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że z wrogą władzą zaboru można walczyć
tylko poprzez niegospodarność.
Jakie będą następne kroki
i wspólne projekty?
Na razie nie mamy wspólnych projektów, tylko polityczne zbliżenie, dyskusje,
które coraz bardziej uświadamiają, że parę
problemów, które mamy do rozwiązania,
czy to na terenie miasta, czy gminy, powinniśmy rozwiązywać wspólnie. Przykład rozdziału oczyszczalni ścieków pokazał, że nie
jest to dobry sposób na załatwianie tych
samych spraw odrębnie. Kalisz podjął działania dotyczące gospodarki odpadowej –
utworzono związek międzygminny i wybudowano zakład segregacji i utylizacji
odpadów, a Ostrów Wielkopolski i powiat
ostrowski – mieszkańcy ziemi ostrowskiej –
nadal nie mają rozwiązanego tego problemu. Gdybyśmy działali razem, moglibyśmy
to szybciej zrealizować. Być może naszym
wspólnym projektem będzie przedsięwzięcie termicznej utylizacji odpadów.
Jesteście Państwo postrzegani
jako duży region z potencjałem do tworzenia sieci współpracy. Jaka będzie rola
liderów politycznych i gospodarczych
w tej aglomeracji i czy uda się ich pozyskać dla tego projektu?
Myślę, że nie ma potrzeby bezpośredniego wspierania aglomeracji przez firmy.
Jeśli będą się one rozwijały, to jednocześnie
zyskiwać będzie też i aglomeracja. Ważne,
żeby biznes działał na szerszym polu i był
świadomy, że na przykład nie dysponuje
potencjałem 100 tysięcy ludzi w Kaliszu,
tylko 350 tysięcy w aglomeracji.
To ważne, że powstająca aglomeracja jest przeciwwagą dla aglomera-

Z Danielem Sztanderą, wiceprezydentem Kalisza,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Gwarancja
rozwoju

aglomeracja
Jest Pan ojcem chrzestnym
porozumienia o aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Pomysł niby nienowy, ale
dopiero teraz nabrał życia. Jak to się
udało?
Podczas wielu dyskusji w Poznaniu dotyczących rozwoju województwa wielkopolskiego zawsze przedstawiano aglomerację poznańską, a następnie w różnej kolejności: Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Konin,
Piłę, Leszno, Gniezno. Południowa Wielkopolska ma duży potencjał, stąd też pomysł
stworzenia obok aglomeracji poznańskiej
– aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Miasta
Ostrów Wielkopolski i Kalisz stanowią o tej
aglomeracji, są jej filarami i trzeba było tylko uświadomić to innym. To określenie zaczyna już żyć i nawet w niektórych dokumentach województwa wielkopolskiego
jest informacja o przyszłej aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Po kilku spotkaniach ze starostami, wójtami, burmistrzami tego terenu udało się ich przekonać, że powinniśmy
podpisać stosowny dokument, tak jak prezydent Poznania i starosta poznański podpisali list intencyjny stanowiący o utworzeniu aglomeracji poznańskiej.
Niewątpliwie powstanie aglomeracji wytworzyło nową sytuację między tymi miastami. Mówi się o zasypywaniu rowów, jest co zasypywać?
Jest, różni się mentalność ludzi w dawnym zaborze pruskim i rosyjskim, a na bazie tego podziału politycznego ten rów został wykopany. To się zaciera, ale jeszcze
w świadomości wielu ludzi jest zakodowane to, że zabór pruski to ten lepszy, bardziej rozwinięty gospodarczo, a rosyjski
z gospodarnością był na bakier. Uważano,

cji poznańskiej, bo rzeczywiście jest ona
już tworem, który żyje i ma się dobrze.
Teoretycznie nie jest postrzegana jako
konkurencja, ale jako coś, co powstaje
w innym miejscu i będzie tworzyć pewną równowagę w Wielkopolsce.
Myślę, że to nie przeciwwaga dla Poznania, nie kwestionujemy jego wiodącej roli w Wielkopolsce. To uzupełnienie
zrównoważonego rozwoju województwa
wielkopolskiego. Wiadomo, że to ośrodki
miejskie są motorem napędowym rozwoju
społeczeństwa i regionu. Aglomeracja kalisko-ostrowska musi wspierać, jako ośrodek
wielkomiejski, rozwój całego województwa
wielkopolskiego. Poznań jest niekwestionowanym liderem, ale nie możemy oprzeć się
tylko na Poznaniu i mówić, że zagwarantuje on rozwój południowej Wielkopolski.
Zbyt duża jest odległość – około 120–150
km, i taki rozwój jedynie zagwarantuje nam
aglomeracja kalisko-ostrowska.
Centrum Zaawansowanych
Technologii będzie budowane przy merytorycznej i finansowej pomocy samorządu województwa wielkopolskiego.
Jednym z tematów jest wspomniany już
przez Pana projekt spalarni...
Mamy kilka planów, które chcielibyśmy
realizować w ramach aglomeracji. Centrum
miałoby służyć firmom, podobnie jak zakład termicznej utylizacji odpadów. To początkowy etap. Mamy nadzieję, że intensywnie włączy się w te działania Ostrów
Wielkopolski.
Wspomnę też, że w Kaliszu będzie budowany oddział Wielkopolskiego Centrum
Onkologicznego, który będzie służył też
mieszkańcom ziemi ostrowskiej.
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Na ile miasto będzie wspierało
pomysł termicznej utylizacji odpadów?
Nie planujemy finansowego wkładu, chcemy być partnerem dla właściciela elektrociepłowni, czyli grupy Energa SA,
w pomocy merytorycznej i na rynku ciepła. Chodzi o to, że ma być produkcja skojarzonej energii elektrycznej z energią
cieplną, którą mogłoby zużyć miasto Kalisz do ogrzewania mieszkań. Spowoduje
to, że obie energie będą tańsze niż produkowane osobno.
Nie obawia się Pan, że energia
cieplna może nie być tańsza, jeśli będzie
zmonopolizowana, i czy nie zostanie
przyznane mniej pieniędzy z Unii Europejskiej, jeśli to będzie prywatna firma?
Nie obawiam się tego. Już pracuje roboczy zespół między miastem a Energą,
aby na etapie umowy zabezpieczyć pewne
rozstrzygnięcia, które będą obowiązywały później. Rzeczywiście nie może być tak,
że nagle powstanie jeden podmiot dyktujący warunki. Nie zapominajmy, że my nadal będziemy mieć ciepłownię, która produkuje ciepło i będzie dalej je dostarczać.
Zostawiamy sobie wentyl zabezpieczający
przed podnoszeniem cen, ale niezależnie
od tego musimy mieć wszystko zabezpieczone w umowie.
Jeśli chodzi o środki europejskie, to
mogą być wykorzystane oczywiście w innym procentowym udziale, ponieważ biznes może wnioskować maksymalnie o 50%,
natomiast samorządy pozyskują większe

dofinansowanie. Ale myślę, że dla biznesu
to i tak sporo.
Czy nie boicie się, że może Konin zdecyduje się zrealizować projekt
termicznego spalania odpadów?
Wiem, że Konin taki projekt ma i jest
on zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ale to też jest na etapie planowania. Problem z odpadami mają wszystkie
gminy i miasta w Polsce i nawet jeśli Konin zacznie realizację projektu, to wcale nie
znaczy, że nie ma sensu robić tego w Kaliszu. To kwestia skali. Gdyby Konin wybudował spalarnię na ilość taką, gdzie będzie
potrzebował też śmieci z aglomeracji kaliskiej, to wtedy moglibyśmy konkurować ze
sobą, natomiast jeśli byśmy mówili o wydajności do 200 tysięcy ton odpadów rocznie, to przecież i Kalisz może, a nawet musi
wybudować sobie spalarnię. Generalnie te
projekty tworzone są dla kilku miast, ale to
koszty transportu decydują o ich umiejscowieniu. Nie traktuję Konina jako alternatywy ani jako konkurencji. Poznań też będzie
musiał zbudować spalarnię, tym bardziej, że
czas upływa, a do zmniejszenia liczby składowanych odpadów zobowiązaliśmy się po
wejściu do Unii. Obecnie na wysypiska trafia ponad 90% z nich, od 2013 roku może
tylko trafić połowa, a od 2020 roku – jedynie 35% odpadów. Reszta musi być powtórnie wykorzystana lub przetworzona. Wszyscy jesteśmy zobowiązani coś z tym zrobić,
bo będziemy płacić olbrzymie kary.

Macie Państwo jeszcze inne
piękne projekty, oglądaliśmy w internecie wizualizację rzeki Prosny...
Tak, cele są piękne i stopniowo będziemy dążyć do ich osiągnięcia. Generalnie miasta w Polsce odeszły od rzek, a przecież to
właśnie płynąca woda jest symbolem życia.
W Kaliszu wiele odcinków już uporządkowaliśmy i upiększyliśmy. Rzeka Prosna wygląda
w tym momencie zupełnie przyzwoicie i porównując ją ze stanem sprzed kilkunastu lat,
nie chce się wierzyć, że tak szybko się zmieniła. Łatwo jest coś zaniedbać, o wiele trudniej przychodzi odbudowa, trwa to długo.
Jakie są najbliższe plany aglomeracji?
Teraz prezydencję przejął powiat
ostrowski, więc priorytety działania wytycza starosta ostrowski, Kalisz będzie wiódł
prym od 1 stycznia, to już niebawem, bo
czas szybko biegnie. Na jesieni musimy
pomyśleć, co dla nas na to pierwsze półrocze 2010 roku będzie ważne. Na pewno
pierwszorzędną sprawą będzie zakład termicznej utylizacji i ważne byłoby to, żeby
Ostrów Wielkopolski i powiat ostrowski
uczestniczyły w tym przedsięwzięciu. Będziemy bardzo zabiegać, aby po wybudowaniu drugiego etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego wybudować czteropasmową drogę Kalisz-Ostrów i wtedy już nikt
nie będzie mieć wątpliwości co do istnienia
aglomeracji kalisko-ostrowskiej. 
fot. udostępnione przez
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim
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Wizualizacja bulwarów rzeki Prosny w Kaliszu wzdłuż Wału Piastowskiego

Z Radosławem Torzyńskim, prezydentem Ostrowa Wielkopolskiego, rozmawia Mariola Zdancewicz

Już dwa i pół roku jest Pan prezydentem Ostrowa. Czy można po takim
czasie zrobić jakieś podsumowanie?
Nie chciałbym niczego podsumowywać.
To za krótki czas, aby pokusić się o jakąkolwiek ocenę. Powiem tak, wielkich owoców
na razie nie ma, chociaż już „zasialiśmy”,
„podlewamy” i już za chwilę będą.
A co Pan zasiał?
„Zasialiśmy” przede wszystkim zmiany
umożliwiające większe otwarcie się miasta
na inwestorów. W tej chwili udało się utworzyć i poszerzyć specjalną strefę ekonomiczną, w której właśnie są budowane zakłady
pracy. Zmieniliśmy plany zagospodarowania tak, aby w Ostrowie mogły się pojawić
galerie handlowe dla mieszkańców miasta
i okolic. Inwestorzy otrzymali już pozwolenie
na budowę i mamy nadzieję, że lada chwila ją rozpoczną. Po dziesięciu latach dysku-

sji rozpoczęliśmy remont ostrowskiego centrum kultury i również po dziesięciu latach
zaczynamy remont synagogi, która też będzie obiektem kulturalnym. Wprowadzamy
w życie dwa autorskie programy mieszkaniowe. Jeden przeznaczony jest dla syste-
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Czekamy na owoce

aglomeracja

Czekamy na owoce
matycznych, drugi dla zaradnych. Są to programy dotyczące powstawania mieszkań
komunalnych. To ewenement na skalę kraju,
bo rzadko które miasto buduje mieszkania
komunalne. My budujemy oprócz nich także mieszkania socjalne. Część już oddaliśmy
do użytku. Wszystkie tego typu inwestycje
realizujemy dzięki dofinansowaniu z Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Udało nam się wzbogacić pod względem inwestycyjnym nasz teren rekreacyjny nad zalewem Piaski-Szczygliczka, gdzie
wybudowano już Park Przygód i tawernę,
a obecnie powstaje tu tzw. Wieża Mocy
z najdłuższym w Polsce zjazdem tyrolskim
nad wodą. Mamy tu też wiele sprzętu pływającego. W słoneczne weekendy jest 10 tysięcy ludzi na plaży. To jedyny zbiornik wodny w promieniu kilkudziesięciu kilometrów,
w którym można się bezpiecznie kąpać,
a to dzięki sprytnemu systemowi oczyszczania wody poprzez dwanaście studni głębinowych i przesiąkanie wody przez złoże
gruntowo-żwirowe, co powoduje, że woda
w zalewie jest czysta.
Czy do udanych
działań zaliczyłby Pan też te
na rzecz aglomeracji kalisko-ostrowskiej?
Aglomeracja jako organizm
gospodarczy funkcjonuje bez
udziału samorządów już od kilkunastu lat. Ostrowianie i kaliszanie
wymieniają się miejscami pracy,
nauki czy odpoczynku. To, co jest
funkcjonalne, rozwija się w aglomeracji jako zespół gmin, natomiast w sensie urbanistycznym ta
przestrzeń jeszcze nie jest wypełniona i sądzę, że będzie to drugi
etap. W Polsce dotąd nie wytworzyły się mechanizmy, które by takie inicjatywy wspierały. Spotykamy się i tworzymy wspólny front
działań, ale nic z tego nie mamy.
Przydałoby się choćby ze strony
rządu obniżenie podatków. Inaczej jest we Francji, gdzie takie
związki gmin są preferowane ekonomicznie.
W planach zagospodarowania
przestrzennego
Wielkopolski region ten został
uznany za przyszłościowy, jeżeli chodzi o koncentrację przemysłu – co to oznacza?
Dla ostrowian i dla całej aglomeracji to przyszłość. Nic nie tworzy się z dnia na dzień, ale jest tu doskonały
klimat do działalności gospodarczej i inwestycji. I dzieje się tutaj wiele dobrego. Nie
zawsze przekłada się to na nowe miejsca
pracy, bo firmy są coraz bardziej zautomatyzowane, potrzebują mniejszej liczby lu-

dzi do produkcji, niemniej wpływa to na
rozwój naszych miast. Funkcjonują też tutaj specjalne strefy ekonomiczne w Odolanowie, Ostrowie i Nowych Skalmierzycach.
Wszystko to stwarza określone możliwości,
jednak na efekty trzeba jeszcze trochę poczekać.
Na ile Państwo w swoich planach jesteście przygotowani do tych inicjatyw?
Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale nasze plany są spójne z planami województwa.
A czy już macie załatwione
kwestie własności gruntu pod planowane przyszłe uprzemysłowienie?
Miasto nie musi być właścicielem terenów pod przemysł. Byłoby nawet lepiej, gdyby nie było. Potrzebny jest pewien interwencjonizm, ale wynika to z zachowania inwestorów, którzy czasami nieracjonalnie ustanawiają ceny gruntów. W rozwiniętej gospodarce

aglomeracja

Czy obchody rocznicy, którą uświetnił prezydent Lech Kaczyński,
spowodowały nadanie nazwy „Republika Ostrowska” któremuś z placów czy
ulic w Ostrowie?
Od kilku lat nazwę Republiki Ostrowskiej ma rondo – nieco na przekór historykom poznańskim – na drodze wiodącej
do Poznania. Chciałbym natomiast podkreślić, że pan prezydent zaskoczył nas swoją
ogromną wiedzą historyczną o Republice
Ostrowskiej i bardzo dziękowaliśmy mu za
znakomite wystąpienie.
A jak spisali się ostrowianie
w Powstaniu Wielkopolskim?
Brali w nim udział od pierwszego dnia Rawa Blues, latem zaś odbywa się festiwal
i warto wiedzieć, że pierwszym poległym „Reggae na Piaskach”. Jest też „Chanterelle
powstańcem był Jan Mertka z Ostrowa. To Festival”, czyli muzyka dawna, z koncertateż kwestia sporna, jednak część history- mi odbywającymi się w Ostrowie i Gołuchoków przyznaje nam rację. Sam słyszałem, wie. Gdyby ktoś powiedział, że w Ostrowie
jak mówił o tym dyrektor Muzeum Wojska kultura stoi na niskim poziomie, nie ręczyłPolskiego w Poznaniu.
bym za siebie – to oczywiście żart. MówiOstrów stoi jazzem...
łem o muzyce, ale mamy też przeglądy teNie tylko. Ostrów kulturą i sportem stoi. atralne, m.in. Festiwal Teatrów Niezależnych,
Sport ostrowski przeżywa niezwykle trud- który ma swoją stałą, wierną publiczność.
ne chwile, brakuje bowiem pieniędzy w bu- Co dwa lata odbywa się Międzynarodowe
dżetach klubów, sponsorów i miasta. Myślę Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrijednak, że ostrowianie kochają sport i on su. Przyjeżdżają tutaj wybitni graficy z casię podźwignie. Natomiast kultura w Ostro- łego świata. Występy, koncerty, przeglądy,
wie jest rzeczywiście bogata, i to nie tylko pokazy i wystawy trwają przez okrągły rok.
za sprawą Festiwalu Jazzowego. Ostrów to Taneczny zespół Gwiazda należy do światomiasto Krzysztofa Trzcińskiego. Nawiasem wej czołówki. A w tym roku w październiku
mówiąc, nikt nie kwestionuje, że urodził się czeka nas wielka wystawa – kopii i oryginaon w Poznaniu, ale tutaj chodził do szkół łów chińskiej terakotowej armii cesarza Qin,
i tutaj rozwinął się jego talent, tutaj zaczął określanej ósmym cudem świata i znajdugrać. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wy- jącej się na Liście Światowego Dziedzictwa
działu kultury przy Urzędzie Miasta w Ostro- Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
wie oraz koneksjom animatora festiwalu, JeCzy bywa Pan na tych imprerzego Wojciechowskiego, niedawno gościli zach?
u nas: Leszek Możdżer, Urszula Dudziak, ToStaram się być na każdym występie,
masz Stańko, Michał Urbaniak oraz znane koncercie czy wystawie, jeśli nie na otwarpostaci jazzu amerykańskiego.
ciu, to na zakończeniu.
Muszę jednak wymienić również wspaCzuję, że jest Pan homo musiniały festiwal „Chopin w barwach jesieni”, cus?
odbywający się w Antoninie, w dawnej sieTak, gram na kilku instrumentach klawidzibie Radziwiłłów, cieszący się od lat mię- szowych i trąbce. Moją pasją jest komponodzynarodową sławą, który każdego roku wanie piosenek (do szuflady).
ściąga wybitnych pianistów z całego świafot. udostępnione przez Urząd Miejski
ta. Mamy też w październiku festiwal bluw Ostrowie Wielkopolskim
esowy, drugi pod względem wielkości po

Czekamy na owoce

nie powinno być takich sytuacji. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby przemysł rozwijał się na
gruntach prywatnych – i tak często się dzieje.
W samym Ostrowie, w specjalnej strefie ekonomicznej, o której już wspominałem, mamy
jeszcze siedem hektarów niezagospodarowanych gruntów. Jesteśmy przygotowani
na przyjęcie kolejnych inwestorów. Kalisz na
przykład nie ma takich terenów, ale nie jest to
żadna bariera w rozwoju tego miasta.
A może jakieś trudności, czy
nie?
Takim naprawdę poważnym problemem w Ostrowie jest wysokie bezrobocie
kobiet i z tym musimy jak najszybciej się
uporać.
Wiele mówiło się o animozjach
pomiędzy mieszkańcami Ostrowa i Kalisza.
Nigdy nie miałem okazji tego doświadczyć. Najbardziej pamiętają je chyba kibice
Ostrovii i Calisii. Poza tym ostrowianie chętnie jeżdżą do Kalisza po zakupy, kaliszanie
do Ostrowa po rozrywkę, ewentualnie na
obiadki, kolacyjki czy kawę. Na ostrowskim
rynku jest dziesięć restauracji i to mówi
samo za siebie.
Rok temu podczas obchodów
90. rocznicy odzyskania niepodległości
i wybuchu Powstania Wielkopolskiego
w Ostrowie czczono pamięć bohaterów
Republiki Ostrowskiej...
Jest to bardzo ważny epizod w historii miasta, którego kultywowaniem jesteśmy zainteresowani. Jeden z honorowych
obywateli miasta, scenarzysta filmowy Kazimierz Radowicz, jest autorem scenariusza
do serialu telewizyjnego Republika Ostrowska i jego kinowej wersji Republika nadziei.
Tymi filmami w latach 80. rozsławił miasto.
Ostrowianie nie czekali na wieści z Wersalu,
ale już 10 listopada samodzielnie ustanowili terytorium polskie. Berlińska prasa nazwała je „Republiką Ostrowską” i tak już pozostało. Poznańscy historycy kwestionują fakt
powstania takiego terytorium, ale każdy ma
prawo do oceny własnej historii. My wiemy,
że właśnie tak było. 10 listopada 1918 roku
Ostrów otrzymał sztandar i obecnie od 15
lat ten dzień jest świętem Ostrowa.
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/... AGLOMERACJA to pewien naturalnie utworzony
konglomerat zazębiających się interesów.../

Nie chcemy konkurować

z Poznaniem

Z Krzysztofem Nosalem, starostą kaliskim,
i Włodzimierzem Jędrzejakiem, starostą ostrowskim,
rozmawia Mariola Zdancewicz

Panie starosto, kończy się Pań- wet ci, którzy mieszkają kilkadziesiąt kiloska prezydencja w ramach aglomeracji metrów dalej. Podobnie jest w przypadku
kalisko-ostrowskiej. Jak ocenia Pan do- planów stworzenia kolei dużej prędkości
tychczasową współpracę pomiędzy mia- czy budowy drogi dojazdowej do lotniska.
stami i powiatami?
Tego typu pomysłów jest znacznie więcej,
Krzysztof Nosal (starosta kaliski): Jest tym bardziej że nasza aglomeracja leży pojeszcze za wcześnie, aby oceniać tę współ- między miastami, które wykazują duży popracę, ponieważ nie wynikła z niej realiza- tencjał gospodarczy: Poznaniem, Wrocłacja konkretnych projektów, które na razie są wiem i Łodzią.
w fazie przygotowań. Przyczyną tego jest
Przewodnictwo w aglomeracji
to, że nasze partnerstwo ma charakter nie- przejmuje powiat ostrowski. Jak się Pan
sformalizowany, co oznacza, że aby prze- odniesie do powyższej wypowiedzi?
głosować jakiś projekt, potrzeba konsensuWłodzimierz Jędrzejak (starosta
su wszystkich zainteresowanych. W efekcie ostrowski): Zgodzę się z moim poprzednikażdy dąży do swoich celów osobno. Jest kiem, że szansą na rozwój aglomeracji jest
jeszcze jedna kwestia – projektów, które współpraca z tymi trzema miastami. Szczenie są nikomu prawnie przypisane – za- gólną rolę może odegrać Poznań, mający
zwyczaj nikt nie chce ich realizować, choć w swoim budżecie ponad miliard złotych,
w wielu przypadkach byłoby to bardzo po- oraz powiat poznański. Dzięki tak silnej fitrzebne. Jeszcze do niedawna przykładem nansowej pozycji mogłyby być docelowym
takiej sytuacji była budowa obwodnicy wo- partnerem dla aglomeracji kalisko-ostrowkół Ostrowa. Dopiero teraz udało się prze- skiej. Nie jest to jednak łatwe do osiągnięcia
konać samorządowców, że korzyści z reali- – przeszkodą jest zbyt niski budżet naszej
zacji tego pomysłu będą czerpać nie tylko aglomeracji, który powoduje, że nie moglimieszkańcy powiatu ostrowskiego, ale na- byśmy być równorzędnym partnerem go-
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spodarczym. Wynika to z historii powstania
aglomeracji kalisko-ostrowskiej, która utworzyła się z 22 samorządów, mających niskie
budżety. Jeśli zaś chodzi o kolej dużej prędkości, to można o niej realnie pomyśleć dopiero za dziesięć, a nawet piętnaście lat. Na
chwilę obecną powinniśmy się zatroszczyć
o stworzenie nowych miejsc pracy na lokalnym rynku. Pierwszym krokiem do tego jest
wspomniana wcześniej budowa obwodnicy wokół Ostrowa, a co za tym idzie – otwarcie nowych terenów inwestycyjnych. Chcemy w ten sposób zachęcić do odwiedzenia
naszej aglomeracji nie tylko Polaków, ale
również Niemców, Włochów czy Francuzów, od których otrzymujemy sygnały, że
chcieliby tutaj lokować swoje zakłady. Podczas swojej prezydencji chciałbym przygo-
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tować projekt na budowę dwujezdnej drogi
pomiędzy Kaliszem a Ostrowem, która zapewniłaby sprawną komunikację.
Na ile w realizacji tych zamierzeń możecie Państwo liczyć na udział
gospodarczych i politycznych liderów?
WJ: Ze strony liderów politycznych możemy zyskać duże poparcie, ponieważ zbliżają się wybory i każdy, kto liczy w nich na
dobry wynik, powinien zadbać o to, żeby
zaistnieć, a udział w naszych działaniach
daje taką szansę. Jeśli chodzi o liderów go-

ba dlatego, że mój ojciec prowadził kiedyś
warsztat samochodowy. Lubię także oglądać mecze piłki ręcznej, interesuje mnie turystyka i sport.
Niedługo będzie hit sezonu –
mecz Ostrovii z drużyną z Hamburga.
Czy wybiera się Pan na ten mecz?
WJ: Tak, ponieważ jestem honorowym
patronem, poza tym piłka ręczna bardzo
mnie fascynuje – mamy przecież wspaniałych piłkarzy ręcznych pochodzących z
Ostrowa, którzy grając na parkietach pol-

rolę i dlatego powinien być włączony do
aglomeracji.
Powiedzmy może coś o tym, jak
Pan, Panie Starosto, spędza wolny czas?
KN: Kiedyś lubiłem galopować na koniu, a obecnie jeżdżę na rowerze, nie tylko
na wycieczki, ale również do pracy. Moim
hobby jest także turystyka, do której wciąż
namawia mnie moja żona.
Jaką książkę Pan ostatnio czytał?
KN: Czytelnictwo nigdy nie było moją
mocną stroną. Rzadko bywam też w kinie –
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Zdjęcia z Forum Gospodarczego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, które odbyło się 30 czerwca br. w Opatówku.
spodarczych, to już takich pozyskaliśmy ze
względu na ich zainteresowanie rozległymi
terenami naszej aglomeracji, które stwarzają dobre warunki do przeprowadzenia wielu inwestycji.
Chciałabym przybliżyć Pana
osobę czytelnikom „Merkuriusza”. Proszę opowiedzieć o tym, jak Pan został
Europejczykiem Roku 2005.
WJ: Zostałem wyróżniony za działania
inwestycyjne związane z pozyskiwaniem
środków unijnych, jako pierwszy i do tej
pory jedyny starosta w Polsce.
Taka osoba jak Pan ma zapewne ciekawe hobby...
WJ: Jest nim praca, a poza nią, już od
dziecka, interesuję się motoryzacją – chy-

skiej ekstraligi i w zespołach zagranicznych,
promują nie tylko nasz region, ale i całą Polskę.
Czy zdołamy odzyskać tych
dwóch braci ostrowian, którzy obecnie
grają po stronie drużyny z Hamburga?
WJ: Na razie jest to niemożliwe, ponieważ musielibyśmy mieć drużynę w ekstralidze, a do tego potrzeba dużych pieniędzy,
których obecnie nam brakuje.
Wracając do aglomeracji, jedną z inicjatyw było stworzenie Centrum
Zaawansowanych Technologii w Kaliszu...
KN: Ten pomysł zrodził się właściwie w
Poznaniu, a celem ma być zrównoważony
rozwój aglomeracji, która podejmie współpracę z lokalnymi centrami rozproszonymi w całym województwie. Do końca roku,
w drodze przetargu, planujemy wyłonić
firmę, która podejmie się budowy naszego Centrum.
W sferze projektów aglomeracji jest też spalarnia śmieci...
KN: Realizacja tego projektu leży raczej
w kompetencji gmin. Z naszej strony możemy jedynie zorganizować spotkanie, na
którym Rada Stała aglomeracji będzie dyskutować o tym zamierzeniu.
A jak wygląda sytuacja dotycząca Pleszewa – na ile to miejsce jest
ważne dla rozwoju aglomeracji?
WJ: Biorąc pod uwagę przyszły rozwój
aglomeracji, Pleszew odgrywa znaczącą

niestety, jestem typowym urzędnikiem. Jestem też rolnikiem, który swoje pasje wiąże z naturą.
Czy może Pan przybliżyć swoją pasję?
KN: Obecnie zajmuję się hodowlą koni
i uprawą zbóż. Kiedyś poświęcałem się
ogrodnictwu i sadownictwu, z czego musiałem zrezygnować ze względu na swoje
obowiązki zawodowe.
Jakiś czas temu pojawiła się
propozycja ustalenia nagrody za osiągnięcia na rzecz rozwoju aglomeracji...
WJ: Tę nagrodę można otrzymać za wybitny wkład w gospodarczy i społeczny rozwój naszego regionu.
KN: Obecnie zatwierdziliśmy regulamin
jej przyznawania, w którym naszą nagrodę
określiliśmy jako „aglomeracyjną”, aby była
ceniona na terenie całej aglomeracji, a nie
tylko w Ostrowie czy w Kaliszu.
Za co by Pan siebie nagrodził,
kończąc swoją półroczną prezydencję?
KN: Nagrodziłbym siebie za wytrwałość w dążeniu do realizacji celów aglomeracji. Odczuwam satysfakcję, że w Opatówku udało mi się zorganizować biznesowe
spotkanie, na które wszyscy zainteresowani przybyli z przekonaniem, że zostaną na
nim podjęte ważne decyzje. 
fot. udostępnione przez
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
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Pleszewski
potencjał
Z Michałem Karalusem, starostą pleszewskim, rozmawia „Merkuriusz”
Proszę przybliżyć stanowisko
w sprawie powstającej aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Jaką rolę i jakie szanse widzi Pan, panie starosto, dla powiatu
pleszewskiego?
To dobrze, że aglomeracja kalisko-ostrowska powstała. Wspólnie z burmistrzem Pleszewa i wójtami gmin Chocz,
Czermin, Dobrzyca, Gizałki i Gołuchów
złożyliśmy deklarację o przystąpieniu do
„Porozumienia o utworzeniu aglomeracji
kalisko-ostrowskiej”. Mamy status obserwatora. Uważam, że bliskie sąsiedztwo,
więzi historyczne, gospodarcze i zawodowe, a także dogodne położenie komunikacyjne, zarówno kolejowe, jak i drogowe, czynią z powiatu pleszewskiego naturalnego partnera dla Ostrowa i Kalisza.
Nasz powiat może wnieść do konsorcjum

Muzeum w Dobrzycy
samorządowego cały swój potencjał. Powiększona aglomeracja kalisko-ostrowsko-pleszewska (KOP) byłaby przeciwwagą dla
aglomeracji poznańskiej, ale nie w sensie
rywalizacji, lecz po to, aby południowa
Wielkopolska także mogła w przyszłości
skorzystać z ustaw i środków na rozwój
aglomeracji. Widzę w tym szansę dla południowej Wielkopolski.
Jak Pan ocenia kondycję gospodarczą powiatu?
Przeważają u nas firmy prywatne. Na
uwagę zasługuje Pleszewski Klaster Kotlarski – modelowy w Wielkopolsce, skupiający najambitniejszych producentów kotłów
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centralnego ogrzewania. Firmy prywatne
nie odczuwają tak bardzo skutków kryzysu, bo szybciej dostosowują się do zmiennych reguł rynku, inaczej niż duże międzynarodowe firmy, które mają ścisłe powiązania z gospodarką światową. Fabryka
obrabiarek FAMOT Pleszew SA, należąca
do niemieckiego koncernu GILDEMEISTER,
w związku ze spadkiem zamówień na obrabiarki zwolniła w ostatnim okresie około
100 pracowników.
Powiat pleszewski ma niewątpliwie dwa zabytki o międzynarodowej
randze – zamek w Gołuchowie oraz owianą tajemnicą, historyczną siedzibę wolnomularstwa, pałac w Dobrzycy. O losach zamku i procesie odzyskania własności przez spadkobierców pisaliśmy
w lutowym numerze „Merkuriusza”. Zespół pałacowo-parkowy w Dobrzycy został w ostatnich latach odrestaurowany...
Przez dziesięć lat (1988–1998) byłem
dyrektorem muzeum w Dobrzycy.
Rozpoczynałem tam pierwsze prace konserwatorskie. Po reformie
administracyjnej organem prowadzącym dla muzeum po wojewodzie kaliskim stał się powiat pleszewski. Samorząd powiatowy nie
był w stanie udźwignąć finansowo
takiego zadania. Muzeum zostało przejęte przez Marszałka Województwa Wlkp., a było to możliwe
dzięki zmianie ustawy – którą zainicjowałem jako przewodniczący
Komisji Kultury Związku Powiatów
Polskich – o działalności kulturalnej, pozwalającej w drodze porozumienia na przekazywanie instytucji kultury innym samorządom.
Uważam, że obecna zmiana statutu
muzeum i koncepcja uczynienia z niego
kolejnego muzeum ziemiaństwa jest błędem, ponieważ zawęża pole działalności.
Opowiadałem się za stworzeniem w Dobrzycy muzeum epoki oświecenia lub idei
konstytucjonalizmu. Takiego muzeum nie
ma w Polsce. Jestem przekonany, że formuła oświeceniowa muzeum byłaby bardziej
atrakcyjna. Miałem taką wizję i jako były dyrektor tej placówki ubolewam nad tym, że
tak się nie stanie.
Czym chciałby Pan zachęcić turystów do odwiedzenia Pleszewa i powiatu pleszewskiego?

Na terenie powiatu działa pięć muzeów,
które warto obejrzeć: zamek w Gołuchowie,
Muzeum Leśnictwa, wspomniane muzeum
w Dobrzycy, Muzeum Regionalne w Pleszewie oraz zupełna ciekawostka – prywatne Muzeum Piekarstwa w Pleszewie. W Gołuchowie warto odwiedzić także pokazową
zagrodę żubrów. W sezonie letnim czynny
jest ośrodek wypoczynkowy i plaża nad Zalewem Gołuchowskiem. W najbliższych latach powstanie zbiornik wodny na Lutyni
w gminie Dobrzyca. Atutem ziemi pleszewskiej jest piękna przyroda, ale także liczne
zabytki. Szczególnie polecam spływy kajakowe rzeką Prosną. Sam często pływam.
Zrobiliśmy bardzo dobrą rzecz – wypromowaliśmy kajakarstwo na Prośnie. Wytyczyliśmy szlak wodny Bogusław – Chocz – Gizałki, zawiązał się Klub Kajakowy LOK „Prosna”
Pleszew. Spływy kajakowe cieszą się u nas
dużą popularnością.
Zapytam na końcu nieco rocznicowo. Powiat pleszewski obchodził
swoje 90-lecie, które zbiegło się z rocznicą Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości.
Mieliśmy swój istotny wkład w obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Po rocznych staraniach sprowadziliśmy
z Wielkiej Brytanii do Ojczyzny prochy płk.
Ludwika Bociańskiego, pleszewianina, komendanta powstania 1918/19 w Pleszewie. Był dowódcą pleszewskiego batalionu powstańczego, potem bohaterem wojny polsko-sowieckiej, oficerem Sztabu Generalnego, piłsudczykiem, komendantem
Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, wojewodą wileńskim,
a krótko przed wojną 1939 roku – wojewodą poznańskim. Zmarł w 1970 roku
w Londynie. W lutym br. prochy Pułkownika złożyliśmy z honorami wojskowymi
w kwaterze powstańczej na cmentarzu
w Pleszewie. Wmurowaliśmy także tablice
pamiątkowe płk. Bociańskiego na ścianie
Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz
na ścianie Starostwa Powiatowego w Pleszewie. 

Z Beatą Joanną Łozińską, dyrektorem Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, rozmawia „Merkuriusz”
Na ile aglomeracja, nie tylko ostrowsko-kaliska, jest
istotna, przydatna gospodarczo i społecznie, szczególnie wtedy, kiedy patrzymy przyszłościowo?
Każda inicjatywa samorządów lokalnych wspierająca współpracę jest istotna dla ich rozwoju gospodarczego, w rezultacie
pozwalając na lepszą jakość życia społecznego. Współpraca ta
może przybierać charakter związków komunalnych powstałych
zarówno w celu wykonywania konkretnych zadań, jak i dążenia
do porozumień dotyczących szerszego strategicznego współdziałania, którego efektem może być przykładowo stworzenie
centrum innowacji. Aglomeracja kalisko-ostrowska jest doskonałym przykładem zarówno dobrej współpracy samorządów
lokalnych, jak i lokalnych przedsiębiorców i kadry naukowej,
owocem czego będzie utworzenie Centrum Zaawansowanych
Technologii. Wcześniejsze wspólne działania prowadzone w ramach i na rzecz aglomeracji były niewątpliwie czynnikiem ułatwiającym rozwój CZT, które obejmie swoim zasięgiem zarówno Kalisz z branżą lotniczą, Ostrów z automatyką przemysłową,
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jak i Pleszew i jego zagłębie kotlarskie. Nie jest to oczywiście
katalog zamknięty branż, dla których Centrum będzie działać
w przyszłości.
Jaki jest Państwa udział w tym przedsięwzięciu?
Tworzenie Centrum wspierane jest przez samorząd regionalny w ramach projektów systemowych realizowanych ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podobnie jak
projekt stworzenia Lokalnego Centrum Innowacji w Pile. Obie
inicjatywy zostały zarekomendowane w 2007 roku
przez Radę ds. Innowacji – ówczesnego organu
doradczego działającego przy Marszałku Województwa (w 2009 roku przekształconą w Wielkopolską Radę Trzydziestu, skupiającą 30 kluczowych postaci życia gospodarczego, naukowego i politycznego Wielkopolski) – jako najbardziej obiecujące dla budowy systemu innowacji w naszym województwie. W celu wsparcia
fazy zalążkowej CZT zorganizowaliśmy kilka spotkań warsztatowych dla potencjalnych członków Centrum z udziałem ekspertów, zleciliśmy opracowanie diagnozy subregionu kaliskiego pod kątem utworzenia CZT, a także
modelu Centrum, którego koncepcja wdrożeniowa zostanie
dopracowana do końca roku.
Czy są szanse na pozyskanie większego kapitału
z Unii Europejskiej niż ten, który jest przewidziany?
Obecny etap przygotowań, na który składają się głównie
warsztaty, opracowania i ekspertyzy, finansowany jest ze środków
„miękkich” Europejskiego Funduszu Społecznego. Wraz z rozwojem
koncepcji i przy silnym zaangażowaniu zarówno władz lokalnych,
jak i przede wszystkim biznesu południowej Wielkopolski będzie

niewątpliwie można skorzystać z możliwości, jakie oferuje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.
W takiej inicjatywie ważna jest rola liderów gospodarczych i politycznych. Czy wspieracie Państwo potencjalnych liderów?
Sukces każdego projektu jest łatwiejszy i pewniejszy dzięki
liderom. Nie tylko pojedynczym osobom – ale właśnie takim
inicjatywom jak CZT w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Takie
inicjatywy są bowiem „liderami” budowanego wielkopolskiego
systemu innowacji; będzie on opierać się na projektach, które
z powodzeniem będą się rozwijały nie tylko podczas okresu
wspierania unijnymi środkami, ale także i w późniejszym czasie. W celu upowszechniania podobnych „inicjatyw dla przyszłości” Urząd Marszałkowski prowadzi konkurs „Wielkopolski
Lider Innowacji”, wnioski do którego przyjmowane są do 18
sierpnia br. Zapraszamy do zgłaszania innowacyjnych projektów współpracy.
Czy poza aglomeracją kalisko-ostrowską w Wielkopolsce podejmuje się podobne działania?
Wielkopolska jest regionem ludzi pracowitych i coraz bardziej
kreatywnych, więc podobnych inicjatyw z pewnością będzie coraz
więcej.

11

Fot. Archiwum WSNHiD

wywiad

Na wszystko trzeba
sobie zapracować
Z Moniką Olejnik, dziennikarką radiową
i telewizyjną, rozmawia Dominik Górny
Jest Pani kobietą sukcesu?
Myślę, że to nie ma znaczenia, czy się jest
kobietą, czy mężczyzną sukcesu. Rozróżnianie na te dwie kategorie jest dla mnie bardzo seksistowskie. Być człowiekiem sukcesu,
to znaczy być spełnionym osobiście i zawodowo. Ja robię wszystko, aby tak było, więc
na pewno czuję się taką kobietą. Trzeba osiągnąć w życiu coś, czego nie trzeba się wstydzić, wręcz przeciwnie – czym można się poszczycić przed innymi. Nie musi to być sukces medialny, jak na przykład w dziennikarstwie czy aktorstwie. Można być pielęgniarką, która potrafi zrobić coś dobrego.
To znaczy co trzeba zrobić?
Coś z czego czerpie się przyjemność samemu, albo daje się ją innym, aby pomóc
ludziom.
Zaprasza Pani do swoich programów„ludzi polityki”. Która z osobowości Pani gości była najbardziej nieprzewidywalna?
Wszystko przewiduję… To nie jest tak,
że ktoś jest dla mnie w pełni nieprzewidywalny. Może jedynie mnie rozśmieszać
jak Nelly Rokita, za którą „nie można nadążyć”. Zajmuję się tym typem dziennikarstwa,
gdzie – proszę mi wierzyć – można się domyślać wielu odpowiedzi, które mogą być
jedynie zaskakujące.
Istnieją takie osoby, z którymi
nie udało się porozmawiać na wszystkie
intrygujące Panią sprawy?
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Swoich rozmówców wybieram przede
Być etycznym jako dziennikarz, to znawszystkim ze względów zawodowych. Pa- czy nie kłamać. Uważam jednak, że coś tatrzę na to, jakie są zapotrzebowania tema- kiego jak obiektywne dziennikarstwo jest
tyczne ludzi. Nie kieruję się jakąś szczegól- tylko wymysłem idealistów.
ną sympatią do swoich rozmówców. Ale są
Czego się Pani nauczyła od
takie postaci, których mi naprawdę brakuje. swoich rozmówców?
Na pierwszym miejscu wymieniłabym proNa pewno pokory. Choć przyznam, że
fesora Bronisława Geremka. To była osobo- nie jestem do końca pewna, czy nauczywość!
łam się jej od rozmówców, czy od życia.
Które z cech tej „osobowości” Tak, to chyba doświadczenie życiowe nanajbardziej Panią ujmowały?
uczyło mnie pokory. W moim przypadku
Co do Profesora, to był to „wielki” poli- nie sprawdza się to, że „jestem dzieckiem
tyk z prawdziwego zdarzenia. A tak w ogó- szczęścia”. Na wszystko trzeba zawsze
le cenię sobie ludzi, których mogę nazwać czymś sobie zapracować, żeby mieć to, co
intelektualistami.
się ma.
Medialny wizerunek przedstaDziennikarstwo jest sztuką
wia Panią jako daleką od sentymentów, uwodzenia…
osobę, która „idzie do przodu” i nigdy
Zgadzam się z tym. Tak to już po prostu
niczego nie żałuje…
jest, bo każdy z dziennikarzy, zarówno raWcale tak nie jest. Żałuję na przykład, że diowych, jak i telewizyjnych, jest aktorem.
tak krótko rozmawiałam z Bronisławem Ge- Gra się głosem i twarzą. Dla mnie większym
remkiem. Za mało z nim zrobiłam wywia- „teatrem wyobraźni” jest radio.
dów…
O czym prywatnie marzy MoPani niespełnionym marze- nika Olejnik?
niem był wywiad z Papieżem Janem
Mam marzenia takie jak każda matka.
Pawłem II. Gdyby jednak Pani „zdąży- Chcę, żeby mój syn, bliscy i ludzie wokół
ła” z nim porozmawiać, to jakie zadała- mnie byli zwyczajnie szczęśliwi.
by pytania?
Wynika z tego, że jest Pani
Każde z moich pytań dotyczyłoby tych z natury osobą liryczną?
spraw, które są uznawane w światowym
Tak, często jestem osobą nieśmiałą. NiKościele za tematy tabu… Spraw, o któ- gdy sobie nie wyobrażam, będąc w telewirych księża czy osoby duchowne nie potra- zji, że oglądają mnie tłumy. W dziennikarfią myśleć nowocześnie.
stwie trzeba jednak z reguły działać tak, jakJak rozumie Pani pojęcie etyki by się było pewnym siebie, jeśli chce się coś
w dziennikarstwie?
osiągnąć.
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 ieniądze dla
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lotnisk

Taniej rozmawiamy
Od 1 lipca nawet o 60 procent tańsze są opłaty za roaming. Komisja Europejska zaproponowała takie rozwiązanie jeszcze we wrześniu zeszłego
roku, a w kwietniu zatwierdził je Parlament Europejski. Nowe unijne przepisy pozwalają obywatelom Unii Europejskiej płacić nie więcej niż 11 eurocentów (bez VAT) za wysyłanie SMS-a na terenie
wszystkich 27 państw członkowskich. Do tej pory
średnia cena w Unii za SMS-a wynosiła 28 eurocentów, ale na przykład w Holandii i w Portuga-

lii przekraczała 35 eurocentów. Za 11 eurocentów,
ale dopiero od 1 lipca 2011 roku, za minutę bez
VAT można będzie odbierać w roamingu również
rozmowy przez telefon komórkowy. Dzwonić z zagranicy będzie wtedy można za 35 eurocentów.
Na razie od 1 lipca tego roku obowiązuje opłata
46 eurocentów za połączenia wykonywane z zagranicy i 22 eurocenty za połączenia otrzymywane za granicą.

Wielkopolska liderem na „Open Days” 2009
Po raz pierwszy w historii organizowanej już po
raz siódmy unijnej imprezy „Open Days” polski region będzie liderem międzynarodowej grupy regionów. Wielkopolska od kilku miesięcy przewodniczy
przygotowaniom konglomeratu partnerów Unii Europejskiej z Austrii (Karyntia), Wielkiej Brytanii (hrabstwo Lancashire), Finlandii (Finlandia Południowa),
Czech (Pilzno), Hiszpanii (Castilla La Mancha i Andaluzja), Holandii (Wschodnie Prowincje Holenderskie) i Grecji (Illa) do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, jaki od 5 do 8 października
br. odbędzie się w Brukseli. Jego priorytetami będą
kryzys ekonomiczny i walka ze zmianami klimatycznymi, a hasło przewodnie „Open Days” brzmi: „Światowe wyzwania – europejskie rozwiązania”.
Proponowany przez Wielkopolskę warsztat „Regiony debatują o przyszłości polityki spójności” cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem uczestników „Open Days”, że jako pierwszy wyczerpał możliwości rejestracji. Przyjęto zgłoszenia od 150 chętnych.

zygzakiem
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Politycy i eksperci z ośmiu regionów należących do konglomeratu „Regiony Spójności na rzecz
Silnej Europy” będą dyskutowali we wtorek 6 października w siedzibie Wielkopolski w Brukseli. Celem dwóch przygotowywanych w ramach warsztatu debat jest włączenie partnerów regionalnych,
w tym praktyków samorządowych, w proces wymiany poglądów na temat wizji przyszłej polityki
spójności, a ich zadaniem będzie przedstawienie
swoich doświadczeń z poprzedniego i bieżącego
okresu programowania, które mogłyby wpłynąć na
jakość interwencji podejmowanych w przyszłości.
Moderatorem warsztatu będzie Mikel Landabaso
z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Wielkopolskę reprezentować będzie Radosław Krawczykowski, dyrektor Departamentu Wdrażania WRPO. Warto wiedzieć, że
oprócz Brukseli, gdzie odbędzie się około 130 konferencji, warsztatów i spotkań, przez cały październik w całej Europie zorganizowanych zostanie około
250 lokalnych imprez.

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy w wysokości około pół miliarda euro na
rzecz dziesięciu polskich portów
lotniczych. Środki pomocy zgłoszone komisji przez władze polskie przeznaczone są dla istniejących małych regionalnych portów
lotniczych położonych w okolicach Poznania, Rzeszowa, Krakowa, Łodzi czy Bydgoszczy oraz
dla portów lotniczych, które niebawem mają powstać w Lublinie,
Modlinie, na Podlasiu, w Olsztynie-Szymanach i Zegrzu Pomorskim. Wszystkie małe regionalne
porty lotnicze mogą otrzymać dotację do pełnej kwoty inwestycji,
natomiast porty lotnicze średniej
wielkości, jak poznańska Ławica
czy krakowskie Balice, skorzystają z maksymalnej pomocy w wysokości 76 procent. 192 miliony
euro przeznaczone na modernizację lotnisk pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Pomoc zostanie
przyznana przez władze centralne, regionalne i lokalne. Program
wesprze między innymi budowę
nowych terminali i modernizację
pasów startowych. Pomoc może
być udzielona w postaci dotacji,
przekazania własności terenów
i wyposażenia, a także zastrzyków kapitałowych.

Strategia dla Bałtyku

Komisja Europejska przedstawiła propozycję strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Pięć lat po rozszerzeniu region ten stoi
w obliczu naglących wyzwań. Chodzi m.in. o pogarszający się stan wody w Morzu Bałtyckim, niedostateczne połączenia komunikacyjne, bariery
handlowe i problemy z dostawą energii. Sytuacja ta nasiliła się ze względu na brak skutecznej koordynacji działań. Strategia, która została przedstawiona przez komisarz do spraw polityki regionalnej Danutę Hubner, ma przede wszystkim na celu maksymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego państw członkowskich i regionów w obszarze Morza Bałtyckiego zamieszkiwanego przez blisko 100 milionów ludzi.
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego to istotny krok naprzód, ponieważ stanowi nowy rodzaj współpracy unijnej. Nie oznacza ona konieczności przyjmowania nowych aktów prawnych lub powoływania instytucji, lecz opiera się na dążeniu rządów i obywateli państw członkowskich
do sprostania wspólnym, pilnym wyzwaniom. Komisja proponuje kompleksowy plan działania oparty na szczegółowych konsultacjach z rządami
krajowymi i władzami regionalnymi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi: UE ma odpowiednie kompetencje do tego, aby koordynować pracę, którą należy podjąć w celu maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów sprzyjających ochronie Morza
Bałtyckiego, pobudzeniu wymiany handlowej i poprawieniu jakości życia dla wszystkich mieszkańców regionu.
MAZ
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Być niezawodnym

Elektrociepłownia Piwonice
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Z Markiem Bartczakiem, prezesem Elektrociepłowni „Piwonice”, rozmawia Mariola Zdancewicz

Państwa mottem jest „być niezawodnym i konkurencyjnym producentem
energii cieplnej”. Czy w tej myśli nie kryje
się pewna sprzeczność?
Absolutnie nie, gdyż przez to hasło pokazujemy, jak ważne jest dla nas, aby mieszkańcy miast mieli poczucie pewności, że do ich
domów zostanie dostarczona energia cieplna. Umiejętność bycia zarówno niezawodnym,
jak i konkurencyjnym to nieodzowny warunek
stworzenia poczucia cieplnego komfortu, za
który nasi klienci są w stanie zapłacić rozsądną cenę. Energia musi być dostarczona, niezależnie od tego, czy – z punktu widzenia klienta – węgiel już jest na hałdzie, czy są trudności
z jego zakupem. Ten rodzaj „bezpieczeństwa
energetycznego” może zaoferować tylko taka
firma, która ma ugruntowaną pozycję pod
względem ekonomicznym.
Dostarczają Państwo 52% ciepła dla Kalisza – czy można to potraktować
jako pewien monopol?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Mogę na
nie odpowiedzieć zarówno z perspektywy prezesa firmy dostarczającej ciepło, jak i mieszkańca miasta, który jest zainteresowany, aby
zapłacić jak najmniejszą kwotę za jak najlepszą
usługę. Ciepło jest „towarem”, w stosunku do
którego na całym świecie stosuje się określenie monopolu naturalnego, jaki wynika z samej formy sprzedaży ciepła, w znaczny sposób
ograniczającej konkurencję. W Kaliszu akurat
nie występuje cieplny monopol, bo oprócz naszej firmy ciepła dostarcza również Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Trudno sobie
jednak wyobrazić, żeby klient mógł do swojego domu doprowadzić, powiedzmy, piętnaście rur centralnego ogrzewania i wybrać sobie jedną z nich. W gruncie rzeczy konkurencja jest zjawiskiem korzystnym, tylko czasem
powinna mieć pewne ograniczenia właśnie –
choć to może zabrzmieć paradoksalnie – w interesie klienta. W naszym przypadku zapewnia
to Urząd Regulacji Energetyki poprzez wydawanie zezwoleń na zastosowanie taryfy cieplnej na pozyskanie ciepła przez naszych potencjalnych klientów. Wracając do kwestii monopolu cieplnego, można posługiwać się przykładami wielu europejskich państw, takich jak
Dania, Anglia czy Niemcy. Ich mieszkańcy nie
mają – w zakresie wyboru dostawców w ramach miejskich infrastruktur energetycznych
– ograniczonych możliwości wyboru usługodawców, zgodnie ze strategicznymi regulacjami państwa i samorządów, aby ciepło i energia były możliwie jak najtańsze – i takie są.

Szukacie Państwo możliwości
unowocześnienia produkcji energii...
Konieczność takiego działania wynika przynajmniej z dwóch przesłanek – obniżenia kosztów produkcji i modernizacji sposobów wytwarzania energii, co jest szczególnie ważne na
gruncie zasad makroekonomii wynikających
z polityki Unii Europejskiej, zgodnie z którą
można otrzymać certyfikat za efektywną produkcję odnawialnej energii. Dotyczy to m.in.
spalania biomasy i jeśli chodzi o tę kwestię, to
jesteśmy właśnie na początku drogi do wprowadzenia tego rozwiązania w życie. Obecnie
przygotowujemy dokumenty i wszystkie potrzebne materiały, które umożliwią inwestowanie w spalanie peletów pochodzenia rolnego
w celu produkcji energii, co nam umożliwi pozyskanie Zielonych Certyfikatów z tytułu produkcji energii elektrycznej, a tym samym obniżenie jednostkowych kosztów produkcji, przy
jednoczesnej modernizacji środków produkcji.
Rozwój ekonomiczny umacnia naszą pozycję
na gruncie gospodarki lokalnej. Kilka miesięcy
temu pojawił się pomysł, aby w południowej
Wielkopolsce zbudować instalację termicznej
utylizacji odpadów komunalnych, która ma się
mieścić w naszej elektrociepłowni. W tym celu
została powołana grupa robocza, która składa
się z przedstawicieli Urzędu Miasta i grupy kapitałowej Energa SA. Pierwsze posiedzenie tej
grupy odbędzie się 4 sierpnia br.
W ubiegły piątek powołane zostało też konsorcjum, w którego skład weszły osoby wyłonione z samorządu miejskiego, powiatowego, amerykańskiego
koncernu Lenna International, Energetyki
Kaliskiej, Przedsiębiorstwa InnowacyjnoWdrożeniowego Erpol z Gliwic, Stowarzyszenia Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu oraz austriackiego koncernu
Voest Alpine VEA. W jakim celu podjęliście
Państwo te działania?
Jest to – jak rozumiem – etap inicjowania
współpracy. Ma ona zapewne służyć poszerzaniu wiedzy dotyczącej sposobów rozwoju
technologii i rodzajów jej finansowania. Grupa zainteresowanych może zostać – jak myślę
– poszerzona o nowych partnerów, jeśli wniosą
istotny wkład w technologie dotyczące utylizacji odpadów. Przykładem prowadzenia tego
typu działań są państwa należące do Unii Europejskiej, w których technologia jest tak zaawansowana, że takie instalacje znajdują swoje miejsce w centrach wielkich miast, na przykład w Wiedniu czy Paryżu. W naszym kraju
też jest to możliwe, tylko trzeba pokonać problem wciąż za małej świadomości polskiego
społeczeństwa, które podchodzi z uprzedzeniem do tego typu działań. Należy przekonać
ich faktami, a nie pustymi obietnicami.

Efektem tej tradycji jest profesjonalna
wiedza kolejnych pokoleń i kadr pracowniczych, których w energetyce jest wciąż
za mało. Poza tym z faktu, że istniejemy
już wiele lat, wynika dobrze przygotowana, współczesna infrastruktura naszej firmy – linie przesyłowe, rurociągi cieplne czy
bocznica kolejowa; to tylko kilka z czynników, których efektywne wykorzystanie powoduje relatywne potanienie inwestycji.
Warto dodać, że od 1932 roku nie tylko istniejemy, ale od tego czasu pracują również
nasze niektóre maszyny, co jest powodem
do dumy, bo oznacza, że potrafimy dbać
o własność naszej firmy.
A jeśli chodzi o Pana życie
prywatne – jakie ma Pan hobby?
Bardzo lubię obcować z dobrą literaturą, bo choć z zawodu jestem inżynierem, to mam duszę humanisty.
Ostatnio czytałem na przykład Na plaży
Chesil McEvana, który jest jednym z najbardziej cenionych przeze mnie pisarzy – obok
José Saramago. A jeśli chodzi o sport, to
choć nie jestem zagorzałym kibicem konkretnej drużyny, to lubię od czasu do czasu
obejrzeć w telewizji mecz piłki nożnej, albo
siatkówkę czy rozgrywki tenisowe. Jednak
najbardziej pociąga mnie snooker, czyli gra
w bilard, którą uprawiam i która bardzo
mnie uspokaja. 

wywiad

Technologię, o której Pan ekologicznych form produkcji energii ma
mówi, dopiero wprowadzamy do na- „zielone światło”. Poza tym skorzystamy
szego kraju. A obawy dotyczą negatyw- z kredytów komercyjnych i pomocy włanych skutków jej wdrożenia, za to wia- snych inwestorów.
domo, że związki chemiczne, które poPaństwa elektrociepłownia istwstają przez spalanie, właściwie są tak nieje stosunkowo długo, bo już od 1932
niebezpieczne jak broń jądrowa...
roku. Na ile historyczna tradycja ma
Zastosowanie najnowocześniejszej tech- wpływ na Państwa bieżącą politykę?
nologii, a tylko o takiej mówimy, pozwala
zupełnie inaczej podejść do tego tematu.
Proszę mi wierzyć, że gdybyśmy mogli zrobić to od razu, to z dnia na dzień szkodliwość
związków chemicznych wydzielanych przy
utylizacji odpadów byłaby mniejsza niż ta,
jaka wydobywa się z komina przy spalaniu
węgla przy tej samej produkcji energii.
Instalacja samej energii cieplnej i elektrycznej oraz technologii dotyczących oleju napędowego ma kosztować 250 milionów dolarów, a jak droga
będzie cała inwestycja?
W związku z tym, że jeszcze nie
mamy wybranej technologii, trudno jest
oszacować koszty, choć znam ceny kilku „bliźniaczych” instalacji na przykład
w Niemczech. Jednak istota naszych
działań jest nieco inna, więc szacowanie
kosztów dzisiaj jest ryzykowne. Ważniejsze jest to, skąd możemy je pozyskać, a są
takie możliwości, ponieważ w Unii Europejskiej realizacja pomysłów dotyczących
R E K L A M A
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które w tej chwili trafiają do ZUOK Orli Staw, była przekształcana termicznie. Dyrektywa unijna, która ma nas obowiązywać w 2013 roku, zakazuje składowania odpadów
komunalnych, których wartość cieplna przekracza 6 MJ
(megadżuli) na kilogram. Tymczasem, biorąc pod uwagę
dane z 2008 roku, do Orlego Stawu takich odpadów trafiło około 25 tysięcy ton, a docelowo może być ich nawet
około 40 tysięcy ton rocznie. Gdyby więc powstała instalacja, która umożliwi przekształcenie tej części odpadów komunalnych w ciepło i energię elektryczną, byłoby to jak
najbardziej pożądane. I takie właśnie pomysły staramy się
przekazywać członkom Zgromadzenia Związku. Podpisanie w czerwcu br. przez prezydenta Kalisza listu intencyjnego z koncernem Energa SA dobrze wróży naszej inicjatywie. Pierwsze spotkanie zainteresowanych stron ma się
odbyć na początku sierpnia. Wtedy będziemy już wiedzieć,
w jakim kierunku powinny zmierzać dalsze działania, a jest
to dla nas ważne, gdyż jako Związek jesteśmy zainteresowani taką inwestycją, może nie jako strategiczny partner
finansowy, ale jako dysponent znacznej ilości odpowiednio przygotowanych odpadów.
Państwa projekt nabiera rumieńców, bo przecież są nim zainteresowani najwięksi producenci energii. Czy istnieją już jakieś rozeznania kosztowe?
Za wcześnie jeszcze na ten temat rozmawiać, sami też
do końca nie wiemy, jaki będzie montaż finansowy realizacji takiego projektu, kto będzie głównym inwestorem – czy
będzie to energetyka zawodowa, czy może również samorządy? Z nieoficjalnych informacji wynika, że Kalisz nie jest
zainteresowany udziałem finansowym w takiej inwestycji,

Spalarnia śmieci to
konieczność
Z Danielem Tylakiem, przewodniczącym Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
rozmawia „Merkuriusz”
Pomysł wybudowania spalarni odpadów dla
Kalisza i innych miast i gmin południowej Wielkopolski
nabiera realnych kształtów. Związek Komunalny Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” wystąpił z wnioskiem do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie tego projektu.
Nie jest tak do końca, bo formalnie z takim wnioskiem
nie wystąpiliśmy. Od ponad roku na bieżąco informujemy
wszystkich zainteresowanych o możliwości realizacji takiego projektu, który umożliwiłby odzyskanie energii z odpadów wytwarzanych na terenie południowej Wielkopolski.
Decyzję, czy będzie to realne, musimy skonsultować z innymi samorządami, nie tylko tymi, które należą do Związku.
Aglomeracja kalisko-ostrowska jest dobrą płaszczyzną porozumienia w tym temacie, a ja nie ukrywam – że Zarząd
Związku jest bardzo zainteresowany, aby część odpadów,
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ale wolałbym, żeby na ten temat wypowiadał się prezydent
miasta. Z wiedzy i doświadczenia, jakie zdobyłem w tym
temacie, wynika, że koszt realizacji takiego projektu na potrzeby Kalisza i regionu nie powinien przekroczyć 150 mln
złotych.
Jaka byłaby w tym wszystkim rola Orlego
Stawu?
ZUOK Orli Staw jest w tej chwili własnością Związku
Komunalnego Gmin i jego celem jest zagospodarowanie
wszystkich wytworzonych na terenie Związku odpadów
komunalnych, przy wykorzystaniu technologii mechaniczno-biologicznego ich przetwarzania w sortowni i kompostowni. Gminy, podejmując się budowy ZUOK, przekazały
Związkowi kompetencje zarządzania odpadami wytworzonymi na swoim terenie. Dlatego możemy być partnerem do
rozmów dla każdego inwestora, który chciałby część z tych
odpadów efektywnie wykorzystać.
Orli Staw także ulega stałej rozbudowie...
Tak, bo gdyby kwestia budowy instalacji termicznego
przekształcania odpadów była zbyt odległa w czasie, to mu-

Byłem ostatnio w Danii na zaproszenie ambasady Królestwa Danii i przez cały tydzień zwiedzaliśmy różnego rodzaju instalacje do termicznego przekształcania odpadów.
Dania to małe państwo, takie jak Wielkopolska i województwo lubuskie razem wzięte, a mimo to działa tam 30 instalacji do termicznego przekształcania odpadów, którymi zarządzają samorządy. Dania ma jednak nad nami pewną przewagę – jej tradycje i doświadczenia w procesach termicznego
przetwarzania odpadów są ponadstuletnie, a my tworzymy
je dopiero od kilku lat.
Zanim pokonamy bariery społeczne i przekonamy
mieszkańców do koniecznych nowoczesnych rozwiązań,
minie kolejnych kilkanaście lat.
Może byłoby łatwiej, gdyby realizację pomysłu wsparła aglomeracja kalisko-ostrowska?
Tak a aglome racja powinna już powstać przed wielu laty, ale
włodarzom obu miast jakoś
nie było po drodze – jako wiceprezydent Kalisza wiele lat starałem się
zgłębić ten problem. Obecnie aglomeracja jest
faktem i władze obu miast wiedzą, że tylko razem mogą
coś „zwojować”, a sprawa termicznego przekształcania odpadów i odzysku z nich energii powinna łączyć te ośrodki, a nie dzielić jak przed laty realizacja wspólnej oczyszczalni. Obecnie odbywają się pierwsze spotkania
i rozmowy z władzami Ostrowa Wlkp. o przystąpieniu do Związku. Chociaż Ostrów Wlkp.
z okolicznymi gminami nie jest „przypisany” do regionu gospodarki odpadami,
jaki został określony w „wojewódzkim planie gospodarki odpadami”
na bazie Orlego Stawu, to szanse zacieśnienia współpracy istnieją. Powstanie w ten sposób
możliwość jeszcze bardziej racjonalnego zagospodarowania
odpadów, na czym zyskałyby
Ostrów Wlkp. i Kalisz oraz liczne gminy ościenne.
Orli Staw to prawdziwy potentat wśród tego
typu przetwórni odpadów...
Tak, to nasza chluba. Jest to
nowoczesny zakład przetwarzania odpadów komunalnych, a podobnych w Polsce jest niewiele. Orli
Staw jest unikatowy, bo wybudowany od podstaw, według najbardziej nowoczesnych, proekologicznych technologii. Sprawa termicznego przekształcania
odpadów to już krok dalej, niż pierwotnie zamierzaliśmy. Potrzeba tego typu inwestycji wynika z unijnych dyrektyw, ale to nie oznacza, że
nie myślimy o sprostaniu temu nowemu
perspektywicznemu wyzwaniu.
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sielibyśmy wykorzystać własne możliwości i realizować projekt, który umożliwi spalanie naszych odpadów, posiadających odpowiednie właściwości energetyczne, w innych instalacjach, jakimi są na przykład cementownie. Nakłady finansowe są wtedy niewielkie, a korzyści znaczące. Energii
zawartej w odpadach nie wykorzystamy wtedy jednak dla
mieszkańców z naszego regionu, a władze miasta Kalisza
i tak będą zmuszone modernizować własne ciepłownie.
Ludzie obawiają się toksycznych związków, które są emitowane w spalarni. Stąd tyle oporów
wobec jej wybudowania, zarówno
ze strony włodarzy miast, jak i ludności...
Nie jestem inżynierem chemikiem
i trudno mi się wypowiadać autorytatywnie w tej materii, ale jest
wielu fachowców, którzy są
w stanie wyjaśnić wszystkie wątpliwości i doprowadzić do osiągnięcia społecznego konsensusu. Widzimy,
co się dzieje w miastach, gdzie
planuje się budowę instalacji do
termicznego przekształcania odpadów, na przykład w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy czy w Poznaniu. Na
skutek protestów mieszkańców pojawiają się tam problemy, które są konsekwentnie
rozwiązywane. Sądzę, że podobnie będzie w Kaliszu. Procedura dochodzenia do kompromisu trwa
na ogół rok, a czasami nawet dłużej, jednak trzeba
taki dialog prowadzić. I właśnie rolą naszego
Związku jest między innymi poszerzanie
oraz przekazywanie w przystępny
sposób wiedzy o takich nowoczesnych instalacjach. Mieszkańcy powinni mieć wgląd
w to, co ma być wybudowane, i na bieżąco monitorować emitowane
na zewnątrz produkty termicznego procesu. Jestem przekonany, że obecnie działające ciepłownie bardziej
zanieczyszczają
środowisko w Kaliszu, niż czyniłaby
to nowoczesna instalacja, ponieważ
zastosowane w niej
technologie pozwoliłyby osiągać o wiele
bardziej korzystne dla
środowisk a parametr y
emisji.
W centrum Wiednia
i Paryża funkcjonują takie spalarnie i nie tylko są tolerowane przez
mieszkańców, ale nawet podziwiane jako obiekty architektoniczne.
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fot. Stanisław Wojcieszak

jest wspólnym dobrem

Środowisko naturalne
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Z Józefem Wołoszczukiem, dyrektorem
Zakładu Gazowniczego w Kaliszu, rozmawia Mariola Zdancewicz
Jako oddział Wielkopolskiej
Spółki Gazownictwa jesteście Państwo
częścią głównego importera gazu do
Polski, jakim jest PGNiG. Jak reagujecie
na sytuacje rynkowe?
WSG zarządza siecią gazociągów dystrybucyjnych na terenie województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz
na terenie kilku gmin województw: łódzkiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Odpowiadamy za transport gazu oraz stan i rozbudowę technicznej infrastruktury dystrybucyjnej. Reakcje oddziału odzwierciedlają przede wszystkim działania WSG, której
jesteśmy częścią. Aktywność naszej spółki na rynku polega głównie na zbieraniu
informacji, uważnej analizie sytuacji rynkowej i proponowaniu optymalnych rozwiązań.
Czy powstawanie aglomeracji
kalisko-ostrowskiej ma dla Państwa jakiekolwiek znaczenie gospodarcze bądź
kulturalne?
W myśl podpisanego porozumienia
współpraca między samorządami aglomeracji kalisko-ostrowskiej będzie miała wszechstronny charakter i obejmie np.
promocję gospodarczą i turystyczną, kulturę i dziedzictwo narodowe, warunki inwestowania, aktywność zawodową mieszkańców, zagospodarowanie przestrzenne,

transport zbiorowy, gospodarkę komunalną, edukację publiczną, ochronę zdrowia,
ochronę środowiska – większość tych elementów ma duży wpływ na potencjalne
możliwości rozwoju naszej spółki na terenie aglomeracji. Liczymy też na korzyści
biznesowe wynikające z rozwoju gospodarczego, którym zaowocuje ta współpraca, oraz korzyści promocyjne będące
efektem zintegrowanych działań przede
wszystkim w dziedzinie kultury. Biorąc
pod uwagę efekty dotychczasowej współpracy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego,
można się spodziewać, że miasta będą teraz wspólnie dążyć do trwałego i zrównoważonego rozwoju tej części województwa wielkopolskiego.
Jaka jest tzw. misja spółki?
Naszym głównym celem jest, tu cytuję: zapewnienie użytkownikom ciągłości i bezpieczeństwa dostaw gazu. Stawiamy na rozwój i ekologię, mając na względzie konieczność dostosowania się do
globalnych standardów obowiązujących
we współczesnym świecie. Jesteśmy niekwestionowanym liderem lokalnego rynku dystrybucji gazu. Rozwijamy system
dystrybucyjny, który opiera się na planach rozwoju oraz aktywnej współpracy
z podmiotami zajmującymi się obrotem
paliwami gazowymi. Poprzez sprawne zarządzanie majątkiem sieciowym zapewniamy wszystkim użytkownikom systemu poczucie bezpieczeństwa i ciągłości
dostarczania paliwa gazowego. Oferuje-
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my w pełni profesjonalną
istniejącej sieci gazowej. Umożobsługę oraz promujeliwi to pokrycie przyszłego zamy gaz ziemny jako palipotrzebowania na ciepło i pawo ekologiczne, przyczyliwo gazowe. Zdolności przesyniając się tym samym do
łowe gazociągów pozwalają na
ochrony środowiska naprzyłączenie kolejnych odbiorturalnego. Jesteśmy spółców gazu, zarówno indywiduką rozpoznawalną i poalnych, wykorzystujących gaz
z ytywnie postrzeganą.
do celów komunalno-grzewUtrzymujemy dobre relaczych, jak i odbiorców przemycje z władzami samorząsłowych wykorzystujących gaz
dowymi oraz wspieramy
ziemny jako źródło energii do
istotne inicjatywy lokalne,
procesów technologicznych.
jako firma odpowiedzialna
Na ile ekologia jest
społecznie.
dla Państwa ważną dziedziPrzekazaliście
ną?
Państwo szpitalowi im.
Jest wpisana w naszą misję,
Tytusa Chałubińskiego
zatem jest bardzo ważna. W zatympanometr kliniczny
kresie przyjętej polityki proeko– urządzenie do badania
logicznej Wielkopolska Spółka
słuchu. Jakie inne przedGazownictwa realizuje założosięwzięcia jeszcze wspiene obecne i przyszłe cele śrora Pański oddział?
dowiskowe, koncentrując się
Poza podstawowymi
głównie na takich dążeniach,
zadaniami realizujemy rówjak przywrócenie stanu natunież inicjatywy społeczne,
ralnego środowiska zdegradowspomagając kulturę, sztuwanego przez działalność tradykę oraz sport. Ponadto pocyjnego gazownictwa, poprzez
magamy instytucjom takim
likwidację szkodliwych pozojak domy dziecka oraz szpistałości po gazowniach klasycztale. Zdajemy sobie sprawę Józef Wołoszczuk (po lewej) – dyrektor Zakładu Gazowniczego nych, gdzie gaz był uzyskiwaz istotnej roli, jaką w cywi- w Kaliszu – przekazuje tympanometr kliniczny.
ny z węgla kamiennego, oraz
lizacyjnym rozwoju regiomonitorowanie i raportowanie
nów odgrywają przedsiębiorstwa, wspie- WSG podostrowska sieć gazowa powstała emisji gazów cieplarnianych w ramach zorające różne inicjatywy i instytucje służące w roku 2006/2007. Pierwsze dostawy gazu bowiązań wynikających z ratyfikowanego
ochronie naturalnego środowiska, zacho- przetransportowano nią w maju 2007 roku. protokołu z Kioto. Program proekologiczwaniu narodowego dziedzictwa kulturo- Wśród naszych użytkowników dominują ny realizujemy poprzez wdrażanie nowych
wego oraz utrwalaniu dobrego społeczne- gospodarstwa domowe i małe przedsię- technologii i rozwiązań umożliwiających
go klimatu. Oprócz wielu, wspomnianych biorstwa.
ograniczenie zużycia surowców i enerJakie planujecie inne inwesty- gii: racjonalną eksploatację i propagowajuż, inicjatyw Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa nasz oddział w Kaliszu wspiera wie- cje?
nie ekologicznych surowców i paliw (CNG)
Jeszcze w tym roku rozpoczniemy 69 oraz segregację i odzysk odpadów. Dzięki
le innych przedsięwzięć, na przykład mający już międzynarodową renomę corocz- nowych inwestycji polegających na budo- stosowaniu sprzętu do hermetycznego wyny festiwal muzyki jazzowej w Ostrowie wie sieci gazowych oraz będziemy konty- konywania prac na czynnych gazociągach
Wielkopolskim czy koncerty odbywające nuować 72 inwestycje z lat poprzednich. zapobiegamy powstawaniu szkodliwej emisię podczas Dni Kalisza. Nie sposób wy- Dbając o bezpieczeństwo i ciągłość dostaw sji metanu. Za cel stawiamy sobie bowiem
gazu, jesteśmy w trakcie przygotowywania ochronę powierzchni ziemi, krajobrazu namienić tu wszystkich naszych działań.
Ostatnio kupiliście sieć gazo- 34 zadań modernizacyjnych na sieciach ga- turalnego i zabytków w trakcie działalności
zowych. W 2009 roku planujemy również inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej, czemu
wą od firmy K&K. Dlaczego?
Ponieważ sieć gazowa w tym rejonie wykonać około 700 nowych przyłączy do służą stosowne zapisy w umowach z wykoposiada dobre perspektynawcami oraz wdrażanie i utrzywy rozwoju, zależało nam,
mywanie systemów zarządzania
aby wykorzystując wszelkie
środowiskowego.
swoje kompetencje i zasoŚrodowisko naturalne jest
by, istotnie zwiększyć warnaszym wspólnym dobrem,
tość tej sieci i zintensyfidlatego ustawicznie będziemy
kować dostawy gazu. 28
rozszerzać zakres działań, któkwietnia WSG podpisała
re prowadzą do poprawy jego
umowę o nabyciu od firmy
stanu, pokazując jednocześnie,
Linia K&K spółki należącej
że gaz ziemny to czyste i ekolood 2005 roku do grupy CP
giczne paliwo.
fot. udostępnione przez
Energia SA, sieci gazowej
WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład
w okolicach Ostrowa WielGazowniczy w Kaliszu
kopolskiego. Kupiona przez
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Kamerun to średniej wielkości państwo w zachodniej Afryce. Na powierzchni ponad
czterystu siedemdziesięciu kilometrów kwadratowych mieszka ponad osiemnaście milionów ludzi, pochodzących z ponad 200 plemion.
Przeciętny Europejczyk nie jest nawet w stanie wyobrazić sobie warunków, w jakich
żyje i pracuje przeciętny mieszkaniec Kamerunu. Bez wody i prądu, bez podstawowych
świadczeń socjalnych (opieka medyczna jest całkowicie płatna). Płacić trzeba również za
edukację – i to na każdym poziomie. Jej koszt w przytłaczającej większości wypadków
przekracza możliwości wielodzietnej zwykle kameruńskiej rodziny.

Misja Kamerun

Na zdjęciu Katarzyna Rubel
Z ojcem Dariuszem Godawą kierującym
Misją Kamerun w Bertoua oraz Katarzyną Rubel, przedstawicielką Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Słońca, rozmawia
Mariola Zdancewicz
Jak znalazł się ojciec w Kamerunie?
DG: O wyjazd do Kamerunu poprosiłem swoich przełożonych, będąc jeszcze
w nowicjacie w 1988 roku. Właśnie wtedy
wrócił do nas z Afryki nasz prowincjał poszukujący braci, którzy byliby chętni wyje-
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chać. Zgłosiłem się i przez cały czas pobytu
na krakowskim studentacie trwałem w postanowieniu wyjazdu. Do Kamerunu wyruszyłem już w trzy tygodnie po święceniach – w 1993 roku. Planowaliśmy założyć
tam centrum formacji katechistów w diecezji Bertoua. Brakowało jednak środków do
realizacji tego zamysłu. Ja opiekowałem się
parafią św. Piotra i Pawła, a dwaj współbracia prowadzili kursy dla katechetów, jeżdżąc
do różnych wiosek w całej archidiecezji.
Było tak do roku 1996. Mniej więcej cztery
lata później, w odpowiedzi na lokalne potrzeby, zrodził się pomysł otwarcia domu
dziecka. Nie mieliśmy wtedy jeszcze odpowiednich zabudowań, więc na początku
dwadzieścioro pięcioro dzieci zamieszkało na plebanii. Pod nazwą Foyer St. Dominique sierociniec funkcjonuje od stycznia
2002 roku.
A w jaki sposób Pani zaangażowała się w działalność Misji Kamerun?
KR: Zupełnie przez przypadek. Pojechałam do Kamerunu na wakacje i tam trafiłam
do domu dziecka prowadzonego przez ojca
Dariusza, który działał tam już od kilkunastu lat. Wpadłam wtedy na pomysł warsztatów plastycznych i spędziłam kilka dni

z dziećmi, rysując. Finałem warsztatów był
pierwszy, spontaniczny wernisaż w kościele. Pomyślałam, że warto byłoby poszukać
jakiejś innej formy wsparcia dla tych dzieci. W Bertoua pomagało grono sprawdzonych przyjaciół ojca Dariusza i wolontariuszy, którzy trafili tam dzięki stronie internetowej Misji Kamerun. Ich działania nie miały
jednak formy prawnej. Postanowiliśmy więc
założyć stowarzyszenie i w ten sposób sformalizować działalność istniejącej już grupy
ludzi. Zależy nam na tym, aby osoby, które
chciałyby wspomóc finansowo misję, miały
pełną jasność tego, gdzie trafiają i na co są
wykorzystywane ich pieniądze. Działalność
stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy osób zaangażowanych, które chcą pomóc nieodpłatnie, z potrzeby serca.
Co skłoniło ojca do założenia
domu dziecka?
DG: To, co widziałem we własnej parafii, a więc dzieci osierocone lub takie, które
pochodziły z wielodzietnych rodzin poligamicznych i których rodziców nie było stać na
wysyłanie potomstwa do szkoły. I ja się takimi dziećmi zająłem. Chciałem przede wszystkim dać im możliwość chodzenia do szkoły.
Jak wygląda typowa sytuacja
rodzinna w Kamerunie?
DG: Rodzina kameruńska niewiele ma
wspólnego z naszym polskim wyobrażeniem. Mamy tu najczęściej do czynienia
z poligamią. Mężczyzna posiada kilka żon
i z każdą związany jest co najwyżej węzłem
tradycyjnego obrzędu ślubnego. Co ciekawe, Kameruńczycy twierdzą, że poligamia
pojawiła się po przejęciu władzy przez białych kolonizatorów i przypisują jej rozpowszechnienie wpływowi luźniejszych, europejskich obyczajów. I faktycznie, wśród
rodzimych plemion Kamerunu – Pigmejów
Baka – monogamia jest ściśle przestrzegana.
Należałoby się zastanowić, czy takiego wpływu nie wywarła raczej obecność 25 procent
populacji muzułmańskiej. Jak wiemy, w islamie dozwolone jest posiadanie więcej niż
jednej żony. Wśród samych Kameruńczyków
powszechne jest przekonanie, że kobiet jest
proporcjonalnie więcej, stąd wielożeństwo
jest konieczne, aby zapewnić wszystkim
kobietom zamążpójście. Statystyki nie potwierdzają jednak tego przekonania. Poligamiczny model rodziny powoduje wiele
konfliktów wewnątrzrodzinnych. Pomiędzy
żonami tworzy się konkurencja, która podsyca zazdrość o małżonka i jego względy.
W przypadku śmierci ojca rodziny niewielki
spadek (rzędu 10 euro) staje się kością niezgody i doprowadza do takich skrajności, jak
otrucie konkurentów do dziedziczenia. Tutaj jest to na porządku dziennym, a każda
śmierć ma swojego winnego, którego trzeba znaleźć i ukarać, najczęściej bez udziału
czynników oficjalnych.

KR: Zresztą bardzo niewielu kobietom
udaje się uzyskać jakiekolwiek wykształcenie. Dlatego tak bardzo staramy się pomóc
Jacqy, która z niesamowitą siłą ducha kontynuowała naukę pomimo bardzo trudnej
sytuacji rodzinnej. Ojciec Jacqy opuścił rodzinę i uciekł do buszu, a matka później została otruta. Dziewczyna razem z młodszym
bratem, Mariusem, trafiła w końcu do Foyer
St. Dominique, gdzie dzięki ciężkiej pracy
udało jej się zdać maturę. Tam jest to bardzo trudny egzamin. Mało kto, zwłaszcza
wśród dziewcząt, ma szansę dojść do tego
etapu. Studia są już naprawdę rzadkością.
DG: Takie traktowanie kobiet zostawia
głębokie ślady w psychice. Kiedy przyjechaliśmy z Jacqy do Polski, zwracało uwagę to,
że zawsze szła jakieś trzy kroki za mną. Nie
mogła przyzwyczaić się do chodzenia tak
normalnie obok – na równi ze mną.
Kim jest Jacqy?
DG: Jest pierwszą wychowanką naszego
domu dziecka. Staramy się zebrać fundusze
i umożliwić jej studiowanie w Polsce. Pragniemy, aby jej przykład pokazał innym naszym
wychowankom: Zobaczcie, macie szansę zdać
maturę i studiować! Nawet za granicą.
KR: Jacqy zdecydowała się studiować
położnictwo – są to dwustopniowe studia
zawodowe. Chce wrócić potem do Kamerunu i wykorzystać zdobytą wiedzę. Jako
położna będzie posiadać niezwykle cenne
umiejętności, których wykorzystanie nie
jest tak bardzo zależne od zaplecza technicznego i farmaceutycznego, o które w takim kraju trudno.
DG: W Kamerunie zazwyczaj położną
jest po prostu babcia. Jacqy po studiach
w Europie raczej nie będzie odbierała porodów. Jej zadaniem będzie przede wszystkim przekazanie swojej wiedzy.

fot. udostępnione przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Słońca

Edukacja dla Jacqy i wielu jej podobnych
jest jedyną bramą do lepszego świata.
Pomóżmy ją otworzyć!
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Sytuacja dzieci w takich rodzinach jest zapewne trudna?
KR: …zwłaszcza że mamy tu do czynienia z zupełnie innym podejściem do dzieci.
Możemy to dostrzec choćby przy okazji tak
prozaicznej czynności jak posiłek – dziecko
je na końcu, pożywiając się tym, co zostało.
Tym dzieciom brakuje podstawowych rzeczy. Uczęszczanie do pierwszych klas szkoły
jest darmowe, ale tylko w teorii. Żeby chodzić do szkoły, dziecko musi mieć przede
wszystkim specjalny mundurek i parę butów, do tego dochodzą opłaty związane
z komitetem rodzicielskim. Są to niebagatelne wydatki dla rodzin, które często nie
są w stanie zapewnić potomstwu nawet
wody i pożywienia. Ojciec Dariusz udziela
pomocy najbiedniejszym rodzinom, chcąc
umożliwić im wysłanie dzieci do szkoły, lecz
środki te bardzo często zamiast na edukację przeznaczane są na coś zupełnie innego.
Dlatego wstępnie opracowaliśmy system
stypendialny zapewniający dalszą edukację tym, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, a najważniejsze, tamtejsze dzieci chcą
się uczyć. Zdają sobie sprawę z tego, że jest
to jedyny sposób, żeby wyrwać się z biedy.
Kapuściński w swojej książce także zwracał
uwagę na to, iż afrykańskie dzieci częściej
proszą bogatych przybyszów nie tyle o jedzenie, ile o ołówek czy długopis...
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Słońca wyznacza sobie za cel promocję edukacji i równouprawnienia. Jak
wygląda sytuacja kobiet w Kamerunie?
DG: Kobiety uznawane są za osoby niższej
kategorii, dlatego że nie przedłużają rodu.
KR: Dziewczynka już od urodzenia się
nie liczy. W wieku kilkunastu lat wychodzi
za mąż i odtąd należy do rodziny męża. Dlatego w dziewczynki się po prostu nie inwestuje. Nawet w takich rodzinach, które stać
na edukację dzieci, kończą one zazwyczaj
swoje kształcenie na szkole podstawowej
(edukacja jest obowiązkowa do 11. roku życia), jeśli w ogóle do niej uczęszczają. Oficjalnie prawo kameruńskie gwarantuje równouprawnienie, takie samo prawo do własności,
do dziedziczenia itd. W praktyce stosowane
są jednak stare tradycje. Sytuacja kobiet jest
dramatyczna. Urodzenie dziewczynki może
być podstawą do rozwodu. W tej sytuacji
dzieci należą do ojca, a kobieta zostaje bez
niczego, bo też do niczego nie ma prawa.
Nawet do wyboru męża.
DG: Tak jest nie tylko w przypadku
ubogich, lecz także bogatych, przedsiębiorczych plemion, jak na przykład Bamileke. Kobieta z Bamileke nie może wyjść za
mężczyznę z innego plemienia. I nie ma
tu znaczenia jej wykształcenie, bo ono nie
wpływa w żaden sposób na wysokość posagu. Kobieta w tej kwestii nie decyduje.
Jeśli się nie zgodzi, to zostanie otruta.

Więcej informacji na stronie:
www.dziecislonca.org
Starają się Państwo zapewnić
edukację młodym Kameruńczykom, którym zdobyte wykształcenie pozwoli poprawić sytuację w rodzinnym kraju?
KR: Nie chcemy niczego narzucać. Więzy rodzinne są jednak często tak silne, że
nawet Kameruńczycy po studiach za granicą wracają do ojczyzny. Mają szansę odciąć się od przeszłości, lecz tego nie robią.
Jako stowarzyszenie staramy się o studia
dla Jacqy, ale ona nie ma żadnego formalnego obowiązku, żeby wrócić do Kamerunu.
Wszystko zależy od niej. Chodzi o to, żeby
była szczęśliwa i miała szczęśliwe życie.
DG: Chociaż z drugiej strony być może
z daleka będzie mogła więcej zrobić niż na
miejscu – w Kamerunie. U nas w stowarzyszeniu przydałby się ktoś, kto zna afrykańskie realia i zajmowałby się kontaktem pomiędzy Polską a Kamerunem. Decyzję pozostawiamy Jacqy.
Ilu wychowanków jest obecnie w Foyer St. Dominique i jakie będą
ich losy?
DG: Obecnie mieszka u nas 24 dzieci. Ich losy są różne, nie zawsze szczęśliwe.
Dziewczyny, które trafiają do nas w wieku
14–16 lat, rzadko zagrzewają u nas miejsca.
Zdarza się, że zachodzą w ciążę i wtedy nie
mogą już mieszkać w domu dziecka.
KR: Są jednak też wychowankowie, którym udaje się zakończyć edukację. Dzięki
pomocy ojca Darka zdobywają zawód i samodzielność.
Czy to prawda, że domowi
dziecka w Bertoua pomagają tylko Polacy?
DG: Tylko i wyłącznie. I można powiedzieć, że są to tylko osoby prywatne.
KR: Czasem nawet nie wiemy, kto nam
pomaga, bo niektórzy wpłacają anonimowo pieniądze na konto stowarzyszenia. Pomocy udzielają nam głównie ludzie, których znamy osobiście. W operacjach prawnych całkowicie bezpłatnie pomaga nam
zaprzyjaźniona KNTM Kancelaria Radców
Prawnych. To dzięki nim oficjalnie staliśmy się organizacją pożytku publicznego.
Wspierają nas też inne instytucje. W Poznaniu jest to choćby biuro podróży Logos
Travel Marka Śliwki. Kiedy będąc w Warszawie, przygotowywaliśmy wernisaż, firma Fremantle Media Polska użyczyła nam
swojego biura i sprzętu komputerowego.
To dzięki tym ludziom, którzy pomagają
nam z własnej dobrej woli, stowarzyszenie może funkcjonować. 

Misja Kamerun
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fot. udostępnione przez CITISPA

Azyl w centrum
miasta
Z Moniką Makosz, prezesem firmy Citi
SPA, rozmawia Mariola Zdancewicz

Niewątpliwie trwa moda na
SPA. Co jest przyczyną takiego stanu
rzeczy i czy tradycyjne salony kosmetyczne już nie wystarczają?
Zainteresowanie SPA widać zarówno
na rynku polskim, jak i poznańskim, gdzie
wciąż pojawiają się nowe gabinety, oferujące tego typu usługi. Z prawdziwym SPA
nie ma to często nic wspólnego, ale nazwa
przyciąga klientów. SPA powinno dysponować aparaturą do hydroterapii, jaką można
spotkać w uzdrowiskach, chociażby w Ciechocinku. Posiadamy kapsułę Dermalife Spa
Oceana; urządzenie to jest uznane za jedno
z najlepszych na świecie i proponujemy je
naszym klientom. Wypływa to z szacunku
dla odwiedzających nas osób. Mamy świadomość, że coraz więcej ludzi przywiązuje wagę do wyglądu, na przykład panowie
przed spotkaniem biznesowym przychodzą na manicure. Poza tym nie chodzi tylko
o wizerunek, lecz po prostu o świadomość
dobrego wyglądu, a co za tym idzie – lepsze samopoczucie.
Chciałabym, aby przybliżyła
nam Pani filozofię SPA. Właściwie czym
jest SPA?
Jest to skrót łacińskiej sentencji – sanus
per aquam, czyli „zdrowie poprzez wodę”,
wykorzystywanej w celach relaksacyjnych
i zdrowotnych, co często też wiąże się z odpoczynkiem na łonie przyrody.
Czy zatem Citi SPA, położone
w centrum miasta, nie przeczy tej idei?
Położenie naszej firmy jest bardzo
przemyślane, ponieważ lokalizacja w centrum umożliwia bycie bliżej klienta, któremu oferujemy szeroki pakiet usług. Każdy
zabiegany człowiek może do nas w każdej
chwili wejść na szybkie odświeżenie, ma-
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saż, manicure, pedicure. Sposób prowadzenia biznesu i stylu życia przejmujemy
z zachodu, dlatego nasz salon jest codziennie otwarty do godziny 22.00 – bierzemy
bowiem pod uwagę, że nasi klienci to na
przykład biznesmeni dysponujący niewielką ilością czasu i pracujący przynajmniej
do godziny 20.00. Również dla nich mamy
ofertę specjalną – błyskawiczny masaż odprężający lub nieco dłuższe rytuały relaksujące, na przykład Indoceane Treatment. Zabiegi wykonujemy w przepięknym i przyjaznym otoczeniu przy dźwiękach kojącej
muzyki, wśród zapachów eterycznych olejków, dzięki czemu szybko powracamy do
pełni sił.
Z wody, kąpieli i sauny korzystano już w starożytności...
To prawda. Każdy z nas doskonale wie,
jak dobroczynny wpływ na nasze samopoczucie ma pobyt w saunie, jak szybko z naszego organizmu są wydalane toksyny. Tajemnicą jej działania są hormony szczęścia
wytwarzane w kłębach pary. Większość zapomniała o tak łatwo w ten sposób uzyskanej harmonii między duchem a ciałem.
Z jakich jeszcze usług można
u Państwa skorzystać?
Polecam szczególnie rytuał ajurvedyjski Abhayanga, który wywodzi się z medycyny starohinduskiej. Jest to masaż ciepłym
olejem sezamowym, który jednocześnie relaksuje, oczyszcza, przywraca równowagę
energetyczną, aktywizuje system odpornościowy oraz wpływa na ogólną poprawę samopoczucia. Zachęcam również do masaży
gorącymi kamieniami, które m.in. przyspieszają przemianę materii. Kamienie, zwłaszcza te pochodzenia wulkanicznego, z racji
swoich znakomitych właściwości przewodzenia wysokich i niskich temperatur, wywierają dobroczynny wpływ na cały organizm. Dlatego z tak dużym powodzeniem
znalazły zastosowanie w kosmetyce i rehabilitacji. Masaż ciepłymi kamieniami wybranych miejsc ciała ma działanie witalizujące
i lecznicze, doskonale likwiduje wszelkie

napięcia i bóle mięśni, oddziałuje na cały
organizm, stanowiąc element energizujący
dla każdego rodzaju skóry. Masaż ten łączy
w sobie oddziaływanie zarówno termoterapii, jak i drenażu, akupresury i aromaterapii.
Kto wykonuje tak wyspecjalizowane zabiegi?
Mamy wysoce profesjonalnych pracowników, którzy posiadają nie tylko wiedzę
i ogromne umiejętności w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim są pasjonatami
potrafiącymi indywidualnie dobrać zabiegi.
Masażyści to wykwalifikowani fizjoterapeuci, absolwenci AWF bądź Uniwersytetu Medycznego. Z racji swojego wykształcenia
nie tylko perfekcyjnie wykonują stosowny
zabieg, ale i proponują cykl ćwiczeń kontynuujący terapię.
Wiele osób uczulonych jest na
kosmetyki. Bierzecie to Państwo pod
uwagę?
Oczywiście. Przed każdym zabiegiem
kosmetolog, masażyści i fizjoterapeuci przeprowadzają z klientem rozmowę,
w trakcie której dowiadują się, na co jest
uczulony. Osobiście nie znam ludzi uczulonych na stosowane u nas kosmetyki Thalgo, bo to firma, która jako jedna z nielicznych posiada własne nowoczesne laboratoria produkcyjne, spełniające surowe normy ekologicznej czystości. Produkty Thalgo
wytwarzane są na bazie morskiej i ziołowej.
Stosujemy zabiegi mało inwazyjne, chociaż
nasze preparaty głęboko wnikają w skórę,
doprowadzając do jej szybkiej regeneracji.
I tak na przykład algi dostarczają ludzkiej
skórze mikroelementy, których często brakuje w diecie. Mają też właściwości bakteriostatyczne, regulują pracę gruczołów łojowych, dzięki zawartym w nich węglowodanom (mannitol).
Z jakich kosmetyków Pani korzysta?
Produkty Thalgo z hyposensyną służą
mi do pielęgnacji skóry wrażliwej, ponieważ przywracają barierę ochronną, uszczelniają naczynia krwionośne i podnoszą próg
tolerancji nawet najbardziej wrażliwej skóry.
Można je kupić chociażby w naszej firmie,
w cenie od 90 złotych. 

Z doktorem Edwardem Kałużnym, właścicielem APIHERBY Ośrodka Apifitoterapii
Pałac Witosław, rozmawia „Merkuriusz”
Przeczytam coś Panu... „Płyn
klarowny o barwie słomkowo-miodowej
i charakterystycznym smaku, czasem
z lekkim osadem na dnie, który jednak
nie powoduje utraty jakości...”
Tak, tak. To niewątpliwie o mojej miodówce. Co do osadu, to jest on właśnie
charakterystyczny dla produktów naturalnych. Miodówka to jeden z najbardziej wartościowych trunków. Sporządza się ją według tradycyjnej receptury na bazie miodu
pszczelego witosławskiego i naturalnych
dodatków. Dzięki nim miód ma swój odrębny zapach i smak.
Tradycja wytwarzania napitków z miodu ma swoją długą historię,
a jaka jest Pana receptura na dobrą miodówkę?
Receptury oczywiście nie zdradzę. Dobra miodówka musi mieć dobry surowiec,
a więc dobry miód. Pszczoły z pasieki
w parku pałacowym w Witosławiu zbierają miód nektarowy z kwiatów parkowych
drzew, krzewów, roślin łąkowych i leśnych
dziko rosnących. Tak więc do naszej miodówki dodajemy wyłącznie miodu witosławskiego, w przeciwnym wypadku, jeśli
znałoby się nawet recepturę, będzie miała zupełnie inny smak. Według naukowców zasięg lotu pszczół może wynosić do
czterech kilometrów, ale to jest tylko teoria. Zwykle jednak pszczoły zbierają go
na obszarze dwóch kilometrów i właśnie
w takim zasięgu w strefie czystego powietrza z odpowiedniego drzewostanu i roślin
pozyskujemy nasz miód, który wzbogacamy o dodatki ziołowe, żywiczne i owoco-

we. Wszystko musi być połączone w odpowiednich proporcjach. Wymaga to lat doświadczeń, bo każde uchybienie wpływa na
ostateczny smak. Dzięki temu mój produkt
został wpisany w 2006 roku na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Również ministerstwo zabiega, żeby ten miód znalazł się
w rejestrze unijnym.
Miodówkę produkuję od lat, podtrzymując tym samym rodzinną tradycję. Muszę się jednak pochwalić – dodałem też
do receptury coś swojego, między innymi wzbogaciłem ją o wyciągi ziołowo-żywiczne. W kraju pojawiły się i inne napitki
z miodu, ale ta jest wyjątkowa i zupełnie
się od nich różni. Wszyscy, którzy choć raz
jej spróbowali, uważają, że jest najlepsza.
Wspomniał Pan, że Pańska
miodówka jest na liście produktów tradycyjnych. Na ile są one ważne dla poszczególnych regionów i dla Polski
w ogóle?
Są one bardzo ważne, ponieważ podkreślają indywidualny charakter danego regionu, co wpływa na jego gospodarczy, kulturowy i historyczny wizerunek. Aby stworzyć
dobry regionalny produkt, trzeba odwołać
się do doświadczenia pokoleń, z którego
wypływa wiedza dotycząca jego wytwarzania. Miód na terenie dzisiejszej Polski znany
był już plemionom słowiańskim. Przez wiele wieków pozyskiwano go najpierw od dziko żyjących, później od hodowanych pszczół
i spożywano również w postaci miodów
pitnych. Miodówki i wódki miodowe piło
się w pałacach i na dworach. Do dziś trunki te mają walory odżywcze i rozweselające,
a ponadto nie powodują „zmęczenia” mimo
czterdziestoprocentowej zawartości alkoholu, co doceniał chociażby Sienkiewiczowski
Zagłoba. Współczesna miodówka, ze wzglę-

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w osobie Arkadiusza Błochowiaka, Członka Zarządu
Województwa Wielkopolskiego, popiera produkty
regionalne i tradycyjne.

fot. STAMPA Agencja Reklamowo-Wydawnicza

fot. APIHERBA

promocja

Dobry trunek
na ratunek
z Zagłobą w tle

du na obecność w miodzie bioskładników,
ma także właściwości lecznicze. Ilekroć jestem przeziębiony, dolewam miodówkę do
herbaty i na drugi dzień czuję się zdrowy. Jej
właściwości prozdrowotne potwierdzają liczni goście odwiedzający pałac w Witosławiu,
gdzie miodówka jest podawana jako aperitif,
napój do deserów, którym może być „miodownik witosławski”, czy drinków.
Czy poza nalewkami wytwarza
Pan inne produkty naturalne?
Oczywiście. Jednak zawsze podkreślam, że pomysł tworzenia takich produktów wziął się z tego, że chciałem wykorzystać potencjał pszczół, których ule były
i są skupione w Parku Witosławskim, określonym jako obszar „Natura 2000”. Wytwarzam zatem także krople propolisowe, które
wzmacniają i uodparniają organizm, będąc
świetnym antidotum na antybiotyki. Produkujemy też kremy i maści propolisowe, m.in.
na trudno gojące się rany.
„Miodówka Witosławska" wpisana została w 2006 roku na Listę Produktów Tradycyjnych z Wielkopolski.
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Z Marianem Królem, prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, rozmawia Mariola Zdancewicz
Jednym z najbardziej spektakularnych projektów Towarzystwa jest pomnik Hipolita Cegielskiego. Jak długo realizowano to zamierzenie?
Pomysł budowy pomnika wprowadzamy
w życie od 2004 roku. Dzięki wsparciu ponad 1100 fundatorów indywidualnych i ponad 160 firm będziemy w stanie upamiętnić
tego wielkiego Polaka bez sięgania po środki z budżetu. Jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi w sobotę 19 września o godz. 13.
Obecni będą: patron honorowy naszego
przedsięwzięcia – pan Waldemar Pawlak,
laureaci nagród Towarzystwa, reprezentanci
władz miasta i województwa oraz przedstawiciele szkół im. Hipolita Cegielskiego.
W historii Poznania nie brakowało znakomitych organiczników. Dlaczego to właśnie Hipolit Cegielski został
patronem Towarzystwa?
Sylwetka Cegielskiego dla mnie i dla naszego Towarzystwa jest najbardziej wyrazistym przykładem organicznika. Był to bardzo
wszechstronny człowiek. Studiował filologię
klasyczną w Berlinie, gdzie później uzyskał
tytuł doktora filozofii. Po powrocie do Polski
objął posadę nauczyciela w Gimnazjum Marii
Magdaleny, do którego wcześniej uczęszczał
jako uczeń. W 1846 roku względy polityczne zmusiły go do zmiany zawodu. Wrócił do
Berlina, tym razem by odbyć tam praktyki kupieckie. Jego teściowa nie wierzyła, że filolog
może być dobrym przedsiębiorcą, lecz on już
po chwili odniósł sukces na skalę międzynarodową. Za produkowane przez siebie narzędzia
i maszyny rolnicze zdobywał nagrody w Londynie, Petersburgu i Berlinie. Cegielski to
człowiek, który znakomicie potrafił odnaleźć
się w trudnej sytuacji, jaką jest konieczność
zmiany zawodu. Jest on wspaniałym przykładem, zwłaszcza dla młodego pokolenia, choć
nie tylko. Historia jego życia uczy, że w każdym wieku można odnaleźć nowy sposób na
siebie i dziedzinę, w której będziemy odnosić
sukcesy. Gdy coś się nam nie powiedzie, należy wziąć się w garść i nie poddawać się w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań. Hipolit Cegielski pozostawił po sobie trwały ślad
na mapie Poznania i w pamięci jego mieszkańców. Założone przez niego zakłady nadal
funkcjonują. Pod koniec lat siedemdziesiątych
pracowało tam około 20 tysięcy ludzi. Wiele
osób identyfikuje się z naszym Towarzystwem
właśnie dlatego, iż ktoś z ich rodziny pracował
w HCP. Cegielski był też pierwszym wiceprezesem PTPN-u. To bardzo ciekawa postać.
Jakie działania, oprócz spektakularnego uwieńczenia budowy pomnika,
planują Państwo na ten rok?

W tym roku będziemy kontynuować promocję ludzi i podmiotów gospodarczych.
Wyróżniamy firmy, zarówno produkcyjne, jak
i usługowe, przyznając nagrody w konkursie
„Najlepsze w Polsce”. Zasłużone na polu krzewienia idei pracy organicznej osoby promujemy przede wszystkim przez wręczanie medali
Labor Omnia Vincit i przyznawanie statuetek
Hipolita Cegielskiego. Pani Redaktor także ma
przyjemność należeć do grona naszych laureatów. Jesienią organizujemy podsumowanie kolejnej już edycji projektu „Złote Hipolity – Wybitne Osobistości Pracy Organicznej”.
Pierwszą taką statuetkę wręczyliśmy w 2001
roku papieżowi Janowi Pawłowi II. W ten sposób rozpoczęliśmy misję przypominania i wyróżniania osób, które naszym zdaniem mogą
stanowić budujący wzór do naśladowania
dla młodego pokolenia. Nagroda Towarzystwa nie jest znacząca jedynie dla laureata,
bo przez wręczanie nagród chcemy pokazać,
iż solidnie pracując i działając na rzecz własnego środowiska zawodowego, można zostać zauważonym. Kolejnym wydarzeniem,
które odbędzie się 1 września, jeszcze przed
odsłonięciem pomnika, będzie uroczystość
wręczenia statuetki Hipolita Cegielskiego Liceum Marii Magdaleny. Jest to szkoła, w której uczył się, a później nauczał sam Cegielski.
Uroczystość wręczenia statuetki Hipolita Cegielskiego łączy się z dużymi emocjami dla nagradzanej osoby. Czy
przypomina Pan sobie jakąś zabawną lub
niespodziewaną historię z tym związaną?
Ludzie wyróżnieni statuetkami Hipolita
i nadaniem godności „Wybitna Osobowość
Pracy Organicznej” to znakomite osobistości.
Zawsze jestem zaskoczony ich skromnością.
Często to dopiero my uświadamiamy im, że
to, czym się cały czas zajmowali, to jest właśnie praca u podstaw.
Nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś odmówił
przyjęcia przyznanej mu nagrody. Wyjątkiem
była pani profesor Ewa Łętowska, która na początku zadeklarowała, że po śmierci męża nie
przyjmie żadnego wyróżnienia. Udało mi się
ją przekonać, iż własną solidną pracą i kom-

Statystycznie poziom wykształcenia
społeczeństwa wzrasta. Przed laty jedynie
10–20% młodzieży dostawało się na studia.
Dziś ich ilość zwiększyła się do 80%. Powstaje także coraz więcej prywatnych uczelni. Pytanie, na ile ta unifikacja wykształcenia
jest korzystna. Wydaje mi się, że pomimo
ogólnego podniesienia poziomu edukacji
w sensie formalnym jej faktyczna wartość
maleje.
Na zachodzie Europy organizacje takie jak Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego to wylęgarnie młodych
talentów. Czy tak samo jest w Państwa
przypadku?
Można powiedzieć, że cała nasza działalność ma służyć młodemu pokoleniu.
Jako stowarzyszenie staramy się promować ideę społeczeństwa obywatelskiego.
Pragniemy wskazywać na konieczność brania aktywnej odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. W naszym społeczeństwie często pokutuje mentalność odziedziczona po systemie socjalistycznym. Wielu
ludzi, także młodych, ma tendencję do tworzenia podziału na „nas” i „ich” – czyli władze
państwowe. Zapominamy, że te władze wybierane są przez nas w demokratycznych
wyborach. Każdy z nas ma własny rozum
i zgodnie z nim powinien wybierać publicznych przedstawicieli. Dlatego powinniśmy uczestniczyć w wyborach. Wracając
do kwestii promocji młodych talentów –
nasze Towarzystwo stworzyło specjalne
wyróżnienie w postaci medalu Młodego
Pozytywisty. Laureaci tej nagrody tworzą
Klub Młodych Pozytywistów. Członkowie
Klubu to ludzie, którzy już w młodym wieku obejmują ważne stanowiska i osiągają
sukcesy na polu naukowym czy artystycznym. Wyróżnione przez nas osoby na tle
ponad 30-milionowego narodu to jednak
kropla w morzu. Byłoby więc dobrze, gdyby takich organizacji obywatelskich, które
wzbogacają społeczeństwo, było coraz więcej. Kolejną inicjatywą Towarzystwa skierowaną do młodych jest fundusz stypendialny. Stypendium Hipolita Cegielskiego w wysokości 1200 złotych przeznaczone jest dla
młodych ludzi osiągających dobre i bardzo
dobre wyniki w nauce, którzy pochodzą
z rodzin o trudnej sytuacji finansowej. Szansę na uzyskanie stypendium mają wnioskodawcy z całej Polski, ale preferujemy osoby mieszkające z dala od aglomeracji miejskich. Obecnie mamy
około dwustu stypendystów, przy
czym 90% z nich pochodzi spoza
Wielkopolski. Niektórzy z naszych
stypendystów piszą do nas o swoich planach edukacyjnych i zawodowych. Takie listy napawają mnie dumą.
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petencją zasłużyła na to, by zostać wyróżnioną statuetką Złotego Hipolita.
W misję Towarzystwa, któremu Pan prezesuje, wpisana jest próba wykreowania silnej klasy średniej.
W jaki sposób staracie się Państwo realizować ten cel?
Rozwój klasy średniej to bardzo ważna kwestia. Przyznając wyróżnienia za osiągnięcia zawodowe, wysoką jakość produktów i usług, promujemy poszczególne osoby i firmy. W ten sposób wzmacnia się osobowość przedsiębiorcy, a więc i klasy średniej.
Jak dzisiaj, w świetle wejścia
Polski do Unii Europejskiej i globalizacji gospodarczej, pojmowana jest, według Pana, praca organiczna?
Praca organiczna to przede wszystkim dbałość o właściwe relacje społeczne
w danym środowisku. Organicznik powinien posiadać praktyczną umiejętność odnalezienia się w otoczeniu. Praca na rzecz
własnego środowiska polega na robieniu
tego, w czym jesteśmy najlepsi. Ważna jest
otwartość na drugiego człowieka i umiejętność słuchania, a nasze wstąpienie w struktury unijne wzmaga potrzebę kształtowania tolerancji wobec innych.
Niemcy uważają, że postawę
patriotyczną cechuje m.in. kupowanie
wyłącznie rodzimych produktów, żeby
budować narodową solidarność. Co Pan
o tym sądzi?
Kupowanie rodzimych produktów faktycznie wspomaga rodzimą gospodarkę.
Trzeba pamiętać, że nabywając polskie towary, zapewniamy miejsca pracy. Właśnie
dlatego w 1992 roku stworzyliśmy konkurs
konsumencki pod nazwą „Dobre bo polskie”. Chcieliśmy w ten sposób wypromować rodzime produkty, dorównujące, a niekiedy wyprzedzające jakością towary, które
od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły
napływać z Europy Zachodniej. Od chwili
wejścia do Unii Europejskiej kolejne edycje
konkursu odbywają się pod nazwą „Najlepsze w Polsce”. Dzisiaj na równych prawach
popieram na polskim rynku zarówno produkt niemiecki, jak i polski czy czeski. Będąc
w Unii, nie powinniśmy dyskryminować zagranicznych produktów, jeśli są jakościowo
lepsze. Jednocześnie należy wspierać rodzime środowisko. Wyznaję taką zasadę: jeżeli
idę na zakupy, to do najbliższych sąsiadów, a jeżeli potrzebuję usługi, to
korzystam z możliwie najbliższych
usługodawców.
W swoim artykule
z 2002 roku przybliżającym idee
Towarzystwa narzeka Pan na słabe wykształcenie polskiego społeczeństwa. Czy w ciągu ostatnich lat zaobserwował Pan zmiany?

fot. udostępnione przez
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
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dy. Mamy w tej chwili pewien deficyt prawdy – nie tylko w świecie
w ogóle, lecz w świecie dziennikarskim w szczególności, ale prawda jest też taka, że pewne rzeczy dzieją się także poza wolą dziennikarzy. Ważne jest, by nie szukać sensacji tam, gdzie jej nie ma.
Jednak sprawy istotne wymagają dużej delikatności. Pewnie jednak „krew będzie się lała” nadal na niektórych łamach i nie ma na
to sposobu. Najważniejsze, aby wszystko robić w sposób rzetelny,
prawdziwy, dbając o język. Mamy wiele naleciałości obcojęzycznych, najsilniej zaznacza się obecność angielskiego, i nie wiem, czy
to dobrze, czy źle, nie jestem językoznawcą. Myślę, że dla rozwoju
języka być może to dobrze, że wytworzą się nowe słowa. Jednak
ważna jest ładna polszczyzna, czego też oczekuję od współpracujących z nami dziennikarzy. Być dziennikarzem to bardzo odpowiedzialna misja. Niewiele osób rozumie, jak bardzo.
Jednym ze śladów Twojej pracy, pozostawionych
przez Ciebie, jest na przykład prowadzony poprzednio przez
Ciebie miesięcznik „Welcome to Poznań”. Pozostało też wiele
innych… Czy mogłabyś powiedzieć o tym, czym wcześniej się
zajmowałaś?
Uczyłam w szkole i przedszkolu, potem po wypadku samochodowym i śmierci mojego męża szybko zrobiłam magisterkę, dalej
studia podyplomowe i zaczęłam współpracę z telewizją. To miłość
tylko trochę spełniona. Moją pasją były filmy dokumentalne i paradokumentalne. Wymagały one dużych przygotowań – najpierw
pomysł, dokumentacja, poprzedzona często lekturą wielu książek,
scenariusz, później zdjęcia i montaż. Były to filmy autorskie emitowane na antenie ogólnopolskiej „Dwójki”, ale i wielokrotnie u nas
w telewizji regionalnej. Profesor Andrzej Kwilecki bardzo życzliwie
o nich mówił. Były ewenementem w tamtych czasach.
Czy mogłabyś podać ich tytuły?
Tak, to przede wszystkim filmy o wielkopolskich rodach i taka
też była nazwa serii, a więc Morawscy, Mielżyńscy, Opalińscy, My
Sarmaci, Chłapowscy i wiele innych, niestety, wszystkich tytułów
już nie pamiętam.

Kobieta

niebanalna

Z Mariolą Zdancewicz, redaktor naczelną „Merkuriusza”, rozmawia Stefania Golenia Pruszyńska
Jesteś kobietą niebanalną, która zawalczyła o wiele
swoją aktywnością nie tylko w Poznaniu. Te dokonania jako
wyraz aktywności noszą mocne ślady, jak się nie tylko domyślam, Twojej filozofii życiowej, Twojego myślenia – szczególnie wrażliwego na historię, na treści i wartości najwyższe; są
one przede wszystkim wyrazem kultywowania dobrych tradycji dziennikarskich, co sprawia, że poprzez swoje dziennikarstwo masz coś do powiedzenia i trafiasz do ludzi. Wykazujesz
ogromną swobodę działania w kontaktach z ludźmi różnych
środowisk i w dialogu z nimi.
Trudno tu doszukiwać się jakiejś specjalnej filozofii. Dobre
dziennikarstwo to przede wszystkim rzetelne przekazywanie praw-
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Filmy to jednak odległa sprawa od tego, czym jest
prowadzenie gazety. A jednak jest w Tobie jakaś tęsknota za
taką formą samorealizacji czy spełnienia siebie… Czy odczuwasz tę tęsknotę z obecnej perspektywy?
Po części tak… lecz uważam, że tęskni się za czymś, gdy ma
się realne perspektywy spełnienia. Jeśli takich perspektyw nie ma,
ta tęsknota tli się gdzieś tam w środku, lecz nie nabiera życia. Tak
jest także dlatego, że wzięłam na siebie przedsięwzięcie – nie chcę
powiedzieć, że karkołomne, czyli prowadzenie „Merkuriusza”, ale
wymagające oddania i sprzyjających warunków gospodarczych.
W tej chwili nie ma miejsca na inne pomysły, może później, jak
nieco się ogarnę.

w koszuli pędzę do ogrodu, zazwyczaj zakwita coś po nocy, liczę pączki, uśmiecham
się do Boga i proszę o mądrość każdego
dnia. Teraz już tylko trzeba włożyć bluzkę i drugi but, odebrać telefon, przełknąć
coś, co ma się w ustach, trochę szminki nałożyć... aha, jeszcze pies, nie jest mój, ale
chce wyjść. Zamykam drzwi, wsiadam do
samochodu, o ile udaje mi się ominąć listonoszkę, i… błogosławiony spokój, ale
wiem, że za chwilę rozdzwonią się telefony,
zazwyczaj mam dwie komórki.
Ciekawi mnie, czy masz odniesienia, na przykład w Twojej refleksji, do aktywności duchowej czy filozoficznej lub postaci albo postaw, poglądów, nurtów, kierunków, które Ciebie
w sposób szczególny interesują czy też
są Tobie bliskie?
W pewnych tematach filozoficznych
i historycznych mogę jedynie wymienić
osoby, które zrobiły na mnie wrażenie. To
Platon, jako autorytet życiowy, który tak
jak pisał, tak żył. Historiozoficznie Koneczny ze swym logos i ethos, potem Max Weber, Kołakowski, Kotarbiński. Tak więc jednoznacznie na to pytanie nie odpowiem.
Opieramy się na własnym doświadczeniu,
na własnych wnioskach. Wypracowujemy
własną filozofię życiową i własną mądrość.
Są jednak określone i wybrane drogi, którymi się do tego dąży.
Nieodległe wydają się te romantyczne, pozytywistyczne…
Pozytywizm jest mi bardzo bliski, ciągle aktualny i potrzebny, zwłaszcza po
wejściu Polski do Unii Europejskiej. Tym
bardziej że mamy różne dylematy patriotyczno-europejskie. Tu jednak nie dzieje się w naszym myśleniu nic innego niż
w innych krajach. Myślimy bardzo naturalnie, a sądzę, że to dobrze, bo chcemy być
i patriotami, i Europejczykami. Zresztą historycznie jest to powtórka… Za czasów Chrobrego… językiem
scalającym Europę była łacina, jednak również nie było ograniczeń
wyjazdowych – można było jechać wszędzie, uczyć się wszędzie
i być wszędzie, warunkiem były jedynie pieniądze… Myślę, że dzisiaj jest trochę podobnie, chociaż pieniądz jest mniej ważny. Jednak teraz nadal jest sporo innych kulturowych i społecznych utrudnień.
Niedawno, w czerwcu, od Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego otrzymałaś za krzewienie idei pracy organicznej
wspaniały medal… Srebrny Medal Labor Omnia Vincit, prestiżowy przecież…
Byłam bardzo wzruszona… rzeczywiście… a jest świetnie, gdy
człowiek nie spodziewa się ani nie liczy… absolutnie… naprawdę,
bo nie pracuję przecież dlatego. A to jest zawsze miłe, a zwłaszcza
gdy tyle osób przyszło na tę uroczystość, w tym przyjaciele, znaleźli czas dla mnie i tylko dla mnie…
Powiedziałaś wtedy kilka słów, które i mnie poruszyły szczególnie… Byłaś pięknie szczera… Te w wysokich tonach
słowa miały nutę patriotyzmu… Przekazała je Tobie przed tą
uroczystością jako życzenia i gratulacje Twoja córka… Czy
mogłabyś przytoczyć te słowa?
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Gazeta to teraz produkt trudny ze względu na konkurencję… Jej wydawanie wymaga wielkiego zaangażowania i środków. Wiem, jak wiele trzeba wysiłku. Nasz rynek oszalał, takie
sprawia wrażenie – czytelnictwo, niestety, spada, w księgarniach rosną stosy pięknie wydanych książek…
Twój „Merkuriusz” jako tytuł drukowany wpisał się jednak już silnie i fantastycznie w świadomość wielu Wielkopolan. I to jest duży sukces. Gazeta
istnieje, jest żywa, czego gratuluję Tobie. Jaką jednak perspektywę widzisz
dla gazety? Cieszysz się sympatią wielu środowisk, co nie jest bez znaczenia
i nie wynika tylko z fachowości czy rzetelności, bowiem gazeta bywa często
też jakby egzemplifikacją cech osobowości jej naczelnej i także kreowania
sobą, osobistym czarem…
Aż tak tego nie odbieram. Może jest
w tym część prawdy, że i czar jest oczywiście potrzebny, jeśli on jest. Być może
jego rola jest niedoceniana przeze mnie...
cóż, zdarza mi się wielu rzeczy nie widzieć. Nie ma tu żadnej fałszywej skromności, ale tak naprawdę najbardziej liczy
się sposób podchodzenia do ludzi, do
spraw, staranie się o rzetelność i profesjonalizm. I to właśnie one potrafią przekonać. A wracając do kwestii znaczenia
gazety, to coraz częściej odczuwamy jej
prestiż i siłę i na pewno ważne są dla nas
takie telefony, jak od zdumionej naszą
popularnością profesor Aldony Kameli
Sowińskiej, że materiał, który zamieściła
u nas, był szeroko komentowany w Warszawie, lub te z Centrum Informacji Miejskiej, że pytają o gazety, a gazet już nie
ma. No nie ma... Oczywiście, gazeta jest
zawsze na naszej stronie internetowej, telewizja WTK na stronach www.epoznan.pl
zamieszcza miesięcznie kilka naszych artykułów, obecni jesteśmy
w Twojej gazecie „IMPRESJee” i Europejskim Magazynie Internetowym EUROPARTNER. Nie bez znaczenia są również miejsca,
w których jesteśmy patronami medialnymi, jak m.in. Teatr Wielki w Poznaniu. Ludzie pytają o gazetę i o to, dlaczego nas tak
mało! Skończmy ten temat, bo przecież nie będę sobie robiła reklamy (śmiech).
Pomyślałam nad tym z pewną zadumą, że gazeta
jest obecna w Twojej świadomości… od rana do wieczora, wymaga tak wiele różnych działań. To znam po części z autopsji…
W niej też silnie ogniskuje się Twoja aktywność. Czy jednak
masz takie chwile, że patrząc z dystansu, znajdujesz czas na
refleksję wyłącznie nad sobą, refleksję pozazawodową, poza
gazetą?
Śmieszy mnie, a czasem złości moja poranna walka z czasem.
Z jednej strony wszystko mnie popędza, żeby wyjść do pracy, bo
coś... bo ktoś, z drugiej – chociaż szybko, ale chcę zjeść śniadanie
na werandzie. Z innej moje jestestwo domaga się odrobiny spokoju. Tak więc zaczynam dzień od jogi, trochę okrojonej. Do ćwiczeń
uparcie i niezmiennie słucham powalającej płyty The Grande Passion, gdzie z Agnieszką Duczmal gra Al Di Meola. Potem jeszcze
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Tak, nie mogła przyjechać… jednak powiedziała, że znając
moje uczucia dla ojczyzny, wierzy, że ten medal jest pocałunkiem
w czółko od Polski. Ja podziękowałam osobom, które w tym pośredniczyły.
To było w pełni autentyczne, a Ty jawiłaś się jako
istota, która nie zdziera z siebie osobowości kobiety… I nie
każdy ma akurat takie grono przyjaciół jak Ty – potrafisz je
zachować, być szczera, autentyczna, lecz i krytyczna. Jednak
krytyka Twoja ma służyć dobru, a nie złu…
Rzeczywiście jest w tym takie przesłanie, jak powiedziałaś, że
krytyka ma służyć dobru i prawdzie, i ma być konstruktywna…
Grupę przyjaciół zawdzięczam jednak bodaj pewnemu sposobowi myślenia: daję szansę tym wszystkim, którzy chcą być ze mną
blisko – czy to w sensie gazetowym, czy towarzyskim, czy każdym
innym. Moje myślenie jest akceptujące. Każdy człowiek jest ważny,
ja nie skreślam ludzi.
Pamiętam, że podczas mojej pracy w „Welcome”, gdy tkwiła we
mnie myśl, że nie będę pracować w tej gazecie, na słynnym przyjęciu w Czerniejewie z okazji którejś rocznicy gazety podszedł do
mnie pan Kareński-Tschurl i zapytał mnie: „Jak ty to robisz, że tu
są wszyscy, z prawa, lewa i ze środka?”. A ja na to: No tak, wszyscy tu
są… Właśnie o to chodzi, żebyśmy
przestali się dzielić i zaczęli myśleć
ponad podziałami… Żebyśmy wszyscy byli razem.
Wykazujesz też szacunek dla osobowości, tolerancję
dla odrębności…
A podobno tam w Czerniejewie sama pięknie też zagrałaś
Chopina na fortepianie. Sporo
ludzi to wspomina… Wiem, jak
grasz, jednak ta wieść mnie trochę zaskoczyła. A i doczytałam
tu w wypowiedzi profesora Łazugi o Tobie kilka słów potwierdzenia na ten temat…
Miałam tremę. Pierwszy akord był w złej tonacji... Gorąco się
modliłam, spojrzałam na ludzi, wszyscy jakby zawiśli w oczekiwaniu, była absolutna cisza. Trwało to sekundy. Potem zaczęłam jeszcze raz...
Interesuje mnie Twoje spojrzenie na Wielkopolan. Jesteśmy ambitni, godni, dumni… Samoświadomość mówi nam:
tu jest nasza mała ojczyzna – Wielkopolska, która już błyszczy
w porównaniu z innymi regionami…
Niepotrzebne nam są kompleksy w porównaniach z Warszawą, Krakowem czy Wrocławiem. O tamtych regionach zdecydowały
inne uwarunkowania historyczne. Natomiast Wielkopolska to kolebka polskości. Tu wszystko się działo, stąd wywodzili się pierwsi
królowie, tu powstała pierwsza katedra, tu ukorzeniło się w pierwszej polskiej ostoi chrześcijaństwo, stąd wszystko poszło w świat…
tu zaczęła się Polska. Koniec, kropka!
To ważne, że mamy taką samoświadomość, którą
w sobie pielęgnujemy jako tzw. małą ojczyznę. To miasteczko, miasto, wieś, dom, a nawet może być nią ze szczególnych
względów, na przykład emocjonalnych, także ogród, łąka,
a nawet leśna polana… A Twoja mała ojczyzna gdzie się znajduje?
Dla mnie to Pyzdry. Znajdują się one przy drodze z Wrześni do
Kalisza. Urodziłam się w dużym domu na skarpie nad Wartą. Jest
zbudowany na fundamentach zamku Kazimierza Wielkiego, który
tu powstawał jeszcze przed Wawelem i ma bardzo stare, fascynujące lochy, kiedyś służące jako więzienie. Miałam od dziecka niesamowite widoki. Rzeka zmieniała kolory, ze względu na pogodę i pory

roku. Wokół las, łąki i ptaki. Kiedyś z koleżanką z ławki postanowiłyśmy „zbadać” tereny rozlewisk warciańskich. Z desek zrobiłyśmy
tratwę i w drogę. A tu nagle trrrach… wpadłyśmy do wody po kolana. Oczywiście były tam jakieś trawki, żabki… a to przecież bardzo poważne badania naukowe… (komentuje to śmiechem, chichocząc jak rozbawiona i psocąca dziewczynka)… Mama koleżanki dała mi burę.
Ale jeszcze wracając do tego tematu, chcę się odnieść do pojęcia
takiego, jak prowincja. Zawsze mnie to bolało, gdy ktoś mówił „prowincja” z taką jakąś negatywną pogardliwą nutą. A tak naprawdę –
prowincja to jest wspaniałe miejsce. To właśnie na prowincji małe elity kulturalno-intelektualne były bardzo aktywne. Z opowieści rodzinnych, z wypowiedzi mojej mamy, pamiętam, że na przykład w Pyzdrach wystawiano Warszawiankę, pomimo że również tam zaglądał
objazdowy teatr z Gniezna. I to własnymi siłami robiono. Oglądałam
zdjęcia… Tę prowincję widać jako małe miejsca, które mają swoją
otoczkę, swoje życie – widać, jak są one ważne. Tego nie znajdzie się
w Paryżu, Berlinie ani w Poznaniu. Czas dać szansę tej prowincji i nie
mówić: ale prowincja… lecz: „Ach, ta prowincja!”.
A jednak jeszcze nie wiem, jak to się zdarzyło, że nie
jesteś zawodową pianistką, lecz
redaktor naczelną, grasz z wielką pasją i swobodą na pianinie
i masz za sobą także debiut piosenkarski…
Miałam w pewnym momencie do wyboru – albo konkurs chopinowski, albo matura. Skończyłam
średnią muzyczną, tak mogę powiedzieć, a były to indywidualne lekcje… W Krakowie czekano na mnie,
a tam była to prawdziwa kuźnia talentów. W tamtej trudnej dla mnie
sytuacji, ze względu na to, że rodziców nie było stać na wiele, wybrałam
maturę. A występ piosenkarski…Tak,
wzięłam udział w konkursie w Środzie Wielkopolskiej, otrzymałam
trzy nagrody, w tym nagrodę publiczności. Śpiewałam rock and rolla po angielsku, a co to była za angielszczyzna... lepiej nie mówić.
Miałam występować nawet w Opolu. Byłam jeszcze uczennicą…
Dobrze się czułam na scenie…
Widać wiele w Wielkopolsce śladów słynnych Wielkopolan, rodów, rodzin. Tych także, którzy tu stworzyli i realizowali idee pracy organicznej.
Warto o tym pamiętać, że podwarszawskie sady tworzyli Morawscy, polskie rolnictwo – Chłapowscy, pierwszą bibliotekę i słynne gruszki na wierzbie – Raczyńscy, i wielu innych... Działyńscy.
Trudno wszystkich wymienić, to wszystko tu. To całe bogactwo jest
w Wielkopolsce widoczne co krok. Co wieś to dworek, pałacyk czy
ciekawy kościółek… Na szczęście pozyskano sponsorów, są restaurowane, odzyskują dawną świetność.
Chciałam jeszcze zapytać o samotne drogi w Twoim życiu...
Samotność czasem wybieramy, czasem stajemy wobec niej
i w każdym wypadku jest to nienaturalne i smutne. Mężczyzna w
życiu kobiety jest niezwykle ważny, może najważniejszy. Jednak
dziś mężczyźni zatracili w większości rycerskość lub choćby taką
podstawową opiekuńczość wobec kobiet. Każdy robotnik, stolarz,
murarz, majster samochodowy próbuje „zrobić mnie na szaro”. Tylko na starszym panu, który reperuje buty, mogę polegać. Pewnych
zachowań ci faceci nie śmieliby prezentować, gdyby przy mnie był
mężczyzna.
To tylko taki bolesny refleks na świeżo na ten temat. Więcej
może innym razem. 

pomnik

PRACA ORGANICZNA

– miarą wartości pokoleń

nicznej. Tym samym Hipolit Cegielski, jako
organicznik, prekursor nowoczesnego przemysłu, publicysta, wydawca i poeta, powinien dla nowych pokoleń być wzorem osoby, która swój sukces zawdzięcza wykorzystaniu indywidualnego potencjału w sferze
prywatnej i zawodowej.
Od podjęcia uchwały o budowie pomnika Hipolita Cegielskiego minęły ponad
cztery lata. Wkrótce w trwały sposób wpiPięniądze na budowę pomnika należy
wpłacać na konto bankowe:
PKO BP SA
nr 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866
(z dopiskiem Pomnik)
sze się on w krajobraz stolicy Wielkopolski – Poznania. Niech zatem „Hipolit Cegielski w postaci spiżowego symbolu wróci do
swojego miasta, przypominając każdemu,
kto przed pomnikiem się zatrzyma, że nie
ma nic cenniejszego niż praca dla wspólnego dobra. Dla Polski”.
dr Marian Król
prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego


fot.: Zdzisław Nowicki

Wartość człowieka określa etos pracy
organicznej, która akcentuje kulturową tożsamość, z jakiej rodzi się szacunek do twórczych możliwości i talentu zaangażowanej
w społeczne działania osoby – z tej myśli
zrodził się zamysł budowy pomnika Hipolita Cegielskiego, którego odsłonięcie nastąpi 19 września br. u zbiegu ulic św. Marcina i Podgórnej, na placu Wiosny Ludów
w Poznaniu.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Projekt
i wykonanie pomnika powierzono rzeźbiarzowi – Krzysztofowi Jakubikowi, którego ambicją było, aby jego dzieło wpisało
się w intelektualny i artystyczny pejzaż naszego regionu, jako godne upamiętnienie
jednego z najznamienitszych Wielkopolan.
To właśnie cechy osobowości Hipolita Cegielskiego stały się inspiracją dla tych, którzy bezinteresownie wsparli projekt, dając

tym samym dowód aktualności idei pracy
organicznej. W gronie darczyńców znalazło
się ponad 1250 fundatorów korporacyjnych
i indywidualnych wywodzących się z lokalnych i międzynarodowych środowisk biznesowych, dziennikarskich, artystycznych
oraz kościelnych.
Do Komitetu Budowy Pomnika może
przystąpić każdy, kto – jak mówi Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek – pragnie wyrazić „dbałość o rozwój regionu oraz propagowanie pracy jako szansy na rozwój”.
W tym celu wystarczy wpłacić dowolną darowiznę na konto Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego. Warto to uczynić, bo jak zauważają członkowie Komitetu Honorowego
Pomnika – Cegielski działał na rzecz społeczeństwa, dlatego to właśnie społeczeństwo powinno ufundować jemu pomnik.
Inicjatywę docenił wiceprezes Rady Ministrów RP, minister gospodarki – Waldemar
Pawlak, który, jako patron honorowy, zapowiedział uczestnictwo we wrześniowej uroczystości. Nie ma być ona postrzegana jedynie jako wydarzenie kulturalne. Zamiarem
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest
stworzenie „wydarzenia symbolu”, które zaakcentuje współczesną wartość pracy orga-
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Nie przeceniam
znaczenia kina
Z Jerzym Hoffmanem, wybitnym reżyserem i scenarzystą, rozmawia Dominik
Górny
Siła Pańskich filmów historycznych przejawia się w tym, że potrafią wzbudzać skrajne emocje…
Każdy człowiek i naród powinien odnaleźć swoją tożsamość. W tym celu musi
poznać własną przeszłość. Fabularne filmy
historyczne, aczkolwiek nie są podręcznikami historii, są bardzo potrzebne, bo ze
znajomości swoich dziejów wypływa szacunek do tradycji innych kultur, odmienności narodów i ich obyczajów. Dokumentalny film Historia Ukrainy, narodziny narodu
jest oczywiście takim podręcznikiem – być
może. Filmy, które mówią prawdę o narodowej przeszłości, są adresowane do „normalnych” ludzi, a nie osób, które akceptują
tylko swoją wizję świata i w jego rozumie-
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niu kierują się wyłącznie własnymi emocja- mnie niesłychanie istotną rzeczą jest przemi. Ja takich ludzi nie potępiam, bo żyjąc konanie o tym, że film nie może się końw czasach, o których robię film, przeży- czyć beznadzieją. Nie chodzi mi już nali oni emocjonalnie bardzo wiele. Jednak wet o tzw. happy end. Film powinien dać
moim zdaniem właśnie przez to nie potrafią szansę widzowi, żeby po wyjściu z kina
nabrać jakiegoś dystansu do historii. Tacy mógł chociaż na moment poczuć się troludzie mają swoje zdanie, z którym umrą. chę lepszym człowiekiem. Wydaje mi się,
Staram się patrzeć w przyszłość. Dla mnie że tajemnica tej myśli ukrywa się w filmie
ważni są ludzie, którzy przyjdą na mój film, Znachor. Przyznaję, że przez długi czas nie
żeby dowiedzieć się czegoś nowego, tacy, był on doceniany zarówno przeze mnie,
którzy są obecnie młodzi.
jak i przez krytykę. A jednak po dziś dzień
W tworzeniu polskiego i świa- ten film ma ogromną liczbę zwolenników
towego kina podkreśla Pan rolę tradycji. – i to w różnych pokoleniach i w różnych
Które z nich są w stanie poruszyć współ- krajach. Jestem przekonany, że dzieje się
czesnego widza?
tak, ponieważ ten film daje szansę na zwyTrudno mi o tym wyrokować. Moje fil- cięstwo dobra. Jak w każdym micie, bajce
my, które kręciłem wiele lat temu, zdoby- czy legendzie – dobro z trudem przezwyły już swojego widza. Nie jestem pewien, cięża zło, ale trzeba pokazywać, że to właco chce oglądać dzisiejszy osiemnastola- śnie ono ma szansę na okazanie się silniejtek – nie wiem, czy moje widzenie rzeczy- szym i bardziej potrzebnym współczewistości mieści się w jego poetyce. Dla snym ludziom.

na tym, że uderzało się monetą o ścianę
i jeśli padała ona tak blisko monety przeciwnika, że można było obie monety połączyć palcami jednej ręki, to była wygrana.
Ojciec, gdy się dowiedział, że przegrałem
obce pieniądze, zapytał jedynie: „Wiedziałeś, że te pieniądze nie są nasze?”. Odpowiedziałem – „Wiedziałem”. Ojciec po raz
drugi użył pasa i od tego czasu nigdy, również w swoim dorosłym życiu, nie grałem
za cudze pieniądze, a jeśli przegrywałem,
to tylko zarobione przeze mnie – własne.
Wreszcie na zesłaniu syberyjskim zdarzyło
mi się, że uderzyłem dziewczynę. Przeżywałem wtedy swoją wielką pierwszą platoniczną miłość, a ta dziewczyna rozpowiadała po wsi, że my śpimy ze sobą. Dzisiaj
wiele lat po rewolucji seksualnej to jest
oczywiście normalne, choć na pewno nie
w wieku, w jakim byliśmy wtedy ja i moja
ukochana. Wtedy, i to jeszcze na wsi, była
to dla mojej dziewczyny hańba. Uprzedzałem ją raz i drugi, a gdy to nie pomogło,
na oczach wielu ludzi stojących w kolejce po chleb uderzyłem ją. Ojciec był daleko na froncie, ale moja matka napisała mu,
jak się zachowałem. Ojciec oczywiście nie
mógł sięgnąć po pas, ale ukarał mnie jeszcze surowiej – przez ponad rok w żadnym
liście, który pisał z frontu, nie wspomniał
o mnie ani słowem. Od tego czasu nigdy
nie byłem „damskim bokserem”, nigdy nie
uderzyłem kobiety, choć wstyd przyznać,
ale po latach nie bardzo wiem, czy zawsze
było to słuszne. 

Zdjęcia: ZODIAK Jerzy Hoffman Film Production

nie zafascynowany twórczością Eisensteina, ze względu na szaloną widowiskowość
jego dzieł i – jak na owe czasy – ogromne
techniczne umiejętności w tworzeniu filmu.
Niewątpliwie był to ogromny talent Kina,
który potrafił je widzieć „szalonym”. Później
to się zmieniło, jednak nie przestałem szanować jego dokonań. Zarówno Iwan Groźny,
jak i Aleksander Newski to wspaniałe dzieła.
Fascynuje mnie wymyślona przez Eisensteina niesamowita scena „schodów”. Wrażenie
jest kolosalne, bo ma w sobie widzenie artysty. Nie powiem jednak, żeby fascynacja
rodząca się na przykład z tej sceny lub z innych filmów zmieniła mnie jako człowieka.
Jeśli nie sztuka, to co kształtowało Pana jako człowieka?
Rodzice nauczyli mnie marzyć
i realizować swoje marzenia. Matka wpoiła mi, na dalekiej Syberii,
miłość do polskiej historii i wielkiej polskiej poezji romantycznej.
Ojciec wpoił mi zasady, którymi
się kieruję po dziś dzień. Gdy kiedyś jako dziecko przyszedłem „zabeczany” do domu i poskarżyłem
się ojcu, że ktoś mnie pobił, mój ojciec wyjął z szafy swój oficerski pas
z pierwszej wojny światowej i po
raz pierwszy mi nim przyłożył. Tu
nie chodziło o to, że bolało, bo ojciec nie był zwolennikiem edukacji za pomocą pasa, ale poczułem
straszny wstyd. Od tego czasu nigdy i nikomu nie skarżyłem się, że
ktoś mnie uderzył, i obrony, nawet
przed silniejszym przeciwnikiem,
szukałem wyłącznie we własnych
pięściach. Później, już w czasie
wojny, jeden z kolegów ojca, który
postanowił przekraść się do Francji przez Rumunię, zostawił mu na
przechowanie swoje pieniądze. Bilon kilkuset złotych w srebrze przegrałem w „ściankę”. Gra polegała
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Odnosi się Pan do chyba najbardziej charakterystycznego motywu
w kulturze – walki dobra ze złem. Czemu w filmie powinno służyć akcentowanie zła?
Jestem absolutnym przeciwnikiem pokazywania okrucieństwa tylko dla samego
faktu jego eksponowania. Reżyser ma prawo, a nawet powinien pokazywać brutalne
sceny – tylko czemuś to musi służyć. Uważam, że takie filmy jak Edi są potrzebne, ale
nie mogą być głównym nurtem. Społeczny
margines nie może być jedynym obowiązującym kanonem całego społeczeństwa.
Jaki film można uznać za „dobry”?
Wie Pan, ocena dobrych czy złych filmów jest zawsze niesłychanie subiektywna. Osobiście wolę nie używać tych określeń, bo zbyt długo mnie pouczano, co jest
słuszne i dobre, a co szkodliwe i złe. Dlatego wolę określenie, że mi się coś podoba
lub nie podoba – mnie, Jerzemu Hoffmanowi, a nie jako ogólne zalecenie. Film nie
może być „letni”, to znaczy nijaki. Jeśli temat
jest dla reżysera obojętny, będzie on obojętny i dla widza. Jestem reżyserem emocji, również sam jako widz nie wstydzę się
ani śmiać, ani płakać na filmie, który mnie
śmieszy lub wzrusza. Dlatego też staram się
swoje emocje, to, że z czymś walczę i bardzo czegoś nie lubię, albo to, że coś bardzo
kocham, przekazać widzowi. Chcę przekazać mu własną temperaturę uczuć. Realizując film prawdziwie historyczny, dokumentalny, taki, jakim jest Ukraina, reżyser musi
wystrzegać się przekonania, że jeśli coś
jest dla niego oczywiste, to będzie również tak samo oczywiste dla widza. Jest to
typowy błąd naukowców, którzy często są
tak przekonani, że ich wiedza jest wiedzą
ogólną, że rozmowa czy dyskusja między
nimi staje się hermetyczna. Ponieważ, jak
już powiedziałem, jestem reżyserem emocji,
to najbardziej trafia do mnie Chaplin przez
swoją niesłychanie emocjonalną, głęboką
„ludzkość”. Również dlatego, chociaż z filmów Felliniego najwyżej rozumowo cenię
Osiem i pół, to najbardziej kocham jego La
Stradę, czyli Drogę, z genialną Giuliettą Masiną, szalenie chaplinowską w tym filmie.
Jako reżyser kreuje Pan bohaterów swoich filmów, a które z kinowych obrazów zmieniły Pana osobowość?
Nie przeceniam znaczenia Kina, czy jakiegokolwiek dzieła sztuki. Mam jednak
szacunek do tego, że ich rola w losach pojedynczych ludzi i całych społeczności bywała ogromna. W poszczególnych okresach mojego życia oddziaływały na mnie
różne dzieła. Przyznam, że nie były to tylko
filmy. Ogromne znaczenie miała dla mnie
literatura. Był czas, kiedy byłem niesłycha-
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Kazimierz Brzezicki

Muszę
cię mieć
Każdy chyba jeszcze pamięta rechot Andrzeja Leppera, szefa Samoobrony, który na
wieść, że jego partyjny kolega działający
w strukturach tej partii w europarlamencie
jest podejrzany o zgwałcenie belgijskiej prostytutki, wybuchnął śmiechem. Przewracając oczami, rozkładając bezradnie ręce i wydobywając z siebie ten odgłos, mający być
śmiechem, powiedział przed kamerami telewizyjnymi: „To jak to jest? Naprawdę można
zgwałcić prostytutkę? Nie wiedziałem o tym”.
O tym, co jest gwałtem, a co nie jest, Andrzej Lepper i jego zastępca w Samoobronie, Bogdan Łyżwiński, przekonają się w polskim sądzie. Obaj zostali oskarżeni o zgwałcenie kilku działaczek Samoobrony, które na
pewno prostytutkami nie były.
Nie jestem sympatykiem kultury ame
rykańskiej i przejmowanych przez nasze
społeczeństwo wszystkich jej wytworów,
ale w jednym im się udało – w sferze seksu.
W USA dzieci są uczone już od przedszkola: jak dziewczyna mówi „nie”, to mówi „nie”,
a nie – jak sobie tłumaczą obywatele RP –
„być może”; a gdy mówi „być może”, to
marzy tylko o tym, aby jak najszyb
ciej iść z facetem do łóżka. Jedynym
przyzwoleniem jest wyraźne „tak”. Nie
wszyscy jednak to słyszą albo udają, że
słyszą, i dlatego dokonują dziwnych interpretacji filologicznych. Ich jedynym
interpretatorem jest sąd i o ile w USA
trybunały nie wahają się skazać gwałcicieli na kilkadziesiąt lat więzienia, o tyle
w polskich realiach gwałt jest wciąż tyl
ko występkiem i dolna granica zagroże
nia to rok pozbawienia wolności. Dopiero
od kilku miesięcy trwają dyskusje, aby to
przestępstwo uznać za zbrodnię i żeby mi
nimalna kara więzienia oznaczała trzy lata
pobytu za kratkami.
Dopiero co zakończył się karnawał. Co
wieczór odbywały się szampańskie zabawy,
potańcówki czy spotkania kameralne (jakoś
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w czasach kryzysu nie słyszy się o karnawałowych balach), podczas któr ych kobiety zniewalają swoją urodą i zmysłowością,
a ich strój często odsłania skrywane pokusy ich ciała. Nierzadko jest to zachętą do
intymniejszej znajomości, najczęściej jednak to wyraz emancypacji kobiety. Podobnie bywa podczas towarzyskich obchodów
Dnia Kobiet 8 marca, kiedy to panie potrafią wspaniale się bawić, często nawet kokietują. Mają do tego prawo. Niestety, niektórzy mężczyźni wyzywający ubiór, kokieterię i zalotny uśmiech biorą za zachętę do
spędzenia nocy. Rozczarowani, kiedy słyszą „nie”, dochodzą siłą swoich „praw” zdobywcy.
Statystyki kryminalne w przypadku
przestępstwa zgwałcenia są iluzoryczne.
Oficjalnie liczba gwałtów w kraju oscylu
je wokół pięciu tysięcy (w Wielkopolsce
około 500), ale jest to ten rodzaj prze
stępstwa, w którym mamy do czy
nienia z tzw. ciemną

liczbą. Oznacza to, że oficjalną liczbę zgło
szeń danego przestępstwa trzeba przemno
żyć przez jeszcze inną liczbę. Jaką? Zdaniem
ekspertów liczbę oficjalnie zgłoszonych
kradzieży trzeba przemnożyć przez 3, ale
już liczbę gwałtów przez...10. Oznacza to, że
oficjalnie zgłaszana jest co trzecia kradzież,
co czwarty rozbój i co dziesiąty
gwałt. Dlaczego?
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Wstyd, wstręt
i szok psychiczny powodują, że zgwałcona kobieta chce
o wszystkim jak najszybciej zapomnieć.
Marzy najczęściej tylko o kąpieli w gorącej wodzie, zmianie bielizny i o tym, żeby
nikt się o niczym nie dowiedział...
Zdaniem prawników zgwałcone ofiary
kich spotkań dochodzi,
powinny być natychmiast poddane tera gdy oboje wypili sporo alkoholu
pii psychologicznej. Wtedy nie tylko reak i hamulce moralne puszczają. Bywa, że
cje takiej kobiety w sali sądowej i podczas kobieta, widząc rano koło siebie mężczy
śledztwa byłyby zupełnie inne, ale przy oka znę, zaczyna dochodzić do wniosku, że chy
zji wykluczono by też przypadki rzekomych ba została zgwałcona. Są to jednak rzadkie
gwałtów (bo i takie bywają), kiedy to gwałt przypadki. Najczęściej nie ma wątpliwości,
(rzekomy) jest narzędziem zmuszenia męż że chodzi o gwałt. Podarta suknia, rozerwa
czyzny do określonego zachowania. na bielizna, siniaki na całym ciele. Aby do
Wbrew pozorom przestępstwo zgwał konać gwałtu, trzeba użyć przemocy fizycz
cenia spotyka się z totalną społeczną nej. Charakterystyczne, że młode, niedo
dezaprobatą. Nawet panowie spod świadczone seksualnie kobiety w przypad
budki z piwem nie mają nic przeciwko ku prób gwałtu bronią się bardzo intensyw
temu, aby gwałcicielom wymierzać su nie. Nie tylko krzyczą, ale używają przede
rowe kary. Odchodzi w niebyt stereotyp, wszystkim podstawowej kobiecej broni
że wszystkiemu jest winna kobieta. Sko – paznokci. W 95 procentach przypadków
ro do czegoś doszło, to ona musiała chcieć, wystarcza to, aby napastnik zrejterował.
a potem już nie miała ochoty. Praktycznie Kobiety mające doświadczenie seksualne,
i psychologicznie (poza wyjątkami) jest to jak dowodzi praktyka, po pierwszych pró
nieprawdopodobne.
bach podjęcia obrony stają się pasywne, co
Swoboda życia płciowego należy do wykorzystują sprawcy. Głośny, przeraźliwy
najbardziej osobistych i intymnych dóbr krzyk najczęściej płoszy gwałciciela, a jed
człowieka. Łamanie prawa do takiej swobo- nocześnie sprowadza pomoc. Są to jednak
dy w celu zaspokojenia własnego popędu dywagacje, chociaż potwierdzone nauko
seksualnego za pomocą przemocy fizycznej wo. Napastnik uzbrojony w nóż czy kij ba
nazywa się właśnie zgwałceniem. Darujmy seballowy potrafi każdego zmusić do mil
sobie analizę zachowań co najmniej dwu- czenia. To dlatego dla sprawcy gwałtu nie
znacznych. W naszym kręgu kulturalnym ma u nas kary dożywocia czy 25 lat więzie
zaproszenie na kawę do własnego mieszka- nia, aby zdesperowany nie zabijał ofiary.
nia, pod nieobecność domowników, może
Nie ma najmniejszych wątpliwości
być traktowane jako przyz wolenie na coś w przypadku gwałtu zbiorowego, albo
więcej. Może, ale nie musi. Najczęściej za- wiem ten cechuje się swoistą specyfiką.
proszenie na kawę oznacza zaproszenie Gwałt zbiorowy jest pozbawiony jakiego
na kawę, a nie do łóżka. Trzeba wiedzieć, kolwiek elementu seksualnego z punktu
że w naszym kraju można być skazanym widzenia pobudek i motywów sprawców.
nawet za zgwałcenie żony, kiedy mąż do- Na czoło wysuwa się aspekt agresywnego
chodzi małżeńskich praw wbrew jej woli. zamanifestowania całkowitej pogardy i neWszystko zależy zatem od stopnia kultury gacji zasad współżycia społecznego. Dla
i kobiety, i mężczyzny. Najczęściej do ta- sprawców gwałtu zbiorowego kobieta jest

szmatą, a w „klasycznym” gwałcie, poza
wyjątkami, ofiara jest
jednak kobietą. W gwałcie zbiorowym brak jest
nawet szczątkowych cech
intymności. Ofiara przestaje
być podmiotem-partnerem
stosunk u, zostaje sprowadzona do rangi
absolutnego przedmiotu.
Nikt nie może dać recepty na uniknię
cie gwałtu. Ofiarami padają i dzieci, i mło
de, i starsze kobiety, ba, nawet staruszki.
I ładne, i te, którym natura nie dała uro
dy. Wiktymologia (nauka o ofiarach prze
stępstwa) utrzymuje, że niektóre osoby
są predysponowane do zgwałcenia. Wie
dząc o tym, wiadomo, co robić, aby nie ku
sić losu. W XXI wieku nie będę mówić ko
bietom, aby nie ubierały się wyzywająco
i zakładały stanik, o stringach nie wspomi
nając. Byłoby jednak dobrze, aby wzorem
swoich babć nigdy nie tańczyły z pijanymi,
a przenigdy nie wracały z zabawy same.
I żeby wiedziały, że uroczy Don Juan po
wypiciu kilku głębszych, a nawet na trzeź
wo, w sytuacji sam na sam, może zamienić
się w bestię. Licho nie śpi.
A jeżeli już dojdzie do najgorszego?
Trzeba przełamać wstyd i udać się do naj
bliższego posterunku policji. Tam już wiedzą,
co robić. Od kilku dobrych lat policjantów
uczy się na specjalnych kursach, jak postępować z ofiarami gwałtu. Istnieje również
możliwość skorzystania z pomocy psychologa. Coraz częściej fakt zgwałcenia można
zgłosić policjantowi kobiecie. Trzeba jednak
pomóc organom ścigania. Przezwyciężając
odrazę, zgwałcone kobiety powinny od razu
pójść na policję, a dopiero potem do wanny.
Ślady biologiczne mogą być koronnym argumentem, aby obalić tezę gwałciciela, że ona
przecież chciała... 
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Êrodowisko

Edukacyjne ścieżki
Wielkopolskiego
Parku Narodowego
Obcowanie z naturą może być nie tylko
świetną formą fizycznego wypoczynku, ale
również przyczyniać się do poznawania war
tości kulturowych i przyrodniczych naszego
regionu – z tego przeko
nania narodził się pomysł
stworzenia pięciu ścieżek
edukacyjnych na terenie
Wielkopolskiego Parku
Narodowego. Ma to być
odpowiedzią na oczeki
wania turystów, którzy
coraz częściej interesują
się ekoturystyką, czyli for
mą zwiedzania połączo
ną z obserwacją zjawisk
zachodzących w przyro
dzie. Aby wzmocnić
te działania, burmistrz
Puszc zykowa, Małgorzata Ornoch-Tabędzka,
postan owiła utworzyć
ścieżkę edukacyjną na
terenie lasu Puszczykówka. Realizację tej inicjatywy od strony infrastruktury poparł Wielkopolski Park Narodowy,
który zadbał o ustawienie tablic tematycznych
dotycząc ych drzewostanu, roślinności i „Ścieżka Nadwarciańska” znajdzie swoich
walorów przyrodniczych Parku. Na mniej amatorów wśród doświadczonych turystów,
więcej półtorakilometrowej trasie wyciecz- podczas gdy „Szkoła Leśna” stanie się idealki znalazły się też ławki i kosze na śmieci. nym miejscem dla najmłodszych zwolenniNa obszarze Wielkopolskiego Parku Naro- ków „kształtowania wrażliwości na piękno
dowego możemy wyróżnić również ścież- przyrody”.
ki: z Jezior do Osowej Góry, Nadwarciańską,
Naukowo-dydaktyczne ścieżki spotykają
Osowa Góra – Jezioro Budzyńskie i tzw. „Le- się z aprobatą coraz większej liczby turystów,
śną Szkołę”. Takie rozplanowanie ścieżek po- zostały bowiem pomyślane tak, żeby zapozwala na odkrywanie tajników przyrody za- znawały z jak największą liczbą obiektów
równo w sposób indywidualny, jak i w nie- przyrodniczych. Aby uniknąć przeładowawielkich grupach prowadzonych przez spe- nia informacji, a tym samym obniżyć zmęcjalnie wyszkolonych przewodników. O tu- czenie turystów, dyrekcja Wielkopolskiego
rystycznej atrakcyjności tych dydaktyczno- Parku Narodowego zadbała o stworzenie
-przyrodniczych tras przekonujemy się, idąc przewodników po czterech ścieżkach (wychociażby Ścieżką Nadwarciańską. To wła- dawnictwo dotyczące ścieżki turystycznośnie w Dolinie Warty możemy podziwiać -edukacyjnej w Puszczykowie jest obecnie
„Zalewy Nadwarciańskie”, „Nadwarciański przygotowywane).
Bór Sosnowy” oraz „Puszczykowskie Góry”.
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Eryk Maro

Historia Gortata

Zuzanna Weiss

fot. Dominik Górny

dził siedem polskich miast. To tam właśnie
we wrześniu rozegrane zostaną mecze EuroBasketu. Na trasie koszykarza znalazł się
więc także Poznań. Pobyt zawodnika w stolicy Wielkopolski przypadł na bardzo gorący
okres w jego sportowym życiu. Gdy prawie
pewne było to, że reprezentant Polski trafi
do Dallas Mavericks, gdzie byłby prawdopodobnie zawodnikiem pierwszej piątki, ofertę
transferową klubu z Teksasu wyrównał dotychczasowy pracodawca Gortata – Orlando Magic. Zgodnie z regułami panującymi
w NBA, Gortat musi więc zostać w Magic.
Sam zawodnik nie był jednak szczególnie
rozczarowany, z uśmiechem na twarzy podkreślał, że przynajmniej nie będzie musiał się
pakować i przeprowadzać, zapewniał także,
że i w Orlando jest szansa na dalszy rozwój
kariery: „W Orlando będę mógł grać na najwyższym poziomie. I kto wie, ponoć jest opcja,
że nie będę rezerwowym środkowym i zmiennikiem Dwighta Howarda, a zagram jako silny
skrzydłowy. To też dobra opcja. Może za 90 dni
okaże się, że zostanę wytransferowany gdzieś
dalej” – mówił. Temat zmiany klubu przez koszykarza został więc szybko zamknięty. A on
sam całkowicie poświęcił się dzieciom, które
bardzo licznie zgromadziły się w hali sportowej poznańskiego AWF. Środkowy Orlando Magic radził, uczył i podpowiadał, jak po-

ruszać się po parkiecie i zdobywać jak najwięcej punktów. Każde z blisko setki dzieci
osobiście chciało usłyszeć radę Mistrza, co
dla samego Gortata było nie lada przeżyciem: „Praca z dziećmi to dla mnie wielkie
wydarzenie. Mam nadzieję, że kogoś zarażę miłością do koszykówki i później wyrośnie z niego wielki talent” – powtarzał. Po
wyczerpującym treningu nie obyło się bez
pytań do gwiazdy NBA. Dzieci otoczyły koszykarza, w którego kierunku padały często
trudne i nietypowe pytania. Marcin Gortat
radził sobie z nimi świetnie, bo – jak podkreślał – bardzo ceni pracę z dziećmi. Widać
było, że najmłodsi polubili i jego, dlatego
z utęsknieniem czekają na kolejną wizytę
naszej gwiazdy w Polsce. A ta już niedługo. 7 września bowiem rozpoczyna się najważniejsza w tym roku impreza koszykarska w Europie, czyli EuroBasket. W naszej
kadrze narodowej nie zabraknie Marcina
Gortata, który zapowiada, że poprowadzi
naszą drużynę na podium. Choć pewnie
fanom koszykówki zdobycie przez reprezentację Polski medalu na koszykarskich
mistrzostwach wydaje się mało prawdopodobne, to jednak pamiętajmy, że przekonaliśmy się już o tym, iż realizacja pięknych, wydawałoby się nierealnych, snów to
specjalność Marcina Gortata. 

sport

Historia kariery Marcina
Gortata brzmi jak sen. Nikomu nieznany chłopak z Łodzi w sześć lat po rozpoczęciu gry w koszykówkę zostaje
czołowym polskim zawodnikiem i graczem NBA – najlepszej ligi na świecie. Szczęście,
talent? Bez wątpienia wszystkiego po trochu. Z całą pewnością jednak sam talent nie
wystarczył. Droga do zawodowego sportu nie jest bowiem
łatwa. Wymaga ciężkiej pracy,
wielu wyrzeczeń, poświęceń,
a czasem nawet zapomnienia
o tym, że poza ukochaną dyscypliną jest coś jeszcze.
W przypadku Gortata sam
wybór dyscypliny nie był łatwy.
Na początku grał w piłkę nożną, później próbował swych sił
w lekkiej atletyce, szybko okazało się jednak, że nawet do
skoku wzwyż mierzący 214 cm
Gortat jest po prostu zbyt wysoki. Może więc koszykówka?
W 2002 roku, kiedy to
dziewiętnastoletni Gortat
przyszedł na pierwszy trening
drużyny Łódzkiego Klubu
Sportowego, chyba nikt nie
mógł przypuszczać, jak potoczy się jego kariera. Na przekór
wszystkim, którzy uważali, że rozpoczynając treningi w tym wieku, nie osiągnie się
w sporcie już nic wielkiego, w kilka lat młody koszykarz z anonimowego zawodnika
stał się gwiazdą amerykańskiego parkietu
i najgorętszym nazwiskiem polskiego sportu. Mimo sławy, która spadła na Gortata niespodziewanie, on sam pozostał skromnym
chłopakiem z Łodzi. Chce, by jego sukces
był dla wszystkich niedowiarków przykładem, że każdemu może się udać i że warto
podążać za marzeniami. Aby dawać przykład i uczyć, angażuje się w różnego rodzaju
kampanie, najchętniej współpracuje z dziećmi. Największym projektem powstałym przy
współpracy z koszykarzem jest „Marcin Gortat Cump”, w ramach którego Gortat odwie-

METRYCZKA
Imiona: Marcin, Janusz
Nazwisko: Gortat
Data i miejsce urodzenia: 17.02.1984, Łódź
Wzrost: 214 cm
Waga: 110 kg
KARIERA
Pozycja: center (5)
Przebieg kariery:
ŁKS Łódź (2002–2003)
RheinEnergie Köln (2003–2007)
Orlando Magic (2007–????)
SUKCESY
•• gra w reprezentacji Polski
•• wybór w drafcie w 2005 roku z 57. numerem w II rundzie przez Phoenix Suns (oddany do Orlando Magic)
•• udane występy w Eurolidze w sezonie
2006–2007
•• wybór do pierwszej piątki Pepsi Pro Summer League 2007
•• podpisanie kontraktu z zespołem NBA (Orlando Magic) – jako trzeci Polak w historii
•• jako pierwszy Polak zanotował double-double w NBA (12 punktów, 11 zbiórek
w ostatnim meczu sezonu zasadniczego
2007–2008 z Washington Wizards)
•• jako pierwszy Polak wystąpił w play off
NBA, w 2008 roku
•• jako pierwszy Polak w NBA wystąpił w
pierwszej piątce (przeciwko Utah Jazz
i Golden State Warriors)
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Nie jestem jazzmanem
fot. Zbigniew Kowal

wywiad
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Z Piotrem Schulzem, wokalistą i instrumentalistą, rozmawia Marek Zaradniak
Skąd się wziąłeś 30 lat temu
w Poznaniu?
Na początku mieszkałem w Luboniu,
ale z czasem przeprowadziłem się do Poznania. Muzyki w Luboniu uczył mnie organista pan Gajdziel, ojciec basisty Mariusza Gajdziela. Moja przygoda ze śpiewaniem rozpoczęła się w IX LO, które mieściło się przy ulicy Łozowej, tam gdzie
obecnie jest szkoła podstawowa. Chciałem „pójść” do „Marcinka”, ale się nie dostałem. W liceum miałem kolegów, którzy
zajmowali się muzyką tak jak ja – byli to
Marek Nowak, Krzysztof Janicki i Maciej
Wojtasiak (w odróżnieniu od nas uczył
się w „Jedynce"). Razem graliśmy Beatlesów – „na ostro”, czyli na głosy, gitary elektryczne i głośniki kinowe. Gdy dostałem
się na politechnikę, na wydział budownictwa lądowego, na balu beanów w klubie
Sęk okazało się, że zespół Polne Kwiaty
się rozpada. Grający w nim na basie mój
szwagier – Zbyszek Owsian, zaproponował, że mogę przejąć ten zespół. Rok później przeszliśmy do klubu Agora, a dwa
lata przed końcem studiów do klubu Od
Nowa, w którym poznałem moją przyszłą żonę.
Kiedy „wszedłeś” na profesjonalną estradę?
Wtedy, gdy w 1977 roku ówczesny szef
muzyczny Teya – Hubert Szymczyński, zaproponował mi granie w tym kabarecie, na
co oczywiście się zgodziłem. Muzycy znali mnie ze śpiewania przebojów Steviego
Wondera i Donny’ego Hathawaya. W Teyu
spotkałem Grażynę Łobaszewską i Krzesimira Dębskiego, którego dotychczas znałem
z grupy Warsztat z klubu Od Nowa. Tworzyliśmy razem program „Z rolnictwem na Tey”.
Jak wspominasz tamte „Teyowe lata”?
To był wspaniały czas. Poznałem wtedy
nie tylko znakomitych muzyków, takich jak
Hubert czy Krzesimir, ale również grającego
na instrumentach klawiszowych Romana
Suchana, gitarzystę Mirka Michalaka i perkusistę Waldka Majewskiego. Pewnego dnia
przyszedł Zbigniew Górny, którego znałem
wcześniej, bo moja pierwsza miłość chodziła do jego klasy. Powiedział, że mam „fajny
numer” – Może za jakiś czas. To właśnie dzięki tej piosence rozpocząłem pracę na etacie
w Orkiestrze Górnego, choć ciągle występowałem w kabarecie. Przez dwa lata, do stanu
wojennego, nagraliśmy z Orkiestrą Górnego
kilkanaście utworów. Wiele z nich ukazało
się na płycie Grażyny Łobaszewskiej i Piotra
Schulza Solo i w duecie.

fot. z archiwum Piotra Schulza

nem”. Niedawno spotkałem
się z Grażyną Łobaszewską
na jej benefisie. Wykonałem
tam przebój Wojtka Kordy
Niedziela będzie dla nas, ze
zmienionym tekstem Jacka
Cygana. To była dobra okazja do spotkania wielu ludzi,
z którymi nie widziałem się
całe lata.
Jakie są Twoje
plany?
Ludzie mi proponują różne rzeczy. Mam nadzieję, że
kiedyś, będąc w bardzo dojrzałym wieku, jeszcze coś nagram. Wzorem jest dla mnie
amerykańska grupa Steely
Dan, która od lat gra na bardzo wysokim poziomie. 

Nie jestem jazzmanem

śmy główną nagrodę, choć to nie był żaden
przebój. Natomiast już w latach 90. Darek
Janus nagrywał z Zygmuntem Kuklą płytę
Duety. Z Grażyną nagraliśmy tam piosenkę
Dwa razy nic.
Zbigniew Górny przypomniał
Cię w cyklu „Poznańska Scena Muzyczna” – Magnolia, któremu patronuje redakcja „Merkuriusza”. Jak się grało?
Cenię takie granie, bo bardzo lubię
covery.
Czujesz się artystą niszowym?
Jak pomyślę o losach mojej płyty, to
chyba tak. Muzycy mówią, że to fajne „numery”, chociaż żaden z nich nie stał się
przebojem. Jedynie piosenka Nierdzewne
szkło zdobyła większą popularność. Nagrywałem ją z zespołem String Conncetion,
podobnie jak przebój Niedziela będzie dla
nas. Współtworzyłem też zespół
Narada. Właścicielem tej nazwy jest
basista Eugeniusz
Orlicki. Grali z nim
również perkusista Mirek Sitkowski, klawiszowiec
Wojtek Olszewski
i gitarzysta Marek Michalak. Ja
i Anna Jurksztowicz mieliśmy stanowić duet, ale
Ania przebojem
Diamentowy kolczyk wygrała Opole i postawiła na
karierę solową.
Bez Ani robiliśmy
kolejne nagrania,
ale nikt w Poznaniu nie chciał się
już nami zająć.
Jakiej muzyki słuchasz?
Rocka. Wychowałem się na
The Beatles, choć
lubiłem też zespół
Free. Potem był
okres „czarnej muzyki” – Wondera,
Hathawaya, a teraz znów wracam
do „białej muzyki”.
Oczywiście mam
też wielu przyjaciół wśród jazzmanów, ale zawsze
zaznaczam – „nie
jestem jazzma-
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W latach 80. ukazała się też
Twoja solowa płyta...
To była zasługa Waldemara Parzyńskiego, którego spotkałem na „Jazz Jamboree”.
Powiedział, że jest znajomym szefa Polskich Nagrań – Andrzeja Januszki, który na
tę płytę może napisać jeszcze dwa utwory
i będzie OK. Po miesiącu zadzwonił, mówiąc, że Januszko posłuchał całego materiału i nic go z niego nie interesuje, więc
dwa obiecane utwory napisał Parzyński.
Płytę nagraliśmy w Warszawie.
Na Twojej płycie, nagranej
z Grażyną Łobaszewską, jest też wielki przebój Krzesimira Dębskiego i Jacka Cygana Czas nas uczy pogody.
Krzesimir przyniósł kiedyś dwa utwory. Ja nagrałem ten, który uważano za bardziej ambitny. Grażyna nagrała właśnie
Czas nas uczy pogody i okazało się, że ta
piosenka jest bardziej nośna. Grażyna wystąpiła wprawdzie w Opolu i żadnej nagrody nie zdobyła, ale...
Ten przebój żyje do dzisiaj...
Tak to często bywa, że jury nie jest
w stanie wychwycić „największych” kawałków. Mieliśmy też inne „numery”, jak
na przykład duet z Aleksandrem Maliszewskim. Potem Krzesimir opracował cover przeboju grupy Earth, Wind & Fire – Autostradą do słońca. Współautorem polskiego tekstu był Jacek Rutkowski, późniejszy
prezes Amica Wronki.
Potem nie miałeś już tak wielkich przebojów?
Raczej nie. Kilka razy wyjeżdżałem zarobić za granicę m.in. z Wojtkiem Kordą i Darkiem Kozakiewiczem. Na początku lat 90.
wszedłem w środowisko młodych jazzmanów i zacząłem grać zarówno jako jazzman,
jak i jako „piano bar man”. Bardzo to lubiłem,
bo grając taką muzykę, masz wolność i luz...
To muzyka, której ludzie chcą słuchać.
Zdarza się, że ludzie przychodzą i proszą, abyś zagrał ten albo inny
przebój?
Oczywiście, choć nie zawsze potrafię
wszystko zagrać ad hoc. Najczęściej proszą mnie o Yesteday, Love Me Tender i Georgię. Kiedy to słyszą, wydaje się, że odkrywają Amerykę, podczas gdy ja, może trochę
znudzony, gram „tysięczny raz” Casablancę,
Piano Man, Summertime, czy przeboje zespołu Steely Dan, którego jestem wielkim
fanem, choć to bardzo niszowa muzyka.
A wracając do moich sukcesów, to jeszcze
w latach 80. utworzyłem trio Moment. Na
festiwalu w Mrągowie zaśpiewałem jeden
„numer” z Krystyną Prońko i z Majką Jeżowską. Wtedy Antoni Kopff powiedział mi: „dobrze brzmisz” i Jeżowska razem z Kopffem
napisali piosenkę Czekamy na wyrok z tekstem Jonasza Kofty. Dzięki temu utworowi
w 1987 roku na festiwalu w Opolu zdobyli-
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Stanisław Furmaniak

Premiery lata
A-HA
Foot of the Mountain
„To był najwyższy czas, żeby
sięgnąć po coś więcej” – tak mówi
o najnowszym albumie wokalista Morten Harket. Foot of the
Mountain jest powrotem zespołu do klasycznego popu, dzięki
któremu A-ha stało się jednym
z najpopularniejszych zespołów
na świecie, a ich albumy sprzedały się w ponad 36 milionach
egzemplarzy. Magne Furuholmen wyjaśnia: „Album zawiera
w sobie wszystkie najważniejsze
rzeczy, które określają naszą grupę: wysokie wokale, syntezatorowe smaczki, tęskne teksty i melancholijne brzmienia”. Lub, jak to w prosty sposób wyjaśnia główny autor piosenek A-ha – Paul Vaaktar-Savoy: „Myślę, że tym razem udało
nam się stworzyć świetną kolekcję piosenek”.

ANDRZEJ CIERNIEWSKI
Za Tobą iść
Za Tobą iść to czwarta i najnowsza płyta Andrzeja Cierniewskiego. Piosenki dobrane są jak zawsze z niezwykłą starannością. Powstawała ona długo, a to między
innymi dlatego, że Andrzej Cierniewski dołożył wszelkich starań, aby zarówno teksty, muzyka, aranżacje, jak i – w konsekwencji – ostateczny efekt były
tym, czego oczekiwał artysta,
czyli aby powstał krążek, z którego będzie dumny, oddając
go w ręce słuchaczowi. Tak jak
podkreśla, jest ona niezwykle
prawdziwa, pozbawiona jakichkolwiek zakusów komercyjnych.
Dodaje również, że jest szczęśliwy, że ma to już za sobą. Na płycie znajduje się 14 utworów różnych
kompozytorów; w konsekwencji stanowi ona spójną całość, tak
aby słuchacz mógł z zadowoleniem oraz satysfakcją słuchać jej od
początku do końca. Tak jak i poprzednie płyty Andrzeja Cierniewskiego, tak i ta ostatnia dotyka najbardziej ludzkich spraw, takich
jak miłość, rozterka, rozłąka i umiłowanie własnego kraju. Kompozycje te są pełne pięknej muzyki i refleksji.
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PAUL VAN DYK
The Best, Volume
Podczas swojej piętnastoletniej kariery w świecie tanecznej elektroniki Paul Van Dyk osiągnął więcej niż inni artyści, bez
względu na rodzaj muzyki, którą uprawiają. O jego sukcesach wielu z nich może tylko pomarzyć: sprzedaż ponad 3,5 miliona płyt
na całym świecie, nominacja do nagrody Grammy, remiksy dla najważniejszych
artystów naszych czasów:
U2, Depeche Mode, Justina Timberlake’a czy Britney Spears, sale koncertowe wypełnione po brzegi,
a ostatnio nawet własny DJ
iPhone i aplikacja na iPoda. Volume to dwupłytowa
antologia najważniejszych
utworów wydanych na płytach studyjnych: 45 RPM (1994), Seven Ways (1996), Out There and
Back (2000), nominowanej do Grammy Reflections (2003) i In Between (2007) plus remiksy. CD1 to kolekcja jego własnych piosenek,
wśród nich znalazły się White Lies z gościnnym udziałem Jessiki
Sutty z The Pussycat Dolls, Nothing But You i Time of Our Lives nagrane wspólnie z wokalistą zespołu Vega 4 – Johnnym McDaidem.
Wokal McDaida słyszymy również w nowej piosence Home nagranej specjalnie na Volume. Na albumie nie mogło też zabraknąć takich hitów, jak Forbidden Fruit i We Are Alive. Antologia zawiera również – o co wielokrotnie prosili fani Van Dyka – remiks ponadczasowego hitu For An Angel. CD2 to kompilacja najpopularniejszych
remiksów Van Dyka nagranych dla U2, Depeche Mode, New Order,
Justina Timberlake’a i Britney Spears. Na DVD fani znajdą teledyski
Paula Van Dyka oraz fragmenty jego doskonałych występów live.

fot. Universal Music Polska
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A nam
warto
żyć nad
Wartą
Z okazji 30-lecia Sceny
na Piętrze Fundacja „Tespis”
wydała płytę z piosenkami
o Poznaniu. Na płycie A nam warto żyć nad Wartą znalazło się 19
piosenek dawnych, nowszych i najnowszych. Ich wspólnym mianownikiem jest zauroczenie twórców stolicą Wielkopolski. Na płycie znajdują się także utwory, które wygrały konkurs ogłoszony
przez Fundację Sceny na Piętrze „Tespis” na piosenkę o Poznaniu.
Krążek udało się wydać dzięki współpracy Urzędu Miasta Poznania
i Fundacji „Tespis”.
www.universalmusic.pl oraz www.scenanapietrze.pl

PREMIERY MUZYCZNE

fot. Scena na Piętrze

muzyka

P

taniec

15-22 sierpnia 2009

Tomasz Barański

fot. Mirka Maruszak

Popyt
na taniec

Ponad 1400 osób poprzez internet wyraziło chęć uczestniczenia w XVI Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego, które tradycyjnie odbywają się pod
koniec sierpnia każdego roku w Poznaniu.
Ewa Wycichowska – dyrektor artystyczny
Warsztatów, na co dzień dyrektor Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego, ma
gotową receptę na pokonanie wszelkich
przeciwności współczesnej rzeczywistości.
To taniec!
Celem warsztatów – jak twierdzi Ewa
Wycichowska – jest poszukiwanie własnej
tożsamości w ruchu, przełamywanie barier,
autokreacja. Ciało nie kłamie, ciało nigdy

nie milczy. Nawet bezruch
Oczywiście na warsztatach tradycyjnie
jest czytelnym znakiem. obecny będzie taniec klasyczny, modern,
Taniec pozwala otworzyć modern jazz, flamenco, taniec irlandzki
się na innych ludzi, po- i między innymi techniki tańca towarzyzbyć sztywności, wyzwala skiego, również dla niewidomych uczestradość. Ma terapeutyczne ników zajęć. Jednak największym obecnie
znaczenie zarówno dla cia- powodzeniem cieszy się technika hip-hop,
ła, jak i umysłu. W czasach hip-hop new style oraz hip-pop-hop. Hipdekadencji sztuka jest le- -hop jest efektem połączenia elementów
karstwem na samotność, funky, jazzu i afro dance.
stres i strach. Pozwala zaWarsztatom towarzyszyć będą spekchować wewnętrzną har- takle w wykonaniu zawodowych tancerzy
monię.
z Polskiego Teatru Tańca z Poznania. RówNa XVI warsztatach nież swoje propozycje z cyklu „Nasi Mistrzozajęcia prowadzone będą wie” przedstawią na specjalnym pokazie pez wykorzystaniem aż 50 dagodzy warsztatów dla wszystkich uczesttechnik tanecznych na ników.
trzech poziomach zaawansowania. ProOd lat kibicuję warsztatom. Spotykam
wadzić je będzie 54 pedagogów z Polski, ludzi, którzy przybywają do Poznania z caDanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portuga- łej Polski i z zagranicy po raz pierwszy, trzelii, Kuby, USA, Kanady, Brazylii i Dominika- ci, piąty. Przyjeżdżają, bo – jak mówią – odny. Niewątpliwie bogaty zestaw technik ta- czuwają potrzebę poznania innych stylów
necznych daje możliwość wyboru zgodnie wywodzących się z korzeni obcego folkloz oczekiwaniami. Osoba, która preferuje ta- ru. Chcą wyrazić siebie poprzez ruch. Chcą
niec dynamiczny, energetyczny, zdecyduje świadomie korzystać z własnej energii i posię z pewnością na afro dance, jazz czy fun- zytywnie wpływać na innych.
ky. Natomiast taniec hinduski uczy panowaJeszcze pod koniec XX wieku Ewa Wynia nad swymi emocjami i pozwala na po- cichowska wyraziła opinię, iż w przyszłym
znanie własnej psychiki. Pozytywnie wpły- wieku to właśnie taniec stanie się płaszczywa na pracę układu krwionośnego i sprzyja zną porozumienia między rasami i narodaprawidłowemu dotlenieniu mózgu. Jest jak mi. Obecnie jesteśmy świadkami tego prolek na wszelkie dolegliwości.
cesu.
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Andrzej Wilowski

Legenda
Woodstock
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Na długo nim rozbrzmiały pierwsze
dźwięki gitar, festiwal w Woodstock stał
się legendarny. Nie było żadnej reklamy,
promocji w mediach, do końca też nie
było wiadomo, gdzie się festiwal odbędzie.
Jednak wieść o tym, że w połowie sierpnia
pod Nowym Jorkiem w plenerze wystąpią
na jednej scenie wszyscy liczący się wykonawcy, rozchodziła się błyskawicznie. Niewielka liczba plakatów, jaka się pojawiła
przed samą imprezą, zadziałała skutecznie,
co zaskoczyło samych organizatorów.
W późniejszych relacjach z festiwalu
ujawnią się skrajne oceny; dla jednych będzie to największa manifestacja ruchu hippisowskiego, dla drugich – przełomowy
moment w historii rocka. W Polsce legenda Woodstock rosła w latach 70., w miarę
pojawiania się kolejnych nagrań z festiwalu na antenie radiowej. Prezenterzy unikali komentarzy ideologicznych, skupiając się
na samej muzyce. W kolejne rocznice Woodstock polscy hippisi organizowali własne
zloty w Częstochowie.

młodzieżowy. Przybyło pół miliona ludzi.
Organizatorzy byli nieprzygotowani na taką
liczbę uczestników. Brakowało wszystkiego:
namiotów, koców, sanitariatów, wody i jedzenia. Jak donoszą kroniki policyjne, nie
odnotowano żadnych aktów wandalizmu,
rozboju czy kradzieży. Policja zresztą i tak
nie byłaby w stanie interweniować; zachowała się rozsądnie i ograniczyła się jedynie
do patrolowania obozowiska ze śmigłowców i regulacji ruchu po festiwalu. Mieszkańcy z sąsiednich farm spontanicznie zaczęli organizować pomoc i w trakcie imprezy z policyjnych śmigłowców zrzucano
paczki z jedzeniem i koce. Na dokumentalnych zdjęciach widać brudnych i zmęczonych ludzi. Mimo to atmosfera była wspaniała, a zdjęcia pokazują tylko spartańskie
warunki. Drugiego dnia ulewa zagroziła
zniszczeniem estrady i sprzętu. Przez resztę dni uczestnicy brodzili w błocie. Zawiodła też technika, lecz kiepska widoczność
sceny i słabe nagłośnienie nie były w stanie
popsuć zabawy.

Czas i miejsce akcji

Nie tylko rock`n`roll

Woodstock odbył się w dniach 15, 16,
17 i 18 sierpnia 1969 roku na farmie Maksa
Yasgura w Bethel koło Nowego Jorku. Był
to pierwszy i największy, a zarazem kończący dekadę ruchu hippisowskiego, zlot

Na Woodstock wydarzyło się kilka rzeczy wcześniej niemożliwych. Na jednej scenie wystąpili artyści rockowi, popowi, bluesmani i folkowcy, grający muzykę psychodeliczną i balladziści. Czarni muzycy wy-

stąpili przed białą publicznością. Zniknęły
wszelkie podziały. W finale występu The
Who lider zespołu, Peter Townshed, połamie gitarę i rzuci nią w publiczność. To nie
był akt agresji, tylko wyraz ekspresji. Joe
Cocker z banalnej piosenki Beatlesów zrobi soulowy hymn. Mało znany artysta stanie się gwiazdą, a to wykonanie mimo nagrania kilkunastu płyt, wszystkich znakomitych, do dziś jest sztandarowe. Gwieździsty
sztandar to improwizacja Jimiego Hendriksa na motywie amerykańskiego hymnu. Trawestacja, która miała być muzyczną kontestacją symbolu państwa, nie wywołała rozbawienia, publiczność przeszył dreszcz. Do
historii przejdzie nie tylko gitara Jimiego,
również Carlosa Santany. Santana zaproponował żywiołowego rocka z latynoską
ekspresją. Brzmienie gitary Santany jest niepowtarzalne. Gitarowa solówka Alvina Lee
będzie wzorcowa dla następnych pokoleń
rockowych gitarzystów. Po Woodstock czarni bluesmani zaakceptują białą kapelę bluesową Canned Heat. Ravi Shankar, mistrz
gry na sitarze, swym występem sprawi, że
instrument ten stanie się popularny w muzyce Zachodu. Janis Joplin to czarna perła
wśród białych wokalistek. Dziś nie ma już
tak wielu gitar i głosów rozpoznawalnych
po kilku dźwiękach. Po latach krytyk Bil Joe
Armstrong napisze: „Woodstock przeszedł do
historii. Stał się wydarzeniem przełomowym

Program

Festiwalowe pamiątki

15.08, piątek
Richie Havens
Sweetwater
Incredible String Band
Bert Sommer
Tim Hardin
Ravi Shankar
Melanie
Arlo Guthrie
Joan Baez
16.08, sobota
Quill
Keef Hartley
Country Joe McDonald
John Sebastian
Santana
Canned Heat
Mountain
Janis Joplin
Grateful Dead
Creedence Clearwater Revival
Sly and the Family Stone
The Who
Jefferson Airplane

Wydarzenia związane z festiwalem
dokumentują: film Woodstock M. Wadleigha (1970) oraz dwa albumy płytowe:
Woodstock i Woodstock II. Oba mają reedycje kompaktowe. W tym roku Warner
wydał album z dwoma płytami DVD, to
najobszerniejszy dokument festiwalu.

szego koncertu został zaktualizowany
(dwa gołąbki na gitarze zamiast jednego). Wystąpili wykonawcy z oryginalnego Woodstock, m.in.: Band, Santana, Joe
Cocker, Country Joe McDonald i Crosby,
Stills & Nash. Wystąpili też Bob Dylan i Peter Gabriel.

Powtórki
W kolejne okrągłe rocznice pierwszego
festiwalu:
Woodstock ’79 – koncert w Madison
Square Garden
W Nowym Jorku Woodstock ’89 – odbył się w sierpniu 1989 roku w miejscu
pierwszego festiwalu, rozpoczął się spontanicznie, a rozrósł się do festiwalu, w którym wzięło udział 30 tys. osób.

Woodstock ’99 – festiwal zorganizowany w dniach 23–25 lipca 1999 w miejscowości Rome
Zgromadził 200 tys. widzów, dla których
zagrali m.in.:
Dave Matthews Band,
Aerosmith,
Metallica,
Alanis Morissette,
Red Hot Chili Peppers,
The Offspring,
KoRn,
Limp Bizkit,
Kid Rock

17.08, niedziela
Joe Cocker
Country Joe and the Fish
Ten Years After
The Band
Blood, Sweat and Tears
Johnny Winter
Crosby, Stills, Nash & Young
Paul Butterfield Blues Band
Sha-Na-Na
18.08, poniedziałek
Jimi Hendrix
nie tylko dla muzyki rockowej, stał się ikoną
pokolenia dzieci kwiatów, obyczajowości
i kultury lat sześćdziesiątych. Symbolizował
epokę hippisów, lecz równocześnie stanowił
zapowiedź jej kresu”. Na festiwalowych plakatach widnieje ikona, czyli znak tego zlotu, gołąbek pokoju, podrywający się do lotu
z gitarowego gryfu. Symbol zapożyczony
od Picassa, choć nie przez niego wynaleziony, miał uosabiać hasło festiwalu: „Peace,
Love and Happiness” (pokój, miłość i szczęście). Połączenie muzyki z polityką, pokoju
z rockiem, gitara jako oręż walki o pokój.
Ideał „Czyńcie miłość zamiast wojny” pojmowano dość dosłownie, czego wyrazem była
„wolna miłość”. Późniejsi epigoni zbanalizują to do formuły „Sex, drugs and rock`n`roll”,
sposób na życie zmieni się w prostą formułkę hedonistyczną. Ruch hippisowski przypadł na lata największej aktywności Ameryki w Wietnamie, młodzi ludzie nie chcieli
brać udziału w tej dwudziestowiecznej krucjacie, stąd przekornie pewne sympatie, które mogły się kojarzyć wręcz z komunizmem.
Modny był plakat przedstawiający Che Gu-

Woodstock ’94 – festiwal zorganizowany w dniach 12–14 sierpnia 1994 roku w
miejscu pierwszego festiwalu. Słynny plakat wykorzystany do promowania pierwevarę na krzyżu. Niesłusznie przypisywano
hippisom anarchiczne skłonności. Anarchia
jest metodą rewolucyjnej walki. Zburzenie
starego porządku miało się dokonać na
drodze rewolucji obyczajowej, kontestacji
obowiązujących norm i reguł społecznych.
Zbiorowej fraternizacji miało sprzyjać palenie „trawy”, dlatego nieoficjalnym „logo” festiwalu był liść marihuany. Szczęśliwi byli ci,
którzy mogli wprawić się w transowy stan
pod wpływem muzyki w połączeniu z narkotykami. Nie każdy długowłosy był hippisem i nie każdy hippis narkomanem. Wielu
młodych ludzi przyjmowało taki styl życia
i filozofię, ale nie znaczy to, że natychmiast
chcieli zakładać komuny i mieli ochotę na
eskapizm.
Poczucie wspólnoty, zasada tolerancji
i otwartości odróżniają ten ruch od późniejszych subkultur w pewnym sensie ustrukturalizowanych, opartych na przynależności, rzeczywistej czy deklarowanej. Pewien
rodzaj hippisowskiej estetyki – długie włosy,
swobodne stroje – był przejawem swobody,
a nie uniformem.

W czterdziestą rocznicę
Po Woodstock pozostała tylko legenda,
dziś bowiem tego rodzaju wydarzenie jest
nie do powtórzenia. Rock stał się przemysłem rozrywkowym, a idee hippisowskie,
o ile powracają, to wyłącznie w charakterze mody retro. Jednak pokolenie hippisów
zmieniło świat. Bill Gates utworzył w Seatle
muzeum Jimiego Hendriksa. Twórcy Microsoftu były bliskie ideały pokolenia. Realiza-

muzyka

Woodstock

cją pomysłu otwartego społeczeństwa jest
internet. Od epoki hippisowskiej zaczęło się
zainteresowanie kulturą i filozofią Dalekiego Wschodu, zwłaszcza Indii. Niezmiennym
powodzeniem cieszą się kursy jogi i filozofia zen. W pewnym sensie do ruchu hippisowskiego nawiązuje ruch ekologiczny, życie zgodnie z naturą było bowiem najczęściej deklarowanym celem hippisowskich
komun. Praktyczną realizację znajduje też
hasło obyczajowej tolerancji i dziś rozmaite subkultury mogą istnieć obok siebie
bezkonfliktowo. 
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w wyrafinowanej
Z Jolą Śmiałowicz, Panią na Jastrowie, organizatorką, wraz z prof. Jerzym Handschkem, corocznych biesiad w otoczeniu
sztuki, rozmawia Andrzej Haegenbarth
Co spowodowało, że zajęłaś
się organizacją jastrowskich spotkań?
Zaczęłam je organizować, ponieważ
uważam, że większość ludzi niezwiązanych ze środowiskiem artystycznym boi
się wchodzić do galerii; traktuje ją jak
świątynię. Poza tym ludzie boją się wyrażać swoje zdanie na temat oglądanych
dzieł, gdyż nie są pewni własnych opinii.
Natomiast w Jastrowie w otoczeniu zieleni, przy jedzeniu i piciu otwierają się
i chętnie komentują oglądane eksponaty. Wtedy, w swobodnej atmosferze, łatwiej o kontakt z wystawionymi pracami
i możliwość wybrania czegoś, co im odpowiada.
Kontemplacja dzieł sztuki w galerii czy domowym zaciszu na
pewno różni się od ich odbioru w plenerze, w licznym towarzystwie przyjaciół i autorów prac. Wydaje mi się, że
dla Ciebie i Jerzego duże znaczenie
ma bliska znajomość z artystami, których w Jastrowie chętnie „udostępniacie” przybyłym gościom. W innych warunkach taki bezpośredni kontakt między twórcą a odbiorcą były niemoż-
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Fragment ekspozycji
malarskiej Romy Rymszewicz-Ranz.
Fot. Malina Barwik

oprawie

sztuka

Sztuka

liwy. Czy Twoim zdaniem jest on poZawsze intrygowała mnie rola
trzebny?
Jerzego w imprezie, o której rozmawiaChodzi o to, żeby moi goście wiedzie- my. Wiadomo, że dostarcza Emilowi spili, iż artysta, nawet tworzący monument, rytusu na słynne nalewki i że potrafi się
jest normalnym człowiekiem. W Jastrowie ładnie ubrać, o czym najlepiej przekonie szukamy tego, co poeta miał na myśli, nywał jego strój na ostatnim spotkaniu.
tylko każdy może interpretować oglądaJerzy jest duszą towarzystwa. Potrafi
ne prace tak, jak sam je odczuwa. Jeśli wie- bawić się z każdym i każdego zagadać. Jemy, że autor jest takim człowiekiem jak my, żeli ktoś ma problem z byciem w towarzyz takimi samymi przywarami, a mimo to
tworzy dzieła, to jest nam łatwiej interpretować jego prace po swojemu. Chcę
przybliżyć autora prac odbiorcom, którzy mogą z nim wymienić poglądy.
Promujecie z Jerzym interesujących artystów, dbając o staranną aranżację ich prac. Dlaczego tak
duże znaczenie ma dla Was oprawa
spotkania: muzyka i specjały kuchni,
a nawet wystawiana sztuka użytkowa, jak to było chociażby w przypadku Wenecji?
Istotne jest zachowanie konwencji
spotkania. Jeśli zaplanowaliśmy wieczór wenecki, na trawniku wstawiliśmy Panowie w strojach imprezowych. Jerzy Handschke
kołki, jakie spotyka się w Canale Grande, z uczestnikiem biesiady. Fot. A. Haegenbarth
samochód udaje gondolę, a my ubieramy stroje i zakładmy maski, to sympatycz- stwie, to wiadomo, że Jerzy mu to ułatwi.
niej jest spożyć specjały kuchni weneckiej Poza tym zna ogromną liczbę osób, w tym
– cannelloni, tortellini i owoce morza – niż bardzo wielu na stanowiskach. Jest otwarkiełbasę z grilla. Prezentowane prace wraz ty na ludzi i jest świetnym organizatorem.
z otoczeniem powinny tworzyć całość.
Potrafi bez problemu zaaranżować spotka-

Fot. Malina Barwik

nie z prezesem dużej firmy. Ja korzystam
z jego talentów, ponieważ nasze spotkania są sponsorowane.
A co do strojów Jerzego? Jest człowiekiem zabawnym i dowcipnym, dlatego pozwoli się ubrać w przedziwne rzeczy. Ma
przy tym poczucie własnej wartości i nie
boi się, że się ośmieszy, gdy założy sukienkę i rajstopy.
Skąd się wzięło w Jastrowie poszerzenie oferty o odzież, sztukę użytkową i małe formy rzeźbiarskie,
a ostatnio nawet o aukcję, której dochód przeznaczono na kształcenie Jacqy Dangany z Kamerunu?
Wszystko jest związane z tematem
imprezy. Jak „Babski blues”, to i trochę biżuterii, trochę ciuchów. Stąd też instalacja
na środku trawnika, czyli piękne łóżko sypialniane, łożeczko dziecięce i toaletka. Jacqy Dangana jako dziewczyna z Kamerunu
potrzebująca pomocy również wpisała się
nam w „Babski blues”. Podobnie jak uzdolniona dziewczynka z Szamotuł, której chcemy ufundować stypendium, aby umożliwić
jej dalsze kształcenie.
Podoba mi się to, że promujecie różnorodną sztukę przeznaczoną do
wnętrz mieszkalnych, która nie jest kiczowata, o co bardzo łatwo w przypadku niewielkich form i bibelotów.
Uważam, że dobra sztuka nadaje się
do każdego wnętrza. Nie mamy więc specjalnych zasług, propagując kompozycje mieszczące się w niewielkich polskich
mieszkaniach, gdzie nie każdy może sobie
nawet powiesić obraz 100 na 70 cm. Wolałabym, aby ludzie obcowali z jednym małym oryginałem niż wieloma drukami kupionymi w IKEI.
Na początku w Jastrowie dominowały dwa środowiska: uczeni i lekarze. Później coraz więcej pojawiało się
mieszkańców wsi i okolic. W ostatnich
latach jest tłumnie. Kto obecnie bywa
na Twoich włościach?
Na początku zapraszałam przyjaciół,
a przyjaciele swoich przyjaciół, a potem
znajomi przyjaciół. Może stąd pączkowanie
różnych środowisk? Natomiast jeśli chodzi
o wieś, to osiągnęłam to, o co mi chodziło
najbardziej, a mianowicie, że ludzie przestali się bać oglądać sztukę. Obecnie moi sąsiedzi w Jastrowie ośmieliliby się wejść nawet

Artystki i organizatorzy „Babskiego
bluesa”. Od prawej: Ela Radzikowska,
Małgorzata Andrzejewska, Mira Smerek-Bielecka, Jola Śmiałowicz, Małgorzata Kalińska, Danuta Pisarek, Roma
Rymszewicz-Ranz, Maria Wojtiuk, Jerzy
Handschke. Fot. A. Haegenbarth
do galerii. Natomiast nie jestem już w stanie
kontrolować tego, kto bywa na moich włościach.
Czasami nie znam ludzi, których witam,
ale przybywają z kimś, kto mi ich przedstawia. I tak to się rozwija.
Czy udała się integracja uczonych, artystów, lekarzy i mieszkańców
wsi, którzy jakiś czas temu bawili się
przy ognisku z VIP-ami?
Integracja jest bardzo udana, chociaż
w tym roku ognisko nie wypaliło się do
końca, bo o 22.30 zaczął padać deszcz. Nasi
sąsiedzi z Jastrowa rozmawiają z artystami
i dobrze się czują w towarzystwie profesorów. Zespolenie na wsi jest całkowite.
Siedem lat temu imprezy w Jastrowie zainaugurowała pokazem swoich prac Ela Radzikowska. Poźniej były
prezentacje monograficzne i tematyczne. Ostatnią wystawę, „Babski blues”,
można uznać za zbiorową. Co będzie za
rok? Festiwal sztuk wszelakich?
Pomysłów mam na dwadzieścia lat,
ale nie wiem, czy wystarczy mi energii. Nie
chciałabym opowiadać, co będzie w przyszłym roku, bo czasami – jak wystawa Miry
Smerek-Bieleckiej i Jurka Bieleckiego „Spokój do wynajęcia” – zdarzają się imprezy zupełnie przypadkowe. Spotkałam ich na wakacjach i tak mnie zainspirowali, że postanowiłam natychmiast zrobić im wystawę.
Nie będę więc obiecywała, że w przyszłym
roku będą wyścigi w Ascot albo „Wielki błękit”, który od dawna chodzi mi po głowie,
ponieważ kolejna wystawa może zaskoczyć
mnie samą. Myślę, że prezentacje zbiorowe
są bardziej interesujące niż monograficzne,
ponieważ znajduje się na nich „dla każdego
coś miłego”. Nie każdy bowiem jest na przykład miłośnikiem grafiki. Jeśli na wystawie
usytuuje się prace z różnych dziedzin sztuki,
gdzie oprócz tradycyjnych gatunków można obejrzeć na przykład tkaninę artystyczną
i biżuterię, to na pewno każdy bywalec jastrowskich spotkań znajdzie coś dla siebie.
Uprzejmie dziękując Ci za rozmowę i składam na Twojej śnieżnobiałej
dłoni ust moich wyciśnienie.

sztuka

Mariola Zdancewicz, redaktor naczelna „Merkuriusza” (od lewej), Andrzej
Haegenbarth i Anna Wizła. Fot. Malina
Barwik

Jolanta
Âmiałowicz
poznanianka, lekarz internista;
ukończyła Wydział Lekarski
Akademii Medycznej im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu.
Przez wiele lat pracowała
w szpitalu na oddziale
wewnętrznym. Obecnie jest
lekarzem rodzinnym. Pasjonuje
się sztukami plastycznymi i ze
wszystkich sił wspiera artystów.
Od 7 lat organizuje „biesiady
w otoczeniu sztuki” w wiejskim
domu w Jastrowie koło
Szamotuł.

Jerzy
Handschke
profesor Uniwersytetu
Ekonomicznego. Kierownik
Katedry Ubezpieczeń.
Członek Wydziałowej Komisji
Kwalifikacyjnej na Studia
Doktoranckie.
Zasiada w wielu gremiach poza
uczelnią. Jego zainteresowania
badawcze koncentrują się
na zagadnieniach polityki
ubezpieczeniowej, rynku
ubezpieczeniowym, analizie
finansowej działalności
ubezpieczeniowej, ekonomice
i technice ubezpieczeń.
Jest współorganizatorem
jastrowskich biesiad.
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Dominik Górny

W każdym z nas
rozgrywa się

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL

teatr

TEATRALNA „MALTA”

R
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interesowanie publiczności wzbudzały prezentacje, których forma
była zgodna z myślą: „ulica jest
sceną ukrytych talentów”. Co ciekawe, te „uliczne” prezentacje, biorąc pod uwagę zaangażowanie artystów, nierzadko miały „operową
formę”. W przypadku „Malty” nie
ograniczała się ona do hasła: „kurtyna idzie w górę, a oklaski w dłonie widowni”. Tutaj przestrzeń przeżyć była otwarta, nieograniczona
zewnętrznymi wymogami archiKarnavires – fot. Wojtek Barzewski/REPORTAGE.PL tektury. Przedstawienia rozgrywały się w trzech sceneriach: postrzeTeatr jest niezastąpioną formą wyraża- ganej zmysłami rzeczywistości, odbieranej
nia emocji i pragnień międzynarodowej oczyma wyobraźni oraz przez pryzmat artykultury – tymi słowami mogłoby się rozpo- stycznych oczekiwań – to właśnie one staczynać libretto zdarzeń, w które obfitował ły się motywacją do wzbogacania festiwalu
tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Te- o nowe pomysły i kulturalne wizje, jakimi
atralny „Malta”. Jego 19. edycja obejmowała dzieliły się zespoły i teatralne grupy przyby130 wydarzeń, których kulturalną atmosfe- wające z całego świata. Warto wspomnieć
rę stworzyły: widowiska, spektakle, koncer- choćby takie z nich, jak: Project Bandaloop
ty, parady, dyskusje, panele dotyczące sztu- z USA, Pippo Delbono, francuska grupa Les
ki teatralnej oraz warsztaty. Od 30 czerwca Passagers, Metalovoice i Boilerhouse (Frando 8 lipca na emocjach widowni zagrało 65 cja, Szkocja), Antony & The Jahnson, Devenmuzycznych zespołów, z których 19 przybyło z zagranicy. Dla organizatorów festiwalu twórczą inspiracją okazał się również
„Rok Grotowskiego”– fotografie artysty i pokazy jego filmów prezentowano na Starym
Rynku. Opinie o związkach muzyki z teatrem można było wyrazić dzięki uczestnictwu w cyklu spotkań „Archipelag”. Wybór przedstawień ułatwiło podzielenie ich
na 6 kategorii: film, „varia”, nowe sytuacje,
muzyka, taniec, „Archipelag Malta”.
Historia Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego „Malta” udowadnia zapotrzebowanie na obcowanie z kulturą, której celem
jest przedstawianie nastrojów społeczeństw
prezentujących tradycje różnych narodów.
Dla artystów ta kulturowa odmienność jest
inspiracją do tworzenia własnej wizji rzeczywistości. Dzieje festiwalu udowadniają,
że z każdą nową „Maltą” coraz większe za-
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Janes Addiction – fot. Wojtek Barzewski/REPORTAGE.PL
dra Banhart, Animal Collective i CocoRosie,
zespół Jane’s Addiction.
Wartościowy wkład teatralnej „Malty”
w kulturę naszego regionu, Polski i świata został doceniony m.in. poprzez uhonorowanie jej Certyfikatem Polskiej Organi-

Oliver hangl Sidewalkdisco – fot. Justyna Andrzejewska/REPORTAGE.PL
zacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu w 2006 roku. Uniwersalizm i aktualność
przekazów kulturowych płynących z „Malty” podkreśliła organizacja wydarzeń towarzyszących festiwalowi, m.in.: Konferencja
Dyplomacji Kulturalnej w 2001 roku, która
gościła attaché kulturalnych i dyrektorów
Instytutów Kultury Polskiej, oraz wystawa
fotografii Romano Martinisa pt. „Tadeusz
Kantor. Cricot 2”, ukazująca spektakle i próby zespołu Kantora w latach 1974–1990.
W środowiskach teatralnych mawia się,
że najlepsze wydarzenia artystyczne najłatwiej rozpoznać po tym, że przez wiele lat
nie schodzą ze sceny teatru. Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Malta” za rok będzie
obchodził swoją jubileuszową – 20. edycję,
co jest dowodem wartości poznańskiego,
a jednak międzynarodowego festiwalu.
Peaches – fot. Wojtek Barzewski/
REPORTAGE.PL

Kongresem Kobiet Polskich (20–21 czerwca w Warszawie) prof. Wiktor Osiatyński
uruchomił i własnoręcznie zapoczątkował
kampanię składania przez facetów publicznej deklaracji, iż są feministami. Oto ja, niżej
podpisany, jestem feministą, ladies and gentlemen, i się tego nie wstydzę! Nie podpisałem tej deklaracji, popierając szczerze jej
treść. Albowiem pośród wielu zacnych jej
sygnatariuszy znalazło się co najmniej kilku takich, dla których ten publiczny podpis oznaczał tylko okazję do medialnego
lansu, bo w realnym życiu zachowywali się
wobec kobiet jak gnoje, o czym dość szeroko było wiadomo. Jeden co lat kilka za-

cjatorzy nie mogli nie wiedzieć, kogo publicznie ogłaszają jako nobilitujące autorytety w pierwszym zestawie podpisów.
Jako feminista-solista więc, być może
najstarszy w mieście naszym Poznaniu,
z pewnym zaskoczeniem odkrywam, iż
miasto to nasze, ba – region cały, rządzone jest bez wyjątku przez facetów! Stolce
prezydenta miasta i szefa rady miasta, wojewódzkiego marszałka i wojewody, starosty powiatu ziemskiego zajmują mężczyźni. Stanowiska ich zastępców, zwłaszcza
licznych w przypadku prezydenta miasta,
chyba bez wyjątku też. To samo dotyczy
funkcji szefów najważniejszych mediów,
oprócz lokalnego
Lech Mergler oddziału telewizji
rządowej. Również
tyczy się to stanowisk rektorów
wszystkich uczelni
publicznych, które
są wielkimi „firmami” w mieście i regionie. Innych firm
też dotyczy, takich
jak Cegielski albo
Volkswagen. Władza wojskowa trzęsąca
Poznaniem – czyli dowództwo bazy na
Krzesinach, oraz ideologiczna na Ostrowie
Tumskim także nosi spodnie. Testosteron
przy władzy bez wyjątku!
Czy dla kobiet w Poznaniu pozostało
die drei K: Kinder, Küche, Kirche? W dużym
stopniu, i w przenośni, tak. W tradycyjnie „kobiecych” sferach, takich jak edukacja, służba zdrowia, kultura, jest w Poznaniu szereg aktywnych kobiet, wyjątkowo
jednak na stołkach kierowniczych,
jak w przypadku NFZ-u czy Kuratorium Oświaty. Czyli tym, co
ważne i poważne, co powiązane
ze szmalem i polityką, wiedzą
i ideologią, rządzą u nas faceci,
otaczając się facetami. Kobiety
się wpuszcza tu i tam, w szkole
to się nazywało „michałki”... Media od jakiegoś czasu poszukują w Poznaniu wybitnych osobowości politycznych i stwierdzają,
że jakoś... nie mogą znaleźć. Sami
smutni, przeciętni faceci na eksponowanych stołkach? Tymczasem jest w Poznaniu co najmniej
kilka wybitnych kobiet, działających nie od dziś i nie od wczoraj,
w dziedzinach, które panów najwyraźniej mniej kręcą. Agnieszka
Duczmal, Ewa Wycichowska, Ewa
Wójciak, Małgorzata Musierowicz...
Czy kult męskiej, solidarnej przeciętności to też kawałek konserwatywnego, poznańskiego know-how?

felieton

Kwestia, czy – i ewentualnie w jakim
stopniu – kobieta to człowiek, pełnowartościowy człowiek, jest zazwyczaj w narodzie
rozstrzygana raczej niekorzystnie dla płci
pięknej. Publicznie znajduje to wyraz choćby w reklamach, które z jej przedstawicielek robią idiotki, na tle atrybutów męskiej
wybitności. Sorry, przecież idiotek w ogóle
robić nie muszą... Mniej publicznie, w stereotypowych zachowaniach i dowcipach
skierowanych do kobiet. Za wiele z nich
facet elementarnie szanujący swoją żonę,
matkę, siostrę, córkę lub przyjaciółkę powinien się rumienić ze wstydu jako przedstawiciel męskiego plemienia. I walić nadawcę
piąchą prosto
w ryja, a potem
jeszcze z buta
poprawić.
Pomyślałem,
że takie przekonanie to już
t ro c h ę p r ze szłość, przynajmniej w oficjalnej przestrzeni
instytucjonalnej, bo w słynnym sondażu tzw. znanego
dziennika, czyli „Gazety Wyborczej”, większość respondentów (70% kobiet i 52% facetów) popiera parytet płci na listach wyborczych do parlamentu i samorządów.
Ale... ale... Część oponentów, do których się
nie zaliczam, uważa przeciwnie: że parytet
tylko potwierdzałby, iż baby to tępe idiotki, skoro miałyby potrzebować takiej wyborczej podpórki. Dla mnie to bzdet kompletny, jakby najpierw komuś przywiązać
kamień do szyi, a potem kazać
„na równych prawach” z tym
kamieniem startować w zawodach pływackich. Oczywiście najgłośniej przeciw parytetowi gardłują dyżurne kobiety publiczne z prawicy, które zawsze wypłyną, bez
względu na to, jak ciężki kamień by im uwiązać. Jest
w tym jakiś odwieczny motyw
odwetu i zawiści: skoro ja miałam tak ciężko, tak trudno było
mi się wybić między krawaciarzami, to niech wam też teraz
nie będzie lepiej.
Mam się za feministę,
w elementarnym rozumieniu
tego słowa. Takim mianowicie, które oznacza przekonanie o niezbywalnej równości
praw kobiet i mężczyzn, co
do zasady w każdej dziedzinie
i niedopuszczalności dyskryminacji na tle różnic płci. Przed

100% PATRIARCHATU
– Poznań to know-how!
dawał się z inną, zapładniał ją, by po jakimś
czasie porzucać wraz z dziecięciem, tracąc
wszelkie zainteresowanie, także łożeniem
na dziecię. Inny, akademik w humanistycznej branży, w wieku przedviagralnym, traktował swoje studentki i doktorantki jak naturalne pole seksualnej eksploatacji, wykorzystując swoją dominującą pozycję. Jeszcze inny to domowy, damski bokser... Głupio było wobec ofiar tych kolesi znaleźć się
w ich towarzystwie, na jednej liście. A ini-
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