻNIEJSZE MUZYCZNE WYDARZENIA
MARZEC

3.03.2009 r., wtorek, godz. 20.00
PC BAND
Młoda poznańska formacja – laureaci  
I miejsca w międzynarodowym  
konkursie Tarnów Jazz Contest
 
4.03.2009 r., środa, godz. 20.00
TOTENTANZ

6.03.2009 r., piątek, godz. 20.30
CITY INSIDE ART (CIA) 
Nowy projekt artystyczny promujący 
niezależną scenę muzyki  
elektronicznej

07.03.2009 r., sobota, godz. 20.30
NIGEL KENNEDY & JAREK ŚMIETANA 

„Jimmi Live”!

10.03.2009 r., wtorek, godz. 20.00
HAŁUSZCZAK BAND „Flamenco  
Project”

11.03.2009 r., środa, godz. 20.00
SANDALESS
Pozytywnie „bujająca” muzyka sięgają-
ca zarówno po reggae, jak i hardrock

13.03.2009 r., piątek, godz. 20.30 
M. O. TRIO
Promocja najnowszej płyty  

„Self-portait”

14.03.2009 r., sobota, godz. 20.30
ŻYWIOŁAK
Polska muzyka neoludowa 

15.03.2009 r., niedziela, godz. 20.00
KRUK

20.03.2009 r., piątek, godz. 20.30
KRAN (Polska/Dania)

23.03.2009 r., poniedziałek, godz. 20.00
JAZZ INSIDE PROJECT lead. Frank 
Parker Jr

24.03.2009 r., wtorek, godz. 20.00
KINGA KIELICH
Kobiece spojrzenie na funk, soul, groove

27.03.2009 r., piątek, godz. 20.30
MACIEJ NOWAK QUARTET

29.03.2009 r., niedziela, godz. 20.00 
PURE REASON REVOLUTION (Wiel-
ka Brytania)

ja
zz



35

praw
o

Stan i kondycja polskiego prawa jest 
ulubioną domeną polityków. Nie ma dnia, 
aby któryś z posłów nie chciał ulepszyć pra-
wa, ale po jakimś czasie okazuje się, że cho-
dziło tylko o interes, któregoś z lobbystów. 
Byłoby dobrze, gdyby prawo było wyłącz-
nie instrumentem utrzymania i wzboga-
cania naszej praworządności, a nie instru-
mentem walki politycznej i załatwiania wła-
snych interesów. Stan i kondycja polskiego 
prawa oraz jakość naszej praworządności są 
bacznie obserwowane przez europejskie 
organizacje prawnicze. Mało kto o tym wie, 
bo takich raportów nikt nie chce upublicz-
niać. Merkuriusz to robi. 

International Bar Association’s Hu-
man Rights Institute (IBAHRI – Instytut 
Praw Człowieka Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Prawników) oraz Council of Bars 
and Law Societies of Europe (CCBE – Rada 
Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych 
Europy) chwalą znaczące wysiłki polskie-
go rządu, od czasu wyborów w paździer-
niku 2007 r., zmierzające do wzmocnienia 
praworządności w Polsce. Jednak pomi-
mo tej poprawy, opublikowany 9 września 
2008 r. raport IBAHRI-CCBE wskazuje kwe-
stie wymagające natychmiastowej reakcji 
w celu całkowitego przywrócenia prawo-
rządności w Polsce. Jest to głównie wina 
poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedli-
wości, a personalnie byłego ministra spra-
wiedliwości Zbigniewa Ziobro, którzy pra-
wo traktowali jako instrument realizacji wła-
snych politycznych celów, czyli opanowania 
wszystkich przyczółków władzy w RP. War-
to dodać, że w 2007 r. IBAHRI i CCBE także 
sporządziły raport o stanie prawa i prawo-
rządności w Polsce, kluczowym pytaniem, 
a właściwie spostrzeżeniem była kwestia 

dlaczego nikt z władz RP nie przyjął zagra-
nicznej delegacji, aby wyjaśnić swój punkt 
widzenia. Warto dodać, że Z. Ziobro kiedy 
był ministrem sprawiedliwości nie spotkał 
się ani razu z przedstawicielami żadnej kor-
poracji prawniczej w Polsce, ani z adwoka-
tami, ani radcami prawnymi, ani komorni-
kami, ani notariuszami. Zagraniczni praw-
nicy określili to jako skandal.

Raport zatytułowany Follow-up report to 
Justice under Siege: a report on the rule of in 
Poland (Raport uzupełniający Atak na spra-
wiedliwość: raport na temat praworządności 
w Polsce) ocenia postęp w przywracaniu 
praworządności w kraju po tym, jak uzna-
no ją za poważnie zagrożoną we wcześniej-
szym raporcie IBAHRI-CCBE opublikowanym 
w listopadzie 2007 r. Raport uzupełniający 
dostrzega znaczące osiągnięcia polskiego 
rządu, takie jak: rozwianie obaw związa-
nych z powoływaniem asesorów sądowych 
na czas oznaczony; zgoda na uchylenie pra-
wa Ministra Sprawiedliwości do natychmia-
stowego zawieszenia sędziego w pewnych 
okolicznościach; proponowane rozdzielenie 
funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokurato-
ra Generalnego oraz rezygnacja z szeregu 
propozycji, które: zagroziłyby funkcjonowa-
niu Trybunału Konstytucyjnego, utworzyły-
by trzecią kategorię prawników pod nadzo-
rem Ministra Sprawiedliwości i wprowadzi-
łyby ograniczenie wysokości wynagrodzeń 
radców prawnych i adwokatów.

Sędzia Richard Goldstone, współprze-
wodniczący Rady IBAHRI, powiedział: „Da-
rzymy uznaniem polski rząd za realny po-
stęp w przywracaniu praworządności 
i mamy nadzieję, że będziemy świadkami 
kontynuacji tego procesu. Ponadto wzy-
wamy, by nierozstrzygnięte kwestie poru-

szone w naszym raporcie spotkały się z na-
tychmiastową reakcją.”

Aby jednak praworządność w Polsce 
została całkowicie przywrócona, IBAHRI 
i CCBE wzywają polski rząd do wdrożenia 
następujących zaleceń zawartych w rapor-
cie uzupełniającym:

Uchylić przepisy pozwalające na delego-
wanie sędziów wbrew ich woli na czas okre-
ślony. Jeśli takie przymusowe delegowanie 
jest konieczne, zezwalająca na nie ustawa 
powinna zagwarantować, że może ono mieć 
miejsce jedynie w wyniku decyzji sądu oraz 
zgodnie z przejrzystymi kryteriami, według 
których można sędziego delegować. 

Uchylić przepisy zezwalające Ministro-
wi Sprawiedliwości na powoływanie pre-
zesów sądów. Ewentualnie, znowelizować 
ustawę w taki sposób, że opinia Ministra 
Sprawiedliwości będzie brana pod uwagę, 
ale ostateczna decyzja w sprawie powołań 
będzie należała do Krajowej Rady Sądow-
nictwa (KRS). 

Uchylić przepisy dające Ministrowi 
Sprawiedliwości możliwość nadzoru nad 
samorządami prawniczymi lub, w ostatecz-
ności, wynegocjować możliwy kompromis 
pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a sa-
morządami prawniczymi. 

Podjąć konsultacje i współpracę z Kra-
jową Radą Radców Prawnych i Naczelną 
Radą Adwokacką w kierunku wypraco-
wania alternatywnych dróg do zawodów 
prawniczych.

Ponadto, IBAHRI i CCBE wzywają Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej do przed-
stawienia powodów jego odmowy po-
wołania niektórych sędziów w 2007 r. lub, 
w ostateczności, do wypracowania wraz 
z KRS rozwiązania tego problemu. 

Kazimierz Brzezicki

Europa ocenia
polskie prawo
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Włodzimierz Kowaliński specjalizuje się 
w fotografii aktu. Zrobił wiele, aby pokazać 
go w sposób twórczy i zanegować opinie 
tradycjonalistów na temat sposobu pre-
zentowania kobiety, budowania kompozy-

cji czy operowania światłem. Niemniej ma 
w dorobku stosunkowo proste, niemal kla-
syczne przedstawienia czarno-białe zreali-
zowane w pracowni, z których kilka uwa-
żam za znakomite.

Jednym z nich jest Akt I. Moim zdaniem 
to pod każdym względem strzał w dzie-
siątkę. Przyglądając się tej pracy czujemy, 
że żyje ona własnym życiem. Jej autor nie 
epatuje nagim ciałem, lecz tworzy dzieło 
sztuki, którego centralnym elementem jest 
dziewczęca postać zamyślonej, młodej ko-
biety. Została ona wkomponowana w tło, 
z lewej strony rozjaśnione światłem. Od 

dołu natomiast autor zasłonił łono i nogi 
modelki prostokątnym elementem czer-
ni. Owa czerń i zamaszyste tło, z prawej 
strony, budują kontrast i głębię dla jasne-
go półaktu, który choć statyczny, jest dy-

namizowany przestrzenią, 
po lewej, utworzoną z ru-
chliwych jasnych i ciem-
nych, ekspresyjnych, z ge-
stu malowanych linii. Dzię-
ki poczynaniom fotografika 
ukazane ciało rozkwitającej 
dziewczyny jest czymś wię-
cej niż przedmiotem bio-
logicznym; wykracza poza 
rzeczywistością somatycz-
ną. Daje widzowi im-
puls do rozważań na 
temat kobiecości i po-
dróży poprzez ciało do 
wnętrza innej istoty.

W podobnych fo-
tografiach czarno-bia-
łych poznański artysta 
za pomocą środków 

warsztatowych albo skupia uwagę na 
nagiej postaci, łącząc akt z portretem 
psychologicznym, albo koncentruje się 
na przedstawionej sytuacji, jak w zdję-
ciach z perforowanym filmem. 

Jednak najbardziej charakterystycz-
ne dla jego twórczości są kompozycje 
barwne.

Zacznijmy od liczącego trzydzieści 
prac cyklu Karaoke. Został on oparty 
na kontrowersyjnym pomyśle skon-
frontowania modelki z aktami za-
mieszczonymi w pewnym znanym 
magazynie erotycznym. Można po-

wiedzieć, że w tym przypadku fotografik 
postąpił tak, jak czasami postępuje piosen-
karz karaoke, to znaczy do znanej melodii 
wyśpiewał swoje słowa. 

Kowaliński korzystając z rzutnika, wy-
świetlał interesującą go reprodukcję, która 
m.in. z powodu dodatkowego źródła świa-
tła i ciemnego tła, traciła swój pierwotny 
charakter, stając się nierozpoznawalnym 
obszarem dla pierwszoplanowej modelki 
usytuowanej w podobnej pozie, jak dziew-
czyna z magazynu. Obrazy nie nakładały 
się dokładnie, powstawały przesunięcia, 
światłocienie na ciele kobiety i przedmio-
tach np. lustrze oraz ścianie. Dzięki zasto-
sowaniu rzutnika i innego rodzaju światła 
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zmieniały się pierwotne kolory, a piękne 
ujęcia modelek wzbogacane zostały o do-
datkowe walory. Moim zdaniem najlepiej 
skomponowanym zdjęciem cyklu jest Ka-
raoke I. W malarski sposób prezentuje ono 
piękno kobiecego ciała, ma kapitalne tło 
i pogłębioną materialność, będącą odpo-
wiednikiem pikturalizmu w obrazach olej-
nych. 

W innych barwnych pracach zawsze 
centralnym elementem kompozycji jest 
naga kobieta, niezależnie od tego, czy jej 
otoczenie budowano wyłącznie za pomo-
cą efektów świetlnych, czy też użyte zosta-
ły kartki lub wycięte z papieru ukierunko-
wane trójkąty sugerujące ruch. Zróżnico-
wane, rozbudowane formalnie kompozy-
cje ukazywały zagłębione w myślach po-
stacie, medytujące, przeżywające jakieś 
bolesne wydarzenia, co sugerowały skie-
rowane w ich kierunku ostrza trójkątnych 
form oraz oczekujące na uleczenie, jak spę-
tana kobieta w jednej z najbardziej narra-
cyjnych prac. W wielu z tych refleksyjnych 
kompozycji artysta podejmował próbę zo-
brazowania upływającego czasu. Oczywi-
ście usensowienie fotografii i ich interpre-
tacja należy do widza, który przez suge-
stywność zastosowanych środków wyrazu 
zostaje wciągany do współtworzenia.

Ostatnio powstałe prace Kowalińskie-
go, tworzące cykl Inaczej są uwspółcze-
śnioną wizją świętości. Świadczą o tym po-
stacie o nieokreślonej seksualności, będą-
ce najprawdopodobniej odpowiednikami 
świętych – Bartłomieja, żywcem obdziera-
nego ze skóry; Wincentego, który był pła-
wiony; Sebastiana, według legend żołnie-

rza rzymskiego, który za panowania Dio-
klecjana jako chrześcijanin poniósł mę-
czeńską śmierć przeszyty strzałami łuczni-
ków i Wawrzyńca, przypiekanego ogniem. 
Cykl zainspirowała dyskusja i film doku-
mentalny dotyczące głośnej książki Dana 
Browna „Kod Leonarda da Vinci”. Przede 
wszystkim chodzi o umieszczoną na ma-
lowidle Ostatnia wieczerza postać znaj-
dującą się po prawej ręce Chrystusa, któ-
rą miała być rzekomo Maria Magdalena, 
a którą według większości uczonych jest 
młodziutki św. Jan, o wyglądzie typowym 
dla przedstawień młodych mężczyzn u Le-
onarda. 

To głośne wydarzenie oraz dojście 
w ostatnich latach do głosu feministek 
walczących o prawa kobiet i mniejszości 
seksualnych, które przez wieki, w czasach 
zdominowanych przez stosunki patriar-
chalne, były spychane na margines, spo-
wodowało powstanie nowych wyobrażeń 
świętych. Według poznańskiego autora 
mogły nimi być nie tylko kobiety, ale i np. 
transseksualiści. Na fotografiach świad-
czą o tym męskie spodenki i spłaszczanie 
piersi bandażem. 

Cykl Kowalińskiego Inaczej jest wypo-
wiedzią w sprawie nie tylko dowartościo-
wania roli kobiet i mniejszości seksualnych, 
ale ich uświęcenia. Z tym, że – jak napisa-
łem w recenzji Zawodowcy w Starym Bro-
warze – paradoksalnie dochodzi u niego 
do zrównania ról, ale w… cierpieniu.

Niemniej, jak wynika z niniejszego tek-
stu, poznański artysta jest autorem wielu 
bardzo interesujących kompozycji, które 
z pewnością usatysfakcjonują nawet bar-
dzo wymagających odbiorców fotografii.   

Włodzimierz 
Kowaliƒski 
(rocznik 1951). Fotografuje 
od roku 1970. W latach 70. 
i 80. był członkiem grup 
twórczych: A – 74, specjalizującej 
się w fotografii aktu oraz 

„Zwyczajna 44”  /A. Tyszko, 
L. Morawski, A. Zygmuntowicz, 
W. Kowaliński/, realizującej 
wystawy fotografii socjologicznej. 
Od 1981 r. jest członkiem ZPAF, 
w którym przez kilka lat pełnił 
funkcje wiceprezesa Zarządu 
Okręgu Wielkopolskiego ZPAF 
i przewodniczącego Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej. Jest 
autorem kilku wystaw 
indywidualnych oraz 
współautorem kilkudziesięciu 
wystaw zbiorowych. Wziął 
udział w ponad 200 
wystawach zbiorowych, 
środowiskowych, ogólnopolskich 
i międzynarodowych, m.in. we 
Francji, Japonii, Rosji, Niemczech, 
Czechach.
Otrzymał kilkanaście nagród 
i wyróżnień m.in. srebrny medal 
na IX Międzynarodowym Salonie 
Fotografii Artystycznej  

„Venus”, 1978.
Jego prace znajdują się 
w zbiorach: Muzeum 
Narodowego w Poznaniu, 
Muzeum Narodowego we 
Wrocławiu, w kolekcji Grażyny 
Kulczyk i innych zbiorach w kraju 
i za granicą. 
www.kowalinski.za.pl

sztuka
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Jak wiadomo światem rządzą ONI – Ży-
dzi, masoni, pedały, a ostatnio też jeden 
Murzyn. Niedawna dwudziesta rocznica 
Okrągłego Stołu (06.02.89) przywołała ra-
dykalną kontrowersję wokół kwestii, kto 
stał za tym przedsięwzięciem. Dla jednych 
oczywiste, że to ICH spisek, służący KGBow-
skiemu planowi rewitalizacji żydokomuny. 
Dla innych Okrągły Stół jest ukoronowa-
niem polskiej polityki – jak nie tysiąclecia 
od chrztu Polski, to XX w. 

Dla mnie to fenomen, który dowodzi 
zaangażowania Opatrzności w sprawy do-
czesne, w tym polskie w szczególności. Do-
wód na istnienie Boga i na to, że 
jest On po prostu Polakiem. Bo 
w kraju, w którym od stuleci od 
polityki skutecznej ważniejsze 
jest wywijanie szablą, a kom-
promis od zawsze był zgniły 
i w sposób oczywisty świński – 
powodzenie takiego przedsię-
wzięcia oznacza CUD. Zwłasz-
cza uwzględniając tutejszą kłó-
tliwość, egocentryczne warchol-
stwo i zmienność nastrojów. 
Nie wypominając – w samym 
Poznaniu funkcjonują ze czte-
ry organizacje kombatantów 
Czerwca ’56, bo inaczej nie da 
się dogadać. Gdzie dwóch Po-
laków, tam trzy stronnictwa i nie 
ma zmiłuj się. 

Fenomen Okrągłego Stołu 
to danie odporu Złemu, który 
mógł mieć okazję do wywoła-
nia znacznego rozpieprzu. Za-
mordyzm był często obalany siłą, 
a zamordystów skracano przy 
tym o głowę. Mieli więc zasad-
nicze powody przedłużać trwa-
nie tyranii. Jeśli ktoś uważa, że 
w imię miłości bliźniego masy 

„komunistów” powinny dyndać 
na latarniach, to do bilansu ta-
kiego „rozwiązania” winien wli-
czyć koszty możliwej małej do-
mowej wojenki. Albo i dużej, na 
pół Europy, bo w końcu to myśmy reszcie 
demoludów przecierali szlaki i dali wzory 
wychodzenia z komuny. Choć trzeba też 
pamiętać o Gorbim.

Tak czy owak, rocznica Okrągłego Stołu 
logicznie otwiera obchody XX lecia Rzecz-
pospolitej nr III i ½. Kulminacja nastąpi pew-
nie 4 czerwca, w rocznicę wyborów do Sej-
mu kontraktowego – o ironio, najbardziej 
efektywnego z wszystkich parlamentów po 
PRL-u. Były to też wybory o rekordowej fre-
kwencji. Wynosiła ona aż... 62,7% uprawnio-
nych. Nie cały naród chciał więc obalać ko-
munę, tylko i owszem duża jego część – nie 
na barykadach bynajmniej, lecz bez ryzyka, 
przy urnie wyborczej. 

Trudno jednak dokładniej stwierdzić, 
czego ta większość tak naprawdę chciała 
poza obfitością dóbr w supermarketach 
pełnych bajeranckich gadżetów. I gór ape-
tycznie wyglądającego żarcia. Ten „dobro-
byt” był powszechnie ważniejszy niż sy-
cenie historycznego gniewu na komunę. 
W Polsce dominuje jeszcze moje pokolenie, 
które od komuny dostało to, co było w niej 
najlepsze – niezłe bezpłatne wykształce-
nie i opiekę zdrowotną, pełne zatrudnie-
nie, dostępne przedszkola i tanie wakacje, 
powszechny egalitaryzm i dach nad głową, 
choć nędzny, dla każdego. Plus wyjazdy za 

granicę, o których inne demoludy mogły 
sobie pomarzyć. Zaś najgorsze nas ominę-
ło – stalinowska tyrania. Dlatego myślę, że 
ogół bardziej niż ostro konkurencyjnego 
kapitalizmu i żeby „...na drzewach zamiast 
liści wisieli komuniści” chciał jakiejś łagod-
nej politycznie i bezpiecznej prawnie wersji 
socjal-komuny. 

Z wolną Polską wyszło więc jak z mał-
żeństwem – najlepsze na samym począt-
ku, a właściwie to przed. Dlatego melodra-
mat kończy się najpóźniej na ślubie, żeby 
oszczędzić widzom rozczarowań prozą co-
dzienności, kiedy nadzieje i marzenia we-
ryfikują realia, wolne od iluzji. „Przed” był 
mityczny tzw. karnawał „Solidarności” lat 

’80-81, przed-miodowe miesiące euforii wol-
ności, i chociaż cząstkowej i kontrolowanej, 
to dla wyposzczonego ogółu odlotowej. 
Stan wojenny jest jak śmierć bohatera/ki 
w filmie – nie było ślubu i tego „po” – sza-
rości upierdliwego życia, która zabija eksta-
zę miłości. Co zostałoby z tego „karnawału”, 
gdyby nie stan wojenny – nie umniejszając 
jego pacyfikującego społeczne zaangażo-
wanie znaczenia? Ile trzeba by było czasu, 
żeby z karnawału zrobiło się zwykłe polskie 
piekło? Rok, półtora? Tyle mniej więcej mi-
nęło od Okrągłego Stołu do „wojny na gó-
rze”. I na kogo to zwalić, kto winien? Stale 

nam ruscy (komuna, zaborcy, Żydzi, 
pedały...) szczają do mleka?

Czy jest szansa na poważne 
rozmówienie się o tym dwudzie-
stoleciu wolności, czy tylko będzie 
jubel i fajerwerki? Szansa na uczci-
wy, społeczny dialog bez przemil-
czeń, aby sensowniej popychać na-
rodowy wózek dalej? Raczej w to 
wątpię. 

Z solidarnościowej idei jakimś 
przypadkiem (?) wyłoniła się Polska 
rozgrywana wzdłuż i w poprzek 
przez partykularne egoizmy, wal-
czące ze sobą zajadle i obojętne na 

konsekwencje tej walki dla całej 
reszty. Jest Polska partii, korpora-
cji branżowych, biznesów dużych, 
małych i średnich, regionalna i lo-
kalna, kościelna, piłkarska i in., każ-
da zajęta swoimi geszeftami. W ca-
łość układa się to coraz mniej. Osta-
tecznie zrealizowała się solidarność 

– swoich, dla swoich i przez swoich, 
wśród swoich. Reszta na drzewo. 
Jak tu gadać, skoro nic nie łączy?

Rozmówieniu się najbardziej 
chyba nie sprzyja propagan-
da bezdyskusyjnego sukcesu III 
RP, jak nie przymierzając za Gier-
ka, uprawiana przez grube ryby 

„obozu sukcesu” – pełne pychy 
i aroganckiego samozadowole-
nia „elyty”. Akurat one rzeczywi-

ście na transformacji wyszły najlepiej! Nie 
pogadasz, bo rządzi nimi afekt rodzicielski 
wobec Jubilatki – właśnie taka III RP i ½ to 
głównie ich dziecko. A rodzice mają autory-
tatywny monopol na prawdę, bez dystansu, 
pokory, autokrytycyzmu. I spróbuj być kry-
tyczny wobec cudzego potomstwa! 

Po drugiej stronie dominuje przekona-
nie, że apel Wałęsy z 1989 r. by brać swo-
je sprawy we własne ręce, najskuteczniej 
wprowadzili w życie złodzieje, którzy z na-
tury ręce mają dłuższe niż ludzie zwykli. 
Dlatego już w 1996 roku musiała powstać 
książka Jacka Kuronia „Siedmiolatka, czy-
li kto nam ukradł Polskę?”. Ale Kuronia już 
wtedy nikt ważny nie słuchał.  

Lech Mergler

XX-LECIE: 
O TAKE 
POLSKE?
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